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สารจาก
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สภาคณาจารยและพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดเล็งเห็น
ถึงความสําคัญของการพัฒนาคุ ณภาพดานการวิจัยในระบบการศึกษา จึงกําหนดใหมีการจัดประชุม
วิชาการ การวิจัยในระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ ๒ ภายใตหัวขอ “การวิจัยจากงานประจําในระบบ
การศึกษาไทย” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ใน
ระหวางวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยจะจัดใหมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ
การประกวดผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรแลวและมีการนํามาใชแกปญหาหรือพัฒนางาน
ประจําไดจริง การบรรยายพิเศษของผลงานที่ชนะการประกวด การประกวดงานวิจัยในชั้นเรียนทั้ง
ระดั บ มัธ ยมศึก ษาและระดั บ อุ ด มศึก ษา การแสดงผลงานการวิ จั ย ใหม ข องอาจารย บุ ค ลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ และบุคคลทั่วไปในรูปแบบของโปสเตอร และการแสดงนิทรรศการ รวมทั้งยังมีการ
มอบโลประกาศเกียรติคุณรางวัลผลงานวิจัยจากงานประจําในระบบการศึกษาไทย จํานวน ๒ รางวัล
เพื่อเชิดชูเกียรติใหกับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ที่ไดมีการพัฒนางานประจํามาอยางตอเนื่อง ผมขอ
แสดงความยินดีกับผูที่ไดรับรางวัลทุกทานมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณ ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบังและประธานที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) วิทยากร และผูรวม
การประชุมทุกทาน และสุดทายขอขอบคุณความรวมมือ รวมแรง รวมใจ จากคณะกรรมการจัดการ
ประชุ ม และบุ ค ลากรสภาคณาจารย แ ละพนัก งาน สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบังทุกทานที่รวมกันจัดงานประชุมวิชาการในครั้งนี้จนสําเร็จลุลวงและเปนที่ประทับใจอยางยิ่ง

(รองศาสตราจารย ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย)
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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กําหนดการ
การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย” ครั้งที่ ๒
“การวิจัยจากงานประจําในระบบการศึกษาไทย”
วันที่ ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หองประชุมหางนกยูง ชั้น ๕ สํานักหอสมุดกลาง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.

เวลา ๐๙.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
เวลา ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๑๕ น.

เวลา ๑๔.๑๕ – ๑๔.๓๐ น.
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.
เวลา ๑๗.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.

ลงทะเบียน ณ หองประชุมหางนกยูง ชั้น ๕ สํานักหอสมุดกลาง
พิธีเปด
โดย รองศาสตราจารย ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย
ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.)
ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
บรรยายพิเศษ เรื่อง แนวคิดลีน ในการทํา R2R เพื่อพัฒนาองคกรทางการศึกษา
โดย ดร.วิทยา สุหฤทดํารง
อาจารยประจําวิทยาลัยนานาชาติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
พัก รับประทานอาหารวาง
บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาอาจารยมืออาชีพ: ประสบการณโคช
โดย ผูชวยศาสตราจารยรัฐสภา แกนแกว
อาจารยประจำคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงชั้น ๑ อาคารใหม สํานักหอสมุดกลาง
- การนําเสนอผลงานวิจัยจากงานประจําและงานวิจัยในชั้นเรียนแบบโปสเตอร
- การแสดงผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรแลวและมีการนํามาใช
แกปญหาหรือพัฒนางานประจําไดจริง
พัก รับประทานอาหารวาง
บรรยายพิเศษ เรื่อง จากความสําเร็จของ R2R ในสาธารณสุข
สู R2R ในสถาบันการศึกษา
โดย รองศาสตราจารย นายแพทย เชิดชัย นพมณีจํารัสเลิศ
รองผูอํานวยการโรงพยาบาลศิริราช
หัวหนาทีมที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจําสูงานวิจัยระดับประเทศ
เขาชม หอพระราชประวัติ ร.๔
งานเลี้ยงรับรองการประชุมวิชาการ ณ ชั้น ๑ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ
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กําหนดการ (ตอ)
วันศุกรที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน ณ หองประชุมหางนกยูง ชั้น ๕ สํานักหอสมุดกลาง

เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมสื่อการสอน
การแพรสัญญาณภาพโทรทัศนภาคพื้นดินระบบดิจิทัล
โดย คุณธีรพงษ ประทุมศิริ
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูชนะการประกวดผลงานวิจัยจากงานประจําในระบบการศึกษาไทย

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง การประยุกตใช Google Forms
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถสูการเปนองคกรอัจฉริยะ
โดย คุณจิตตานันท ติกุล
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผูชนะการประกวดผลงานวิจัยจากงานประจําในระบบการศึกษาไทย

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.

พัก รับประทานอาหารวาง

เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๑.๔๕ น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการวิจัย ในระบบการศึกษาไทย
โดย ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เวลา ๑๑.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.

พิธีมอบรางวัลการประกวด
- ผูชนะการประกวดผลงานวิจัยจากงานประจําในระบบการศึกษาไทยยอดเยี่ยม
- การนําเสนอผลงานการวิจัยจากงานประจําและการวิจัยในชั้นเรียน
ภาคโปสเตอรยอดเยี่ยม
พิธีปดการประชุมวิชาการ

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงอาคารใหม ชั้น ๑ สํานักหอสมุดกลาง
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บทความวิจัยในชั้นเรียน
ฉบับสมบูรณ

ความเขาใจธรรมชาติวิทยาศาสตรของนักศึกษาครู
Pre-Service Teachers Understanding About the Nature of Science
____________________________________________________________________1*

กติญา บุญสวน
Katiya Bunsuan1*

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเขาใจธรรมชาติวิทยาศาสตรของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร สาขา
วิทยาศาสตร ทั่วไป คณะครุศาสตร ในการฝ กประสบการณวิชาชีพครู ในสถานศึกษา จํานวน 22 คน โดยใชแบบ
สัมภาษณแบบกึ่งโครงสรางประกอบสถานการณ ซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 องคประกอบของธรรมชาติวิทยาศาสตร ไดแก
การมองโลกแบบวิทยาศาสตร การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร และกิจการทางวิทยาศาสตร การวิเคราะหขอมูลจะ
ใชการตีความจากคําตอบของนักศึกษา ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาครูวิทยาศาสตรสวนใหญมีความเขาใจธรรมชาติ
วิทยาศาสตรทั้ง 3 องคประกอบ แตอยางไรก็ตามยังมีนักศึกษาครูบางสวนมีความเขาใจคลาดเคลื่อนไปในบางประเด็น
วา ความรูทางวิทยาศาสตรไมสามารถเปลี่ยนแปลงได กฎและทฤษฎีไมสามารถเปลี่ยนแปลงได กระบวนการหาคําตอบ
ของนักวิทยาศาสตรมีเพียงวิธีเดียว คือการทดลอง
คําสําคัญ: ธรรมชาติวิทยาศาสตร ความเขาใจธรรมชาติวิทยาศาสตร นักศึกษาครู

Abstract
The research aims to study the understanding of the nature of science from pre-service
teacher. From a branch of general science, Faculty of Education, it include the training experience of
22 student's teachers. Using semi-structure interviews, covering three components of nature science.
First is the Scientific World View, second is to Scientific Inquiry, last is the Scientific Enterprise. The
research found that most pre-service teachers has the understanding of the nature of science and its
three components. However, there are some pre-service teachers whom slightly disagree in some
area that the scientific knowledge and theory cannot change the rules. Thus, there is one process of
which scientists can find the answer from is through the experimental strategy.
Keywords: nature of science, understanding of nature of science, pre-services teacher

บทนํา
การศึกษาวิทยาศาสตร เปนสิ่งที่ตองอาศัยสติปญญาและความพยามของมนุษย ในการทําความเขาใจและ
นําเสนอภาพการทํางานของโลกในรู ปของ “ความรูวิท ยาศาสตร ” ที่ป ระกอบไปด วย 1) ความรูในเนื้ อหา
วิทยาศาสตร หรือที่เราเรียกวา ความรูวิทยาศาสตร (knowledge of science) และ 2) ความรูเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร (knowledge about science) ซึ่งเปนความรูที่บอกถึงเรื่องราวของการไดมาซึ่งความรูวิทยาศาสตร
หรือที่เรารูจักกันในชื่อของ “ธรรมชาติของวิทยาศาสตร” (สิรินภา, 2555) ซึ่งความรูวิทยาศาสตรเปนความรูที่มี
ประวัติความเปนมาภายใตสังคม ปรัชญา และจิตวิทยาที่มนุษยมีตอการศึกษา การใช และอธิบายความรูที่ได
คนพบ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร จึงเปนการอธิบายถึงวิทยาศาสตรในดานของความหมายวิธีการไดมาซึ่งความรู
วิทยาศาสตร และการพัฒนาความรูวิทยาศาสตร ทั้งในฐานะที่เปนนักวิทยาศาสตร และฐานะที่เปนประชาชนคน
หนึ่งในสังคม
1
1

สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ, เพชรบูรณ, 67000
General Science Program, Faculty of Education, Phetchabun Rajabhat University, Phetchabun, 67000
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ในการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรที่จะสามารถสงเสริมความเขา ใจความรูวิทยาศาสตรดังที่กลาวไปขางตน
ผูสอนควรศึกษาตัวชี้วัดการเรียนรูใหกระจาง เพื่อชวยใหผูสอนสามารถจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรใหสอดคลองกับ
ธรรมชาติวิทยาศาสตรและเหมาะสมกับผูเรียน ปจจุบันเรื่องธรรมชาติวิทยาศาสตร ในประเทศไทยดวย ไดรับการ
บรรจุใหเปนสวนหนึ่งในหลักสูตรวิทยาศาสตร เพราะความเขาใจธรรมชาติวิทยาศาสตรที่ถูกตองเปนคุณลักษณะ
หนึ่งของการเปนผูรูวิทยาศาสตร เนื่องจากความเขาใจธรรมชาติวิทยาศาสตรที่ถูกตองนั้น จะมีสวนทําใหผูเรียน
เรียนรูเนื้อหาวิทยาศาสตรไดอยางมีความหมาย มีเจตคติที่ดี และสามารถนําความรูเหลานั้นมาใชตัดสินใจใน
ประเด็นตางๆที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรไดอยางเหมาะสม (เวียงชัย และคณะ, 2553) นอกจากนี้ยัง มีความ
พยายามอยางจริงจังในการสงเสริมใหผูเรียนเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร แตในประเทศไทยมีแนวโนมในการ
สื่อความหมายของธรรมชาติวิทยาศาสตรวา ธรรมชาติของวิทยาศาสตรเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งตาง
จากงานวิ จั ย นานาชาติ ที่ บ รรยายว า ธรรมชาติ วิ ท ยาศาสตร เ ป น ความเชื่ อ และค า นิ ย มที่ แ ฝงอยู ใ นความรู
วิทยาศาสตร จึงเปนสาเหตุทําใหครูไทยจํานวนหนึ่งเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนวา ธรรมชาติ วิทยาศาสตรคือ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร (ลือชา ลดาชาติ และคณะ, 2556) ดังนั้นจึงทําใหมีการสงเสริมความเขาใจธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตรดวยวิธีการตางๆ (Buaraphan, 2012) เชนการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสงเสริมใหครูเขาใจ
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร โดยใชแนวทางการจัดการเรียนการสอนธรรมชาติวิทยาศาสตรอยางชัดแจง และพบวา
การเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกลาว สามารถทําใหครูเปลี่ย นแปลงความเขาใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร
ไปในทิศทางที่ถูกตองมากขึ้น แตครูอาจไมไดบูรณาการธรรมชาติของวิทยาศาสตรในการจัดการเรี ยนการสอน
วิทยาศาสตรอยางจริงจัง ขอมูลนี้สนับสนุนงานวิจัยของ ลือชา และคณะ (2556) ที่ไดศึกษาความเขาใจธรรมชาติ
วิทยาศาสตรของครู วา การอบรมเชิงปฏิบัติการเพียงชวงระยะเวลาสั้นๆ อาจไมเพียงพอในการสงเสริมใหครู
สามารถจัดการเรียนการสอนธรรมชาติของวิทยาศาสตรได
ธรรมชาติวิทยาศาสตรตามคําอธิบายของ AAAS (2009) มีดวยกัน 3 องคประกอบหลัก ไดแก 1) การมอง
โลกแบบวิทยาศาสตร (Scientific World View) หมายถึงวิทยาศาสตรเปนการอธิบายปรากฏการณตางๆ บนโลก
มีแบบแผนแนนอน และวิทยาศาสตรก็ยังเปนกระบวนการสรางความรูที่มนุษยสามารถทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ธรรมชาติไดโดยผานการศึกษาอยางเปนระบบ ความรูจึงมีความคงทน เปลี่ยนแปลงได แตการเปลี่ยนแปลงความรู
ที่เกิดขึ้นมักเปนการปรับขยายแนวคิด มากกวาการปฏิเสธความคิดเดิม รวมถึงการคนควาจะทําใหไดความรูเพิ่มขึ้น
2) การสืบเสาะความรูแบบวิทยาศาสตร (Scientific Inquiry) หมายถึง การที่นักวิทยาศาสตรจะสามารถเขาใจ
ปรากฏการณตางๆไดนั้น ตองมีกระบวนการ และขั้นตอนที่ยืดหยุน ไมจําเปนตองลําดับ หรือเปนขั้นตอนเฉพาะ จึง
ทําใหไดมาซึ่งขอสรุปทางวิทยาศาสตร แตจะมีความนาเชื่อหรือไมนั้นจะขึ้นอยูกับหลักฐานเชิงประจักษ เพื่อนําไปสู
การตรวจสอบได ดังนั้นการพัฒนาเครื่องและเทคนิคในการขยายขอบเขตของประสาทสัมผัส จินตนาการและ
ความคิดสรางสรรค ประกอบกับเหตุผลคือสวนสําคัญของวิทยาศาสตร ที่จะนําไปสูขอคนพบใหม 3) กิจการทาง
วิทยาศาสตร (Scientific Enterprise) หมายถึง วิทยาศาสตรเปนสังคมหนึ่งที่ซับซอน เพราะวิทยาศาสตรจะ
ทํางานตามความตองการของสังคม และวิทยาศาสตร เปนองคกรหนึ่งที่ทุกคนสามารถเขามามีสวนรวมได ดังนั้น
นักวิทยาศาสตรจะทํางานรวมกันตามหลักจรรณยาบรรณ มีการเผยแพรความรูทางวิทยาศาสตร และมีการยอม
รั บ คํ า วิ พ ากษ วิ จ ารณ ต า งๆ ที่ จ ะนํ า ไปสู ก ารปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นาความรู ท างวิ ท ยาศาสตร ต อ ไป โดยทั้ ง 3
องคประกอบหลักดังกลาวนี้ เปนความเขาใจธรรมชาติวิชาวิทยาศาสตร ถาครูมีความเขาใจในทุกองคประกอบ จะ
ทําใหการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรเปนไปไดอยางราบรื่น
เนื่องจากโลกตะวันออกยังมีความเขาใจธรรมชาติวิทยาศาสตรอยูไมมากนัก เพราะโลกทางตะวันออกยัง
ดําเนินชีวิตอยูกับความเชื่อมากกวาประเทศทางตะวันตก (Jingying and Ying, 2016) จึงทําใหความเขาใจใน
ธรรมชาติวิทยาศาสตรยังไมเปนที่รูจัก และศึกษากันมากนัก ซึ่งสอดคลองกับงานวิ จัยของพฤฒพร และ ชาตรี
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(2554) ที่ทําการศึกษาทรรศนะเกี่ย วกับธรรมชาติวิชาวิทยาศาสตรของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ใน

โครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) พบวานักศึกษามี
ความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตรวา วิ ทยาศาสตรเปนความรูและกระบวนการ สามารถเปลี่ยนแปลงได
และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผลตอสังคม แตนักศึกษายังไมเห็นวาจินตนาการกับความคิดสรางสรรคมีสวนใน
การสรางความรูทางวิทยาศาสตร ดังนั้นปจจัยสําคัญที่จะทําใหผูเรียนเขาใจธรรมชาติวิทยาศาสตรอยางถองแท คือ
ครูตองเขาใจธรรมชาติวิทยาศาสตรใหดีเสียกอน นักศึกษาครูวิทยาศาสตรถือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาผูเรียน
และการจัดการเรียนรูในโรงเรียนในอนาคต ดังนั้นผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความเขาใจธรรมชาติวิทยาศาสตร
ของนั ก ศึ ก ษาครู ผู ที่ จ ะไปเป น ครู ใ นอนาคตว า นั ก ศึ ก ษาครู วิ ท ยาศาสตร เ หล า นี้ มี ค วามเข า ใจในธรรมชาติ
วิทยาศาสตรมากนอยเพียงใดดวยวิธีทางคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกไปพัฒนาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรไดดี
ยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค
ศึกษาความเขาใจธรรมชาติวิทยาศาสตรของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุ
ศาสตร ในการฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษา

ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกนักศึกษาฝกประสบการณ
วิชาชีพครู ที่กําลังฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษาของรัฐบาลระดับมัธยมศึกษา เพื่อทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลในการวิจัย
กลุมเปาหมายที่ศึกษา ไดแก นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุ
ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ชั้นปที่ 5 จํานวน 22 คน ที่กําลังฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษา
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง (semi-interview) แบบประกอบสถานการณ
ปรับปรุงมาจากสิรินภา และคณะ (2548) ที่ครอบคลุมแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยาศาสตร ไดแก 1) การมองโลก
แบบวิทยาศาสตร 2) การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร 3) กิจการทางวิทยาศาสตร โดยเครื่องมือนี้จะถู ก
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (IOC) และภาษาโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน พบวาแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง
มีคาความตรงตามเนื้อหาของคําถามมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค ที่คาเฉลี่ย 0.81
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ติดตอสถานศึกษาที่จะขอลงเก็บขอมูลวิจัย เพื่อนักสัมภาษณนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ 22 คน
โดยสั มภาษณเ ปน รายบุ คคล (individual interview) คนละ 15-20 นาที ในหอ งพั กครูวิ ทยาศาสตร หรื อ
หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร
2. กอนสัมภาษณผูวิจัยแนะนํา ตัว และชี้แจงวัตถุประสงคของการสัมภาษณ ขณะสัมภาษณจะมีการ
บันทึกเสียง ถาเมื่อใดนักศึกษาเกิดความวิตกกังวล ผูวิจัยจะหยุดพักการสัมภาษณชั่วขณะ และหลังจากที่นักศึกษา
รูสึกดีขึ้นจึงทําการสัมภาษณตอไป
3. เริ่มสัมภาษณจากสถานการณที่ 1 “การมองโลกแบบวิทยาศาสตร” โดยใหนักศึกษาใชเวลาประมาณ
1-5 นาที พิจารณา และทําความเขาใจกับสถานการณที่กําหนดให ตอมาใหนักศึกษาอธิบายสิ่งที่ตนเองเขาใจ
เกี่ยวกับสถานการณนั้นๆ
4. เมื่อเสร็จการสัมภาษณสถานการณที่ 1 จึงดําเนินการสัมภาษณสถานการณที่ 2 “การแสวงหาความรู
ทางวิทยาศาสตร” และ สถานการณที่ 3 “กิจการทางวิทยาศาสตร” ตามลําดับ
5. คําถามที่ใชประกอบการสัมภาษณในสถานการณที่ 1 2 และ 3 คือ ทําไมความรูวิทยาศาสตรจึงตอง
ทําการทดลอง และความรูวิทยาศาสตรพัฒนาไดอยางไร ตามลําดับ (ตาราง 1) และนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดไป
วิเคราะหผล
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ตาราง 1 คําถามทีใ่ ชในการสัมภาษณ
แนวคิดธรรมชาติวิทยาศาสตร
แนวคําถามวัดความเขาใจธรรมชาติวิทยาศาสตร
1. การมองโลกแบบวิทยาศาสตร (Scientific World View) 1. ความจริงบนโลกนี้เปลี่ยนแปลงไดหรือไม เพราะเหตุใด?
2. การสืบเสาะความรูแบบวิทยาศาสตร (Scientific Inquiry) 2. เหตุใดนักวิทยาศาสตรจึงตองทําการทดลอง?
3. กิจการทางวิทยาศาสตร (Scientific Enterprise)
3. เมื่อคนพบความจริงใหมนักวิทยาศาสตรตอ งทําอยางไร?
วิธีวิเคราะหขอมูล
1. จากการสัมภาษณ ผูวิจัยทําการถอดเทปที่บันทึกเสียงจากการสัมภาษณแบบคําตอคํา และอานคําให
สัมภาษณของนักศึกษาทีละประเด็น ตีความหมาย จําแนก สรุปแนวคิดของนักศึกษาเกี่ยวกับ ความเขาใจธรรมชาติ
วิทยาศาสตร
2. ผูวิจัยอภิปรายและสรุปผลการตีความ ตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพของสุภางค (2554)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการศึกษาความเขาใจธรรมชาติวิทยาศาสตรของนักศึกษาครูในการฝกประสบการณวิชาชีพครูใน
สถานศึกษา จํานวน 22 คน จากการสัมภาษณนักศึกษาครูที่ไดถูกสัมภาษณโดยใชแบบกึ่งโครงสราง แบบประกอบ
สถานการณ พบวา นักศึกษาครู มีความเขาใจธรรมชาติวิทยาศาสตรใน 3 องคประกอบ ไดแก การมองโลกแบบ
วิทยาศาสตร การสืบเสาะความรูแบบวิทยาศาสตร และกิจการทางวิทยาศาสตร ดังนี้
การมองโลกแบบวิทยาศาสตร (Scientific World View)
จากการสัมภาษณนักศึกษาครูโดยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางแลวพบวา นักศึกษาครู จํานวน 2 คนที่มี
แนวคิดสอดคลองกับคําอธิบายของ AAAS (2009) ในแงของความรูวิทยาศาสตรมีความคงทน และความรูวิทยาศาสตร
สามารถเปลี่ยนแปลงได คือ นักศึกษาครู คนที่ 1 (ST01) และคนที่ 2 (ST02) เขาใจวาความรูวิทยาศาสตรถาไดรับการ
พิสูจนหลายๆ ครั้งแลวไดความรูที่เหมือนเดิมถูกครั้ง จากคําตอบดังกลาวแสดงวาความรูวิทยาศาสตรมีความคงทนซึ่ง
สอดคลองกับการมองโลกแบบวิทยาศาสตร แตมีนักศึกษาที่มีความคิดขัดแยงกับนักศึกษา 2 คนแรก คือ นักศึกษาครู
คนที่ 3 (ST03) มีความเห็นวา ความรูวิทยาศาสตรที่ถูกพิสูจนหลายครั้งแลวไดความรูเหมือนเดิม นั่นหมายความวา
วิทยาศาสตรไมมีการเปลี่ยนแปลงอีกแลว นอกจากนั้นยังมีนักศึกษาครูเพียง 1 คน (ST04) เทานั้น ที่มีความเขาใจวา
การพบความรูทางวิทยาศาสตรเริ่มตนจากความสงสัย และตั้งคําถาม ตองมี ความเขาใจโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป
ความรู ก็ จะเปลี่ ยนไปตามโลก จึ งทํ าให ก ฎและทฤษฎี นั้ นไม มี ความแน นอน แต มี ความคงทน และอาจจะมี การ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเปลี่ยนไปของโลก และมี นักศึ กษาครูส วนหนึ่ง (3 คน) ที่ให เหตุ ผลเพิ่ มเติ มในเรื่องของ
ความสัมพันธกันระหวางกฎ และทฤษฎี วามีความสัมพันธกัน โดยถาความรูวิทยาศาสตรเปลี่ยนไปแลวนั้น ทฤษฎีจะมี
การเปลี่ ยนตามไปด วย และเมื่อกฎต องอาศั ยทฤษฎีในการอธิบาย กฎจึงสามารถเปลี่ ยนแปลงได ไปตามความรู
วิทยาศาสตรเชนกัน (Kader , et. al. 2014) นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาเพียง 1 คน ที่เขาใจวาความรูทางวิทยาศาสตรไม
มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากความรูวิทยาศาสตรที่ถูกพิสูจนหลายครั้งแลวไดความรูเหมือนเดิม ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สิรินภา (2548) ที่มีนักเรียนบางสวนยังเขาใจคลาดเคลื่อนในประเด็นนี้เชนกัน
การสืบเสาะความรูแบบวิทยาศาสตร (Scientific Inquiry)
วิทยาศาสตรตองการหลักฐานเชิงประจักษ วิทยาศาสตรมีการผสมผสานระหวางตรรกศาสตร จินตนาการ
และการคิดสรางสรรค วิทยาศาสตรใหคําอธิบายและการทํานาย นักวิทยาศาสตรไมตกอยูใตอํานาจหรืออิทธิพลใดๆ
จากคําอธิบายดังกลาวนี้ พบวา นักศึกษาสวนใหญ (20 คน) ยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนในแงของความคิดสรางสรรค
และจินตนาการ มีสวนสําคัญ ที่ทําใหเกิดความรูทางวิทยาศาสตร (ลือชา และคณะ, 2556) ซึ่งไดใหเหตุผลวา เนื่องจาก
ความรูทางวิทยาศาสตรตองการหลักฐานเชิงประจักษ จึงควรจะมีการอธิบายปรากฏการตางๆ ดวยเหตุ ผล และมี
หลักฐานเชิงประจักษที่จับตอง เห็นไดดวยตาเทานั้น (ST03) ซึ่งนักศึกษาเขาใจวาหลักฐานเชิงประจักษคือหลักฐานที่
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สามารถเห็นและสัมผัสได จะเห็นไดวาในประเด็นนี้มีความคลาดเคลื่อนอยางมาก นอกจากนี้ยังพบวา นักศึกษามีความ
เขาใจคลาดเคลื่อนในประเด็นของวิธีการทางวิทยาศาสตรมีความแนนอนตายตัว เปนลําดับขั้นตอนเหมือนเดิมเสมอๆ
สอดคลองกับงานวิจัยของ กาญจนา และชาตรี (2553) ที่พบวานักเรียนชั้น ม.1 มีความเขาใจคลาดเคลื่อนวา วิธีการ
ทางวิทยาศาสตรมีลําดับขั้นตอนที่แนนอน และตองทําตามขั้นตอนเทานั้น อีกประเด็นหนึ่งคือ วิธีการทางวิทยาศาสตร
คือการทดลองเทานั้นอีกดวย แตก็ยังมีนักศึกษาครูอีก 1 คน (ST05) ที่มีความเขาใจในธรรมชาติวิทยาศาสตรวาจะตอง
มีการจินตนาการในการใหคําอธิบายของปรากฏการณตางๆ เนื่องจากวิทยาศาสตรบางอยางไมสามารถมองเห็นได เชน
แรงดึงดูด หรืออะตอม เปนตน จึงตองอาศัยจินตนาการในการอธิบาย แตก็ตองอยูบนขอมูลและหลักฐานที่มี
กิจการทางวิทยาศาสตร (Scientific Enterprise)
จากการสัมภาษณนักศึกษาครูเกี่ยวกับประเด็นของกิจการทางวิทยาศาสตรพบวา นักศึกษาสวนใหญ (19
คน) เขาใจวาวิทยาศาสตรแตกแขนงเปนสาขาตางๆ และมีการดําเนินการในหลายองคกร การดําเนินการนั้นจะอยูบน
หลักจริยธรรม และนักวิทยาศาสตรจะมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมในฐานะผูเชี่ยวชาญและประชาชนคนหนึ่ง สวน
ในประเด็นวิทยาศาสตรคือกิจกรรมทางสังคมที่ซับซอน และ ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนั้นยังมี
นักศึกษาบางสวน (3 คน) ยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนวากิจกรรมทางสังคมที่ซับซอน วานักวิทยาศาสตรตองทําการ
ทดลองพี ยงลํ าพั งในห องปฏิ บั ติ การ ซึ่ งสอดคล องกั บงานวิ จั ยของ ทั ศนี และคณะ (2553) ที่ พบว านั กเรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 เขาใจวานักวิทยาศาสตรทํางานเพียงลําพัง จึงจะไดมาซึ่งผลการทดลองที่นาเชื่อถือ และในประเด็น
ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พบวา นักศึกษาบางสวน (2 คน) มีความเขาในคลาดเคลื่อนวา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความสัมพันธ และเปนสิ่งเดียวกัน และมีอีกบางสวน (8 คน) บอกไดวาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมีความสัมพันธกัน แตไมสามารถอธิบายถึงความสัมพันธนั้นๆ ได ดังตัวอยางคําตอบของนักศึกษาในตาราง 2
ตาราง 2 ตัวอยางคํา ตอบของนักศึกษาครู ในการสัมภาษณโดยใชแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง แบบประกอบ
สถานการณ 3 สถานการณ
แนวคิดธรรมชาติวิทยาศาสตรของนักศึกษาครู
นักศึกษา
ความจริงบนโลกนี้เปลี่ยนแปลงไดหรือไม
เหตุใดนักวิทยาศาสตร
ครู
เพราะเหตุใด?
จึงตองทําการทดลอง?
ST01
“..เปลี่ยนแปลงได แตตองใชเวลานาน..” “..พวกเขาตองการหาคําตอบใหสิ่งที่
พวกเขาสงสัย หรือตั้งคําถามไว..”
ST02
“..ความจริงสามารถเปลี่ยนแปลงได..”
“..พยายามหาความรูใหมๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นผานการทดลอง ที่ไมซ้ํากับ
นักวิทยาศาสตรคนอื่นๆ..”
ST03
“..เปลี่ยนแปลงไมได ถาไดรับการพิสูจน “..นักวิทยาศาสตรตองการพิสูจนกฎ
แลวไดผลคงเดิมทุกครั้ง..”
หรือทฤษฎีที่มีอยูกอนแลว..”
ST04
“..ความจริงเปลี่ยนแปลงไดเสมอ หากโลก “..เพราะโลกเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
เปลี่ยนไป ตามกาลเวลา..”
นักวิทยาศาสตรตองหาคําอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูเสมอ..”
ST05
“..เปลี่ยนแปลงได เพราะนักวิทยาศาสตร “..เพื่อหาคําอธิบายในบางสิ่งที่ไม
ตองการที่จะแตกตางจากนักวิทยาศาสตร สามารถมองเห็นได ตองมีกาใช
ดวยกัน เลยทําใหพวกเขาตองคนหาความ จินตนาการในการทําความเขาใจ ผาน
จริงใหมๆ อยูตลอดเวลา”
กระบวนการทดลอง.. ”
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เมื่อคนพบความจริงใหม
นักวิทยาศาสตรตองทําอยางไร?
“..ตั้งคําถามเพื่อพิสูจนใหแนใจ
ตอไป..”
“..อภิปรายความรูที่พบใหมกับ
ความรูที่มีอยูกอนแลวใหเกิด
ความแนใจ..”
“..พยายามหากฎ หรือทฤษฎี
มาอธิบาย..”
“..นักวิทยาศาสตรตองเผยแพร
ความรูที่ไดคนพบ และตองยอม
รับคําวิพากษวิจารณที่ไดรับ..”
“..ตรวจสอบความรูใหมที่คนพบ
โดยทําการทดลองอีกครั้งหนึ่ง..”
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จากตัวอยางบทสัมภาษณในตาราง 2 จะเห็นไดวานักศึกษา ST03 มีความเขาใจคลาดเคลื่อนในทุก
ประเด็น ของธรรมชาติวิท ยาศาสตร และนัก ศึก ษาคนอื่น ๆ นั้น ยังมีค วามเขา ใจในบางประเด็น และเขา ใจ
คลาดเคลื่อนปะปนกันไป ดังคําตอบของนักศึกษา ST03 ที่เขาใจวา ความรูวิทยาศาสตรที่ถูกพิสูจนหลายครั้งแลว
ไดความรูเหมือนเดิม นั่นหมายความว าวิทยาศาสตรไมมีการเปลี่ยนแปลงอีกแลว รวมถึงเขาใจวามีความเขาใจ
คลาดเคลื่อนวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความสัมพันธ และเปนสิ่งเดียวกันนั้น สอดคลองกั บงานวิจัยของ
Valarie, et. al. (2000) ที่ทําการวัดความเขาใจธรรมชาติวิทยาศาสตรกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท พบวานักศึกษายังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนวา กฎและทฤษฎีไมสามารถเปลี่ยนแปลงได และกฎที่
ไดมานั้น มาจากทฤษฎีที่ไดรับการพิสูจนแล วไดผลคงเดิมทุกครั้ง ทั้งนี้แสดงใหเห็ นถึงการจัดการเรียนรูในประเทศ
ไทย ยังไมม ีก ารสง เสริม ใหเ รีย นรูเ กี่ย วกับ ธรรมชาติวิท ยาศาสตรอ ยา งจริงจัง เนื่อ งจากครูเ ชื่อ วา ธรรมชาติ
วิทยาศาสตรอยูในเนื้อหาที่เรียนและกระบวนการทดลองอยูแลว นักเรียนจึงสามารถเขาใจไดผานกระบวนการ
ทดลอง (Khishfe and Abd-EI-Khalick, 2002) อีกทั้งการสงเสริมความเขาใจธรรมชาติวิทยาศาสตรในประเทศ
ไทยเปนเพียงแคการจัดการอบรมระยะสั้น ซึ่งทําใหไมเพียงพอในการสงเสริมใหครูเกิดความเขาใจธรรมชาติ
วิทยาศาสตรอยางแทจริงได (Buaraphan, 2012) เปนผลทําใหเมื่อนักเรียนเติบโตขึ้นแลวมาประกอบอาชีพครูใน
ปจจุบันนี้ ไมสามารถถายทอดความเขาใจในธรรมชาติของวิชาวิทยาศาสตรไดดีเทาที่ควร จากงานวิจัยดังที่ได
กลาวมาแลวนั้นจะเห็นไดวามีนักการศึกษาจํานวนหนึ่งที่พยายามสงเสริมความเขาใจในธรรมชาติวิทยาศาสตร
เพื่อ การจัดการเรีย นรูในรายวิชาวิทยาศาสตร ดังนั้นนักศึก ษาครูจะเปนสว นสํา คัญใ นการพัฒนาความเขาใจ
ธรรมชาติว ิท ยาศาสตรข องนัก เรีย น หากแตนัก ศึก ษาไดร ับ การจัด กิจ กรรมการเรีย นรู ที่เ นน ความเขา ใจใน
ธรรมชาติวิทยาศาสตรอยางตอเนื่องระหวางที่เรียนในหลักสูตร จึงจะทําใหนักศึกษาครูมีความเขาใจในธรรมชาติ
วิทยาศาสตรอยางแทจริง และพรอมที่จะถายทอดผานการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนตอไปไดในอนาคต
(Suttakun, 2011)

สรุปผลการวิจัย
จากการศึก ษาความเขา ใจธรรมชาติวิท ยาศาสตรดว ยการใชแ บบสัม ภาษณกึ่ง โครงสรา งประกอบ
สถานการณพบวา นักศึกษาครูสวนใหญมีความเขาใจในทุกองคประกอบ แตยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อน ดังเชน
คําตอบของนักศึกษาครู ST03 ที่เขาใจวาความรูทางวิทยาศาสตรไมสามารเปลี่ยนแปลงได รวมถึงกฎและทฤษฎี
ดวย และยังมีความเขาใจวากระบวนการทางวิทยาศาสตรคือการทําการทดลองเพียงอยางเดียว และเทคโนโลยี
กับวิทยาศาสตรเปนสิ่งเดียวกัน แตไมสามารถอธิบายเพื่ อขยายความเขาใจได เพราะเหตุใดนักศึกษาครูจึงคิด
เชนนั้น

ขอเสนอแนะ
1. เพื่อ เปน การชว ยใหผูเ รีย นไดมีค วามเขา ใจในธรรมชาติข องวิท ยาศาสตรโ ดยครบถว นสมบูร ณ
จําเปนจะตองมีการจัดการเรียนรูที่สงเสริมความเขาใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตรใหมากขึ้น โดยจัดกิจกรรม
ที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรู และเห็นความสัมพันธของแนวคิดวิท ยาศาส ตร กับธรรมชาติวิทยาศาสตร
อยางตอเนื่อง
2. ในงานวิจัย ครั้ง ตอ ไปควรมีก ารศึก ษาและสง เสริม ความเขา ใจธรรมชาติว ิท ยาศาสตรสํา หรับ
ครูผูสอน รวมถึงนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ใหเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่บูรณาการธรรมชาติ
วิทยาศาสตรใหไดอยางเปนรูปธรรมต อไป
3. ในงานวิจัยครั้งตอไปควรมีการระบุระเบียบวิธีวิจัย และดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยใหชัดเจน
มากขึ้น
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ผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู รายวิชาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
ที่บูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษาและการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
The Results of Evaluating the Lesson Plans for Learning Management in Science
Course Integrated with Contemplative Education and Research-based Learning
___________________________________________________________________1*
นันทวัน พัวพัน
Nuntawan Phuaphan1*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินแผนการจัดการเรียนรู (มคอ.3) ที่บูรณาการแนวคิดจิตตปญญา
ศึกษาและการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในรายวิชาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร 2) ศึกษาผลการจัดการเรียนรูที่
บูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษาและการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในรายวิชาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาครูชั้นปที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไปที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการจัดการเรียนรู
วิทยาศาสตร ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 จํานวน 55 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการ
จัดการเรียนรู (มคอ.3) ที่บูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษาและการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน 2) แบบสะทอน
ความคิดเห็นของนักศึกษาครูตอการจัดการเรียนรูของอาจารย 3) แบบบันทึกการสะทอนผลการจัดการเรียนรูของ
อาจารย และ 4) แบบบันทึกการเรี ยนรูของนักศึ กษาครู วิเคราะห ขอมูลเชิ งคุ ณภาพโดยใช การวิเคราะหเนื้อหา
(Content analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู (มคอ.3) ที่บูรณาการแนวคิด
จิตตปญญาศึกษาและการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในรายวิชาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรมีความสอดคลองใน
ทุกดาน ไดแก ดานการกําหนดจุดประสงค ดานการออกแบบการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินและ ดานการ
ใชทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู 2) ผลการจัดการเรียนรูที่บูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษาและการเรียนรูโดยใช
การวิจั ยเป นฐานในรายวิ ชาการจัดการเรี ยนรู วิทยาศาสตร นักศึกษาครูมี การรับรูการเปลี่ยนแปลง จํ าแนกได 3
ประเด็น คือ (1) มีความเขาใจตนเองและเขาใจผูอื่น (2) มีการคิดอยางมีเหตุผลและเปนระบบมากขึ้น (3) เปลี่ยน
มุมมองและพฤติกรรมในทางทีด่ ีขึ้น
คําสําคัญ: การประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู จิตตปญญาศึกษา

Abstract
This research aimed to study 1. To evaluate the lesson plans for learning management in
science course integrated with contemplative education and research-based learning. 2) To study the
results of learning management in science course integrated with contemplative education and
research-based learning. The sample was the 4th year in general science subjects enrolled in the
learning management in science course 55 in the first semester of academic year 2016. Research tools
included 1) Lesson plans for learning management in science course integrated with contemplative
education and research-based learning 2) A reflective of Pre-service teachers’ perceptions of teacher
learning management 3) The record reflects on the learning outcomes of the teacher and 4) Pre-service
teachers’ learning record form. Qualitative data analysis was using in content analysis. The research
found that 1) The results of the assessment of the quality of the assessment form the lesson plans for
learning management in science course integrated with contemplative education and research-based
learning were consistent in all aspects of the purposes such as the design of teaching, measurement
and evaluation and usages of resources to support learning. 2) The results of learning management in
1
1
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science course integrated with contemplative education and research-based learning. Pre-service
teachers’ there were perceptions of change 3 issues: (1) Had self-understanding and others (2) More
logical and systematic thinking (3) Changed the view and behavior in a better way.
Keywords: evaluation, lesson plans, contemplative education

บทนํา
ระบบการศึกษาไทยไดเริ่มนําเอาการเรียนรูจากการทําโครงงาน (Project-Based Learning; PBL) ซึ่งเปน
การเรียนรูจากประสบการณปฏิบัติเขามาใช เพื่อใหนักเรียนเรียนรูจากนอกหองเรียน แตมักเกิดผลเปนการใหเด็กได
ทํ า ชิ้ น งานซึ่ ง ให ทั ก ษะบางประการ เช น การทํ า งานเป น กลุ ม การบริ ห ารเวลา เท า นั้ น หากได มี ก ารนํ า
กระบวนการวิจัยและหลักการวิทยาศาสตรมากํากับการทําโครงงาน นอกจากจะไดบูรณาการวิชาเขากับการทํา
โครงงานแลว นักเรียนยังไดพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะหและสังเคราะห ไปจนถึงการคิดไดอยางมีวิจารญาณดวย
เพราะการทําวิจัยตองใชความคิดเชิงวิเคราะหมาเขาใจความสัมพันธของขอมูล และใชความคิดเชิงสังเคราะหรวมกับ
การตีความขอมูล ผลจากการตีความ คือ ความสามารถในการสรางความรูใหมดวยตนเอง การแปลความขอมูลใหม
จะมีความรอบคอบมากขึ้น นั่นคือจุดตั้งตนของการคิดไดอยางมีวิจารณญาณ อันเปนเปาหมายสูงสุดของการศึกษา
แบบ RBL (สุธีระ, 2555) จุดเนนสําคัญของการทําโครงงานฐานวิจัย คือ การสรางกระบวนการเรียนรูจากการคนควา
และตีความเนนที่กระบวนการวิจัยในโครงงาน ที่เรียกวา Research-Based Learning (RBL) จุมพล (2551) ไดเขียน
รายงานวา การศึกษาตามแนวคิดจิตตปญญาศึกษาเปนศาสตรที่ส ามารถกอใหเกิดการเรียนรูและเขาใจธรรมชาติ
อย างแทจริงรวมทั้ งการฝ กฝนในเรื่ องของจิ ตใจการฝ กสติ สมาธิซึ่ งเป นเรื่ องที่ สมควรปฏิ บัติ ควบคู ไปกับวิ ชาใน
หองเรียนเพื่อใหเกิดการเปดรับขอมูลหรือความรูอยางเต็มที่นําไปสูการเรียนรูอยางมีความสุข
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีหนาที่ผลิตครูใหมีความรูมีจรรยาบรรณ
ความเปนครูการหลอหลอมใหบุคคลมีจิตวิญญาณความเปนครูตองอาศัยกระบวนการสรางใหเกิดความเคารพในคุณคา
ศักดิ์ศรีของตนเองและผูอื่น เห็นคุณคาความเปนมนุษย เรียนรูที่จะรัก เรียนรูที่จะให ดวยหัวใจ ดวยความตั้งใจ การ
จัดการศึกษาตองตระหนักเห็นความสําคัญของการสรางเยาวชนใหมีความสมดุลระหวางกายใจสมองและสมดุลระหวาง
การเรียนรู โดยพัฒนากิจกรรมกระบวนการเรียนรูที่เนนจิตตปญญาศึกษาและสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห จากการ
เรียนรูโดยการใชวิจัยเปนฐาน ผูวิจัยในฐานะเปนผูทําหนาที่ปฏิบัติการสอน จึงเห็นความสําคัญและจําเปนในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูรายวิชาการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งเปนรายวิชาหนึ่งที่ชวยใหผูเรียนใหเกิดการ
เรียนรูจากการวิเคราะหตนเอง การเขาใจตนเองอยางแทจริง มีการวิเคราะหสังเคราะหจากการทําโครงงานฐานวิจัย
และสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค โดยยึดกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังนั้นงานวิจัยนี้มุงเนนที่การประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรที่บูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษาและการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
ซึ่งเปนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติที่กําหนดเปนตัวชี้วัดในการเรียนการสอนและการนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค
1. ประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู (มคอ.3) ที่บูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษาและการเรียนรูโดยใช
การวิจัยเปนฐานในรายวิชาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร
2. ศึกษาผลการจัดการเรียนรูที่บูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษาและการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
ในรายวิชาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบทดลองเบื้องตน โดยใชรูปแบบ One-Shot Case Study ประชากร ไดแก
นักศึกษาครูสาขาวิทยาศาสตรทั่วไปชั้นปที่ 1-5 จํานวน 285 คน ซึ่งกําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
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การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 2”

2559 กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตรทั่วไปชั้นปที่ 4 คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
จํานวน 55 คน ซึ่งกําลังศึกษาในรายวิชารายวิชาการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
เครื่องมือวิจัยที่ใชในการดําเนินการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรู (มคอ.3) ที่บูรณาการแนวคิดจิตต
ปญญาศึกษาและการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในรายวิชาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร จํานวน 16 สัปดาห ๆ
ละ 4 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล ไดแก แบบสะทอนความคิดเห็นของนักศึกษาครูตอการจัดการ
เรียนรูของอาจารย เปนแบบประเมิน 4 รายการ ไดแก ดานการกําหนดจุดประสงค ดานการออกแบบการเรียนการ
สอน ดานการวัดและประเมิน ดานการใชทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู จํานวนทั้งหมด 20 ขอ แบบบันทึกการ
สะทอนผลการจัดการเรียนรูข องอาจารย มีรายการบันทึก 3 ดาน ไดแก การเตรียมกอนสอน ระหวางการสอน หลัง
การสอน โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการและผลการดําเนินการ แบบบันทึกการเรียนรูของนักศึกษาครู
เปนแบบอัตนัยโดยผูวิจัยใหนักศึกษาทําการจดบันทึกทุกครั้งหลังจากการจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้น โดยมี
ประเด็นดังนี้ นักศึกษาไดเรียนรูอะไรและมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวนักศึกษาอยางไรบาง
ผูวิจัยนําเครื่องมือไปใหผูเชี่ยวชาญทําการตรวจสอบจํานวน 5 ทาน ไดแกผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา
ผูเชี่ยวชาญทางดานการจัดการเรียนรูและผูเชี่ยวชาญทางดานการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา ภาษาตลอดจนความสมบูรณของเครื่องมือ แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item
Objecttive Congruence : IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 0.67-1.00 ถือวามีความสอดคลองในเกณฑที่
ยอมรับได
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรีย นรู จากนั้นใหนักศึกษาทํา
แบบสะทอนความคิดเห็นของนักศึกษาครูตอการจัดการเรียนรูของอาจารย ในคาบสุดทายของภาคการศึกษาและ
บันทึกการเรียนรูทุกครั้งหลังจากการจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้น วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชการวิเคราะห
เนื้อหา (Content analysis)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ประเด็นที่นักวิจัยและผูเชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลองในคุณภาพรายละเอียดของรายวิชาการจัดการ
เรียนรูวิชาวิทยาศาสตรในทุกดาน ไดแก ดานการกําหนดจุดประสงค ดานการออกแบบการเรียนการสอน ดานการ
วัดและประเมินและดานการใชทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ดังแสดงในตารางที่ 1 โดยมี ความคิดเห็นของ
นักศึกษาตอการจัดการเรียนรูของอาจารยเกือบทุกประเด็นมีรอยละของการปฏิบัติมากที่สุดคือ 100.00 ซึ่งไดแก
ดา นการกํ า หนดจุ ด ประสงค ด า นการออกแบบการเรี ย นการสอน ด า นการวั ด และประเมิ น ส วนด า นการใช
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นของการปฏิบัติคิดเปนรอยละ 87.00 (ภาพที่ 1)
แบบบันทึกการสะทอนผลการจัดการเรียนรูของอาจารย (ตารางที่ 2) ซึ่งแสดงผลการประเมินตนเองใน
รายละเอียดของรายวิชา การจัดการเรี ยนรูวิชาวิทยาศาสตร โดยอาจารยผูสอนดําเนินการรายงานผลการจัดการ
เรียนรูของตนเอง ในชวงเดือนแรกของการทําวิจัย ผูวิจัยมีการเตรียมแผนการสอน สื่อ และกิจกรรมไดหลากหลาย
บูรณการจิตตปญญาและและการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐานเขากับเรื่องราวทางวิทยาศาสตรไดดี ในระยะตอมา
ผูวิจัยใชกระบวนการ ถามคือสอน และการ Coaching ใหมีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากผูเรียนอยูในขั้นตอนการทํา
โครงงานฐานวิจัย ฝกการคิดเชิงระบบ คิดอยางเปนเหตุเปนผล จากการกําหนดหัวขอโครงงาน วัตถุประสงค
สมมติฐาน การออกแบบวิธีการศึกษา ทําการศึกษา สรุปและรายงานผล ในขั้นตอนของการรายงานผลนั้นผูวิจัย
เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซักถาม ซึ่งสอดคลองกับงานเขียนของ สุธีระ (2555) ที่พบวา ความคิดเชิง
วิพากษเกิดเมื่อเปดใจรับฟงความคิดอื่น และพิจารณาสิ่งนั้นดวยหลักกาลามสูตรที่ไมเชื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยงาย แต
เชื่อโดยหลักของความเปนเหตุและผลตามกระบวนการวิทยาศาสตร ในชวงสัปดาหทายภาคเรียน ผูเรียนสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู สอบสอน (Micro Teaching) ดวยการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย อาทิ 5E STEM PBL RBL
ไดโดยเฉพาะการจัดการเรียนรูในแตละรูปแบบ สามารถบูรณาการจิตตปญญาศึกษาเขาไปไดอยางเหมาะสม อาจมี
ขอที่จะตองปรับปรุงอยูบางในเรื่องของการควบคุมชั้นเรียน และเนื้อหาที่ใชในการสอน
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ตารางที่ 1. ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู (มคอ.3) ของรายวิชา การจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษาและการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน กอนดําเนินการสอน โดย
นักวิจัยและผูเชี่ยวชาญ
รายการ
ดานการกําหนดจุดประสงค
1. กําหนดจุดประสงคตาม Curriculum Mapping

นักวิจัย ผูเชี่ยวชาญ สรุป

ระบุเหตุผล

D

D

2. มีการกําหนดจุดประสงคบูรณาการการแนวคิดจิตตปญญา
D
ศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเปนฐาน ครอบคลุมดานความรู
ทักษะและคุณลักษณะ
ดานการออกแบบการเรียนการสอน
3. มีกิจกรรมเตรียมความพรอมผูเรียนแบบใดแบบหนึ่งในลักษณะ D
Active Learning
4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง
D

D

5. มีการใชกิจกรรมกลุมรวมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
6. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูในชั้นเรียนผานการ สะทอนคิด
(reflection)

D
D

D
D

7. มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมความเปนครู

D

D

8. มีการใชคําถามกระตุนการคิดของผูเรียน

D

D

9. มีกิจกรรมการสื่อสารและนําเสนออยางสรางสรรค
10. มีกิจกรรมสรุปความรูจากการเรียนรูสาระรายวิชา
ดานการวัดและประเมิน
11. การประเมินแบบมีสวนรวม (เชน ใหผูเรียนประเมินตนเอง
ประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นเรียน ประเมินโดยผูสอน)
12. มีการประเมินกระบวนการเรียนรู (เชน มีการประเมิน
กระบวนการและขั้นตอนดําเนินงานของผูเรียน ทั้งขั้นเตรียมการ
ดําเนินการ และสรุป)
13. มีการประเมินระหวางเรียนเพือ่ ตรวจสอบความกาวหนาในการ
เรียนรูของผูเรียน (เชน การถามคําถามโตตอบระหวางเรียน การ
สังเกตพฤติกรรมผูเรียนระหวางเรียน การใหผูเรียนสรุปสาระ สําคัญ
หลังเรียน การใหผูเรียนสะทอนความคิด/ความรูสึกหลังเรียน )
14. มีการประเมินผลผลิต/ชิ้นงานที่เปนผลจากการเรียนรู (เชน
ประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นตามผลลัพธการเรียนรูหรือจุดประสงค
ของรายวิชาโดยใชวิธีการที่หลากหลาย และมีการระบุเกณฑที่ใช
ในการประเมินอยางชัดเจน)
15. มีการประเมินใหผูเรียนรูวิธีการพัฒนาตนเอง (เชน ใหผูเรียน
ประเมินตนเองและบอกขอเสนอแนะในการปรับปรุงตนเอง หรือ
สะทอนความคิดหลังการเรียนรูที่เชื่อมโยงไปสูการพัฒนา/
ปรับปรุงตนเอง)
ดานการใชทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู
16. มีการใชสื่อ/ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูที่สงเสริม
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน
17. มีการใชสื่อ/ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูที่สงเสริม
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน
18. มีการใชสื่อ/ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูที่สงเสริมการคิด
อยางมีเหตุผล
19. มีการใชสื่อ/ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูที่สรางเสริมความรู
ดวยตนเอง
20. มีการใชสื่อ/ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูที่สรางแรงบันดาล
ใจในการเรียนรู

D
D

D
D

D

D

D

D

D

D

D

D

D มีการสรางชิ้นงานและนําเสนอ

D

D

D การรวมกิจกรรมของผูเรียนจากการสังเกต
พฤติกรรม/การสะทอนความคิด

D

D

D การใชทรัพยากรที่หลากหลาย

D

D

D

D

D มีการเรียนรูรวมกัน และแนะนํากระบวน
การเรียนรูแบบ RBL และ Coaching
D มีการบูรณาการการเรียนรู

D

D

D มีการศึกษาคนควาดวยตนเอง

D

D

D สถานที่จริงเปนแหลงเรียนรูสรางแรง
บันดาลใจได

D
D

D มีการกําหนดจุดประสงคตาม Curriculum
Mapping ไดครบคลุมทุกประเด็น
D กําหนดจุดประสงคบูรณาการครอบคลุม
CCR ครบทุกประเด็น
D มีรูปแบบการสอนแบบ Coaching บูรณา
การการเรียนรูโครงงานฐานวิจัย
D เนนการปฏิบัติการจริง ประสบการณตรง
มีการจัดทําโครงงาน
D แบงกลุมใหนักศึกษาไดคนควาดวยตนเอง
D มีการสะทอนการเรียนรู โดยการนําเสนอ
การใชคําถาม กิจกรรมสุนทรียสนทนา การ
ประเมินตนเอง การฝกคําถามกลับ
D มีการนําเสนอหนาชั้นเรียน สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม มีกิจกรรมใหนักศึกษา
เปนครูซึ่งกันและกัน
D มีการใชคําถามแบบ 2 ทาง และการ
ยอนกลับ
D นําเสนอผลงานและมีการรับฟงแลกเปลี่ยน
D เปดโอกาสรวมกันอภิปราย
D มีการประเมินตนเองประเมินชิ้นงาน
ประเมินพฤติกรรม
D มีการประเมินทุกขั้นตอนของกิจกรรม แบบ
ประเมินตนเองของผูเรียน แลกเปลี่ยน
เรียนรูโดยการสรุปองคความรูรวมกัน
D การสนทนากลุม การทดสอบยอย การ
นําเสนอผลงาน การบันทึกการเรียนรู
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รอยละการสะทอนความคิดเห็น
ของนักศึกษา

100

100

100

100
87

75
50
25
0
การกําหนดจุดประสงค

การออกแบบการเรียนการสอน

การวัดและประเมิน

การใชทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู

การจัดการการเรียนรูของอาจารย

ภาพที่ 1. รอยละแบบสะทอนความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนรูของอาจารย
ตารางที่ 2. สรุปผลการจัดการเรียนรูของอาจารย แบบบันทึกการสะทอนผลการจัดการเรียนรูของอาจารย
การ
เตรียม
กอน
สอน

ระหวาง
สอน

รายการบันทึก
1. การเตรียม
ความพรอมเชิง
วิชาการ
2. การวิเคราะห
ผูเรียน (เชน ดาน
ความรู ความพรอม
กอนเรียน)
1.3 การเตรียมสื่อ/
อุปกรณ
1. ขั้นนํา

2. ขั้นสอน

3. ขั้นสรุป

หลังการ 1. การสะทอนผล
สอน จากผูเ รียน
2. การสะทอนผล
จากผูสอน/ทีม
นักวิจยั ระดับคณะ
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การดําเนินการ
ทบทวนรูปแบบการจัดการเรียนรู 5E STEM PBL
RBL และจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรูทเี่ นนจิตต
ปญญาศึกษา และ RBL
เตรียมสื่อ/คําถาม/โจทยหรือสถานการณ เพื่อ
ทบทวนความรูเดิม

จัดสภาพแวดลอมและอุปกรณตางๆใหพรอม
ครูดําเนินการตามแผนที่ไดวางไว โดยใชคําถาม/
สถานการณ ตรวจสอบความรูเดิมและกระตุนความ
สนใจ
ครูใชคําถาม (ถามคือสอน) ในการทํากิจกรรมการ
เรียนรู นอกจากนี้ยังใชกระบวนการ (Coaching) ใน
การสอนใหผูเรียนฝกทักษะการคิดอยางเปนเหตุ-ผล
(RBL) ในสัปดาหทายๆผูเรียนไดฝกปฏิบตั ิการสอน
แบบจุลภาค (Micro Teaching)
ครูเปดโอกาสใหผูเรียนไดอภิปรายรวมกันเพื่อนําสู
ขอสรุปของแตละกิจกรรม ผูเรียนไดฝกการอภิปราย
รวมกันในชั้นเรียน ไดประเมินตนเองและประเมิน
เพื่อน ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนได
เปดโอกาสใหผูเรียนไดประเมินประเมินตนเอง
ประเมินเพื่อน เกิดการสะทอนกิจกรรม
เขียนบันทึกหลังสอน

ผลการดําเนินการ
เขาใจ Concept หลักของรูปแบบการ
จัดการเรียนรูตางๆไดดี ตลอดจน เขาใจ
Concept หลักของ จิตตปญญาศึกษา
และ RBL ไดกิจกรรมนํามาปรับใชไดจริง
ไดขอคําถาม/กิจกรรม เพื่อนําไปใช ที่
สามารถตรวจสอบความรูเดิมของผูเรียน
ไดครบถวน
สื่อ/อุปกรณ และบรรยากาศในชั้นเรียน
พรอมสําหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ผูเรียนไดมีการทบทวนตนเอง เรียนรูที่จะ
เขาใจตนเองและผูอื่น (จิตตปญญาศึกษา)
ผูเรียนเรียนดวยกระบวนการใชการวิจัย
เปนฐาน ไดทักษะการคิดเชิงระบบ ใน
สัปดาหทายๆผูเรียนสามารถประยุกตใช
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย
มาจัดปฏิบัตกิ ารสอนแบบจุลภาค (Micro
Teaching) ไดฝกการควบคุมชั้นเรียน
ผูเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเอง ฝก
การเปนผูฟงที่ดี รับฟงขอเสนอแนะและ
นําไปปรับปรุงได
ไดแนวทางที่ดีในการปรับปรุงตนเองและ
การทํากิจกรรม
ไดคนพบขอบกพรอง ขอดีและแนวทาง
ในการบูรณาการจิตตปญญาและการใช
วิจัยเปนฐานกับการจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร
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ผูวิจัยทําการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) จากแบบบันทึกการเรียนรูของนักศึกษาตั้งแตตนภาค
เรียนไปจนถึงสัปดาหสุดทายของการเรียน พบวา การประเมินผลตามการรับรูของนักศึกษาครูที่เกิดจากการจัดการ
เรียนรูที่บูรณาการจิตตปญญาศึกษาและการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน ตามการรับรูของนักศึกษาครู จํานวน 55
คน จําแนกได 3 ประเด็น และมีตัวอยางคํากลาวดังนี้
1. มีความเขาใจตนเองและเขาใจผูอื่น
“เขาใจตนเองและเขาใจผูอื่น ซึ่งถาเขาใจตัวเราและเขาใจผูอื่นแลวการอยูรวมกันในสังคมก็มีความสุข ซึ่งแนนอนวา
ถาเราเขาใจเฉพาะตัวเราเราก็มีความคิดเปนแบบเรา ตัดสินคนอื่นแบบของเรา ซึ่งเราก็ไมรูวาเปนอยางไร เราเห็น
เฉพาะภายนอกเทานั้น ดังนั้นการเขาใจผูอื่นและตัวเองจะทําใหเราอยูรวมกันไดอยางมีความสุข” (Student27) “ทํา
ใหเรารูจักตนเองมากขึ้นรูจักอะไรหลายๆอยางของตัวเรา เพื่อน และคนอื่นๆจากการสะทอนความคิดของเขาทําให
เราสามารถเขาใจคนอื่นมากขึ้นจากการไดสัมผัสแนวคิดของเขาที่สะทอนออกมาจากกิจกรรมตางๆที่ทํา บางคนเราไม
อาจรูมากอนเลยวาเขาเปนอยางไร เขาดูเปนคนเขมแข็งแตที่จริงแลวเขาอาจไมไดเขมแข็งอยางที่เราคิดก็ไดจากการที่
เขาไดสะทอนความคิดเขาผานกิจกรรมตางๆ และไดแนวคิดกระบวนการคิด ขอคิดตางๆ” (Student 20) จากความ
คิดเห็นเบื้องตนสอดคลองกับงานวิจัยของ Tobin (2004) กลาวถึง จิตตปญญาศึกษา วา เปนการใชวิธีตางๆเชน การ
พิจารณาใครครวญและการทําสมาธิ ที่ มีจุ ดมุงหมายเพื่ อใหจิ ตที่มี ความวุนวายอยูตามปกติสงบขึ้ นเพื่ อบมเพาะ
ความสามารถในการตระหนักรูการมีใจจดจอและการเขาใจอยางชัดแจงใหลึกซึ้งขึ้น
2. มีการคิดอยางมีเหตุผลและเปนระบบมากขึ้น
“ฝกกระบวนการคิด รวบรวมขอมูลจากความรูที่เรามีกับประสบการณเดิมจากสิ่งที่ผานมาใหเปนขั้นตอนและเปน
ระบบมากขึ้น” (Student 48) “ไดเกิดการเรียนรูโดยการใชความคิด วิเคราะห จากการไดปฏิบัติดวยตนเองโดยไม
ตองฟงจากคนอื่นถามีขอสงสัยก็ศึกษาคนควาดวยตนเอง” (Student 40) “ไดการทํางานรวมกับคนอื่นรวมทั้งการ
วางแผนจากการทํางานเพื่อใหประสบผลสําเร็จ การทํางานตองเริ่มจากการวางแผนและการปฏิ บัติทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยจะทําอะไรตองมีกระบวนการเปนแบบเพื่อที่จะไมใหงานผิดพลาด” (Student 51) “ทําใหเราตื่นตัว
อยูตลอดเวลาตองคิดอยางเปนระบบเปนขั้นตอนคิดอยางตอเนื่อง เริ่มจากเมื่อเขามาเรียน สิ่งแรกที่เราตองทําคือ
อะไรและขั้นที่สอง สาม ตามลําดับ จนถึงสุดทายสรุปวาสิ่งที่เราทํานั้นเราไดอะไรและเราทําสิ่งๆนั้นเพื่อทําใหเกิด
ประโยชนอยางไร” (Student 53) “มีการวางแผนที่เปนระบบ มีขั้นตอนมากขึ้น และงานก็ออกมาดีอีกดวย”
(Student 41) จากตัวอยางบันทึกการเรียนรูของนักศึกษาเบื้องตน สอดคลองกับงานเขียนของสุธีระ (2558) ที่กลาว
วา การคิดอยางมีเหตุผลเริ่มตนมาจาก การตั้งคําถามและคําถามควรมาจากประสบการณของผูเรียน เปนการฝกให
พิจารณาสิ่งที่รับเขามาทางอายตนะ ผูเรียนจะเปนคนละเอียดรอบคอบและใฝรู
3. เปลี่ยนมุมมองและพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น
“ทําใหใจเย็นลงคอนขางเยอะเพราะไดคิดไตรตรอง” (Student 15) “ไดขอคิดที่ทําใหเราไดเปลี่ยนแปลงมาก คือ
จากโวยวายเปนคนใจเย็นขึ้น จากที่มองแคบๆทําใหมองกวางขึ้น จากที่ไมคอยใสใจอะไรใครก็ใสใจมากขึ้นจนทําใหวา
แตละคนตางความคิดรูหนาไมรูใจไดรูถึงความตองการของแตละคนไมเหมือนกัน” (Student 49) “การเปลี่ยนแปลง
ครั้งใหญคือ เปนผูใหญมากขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นรับผิดชอบในคําพูดของตนเองมากขึ้น” (Student 52)
ดังนั้น การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษาและการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานมี
เปาหมายสําคัญคือเรียนรูใหเกิดศักยภาพ ในการเปลี่ยนโลกทัศนจากประสบการณของตน เปลี่ยนวิธีการตัดสินและ
เปลี่ยนชุดทางเลือกสําหรับกิจกรรมในอนาคต (วิจารณ, 2558) จิตตปญญาศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใชการวิจัยเปนฐาน มีผลทําใหเกิดการรับรูการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา ไดแก เปลี่ยนแปลงโลกทัศนในประเด็นที่
1,3 ที่พบวา มีความเขาใจตนเองและเขาใจผูอื่น และเปลี่ยนมุมมองและพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น สอดคลองกับงาน
เขียนของธนาและอดิศร (2552) ที่กลาววา จิตตปญญาศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูที่มุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
พื้นฐานในตน ไดแก การเกิดความรูความเขาใจตนเอง ผูอื่นอยางลึกซึ้ง และสอดคลองกับความเปนจริง เกิดความรัก
ความเมตตา เกิดจิตสํานึกตอสวนรวม
14-15 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
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สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนีพ้ บวา ผลการประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู (มคอ.3) ที่บูรณาการแนวคิดจิตตปญญา
ศึกษาและการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในรายวิชาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรมีความสอดคลองในทุกดาน
ไดแก ดานการกําหนดจุดประสงค ดานการออกแบบการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินและดานการใช
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู และจากการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนรูของอาจารยเกือบ
ทุกประเด็นมีรอยละของการปฏิบัติมากที่สุดคือ 100.00 ซึ่งไดแก ดานการกําหนดจุดประสงค ดานการออกแบบ
การเรียนการสอน ดานการวัดและประเมิน สวนดานการใชทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู นักศึกษาสวนใหญมี
ความคิดเห็นของการปฏิบัติคิดเปนรอยละ 87.00 และผลการจัดการเรียนรูที่บูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา
และการเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐานในรายวิชาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร นักศึกษาครูมีการประเมินผลตาม
การรับรูของตนเองวามีการเปลี่ยนแปลง จําแนกได 3 ประเด็น คือ 1) มีความเขาใจตนเองและเขาใจผูอื่น 2) มีการ
คิดอยางมีเหตุผลและเปนระบบมากขึ้น และ 3) เปลี่ยนมุมมองและพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น

ขอเสนอแนะ
ในการออกแบบกิจกรรมที่มีการบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษาควรจะตองใชเวลาในการดําเนินการ
อยางตอเนื่องและคอนขางใชเวลามากจึงจะเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในไดอยางชัดเจน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน (RBL) ควรนําเสนอสถานการณปญหาในการศึกษาที่
สอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมปจจุบันและการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย เชน STEM Education
เขามารวมดวยจะทําใหเห็นประโยชนที่ไดจากการศึกษาเพิ่มขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
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การพัฒนากิจกรรมการสอนแบบเชิงรุกในรายวิชาเคมีสีเขียว
Development of Active Learning Activities in Green Chemistry Course
____________________________________________________________________1*

พิมพชนา ฮกทา
Pimchana Hoktha 1*

บทคัดยอ
รายวิชาเคมีสีเขียว เปนรายวิชาบังคับในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเคมี จํานวน 2 หนวยกิต
เปนรายวิชาในกลุมเคมีสหวิทยาการ ที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มคอ.1 นิสิตที่
ผานรายวิชานี้ จะมีความรูความเขาใจในหลักการเคมี สีเขียวทั้ง 12 ประการ มีความตระหนักในการลดของเสีย
กระบวนการที่กอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม การวางแผนการปฏิบัติการโดยคํานึงถึงกระบวนการสังเคราะหที่ไดผล
ผลิตสูง ปลอดภัย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ รายวิชานี้เริ่มสอนครั้งแรกโดยวิธี
บรรยายในปการศึกษา 2558 การสังเกตพฤติกรรมผูเรียนและการประเมินไมประสบความสําเร็จ ดังนั้นจึงมีความ
จําเปนที่ผูสอนตองปรับกลยุทธใหม โดยมีวัตถุประสงค (1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเคมีสี
เขียว ของนิสิตชั้นปที่ 3 วิชาเอกเคมี ปการศึกษา 2559 (2) เพื่อหาประสิทธิภาพการเรียนของนิสิต และความพึง
พอใจในการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบวา การพัฒนากิจกรรมการสอนเชิงรุกใน 14 คาบ จํานวน 5 กิจกรรมที่
ผูเรียนมีสวนในการออกแบบประสบผลสําเร็จในการระตุนการเรียนรู นิสิตมีความรูความเขาใจในวิชาเคมีสีเขียวใน
ระดับมากรอยละ 81.9 ระดับปานกลาง 11.1 และระดับพอใช 7.0 ผลการประเมินผูสอนและกิจกรรมการสิน
คาเฉลี่ย 4.22 อยูในระดับดี นิสิตมีความกระตือรือรนในการเรียนและมีความพยายามในการทํางานใหเปนที่ยอมรับ
คําสําคัญ: เคมีสเี ขียว การสอนแบบเชิงรุก

Abstract
Green chemistry is a compulsory course in the Bachelor of Science Program in
Chemistry, 2 credits. It is an interdisciplinary chemistry course that specify in Thai Qualifications
Framework for Higher Education, TQF:HEd (TQF1). The student who passed this course will be a
good understanding of the 12 principles of green chemistry. They will be aware to reduce waste,
processes that cause environmental pollution, operational planning, taking into account highyield, safety with environmentally friendly, synthesis, and energy efficiency. The first lecture
course was used in the academic year 2016. The observing student behavior and evaluation
results were not achieved. Therefore, it is imperative that the instructor adjust the new strategy.
The objectives (1) To develop teaching and learning activities in green chemistry subject for the
3rd year students in Academic year 2017 (2) to find out the efficiency of students and
satisfaction in teaching. The research found that the active learning of 14 sessions (5 activities)
were developed successfully for stimulate learning of students. The students had a high level of
knowledge about green chemistry at 81.9%, moderate level of 11.1 and a good level of 7.0. The
evaluation of the instructor and activity of the average value of 4.22 was at a good level. The
students had been activated to learn and attempt to ensure the acceptable work.
Keywords: green chemistry, active learning
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บทนํา
ดวยรายวิชาเคมีสีเขียว ที่กลาวถึง หลักการทั้ง 12 ขอ เกี่ยวของกับการลดของเสีย กระบวนการที่กอใหเกิด
มลพิษตอสิ่งแวดลอม การวางแผนการปฏิบัติการโดยคํานึงถึงกระบวนการสังเคราะหที่ไดผลผลิตสูง ปลอดภัย เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม และใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (Manahan, 2006) ลักษณะของรายวิชาในสาขาเคมี นี้จะ
แตกตางจากรายวิชาเอกอื่นๆ ที่มีชั่วโมงปฏิบัติการควบคู เพื่อใหผูเรียนไดเขาใจและและไดลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะชวย
สนับสนุนการเรียนรูทําใหผูเรียนมองภาพและเขาใจไดดี อยางไรก็ตาม รายวิชาเคมีสีเขียวที่กําหนดไวใน กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มคอ.1 ซึ่งเปนรายวิชาเคมีสห-วิทยาการที่เกี่ยวของกับความรูความ
เขาใจในศาสตรอื่นๆ ดวย และเปนประโยชนสําหรับการประกอบอาชีพ
ดังนั้นเพื่อใหการสอนในรายวิชาบรรยาย ที่ผานมาในปการศึกษา 2558 ไมไดรับความสนใจจากนิสิต และ
ผลการประเมินอยูในระดับปานกลาง ประกอบเสียงสะทอนจากผูเรียนมีความตองการใหการเรียนมีความทันสมัย
มีการออกแบบใหผูเรียนมีบทบาท และมีกิจกรรมที่ทําในระหวางการเรียน ที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะ และ
กระบวนการคิด การวิเคราะห ซึ่งเปนการเรียนรูในระดับสูงขึ้นกวาการทองจํา
ดวงกมล (2551) ไดรวบรวมแนวทางการพัฒนาผูเรียนสูสงั คมแหงการเรียนรู ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ที่สอดคลองกับแนวทางการสรางสังคมแหงการเรียนรู (learning –based society) ได
กําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานที่ 3 เปนการสรางวิถีการเรียนรูและแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง
การเรียนรู ความรู นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาสูสังคมแหงความรู การสงเสริม
และสรางกลไกเพื่อใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเขาถึงปจจัยและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตดวย
รูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เนานิตย (2557) ไดเสนอความสําคัญของการศึกษานอกสถานที่ เปนการเรียนรู
จากสิ่งแวดลอมที่อยูนอกหองเรียน ที่สามารถนํามาเปนกิจกรรมที่เหมาะสมในรายวิชาเคมีสีเขียว เพื่อใหผูเรียน
เกิดประสบการณจริงที่สงผลตอการเรียนรูและทําใหเกิดความเขาใจงายขึ้น ผูเรียนไดฝกการทํางานกลุมมีการ
สื่อสารและใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการนําเสนอผลงาน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อหาแนวทางและ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมแบบเชิงรุกทั้งในหองเรียนและนอกสถานที่ นิสิตจะมีสวนรวมทั้งด านการ
รับขอมูลจากผูสอน และเปนผูหาความรูดวยตนเอง หรือหาคําตอบในประเด็นหรือหัวขอที่กําลังเรียน สามารถเลา
เรื่อง เขียนเรื่องและเชื่อมโยงได

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเคมีสีเขียว ของนิสิตชั้นปที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต วิชาเอกเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ปการศึกษา 2559
2. เพื่อหาประสิทธิภาพการเรียนของนิสิต และความพึงพอใจในการเรียนการสอน

ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีกลุมผูเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเคมี ที่ตอง
ลงทะเบียนรายวิชาเคมีสีเขียว ซึ่งเปนวิชาบังคับในแผนการเรียนชั้นปที่ 3 ภาคเรียนปลายจํานวน 41 คน ประจําป
การศึกษา 2559
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสอบถามความตองการกิจกรรมของผูเรียนที่สอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา
2. การออกแบบแผนการเรียนและกิจกรรมที่ไดสรุ ปจากความคิดเห็นของผูเรียน และประเมินจาก
หองเรียนในปการศึกษาที่ผานมา
3. แบบประเมินกิจกรรม และ การมีสวนรวมของผูเรียน
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4. แบบประเมินวัดความรู ความเขาใจ (ใชขอสอบกลางภาค ผานการตรวจสอบคุณภาพขอสอบและ
ความสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาจากที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร)
5. แบบประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชาของมหาวิทยาลัยทักษิณ
การเก็บรวบรวมขอมูล
งานวิจัยในชั้นเรียนนี้ไดเก็บขอมูลจํานวน 14 คาบๆ ละ 50 นาที โดยการใชแผนการเรียนและกิจกรรม
ตามกิจกรรมที่ออกแบบไว มีการประเมินกิจกรรมและการมีสวนรวมเพื่อเปนคะแนนเก็บ และคะแนนจากขอสอบ
อัตนัย หลังจากนั้นผูวิจัยจะสัมภาษณผูเรียนและสรุปความพึงพอใจพรอมขอเสนอแนะ
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยในชั้นเรียนนี้ วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการสรุปความคิดเห็น การสังเกตพฤติกรรม และ
การสัมภาษณหลังเรียน ขอมูลเชิงปริมาณจากคะแนนจากแบบประเมินกิจกรรมและการมีสวนรวม และ คะแนน
วัดความรู ความเขาใจจากขอสอบ

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
แนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน ในการวางโครงสรางของแผนการสอน พบวาบันทึกการ
สอนในปการศึกษาที่ผานมา มีขอเสนอแนะที่สงผลใหควรมีการพัฒนาการสอนในรุนตอมา โดยกลุมตัวอยางของ
งานวิจัยเปนนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเคมี ลงทะเบียนรายวิชาเคมีสีเขียว ซึ่งเปนวิชาบังคับใน
แผนการเรียนชั้นปที่ 3 ภาคเรียนปลายจํานวน 41 คน ประจําปการศึกษา 2559
ตารางที่ 1 แผนการสอนและกิจกรรมในระหวางคาบที่ 1- 14 ของการเรียนรายวิชาเคมีสเี ขียว
แผนการสอน
บทบาทผูสอน
คาบที่ 1-2
- อธิบายรายวิชา
“กิจกรรมใดบางที่
- แจกแบบสอบถามความตองการกิจกรรม และซัก
สงเสริมการเรียนวิชานี้” ประเด็นตางๆ
- หลังคาบเรียน สรุปกิจกรรมเพื่อทําปฏิทินแผนการ
สอนแจงนิสิต
คาบที่ 3-4
- แจกใบกิจกรรม ใหแบงกลุม
“สืบเสาะความรู 12 ขอ -ชี้แจงประเด็นที่ไดรับมอบหมาย
เคมีสีเขียว ”
- การประเมินผลงานของแตละกลุม
- แจกขอตกลงสําหรับการทํากิจกรรมกลุมในคาบ
ตอไป
คาบที่ 5-8
- พิจารณาประเด็นการนําเสนอของ นําอภิปราย
“ละครสรางสรรค
ประเด็นตางๆ ตอบขอซักถามที่มีหลังการแสดงละคร
สังคมเคมี”
ของแตละกลุมจบลง
- แจกขอตกลงสําหรับการทํากิจกรรมกลุมในคาบ
ตอไป
คาบที่ 9-12
-ประเมินคุณภาพของคลิปวีดีโอ องคความรู และการ
“สายลับจับมลพิษทางน้ํา เสาะแสวงหาคําตอบดวยตนเอง
ในชุมชม ”
- แจกขอตกลงสําหรับการทํากิจกรรมกลุมในคาบ
ตอไป
คาบที่ 13- 14
- ประเมินกิจกรรม สรุปความรู และเสนอแนะใน
“เคมีสีเขียวรอบตัวเรา” ประเด็นที่เกี่ยวของ

บทบาทของผูเรียน
ทําความเขาใจรายวิชา
- ตอบแบบสอบถาม
และแสดงความคิดเห็นรวมกัน

ทํากิจกรรมและมีสวนรวมในการสืบเสาะ
ความรู โดยใชอินเตอรเน็ต
- ผูเรียนนัดประชุมหารือนอกเวลาเรียน เพื่อ
กําหนดบทบาทในการแสดงละคร
- แสดงบทบาทสมมติที่สอดคลองกับเคมีสี
เขียวในหัวขอที่ไดรับ
- ผูเรียนจัดประชุมเพื่อเตรียมทํากิจกรรมการ
บันทึกคลิปวีดีโอความยาว 10 นาที
-นิสิตออกนอกสถานที่ เพื่อบันทึกคลิปวีดีโอ
จากโจทยที่ไดรับ
- ผูเรียนนัดประชุมหารือนอกเวลาเรียน เพื่อ
เตรียมกิจกรรม “เคมีสีเขียวรอบตัวเรา”
- จัดกิจกรรม “เคมีสีเขียวรอบตัวเรา”
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การประเมินผลในกิจกรรมคาบที่ 1-2 บรรยากาศในหองเรียนมีความเปนกันเองและสรางแรงจูงใจให
ผูเรียนในการชวยกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ตามความถนัด การแบงกลุมเพื่อใหเกิดการทํางานรวมกัน โดยมี
ประธานและเลขานุการประจํากลุม ที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแตละกิจกรรม ในการติดตอสื่อสารนอก
เวลาเรียนจะมีกลุม โซเซียลมีเดีย ไดแก เฟสบุค เพื่อใหการสงตอขาวสาร และการนัดแนะ เปนไปอยางรวดเร็ว
ผูเรียนรอยละ 90 ใหความรวมมือและทําความเขาใจการเรียนรูแบบใหม
กิจกรรม คาบที่ 3-4 “สืบเสาะความรู 12 ขอเคมีสีเขียว ” จากหลักการพื้นฐาน ทั้งหมด 12 ขอ มีการ
แบงกลุ มกิ จกรรมออกเปน 6 กลุ ม ได รับ โจทยก ลุม ละ 2 ขอ ไดแ ก 1) ปอ งกั นการเกิด ของเสีย 2) ออกแบบ
ผลิตภัณฑที่ไมเปนพิษ 3) ออกแบบกระบวนการสังเคราะหที่ไมเปนอันตราย 4) การใชสารหรือวัตถุดิบที่นํากลับมา
ใช ใ หม ไ ด 5) การใช ตั ว เร ง ปฏิ กิ ริ ย า 6) หลี ก เลี่ ย งการทํ า อนุ พั น ธ ที่ ไ ม จํ า เป น 7) ทํ า ปฏิ กิ ริ ย าที่ ใ ห มู ล ค า ทาง
เศรษฐศาสตรสูงสุด 8) ใชตัวทําละลายและกระบวนการที่ปลอดภัย 9) เพิ่มประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 10)
การออกแบบใหผลิตภัณฑทใี่ ชแลวยอยสลายได 11) มีกระบวนการวิเคราะหแบบทันทีเพื่อปองกันการเกิดมลภาวะ
12) ลดการเกิดอุบัติเหตุ แตละกลุมจะใชกลยุทธในการเลาเรื่องหนาชั้นเรียน พรอมยกตัวอยางประกอบหัวขอที่
ไดรับ หลังการนําเสนอจะมีการสรุปรวมทั้ง 12 ขออีกครั้งโดยผูสอน และประกาศผลกลุมกิจกรรมนําเสนอที่ไดรับ
ผลโหวตสูงสุด ที่ไดคุณภาพตามขอตกลงเบื้องตน
กิจกรรมคาบที่ 5-8 “ละครสรางสรรคสังคมเคมี” การแสดงบทบาทสมมติของนิสิตจํานวน 6 กลุม แต
ละกลุมไดรวมกันใชความสําคัญของเคมีสีเขียวที่ควรจะมีในหองปฏิบัติการเคมี ในชุมชน ตลอดจนการอ างอิงจาก
ประสบการณที่นิสิตไดไปดูงานทางดานเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ จากความรูที่นิสิตมีสามารถนํามาตอยอด
และเพิ่มความนาสนใจใหเพื่อนรวมชั้นเรียนไดเปนอยางดี แตบทบาทสมมติที่ไมไดเกิดจากสถานที่จริง ก็จะเปน
ขอดอยเชน การยกตัวอยางกรณีที่มีอุบัติเหตุจากสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งบางกลุมก็ใชการเปดคลิปวีดีโอ
เพื่อใหละครสนุกและนาติดตามมากขึ้น หลังการทํากิจกรรม
กิจกรรม คาบที่ 9-12“สายลับจับมลพิษทางน้ําในชุมชม ” การออกแบบกิจกรรมนิสิตจะตองสงราง
ผลงานใหผูสอนตรวจสอบและอนุมัติใหจัดทําได การกําหนดเวลาและวันที่สง เมื่อบันทึกลงใน YouTube แลว จะ
เผยแพรใหรับชมกันในหองเรียน และรับฟงการประเมินผลจากผูสอน รวมทั้งการอภิปรายกันในชั้นเรียน
กิจกรรม คาบที่ 13- 14 “เคมีสีเขียวรอบตัวเรา” เปนการนําสรุปบทเรียน จัดเวทีเพื่อใหนิสิตตั้งคําถาม
และฝกตอบคําถาม รวมทั้งวิเคราะหสถานการณในหัวขอตางๆ เพื่อเตรียมตัวสอบกลางภาค
จากกิจกรรมที่นิสิตไดมีสวนรวมทั้ง 14 สัปดาห นิสิตไดผานกระบวนการจัดการเรียนรูที่นิสิตไดลงมือ
กระทําและไดใชกระบวนการคิดวิเคราะห สังเคราะห และสามารถสื่อสารหรือถายทอดออกมาเปนผลงานได โดยมี
การรับฟงการประเมินผลจากเพื่อนในชั้นเรียน และอาจารยผูสอน ซึ่งในแตละสัปดาหกิจกรรมจะมีความซับซอน
เพิ่มขึ้นและตองอาศัยอาศัยนอกชั้นเรียนคอนขางมากเพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จตามเวลา
หลังจากนิสิตผานการเรียนรูในเนื้อหาและไดทํากิจกรรมตางๆ แลว การสอบเพื่อการประเมินความรู
เกี่ยวกับสาระสําคัญของ เคมีสีเขียว 12 ขอ มีความสําคัญอยางไรกับสิ่งแวดลอม ปญหาและอุปสรรคในการจัดการ
มลพิษทางน้ํา และความเกี่ยวของระหวางของเสียกับพลังงาน การใชสารเคมีทดแทนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นิสิต
มีวิธีแยกแยะของเสียที่เกิดจากการใชตัวทําละลายอินทรียอยางไร กอนสงไปกําจัด ดัชนีคุณภาพน้ําทิ้ง และ
กรณีศึกษา การกําจัดน้ําทิ้งที่มีการปนเปอนของยาฆาแมลงพบวาผลการประเมินความรูนิสิตรอยละ 81.9 มีความรู
ระดับมาก ระดับกลางรอยละ 11.1 และระดับพอใชรอยละ 7.0
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ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินวัดความรู ความเขาใจ จากขอสอบอัตนัย
รายละเอียด
- สาระสําคัญของเคมีสีเขียว 12 ขอ
- เคมีสีเขียวมีความสําคัญอยางไรกับสิ่งแวดลอม
- ปญหาและอุปสรรคในการจัดการมลพิษทางน้ํา และความเกีย่ วของกับ
Waste to Energy
- ความสําคัญของเคมีสีเขียวกับการใชสารเคมีทดแทนที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
- วิธีการแยกของเสียที่เกิดจากการใชตัวทําละลายอินทรีย กอนสงไปกําจัด
- ดัชนีคุณภาพน้ําทิ้ง
- กรณีศึกษา การกําจัดน้ําทิ้งทีม่ ีการปนเปอนของยาฆาแมลง
รวม

รอยละของนิสิตที่มีความรูความเขาใจ
มาก
ปานกลาง
พอใช
73.2
17.1
9.8
85.4
14.6
0.0
80.5
12.2
7.3
80.5

4.9

14.6

90.2
85.4
78.0
81.9

7.3
12.2
9.8
11.1

2.4
2.4
12.2
7.0

ภาพที่ 1 กิจกรรม “สายลับจับมลพิษทางน้ําในชุมชม มหาวิทยาลัยทักษิณ” ที่มีการเผยแพรในเวปไซต YouTube
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ภาพที่ 2 กิจกรรม “เคมีสีเขียวรอบตัวเรา”
ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสําหรับอาจารยผูสอน รายวิชา 0204371 เคมีสีเขียว
ประจําปการศึกษา 2559
รายละเอียด
เฉลี่ย
SD
1. ผูสอนสอดแทรกและใหขอคิดดานคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ใหกับผูเรียน
4.27
0.59
2. ผูสอนมีความตั้งใจ กระตือรือรน เอาใจใสและรับผิดชอบในการสอน
4.20
0.68
3. ผูสอนแจงและดําเนินตามวัตถุประสงครายวิชา วิธีการเรียนการสอน และเกณฑการ 4.33
0.72
ประเมินตามรายละเอียดวิชา (มคอ. 3)
4. ผูสอนเปดโอกาสใหนิสิตมีสวนรวมโดยการซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือปฏิบัติกิจกรรม 4.13
0.74
5. ผูสอนกระตุนใหวิเคราะหหรือลงมือปฏิบัติ
4.33
0.72
6. ผูสอนมีชองทางและมีการใหคําปรึกษานอกเวลาเรียน
4.20
0.68
7. ผูสอนใชวิธีสอนและสื่อการสอนประกอบเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา
4.13
0.74
8. ผูสอนสามารถถายทอดความรูใหผูเรียนเขาใจ
4.20
0.68
9. ผูสอนประเมินผลการเรียนอยางเปนระบบและเหมาะสม
4.13
0.64
10.ผูสอนไดชี้แจงใหกับผูเรียนไดเห็นประโยชนหรือความสําคัญในการความรูไปประยุกตใช 4.27
0.70
เชนทางวิชาการ ชีวิตประจําวัน หรือการทํางานในอนาคต
รวม
4.22
0.68
การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสําหรับอาจารยผูสอน รายวิชา 0204371 เคมีสีเขีย ว
ประจําปการศึกษา 2559 พบวา ผลการประเมินคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 อยูในเกณฑดี (4.00-4.50) โดยมีคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.68 เมื่อพิจารณารายขอจะพบวาในหัวขอที่ 3 และ 5 ผูสอนแจงและดําเนินตามวัตถุประสงค
รายวิชา วิธีการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินตามรายละเอียดวิชา (มคอ. 3) ผูสอนกระตุนใหวิเคราะหหรือ
ลงมือปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย 4.33
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบวา การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเคมีสีเขียว ของนิสิตชั้นปที่ 3 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ สามารถใชกิจกรรมการสอนเชิงรุกใน 14
คาบ จํานวน 5 กิจกรรมที่ผูเรียนมีสวนในการออกแบบ ที่สอดคลองกับ Bonwell, 1991 ไดรายงานในบทสรุปใน
รายงานการศึกษาระดับสูงที่อาศัยการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือกระทําและมีการใชกระบวนการคิด วิเคราะห
เกี่ยวกับกิจกรรมที่ทําได การใหนิสิตมีสวนรวมและทํากิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามผลที่คาดหวัง ซึ่งผลประเมิน
จากนิสิตจํานวน 41 คน พึงพอใจในการสอนและกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น นิสิตมีความรูความเขาใจในวิชาเคมีสีเขียวใน
ระดับมากรอยละ 81.9 ระดับปานกลาง 11.1 และระดับพอใช 7.0 ผลการประเมินผูสอนคาเฉลี่ย 4.22 อยูใน
ระดับดี จากการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู นิสิตมีความกระตือรือรนในการเรียน มุงมั่นที่จะทํากิจกรรมเพื่อให
ผลงานเปนที่ยอมรับ จึงนาจะเปนแนวทางหนึ่งสําหรับการนําไปกิจกรรมการเรียนแบบเชิงรุกนี้ไปใชเพื่อสราง
แรงจูงใจในการเรียนสําหรับรายวิชาอื่นๆ ไดตอไป
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การจัดการเรียนรูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
และระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร
Instructional Management through Contemplative Education, Research Based Learning
and Coaching & Mentoring System for the Development of Mathematics Teachers
___________________________________________________________________1*

สมฤทัย เย็นใจ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาครูที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน และระบบพี่เลี้ยง ประชากรคือ
นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ชั้นปที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร (EDMA203) ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 54 คน ระเบียบวิธีวิจัยใช
หลั กการวิ จั ยปฏิ บั ติ การในชั้ นเรี ยน เครื่ องมื อที่ ใช ในการวิ จั ย ประกอบด วย มคอ.3 รายวิ ชาการจั ดการเรี ยนรู
คณิตศาสตร และแบบสะทอนพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษา ทําการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพเพื่อวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาครูคณิตศาสตรจากแบบสะทอนพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษา
ผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน
และระบบพี่เลี้ยงนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูที่ดีขึ้นในทุกดาน สําหรับในดานการเตรียมความ
พรอมกอนเรียน นักศึกษาสวนใหญมีการศึกษาเนื้อหากอนเรียนเสมอ ในดานการมีส วนรวมในกิจกรรมการเรียนรู
นักศึ กษาทุ กคนมีส วนรวมในการปฏิบั ติกิ จกรรมทุกครั้ ง จากที่ไมกลาแสดงความคิ ดเห็ น ก็กลามากขึ้น สามารถ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนไดดีขึ้น สามารถอภิปรายถกเถียงและยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน ในดานสุดทาย ดาน
การประเมินการเรียนรู นักศึกษาทุกคนมีการประเมินตนเองทุกสัปดาหโดยการเขียนบันทึกในสมุดบันทึก และผูวิจัยจะ
มีการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาและเขียนลงในสมุดบันทึกของนักศึกษาทุกคน ทําใหนักศึกษาไดทราบผลการ
ประเมินการเรียนรูของตนเองและนําไปปรับปรุงในการเรียนรูในครั้งตอๆไป จึงสงผลใหนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรูไดดีขึ้นเปนอยางมาก
คําสําคัญ: จิตตปญญาศึกษา การเรียนรูโ ดยใชการวิจยั พื้นฐาน ระบบพี่เลี้ยง

Abstract
This research aims to study on the change of learning behavior of the student teachers who
have been taught by using instructional Management of learning by integrating contemplative
education, research-based learning and coaching & mentoring system. The sample applying
purposive sampling consisted of 54 4th year students in Mathematics, Faculty of Education,
Phetchabun Rajabhat University who were enrolled in the course of Instructional Management of
Mathematics (EDMA203) in the second semester of academic year 2016. The research instruments
were: TQF.3 of Instructional Management of Mathematics and reflection students learning behavior.
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The qualitative analysis was used to analyze student's learning behavior change from the student's
learning behavior reflecting model.
The research found that the samples have changed the learning behavior in all aspects. For
the preparation before class, most samples have always studied their content before learning. In
terms of participation in learning activities. All samples participate in every activity. They dare to
exchange idea with friends, they can debate, and accept friends' opinions. In the last, the evaluation
of learning, all samples evaluate themselves every week by using learning log. Finally, students can
improve their learning behavior significantly. The researcher evaluated the learning of the students by
using learning log.
Keywords: contemplative education, research based learning, coaching & mentoring

บทนํา
คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค
คิดอยางเปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณ ไดอยางรอบคอบ ชวยใหคาดการณ
วางแผน ตัดสินใจ แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง เหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปน
เครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและศาสตรอื่นๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดํา เนิน
ชีวิตชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นและสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
สภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา ควรจะมีการปรับปรุงและพัฒนา ปญหา
ที่พบเสมอคือครูมักสอนใหนักเรียนเรียนแบบทองจํา ไมเนนการใหเหตุผล เนนความจําในเรื่องสูตร นิยามและ
วิธีการหาคําตอบที่ถูกตอง โดยสอนใหนักเรียนแกโจทยปญหาดวยวิธีการที่แนนอนวิธีเดียว ฝกการใชสูตรตาม
ขั้นตอนมากกวาฝกกระบวนการคิดและการแกปญหา ครูมักใชวิธีการอธิบายและแสดงเหตุผลในขั้นตอนตางๆ โดย
การเขียนสิ่งที่อธิบายบนกระดาน สิ่งที่นักเรียนไดคือ ความรูและความจําเทานั้น การสื่อสารระหวางครูและนักเรียน
จะเปนการตอบคําถามของครู เมื่อนักเรียนตอบผิดครูไมอธิบายวาทําไมถึงผิด ครูผูสอนจะถามไปเรื่อยๆ จนกวาจะ
ไดคําตอบที่ถูกตอง ดานปฏิสัมพันธ ครูและนักเรียนจะมีปฏิสัมพันธกันในเวลาเรียนและในหองเรียน นักเรียนสวน
ใหญใชเวลาในการทําแบบฝกหัดที่เนนความจําลงในสมุด เหตุผลหนึ่งที่ทําใหนักเรียนประสบปญหาในเรือ่ งการเรียน
คณิตศาสตรคือ นักเรียนไมทราบวาจะเรียนคณิตศาสตรอยางไร กุญแจที่ จะนําไปสูความสํา เร็จ ในการเรีย น
คณิตศาสตรคือ นักเรียนตองฝกฝนทําโจทยคณิตศาสตรเปนประจํา เพราะวาคณิตศาสตรเปนวิชาทักษะทําโจทย
คณิตศาสตรทุกวันจะทําใหนักเรียนเกงคณิตศาสตร (ปานทอง, 2547)
แนวคิดที่ตระหนักถึงความสํา คัญของการพัฒนา ระบบการเรียนรูเพื่อยกระดับจิตใจและปญญาของ
มนุษย จึงเปน ที่มาของจิตตปญญาศึกษา (Contemplative education) ซึ่งเปนชื่อวิชาที่นักการศึกษาระดับแนว
หนาของโลกกําลังใหความสนใจอยางยิ่ง เพราะเปนวิชาที่สามารถแกปญหาในเรือ่ ง การเรียนรูของมนุษยอยางไดผล
เนื่องจากปญหาของมนุษยที่ พบเห็นอยูเสมอ คือบางครั้งคนเกงอาจตัดสินใจทํา อะไรลงไปโดยหลงลืมแงมุมของ
จริยธรรม หรือคนมีจริยธรรมอาจขาด ศิลปะในการทํางานใหเกิดประโยชนตอสังคมโดยรวม เราจะเห็น ไดวา
แนวคิดจิตตปญญาศึกษา มุงเนนสรางกระบวนทัศนใหม ตอชีวิตและความเปนมนุษย เนนการปลูกฝงความ
ตระหนักรู ภายในตน ความเมตตา และมีจิตสํานึก ตอสวนรวม การพัฒนาจิต และการฝกปฏิบัติ ทําใหผูเรียนเกิด
ปญญาที่แทจริง (สุมน, 2549) จิตตปญญาศึกษามีความจําเปนอยางยิ่งตอการศึกษาทุกระดับ ควรทําความเขาใจ
เห็นคุณคา และสงเสริมการเรียน รูในแนวนี้ใหมากที่สุด เพื่อจะชวยใหมีการพัฒนามนุษยใหเกิด ปญญาสูงขึ้นอยาง
แทจริง (ประเวศ, 2550) มีกระบวนการ ไดมาซึ่งความรู 3 ลักษณะ คือการฟงอยางลึกซึ้ง การนอมสูใจ อยาง
ใครครวญและการเฝามองเห็นตามที่เปนจริง (วิจักขณ , 2550) ใหความสําคัญกับการพัฒนาความตระหนักรู และ
การเรี ยนรู มิติ โลกดา นใน ใหคุ ณค าในเรื่ องการเรี ยนรูดว ยใจ อย างใคร ครวญผ านกระบวนการ กิจ กรรมที่
หลากหลาย ไดแก การนิ่งสงบอยูกับตนเอง การเจริญสติภาวนา การสะทอนคิด สุนทรียสนทนา การฟงอยางลึกซึ้ง
กิจกรรมอาสาสมัคร ศิลปะ ดนตรี รวมถึงพิธีกรรมทางศาสนา สงผลตอการประพฤติปฏิบัติ และการดําเนินชีวิต
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อยางมีสติและปญญา มีความรักความเมตตา ตอตนเองและสรรพสิ่งในฐานะที่เปนสวนหนึ่งและเปนหนึ่งเดียว กับ
ธรรมชาติ
การชี้แนะเปนกระบวนการของบุคคลที่เรียกวา ผูชี้แนะ (coach) สรางความสัมพันธกับบุคคลอื่นที่ชวยให
เขาเรียนรูไดงายขึ้น ผูชี้แนะชวยให บุคคลไดบรรลุเปาหมายการทํางานในระดับที่สูงขึ้นกวาที่เปนอยู กระบวนการนี้
เปนการสรางใหซึ่ง บุคคลมีความเข็มแข็งขึ้น ภูมิใจในตนเอง แสดงความสามารถซึ่งเปนผลตอการทํา งานที่จะ
ตามมา กระบวนชี้แนะจึงเปนกระบวนการเสริมพลังอํา นาจ (Mink, at al.,, 1993) การชี้แนะเปนการใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกผูรับการชี้แนะเพื่อพัฒนาจากสภาพที่เปนอยู ไปสูสภาพที่พึงปรารถนา ผูรับ
การชี้แนะสามารถจัดระบบความคิด ทบทวนการทํางานของตนและหาแนวทางในการพัฒนางานและแกปญหาการ
ทํางานดวยตนเอง มีเปาหมาย คือ การแกปญหาในการทํา งาน พัฒนาความรู ทักษะหรือความสามารถในการ
ทํางาน การประยุกตใชทักษะ หรือความรู การชี้แนะมีลักษณะปฏิสัมพันธระหวางผูชี้แนะกับผูรับการชี้แนะ และใช
เวลาในการ พัฒนาอยางตอเนื่อง เปนการเรียนรูรวมกัน (co-construction) ไมมีใครรูมากกวาใคร จึงตองเรียนรูไป
พรอมกัน (วีณา, 2547)
แนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยเนนกระบวนการวิจัยมี 4 แนวทาง คือ แนวทางที่ 1 ครูใช
ผลการวิจัยในการจัดการเรียนรู เปนการเรียนรูเพิ่มเติมนอกบทเรียน แนวทางที่ 2 ผูเรียนใชผลการวิจัยในการเรียน
รู คือ ผูเรียนเปนคนไปอานงานวิจัย ศึกษาคนควา วิจัยทําใหผูเรียนไดฝกทักษะการเปนผูบริโภคงานวิจัย ซึ่งครูตอง
ทําหนาที่ยอยงานวิจัยใหมคี วามเหมาะสมกับระดับของผูเรียน แนวที่ 3 ครูใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู คือ ครู
ออกแบบการจัดการเรียนรูโดยใช กระบวนการวิจัยเขาไปชวยทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาสาระที่ตองการ
ซึ่งครูสามารถใช กระบวนการวิจัยทุกขั้นตอน หรือบางขั้นตอนตามความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู
วัตถุประสงคและขอจํากัดที่มี แนวที่ 4 นักเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู คือผูเรียนลงมือวิจัยเอง โดยครู
ชวยใหนักเรียน ดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยตางๆ อยางมีคุณภาพมากที่สุด (ทิศนา, 2548)
จากหลักการแนวคิดและเหตุผลดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงมีความสนใจและตองการที่จะนํารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน และระบบพี่เลี้ยง เขา
มาชวยพัฒนาครูคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพและเสริมสรางการเรียนรูของนักเรียนใหมีความเขาใจ มีความคงทน
ในการเรียนรู และสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาสาระตางๆ และตอยอดไปยังระดับชั้นที่สูงขึ้นไดอยางดี

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาครูที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการ
แนวคิดจิตตปญญาศึกษา การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน และระบบพี่เลี้ยง
1. ประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ที่
ลงเรียนในรายวิชาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร (EDMA203) ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 54 คน
2. เครื่องมือวิจัย ไดแก มคอ.3 รายวิชาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร แบบสะทอนพฤติกรรมการเรียนรู
ของนักศึกษา
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 ผูวิจัยดําเนินการสอนในรายวิชาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร (EDMA203) โดยใชรูปแบบการ
จัดการเรียนรูแบบ Active Learning และบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน และ
ระบบพี่เลี้ยง ในการจัดการเรียนรู ผูวิจัยจะใหนักศึกษาทํากิจกรรมกลุมทุกครั้ ง เริ่มตนการนําเขาสูบทเรียนโดยให
นักศึกษาทํากิจกรรม ซึ่งผูวิจัยออกแบบกิจกรรมโดยใชแนวคิดจิตตปญญาศึกษา หลังจากนั้นในขั้นตอนการสอน
ผูวิจัยใหนักศึกษาทํากิจกรรมโดยใหคนควาหาขอมูลเกี่ยวกับประเด็นที่กําหนดใหโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูโดยใช
วิจัยเปนฐานและระบบพี่เลี้ยงซึ่งเปนการใชคําถามเพื่อกระตุนใหนักศึกษาคิดมากขึ้น และในขั้นสรุป จะใหนักศึกษา
นําเสนอผลงานของกลุมตนเอง
3.2 ผูวิจัยใหนักศึกษาทําแบบสะทอนพฤติกรรมการเรียนรูในคาบสุดทาย
3.3 ผูวิจัยนําแบบสะทอนพฤติกรรมการเรียนรูมาวิเคราะหขอมูล
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ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน
และระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาครูคณิ ตศาสตร มี วัตถุ ประสงค เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมการเรี ยนรู ของ
นักศึกษาครูที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา การเรียนรูโดยใชวิจัยเปนฐาน และระบบ
พี่เลี้ยง เก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรจํานวน 54 คน โดยใชแบบสะทอนพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษา มีผลวิจัย
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 วิเคราะหแบบสะทอนพฤติกรรมการเรียนรูของนักศึกษาครู
รายการ
ไมมี มี
ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม
ดานการเตรียมความพรอมกอนเรียน
1. นักศึกษามีการเตรียมความพรอมกอนเรียน (เชน
3 - ศึกษาเนื้อหา ขอบเขตของรายวิชาลวงหนา
ศึ กษาขอบเขตเนื้ อหารายวิ ชาก อนเรี ยน ทบทวน
จากประมวลการสอนรายวิชา
- ศึกษาเนื้อหาจากหนังสือหรือขอมูลจาก
เนื้อหากอนเรียน )
อินเทอรเน็ต
ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู
2. มีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูอยาง
3 - มีสวนรวมในการทํากิจกรรมทุกครั้ง และมี
สม่ําเสมอ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองและ
เพื่อนอยางเต็มที่
3. มีการศึกษาหาความรูดวยตนเองอยางสม่ําเสมอ
3 - ศึกษาขอมูลจากอินเทอรเน็ต และเอกสาร
ประกอบการสอน
4. แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนรวม
3 - มีการพูดคุย อธิบาย อภิปราย ถกเถียงกับ
กลุมหรือเพื่อนรวมชั้นเรียนอยางสม่ําเสมอ
เพื่อนในกลุม และเพื่อนกลุมอื่นๆ
- ไดเสนอความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
เพื่อนๆ มากขึ้น
5. ปฏิบัติกิจกรรม/ภาระงานที่ไดรับมอบหมายทุกครั้ง
3 - ปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง
- ปรึกษา ขอคําแนะนําจากผูสอน
6. จัดทําผลงาน/ชิ้นงานที่คิดและลงมือทําดวยตนเอง
3 - ปฏิบัติงานดวยตนเอง สรางสรรคผลงานดวย
ตนเอง และนํามารวบรวมเปนงานกลุม
- ไดเขียนแผนการสอน
7. สงงานตรงเวลา/กอนเวลาเสมอ
3 - สงงานตรงเวลาเสมอ
- บางครั้งที่ทํางานเสร็จไมทันเวลา จะนํามาสง
ภายหลัง ไมมีการขาดสง
ดานการประเมินการเรียนรูและนําผลการประเมินไปใช
8. ประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
3 - มีการประเมินตนเองอยางสม่ําเสมอ
9. ยอมรับผลการประเมินจากเพื่อนหรืออาจารย
3 - ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน
- รับฟงความคิดเห็นของอาจารย
10. นําผลประเมินไปปรับปรุง/พัฒนาการเรียนรูของ
3 - นําผลการประเมินไปปรับปรุง แกไข และ
ตนเองอยางสม่ําเสมอ
พัฒนาตนเองใหดีขึ้น
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จากตารางที่ 1 จะเห็นวานักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูทุกดาน ทั้งดานการเตรียม
ความพรอมกอนเรียน ดานการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู ดานการประเมินการเรียนรูและนําผลการประเมิน
ไปใช สําหรับในดานการเตรียมความพรอมกอนเรียน ในชวงสัปดาหแรกๆ นักศึกษายังไมมีการเตรียมความพรอม
กอนมาเรียน ไมมีการศึกษาขอบเขตเนื้อหาในรายวิชา ไมมีการทบทวนเนื้อหากอนเรียน แตหลังจากที่เรียนใน
รายวิชานี้แลว นักศึกษาสวนใหญมีการศึกษาเนื้อหากอนเรียนเสมอ ในดานการมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู
นักศึกษาทุกคนมีสวนรว มในการปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง แตจะมีบางคนที่ไมคอยแสดงออก ไมกลาแสดงความ
คิดเห็นเพราะกลัววาจะผิดหรือขัดกับความคิดของเพื่อน แตเมื่อไดฝกกิจกรรมโดยใชแนวคิดจิตตปญญาศึกษา
ในชวงนําเขาสูบทเรียนแลว นักศึกษาเหลานั้นกลาแสดงออกมากขึ้น สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนไดดีขึ้น
ถึงแมจะมีความคิดเห็นไมตรงกันบางเปนบางครั้ง แตนักศึกษาทุกคนก็สามารถอภิปรายถกเถียงและยอมรับความ
คิดเห็นของเพื่อนไดโดยไมผิดใจกัน ทําใหผลงานในการทํากิจกรรมกลุมมีความหลากหลายและชัดเจนมากขึ้นดวย
ในดานสุดทาย ดานการประเมินการเรียนรู นักศึกษาทุกคนมีการประเมินตนเองอยูเสมอจากการเขียนบันทึกใน
สมุดเลมเล็กที่ผูวิจัยไดกําหนดใหมีการสะทอนคิดทายคาบเรียนทุกครั้ง และผูวิจัยจะมีการประเมินการเรียนรูของ
นักศึกษาและเขียนลงในสมุดบันทึกของนักศึกษาทุกคนอยางสม่ําเสมอ ทําใหนักศึกษาไดทราบผลการประเมินการ
เรียนรูของตนเองและนําไปปรับปรุงในการเรียนรูในครั้งตอๆไป จึงสงผลใหนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเรียนรูไดดีขึ้นเปนอยางมาก จากการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา การเรียนรูโดยใชวิจยั
เปนฐาน และระบบพี่เลี้ยง

อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปน
ฐาน และระบบพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาครูคณิตศาสตร พบวา จะเห็นไดวานักศึกษามีการเรียนรูที่ดีขึ้นมาก มีความ
ตระหนักรู มีการเรียนรูอยางลึกซึ้ง มีความเมตตาตอเพื่อนและคนอื่นๆ ซึ่งสอดคลองกับ สุมน (2549) ที่วาแนวคิด
จิตตปญญาศึกษา มุงเนนสรางกระบวนทัศนใหม ตอชีวิตและความเปนมนุษย เนนการปลูกฝงความตระหนักรู
ภายในตน ความเมตตา และมีจิตสํานึกตอสวนรวม การพัฒนาจิต และการฝกปฏิบัติ ทําใหผูเรียนเกิดปญญาที่
แทจริง และสอดคลองกับประเวศ (2550) ที่กลาวไววาจิตตปญญาจะชวยใหมีการพัฒนามนุษยใหเกิด ปญญาสูงขึ้น
อยางแทจริง นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถสืบคนขอมูล วิเคราะห สังเคราะหขอมูลเพื่อตอบปญหาในกิจกรรม
ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากคือนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ ทิศนา
(2548) ที่วาถาผูเรียนไดลงมือทําวิจัยเอง โดยผูสอนมีหนาที่เพียงชวยใหผูเรียนดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัยตางๆ
อยางมีคุณภาพมากที่สุดเทานั้น ซึ่งเรียกวาการโคชหรือเปนผูชี้แนะใหผูเรียนสามารถจัดระบบความคิด ทบทวนการ
ทํางานของตนและหาแนวทางในการพัฒนางานและแกปญหาการทํางานดวยตนเอง

กิตติกรรมประกาศ
วิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความกรุณาอยางสูงจากคณะครุศาสตรที่ไดกรุณามอบทุนอุดหนุนใน
การทําวิจัยครั้งนี้

ขอเสนอแนะในการทําวิจัย
1. ทําการเผยแพร ประชาสัมพันธ แลกเปลี่ยนเรียนรู สรางความเขาใจในรูปแบบการจัดการเรียนรูและ
แนวทางในการนําไปใช ใหกับนักศึกษา ครู หรือผูที่สนใจทั่วไปในรูปแบบของการสัมมนาหรือโครงการตามความ
เหมาะสม
2. ในการวิจัยครั้งตอไป อาจจะนํารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาศึกษา การ
เรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน และระบบพี่เลี้ยง ไปใชในรายวิชาอื่นๆ หรือสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา
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ผลของความคงทนและความพึงพอใจในการเรียนเคมีโดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน
Effects of Retention and Satisfaction on Chemistry Course Using Project Based Learning
___________________________________________________________________1*

สุวรรณา อัมพรดนัย
Suwanna Amporndanai1*

บทคัดยอ
การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนและวัดความพึงพอใจในการเรียน
เรื่อง หนวยความเขมขนของสารละลายของผูเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยใชการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน
กลุมที่ศึกษาเปนผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โครงการเรียนที่ 1 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จํานวน 1 หอง โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู และแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียน เรื่อง หนวยความเขมขนของ
สารละลาย และ แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน วิเคราะหขอมูลความคงทนในการเรียนโดยคํานวณผลตางของ
คะแนนการทําการทดสอบซ้ําเปนคารอยละ และ วัดความพึงพอใจในการเรียนโดยใชเกณฑคาเฉลี่ย ผลการวิจัยพบวา
ชวงที่ผูเรียนที่มีเปอรเซ็นตความคงทนในการเรียนรู 91-100 มีความถี่สูงสุด คือ 85.71 และ ผลความพึงพอใจในการ
เรียนที่เรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน อยูระดับมากในทุกดาน เมื่อพิจารณาความพึงพอใจระดับ
สูงสุดในแตละดาน พบวา ดานกิจกรรมการเรียน กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่กิจกรรมการเรียนมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา, ดานครู กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่ครูใหโอกาสผูเรียนซักถามปญหา และ ดานประโยชนที่ไดรับ กลุม
ตัวอยางมีความพึงพอใจที่การจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน ความคงทนในการเรียน ความพึงพอใจในการเรียน

Abstract
This objectives of this research were to study learning retention and satisfaction of
chemistry course that the topic is concentration of chemical. The sample group was 35 students
of grade 10 in second semester of the academic year 2016 by using the purposive sampling group.
Research instruments were Learning Achievement Test, Learning Retentional Test and Satisfaction
questionnaire. Data analysis was used percentage and mean. The results of the study revealed
that learning retention limited reagents of grade 10 students by learning with project based
learning were higher than 70% of the test score at 100.00%. and students in the sample group had
the high level of satisfaction towards learning with project based learning.
Keywords: project based learning, learning retention, satisfaction towards learning

บทนํา
ปจจุบันบทบาทของครูตองมีการเปลี่ยนแปลง ครูในศตวรรษที่ 20 จะไมใชเพียงแคการสอนใหจด บอกให
จําอีกตอไป ครูตองปรับการสอน เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดการตั้งคําถามและคนคําตอบดวยตนเอง สิ่งที่ทาทายครูใน
ยุคใหม คือ การทําใหเกิดการเรียนรูแบบครูไมสอน ไมเนนการบรรยายหนาชั้น แตใหผูเรียนไดเรียนจากการลงมือทํา
ซึ่งตองเริ่มจากใหผูเรียนไดเริ่มที่จะลงมือคิด และทําโครงงานตางๆ นอกจากนี้ การสรางบรรยากาศ การทําใหเกิด
มิตรภาพและความสัมพันธที่ดีในชั้น ตลอดจนการเปนตนแบบเองของครู ที่ตองเริ่มลงมือทํา คือ เริ่มคิดที่จะไมสอน
โดยการบรรยาย จะชวยใหเกิดการปฏิรูปทางการศึกษา และการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน เปนรูปแบบ
การสอนทีค่ วรเปนอยางยิ่งในศตวรรษที่ 21
1
1

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, 10500
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จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐานที่ผานมา พบวา พฤติกรรม
การแกปญหาและความสามารถในการทําโครงงานของผูเรียนอยูในระดับสูง และความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการ
จัดการเรียนรูแบบใชโครงงานอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด (ดวงพร, 2554) และ ผลการประเมินทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรที่จัดการเรียนรูแบบโครงงาน พบวา คุณภาพการปฏิบัติอยูในระดับสูง ความสามารถในการทํา
โครงงาน ผูเรียนมีความสามารถอยูในระดับสูง และผูเรียน มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบโครงงานอยูใน
ระดับมาก (จุไรรัตน, 2554)
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับความคงทนในการเรียนที่ผานมา พบวา การใชเทคนิคการสอน และ
รูปแบบการสอนที่หลากหลาย สามารถสรางความสนใจใหกับผูเรียน สงผลตอความคงทนในการเรียนรูของผูเรียน(สุ
พรรณี, 2553; วันวิสา, 2558) ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการศึกษาวาการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน จะสามารถ
ทําใหผูเรียนเกิดความคงทนและมีความพึงพอใจในการเรียน ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หอง 41 ที่เรียนรูดวย
การจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐานเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคงทนทางการเรียนเคมี เรื่อง หนวยความเขมขนสารละลายของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 หอง 41 ที่เรียนรูดวยการการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน
2. เพื่อวัดความพึงพอใจในการเรียน เรื่อง หนวยความเขมขนสารละลายของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
หอง 41 ที่เรียนรูดวยการการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน

ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยกลุมตัวอยางไดมาจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling)
ซึ่งเปนผูเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หอง 41 จํานวน 35 คน ประจําป
การศึกษา 2559
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เรื่อง หนวยความเขมขนสารละลาย เปนขอสอบอัตนัย 1 ขอ
ใหญ 6 ขอยอย
2. แบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียน เรื่อง หนวยความเขมขนสารละลาย เปนขอสอบอัตนัย 1 ขอ
ใหญ 6 ขอยอย
3. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความคงทนทางการเรียนเคมี เรื่องหนวยความเขมขนสารละลายของผูเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หอง 41 ที่เรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน โดยการใชแบบทดสอบ เรื่อง
หนวยความเขมขนสารละลายที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนขอสอบอัตนัย 1 ขอใหญ 6 ขอยอยและแบบทดสอบวัดความ
คงทนในการเรียน เรื่อง หนวยความเขมขนสารละลายเปนขอสอบอัตนัย 1 ขอใหญ 6 ขอยอย หลังจากการทําการ
สอนเสร็จเปนเวลา 2 สัปดาห จากนั้น ทําการวัดความพึงพอใจในการเรียน เรื่อง หนวยความเขมขนสารละลาย ของ
ผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หอง 41 ที่เรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน โดยการใชแบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการเรียน เรื่อง หนวยความเขมขนสารละลายโดยการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน ใน
หัวขอดังตอไปนี้ กิจกรรมการเรียน, ครู และประโยชนที่ไดรับของผูเรียน
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ วิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูและแบบทดสอบวัดความคงทน
ในการเรียน เรื่อง หนวยความเขมขนสารละลาย โดยคิดเปนคะแนนคา T-score และวิเคราะหขอมูลจากเปอรเซ็นต
ความคงทนในการเรียนรู หนวยความเขมขนสารละลาย คิดเปนคะแนนคาเฉลี่ยรอยละ สวนการวิเคราะหขอมูลจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน ใชวิธคี ิดเปนคะแนนคาเฉลี่ยรอยละ โดย คารอยละของความคงทนในการ
เรียน = (คะแนนครั้งหลัง x 100)/ คะแนนครั้งแรก
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ในดานความคงทนในการเรียนรู เรื่อง หนวยความเขมขนสารละลาย พบวา กลุมตัวอยางที่มีเปอรเซ็นต
ความคงทนในการเรียนรู เรื่อง หนวยความเขมขนสารละลายมากกวารอยละ 70 จํานวน รอยละ 100.00 โดยชวง
ที่มีจํานวนรอยละของกลุมตัวอยางที่มีความถี่สูงสุด คือ 85.71 เปนชวงที่กลุมตัวอยางที่มีเปอรเซ็นตความคงทนใน
การเรียนรู รอยละ 91-100 (ตารางที่ 1) โดยการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน ทําใหกลุมตัวอยางมีเวลาใน
การทําความเขาใจในเนื้อหามากขึ้น ซึ่งเกิดจากการคนควาจากแหลงขอมูลที่ครูชี้แนะ และการสืบคนจากแหลงการ
เรียนรูที่กลุมตัวอยางหาดวยตนเอง ทําใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาเบื้องตนกอนและเมื่อไดรับการฝกทําโครงงาน
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในเนื้อหาจึงลดนอยลง
ตารางที่ 1. คาเฉลี่ยรอยละของจํานวนผูเรียนตอเปอรเซ็นตความคงทนในการเรียนรู เรื่องหนวยความเขมขนสารละลาย
ชวงความคงทน / ความถี่
รอยละ
ชวงความคงทนในการเรียนรู
71-80
81-90
91-100
ความถี่
8.58
5.71
85.71
ในดานความพึงพอใจในการเรียน เรื่อง หนวยความเขมขนสารละลายโดยการจัดการเรียนรูแบบใช
โครงงานเปนฐาน เมื่อพิจารณาความพึงพอใจระดับสูงสุดในแตละดาน พบวา ดานกิจกรรมการเรียน กลุมตัวอยางมี
ความพึงพอใจดานกิจกรรมการเรียนมีความเหมาะสมกับเนื้อหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 และดานครู กลุมตัวอยางมี
ความพึงพอใจที่ครูใหโอกาสผูเรียนซักถามปญหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 และดานประโยชนที่ไดรับ กลุมตัวอยางมี
ความพึงพอใจที่การจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยรอยละของความพึงพอใจในการเรียน เรื่อง หนวยความเขมขนสารละลายโดยการจัดการเรียนรู
แบบใชโครงงานเปนฐาน
รายดาน
รายการ
มากที่สดุ มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด คาเฉลีย่
ดาน มีความเหมาะสมกับเนื้อหา
38.10 52.38 4.76 4.76 0.00 4.14
กิจกรรม สงเสริมใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูความคิด
23.81 57.14 14.29 4.76 0.00 4.00
การเรียน ทําใหผูเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
19.05 61.90 14.29 4.76 0.00 3.95
ทําใหผูเรียนเขาใจในเนื้อหามากขึ้น
19.05 61.90 14.29 4.76 0.00 3.95
สงเสริมการเรียนรูรวมกัน
38.10 33.33 28.57 0.00 0.00 4.10
สนุกและนาสนใจ
42.86 28.57 14.29 14.29 0.00 4.00
ทําใหผูเรียนเรียนอยางมีความสุข
38.10 33.33 23.81 4.76 0.00 4.05
ดานครู ครูยอมรับความคิดเห็นของผูเรียนทีต่ างไปจากครู
57.14 33.33 9.52 0.00 0.00 4.48
ครูใหโอกาสผูเรียนซักถามปญหา
66.67 23.61 9.52 0.00 0.00 4.57
ครูใหความสนใจแกผูเรียนอยางทั่วถึงขณะทํากิจกรรม
31.90 63.33 4.76 0.00 0.00 4.27
ครูสงเสริมใหผูเรียนคนควาจากแหลงความรูนอกชั้นเรียน 38.10 38.10 23.81 0.00 0.00 4.14
ครูเปดโอกาสใหผูเรียนสืบคนขอมูลดวยตนเอง
33.33 42.86 23.81 0.00 0.00 4.19
ดาน ทําใหเขาใจเนื้อหาเพิ่มขึ้น
33.33 52.38 14.29 0.00 0.00 4.10
ประโยชนที่ ทําใหจําเนื้อหา ไดนาน
14.29 57.14 19.05 9.52 0.00 3.76
ไดรับ ชวยใหผเู รียนสรางความรู ความเขาใจดวยตนเองได
28.57 47.62 23.81 0.00 0.00 4.05
สงเสริมใหผูเรียนนําความรู ไปใชในชีวิตประจําวันได
23.81 42.86 23.90 9.52 0.00 3.81
สงเสริมใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม
47.62 28.57 23.81 0.00 0.00 4.24
ทําใหเขาใจและรูจักเพื่อนมากขึ้น
28.57 61.90 9.52 0.00 0.00 4.19
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สรุปผลการวิจัย
ในการสอนวิชาเคมี เรื่องหนวยความเขมขนสารละลายของผูเรียนที่เรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบใช
โครงงานเปนฐาน เปนการสอนที่ผูสอนตองทําความเขาใจในรูปแบบการสอนที่เปนการกระตุนใหผูเรียนเกิดความ
อยากเรียนรูดวยตนเอง โดยแหลงการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถเขาถึงไดงาย และมีความถูกตองของเนื้อหา เมื่อผูเรียน
ไดทําความเขาใจในบทเรียนแลว การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนจะเปนสิ่งที่ชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนเพิ่มขึ้น ผูวิจัย
เลือกการทําโครงงานตามความสนใจของผูเรียนเปนตัวกระตุนการเรียนรูของผูเรียน ผลพบวาเมื่อผานการจัดการ
เรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน ผูเรียนมีความคงทนในการเรียนรู และมีความพึงพอใจในการเรียน ดวยการจัดการ
เรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน เพราะเปนรูปแบบการเรียนที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรมและ
กิจกรรมการเรียนที่จัดขึ้นตรงตามความสนใจของผูเรียน และกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องเงิน ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3
โดยใชเทคนิคการสอนแบบ Tutorial
A Study of Learning Achievements in Mathematics Study of Pratomsuksa 3 Students
learning by the Tutorial Method of Teaching
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บทคัดยอ
การวิ จัยครั้ งนี้มี วั ตถุประสงค เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยเทคนิคการสอนแบบ Tutorial เรื่องเงิน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
3 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 98 คน ไดมาจากการสุมแบบกลุมที่มี
หองเรียนเปนหนวยการสุม เครื่องมือที่ใชวิจยั คือ การสอนแบบ Tutorial แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
วิเคราะหขอมูลใชสถิติ คาเฉลี่ย ผลการวิจัย พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเงิน หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
คําสําคัญ: วิธีการสอนโดยใชเทคนิค tutorial

Abstract
The purpose of this research was to compare the mathematics learning achievement of
Prathomsuksa 3 students by using teaching technique by Tutorial method. The sample group
consisted of 98 students pratomsuksa 3 Bangkok Christian College during the second semester
of the academic year 2016. These students were selected by the method of cluster random
sampling. The tools employed in this research includ Tutorial, a learning achievement test.
Statistics for analysis include descriptive statistics.The results of the research were that students
who study by using the virtual experiment had higherlearning.
Keywords: tutorial method of teaching

บทนํา
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ไดกลาวถึงความสําคัญของคณิตศาสตรวา
คณิตศาสตรมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล
เปนระบบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะหปญหาและสถานการณอยางถี่ถวน รอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ
วางแผนตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม คณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ การจัดการเรียนรูที่มุงสงเสริมการพัฒนาความคิดของมนุษย มุงเนนที่
กระบวนการจัดการเรียนรูข องผูเรียนโดยจัดการเรียนรูที่มีเนนความสนใจของผูเรียน สอดคลองและเหมาะกับ
สภาพปญหาของผูเรียน เพื่อใหผูเรียน สามารถเรียนรูไดตามศักยภาพรวมทั้งสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง
การจัดการเรียนรูที่สงเสริมการมีสวนรวมของผูเรียนจะสงเสริมใหผูเรียน มีทักษะ และพัฒนาการเรียนรู
อยางยั่งยืน กระบวนการเรียนรูแบบทิวทอเรียล (Tutorial) (Meixi, 2012) เปนวิธีการหนึ่งที่ครูสามารถนํามา
ออกแบบกระบวนการเรียนรูใหกับนักเรียน การเรียนรูแบบทิวทอเรียล มีลักษณะที่สําคัญ กลาวคือ การเนนที่
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกั บผูเรียน และระหวางครูกับผูเรียนกระบวนการเรียนรูนี้จะเปลี่ยนบทบาทครูเปนผู
อํานวยความสะดวกในการเรียนรูและเพิ่มบทบาทใหแกนักเรียนในการสืบคนขอมูล และเกิดความรวมมือระหวาง
นักเรียนในกระบวนการเรียนรู
1
1
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กระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (พิมพันธ, 2544)
โดยใชกระบวนการกลุมใหผูเรียนไดมีโอกาสทํางานรวมกันเพื่อผลประโยชนและเกิดความสําเร็จรวมกันของกลุม ซึ่ง
การเรียนแบบรวมมือมิใชเปนเพียงจัดใหผูเรียนทํางานเปนกลุม เชน ทํารายงาน ทํากิจกรรมประดิษฐหรือสราง
ชิ้นงาน อภิปราย ตลอดจนปฏิบัติการทดลองแลว ผูสอนทําหนาที่สรุปความรูดวยตนเองเทานั้น แตผูสอนจะตอง
พยายามใชกลยุทธวิธีใหผูเรียนไดใชกระบวนการประมวลสิ่งที่มาจากการทํากิจกรรมตางๆ จัดระบบความรูสรุปเปน
องคความรูดวยตนเองเปนหลักการสําคัญ (พิมพันธ, 2544)
จากขอมูลขางตนคณะผูวิจัยจึงสนใจ นํารูปแบบการเรียนรู ดวยเทคนิคการสอนแบบ Tutorial มา
ออกแบบใชกับวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่3 ซึ่งผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูที่มีทั้ง
ระดับ สูง กลาง ต่ํา เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามลําดับ

วัตถุประสงคในการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องเงินของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โดยใชเทคนิค Tutorial กับวิธีการสอนแบบปกติ

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรุงเทพมหานคร
รวมทั้งหมด 98 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรุงเทพมหานคร
จํานวน 2 หองเรียน จํานวน 98 คน ไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) ที่มีหองเรียนเปนหนวย
การสุม
เนื้อหาที่ใชในการวิจัย
เนื้อหาที่ใชในการทดลองครั้งนี้ เปนวิชาคณิตศาสตรเรื่องเงิน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ระยะเวลาในการวิจยั
ระยะเวลาสําหรับการวิจัยครั้งนี้คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 2 ชั่วโมงตอ 1 การทดลอง รวม
5 การทดลองใชเวลาทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองซึ่งดําเนินการทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ Two-Group
Pretest-Posttest Desigh (ชูศรี, 2552)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. รูปแบบการสอนแบบ Tutorial
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียน – หลังเรียน (Pre-test,Post-test) เรื่องเงิน ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก และเติมคําตอบ จํานวน 30 ขอ
3. ใบงานเรื่องเงิน จํานวน 1 ชุด
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. สุมนักเรียนกลุมตัวอยาง ดวยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) โดยใชหองเรียนเปน
หนวยสุมจากนักเรียนทั้งหมด 342 คน ไดกลุมตัวอยาง 2 หอง หองเรียนละ 49 คน
2. ดําเนินการทดลองดวยการจัดการเรียนรูแบบ Tutorial กับกลุมทดลองและใชวิธีการสอนแบบปกติกับ
กลุมควบคุม ซึ่งมีอาจารยประจําวิชาเปนผูสอน
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3. เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนแลว ทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กลุมทดลองและกลุมควบคุมโดย
ใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลวบันทึกผลการสอบไวเปนคะแนนหลังเรียนสําหรับวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ไดแก คาเฉลี่ย (ഥ)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผูวิจัยไดนําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเงิน กอนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน ปรากฏผลการ
วิเคราะหดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
กลุม
จํานวนนักเรียน
ป. 3/2 (กลุมทดลอง)
49
ป. 3/4 (กลุมควบคุม)
49

คาเฉลี่ย(ഥ)
21.24
20.28

จากตารางที่ 1 พบวาในการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนโดยใชเทคนิค Tutorial ของ
กลุมทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 21.24 คะแนน ซึ่งสูงกวา กลุมควบคุม ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 20.28 คะแนน จากการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยใชเทคนิค Tutorial สูงกวากลุม
ควบคุม นักเรียนที่เรียนดวยเทคนิค Tutorial จะมีความกระตือรือรนในการเรียนรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ชวยเหลือใน
กระบวนการกลุมดี สามารถคิดและแกปญหา จากสถานการณ ที่กําหนดไดหลากหลาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรเรื่องเงินดวยเทคนิคTutorial มีคาสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติ
จากการวิจัยในครั้งนี้ กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องเงินดวยเทคนิคTutorial ไดสงเสริมใหนักเรียนเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางกัน พัฒนาบทบาทการเปนผูนํา และผูตามอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีครูเปนผูชี้แนะ ใน
กระบวนการเรียนรู นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการสืบคนขอมูลเรื่องที่เกี่ยวของกับบทเรียนอยางเปนธรรมชาติ ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของวีรยุทธ (2558)
บรรยากาศการเรียนรูเปนไปอยางสรางสรรค นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูอยางแทจริง เกิดแนวคิดใหมๆ ที่
สงเสริมใหเกิดทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตรอยางเปนลําดับขั้นตอน กระตุนใหนักเรียนเกิดการตั้งคําถาม และ
พัฒนาความคิดสรางสรรคในกระบวนการศึกษาแบบ Tutorial

สรุปผลการวิจัย
การจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนโดยใชเทคนิค Tutorial กลุมทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กวากลุมควบควม ซึ่งนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิค Tutorial จะมีความกระตือรือรนในการเรียนรู มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู การชวยเหลือกัน สามารถคิดและแกปญหาจากสถานการณที่กําหนดไดหลากหลาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตรเรื่องเงินดวยเทคนิคTutorial จึงมีคาสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติ
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การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเพื่อพัฒนาภาวะผูนําของนักเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
รายวิชาสาระเพิ่มเติม ส 20294 วิชาสรางเสริมประสบการณดานสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 5 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1
The Study of Project Based Learning for Student Leadership Development of
Sufficiency Economy In Social Studies Experience Religion and Culture Subject
of Mathayomsuksa 1 Students
____________________________________________________________________
1*
1

อุมาพร ปนเนตร และ พรพัฒน สัธนรักษาเวศ
Umaporn Pinnate1* and Pornpat Sattanaraksaves1

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
รายวิชาสาระเพิ่มเติม ส 20294 วิชาสรางเสริมประสบการณดานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 และศึกษา
ภาวะผูนํา ดานคุณลักษณะ บุคคลิกภาพ ดานสังคมมนุ ษยสัมพันธ คุณธรรม จริยธรรม และดานทักษะความรู
ความสามารถ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
1โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 ที่เลือกเรียนรายวิชาสาระเพิ่มเติม ส 20294
วิชาสรางเสริมประสบการณดานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 จํานวน 30 คน ไดมาจากการการเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรู 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสรางภาวะผูนํา
สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย (ഥ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และภาวะผูนํา ดาน
คุณลั กษณะ บุคคลิ กภาพ ด านสั งคมมนุษยสั มพั นธ คุ ณธรรม จริยธรรม และด านทักษะความรู ความสามารถ
รายวิชาสาระเพิ่มเติม ส 20294 วิชาสรางเสริมประสบการณดานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา โดยภาพมีภาวะผูนาํ อยูในระดับมาก (ഥ) = 4.23 , S.D. = 0.80)
คําสําคัญ: ภาวะผูนํา การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
Abstract
The objectives of this research are: to compare learning achievement before and after
class. More Courses 20294 Social Studies Experience Religion and Culture 5 and to study
leadership Human personality, morality, ethics and skills. Using the project based learning
management. The samples used in this study were the Grade 12 students. 1 Bangkok Christian
College Semester 1: Academic Year 2559 Selected Courses Additional Courses 20294 Social
Studies Experience. The 30 participants were selected from the Purposive sampling. Research
tools include: 1) Learning Management Plan 2) The achievement test before and after class. 3)
Questionnaire for students' opinion on leadership development. The statistics used in the
research were mean (ഥ), standard deviation (S.D.), and standard deviation (S.D.). The research
found : The learning achievement was higher than before learning at the .05 level. And To study
leadership development. Human personality, morality, ethics and skills. More courses 20294
social studies experience religion and culture 5 of mathayomsuksa 1 students. It was found that
the overall picture was at a high level (ഥ) = 4.23 , S.D. = 0.80).
Keywords: leadership, project based learning
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บทนํา
การกาวเขาสูระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 กระแสการศึกษาทั่วโลกรวมทั้งกระแสการศึกษาใน
ประเทศไทย เกิดแนวการปรับเปลี่ยนวิธีคิด –วิธีการพัฒนา “พลเมืองโลก” เพื่อนําไปสูการพัฒนาคนรุนใหมให
พรอมสําหรับการดํารงชีวิต และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในโลกที่ไรพรมแดน ดังนั้นการพัฒนา
การศึกษาในปจจุบันนั้นจึงมุงเนนการเรียนรูโดยการใหความสําคัญกับผูเรียนเปนสําคัญโดยการเรียนรูแบบมีสวน
รวม การพัฒนาระบบการคิดวิเคราะหและตอบสนองตรงตามความตองการของผูเรียน โดยครูทําหนาที่เปน
ผูอํานวยการสอน และคิดคนเทคนิควิธีเพื่อสงเสริมการเรียนรูแบบนักเรียนเปนศูนยกลาง และเปดโอกาสใหผูเรียน
สามารถเรียนรูไดทุกที่และทุกเวลา โดยเฉพาะในสังคมแหงการเรียนรู (Knowledge –based society) การ
พัฒนาใหรอบรูและมีคุณลักษณะอันพึงประสงคและสมรรถนะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนผูสอนเองนั้นก็
ตองปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรูใหตอบสนองกับสังคม เศรษฐกิจ และรูปแบบการเรียนรูที่กําลังจะเปลี่ยนไป
(ไพฑูรย และคณะ, 2554) เพื่อเปาหมายคือการเรียนรูของผูเรียนอยางเต็มศักยภาพ
สิ่งที่สําคัญคือ การสรางองคการแหงการเรียนรู (learning organization) และการสรางภาวะผูนําที่มี
บทบาทสําคัญในการพัฒนาการเรียนรู ความเปนผูนํานั้นผูเรียนสามรถพัฒนาไดโดยเรียนรูจากการจัดการเรียนการ
สอนในปจจุ บัน โดยการจัด กิจกรรมการสอนแบบโครงงานเป นการจัดการเรี ยนรู ที่เ นน ผูเรี ยนเป นศูน ยก ลาง
เนื่องจากการสอนแบบโครงงานนั้นจะชวยใหโดยใหผูเรียนไดพัฒนาความคิดและพัฒนาภาวะผูนําของนักเรียน
ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู แ ละพั ฒ นาทั ก ษะในการทํ า งานหรื อ การแก ป ญ หาในสถานการณ จ ริ ง ได ล งมื อปฏิ บั ติ จ าก
สภาพแวดล อ มจริ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด การจั ด การเรี ย นการสอนตามทฤษฎี ก ารสร า งองค ค วามรู
(Constructivism)
จากที่กลาวมานั้น “โครงงาน” จึงนับวาเปนวิธีการจัดการเรียนรูที่มีความสําคัญที่จะชวยใหการปฏิรูปการ
เรียนรูสูความสําเร็จและสรางภาวะความเปนผูนํา ไปพรอมๆ กัน ผูวิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาเรื่องการจัดการเรียนรู
แบบโครงงานเพื่อพัฒนาภาวะผูนําของนักเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาสาระเพิ่มเติม ส 20294 วิชาสราง
เสริมประสบการณดานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน ในรายวิชาสาระเพิ่มเติม ส 20294 วิชาสรางเสริม
ประสบการณด านสังคมศึกษา ศาสนาและวั ฒนธรรม 5 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงาน
2. เพื่อศึกษาภาวะผูนําของนักเรียน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

ระเบียบการวิจัย
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนซึ่งกําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2559 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาจากการการกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) โดยผูวิจัยเลือกจากนักเรียนที่สนใจเลือกเรียนในรายวิชาสรางเสริมประสบการณ
ดานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เครื่องมือวิจัย
1. แผนการจัดการรายวิชาสาระเพิ่มเติม ส 20294 วิชาสรางเสริมประสบการณดานสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 5 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการจัดการเรียนรูในเรียนรูแบบโครงงาน จํานวน 3
แผน ดังนี้ 1) ประวัติความเปนมาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 2 คาบเรีย น 2) หลักการทรงงานของในหลวง
รัชกาลที่ 9 กับบุคคลพอเพียง จํานวน 2 คาบเรียน 3) ทฤษฎีใหมและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จํานวน 2 คาบเรียน รวม 6 คาบเรียน ๆ ละ 40 นาที โดยนําแผนการจัดการเรียนรูไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานวิธีสอนแบบโครงงาน ดานการวัดและประเมินผล ตรวจสอบความเที่ยงตรง
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(Validity) ซึ่งผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบโครงงานกับจุดประสงค
ทุกรายการประเมินไดผลเทากับ 0.98 ซึ่งแสดงวามีความเหมาะสมสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนรูได
2. แบบทดสอบวัด ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นกอ นเรีย นและหลังเรี ย น เป นแบบทดสอบปรนั ยชนิด 4
ตัวเลือก กําหนดคาคะแนนโดยตอบถูกได 1 คะแนนผิดได 0 คะแนน จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน นําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ด านวิธีสอนแบบ
โครงงาน ดานการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และหาคา
ความสอดคลองของขอคําถามกับจุดประสงคการเรียนรู (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดย
คัดเลือกขอสอบที่มีคา IOC อยูระหวาง 0.50 – 1.00 นําไปใชในการเก็บขอมูลตอไปได
3. แบบสอบถามภาวะผูนําของนักเรียน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน จํานวน 1 ฉบับ เปน
แบบสอบถามปลายปด (Close From) เปนแบบสอบถามมาตรสวนประเมินคา (Rating Scale) กําหนดคาความ
คิดเห็น 5 ระดับ นําแบบสอบถามเสนอตอผูเ ชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานวิธีสอน
แบบโครงงาน ดานการวัดและประเมินผล ตรวจสอบหาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (Index of Item
Objective Congruence : IOC) โดย ผูวิจยั ไดคัดเลือกแบบสอบถามที่มีคา IOC เทากับ 1.00 ไปใช
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
2. ผูวิจัยดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่ไดสรางไว โดยเวลาที่ ใชในการทดลอง จํานวน 3
สัปดาห รวม 6 คาบเรียนๆ ละ 40 นาที ทําการสอนสัปดาหละ 2 คาบเรียน
3. เมื่ อดํา เนินการสอนเสร็ จสิ้นตามขั้นตอนที่ ระบุ ไวใ นแผนการจัด การเรีย นรูแ ลว ใหนั กเรี ยนทํ า
แบบทดสอบดังตอไปนี้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน และ แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอการสรางภาวะผูนําจากนั้นนํามาตรวจใหคะแนน และตรวจสอบความถูกตอง ความครบถวนของการ
ตอบ และดําเนินการลงคะแนนเพื่อเตรียมขอมูลในการวิเคราะหทางสถิติตอไป
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คาเฉลี่ย ( & ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิเคราะหขอมูล
จากการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีผลคะแนนเฉลี่ ย
เทากับ 20.55 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 2.98 ซึ่งสูงกวาคะแนนผลสัมฤทธิ์กอนเรียนที่มีคาเฉลี่ย
เทากับ 9.58 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 3.03 (ตารางที่ 1)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 รายวิชาสาระเพิ่มเติม ส 20294 วิชาสรางเสริมประสบการณดานสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 มีภาวะผูนําอยูในระดับมาก (ഥ = 4.23 , S.D. = 0.80) โดยแยกเปนรายดานจาก
มากไปนอยดังนี้ ดานทักษะความรูความสามารถ (ഥ = 4.32, S.D. = 0.12) ดานสังคมมนุษยสัมพันธ คุณธรรม
จริยธรรม (ഥ = 4.24 , S.D. = 0.09) และดานบุคลิกภาพ (ഥ = 4.13, S.D. = 0.09) ตามลําดับ (ตารางที่ 2)
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน รายวิชาสาระเพิ่มเติม ส 20294 วิชา
สรางเสริมประสบการณดานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยการ
จัดการเรียนรูแบบโครงงาน
ผลการเรียนรู
จํานวนนักเรียน คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย ( & )
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
กอนเรียน
30
30
9.58
3.03
หลังเรียน
30
30
20.55
2.98
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาภาวะผูนําของนักเรียน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่
ภาวะผูนํา
คาเฉลี่ย ( & ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็น
ดานที่ 1 ทักษะความรูความสามารถ
4.32
0.12
มาก
ดานที่ 2 สังคมมนุษยสัมพันธ คุณธรรม จริยธรรม
4.24
0.09
มาก
ดานที่ 3 บุคลิกภาพ
4.13
0.09
มาก
รวม
4.23
0.8
มาก
อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเพื่อพัฒนาภาวะผูนําของนักเรียนเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาสาระเพิ่มเติม ส 20294 วิชาสรางเสริมประสบการณดานสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 5 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 สามารถอภิปรายผลไดดังตอไปนี้
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานเพื่อพัฒนาภาวะผูนําของนักเรียน พบวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาคะแนนผลสัมฤทธิ์
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการ
เรียนรูแบบโครงงาน วิธีสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนการเรียนรูจากสิ่งใกลตัวเชื่อมโยงออกไปสูชีวิตจริง การ
คนควาหาความรูทําใหการเรียนการสอนเปนธรรมชาติสอดคลองกับความตองการและความสนใจของนักเรียน
นอกจากนี้การจัดการเรียนรูแบบโครงงานยังสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน สอดคลอง
กับจิตราภรณ (2548), อรุณ (2549) และเนตรนารี (2553) เนื่องจากกระบวนการในการจัดการเรียนรูแบบ
โครงงานนั้นสงผลใหผูเรียนไดฝกฝนปฏิบัติอยางมีลําดับขั้นตอน นักเรียนสามารถเปนผูสรางองคความรูด วยตนเอง
โดยอาศัยประสบการณเดิมกับปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมดวยกระบวนการตางๆ โดยนักเรียนไดเรียนรูผานวิธีการ
แกปญหา ไดคิด ไดลงมือแกไขปญหาสงผลใหเกิดการตกผลึกทางองคความรู เปนวิธีสอนที่เนนการเรียนรูรวมกัน
เปดโอกาสใหผูเรียนศึกษาคนควา จินตนาการและที่สําคัญที่สุด คือ กระตุนใหนักเรียนพัฒนารูปแบบความคิดรวบ
ยอดดวยตนเอง เทากับเปนการพัฒนาสติปญญาทําใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีความหมายเพื่อนักเรียนจะสามารถ
พัฒนาเปนความจําไดถาวร (Retention) และสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนรูแบบโครงงานเพื่อ
พัฒนาภาวะผูนําของนักเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชาสาระเพิ่มเติม ส 20294 วิชาสรางเสริมประสบการณ
ดานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5 ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 สามารถสงผลใหนักเรียนสามารถนํามาใช
และมีความสอดคลองกับสภาพการเรียนรูและวิถีการดําเนินชีวิตประจําวัน
2. ผลการศึกษาภาวะผูนําของนักเรียน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ของนักเรียนมัธยมศึกษาป
ที่ 1 ที่มีผลตอภาวะผูนําพบวาโดยภาพรวมเห็นดวยในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดาน
ทักษะความรูความสามารถ ดานสังคมมนุษยสัมพันธ คุณธรรมจริยธรรม และดานบุคลิกภาพ โดยการศึกษาภาวะ
ผู นํ า ในภาพรวมนั้ น นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นโดยใช ก ารจั ด การเรี ย นรู แ บบโครงงาน ตามแนวทฤษฎี ก ารสร า งความรู
(Constructivism) สงผลใหภาวะผูนําเกิดขึ้น เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน มีลําดับขั้นตอนของ
ระบบวิธีคิดที่นักเรียนตองวางแผน ประชุมแบบมีสวนรวมและตัดสินใจบนขอมูลที่หลากหลายและถูกตอง รวมทั้ง
รวมรับผิดชอบกันทั้งทีมงาน จึงสงผลใหนักเรียนตองนําประสบการณเดิม รวมทั้งการศึกษาคนควาเพิ่มเติม เพื่อมี
ขอมูลเพียงพอสําหรับการวางแผนและตัดสินใจ จะเห็นไดวากระบวนการสรา งความรูตามแบบการจัดการเรียนรู
แบบโครงงานดังกลาวนั้น ยอมสรางใหนักเรียนเกิดการรวมกลุม และเสริมสรางใหมีผูนํา และเกิดทีมงานในการ
ประมวลความรู โดยนั ก เรี ย นมี ส ว นร ว มในการเรี ย นรู และการทํ า กิ จ กรรมตลอดเวลา มี ก ารจั ด กลุ ม คละ
ความสามารถ มีการทํางานอยางเปนระบบ โดยนักเรียนแตละคนมีสวนรวม ตามความสามารถ ตามความถนัด ทํา
ใหมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ พัฒนาพร (2545), นิศา (2551), เนตรนารี คณะ
เกษม (2553) และ สอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไข
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เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) (2545) ที่กลาววาการจัดการเรียนรูแบบโครงงานเปนการเปดโอกาสใหนักเรียนคนหาความรู
อยางอิสระไมมีจํากัดในการคิดโดยครูเปนผูสนับสนุนชวยเหลือ ทําใหนักเรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง กลาคิด กลา
ทํา กลาแสดงออก แสดงถึงภาวะความเปนผูนํา และมีความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดการสรางสัมพันธภาพระหวาง
ตนเองกับเพื่อน สังคม ตลอดจนปลูกฝงคานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ซึ่ ง การสร า งภาวะผู นํ า ผ า นกลุ ม ชี วิ ต คนเมื อ งบนรากฐานความพอเพี ย ง ในรายวิ ช า ส 20294
สูการวางแผนและการทํางานแบบทีมอยางเปนระบบ และมุงสูความสําเร็จและความเชื่อมั่นในความสามารถของ
นักเรียน โดยโครงงานสามารถควารางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทกลุมเยาวชน ในหัวขอ “หัวใจสีเขียวดวงนอย ใน
เมืองใหญ” กลุมชีวิตคนเมืองบนรากฐานความพอเพียง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร (ภาพ
ที่ 1)

ภาพที่ 1 รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทกลุมเยาวชน ในหัวขอ “หัวใจสีเขียวดวงนอย ในเมืองใหญ” กลุมชีวิตคน
เมืองบนรากฐานความพอเพียง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

สรุปผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสรางเสริมประสบการณดานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. ภาวะผูนําของนักเรียน โดยใชการจัดการเรียนรูแ บบโครงงาน ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีผลตอ
ภาวะผูนําพบวาโดยภาพรวมเห็นดวยในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานทักษะความรู
ความสามารถ ดานสังคมมนุษยสัมพันธ คุณธรรมจริยธรรม และดานบุคลิกภาพ

ขอเสนอแนะทั่วไป
1. จากการจัดการเรียนรูแบบโครงงานนั้น คุณครูควรสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสในการเรียนรูทั้ง
ภายในหองเรียนและภายนอกหองเรียน ไดเรียนรูจากสื่อการเรียนรูที่มีความหลากหลาย และเปดโอกาสใหนักเรียน
สามารถแสดงความคิดเห็น
2. จากการจัดบรรยากาศในการเรียนการสอน พบวาบรรยากาศในการเรียนการสอนมีความสําคัญเปน
อยางมากตอการสรางภาวะผูนํา ดังนั้นหากครูตองการนําไปใช คุณครูควรจะใชคําพูดที่สรางแรงบันดาลใจ เพื่อให
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ ทั้งนี้ครูจะตองไมขัดจังหวะ ไมตําหนิความคิดของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดแสดง
ความคิดเห็นออกมาไดอยางเต็มที่
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39

การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 2”

กิตติกรรมประกาศ
ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารภายใน คณะอาจารยและนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย ที่ใหความรวมมือและคอยชวยเหลือ อํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดีผู วิจัย
ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง

เอกสารอางอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. 2542. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.
จิตราภรณ จอมคําสิงห. 2548. ผลการเรียนรูจากชุดการสรางความรูที่พัฒนาตามแนวคอนสตรัคติวิสต เรื่องสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2. รายงานการศึกษาอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา.
มหาวิทยาลัยขอนแกน.
นิศา แซเอี๊ยว. 2551. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสามารถในการแกปญหาและเจตคติที่มีตอวิชาการสงเสริมการขายของ
นัก เรี ย นระดับ ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ ชั้น ป ที่ 2 ที่ เรี ย นโดยใช วิธี ส อนตามแนวทฤษฎี การสร า งความรูด ว ยตนเอง.
วิทยานิพนธ (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยบูรพา.
เนตรนารี คณะเกษม. 2553. ผลการใช กิจกรรมเพื่อ สรา งภาวะผูนํ า เชิ งอนุ รัก ษ ทรัพ ยากรธรรมชาติท างทะเลแกนั กเรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1/2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห 35 จังหวัดพังงา.วิทยานิพนธ ศึ กษาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา)
มหาวิทยาลัยบูรพา.
พัฒนาพร ไชยสิทธิ์. 2545. ผลการเรียนรูกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ใชรูปแบบการเรียนรู
ตามแนวคิดทฤษฎีการสรา งองคความรู. วิทยานิพ นธ ศษ.ม. (หลัก สูตรและการสอน ). เชีย งใหม : บั ณฑิตวิท ยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ไพฑูรย สินลารัตน และคณะ. 2554. สัตตสิกขาทัศนเจ็ดมุมมองการศึกษาใหมและการเรียนการสอนนอกกรอบ 7 ประการ. พิมพครั้ง
ที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
รัตติกรณ จงวิศาล. 2548. โครงสรางความสัมพันธระหวางภาวะผูนําเชาวนอารมณและพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร. สาขา
จิตวิทยาอุตสาหกรรม, คณะสังคมศาสตร, หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
อรุณ มาวัน. 2549. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการเรียนรูตามแบบแนว
คอนสตรัคติวิสต. วิทยานิพนธ ศษ.ม. สาขาหลักสูตรและการสอน, มหาวิทยาลัยขอนแกน.

40

14-15 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย บทละครเรือ่ งรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ ดวยวิธีการ
สอนแบบหองเรียนกลับทาง ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาที่ 6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
The Mathematics Learning Achievement on Systems of Linear Equations and Matrices
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จิรารัตน ปนสุวรรณ สุวารินทร โรจนขจรนภาลัย และ นพดล รุง เรืองธนาผล
Jirarat Punsuwan1*, Suwarin Rojekajornnapalai1, and Noppadol Rungrangtanapol1

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย บทละครเรื่องรามเกียรติ์
ตอนศึกไมยราพ ดวยวิธีการสอนแบบหองเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาความรูผานสื่อการเรียนรู โดยการคนควา
เพิ่มเติมดวยตนเองจากที่บานและนํามาอภิปรายในชั้นเรียน กลุมตัวอยางในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
6/6 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จํานวน 50 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย
1) บันทึกแผนการจัดการเรียนรู บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ ดวยวิธีหองเรียนกลับทาง จํานวน 8 แผน
2) เอกสารประกอบการเรียนเรื่องบทละครรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ และ 3) แบบทดสอบกอนและหลังเรียนวิชา
ภาษาไทย เรื่องบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ จํานวน 20 ขอ ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนกลุมตัวอยางหลังใชวิธีการสอนแบบหองเรียนกลับทางสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: หองเรียนกลับทาง บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ บทเรียนออนไลน กิจกรรม Kahoot

Abstract
The research project studied the effectiveness of the Flipped Classroom Method for
enhancing achievement of Year 6students studying the Ahiravan Battle Scene of the Ramakien. The
study sampled 50 students in Class6/6 during the academic year 2016 at Bangkok Christian College in
Thailand. Research tools included 1) lesson plans, consisting of 8 lessons about the Ahiravan Battle
Scene of the Ramakientaught using the Flipped Classroom Method, 2) texts of the story of the
Ahiravan Battle Scene of the Ramakien, and 3) a pre-test of 20 items and a post-test of 20 items
which were administered to gather data on student achievement. The average ofthe post-testscores
was 6.88 points higher than the average of the pre-testscores.The mean scores of the experimental
group taught using the Flipped Classroom Method of instruction were statistically and significantly
higherbyp < 0.05 than the control group.
Keywords: flipped classroom, ahiravan battle scene of the Ramakien, E-learning, application Kahoot

บทนํา
ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมที่สําคัญยิ่งสําหรับชนชาติไทย เปนเครื่องมือใน
การติ ดต อสื่ อสารเพื่ อสร างความเข าใจและความสั มพั นธ อั นดี ต อกั น และเป นเครื่ องมื อในการแสวงหาความรู
ประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรู กระบวนการคิด วิเคราะห วิจารณและสรางสรรคให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาษาไทยจึงเปนสมบัติของ
ชาติอันล้ําคาควรแก การเรียนรู อนุรักษและสื บสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
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วรรณคดี คือ การสรางสรรคทางภาษาใหเกิดผลงานเพื่อการอาน การฟง และความบันเทิงใจ ทั้งยังใหความรู
และคติธรรม เปนผลพลอยไดอีกดวย (ปญญา, 2542) สุนทรียภาพในดานการแตงวรรณคดีนั้นนอกจากจะมีการ
สรางสรรคคําใหสละสลวย เพื่อใหเกิดสุนทรียภาพในดานจิตใจแลว กวียังแทรกอารมณตางๆของมนุษยซึ่งก็แทนดวย
ตัวละครในวรรณคดีไมวาจะเปนอารมณรัก โลภ โกรธ หลง ซึ่งเปนอารมณสามัญของมนุษยทั่วไป เรื่องราวในวรรณคดี
จึงเปนตัวอยางของการดําเนินชีวิตและใหขอคิดเพื่อใหมนุษยไดเรียนรู อีกทั้งยังสะทอนภาพสังคมในแตละยุคแตละ
สมัยอีกดวย การเรียนวรรณคดีเปนสิ่งสําคัญ แมจะไมสามารถกอใหเกิดประโยชนในเชิงรูปธรรมโดยนําไปใชในการ
ประกอบอาชีพไดโดยตรง แตวรรณคดีก็มีประโยชนการจรรโลงใจใหรูจักใชปญญา ความคิดและเขาใจความเปนมนุษย
(อิงอร, 2555) จากขอความขางตนจะเห็นไดวา วรรณคดีและวรรณกรรมมีความสําคัญในการธํารงไวซึ่งสังคม ผูอาน
สามารถนําขอคิดหรือคุณคาที่ไดรับจากวรรณคดีไปปรับใชในชีวิตประจําวันได ดวยเหตุที่วรรณคดีเปนสิ่งที่รวบรวม
ความเจริญทางดานสังคมและวัฒนธรรม การศึกษาวรรณคดีจึงเปนการยกระดับจิตใจใหสูงและเจริญขึ้น ในวงการ
ศึกษาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันจึงไดมีการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตั้งแตสมัยโบราณที่การศึกษายังไมเปน
ระบบโดยการใชวิธีทองจําแบบปากเปลา และมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องการเรียน
การสอนวรรณคดีไทยเปนลําดับมา กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
โดยใหวรรณคดีไทยเปนสาระหนึ่งใหในหาของสาระภาษาไทยในทุกระดับชั้น และระบุมาตรฐาน ท 5.1 เขาใจแสดง
ความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยางเห็นคุณคาและนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง โดยผูเรียนตองสรุป
เนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม และบทอาขยาน พรอมทั้งสรุปความรู ขอคิด เพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
พระราชบั ญญั ติ การศึ กษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 และที่ แก ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 3) พ.ศ. 2553 กล าวถึ ง
ความสําคัญของการจัดการเรียนรู โดยใหสถานศึกษาดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ
สนใจและความถนัดของผูเรียน คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด จัดกิจกรรมใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากประสบการณจริงและเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2554) ซึ่ง
สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ไดตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความ
พรอมเยาวชนของชาติเพื่อเขาสูสังคมโลกแหงศตวรรษที่ 21 โดยมีการปฏิรูปใหมีความเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรูเพื่อใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับการเรียนรูยุคใหม ดังจะเห็นได จากตัวชี้วัด และสาระ
การเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(กรมวิชาการ, 2551)
จากสภาพการเรียนการสอนที่มุงพัฒนาและเปลี่ยนแปลงใหนักเรียนเปนศูนยกลางและกาวทันเทคโนโลยี แต
ในทางปฏิบัติจริง การสอนวรรณคดียังเกิดจากครูเปนสํ าคัญ ครูผูสอนสวนใหญมักใหผูเรียนถอดคําประพันธเอง
บรรยากาศในการเรียนรูไมนาสนใจ ครูไมเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นหรือมีสวนรวมในชั้นเรียนเทาที่ควร
ครูคอยเปนผูแนะคําตอบ เนื่องจากเวลาในการจัดการเรียนรูมีจํากัด จึงไมสามารถรอใหนักเรียนแตละคนคิดไดเองและ
สงผลใหนักเรียนที่เรียนออนเรียนตามเพื่อนไมทัน ครูจัดการเรียนการสอนที่เนนในดานเนื้อหาของวรรณคดี ประวัติผู
แตง มากกวาที่จะใหนักเรียนไดอานตีความ วิเคราะหความ และประเมินคา ทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายการเรียน
วรรณคดี และไมมีปฏิกิริยาตอบสนองในชั้นเรียน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาระวรรณคดีและวรรณกรรมต่ํา
กวาเกณฑที่โรงเรียนกําหนด (อัญชลี และคณะ, 2556)
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงตระหนักถึงการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางอยางแทจริง เพื่อที่ จะ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบหองเรียนกลับทาง (Flipped
Classroom) Gerstein (2012) ไดออกแบบโมเดลการจั ดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับด าน (Flipped
Classroom) ซึ่ งเป นนวั ตกรรมการเรี ยนการสอนรู ปแบบใหม ในการสร างผู เรี ยนให เกิ ดการเรี ยนรู แบบรอบด าน
“รูจริง” หรือ Mastery Learning นั้นจะมีองคประกอบสําคัญที่เกิดขึ้น 4 องคประกอบที่เปนวัฏจักร (Cycle)
หมุนเวียนกันอยางเปนระบบ (ภาพที่ 1) ซึ่งองคประกอบทั้ง 4 ที่เกิดขึ้น ไดแก
1. การกําหนดยุทธวิธีเพิ่มพูนประสบการณ (Experiential Engagement) โดยมีครูผูสอนเปนผูชี้แนะวิธีการ
เรียนรูใหกับผูเรียนเพื่อเรียนเนื้อหาโดยอาศัยวิธีการที่หลากหลายทั้งการใชกิจกรรมที่กําหนดขึ้นเองเกม สถานการณ
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จําลองสื่อปฏิสัมพันธ การทดลอง หรืองานดานศิลปะแขนงตางๆ
2. การสืบคนเพื่อใหเกิดมโนทัศนรวบยอด (Concept Exploration) โดยครูผูสอนเปนผูคอยชี้แนะใหกับ
ผูเรียนจากสื่อหรือกิจกรรมหลายประเภทเชนสื่อประเภทวิดีโอบันทึกการบรรยาย การใชสื่อบันทึกเสียงประเภท
Podcasts การใชสื่อ Websites หรือสื่อออนไลน Chats
3. การสรางองคความรูอยางมีความหมาย (Meaning Making) โดยผูเรียนเปนผูบูรณการสรางทักษะองค
ความรูจากสื่อที่ไดรับจากการเรียนรูดวยตนเองโดยการสรางกระดานความรูอิเล็กทรอนิกส (Blogs) การใชแบบทดสอบ
(Tests) การใชสื่อสังคมออนไลนและกระดานสําหรับอภิปรายแบบออนไลน (Social Networking & Discussion
Boards)
4. การสาธิตและประยุกตใช (Demonstration& Application) เปนการสรางองคความรูโดยผูเรียนเองในเชิง
สรางสรรคโดยการจัดทําเปนโครงงาน (Project) และผานกระบวนการนําเสนอผลงาน (Presentations) ที่เกิดจากการ
รังสรรคงานเหลานั้น

ภาพที่ 1 โมเดลการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) ของ Gerstein (2012)

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพดวยวิธีการสอน
แบบหองเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาเฉพาะโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิ ชาภาษาไทย บทละครรามเกี ยรติ์ ตอนศึ กไมยราพ ด วยวิ ธี การสอนแบบห องเรี ยนกลั บทาง ของนั กเรี ยนชั้ น
ประถมศึกษาที่ 6
ประชากร
นักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ที่กําลังศึกษาอยูระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6/6 ปการศึกษา
2559 จํานวน 50 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบกลุม (Cluster Random Samping)
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
1. บันทึกแผนการจัดการเรียนรู เรื่องบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพดวยวิธีหองเรียนกลับทาง
จํานวน 8 แผน
2. เอกสารประกอบการเรียนเรื่องบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ
3. แบบทดสอบกอนและหลังเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ จํานวน 20 ขอ
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4. บทเรียน online วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ดังนี้
- https://www.youtube.com/watch?v=si0allkknvM&feature=youtu.be
- https://www.youtube.com/watch?v=zHkImUNMvpY&feature=youtu.be
- https://www.youtube.com/watch?v=zRebqEH5ms8&feature=youtu.be
- https://www.youtube.com/watch?v=8usoPXg7JnQ&feature=youtu.be
- https://www.youtube.com/watch?v=2Q0Q3SP2kUE&feature=youtu.be
5. กิจกรรม KaHoot รูลึกรูจริงกับศึกไมยราพ
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 20 ขอ ไปใชทดสอบกับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา
2559 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จํานวน 50 คน
2. ใหนักเรียนกลุมตัวอยางศึกษาบทเรียนออนไลน และใบความรู เรื่องบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึก
ไมยราพ พรอมทั้งตอบคําถามทายบท โดยใหนักเรียนศึกษาจากที่บาน และมารวมอภิปรายเกี่ยวกับขอคําถาม คําตอบ
ของบทเรียนออนไลนเมื่อจบบทเรียนนักเรียนไดทํากิจกรรมตอบคําถามจาก App KaHoot รูลึกรูจริงกับศึกไมยราพใน
วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เริ่มศึกษาตั้งแตวันที่ 1- 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 รวมเวลาฝก 8 วัน
3. ครูใหคําแนะนําเพิ่มเติม เมื่อนักเรียนเกิดขอสงสัยและกระตุนใหนักเรียนรวมกันหาคําตอบจากคําถามของ
นักเรียนทุกคน
4. นําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 20 ขอ ไปใชทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา
2559 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร จํานวน 50 คน
5. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบทั้งสองครั้ง คือ สอบกอนทดลองใชแบบฝกและหลังใชแบบฝกของนักเรียน
มาวิเคราะห เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอน และหลังเรียนของนักเรียน ที่สอนดวยวิธีหองเรียนกลับทาง
การวิเคราะหขอมูล
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอน และ หลังเรียนของนักเรียน ที่สอนดวยวิธีหองเรียนกลับทาง โดยวิเคราะห
ഥ
คาเฉลี่ย () และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบคา T-test
2. เพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยใชสถิติ t-test for independent samples วิเคราะหขอมูล
โดยใชโปรแกรม SPSS version 11.5 ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอน และหลังเรียนของนักเรียน ที่สอนดวยวิธี
หองเรียนกลับทาง

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ ดวยวิธีการ
สอนแบบหองเรียนกลับทางสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา คะแนนเฉลี่ยสอบหลังเรียน 16.72 คะแนน
สูงกวาคะแนนเฉลี่ยสอบกอนเรียน 9.84 คะแนน ซึ่งมีคาผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ 6.88 คะแนน และจากการ
ทดสอบทางสถิติ t พบวาคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 1)
สวนจํานวนนักเรียนกอนเรียนดวยวิธีการสอนแบบหองเรียนกลับทางที่สอบผานเกณฑ (มากกวาหรือเทากับรอยละ
75) คือ 16 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 4 ขณะที่นักเรียนหลังเรียนดวย
วิธีการสอนแบบหองเรียนกลับทาง สอบผานเกณฑ มีจํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 84 (ภาพที่ 1)
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ ดวยวิธีการ
สอนแบบหองเรียนกลับทาง ของกลุมตัวอยางกอนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับทาง
คะแนน
N
(܆ഥ) S.D.
ผลตางของคาเฉลี่ย
t
Sig 1 tailed
กอนเรียน
50
9.84
3.16
-6.88
-12.632*
0.000
หลังเรียน
50
16.72 2.19
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จํานวนนักเรียน (คน)

50
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0
กอนเรียน
หลังเรียน
กอน / หลัง เรียนดวยวิธีการสอนแบบหองเรียนกลับทาง
ภาพที่ 1 จํานวนนักเรียนกอนเรียนดวยวิธีการสอนแบบหองเรียนกลับทางที่สอบผานเกณฑรอยละ 70 และนักเรียน
หลังเรียนดวยวิธีการสอนแบบหองเรียนกลับทางทีส่ อบผานเกณฑ รอยละ75
อภิปรายผล
ผลการทดลองจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เรื่องบทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ ดวยวิธีการ
สอนแบบหองเรียนกลับทาง สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กวากอนเรียน 6.88 คะแนน โดยคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
นักเรียนไดเรียนรูรอบดานดวยตนเองโดยการสืบคนจากสื่อตางๆ อยางเปนระบบจนเกิดองคความรูและสรางองค
ความรูของตนเองไดอยางสรางสรรค ซึ่งสอดคลองกับ Gerstein (2012) ตามโมเดลการจัดการเรียนการสอนแบบ
หองเรียนกลับดาน ซึ่งเปนนวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหมในการสรางผูเรียนใหเกิดการเรียนรูแบบรอบดาน“รู
จริง” หรือ Mastery Learning ซึ่งเปนการเรียนที่ชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก เพิ่มความรวมมือระหวาง
นักเรียนเพิ่มความมั่นใจในตนเองของผูเรียน และชวยใหโอกาสแกนักเรียนไดปรับปรุงแกไขตนเองในการเรียนรูให
บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอนสังเกตไดวา นักเรียนใหความรวมมือในกิจกรรมการเรียน
การสอนเปนอยางดี โดยการจัดการเรียนการสอนมุงเนนการสรางสรรคองคความรูดวยตัวผูเรียนเองตามทักษะความรู
ความสามารถและสติ ป ญญาของเอกลั ก ษณ บุ คคล ตามอั ตราความสามารถทางการเรี ย นแต ละคน จากมวล
ประสบการณที่ครูจัดใหผานสื่อเทคโนโลยี ICT หลากหลายประเภทในปจจุบัน และเปนลักษณะการเรียนรูจากแหลง
เรียนรูนอกชั้นเรียนอยางอิสระทั้งดานความคิดและวิธีปฏิบัติซึ่งแตกตางจากการเรียนแบบเดิมที่ครูจะเปนผูปอนความรู
และประสบการณใหผูเรียนในลักษณะของครูเปนศูนยกลาง ดังนั้นการสอนแบบกลับทางจะเปนการเปลี่ยนแปลง
บทบาทของครูจากผูถายทอดความรูและประสบการณมาเปนติวเตอร หรือโคช ที่จะเปนผูจุดประกายและสรางความ
สนุกสนานในการเรียนรวมทั้งเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนในชั้นเรียนนั้นๆ ซึ่งผูเรียนใหความรวมมือเปนอยาง
ดี ทําใหการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
โดยการศึกษาวิจัยมีปญหาและอุปสรรคในเรื่องระยะเวลาในการทําวิจัยที่ทีมผูวิจัยมีระยะเวลาคอนขางจํากัด
เนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมในการเสริมสรางและพัฒนาผูเรียนคอนขางมาก ทําใหเปนอุปสรรคตอการวางแผนและการ
ผลิตสื่อ ซึ่งตองใชเวลาพอสมควร

สรุปผลการวิจัย
การใชแผนการจัดการเรียนรูที่ไดมีการออกแบบใหสอดคลองกับเนื้อหาและรูปแบบวิ ธีสอนแบบหองเรียน
กลับทาง กอใหเกิดกระบวนการสรางองคความรูที่เรียกวา “การเรียนแบบรอบรูหรือการเรียนใหรูจริง (Mastery
Learning)” ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ ดวยวิธีการ
สอนแบบหองเรียนกลับทางสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวาคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงควรนําวิธีการสอนแบบหองเรียนกลับทางนี้ ไปประยุกตใชตอไปในรายวิชาอื่นๆ
ตอไป ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโนชนสูงสุด
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4 ดวยวิธีการสอนแบบติวเตอรเรียลและการใชซอฟตแวรคณิตศาสตรพลวัต
A Study of Learning Achievement in Conic Section Mathematics of Grade 10 by Using
Tutorial Instruction and Mathematics Dynamics Software

____________________________________________________________________1*
วีรยุทธ วิริยะศิริพจน
Weerayut Wiriyasiriphot 1*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการ
เรียนคณิตศาสตร เรื่อง ภาคตัดกรวย ดวยวิธีการสอนแบบติวเตอรเรีย ลและการใชซอฟตแวรคณิตศาสตรพลวัต
กลุมเปาหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 31 คน ที่เรียนในโครงการใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน
ภาคเรี ยนที่ 2 ปการศึ กษา 2559 โรงเรี ยนกรุ งเทพคริสเตียนวิ ทยาลัย เครื่ องมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมู ล
ประกอบดวย (1) แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 4 แผน (2) โครงรางที่สรางจากซอฟทแวรคณิตศาสตรพลวัต (3)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน วิเคราะห
ขอมูลโดยใชการคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใช
ตารางประกอบการบรรยาย ผลการวิจัยพบวา (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ภาคตัดกรวย ดวย
วิธีการสอนแบบติวเตอรเรียลและการใชซอฟทแวรคณิตศาสตรพลวัตของนักเรียนหลังเรียน (P = 14.61) สูงกวา
กอนเรียน (P = 7.16) และสูงกวาเกณฑที่กําหนดรอยละ 70 (2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนมีตอการ
เรียนคณิตศาสตร เรื่อง ภาคตัดกรวย ดวยวิธีการสอนแบบติวเตอรเรียลและการใชซอฟตแวรคณิตศาสตรพลวัตที่อยู
ในระดับมากที่สุด ไดแก ดานบรรยากาศในชั้นเรียน และดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยวิธีการสอนแบบติว
เตอรเรียลและการใชซอฟตแวรคณิตศาสตรพลวัต
คําสําคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ภาคตัดกรวย การจัดการเรียนรูแบบติวเตอรเรียล คณิตศาสตรพลวัต

Abstract
The purposes of this research were to study of learning achievement and satisfaction in Conic
Section Mathematics by using tutorial instruction and mathematics dynamics software. The target
group was 31 grade 10 students that they studied in English program at the school of Bangkok
Christian College in the second semester of academic year 2016. The instruments in data collection
consisted of (1) the 4 lesson plans. (2) the proposal was instructed from mathematics dynamics
software. (3) the mathematics achievement test and (4) the student’ s learning satisfaction
questionnaire. Datas analysis were used percentage, arithmetic means and standard deviation and
present by tables and descriptions. The research finding revealed that (1) the mathematics learning
achievement on Conic Section Mathematics by using tutorial instruction with mathematics dynamics
software of students after learning (P = 14.61) was higher than before learning (P = 7.16) and higher
than 70%. (2) the satisfaction of the students towards to study mathematics on Conic Section was a
highest level that kind environment in classroom and benefits of learning.
Keywords: learning achievement, conic section, tutorial relationship, software dynamics
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บทนํา
สถาบั น ส ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี (2555) ได ก ล า วถึ ง ลั ก ษณะเนื้ อ หาสาระวิ ช า
คณิตศาสตรวามีลักษณะเปนนามธรรมที่มีโครงสรางประกอบดวยขอตกลงเบื้องตนในรูปของคํานิยาม อนิยาม และ
สัจพจน จึงทําใหผูเรียนสวนใหญเรียนรูและเขาใจไดยาก นอกจากนี้ปญหาสําคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตรมาจากวิธีการสอนของครูผูสอน ดังที่ ปรีชากร (2552) ไดกลาวถึงประสบการณการสอนวิชาคณิตศาสตร
ในชวงชั้ นที่ 4 กลาวโดยสรุปวา การจัดการเรียนรูของครูมักจะอยูบนพื้นฐานของความรูและบริบทการสอน
คณิตศาสตรแบบดั้งเดิม คือการสอนคณิตศาสตรโดยการอธิบาย บอกกฎ สูตร และการทําแบบฝกหัด พบวา การ
สอนในลักษณะนี้ นักเรียนไมตอบสนองตอกิจกรรมการเรียน อีกทั้งไมทําใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดและการใช
เหตุผล และนักเรียนเห็นวาชั้นเรียนคณิตศาสตรเปนสิ่งนาเบื่อ เครียด และไมอยากแกปญ
 หาที่ยากๆ ดังนั้น สิ่งสําคัญ
ประการหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนใหประสบผลสําเร็จนั้น ครูผูสอนจะตองสามารถกระตุนและเราความสนใจ
ของผูเรียน ใหเปนการเรียนรูแบบที่ผูเรียนอยากจะรู ดังที่ อรจรีย (2545) ไดกลาววา เมื่อครูสามารถทําใหนักเรียน
สนใจตั้งแตเริ่มตนบทเรียน ครูก็ตองทําใหนักเรียนสนใจจนจบบทเรียน โดยใชเทคนิ คหรือวิธีการเพื่อชวยเชื่อมโยง
บทเรียนเขากับแบบการเรียนที่นักเรียนชอบหรือถนัด
เทคนิคการสอนหรือวิธีการสอนเปนปจจัยสําคัญที่จะกระตุนใหผูเรียนใหเกิดการพัฒนาได ซึ่งเทคนิคการ
สอนหรือวิธีการสอนที่จะตอบสนองความสามารถที่แตกตางกันของนักเรียน สงเสริมใหนักเรียนไดชวยเหลือกันในการ
เรียน อีกทั้งผูเรียนไดพัฒนาตนเองทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญหาไดดี คือรูปแบบการเรียนแบบรวมมือ
(เกศินีนาฏ, 2554) ซึ่งสอดคลองกับ สมหวัง (2537) ที่ไดกลาวถึง วิธีการเรียนรูของผูเรียนวา การเรียนรูของผูเรียนมิ
ไดมาจากครูแตผูเดียว แตสามารถเรียนรูจากเพื่อนนักเรียนดวยกัน เพราะนักเรียนดวยกันยอมประสบปญหาในการ
เรียนคลายๆ กัน เมื่อคนหนึ่งเรียนรูเริ่มเขาใจ ก็สามารถชวยเหลือเพื่อนไดวาปญหาที่ขัดของอยูที่ใด นักเรียนผูสอน
สวนใหญจะมีความสนใจและตั้งใจที่จะสอนมาก รวมทั้ งมีการเตรียมความพรอมกับบทเรียนเสมอ นอกจากนี้ยังมี
ความเชื่อมั่นในตนเองมาก และมีความริเริ่มกลาพูดกลาแสดงออก และ ดนัย (2558) ไดกลาวถึงวิธีการสอนแบบติว
เตอรเรียล วาเปนการสอนที่มีรูปแบบการเรียนแบบรวมมืออยางหนึ่ง ที่มีลักษณะคลายกับการสอนแบบเพื่อนสอน
เพื่อน แตแตกตางกันที่นักเรียนที่รับบทบาทเปนผูสอนจะตองศึกษาหาความรูและคนพบดวยตนเอง ผานการชี้แนะ
และอํานวยความสะดวกจากครู ความรูจึงไมไดมากจากการถายทอดจากครูโดยตรง แตเปนความรูที่ไดจากการคนพบ
ดวยตนเอง จึงเปนความรูที่คงทน ปลูกฝงนิสัยรักการอาน รักการศึกษาคนควาในสิ่งที่ตนเองตองการจะรู ฝกความ
รับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง รูจักการให และแบงปนความรูแกผูอื่น มีความเสียสละ และเกิดทัศนคติที่ดีตอวิชา
ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ปการศึกษา 2558 – 2560 และ
พันธกิจของสถานศึกษาที่ตองการใหผูเรียนมีประสิทธิผลทางการเรียน มีอัตลักษณที่โดดเดน ครูมีประสิทธิภาพ และ
โรงเรียนเปนสังคมแหงการเรียนรู
เนื่องดวยเปาหมายในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2558 ของโรงเรียนในตอนหนึ่งกลาววา
ตองการใหผูเรียนมีความรู มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับวัย ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล รูจักแลกเปลี่ยนเรียนรู
โดยใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารไดอยางมีคุณภาพ ดวยบทบาทของเทคโนโลยี ที่มีอยูมากมายรอบตัวนักเรียนใน
ปจจุ บั น การเลื อกใช เทคโนโลยี เป นสื่อการสอนจึงมี ความสํ าคัญ ดั งที่ ป ยะวุ ฒิ (2556) ได กล าววา โปรแกรม
GeoGebra เปนโปรแกรมที่เอื้อประโยชนตอการเรียนการสอนเรขาคณิต ทั้งในการสํารวจ การตั้งขอความคาดการณ
และการตรวจสอบขอความคาดการณที่ตั้งไว นอกจากนี้ยังเปนโปรแกรมที่ไมเสียคาลิขสิทธิ์ และเนื่องดวยการสอน
วิชาคณิตศาสตรใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในโครงการที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน โรงเรียนกรุงเทพค
ริสเตียนวิทยาลัย ผูวิจัยพบวา นักเรียนมีความสนใจในวิชา มีความรูพื้นฐานที่จําเปนตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไมเทากัน ประกอบกับเวลาเรียนที่มีเพียง 1 คาบเรียนตอสัปดาห ในเนื้อหาสาระการ
เรี ย นรู เ รื่ อง ภาคตั ด กรวย ที่ มี ทั้ งบทนิ ยาม ทฤษฎี บ ท หลั กการ และสู ตรต าง ๆ มากมาย ได แก วงกลม วงรี
พาราโบลา และไฮเพอรโบลา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการเขียนอธิบายประกอบการใหเหตุผลบน
กระดาน กับขอกัดในการวาดรูปตัดกรวยใหถูกตอง ชัดเจน และเขาใจงายนั้น นอกจากจะไมทําใหผูเรียนเรียนได
อยางเขาใจแลว ยังทําใหเกิดความยุงยากในการสอน การใชซอฟแวรคณิตศาสตรพลวัตกับวิธีการสอนแบบติวเตอร
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เรียลนั้น นอกจากทําใหนักเรียนเกิดปฏิสัมพันธที่ดีกับครูและกับนักเรียนดวยกัน ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน
แลว ยังสรางทักษะการเปนผูนํา ผูตาม หรือผูพูดและผูฟงที่ดีแกนักเรียนสงผลให กระบวนการจัดการเรียนการสอน
เปนไปอยางตอเนื่องและราบรื่น
ผู วิ จั ยจึ งมี ค วามสนใจในการจั ด การเรี ย นรู ด ว ยวิ ธี การสอนแบบติ วเตอร เ รี ย ลและการใช ซ อฟท แ วร
คณิตศาสตรพลวัต (GeoGebra และ Desmos) กับสาระการเรียนรู ภาคตัดกรวย เพื่อลดปญหาในการจัดการเรียนรู
ของผูวิจัยดังที่กลาวมา และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหมากขึ้น อีกทั้งเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาจัดการศึกษาและเปาหมายแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ผูวิจัยจึงตองการ
ศึกษาผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร เรื่ อง ภาคตัดกรวย ด วยวิ ธี การสอนแบบติ วเตอร เรี ยล และการใช
ซอฟทแวรคณิตศาสตรพลวัต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในโครงการใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน เพื่อเปน
แนวทางหนึ่งในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ภาคตัดกรวย ดวยวิธีการสอนแบบติวเตอรเรียล
และการใชซอฟทแวรคณิตศาสตรพลวัต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ภาคตัดกรวย ดวยวิธีการสอน
แบบติวเตอรเรียลและการใชซอฟตแวรคณิตศาสตรพลวัต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) ที่ใชการวิจัยแบบ one
group pretest-posttest design ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรในการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ภาค
ตัดกรวย ดวยวิธีการสอนแบบติวเตอรเรียลและการใชซอฟทแวรคณิตศาสตพลวัต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่
4 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 31 คน ที่เรียนในโครงการ
ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ภาคตัดกรวย เปนแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดวยวิธีการสอนแบบติวเตอรเรียลและการใชซอฟทแวรคณิตศาสตรพลวัต
จํานวน 4 แผน ใชจํานวน 10 คาบเรียน ทีผ่ านการแกไขปรับปรุงหลังการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน
2. โครงรางที่สรางจากซอฟทแวรคณิตศาสตรพลวัต เปนโครงรางที่ครูสรางขึ้นจากโปรแกรม GeoGebra
หรือ Desmos เพื่อใชสําหรับการสรุปขอความคาดการณของนักเรียน ทีผ่ านการแกไขปรับปรุงหลังการตรวจสอบ
จากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งมีจาํ นวน 4 โครงราง ไดแก วงกลม วงรี พาราโบลา และ ไฮเพอรโบลา ดังภาพที่ 1
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ภาคตัดกรวย เปนแบบทดสอบปรนัยแบบ
เลือกตอบที่มี 4 ตัวเลือก ใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จํานวน 20 ขอ เวลาในการสอบ 40 นาที แบบทดสอบ
นี้ผานการแกไขปรับปรุงหลังการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) คาดัชนีอาํ นาจจําแนก
(0.2 ขึ้นไป) คาความเที่ยง และคาดัชนีความยาก (0.2 – 0.8)
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่องภาคตัดกรวย ทีส่ อนดวย
วิธีการสอนแบบติวเตอรเรียลและการใชซอฟทแวรคณิตศาสตรพลวัต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ทีผ่ านการ
แกไขปรับปรุงหลังการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ
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A

B

C

D
ภาพที่ 1 โครงราง วงกลม (A) วงรี (B) พาราโบลา (C) และ ไฮเพอรโบลา (D) ที่สรางจากซอฟทแวรคณิตศาสตร
พลวัต เปนโครงรางที่ครูสรางขึ้นจากโปรแกรม GeoGebra หรือ Desmos เพื่อใชสําหรับการสรุป
ขอความคาดการณของนักเรียน ที่ผานการแกไขปรับปรุงหลังการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ
การเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวยขั้นตอน ตามแผนผังแสดงรูปแบบการสอนแบบติวเตอรเรียล (ภาพที่ 2) ดังนี้
1. ขั้นเตรียมขอมูลและเครื่องมือการวิจัย
2. ขั้นดําเนินการหาติวเตอร
3. ขั้นติวเตอรดําเนินการสอน
4. ขั้นวัดผลและประเมินผล

ครูศึกษาเนื้อหาที่จะสอนและสราง
ครูขออาสาสมัครนักเรียนที่จะเปนติว

ติวเตอรศึกษาคนควาเนื้อหาที่จะสอนจากการ
ติวเตอรทําการสอนรวมกับการใชซอฟทแวร

เมื่อการสอนสิ้นสุดลง ครูวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์
ภาพที่ 2 แผนผังแสดงรูปแบบการสอนแบบติวเตอรเรียล
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การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยนําคะแนนที่ไดจากการสอบกอนเรียนและ
หลังเรียน มาหาคาเฉลี่ยเลขคณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนําคาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบหลังเรียนมา
หาคารอยละเพื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ 70% ที่ตั้งไว
2. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มตี อการเรียน โดยนําคะแนนในแตละสวน
ที่ไดมาหาคาเฉลี่ยเลขคณิต และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยวัดคะแนนตามมาตรวัดแบบประเมินคา โดยแบงความ
พึงพอใจออกเปน 5 ระดับ

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ภาคตัดกรวย ที่สอนดวยวิธีการสอนแบบติว
เตอรเรียลและการใชซอฟตแวรคณิตศาสตรพลวัต พบวาคะแนนเฉลี่ยของกลุมเปาหมายจากการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเทากับ 14.61 ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยจากการทํา แบบทดสอบกอนเรียน 7.16
คะแนน ซึ่งสูงกวากอนเรียนคิดเปนรอยละ 104.05 (ตารางที่ 1) วัดการกระจายของขอมูลโดยใชคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานไดเทากับ 2.16 ซึ่งนอยกวาคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกอนเรียนที่ไดเทากับ 3.39 คะแนน (ภาพที่
3) แสดงวาคะแนนสอบของกลุมเปาหมายมีคาใกลเคียงกัน คะแนนเฉลี่ยของกลุมเปาหมายจากการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเทากับ 14.61 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ผูวิจัยตั้งไวคือรอยละ 70 (เทากับ 14 คะแนน)
ทั้งนี้เนื่องมาจากผูสอนมีการจัดการเรียนรูแ บบติวเตอรเรียลที่ผูเรียนไดนําความรูที่คนควาดวยตนเองมาถายทอดแก
เพื่อนดวยภาษาและเทคนิคของตนเอง ประกอบกับการเห็นภาพและขอสรุปที่ชัดเจนและถูกตองมากขึ้นจากการใช
ซอฟตแวรคณิตศาสตรพลวัต
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ภาคตัดกรวย ของกลุมเปาหมาย
ดวยวิธีการสอนแบบติวเตอรเรียลและการใชซอฟทแวรคณิตศาสตรพลวัต
คะแนน
จํานวนนักเรียน
คาเฉลี่ยเลขคณิต
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กอนเรียน
31
7.16
3.39
หลังเรียน
31
14.61
2.16

คะแนนสอบหลังเรียน

คะแนนสอบกอนเรียน

ภาพที่ 3 การแจกแจงของคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ภาคตัดกรวย กอนเรียนและ
หลังเรียนของกลุม เปาหมาย ดวยวิธีสอนแบบติวเตอรเรียลและการใชซอฟทแวรคณิตศาสตรพลวัต
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2. ความพึงพอใจของกลุม เปาหมายที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร
จากการศึกษาความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ภาคตัดกรวย ที่สอน
ดวยวิธีการสอนแบบติวเตอรเรียลและการใชซอฟตแวรคณิตศาสตรพลวัต พบวากลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอ
การเรียนคณิตศาสตร เรื่องภาคตัดกรวย ดานบรรยากาศในชั้นเรียน ประเด็นนักเรียนเกิดความสัมพันธที่ดีระหวาง
นักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน ในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.81
และ 4.62 ตามลําดับ ขณะที่ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียน ประเด็นที่นักเรียนเขาใจเนื้อหาไดมากขึ้น มีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.76 ในสวนประเด็นอื่นๆ นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.55 - 4.00 (ตารางที่ 2) ทั้งที่เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูแบบติวเตอรเรียลเปนการ
เรียนจากเพื่อนในกลุมเล็ก ๆ จึงสามามารถถามติวเตอรไดทันทีเมื่อไมประเด็นที่สงสัย บทบาทของติวเตอรจึงมี
ความสําคัญ ทําจึงเกิดปฏิสัมพันธที่ดีตอผูสอนและผูเรียน และสงผลใหเกิดความกระตือรือรนในการรับความรูจาก
เพื่อนและถายทอดความรูใหกับเพื่อนอีกดวย
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง ภาคตัดกรวย ทีส่ อนดวยวิธีการสอน
แบบติวเตอรเรียลและการใชซอฟทแวรคณิตศาสตรพลวัต
รายการ
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความหมาย
ดานบรรยากาศในชั้นเรียน
1. เปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
4.00
0.85
มาก
2. ผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม
3.85
0.77
มาก
3. เกิดความสัมพันธที่ดีระหวางนักเรียนกับนักเรียน
4.81
0.72
มากที่สุด
4. นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน
4.62
0.81
มากที่สุด
ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียน
1. ทําใหเขาใจเนื้อหาไดมากขึ้น
4.76
0.96
มากที่สุด
2. นักเรียนไดสรางองคความรูดวยตนเอง
3.77
0.95
มาก
3. นักเรียนไดพัฒนาทักษะการคิด
3.77
0.95
มาก
4. นักเรียนไดรูจักทํารวมกันเปนกลุม
3.55
0.75
มาก

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง
ภาคตัดกรวย ดวยวิธีการสอนแบบติวเตอรเรียลและการใชซอฟตแวรคณิตศาสตรพลวัตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4 ที่เรียนในโครงการใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนกรุงเทพ
คริสเตียนวิทยาลัย พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสูงกวาเกณฑที่กําหนด
รอยละ 70 ขณะที่ความพึงพอใจของนักเรียนมีตอการเรียนคณิตศาสตร ประเด็นการเกิดความสัมพันธที่ดีระหวาง
นักเรียน ความกระตือรือรนในการเรียน และความเขาใจเนื้อหา อยูในระดับมากที่สุด ดังนั้นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูควรใหความสําคัญกับผูเรียนโดยสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน จัดมีการกิจกรรมที่หลากหลาย
ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู และสามารถเรียนรูและทบทวนความรูไดตลอดเวลา การ
เรียนรูแบบติวเตอรเรียลรวมกับการใชซอฟตแวรคณิตศาสตรพลวัตจึงเปนการเรียนรูที่สอดคลองกับแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและความตองการของผูเรียนในยุคปจจุบัน
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ผลของการเรียนกลับดานโดยใชบทเรียนออนไลนเรื่องนิราศภูเขาทอง
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
Effects of Flipped Classroom Using e–Learning in NiratPhukhaothong
on Learning Achievement of Seventh Grade Students
___________________________________________________________________
1*
1
สุนีรัตน วงศพานิช และ ปฐมาพร มิ่งเจริญวงศ
Suneerat Wongsphanich1* and Patamaporn Mingcharoenwong1

บทคัดยอ
การเรียนรูโดยใชบทเรียนออนไลนเปนรูปแบบการเรียนการสอนดวยการนําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการ
เรียนรูใหเหมาะกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นักเรียนเรียนรูนอกหองเรียนดวยตนเองโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสคนควา
ขอมูล ตอบคําถามตามบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น การเรียนรูหรือการคนพบดวยตนเองจะนําไปสูความสามารถในการใช
ประโยชนจากการเรียนรูไดดีกวา และยั่งยืนกวาการเรียนรูตามปกติในชั้นเรียน งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนิราศภูขาทองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนรูนอกหองเรียนดวยตนเองโดยใช
บทเรียนออนไลน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนิราศภูเขาทองของนักเรียนที่เรียนรูนอกหองเรียนดวย
ตนเอง โดยใชบทเรียนออนไลน กับนักเรียนที่เรียนรูตามปกติในชั้นเรียน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 8 และ หอง 7 จํานวนหองละ 53 คน ผูวิจัยเลือกนักเรียนสองกลุมนี้แบบเจาะจง
เพราะนักเรียนมีผลการเรียนอยูในระดับเดียวกันหรือใกลเคียงกัน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก บทเรียนออนไลน
เรื่องนิราศภูเขาทอง และแผนจัดการเรียนรู ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยของคะแนนจากการสอบวัดผลการ
เรียนรู เรื่อง นิราศภูเขาทอง จํานวน 20 ขอ ผลการวิจัยพบวา จํานวนนักเรียนกลุมที่เรียนรูนอกหองเรียนดวยตนเอง
โดยใชบทเรียนออนไลน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาคาเฉลี่ย คิดเปน รอยละ 73.58 ของจํานวนนักเรียนกลุม
ตัวอยางทั้งหมด เปรียบเทียบกับจํานวนนักเรียนกลุมที่เรียนรูตามปกติในชั้นเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
คาเฉลี่ย คิดเปน รอยละ 50.95 ของจํานวนนักเรียนกลุมควบคุมทั้งหมด แสดงใหเห็นวานักเรียนกลุมตัวอยางที่เรียนรู
นอกห องเรี ยนดวยตนเอง โดยใช บทเรี ยนออนไลน มี ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนดีกวา นอกจากนี้ ยังพบวาผูเรียนมี
ศักยภาพในการเรียนรูเพิ่มขึ้น เกิดความรูความเขาใจที่ยั่งยืน สามารถจัดสรรเวลา ความรับผิดชอบ และมีทัศนคติที่ดี
ตอการเรียนวรรณคดีไทย
คําสําคัญ : หองเรียนกลับดาน บทเรียนออนไลน นิราศภูเขาทอง

Abstract
Online class is a learning method that incorporates technology with students learning styles
in the 21 century. Students are able to learn beyond the class room through electronic device.Using
learning or discovering themselves method to go on ability that will be useful and keep on learning
has resulted in better than the convention learning. The research objective is to study the
achievements of students in Mathayom 1 using the NiratPhukhaothong online self-learning lesson
and compare it with the in class lesson. In this research, the experimental group are the students in
Mathayom 1 room 8 and the control group are the students in Mathayom 1 room 7 each room has
53. Both groups are specifically selected by the same grade points average. The research instruments
are online self-learning lesson title 'NiratPhukhaothong' and lesson plans. The Analyses data using
median mode range from 20 questions.The findings indicated that the experimental group have
achieved 73.58 % using the online self-learning lesson compare with the control group which
1
1
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achieved 50.95% using class lesson. It signifies that the experimental group have higher achievement
percentage than the control group. Moreover, it was found that will provide time for students to
think, try to direct time have responsibility and good attitude for Thai literature.
Keywords: flipped classroom, e–Learning, Nirat Phukhaothong

บทนํา
คริสตศตวรรษที่ 21 เปนยุคที่เทคโนโลยีพัฒนากาวหนาอยางรวดเร็ว ผูเรียนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร
ความรูตางๆไดอยางสะดวกและรวดเร็ว ทําใหพฤติกรรมการเรียนรูและความสนใจของนักเรียนในยุคสมัยนี้แปร
เปลี่ยนไป การจัดการเรียนรูแกนักเรียนจึงมิไดมุงเนนเพียงใหนักเรียนจดจําความรู เขาใจหลักการตางๆไดเทานั้น ยัง
ตองเนนการพัฒนาทักษะชีวิต ความสามารถในการคิดวิเคราะห การแกปญหา ตลอดจนการนําไปประยุกตใชในชีวิต
จริงไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2545 หมวดที่ 4 มาตราที่ 22 กลาววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวามีความสําคัญที่สดุ กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ”
ดวยเหตุที่นักเรียนในยุคปจจุบันมักมีความคิดวา การศึกษาเรียนรูวรรณคดีไทยเปนเรื่องที่เขาใจยาก บางเรื่อง
ใชภาษาเกา บางเรื่องเปนบทกวีนิพนธซึ่งมีรูปแบบการประพันธ ความหมายของคําศัพท ทีม่ ีสวนทําใหนักเรียนอานไมรู
เรื่อง ไมเขาใจเนื้อหา แนวคิดและปรัชญาตางๆที่แทรกอยูในวรรณคดี หรือนักเรียนอาจเรียนตามเพื่อนในชั้นเรียนไม
ทัน จึงเกิดความทอแท เบื่อหนายการเรียน ขาดความกระตือรือรนในการเรียนรูวรรณคดีไทย ดวยเหตุนี้หากครูผูสอน
ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรูใหเหมาะกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุคที่โซเชียลเน็ตเวิรคเขามามีอิทธิพลอยางมาก
ในการดําเนินชีวิต นักเรียนทุกคนมีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสอยู กับตัวและพรอมจะเปดใชไดตลอดเวลา ดังนั้นการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนดวยการนําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการเรียนรูในรูปแบบของบทเรียนออนไลน
(e–Learning) ซึ่ งเป นรู ปแบบหนึ่ งของห องเรี ยนกลั บด าน (Flipped Classroom) นั กเรี ยนมีเพี ยงเครื่ องมื อ
อิเล็กทรอนิกสทสี่ ามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดก็สามารถเรียนรูบทเรียนออนไลนที่ครูสรางขึ้น ไดตามความถนัดและ
ความสามารถของตนเอง ดั งที่ ปรั ชญนันท (2548) กลาวถึ ง e–Learning ว า คื อ การจั ดกระบวนการและการใช
ประโยชนจากสื่อทางอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะคอมพิวเตอรและระบบอินเทอรเน็ต ที่ออกแบบการเรียนการสอนอยาง
เปนระบบ เพื่อใหเกิดการเรียนรูไดทุกที่ ไมยึดติดกับเวลาและความกาวหนาในการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับที่ สุพัตรา
(2558) ได กล าวถึ ง ห องเรี ยนกลั บด านไว ใน แนวคิ ดห องเรี ยนกลั บด าน : ภาพฝ นที่ เป นจริ งในวิ ชาภาษาไทยว า
หองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) เปนการจัดการเรียนรูซึ่งเปลี่ยนการใชชวงเวลาของการบรรยายเนื้อหาใน
หองเรียนเปนการทํากิจกรรมตางๆ เพื่อสรางความรูและประยุกตใชความรู สวนการศึกษาเนื้อหาบทเรียนจะใชเวลาที่
บานผานสื่อเทคโนโลยี
กลาวโดยสรุป การเรียนรูโดยใชบทเรียนออนไลนหรือ e–Learning เปนรูปแบบหนึ่งของหองเรียนกลับดานที่
นักเรียนศึกษาเรียนรูดวยตนเองผานเครือขายอินเทอรเน็ตหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ครูผูสอนจัดเตรียมไวในลักษณะ
บทเรียนสําเร็จรูป นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรูดวยตนเองนอกหองเรียนไดตลอดเวลา หรือทบทวนเนื้อหาการเรียนรู
ไดตามความพึงพอใจ
ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปใน
ทางบวก กลาวคือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน (พิมณิชา, 2553) นอกจากนี้นักเรียนที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดานมีความรับผิดชอบตอการเรียน มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามปกติในชั้นเรียน (สมบัติ, 2557)
ดวยเหตุนี้ หากปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมการเรียนรู วรรณคดีเปนแบบหองเรียนกลับดานโดยใชบทเรียน
ออนไลน กลาวคือ นักเรียนศึกษาเรียนรูดวยตนเองจากบทเรียนออนไลนนอกหองเรียน หรือที่บาน จะทําใหการเรียนรู
ของนักเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นผูวิจัยจึงตองศึกษาผลของการเรียนกลับดานโดยใชบทเรียนออนไลนเรื่องนิราศ
ภูเขาทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เปรียบเทียบกับการจัดการเรียนรูตามปกติในชั้นเรียน ทั้งนี้เพื่อนําผลการวิจัยมา
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการเรียนกลับดานโดยใชบทเรียนออนไลนเรื่องนิราศภูขาทองของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องนิราศภูขาทองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
เรียนรูดวยตนเองโดยใชบทเรียนออนไลน กับ นักเรียนที่เรียนรูตามปกติในชั้นเรียน

สมมติฐานการวิจัย
ผลของการเรียนกลับดานโดยใชบทเรียนออนไลนเรื่องนิราศภูเขาทองมีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนรูดวยตนเองนอกหองเรียน สูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
เรียนรูตามปกติในชั้นเรียน

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองที่มุงศึกษาผลของการเรียนกลับดานโดยใชบทเรียนออนไลน เรื่องนิราศ
ภูเขาทอง ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
กลุมตัวอยางการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
จํานวน 106 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1. แผนจัดการเรียนรูร ายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน 2 เรื่อง นิราศภูเขาทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 12 คาบ
2. ตารางกําหนดการเรียนเปนแนวทางในการวางแผนการเรียนรู การทํากิจกรรม ใบงาน การสืบคนความรูเพิม่ เติม
3. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู จํานวน 20 ขอ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางแบบ 1:1 กลาวคือ ผูวิจัย 1 รับผิดชอบนักเรียนกลุมที่มีการศึกษา
เรียนรูดวยตนเองโดยใชบทเรียนออนไลน ผูวิจัย 2 รับผิดชอบนักเรียนกลุมที่มีการเรียนรูตามปกติในชั้นเรียน ยึดตาม
แผนจัดการเรียนรูเรื่องนิราศภูเขาทอง ใชเวลาเรียนรู 6 สัปดาห 12 คาบ นักเรียนทั้ง 2 กลุม ใชเนื้อหาในการเรียนรู
เหมือนกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ปฐมนิเทศกลุมตัวอยางที่ศึกษาเรียนรูดวยตนเองโดยใชบทเรียนออนไลนดวยการแนะนํารูปแบบการเรียนรู
แบบหองเรียนกลับดานโดยใชบทเรียนออนไลน ซึ่งเปนการเรียนรูโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสนอกหองเรียนหรือที่บาน ซึ่ง
ผูวิจัยไดวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวรรณคดีเรื่อง นิราศภูเขาทอง นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรูไดทุกที่ ไมยึด
ติดกับเวลา (ปรัชญนันท, 2548) ผูวิจัยวางแผนควบคุมความรับผิดชอบในการเรียนรูดวยการใหเขียนตารางการเรียนรู
ในสมุดงาน เพื่อใหผูปกครองเซ็นชื่อรับทราบการเรียนรูของนักเรียนทุกครั้ง นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 หอง 8 ฝกเขา
ระบบ Bcc Course Online ซึ่งผูวิจัยประสานกับฝาย IT สมัครนักเรียนกลุมนี้ไวลวงหนา นักเรียนฝกเขาระบบ
ออนไลนจนเกิดความคลองแคลว สามารถเขาระบบออนไลนไดดวยตนเองนอกหองเรียนหรือที่บาน หากเกิดปญหา
นักเรียนสามารถติดตอผูวิจัยผานชองทาง Line เพื่อใหผูวิจัยแนะนําและแกปญหาตางๆจากการเรียนรูได นอกจากนี้
นักเรียนตองมีวินัยในตนเอง เขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองตลอดจนประเมินผลการเรียนของตนเองอยางสม่ําเสมอ
นักเรียนทั้ง 2 กลุมทําแบบทดสอบกอนเรียนเรื่องนิราศภูเขาทองชุดเดียวกันเพื่อประเมินความรูเดิม หลังจากนั้นผูวิจัย
ดําเนินการทดลองตามแผน ในระยะแรกผูวิจัยตองหมั่นตรวจสอบความรับผิดชอบของนักเรียนจากขอมูลการเขาระบบ
Bcc Course Online หรือบันทึกการเซ็นชื่อรับทราบของผูปกครองในสมุดงานนักเรียน เมื่อจบกระบวนการเรียนรู
นักเรียนทั้ง 2 กลุม ทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่องนิราศภูเขาทองชุดเดียวกันจํานวน 20 ขอ เมื่อตรวจสอบการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลว ผูวิจัยนําผลสัมฤทธิ์ที่ไดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละ และคาเฉลี่ย () แลวนํา
ผลมาเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการศึกษาผลของการเรียนกลับด านโดยใชบทเรียนออนไลนเรื่องนิราศภูเขาทอง ที่มี ตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวาผลของการเรียนเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวกลาวคือ เมื่อ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 15.7 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน จํานวน
นักเรียนที่เรียนรูดวยตนเองนอกหองเรียนโดยใชบทเรียนออนไลน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาคาเฉลี่ย คิดเปนรอย
ละ 73.58 ของจํานวนนักเรียนกลุมตัวอยางทั้งหมด สวนจํานวนนักเรียนกลุมที่เรียนรูตามปกติในหองเรียน มีคา
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.17 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกวาคาเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 50.95
ของจํานวนนักเรียนกลุมควบคุมทั้งหมด แสดงใหเห็นวาจํานวนนักเรียนกลุมที่เรียนรูดวยตนเองนอกหองเรียนโดยใช
บทเรียนออนไลนมีคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย จํานวนมากกวานักเรียนกลุมที่เรียนรูปกติในชั้นเรียนคิดเปนรอยละ 22.63
(ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมที่เรียนรูดวยตนเองโดยใชโดยใชบทเรียน
ออนไลน และกลุมที่เรียนรูตามปกติในหองเรียน เรื่องนิราศภูเขาทอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เกณฑ
กลุมการเรียนรูดวยบทเรียนออนไลน
กลุมการเรียนรูตามปกติในหองเรียน
ชวงคะแนน
ความถี่
รอยละ
ความถี่
รอยละ
ดีเยี่ยม
19 – 20
9
16.98
4
7.55
ดีมาก
16– 18
30
56.60
23
43.40
ดี
13 – 15
11
20.76
16
30.19
พอใช
10 – 12
3
5.66
9
16.98
ปรับปรุง
ต่ํากวา 10
–
–
1
1.89
รวม
53
100.00
53
100.00
คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 20 คะแนน)
15.7
14.17
รอยละของนักเรียนที่ไดคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ย
73.58
50.95
อภิปรายผล
การศึกษาผลของการเรียนกลับดานโดยใชบทเรียนออนไลนเรื่องนิราศภูเขาทองที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 กับนักเรียนที่เรียนรูตามปกติในชั้นเรียน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่
เรียนรูดวยตนเองโดยใชบทเรียนออนไลนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนรู ตามปกติในชั้นเรียน ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของพิมณิชา (2553) แสดงวาการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน
ออนไลนสามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เปน
กิจกรรมการเรียนรูรูปแบบใหมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 นักเรียนมีความรูสึกตื่นเตน กระตือรือรนในการ
เรียนรู เรียนรูไดอยางอิสระตามความตองการของตนเอง สามารถยอนกลับไปทบทวนเนื้อหาที่ตนเองไมเขา ใจได
ตลอดเวลา ตามความพึ งพอใจหรือเรียนซ้ําเนื้ อหาเดิมได หลายครั้ง (กิดานันท, 2548) เพราะนักเรี ยนแต ละคนมี
ศักยภาพในการเรียนรูแตกตางกัน จึงลดความกดดันขณะปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ทําใหมีความสุขกับการเรียนรู
ผูวิจัยไดสรางบทเรียน 5 บทเรียน โดยใชเนื้อหาจากหนังสือวรรณคดีวิจักษ ประกอบดวยเนื้อหาอยางละเอียด ใบงาน
แบบทดสอบความรูทุกบทเรียน นักเรียนสามารถทราบผลการทําแบบทดสอบและขอมูลคําตอบทุกขอ ทําใหผูเรียน
สามารถประเมินตนเองไดทันทีถือเปนการเสริมแรงใหผูเรียนอยากเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น (วุฒิชัย, 2547) และที่
สําคัญนักเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธโตตอบสื่อสารกับครูผูสอนเกี่ยวกับปญหาตางๆขณะศึกษาเรียนรูบทเรียนออนไลน
หรือสื่อสารกับเพื่อนๆระหวางทํากิจกรรมออนไลน ผานชองทาง Line หรือ วิดีโอคอล ไดดวย ทําใหนักเรียนเรียนรูดวย
ความสบายใจ สงผลทําใหมีประสิทธิภาพในการเรียนรูสูงขึ้น เหมาะกับการศึกษาเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุคที่
เทคโนโลยีเจริญกาวหนา แตกตางจากนักเรียนที่เรียนรูในหองเรียนตามปกติซึ่งหากนักเรียนละความสนใจในกิจกรรม
14-15 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
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การเรียนรู เรียนรูไมตอเนื่อง ทําใหเกิดความเบื่อหนายและขาดประสิทธิภาพทางการเรียนรู
นอกจากนี้ยังพบวา ผูเรียนที่เรียนรูดวยตนเองโดยใชบทเรียนออนไลนมีศักยภาพในการเรียนรูเพิ่มขึ้น จัดสรร
เวลาในการเรียนรูไดดีขึ้น มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนรูวรรณคดีไทย

สรุปผลการวิจัย
การจัดการเรียนรูวรรณคดีไทยเรื่องนิราศภูเขาทองโดยใชบทเรียนออนไลนใหนักเรียนศึกษาเรียนรูดวยตนเอง
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งครูผูสอนจัดเตรียมไว นักเรียนใชเวลาที่บานหรือนอกหองเรียนในการศึกษาเรียนรูเนื้อหา ได
ตลอดเวลาตามความตองการของตนเอง สามารถยอนกลับไปศึกษาไดตามความพึงพอใจ ฝกใหนักเรียนรูจักจัดสรรเวลา
การเรียนรูของตนเองไดอยางเหมาะสม ไมเกิดแรงกดดันในการเรียนรูทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนและเรียนรู
อยางตอเนื่อง เกิดพัฒนาการทางการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความรูความเขาใจที่ยั่งยืน

กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณนายบวร คุมสิริพิทักษ บุคลากรฝาย IT โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่ใหคําปรึกษา
และแนะนําเกี่ยวกับวิธีการสรางบทเรียนออนไลน การสรางขอสอบออนไลน ตลอดจนการแกปญหาตางๆขณะทดลอง
ระบบออนไลนทําใหการเรียนรูโดยใชบทเรียนออนไลนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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บทคัดยอ
การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning: PBL) เปนวิธีการที่ผูสอนใหผูเรียน
ทบทวนความรูและแสดงผลที่ไดจากการเรียนรูดวยการทําโครงงานหรือแสดงออกดวยการทํากิจกรรมที่เปนโครงการ
โดยมี จุดมุงหมายใหผู เรียนไดแสดงความรู ที่ไดเรียนมา โดยผูเรียนต องเปนผูออกแบบกิจกรรมและนํ าเสนอหรื อ
ออกแบบผลิตภัณฑและผลิตเอง ดังนั้น การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานจึงถือเปนสิ่งที่ยากตอผูสอนเนื่องจาก
ตองมี ประสบการณในการชี้ แนะและให คํ าปรึ กษา โดยให ผู เรี ยนเป นผู ลงมื อปฏิ บั ติ นอกจากนั้ น ในการวั ดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานนี้ ยังตองอาศัยความสามารถในการวัดและประเมินผลจากการ
จัดการเรียนรูทั้ง 3 พิสัยการเรียนรู ไดแก พุทธิพิสัย เจตพิสัย ทักษะพิสัย ในการศึกษานี้ ผูวิจัยมุงศึกษาการจัดการ
เรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานในวิชา IAV480 สัมมนาและฝกปฏิบัติในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งเปนรายวิชาที่มีการจัด
ใหนักศึกษาไทยและตางชาติจํานวน 24 คนรวมกันทําโครงการเผยแพรความรูดานอุตสาหกรรมการบิน โดยนักศึกษา
ตองเปนผูคิดและเรียบเรียงเนื้อหาที่จะเผยแพรใหความรูในสถานศึกษาในลักษณะสองภาษาในโรงเรียนสองภาษา โดย
นักศึกษาตองมีความรูในหัวขอที่จะบรรยายและมีทักษะในการถายทอดและมีเจตคติในการเปนผูใหและสรางความสุข
ใหแกผูฟงดวย นอกจากนี้ ผูเรียนยังตองมีทักษะในดานการประสานงาน การจัดเตรียมเอกสาร เชน งบประมาณที่ใชทํา
โครงการ รายงานสรุปโครงการ ผูเรียนตองมีเจตคติที่ดีตอการใหความรูและการมีสวนรวม และดานทักษะพิสัยคือ
ผูเรียนตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการนําเสนอได จากผลการประเมินในรายวิชาพบวา นักศึกษาผูจัดทําโครงการ
สัมมนามีความรูจากคะแนนสอบที่สูงขึ้น และจากการสังเกตการณของอาจารยผูสอนและนักศึกษาประเมินตนเองโดย
ใชมาตรวัดแบบลิเคิรท พบวา มีทักษะและเจตคติที่ดีขึ้นการจัดการเรียนรูโดยใชการสัมมนาครั้ง นอกจากนี้ ผลการ
ประเมินความพึงพอใจโดยใชมาตรวัดแบบลิเคิรทจากผูเขารวมสัมมนาก็มีความพึงพอใจในระดับสูง
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน สัมมนาในอุตสาหกรรมการบิน การวัดและประเมินผล

Abstract
Project-Based Learning (PBL) is a method that an instructor encourages the learners to review
the knowledge and expresses the knowledge in form of a product of project or expresses by doing
the activities which aim to show the knowledge learned. To this, the learners have to create the
activities and present or design the product and produce by themselves. Therefore, project-based
learning is considered as a difficult task to the instructor due to the requirement of experience in
guiding and consulting and the learners will practice. Furthermore, measurement and evaluation of
the project-based learning needs abilities to measure and evaluate the 3 learning aspects as
knowledge, attitude and psychomotor. In this study, the researcher aims to study project-based
learning in the subject of IAV480 Seminar and Practicum in Aviation Industry, which encourages 24 Thai
and international students to do the project giving knowledge about aviation industry together. The
1
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students have to think and compile the contents to educate in a bilingual education institute
bilingually. The students must have the knowledge and abilities to pass it on and have good attitude
as being givers and entertainers to the listeners. Besides, the students must have coordination and
documentation skills such as do the project budgeting, project summary report. The students must
have attitude of passing the knowledge on and participation; and for psychomotor domain, the
students will be able to use information technology and to present the topic. The result of evaluation
in this subject found that the students who developed the seminar project gained more scores from
testing in this subject and from the instructor’s observation and self-assessment by using Likert’s Scale
found that the students increased their psychomotor and affective domain from the seminar project.
Besides, the satisfaction evaluation by using Likert’s Scale of the participants was at a high level.
Keywords: project-based learning, seminar and practicum in aviation industry, measurement and evaluation

บทนํา
การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) เปนวิธีการเรียนการสอนโดยมุงให
ผูเรียนไดประมวลความรูที่ไดเรียนมาใหออกมาในรูปแบบโครงงานหรือโครงการเปนสิ่งที่สรุปความรูและใชพิสัยการ
เรียนรูทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานพุทธิพิสัย (ความรู) ดานเจตพิสัย (เจตคติ) ดานทักษะพิสัย (ทักษะ) ผานโครงงานหรือ
โครงการซึ่งเปนการฝกใหนักศึกษามีประสบการณและรูจักเรียนรูดวยตนเอง โดยผูสอนเปนเพียงผูใหคําปรึกษา
แนะนํา (ดวงเนตร และคณะ, 2557; Palmer and Hall, 2011)
รายวิชา IAV480 สัมมนาและการฝกปฏิบัติการในอุตสาหกรรมการบิน ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) เปนรายวิชาที่เปดสอนในชั้นปที่ 4 โดยมีจุดประสงค
เพื่อใหนักศึกษานําความรูจากในชั้นเรียนและประสบการณการฝกงานมาถายทอดใหแกผูฟงในรูปของโครงการ
สัมมนา โดยใหนักศึกษาจัดสัมมนาใหความรูดานอุตสาหกรรมการบินในรูปแบบสองภาษาในโรงเรียนสองภาษาใน
กรุงเทพฯ เนื่องจากผูเรียนรายวิชานี้เปนทั้งนักศึกษาไทยและตางชาติ
โดยจากการสัมมนาและการฝกปฏิบัติการในอุตสาหกรรมการบินในปการศึกษา 2559 ที่ผานมา มีนักศึกษา
ไทยและตางชาติจํานวน 24 คนไดเขารวมโครงการและจัดสัมมนาอุตสาหกรรมการบินในหัวขอ อาชีพและโอกาสการ
หางานในอุตสาหกรรมการบิน (Careers & Job Opportunities in Aviation Industry) แกนักเรียนชั้นมัธยมปลาย
โรงเรียนสารสาสนวิเทศ รมเกลา ในวันที่ 30 มกราคม 2560 โดยมีเนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับ หนาที่และความ
รับผิดชอบในอุตสาหกรรมการบิน ลักษณะงานในอุตสาหกรรมการบิน ผลตอบแทนในอุตสาหกรรมการบินและ
จริยธรรมในอุ ตสาหกรรมการบิน โดยการจัดสัมมนานี้ นั กศึกษาไดดําเนินการในรูปแบบสองภาษา (bilingual)
เนื่องจากเปนรายวิชาของหลักสูตรนานาชาติ และจัดสัมมนาในโรงเรียนสองภาษา นอกเหนือจากการสัมมนาแลว ยัง
มีกิจกรรมอื่นๆ เชน การอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องการทํางานในอุตสาหกรรมการบิน การสอนการทํางานในอุตสาหกรรม
การบิน และภาษาที่ใชในอุตสาหกรรมการบินอีกดวย

วัตถุประสงค
เพื่อวัดและประเมินผลที่ไดจากการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานดวยโครงการจัดสัมมนา

ระเบียบวิธีวิจัย
กลุมผูใหขอมูล
กลุมผูใหขอมูลคือนักศึกษาผูที่ลงทะเบียนในรายวิชา IAV480 สัมมนาและการฝกปฏิบตั ิในอุตสาหกรรม
การบิน จํานวน 25 คน และใชกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เปนนักศึกษาที่กําลังศึกษา
ในรายวิชานี้จํานวน 24 คน เนื่องจากมีนักศึกษา 1 คนที่ถอนรายวิชานี้ในระหวางเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมปลาย
ซึ่งเขารวมฟงโครงการสัมมนาการบินจํานวน 144 คน
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เครื่องมือการวิจัย
ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการวิจัยเรื่องการวัดและประเมินผลจากการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานใน
การสัมมนาและการฝกปฏิบัติในอุตสาหกรรมการบิน 4 ชนิด เพื่อใชวัดพิสัยการเรียนรูที่แตกตางกันเพื่อจุดประสงค
การวัดและประเมินผล (วิษณุ และคณะ, 2556; ศศิธร, 2556) ดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2
ตารางที่ 1 เครื่องมือในการวิจัยเรื่องการวัดและประเมินผลจากการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ในรายวิชา
IAV480 การสัมมนาและการฝกปฏิบัติในอุตสาหกรรมการบิน
เครื่องมือ
จุดประสงค
พิสัยการเรียนรู
แบบทดสอบวัดความรู (Testing)
เพื่อวัดความรูของนักศึกษาจากหัวขอที่ไดนําเสนอ
พุทธิพิสัย
ในการสัมมนา
การสังเกตการณ (Observation)
เพื่อศึกษาพัฒนาการของนักศึกษาในการทํา
เจตพิสัย
กิจกรรมรวมกัน
ทักษะพิสัย
แบบประเมินตนเองหลังการทําโครงการ
เพื่อศึกษาพัฒนาการของตัวนักศึกษาหรือผูเรียน
พุทธิพิสัย
(Self-Evaluation After Doing the Project) วิชาสัมมนาและการฝกงานในอุตสาหกรรมการบิน
เจตพิสัย
ทักษะพิสัย
แบบประเมินความพึงพอใจ
เพื่อวัดความพึงพอใจของผูเขาฟงสัมมนา (ที่เปน
พุทธิพิสัย
(Satisfaction Questionnaire)
นักเรียน)
เจตพิสัย
ทักษะพิสัย
ตารางที่ 2 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การประเมินผลจากการจัดการ
เรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ในรายวิชา IAV480 การสัมมนาและการฝกปฏิบัติในอุตสาหกรรมการบิน
เครื่องมือ
การสรางเครื่องมือในการวิจัย
การตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย
แบบทดสอบวัดความรู
ใชการสรางแบบทดสอบเปน
มีคณะกรรมการในการตรวจเนื้อหา (Content
(Testing)
ขอสอบจํานวน 4 ขอที่สอบถาม Validity) 5 ทานเพื่อตรวจสอบความสอดคลอง
หัวขอเกี่ยวกับการสัมมนาและ
ระหวางจุดประสงคและขอสอบ
ขั้นตอนการจัดสัมมนา
การสังเกตการณ
ใชแบบบันทึกการสังเกตการณของ ใชแบบบันทึกในการสังเกตการณที่ระบุวันเวลา
(Observation)
ผูสอนทุกสัปดาหที่สอน
สถานที่และบรรยาย
แบบประเมินตนเองหลังการ
ทําโครงการ
(Self-Evaluation After
Doing the Project)

ใชคําถามที่ศึกษาพิสัยการเรียนรู
จํานวน 25 ขอเปนภาษาอังกฤษ
และไทยแจกใหกับนักศึกษาหลัง
การทําโครงการ

แบบประเมินความพึงพอใจ พุทธิพิสัย
(Satisfaction
เจตพิสัย
Questionnaire)
ทักษะพิสัย

แบบสอบถามไดตรวจสอบเนื้อหา (Content
Validity :IOC) จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทานและทดลอง
แจก 30 ชุด โดยมีคาความเชื่อมั่นมากกวา 0.85
และแบบประเมินตนเองใชมาตรวัดแบบ Likert’s
Scale จํานวน 5 ชองมีคาตั้งแตคานอยที่สุดคือ 1
จนถึงคามากที่สุด 5
แบบสอบถามไดตรวจสอบเนื้อหา (Content
Validity :IOC) จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทานและทดลอง
แจก 30 ชุด และมีคาความเชื่อมั่นอยูที่ 0.86 และ
แบบประเมินตนเองใชมาตรวัดแบบ Likert’s Scale
จํานวน 5 ชองมีคาตั้งแตคานอยที่สุดคือ 1 จนถึง
มากที่สุดคือ 5
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การเก็บรวบรวมขอมูล
การรวบรวมขอ มูล ในการวัด และประเมิน ผลโครงการในงานวิจัยนี้แ บงเปนการวัด และประเมิน ผล
ระหวางเรียน (Formative) โดยการสอบถามกระบวนการจัดสัมมนาและความรูที่ไดในแตละสัปดาห และการวัด
และประเมินผลหลังเรียน (Summative) โดยการใชขอสอบปลายภาค ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยใชการสังเกตการณ
เพื่อประเมินผลระหวางเรียนโดยจดบันทึกและสอบถามนักศึกษาเปนระยะระหวางการขั้นตอนการเตรียมการ
สัมมนา การเตรียมเนื้อหา การจัดทําเอกสารโดยใชจดบันทึกทุกอาทิตย และมีการประเมินผลหลังเรียนโดยใช
แบบทดสอบวัดความรู แบบประเมินตนเองหลังทําโครงการ และแบบประเมินความพึงพอใจที่ไดจากการสัมมนา
โดยผูเขารวมสัมมนา
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการวิเคราะหผลที่ไดจากแบบประเมินตนเองหลังการทําโครงการ และแบบประเมิน
ความพึงพอใจ ในสวนแบบทดสอบวัดความรู ผูวิจัยไดใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ (Percentage) ที่ได
จากการทําขอสอบเพื่อสรุปผลความรูจากหัวขอการสัมมนาและขั้นตอนการทําสัมมนา ในการสังเกตการณ ผูวิจัย
ไดใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) จากบันทึกในแตละสัปดาหของผูสอน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัยจากการวัดและประเมินผลโครงการสัมมนาและการฝกปฏิบัติในอุตสาหกรรมการบิน จาก
เครื่องมือทั้ง 4 ประเภท อธิบายไดดังนี้
1. แบบทดสอบ (Testing)
ผลการสอบเพื่อวัดความรูหัวขอในการสัมมนาจํา นวน 3 ขอ และคําถามกระบวนการขั้นตอนการ
สัมมนา 1 ขอ (มีคะแนนเต็ม 30) นักศึกษาทั้ง 24 คน พบวาคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษา (Mean) เทากับ 22.06
และสวนเบี่ยงมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 3.09 ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขาสัมมนาในชั้นเรียนอยูที่ 0.74
หรือรอยละ 74 ซึ่งถือวาเปนคะแนนในระดับสูงในการวัดพุทธิพิสัย ซึ่งการประเมินผลถือวา อยูในเกณฑนักศึกษา
มีความรูในขั้นดี คือสามารถสอบผานและไมมีนักศึกษาที่ไดคะแนนต่ํากวารอยละ 50
2. การสังเกตการณ (Observation)
การวัดและประเมินผลของนักศึกษาในทุกสัปดาหที่มีการสอนและใชใบบันทึกจากการสังเกตการณและ
กิจกรรมที่นักศึกษาทํา ไดแก การประชุม การจัดเตรียมเอกสาร การจัดเตรียมเนื้อหา ซึ่งการสังเกตการณไดทําใน
14 สัปดาหที่มีการสอน และวันที่จัดสัมมนาจริง ผลที่ไดจากการสังเกตการณพบวา นักศึกษามีพัฒนาการในการ
ทํางานรวมกันมากขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาไทยและตางชาติ มีการสื่อสารกันมากขึ้น นักศึกษากําหนดขอบเขต
การทํางานและแบงงานกันชัดเจน ทั้งการเปนผูจัดสัมมนา พิธีกรในงาน โดยกําหนดใหนักศึกษาไทยและตางชาติ
รวมเปนพิธีกรในการสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมสันทนาการ การเตรียมเอกสารทั้งสองภาษา
แมวาจะมีความแตกตางกัน นักศึกษาสามารถกลาแสดงออกและทํางานรวมกันไดดี
3. แบบประเมินตนเองหลังการทําโครงการ (Self-Evaluation After Doing the Project)
จากการประเมินโครงการตนเองของนักศึกษาใชมาตรวัด Likert’s Scale 5 ชวง นักศึกษาประเมิน
ตนเองหลังทําโครงการในระดับพิสัยการเรียนรูมากใน 22 ขอ ประเมินตนเองในระดับมากที่สุดในดานพุทธิพิสัย
(ขอ 1 ฉันคิดวาฉันไดรับความรูจากการสัมมนา) และสวนใหญอยูในระดับมาก คือนักศึกษาประเมินวาตนเอง
สามารถทักษะ ความรูและเจตพิสัยในระดับมากถึง 22 ขอ และระดับปานกลางดานเจตพิสัย 2 ขอ (ขอ 7 ฉัน
ควบคุมอารมณตนเองไดดีขึ้น และ ขอ 13 ฉันรูสึกวาตนไดทําสิ่งที่ดีเมื่อไดจัดสัมมนา) (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 การประเมินตนเองของนักศึกษาที่จัดทําโครงงาน ในรายวิชา IAV480 การสัมมนาและการฝกปฏิบัติใน
อุตสาหกรรมการบิน
คําถามวัดและประเมินพิสัยการเรียนรู
คาเฉลี่ย*
ความหมาย
1. ฉันคิดวาฉันไดรับความรูจากการสัมมนา
4.25
มากที่สุด
2. ฉันเขาใจกระบวนการและขั้นตอนการจัดสัมมนา
4.08
มาก
3. ฉันสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4.08
มาก
4. ฉันแกไขปญหาดวยตนเองได
3.67
มาก
5. ฉันมีวินัยมากขึ้น
3.58
มาก
6. ฉันกลาแสดงออกและนําเสนอได
3.58
มาก
7. ฉันควบคุมอารมณตนเองไดดีขนึ้
3.33
ปานกลาง
8. ฉันรูจักหวงใยเพื่อนและมีมิตรภาพเกิดขึ้น
3.83
มาก
9. ฉันสามารถบริหารจัดการเวลาไดดีขึ้น
3.58
มาก
10. ฉันบริการและอํานวยความสะดวกผูอื่นได
3.92
มาก
11. ฉันเขาใจความแตกตางระหวางบุคคลไดดี
3.67
มาก
12. ฉันไมมีปญหาการทํางานกับเพื่อนตางชาติ
3.92
มาก
13. ฉันรูสึกวาตนไดทําสิ่งที่ดีเมื่อไดจัดสัมมนา
3.13
ปานกลาง
14. ฉันกังวลวาจะจัดการสัมมนาไดไมดี
3.79
มาก
15. ฉันมีความรูในการเตรียมเอกสารจัดสัมมนา
3.50
มาก
16. ฉันสามารถทําใหผูอื่นมีความสนุกสนานได
3.42
มาก
17. ฉันมีความมั่นใจในการจัดสัมมนาครั้งตอไป
3.54
มาก
18. ฉันพัฒนาบุคลิกภาพไดจากการสัมมนา
3.46
มาก
19. ฉันประสานงานกับบุคคลอื่นในมหาวิทยาลัยได
3.63
มาก
20. ฉันสามารถจัดการการเงินและวัสดุอุปกรณได
3.63
มาก
21. ฉันมีทัศนคติที่ดีในการจัดสัมมนา
3.63
มาก
22. ฉันสามารถถายทอดความรูใหแกผูอื่นได
4.00
มาก
23. ฉันภูมิใจที่สามารถชวยเหลือผูอ ื่นได
3.50
มาก
24. ฉันสามารถใชเทคโนโลยีในการนําเสนอได
3.71
มาก
25. ฉันไดรับความรูดานการบินจากการสัมมนานี้
3.92
มาก
เฉลี่ย
3.69
มาก
*

มาตรวัด Likert’s Scale 5 ชวง 4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด, 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก, 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง,
1.81 – 2.60 หมายถึง นอย, 1.00 – 1.80 หมายถึง นอยที่สุด

4. แบบประเมินความพึงพอใจ (Satisfaction Questionnaire)
จากการประเมินโครงการตนเองของนักเรียนผูเขาฟงการสัมมนาใชมาตรวัด Likert’s Scale 5 ชวง ผลการ
ประเมินจากนักเรียนมัธยมปลายผูเขาฟงการสัมมนาพบวา ผูเขาฟงสัมมนาพึงพอใจวิทยากร (4.75) กิจกรรม (4.71)
เนื้อหาการสัมมนา (4.65) และความรูที่ไดจากการสัมมนา (4.55) มากที่สุด คะแนนระดับมาก ไดแก การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ (4.43) ตารางและเวลาในการจัดสัมมนา (4.42) กระบวนการลงทะเบียน (4.39) ความพึงพอใจโดยรวม
(4.32) การจัดเตรียมงาน (4.31) และความเหมาะสมของสถานที่ (4.21) ตามลําดับ ทั้งนี้ ผูเขารวมการสัมมนามีความ
พึงพอใจมากที่สุดถึง 9 ขอ และมีความพึงพอใจมากถึง 1 ขอ (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียนผูเขาฟงการสัมมนาในรายวิชา IAV480 การสัมมนาและการฝก
ปฏิบัติในอุตสาหกรรมการบิน
คําถามประเมินความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย* ความหมาย
1. วิทยากร
4.75
มากที่สุด
2. กิจกรรม
4.71
มากที่สุด
3. เนื้อหาการสัมมนา
4.65
มากที่สุด
4. ความรูที่ไดจากการสัมมนา
3.55
มาก
5. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
4.43
มากที่สุด
6. ตารางและเวลาในการจัดสัมมนา
4.42
มากที่สุด
7. กระบวนการลงทะเบียน
4.39
มากที่สุด
8. การจัดเตรียมงาน
4.31
มากที่สุด
9. ความเหมาะสมของสถานที่
4.21
มากที่สุด
10. ความพึงพอใจโดยรวม
4.32
มากที่สุด
*

มาตรวัด Likert’s Scale 5 ชวง 4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด, 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก, 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง,1.81 –
2.60 หมายถึง นอย, 1.00 – 1.80 หมายถึง นอยที่สุด

การวัดและประเมิน ผลจากการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานในรายวิ ชาสัมมนาและการฝ ก
ปฏิบัติการสามารถทําไดดวยวิธีการหลากหลายเพื่อวัดและประเมินผลพิสัยการเรียนรูใหครอบคลุมในทุกดาน การ
ใชโครงงานหรือการใหนักศึกษาจัดทําโครงการเพื่อประมวลความรูและนําเสนอสามารถเพิ่มพุทธิพิสัยไดมากที่สุด
โดยวัด ผลได จ ากการทํา แบบทดสอบ นั กศึ ก ษาส ว นใหญ มี คะแนนระดั บดี และนั ก ศึก ษาทุก คนผา นการสอบ
นอกจากนี้ นั ก ศึ ก ษายั ง มี ค วามรู ใ นหั ว ข อ ที่ จ ะจั ด สั ม มนาเป น อย า งดี สามารถบรรยายและเชิ ญ วิ ท ยากรที่
ประสบการณมาบรรยายได รวมถึงเขาใจกระบวนการขั้นตอนการจัดสัมมนาตั้งแต การประชุมเพื่อเขียนโครงการ
การขออนุมัติโครงการ การประชุมเพื่อแบงงาน การประสานงานกับฝายตางๆ ทั้งองคกรภายในและภายนอก การ
ประชาสัมพันธโครงการ การดําเนินการ การประเมินโครงการ การสรุปโครงการ และการรายงานผลโครงการ
รวมถึงการวัดโดยการทําขอสอบปลายภาคที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับหัวขอการสัมมนาและวิธีการจัดสัมมนา การประเมิน
ตนเองของนักศึกษาหลังทําโครงการ และแบบสอบถามความพึงพอใจจากผูเขารวมการสัมมนา นอกจากนี้ยังพบวา
การสัมมนาสามารถชวยพัฒนาทัศนคติ (เจตพิสัย) โดยนักศึกษาประเมินตนเองในระดับดี จากการสังเกตการณของ
ผูสอน โดยพบวา นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและทํางานรวมกับผูอื่นไดดีขึ้น โดยคะแนนการประเมินตนเองของ
นักศึกษาหลังการทําโครงการอยูในระดับมาก นอกจากนี้ การประเมินพิสัยการเรียนรูดานอื่น เชน การสังเกตการณ
จากผูสอน การใหนักศึกษาทําแบบการประเมินตนเองหลั งจากการทําโครงการ และการทําแบบประเมินความพึง
พอใจของผูเขารวมการสัมมนา ก็สามารถระบุไดวา นักศึกษามีการพัฒนาพิสัยการเรียนรูทุกดานอยูในระดับที่ดี

สรุปผลการวิจัย
การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ในวิชา IAV480 สัมมนาและฝกปฏิบัติในอุตสาหกรรมการบิน
ซึ่งเปนรายวิชาที่มีการจัดใหนักศึกษาไทยและตางชาติ โดยนักศึกษาตองเปนผูคิดและเรียบเรียงเนื้อหาที่จะเผยแพร
ใหความรูในสถานศึกษาในลักษณะสองภาษาในโรงเรียนสองภาษา ตองมีความรูในหัวขอที่จะบรรยายและมีทักษะ
ในการถายทอดและมีเจตคติในการเปนผูใหและสรางความสุขใหแกผูฟง ตองมีทักษะในดานการประสานงาน การ
จัดเตรียมเอกสาร ตองมีเจตคติที่ดีตอการใหความรูแ ละการมีสวนรวม และตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศได จากผล
การประเมินในรายวิชาพบวา นักศึกษาผูจัดทําโครงการสัมมนามีความรูจากคะแนนสอบที่สูงขึ้น และจากการ
สังเกตการณของอาจารยผูสอนและการประเมินตนเองของนักศึกษา พบวานักเรียนมีทักษะและเจตคติที่ดีขึ้นการ
จัดการเรียนรูโดยใชการสัมมนา ขณะที่ผลการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ดังนั้นเพื่อใหการจัดการ
เรียนสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นในรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสัม นา หรือบทปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู
แบบโครงงานเปนฐาน จึงเปนวิธีที่นาสนใจ และสามารถนําไปปรับใชได
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ขอเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา การใชโครงการสัมมนาการบินเปนการพัฒนาทักษะ ความรูและเจตคติที่ดีในการ
ทํางานของนักศึกษา จากการศึกษาพบวานักศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นและมีทัศนคติที่ดีกับการทํางานกับ
นักศึกษาตางชาติ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเรื่องการใชโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาที่คนพบวา นักศึกษามีความ
สรางสรรคสูงขึ้น รูจักตั้งโจทยและแกโจทยไดดวยตนเอง สอดคลองกับแนวคิดนโยบายการใหนักศึกษาเปนศูนยกลาง
การเรียนรูและใชสิ่งที่ตนมีใหเกิดประโยชน
1. ผูวิจัยควรเปรียบเทียบผลการพัฒนาพิสัยการเรียนรูร ะหวางนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ
2. ผูวิจัยควรใชการวิจัยเชิงคุณภาพ เชน การสัมภาษณเชิงลึก เพื่อใหไดคําตอบที่หลากหลายมากกวานี้

กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียนสารสาสนวิเทศ รมเกลาและคณาจารยผูใหความอนุเคราะหในการ
วิจัยครั้งนี้
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The Effectiveness of Learning on Competency Enhancement in Seminar Course: A
Study in Marketing Students of Kasetsart University, KampaengSaen Campus
___________________________________________________________________1*

รุงทิพย ไทยสม
Rungtip Thaisom1*

บทคัดยอ
การศึกษาประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรูในรายวิชาสัมมนามีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อวิเคราะห
มาตรฐานผลการเรียนรูและศึกษาประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรูในรายวิชาสัมมนาภาคตน ปการศึกษา 2559
โดยอาศัยวิธีดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ อันประกอบดวยการจําแนกและจัดระบบขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลการ
วิเคราะหและแปลความหมายแบบขณะใดขณะหนึ่ง (One Short Case Study) ดวยแบบทดสอบภายหลังการเรียนรู
และนํ ามาเปรี ยบเทียบกับกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู รายวิ ชาสั มมนาดวยวิธี การสังเคราะหเชิงเนื้อหา โดยผล
การศึกษาสรุปไดตามวัตถุประสงคไดแกผลการวิจัยมาตรฐานผลการเรียนรูในรายวิชาสัมมนาดานความรู พบวา ความรู
ที่ตองพัฒนาในดานความรูความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการเรียนนั้น นิสิตไดมี
การตอบคําถามในแบบทดสอบภายหลังการเรียนรูตามแนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการเรียนเปนหลัก พรอม
ทั้งไดมีการประยุกตใชทฤษฎีดังกลาวตามกรณีศึกษา และมีความรอบรูในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของในการบริหารธุรกิจ
เพื่อการประยุกตใชและการนํามาปฏิบัติที่มีความเปนไปไดสําหรับภาพรวมทางดานบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ยังรู
ความกาวหนาและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพการตลาดอยางตอเนื่อง จากการประยุกตเนื้อหารายวิชา
สัมมนาไปสูการนําไปใชและปฏิบัติได สวนผลการวิจัยมาตรฐานผลการเรียนรูในรายวิชาสัมมนาดานทักษะทางปญญา
พบวา มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ประเมินขอมูล วิเคราะหเชื่อมโยงและทําความเขาใจอยางเปนเหตุเปน
ผล โดยบูรณาการความรูในหลายๆ ดานและสังเคราะหแนวคิดเพื่อนําขอมูลมาใชในการออกแบบกลยุทธการตลาด
หรือกิจกรรมทางการตลาดและนิสิตยังสามารถคิดอยางสรางสรรคประกอบดวยจินตนาการสามารถแกไขปญหาเฉพาะ
หนาปญหาที่ซับซอนหรือเสนอแนวทางในการแกไขปญหาโดยประยุกตใชความรูที่ไดสั่งสมมาประกอบกับประสบการณ
ที่ไดรับมีกระบวนการทางความคิดและทักษะในการทํางานอยางเปนระบบมีการจําแนกสาระสําคัญของศาสตรตาม
องคประกอบของเนื้อหาการเรียนรูไดอยางเปนหมวดหมู มีระบบและเกิดความเขาใจไดอยางถูกตอง ประกอบกับ
สามารถใชทักษะและความเขาใจในการทํางานดานการตลาด
คําสําคัญ: ประสิทธิผลการเรียนรู มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา กรณีศึกษา วิชาสัมมนา สาขาวิชาการตลาด

Abstract
The effectiveness of learning on competency enhancement in seminar course: a study in
marketing students of Kasetsart University, KampaengSaen Campus study that research examining the
effectiveness of learning on competency enhancement in Seminar Subject and comparing the
learning achievements with Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF). This qualitative
research was a one short case design study. The samples were marketing students from Kasetsart
University, KampaengSaen Campus, who enrolling in seminar course in the first semester of the
academic year 2009. The instruments used in the research were learning activity plans. There were
post practice test in Domains of Learning. Content analysis was methodology to analyze data. The
results of the study were as follows: 1. the most effectiveness factor of learning on competency
1
1
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enhancement was paradigm both concept and theory. The second factor was developed by
focusing on the linkage between case studybased learning and related practices. This will lead to the
enhancement of understanding and skills in integrated-multi skill. That it is all of business
administration performance, not only marketing management. In addition, for cognitive skills
achievements in curriculum development after completion by the students, they were able to
create marketing ideas strategy, especially solving problem skill were used by appropriately situation.
This lead to the enhancement of numerical analysis, communication and information technology
skills in case study based practices performance and research utilization among marketing students.
Key words: learning achievement, Thai qualifications framework for higher education, case study
based learning, seminar course, marketing field

บทนํา
จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF: Thai Qualifications Framework for Higher
Education) ไดกําหนดกลุมมาตรฐานผลการเรียนรู (Domains of Learning) ของบัณฑิตไวอยางนอย 5 ดาน ไดแก
ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางเชาวนปญญาดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบและดานการวิเคราะหและการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตมุงเนนคุณภาพ
ของบัณฑิตจากการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งคุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดวาจะพึงมีใหเปน
ที่ยอมรั บ โดยเปดโอกาสใหสถาบั นอุ ดมศึ กษาสามารถจัดหลักสู ตรตลอดจนกระบวนการเรี ยนการสอนไดอย าง
หลากหลาย (กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษา, 2557) ซึ่ งเป นกรอบที่ แสดงระบบคุ ณวุ ฒิ การศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ ความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสูระดับที่
สูงขึ้น การแบงสายวิชา มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ปริมาณการ
เรียนรูที่สอดคลองกับเวลาที่ตองใช ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ การเปดโอกาสในเทียบโอนผลการ
เรียนรูจากประสบการณ เปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ใหความมั่นใจในประสิทธิผล
การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวาสามารถผลิตบัณฑิตให
บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู
การศึกษาประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรูในรายวิชาจึงมีความสําคัญตอการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคทั้ง 5 ดาน โดยเฉพาะในรายวิชาสัมมนา ที่
มีจุดประสงคเพื่อใหนิสิตไดรูจักการคนควาหาขอมูล การนําเสนอ และรวมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ
กับเพื่อนในชั้นเรียน1 (มคอ.2, 2559) ซึ่งมุงเนนทีผ่ ลลัพธการเรียนรู (Learning Outcomes) ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต่ําเชิง
คุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต เปนขอกําหนดเฉพาะ หรือผลที่มุงหวังใหผูเรียนพัฒนาขึ้น จากการเรียนรูระหวาง
การศึกษาโดยผลการเรียนรู การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่คาดหวังจากประสบการณที่ไดรับระหวางการศึกษา
ดวยเหตุนี้ จึงไดดําเนินการศึกษาในรายวิชาสัมมนาประจําภาคตน ปการศึกษา 2559 ของนิสิตคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาการตลาด ชั้นปที่ 4 เพื่อนํามาสังเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และนํามาซึ่งการ
พัฒนาผลการเรียนรูรายวิชาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ป
พ.ศ. 2552 อีกทั้งสอดรับกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่วา “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันที่มี
ปณิธานมุงมั่น ในการสั่งสมเสาะแสวงหาและพัฒนาความรูใหเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญาที่เพียบพรอมดวย
วิชาการ จริยธรรม และคุณธรรมตลอดจนเปนผูชี้นําทิศทางสืบทอดเจตนารมณที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยูความ
เจริญ และความเปนอารยะของชาติ”
ทั้งนี้ เพื่อจักไดนําผลการศึกษาดังกลาวไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้งแผนการสอน การประเมินผล
และกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ซึ่งจะสงผลใหบัณฑิตเปนที่
พึงพอใจแกผูใชบัณฑิตและสังคม สามารถแขงขันในระดับสากลจนกระทั่งเปนทีย่ อมรับในศตวรรษที่ 21 ได รวมทั้งเปน
การตอบสนองตอและดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ในการสะสมภูมิปญญาสรางและพัฒนาองคความรูที่
หลากหลาย สรางคนที่ มี ปญญา รู เหตุ รู ผลอยูในคุ ณธรรม และมี จิตสํ านึ กเพื่อส วนรวมตลอดจนสร างผลงานที่ มี
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มาตรฐานสามารถแขงขันไดในตลาดโลกโดยมีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ รวมพัฒนา
กับชุมชนและรับผิดชอบตอสังคมเพื่อใหเปนกลไกสําคัญในการนําประเทศไปสูความผาสุกและมั่นคง ปลูกฝงคานิยม
หลักสูการจัดการเรียนการสอน ในอันที่จะมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคีและมีคุณธรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อวิเคราะหมาตรฐานผลการเรียนรูในรายวิชาสัมมนาภาคตน ปการศึกษา 2559
2. เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรูในรายวิชาสัมมนาภาคตน ปการศึกษา 2559

ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิ จั ย เรื่ อ ง “การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลการเรี ย นรู ก ารจั ด กิ จ กรรมในรายวิ ช าสั ม มนาสํ า หรั บ นิ สิ ต หลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด” อาศัยเครื่องมือในการวิจัย ดวยการวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis)
จากแบบทดสอบภายหลังการเรียนรู (Post-Test) ดวยกรณีศึกษา (Case Study) จํานวน 15 สัปดาหตามแผนการสอน
และการประเมินผลในรายวิชาสัมมนา ประจําภาคตน ปการศึกษา 2559 ดวยการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากนิสิตคณะ
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร สาขาวิชาการตลาด ชั้นปที่ 4 จํานวนทั้งสิ้น 54 คน พรอมทั้งเปรียบเทียบเพื่อประเมินความ
สอดคลองแบบกําหนดเกณฑการใหคะแนน (Scoring Rubric) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของรายวิชา
จํานวน 2 ดานอันประกอบดวย การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิตดานความรูและดานทัก ษะทางปญญา ทั้งนี้เพื่อนํามา
วิเคราะหและอธิบายประสิทธิผลการเรียนรูของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

งานวิจัยนี้ ดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยวิธี การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเปนการเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูลที่ดําเนินการในรูปแบบของขอความ เขียนบรรยายความเปนความเรียง โดยมีเนื้อหาที่
เปรียบเทียบกับความสอดคลองตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรูรายวิชาสัมมนา

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การศึกษาประสิทธิผลการเรียนรูการจัดกิจกรรมในรายวิชาสัมมนาสําหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาดดวยวิธีการสังเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยการเปรียบเทียบกับกรอบมาตรฐานผล
การเรียนรูรายวิชาสัมมนา สามารถนําเสนอผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จําแนกไดเปน 2 สวน
ดังนี้
1. มาตรฐานผลการเรียนรูในรายวิชาสัมมนาภาคตน ปการศึกษา 2559
จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พบวามาตรฐานผลการเรียนรูในรายวิชาสัมมนานั้น
นิสิตมีความรูที่ตองพัฒนาดานความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการเรียนมากที่สุด
รองลงมาคือ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสาระสําคัญของการจัดการการตลาด ในดานการวางแผนการตลาด การ
กําหนดกลยุทธการตลาด การนําไปใช การควบคุมและการประเมินผล และมีรูความกาวหนาและความเปลี่ยนแปลง
ทางวิ ชาการและวิ ชาชี พการตลาดอย างต อเนื่ องอยู ในระดั บปานกลาง ตามลํ าดั บ ซึ่ งสอดคล องกั บแนวคิ ด การ
เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมที่ คาดหวั งให นักศึกษาพั ฒนาขึ้นจากประสบการณ ที่ไดรับระหวางการศึก ษา ซึ่งหมายถึ ง
ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิดและการนําเสนอขอมูล การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี
ตลอดจนกระบวนการตางๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได
สวนทักษะทางปญญา ที่สอดคลองกับความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและใชความรู ความเขาใจใน
แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ ในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับสถานการณ
ใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอนนั้น พบวามีระดับคะแนนดานทักษะทางปญญาโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยมี
กระบวนการทางความคิดและทักษะในการทํางานอยางเปนระบบมากที่สุด รองลงมาคือ สามารถใชทักษะและความ
เขาใจในการทํางานดานการตลาด และสามารถคิดอยางสรางสรรคประกอบดวยจินตนาการสามารถแกไขปญหาเฉพาะ
หนาปญหาที่ซับซอนหรือเสนอแนวทางในการแกไขปญหาโดยประยุกตใชความรูที่ไดสั่งสมมาประกอบกับประสบการณ
ที่ไดรับ ตามลําดับ ซึ่ง ประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรูในรายวิชาสัมมนาภาคตน ปการศึกษา 2559
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จากผลการวิจัยประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรูในรายวิชาสัมมนาดานความรู ดังตารางที่ 1 พบวา
นิสิตจํานวน ทั้งสิ้น 54 คน มีระดับคะแนนดานความรูโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 3.82โดยมีความรูความ
เขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการเรียนมากที่สุด อยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 4.69
รองลงมาคือ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสาระสําคัญของการจัดการการตลาด ในดานการวางแผนการตลาด การ
กําหนดกลยุทธการตลาด การนํ าไปใช การควบคุมและการประเมินผลอยูในระดับมาก ดวยค าเฉลี่ย 3.90 และรู
ความกาวหนาและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพการตลาดอยางตอเนื่องอยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย
3.42 ตามลําดับ
ตารางที่ 1 ประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรูในรายวิชาสัมมนาดานความรู
ดานความรู
คะแนนเฉลี่ย ความหมาย
1. มีความรูความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการเรียน
4.69
มาก
2. มีความรอบรูในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของในการบริหารธุรกิจ เชนการบัญชี การจัดการ 3.39
ปานกลาง
การเงิน การจัดการการผลิต
3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสาระสําคัญของการจัดการการตลาด ในดานการวางแผน 3.90
มาก
การตลาด การกําหนดกลยุทธการตลาด การนําไปใช การควบคุมและการประเมินผล
4. รูความกาวหนาและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการและวิชาชีพการตลาดอยางตอเนื่อง
3.42
ปานกลาง
รวม
3.82
มาก
สําหรับผลการวิจัย ประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรูในรายวิชาสัมมนาดานทักษะทางปญญา ดัง
ตารางที่ 2 พบวา นิสิตจํานวน ทั้งสิ้น 54 คน มีระดับคะแนนดานทักษะทางปญญาโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
ดวยคาเฉลี่ย 3.58 โดยมีกระบวนการทางความคิดและทักษะในการทํางานอยางเปนระบบมากที่สุด ในระดับปาน
กลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.75 รองลงมาคือ สามารถใชทักษะและความเขาใจในการทํางานด านการตลาดอยูในระดับ
ปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.65 และสามารถคิดอยางสรางสรรคประกอบดวยจินตนาการสามารถแกไขปญหาเฉพาะ
หน า ป ญ หาที่ ซั บ ซ อ นหรื อ เสนอแนวทางในการแก ไ ขป ญ หาโดยประยุ ก ต ใ ช ค วามรู ที่ ไ ด สั่ ง สมมาประกอบกั บ
ประสบการณที่ไดรับอยูในระดับปานกลาง ดวยคาเฉลี่ย 3.62 ตามลําดับ
ตารางที่ 2 ประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรูในรายวิชาสัมมนาดานทักษะทางปญญา
ดานทักษะทางปญญา
คะแนนเฉลี่ย
1. มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ประเมินขอมูล วิเคราะหเชื่อมโยงและทําความ 3.28
เขาใจอยางเปนเหตุเปนผล โดยบูรณาการความรูในหลายๆ ดานและสังเคราะหแนวคิด
เพื่อนําขอมูลมาใชในการออกแบบกิจกรรมทางการตลาด
2. สามารถคิดอยางสรางสรรคประกอบดวยจินตนาการสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนา 3.62
ปญหาที่ซับซอนหรือเสนอแนวทางในการแกไขปญหาโดยประยุกตใชความรูที่ไดสั่งสม
มาประกอบกับประสบการณที่ไดรับ
3. มีกระบวนการทางความคิดและทักษะในการทํางานอยางเปนระบบ
3.75
4. สามารถใชทักษะและความเขาใจในการทํางานดานการตลาด
3.65
รวม
3.58

ความหมาย
ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บอุ ด มศึ กษาแห ง ชาติ ซึ่ งเป นกรอบที่ แสดงระบบคุ ณ วุ ฒิ การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศที่เปนเครื่องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวัดการศึกษา
ตามที่ กําหนดในพระราชบั ญญัติ การศึ กษาแหงชาติ ที่เกี่ ยวกับมาตรฐานการอุดมศึ กษาและการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาสูการปฏิบัติในสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม มุงเนนที่ผลลัพธการเรียนรู ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต่ําเชิงคุณภาพ
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เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต มุงประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนเขาไวดวยกันและเชื่อม โยงใหเปนเรื่องเดียวกัน และเปนเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสรางความ
เขาใจและความมั่นใจในกลุมผูที่เกี่ยวของมีสวนไดสวนเสีย เชน นักศึกษา ผูปกครอง ผูประกอบการ ชุมชน สังคมและ
สถาบันอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดวาจะพึงมี ตลอดจนมุงใหคุณวุฒิหรือปริญญา
ของสถาบันใดๆ ของประเทศไทยเปนที่ยอมรับและเทียบเคียงกันไดในสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งใน และตางประเทศ โดย
เปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตรตลอดจนกระบวนการเรียนการ สอนไดอยางหลากหลายโดยมั่นใจ
ถึงคุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวัง สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและ
ภาคภูมิใจเปนที่พึงพอใจของนายจาง รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตนั้น นิสิตมีความรูที่ตองพัฒนาดานความเขาใจ
ในสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการเรียนมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่คาดหวังใหนักศึกษาพัฒนาขึ้นจากประสบการณที่ไดรับระหวางการศึกษา ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการ
เขาใจ การนึกคิดและการนําเสนอขอมูล การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการ
ตางๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได และสอดคลองกับผลงานวิจัยของญาณัญฎา ศิรภัทรธาดา (2553) 1 ในเรื่อง
“การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนวิชาหลักการตลาดโดยการสอน
แบบมีสวนรวมที่กลาววาการจัดการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญมีความรูความเขาใจและสามารถทําขอสอบได
คะแนนสูงมากกวาเดิมซึ่งยังไมเคยได รับการจัดแผนการเรียนรูแบบมีสวนรวมมากอนทําใหพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาภาคทฤษฎี และทักษะการปฏิบัติ รายวิชา MKT 1101 หลักการตลาด เปนไปตามประสงคและผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการสอนแบบมีสวนรวมสูงกวากอนเรียนไดตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร
ประกอบกับจากผลงานวิจัยของจักรพงศ จิระแพทย และสายทอง แกวฉาย (2555) เรื่อง “ศึกษาความเขาใจ
การเรียนและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูรายวิชาปญหาพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ชั้นปที่ 2
สาขาวิชาเกษตรศาสตร” พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชกรณีศึกษามีคา
คะแนนเฉลี่ยสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ซึ่งสะทอนใหเห็นวาการ
วัดประสิ ทธิ ผลตามมาตรฐานผลการเรีย นรู ดวยแบบทดสอบภายหลังการเรียนรู จากกระดาษคําตอบในรู ปแบบ
กรณีศึกษา จักทําใหผูเรียนเกิดความสามารถในการประยุกตใชอยางเปนระบบ และสามารถทําใหเกิดการแกไขปญหา
เฉพาะหนาไดอยางเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมตางๆ ไดมากขึ้น

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาประสิทธิผลการเรียนรูการจัดกิจกรรมในรายวิชาสัมมนาสําหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาวิชาการตลาดดานความรูนั้น นิสิตไดมีการตอบคําถามในแบบทดสอบภายหลังการเรียนรูตามแนวคิด
ทฤษฎีพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการเรี ยนเปนหลัก พรอมทั้งไดมีการประยุกตใช ทฤษฎีดังกลาวตามกรณีศึกษา
ประกอบดวย การออกแบบสวนประสมทางการตลาดและยุทธวิธีการตลาด ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ กําหนดกลยุทธ
ราคา ออกแบบชองทางการจัดจําหนายและนําเสนอรูปแบบกิจกรรมการสงเสริมการตลาดใหกับผลิตภัณฑใหม โดย
นิสิตไดมีการจําแนกสาระสําคัญของศาสตรตามองคป ระกอบของเนื้อหาการเรียนรูไดอยางเปนหมวดหมู มีระบบ
และเกิดความเขาใจไดอยางถูกตอง และจากกระบวนการวิเคราะหสถานการณ ซึ่งจําเปนตองอาศัยการวิเคราะห
สิ่งแวดลอมภายในและสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งเกี่ยวของกับศาสตรในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อการประยุกตใ ช
และการนํามาปฏิบัติที่มีความเปนไปไดสําหรับภาพรวมทางดานบริหารธุรกิจ นิสิตจึงมีความรอบรูในสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวของในการบริหารธุรกิจ เชนการบัญชี การจัดการ การเงิน การจัดการการผลิต รวมทั้งมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสาระสําคัญของการพัฒนาการจัดการการตลาดในดานการวางแผนการตลาดอยางเปนระบบขั้นตอน และ
ลําดับเวลาในการกําหนดกลยุทธการนําไปใช การควบคุมและการประเมินผล ที่เห็นไดจากเนื้อหาการตอบอยางคิด
วิเคราะหที่มีวิธีการจัดการอยางมีขั้นตอน มีแบบแผน จนกระทั้งนําไปใชและควบคุมประเมินผลได อีกทั้งจากการ
ประยุกตเนื้อหารายวิชาสัมมนาไปสูการนําไปใชและปฏิบัติในกรณีศึกษา นิสิตจึงรอบรูและแสวงหาแนวโนมรูปแบบ
กิจกรรมทางการตลาดใหมๆ ที่สอดคลองกับกลุมตลาดเปาหมายรูความกาวหนาและความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
และวิชาชีพการตลาดอยางตอเนื่อง
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สําหรับประสิทธิผลตามมาตรฐานผลการเรียนรูในรายวิชาสัมมนาภาคตน ปการศึกษา 2559 ดานทักษะ
ทางปญญา นิสิต มีความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ประเมินขอมูล วิเคราะหเชื่อมโยงและทําความเขาใจ
อย า งเป น เหตุ เ ปน ผล โดยบูร ณาการความรู ในหลายๆ ดา นและสั ง เคราะห แ นวคิ ด เพื่อ นํ า ขอ มู ล มาใช ในการ
ออกแบบกลยุทธการตลาด หรือกิจกรรมทางการตลาด จากกรณีศึกษาในแบบทดสอบภายหลังการเรียนรู (PostTest) ซึ่งเปนขอเท็จจริงในการประเมินและวิเคราะหเชื่อมโยงกับสถานการณทางธุรกิจในที่นิสิตสามารถสัมผัสได
ถึ งกิ จ กรรมทางการตลาด จนกระทั่ ง สามารถนํ า ไปออกแบบกลยุ ท ธ ก ารตลาดได ใ นที่ สุ ด สามารถคิ ด อย า ง
สรางสรรคประกอบดวยจินตนาการสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาปญหาที่ซับซอนหรือเสนอแนวทางในการแกไข
ปญหาโดยประยุกตใชความรูที่ไดสั่งสมมาประกอบกับประสบการณที่ไดรับ และผลการเรียนรู ในสาระสําคัญนั้น
นิสิตไดมีการตอบคําถามในแบบทดสอบภายหลังการเรียนรู ตามแนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการเรียน
เปนหลัก
พรอมทั้งไดมีการประยุกตใชทฤษฎีดังกลาวตามกรณีศึกษาดวยมีกระบวนการทางความคิดและทักษะใน
การทํางานอยางเปนระบบอีกทั้งนิสิตไดวิเคราะหเชื่อมโยงกับสถานการณทางธุรกิจจากการฝกฝนทักษะและความ
เขา ใจจากการสัม ผัส เรีย นรู และซึ มซั บ การทํา งานด านการตลาด จนกระทั่ง สามารถนํา ใช ในการทํ างานดา น
การตลาดที่คํานึงถึงลูกคาเพื่อนรวมงาน ตลอดจนสังคมโดยรวมใหไดรับผลกระทบในทางลบใหนอยที่สุดจากการ
ตัดสินใจขององคกร ซึ่งเปนเกณฑที่ใชในการพิจารณาดานจริยธรรมและความรับผิดชอบทางการตลาด
ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาผลการเรียนรู ควรจะมุงเนนและใหความสําคัญถึงความรอบรูในสาขาวิชาอื่น
ที่เกี่ย วขอ งในการบริหารธุร กิจ ทั้งนี้ เพื่อ ใหผูเ รียนไดเ กิดการเชื่อมโยงองคค วามรูและแนวคิดการจั ดการทาง
การตลาดรวมกับศาสตรดานอื่น ทั้งที่เรียนผานมาและกําลั งเรียนอยู ทั้งวิชาดานการบัญชี การจัดการ การเงิน
การจั ดการการผลิต เป นต น รวมทั้ งในการจั ด การเรีย นการสอนครั้ งถัด ไปและในรายวิช าที่ เกี่ ย วขอ ง จึง ควร
ดําเนิ นการสอดแทรกและเสริมเนื้อหาการจัดการทางการตลาดและด านบริหารธุร กิจที่ทั นเหตุการณ ทันยุ ค
ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อสงผลใหผูเรียนสามารถพัฒนาความรู ความกาวหนาไดทันตอการเปลี่ยนแปลงใน
ปจจุบัน อาทิเชน การศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมจากขาวสาร บทความ ตัวอยาง ณ ปจจุบันและศาสตรใหมๆ ดวย
วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียนนอกจากนี้ควรเรงดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาทางดานความสามารถในการคนหาขอเท็จจริง ประเมินขอมูล วิเคราะหเชื่อมโยงและทําความเขาใจอยาง
เปนเหตุเปนผล โดยบูรณาการความรูในหลายๆ ดานและสังเคราะหแนวคิดเพื่อนําขอมูลมาใชในการออกแบบ
กิจกรรมทางการตลาดเปนอันดับแรก ทั้งนี้เ นื่องจาก จากผลการวิจัยทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนานั้น พบวา
ผูเรียนมีระดับคะแนนโดยเฉลี่ยอยูในระดับนอยที่สุด ทั้งนี้สามารถอาศัยวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนมี
บทบาทเพิ่มมากขึ้นในการฝกปฏิบัติดานการคนหาขอเท็จจริงและนํามาเชื่อมโยงกับการวิเคราะหอย างเปนเหตุ
เปนผลประกอบกับผลการวิจัยทางดานความสามารถคิดอยางสรางสรรคประกอบดวยจินตนาการสามารถแกไข
ปญ หาเฉพาะหน าป ญหาที่ซั บ ซอ นหรื อเสนอแนวทางในการแกไ ขปญ หาโดยประยุ กต ใ ชค วามรูที่ ไ ดสั่ ง สมมา
ประกอบกับประสบการณที่ไดรับนั้น มีระดับคะแนนโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น จึงควรจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาการเสริมสรางความสามารถในการคิดอยางสรางสรรค อาทิเชนการมอบหมายงานทางดานการออกแบบ
หรือการพัฒนาโครงงานใหมๆ เปนแบบฝกหัดสอดแทรกอยูในการเรียนการสอนแตละครั้ง ทั้งนี้เพื่อจักไดเกิ ด
พัฒนาการดานการสรางสรรคอยางมีจินตนาการอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ อาจพัฒนาปรับปรุงงานที่มอบหมายที่
เนนผูเรียนเปนศูนยกลางเพิ่มมากขึ้นในการฝกปฏิบัติดานการแกไขปญหาเฉพาะหนา ทั้งกิจกรรมกรณีศึกษาที่นํา
ผลจากการศึกษากรณีศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในชั้นเรียนระหวางผูเรียนกับผูเรียนดวยกันเอง และระหวาง
ผูเรียนกับผูสอนสําหรับแนวทางการพัฒนาทักษะทางปญญาในการทํางานดานการตลาด ควรจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในลักษณะโครงงานเพิ่มเติม เพื่อจักไดฝกทักษะดานการใช การประยุกตและความเขาใจในการทํางาน
ดานการตลาดใหเกิดความชํานาญตอไป
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การศึกษาความพึงพอใจในการใชแอปพลิเคชั่นพลิกเกอรเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและ
ปฏิสัมพันธในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ
The Satisfaction of Plickers for Participation and Relationship’s Students in
Phanthongsabhachanupathum School
____________________________________________________________________
1*
1
ศราวุฒิ วิจิตร และ ณัฐที ปนทอง
Sarawut Vijit1* and Nattee Pinthong11

บทคัดยอ
การวิ จัยครั้ งนี้ มี วัตถุประสงค คื อ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาการมี สวนร วมและปฏิ สัมพันธของนักเรี ยน
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภโดยใชแอปพลิเคชันพลิกเกอร และ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอการ
พัฒนาการมีสวนรวมและปฏิสัมพันธของนักเรียนโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ โดยใชแอปพลิเคชันพลิกเกอร กลุม
ตัวอยาง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ ในปการศึกษาที่ 1/2560 จํานวน 75
คน การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจการศึกษาความพึงพอใจในการใชแอปพลิเคชั่นพลิกเกอรเพื่อ
สงเสริมการมีสวนรวมและปฏิสัมพันธในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ โดยใชแอปพลิเคชันพลิก
เกอร ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.54, S.D. = 0.61) โดยหากพิจารณารายดาน โดยเรียงจากระดับความ
พึงพอใจมากไปหานอย ไดแก ดานการประเมินผล อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.59, S.D. = 0.57) ดานคําชี้แจง อยูใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.57, S.D. = 0.59) และดานกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.66)
คําสําคัญ: การมีสวนรวม การเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ เครื่องมือการเรียนรู แอพพลิเคชั่น พลิกเกอร

Abstract
The purposed of this study were 1) to study the participation and relationship through
Plickers for Phanthongsabhachanupathum school’s students, and 2) to evaluate the student’s
satisfaction in term of participation and relationship for Phanthongsabhachanupathum’s school,
through Plickers. The samples were 75 students in Grade 8, Phanthongsabhachanupathum’s school
and study in year of 1/2560. The statistics used for data analysis were percentage, arithmetic mean
and standard deviation. The research findings with the level of the student’s satisfaction in term of
participation and relationship for Phanthongsabhachanupathum’s school via Plickers were rated at
the highest level ( X = 4.54, S.D. = 0.61). When considering all aspects separately, they were also
rated at the highest level, ranking from higher to lower average score were: aspect of evaluation ( X
= 4.59, S.D. = 0.57), aspect of explanation ( X = 4.57, S.D. = 0.59) and aspect of learning activities (
X = 4.47, S.D. = 0.66).
Keywords: participation, interactive learning, learning, tools, application, plickers

บทนํา
ปจจุบันประเทศไทยไดใหความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนา
ดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559) โดยประเทศไทยนั้นสามารถ
สรางสรรคและใชประโยชนจากดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพ ทั้งในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานนวัตกรรม ดานขอมูล
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ดานทุนมนุษย และดานทรัพยากร เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสูความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามโมเดลขับเคลื่อนประเทศไทย “ไทยแลนด 4.0” (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ
การศึกษา, 2559)
การจัดการการศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 ระบบการเรียนรูจะกาวขามเขาสูโลกดิจิทัลอยางสมบูรณ บทบาท
ของครูผูสอน นักเรียน ผูบริหารการศึกษา และระบบการศึกษา จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยมีการสรางสรรค
นวัตกรรม และนําเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการศึกษามาประยุกตใชในการจัดการศึกษาใหเกิดประโยชน เพื่อใหนักเรียน
เกิดการเรียนรู และบูรณาการความรูในศาสตรสาขาวิชาแขนงตางๆ นําไปใชในการแกไขปญหาในชีวิตจริงตามแนวการ
จัดการศึกษาแบบบูรณาการสะเต็มศึกษา นักเรียนสามารถนําความรู และทักษะที่ไดรับไปใชในการแกไขปญหาใน
ชีวิตประจําวัน รวมทั้งการพัฒนากระบวนการที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตและการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผูที่มีวิสัยทัศนทางดานการศึกษา โดยเฉพาะ
ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย จําเปนตองศึกษาหาความรู เพิ่มมากขึ้น เพื่อปรับตัวใหเขากับ
สังคมแหงโลกยุคดิจิทัล โดยในการจัดการเรียนการสอนในปจจุบันควรมีการนําเทคโนโลยีนวัตกรรมทางดานการศึกษา
มาใชในการจัดการเรียนการสอนภายในหองเรียนและนอกหองเรียน เพื่ออํานวยความสะดวกสบายแกนักเรียน และยัง
ช วยกระตุ นนั กเรี ยนในการรั บรู การมี ส ว นร วมต อ การเรี ย นการสอนเพื่ อให เกิ ดประโยชน ต อนั กเรี ย นอย างมี
ประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประสิทธิผลดานการศึกษาตอนักเรียน และครูผูสอนในสังคมอีกดวย จากการสํารวจปญหา
ผูวิจัยพบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 บางสวนยังขาดความกระตื อรือรนในการเรียน นักเรียนมีความรูสึกว า
หองเรียนมีรูปแบบการเรียนการสอนที่จําเจ (พรวรินทร ขวัญเพ็ชร, สัมภาษณ, 4 กันยายน 2560) นักเรียนมีความรูสึก
วาการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมขาดยังความนาสนใจ (อติวิชญ แสนพันธ, สัมภาษณ, 6 กันยายน 2560) ผูสอนจึง
พยายามแกไขปญหาโดยการนํานวัตกรรมเขามาชวยเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน โดยการนําแอพพลิเคชั่นพลิก
เกอรมารวมในการสอนซึ่งเปนพลิกเกอรเปนแอปพลิเคชั่นสําหรับการสรางแบบทดสอบและสามารถตรวจคําตอบได
อยางอัตโนมัติ ทันที โดยการนําโทรศั พทสมาร ตโฟนของผูสอนมาสแกนเพื่ อเก็ บผลคําตอบจากแผ นกระดาษทรง
สี่เหลี่ ยมที่ มี ภาพรหั สหรือรู ปทรงคล ายคิ วอารโค ด ถื ออยู ซึ่ งแต ละดานของกระดาษของพลิ กเกอร จะมี ตัวอั กษร
ภาษาอังกฤษ และใหนักเรียนชูกระดาษทีร่ ะบุคําตอบเฉพาะขอคําถามที่ผูสอนถาม
ดังนั้น เพื่อใหการศึกษาสอดคลองตามโมเดลขับเคลื่อนประเทศไทย ตามนโยบายไทยแลนด 4.0 ผูวิจัยจึงได
ทําการศึ กษาวิ จัยเรื่อง การศึ กษาความพึงพอใจในการใช แอปพลิเคชั่ นพลิ กเกอรเพื่อสงเสริ มการมีส วนรวมและ
ปฏิสัมพันธในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ โดยใชแอปพลิเคชันพลิกเกอร เพื่อใหเกิดการใช
นวัตกรรมสอดคลองยุคสมัย สําหรับการจัดการเรียนการสอน ทั้งยังตอบสนองตอการมีสวนรวมและสรางปฏิสัมพันธ
กับนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการใชงานแอปพลิเคชันพลิกเกอรเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและปฏิสัมพันธในการเรียนของ
นักเรียน1โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอการมีสวนรวมและปฏิสัมพันธของนักเรียนโรงเรียนพานทอง
สภาชนูปถัมภ โดยใชแอปพลิเคชันพลิกเกอร

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบงออกเปนหัวขอดังนี้ ประชากรและ
กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การหาคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ จังหวัดชลบุรี จํานวน 8
หองเรียน รวม 316 คน
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กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ จังหวัดชลบุรี จํานวน
2 หองเรียน ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยไมอาศัยความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) เลือกตัวอยางแบบกําหนด
โควตา (Quota Sampling) ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 75 คน (วรรณี, 2555)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แอพพลิเคชั่นพลิกเกอร
แอพพลิเคชั่นพลิกเกอรเปนแอปพลิเคชั่นสําหรับสรางแบบทดสอบและตรวจคําตอบไดทันทีโดยใชโทรศัพท
สมารตโฟนสแกนเพื่อเก็บผลคําตอบจากแผนกระดาษทรงสี่เหลี่ยมที่มีภาพรหัสหรือรูปทรงคลายคิวอารโคด เรียกวา
พลิกเกอร ซึ่งแตละดานของกระดาษของพลิกเกอรจะมีตัวอักษร A, B, C และ D ระบุคําตอบเฉพาะของแตละคําถาม
เพื่อใหนักเรียนใชในการตอบคําถาม เชน หากตองการตอบขอ A ใหยกกระดาษ พลิกเกอร โดยใหดาน A อยูดานบน เปน
ตน และเก็บสรุปผลของคําตอบดวยการใชสมารตโฟนที่ติดตั้งแอปพลิเคชันพลิกเกอรสแกนคําตอบจากแผนพลิกเกอร
2. แบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน 20 ขอ แบงรายละเอียดได 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ จํานวน 20 ขอ แบบสอบถามที่จัดทําขึ้นเปนแบบสอบถามแบบ
สํารวจรายการ (Checklist) แบบเรียงลําดับความสําคัญ (Ranking) จากอันดับ 1 ถึง 5 แบบมาตราสวนประเมินคา
(Rating Scale) ใชมาตราวัดแบบลิเคอรท (Likert Scale) 5 ระดับ (วรรณี, 2555)
การหาคุณภาพเครื่องมือ
ในการหาคุ ณภาพเครื่ องมื อ หลังจากที่ผู วิจั ยดําเนิ นการสรางเครื่องมือเสร็ จเรียบรอยแล ว จึงมี การนํ า
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมาตรวจสอบดวยวิธีหาคาสถิติ เพื่อใหงานวิจัยมีความนาเชื่อถือและนําไปใชประโยชนได
ผูวิจัยกําหนดการทดสอบแบบสอบถามที่สรางขึ้นสําหรับการวิจัยนี้ โดยทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) และหา
ความเชื่อมั่น (Reliability) ตามขั้นตอนและวิธีการที่เหมาะสม ดังนี้
1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) เปนการตรวจสอบความครอบคลุมวัตถุประสงคที่ตองการวัด คาสถิติที่ใช
ในการหาคุณภาพ คือ คาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค หรือคาดัชนีความเหมาะสม (Index of
Item Objective Congruence: IOC) จากนั้นจึงนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปเชิญผูเชี่ยวชาญทางศาสตรที่เกี่ยวของ
จํานวน 3 ทาน เปนผูตรวจสอบ ไดแก 1) ผูบริหารสถานศึกษา 2) รองผูบริหารสถานศึกษา และ 3) ครูชํานาญการ
2. หาความเชื่อมั่น (Reliability) เปนการตรวจสอบความคงที่ของขอคําถามของแบบสอบถามที่สรางขึ้น
ใหผลกับการวัดที่แนนอนคงที่ สถิติที่ใชในการหาคาความเชื่อมั่น คือ การคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอน
บารค (Cronbach's Alpha Coefficient) ซึ่งนํามาใชกับขอคําถามที่มีการแบงระดับความตองการแบบของลิเคอรท
(Likert Scale) ที่มีคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง -1.0 ถึง +1.0 จึงถือวามีคาอํานาจจําแนกที่สมบูรณ (วรรณี
แกมเกตุ, 2555) ซึ่งตองไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีคาเกิน 0.80 ขึ้นไป จึงถือวาเครื่องมือสามารถนําไปเก็บขอมูลได
โดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแลวหาคาความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับมีคาเทากับ 1.00
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการติดตอไปยังผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ จากนั้นจัดทําหนังสือ
ขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เมื่อไดรับความอนุเคราะหแลวจึงนําขอมูลแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบ
จากนั้นแลวรับขอมูลแบบสอบถามที่ไดมาทําการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน และสมบูรณของแบบสอบถาม โดย
การตรวจสอบขอมูลในแบบสอบถามแตละฉบับ หลังจากทีไ่ ดรับแบบสอบถามคืนมา
การวิเคราะหขอ มูล
วิ เคราะห ข อมู ลด วยวิ ธี ทางสถิ ติ เชิ งพรรณา (Descriptive Statistics) เพื่ อวั ดแนวโน มสู ส วนกลาง
(Measures of Central Tendency) วัดการกระจาย (Measures of Dispersion) โดยการหาคาเฉลี่ย คารอยละ และ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้กําหนดเกณฑการใหคะแนนสําหรับการประมาณคาตามแบบลิเคอรท (Likert Scale) 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด เปนคาตัวเลข 5, 4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ (วรรณี, 2555)
และคํานวณหาคาเฉลี่ย คารอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคําตอบแตละดานจากขอคําถาม จากนั้นแปลผลตาม
เกณฑของเบสทและคาหน
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผูวิจัยดําเนินการตามคุณลักษณะตามที่ผูวิจัยไดกําหนดขึ้น โดยไดดําเนินทําการศึกษาความพึงพอใจในการ
ใชแอปพลิเคชั่นพลิกเกอรเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและปฏิสัมพันธในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพานทองสภาชนูป
ถัมภ โดยใชแอปพลิเคชันพลิกเกอร โดยมีผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. ผลการศึกษาการพัฒนาการมีสวนรวมและปฏิสัมพันธของนักเรียนโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภโดยใชแอป
พลิเคชันพลิกเกอร
ผลการวิ จั ยจากการใช งานแอปพลิ เคชั นพลิ กเกอร โดยทดลองใช กั บกลุ มตั วอย างที่ เรี ยนในรายวิ ชา
คอมพิวเตอรระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เริ่มตนโดยครูอธิบายจุดประสงคการเรียนรูและการรวมกิจกรรมที่ครูจัดขึ้น
เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนมีสวนรวม โดยใหนักเรียนตอบคําถามในเนื้อหาที่เกี่ยวของเพื่อทบทวนความรูที่ได เรียนมา
แลวทําการแจกบัตรพลิกเกอรใหแกนักเรียนกลุมตัวอยาง ครูเปนผูกําหนดขอคําถามที่เกี่ยวของกับรายวิชาโดยกําหนด
ภายในเว็บไซตพลิกเกอร (http://www.plickers.com) จากนั้นครูใชสมารทโฟนที่ไดทําการติดตั้งแอปพลิกเคชั่นพลิก
เกอรเรียบรอยแลว สแกนคําตอบจากนักเรียนที่ไดจากการชูบัตรพลิกเกอรจากนั้นตรวจดูผลที่ได ดังภาพที่ 1

B
A
ภาพที่ 1 การจัดกิจกรรมพัฒนาการมีสวนรวมและปฏิสัมพันธ (A) และภาพผลคะแนนจากหนาจอแอปพลิเคชันพลิกเกอร (B)
2. ผลประเมินความพึงพอใจการพัฒนาการมีสวนรวมและปฏิสัมพันธของนักเรียนโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ
โดยใชแอปพลิเคชันพลิกเกอร
ผลประเมินความพึงพอใจโดยรวมการพัฒนาการมีสวนรวมและปฏิสัมพันธของนักเรียนโรงเรียนพานทอง
สภาชนูปถัมภ โดยใชแอปพลิเคชันพลิกเกอร โดยกลุมตัวอยางจํานวน 75 คน พบวา ผลการประเมินโดยรวมมีความพึง
พอใจอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.54, S.D. = 0.61) หากพิจารณารายดาน โดยเรียงจากระดับความพึงพอใจมากไป
หานอย จะพบวา ดานการประเมินผล อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.59, S.D. = 0.57) รองลงมาดานคําชี้แจง อยูใน
ระดับมากที่สุด ( X = 4.57, S.D. = 0.59) และลําดับสุดทาย ดานกิจกรรมการเรียนรู อยูในระดับมาก ( X = 4.47,
S.D. = 0.66) ดังแสดงในตารางที่ 1
จากผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมของกลุมตัวอยาง จํานวน 75 คน ที่มีตอการศึกษาความพึง
พอใจในการใชแอปพลิเคชั่นพลิกเกอรเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและปฏิสัมพันธในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพาน
ทองสภาชนูปถัมภ โดยใชแอปพลิเคชันพลิกเกอร (ตารางที่ 2) พบวา
ดานคําชี้แจง โดยเมื่อพิจารณารายขอโดยเรียงจากระดับความพึงพอใจมากไปหานอย 3 อันดับ คือครูอธิบาย
คําชี้แจงไดชัดเจนครบถวนเพียงพอ ( X = 4.69, S.D. = 0.49) ครูอธิบายขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรูไดชัดเจน ( X =
4.56, S.D. = 0.72) และครูยกตัวอยางสื่อการเรียนรูไดชัดเจน ( X = 4.56, S.D. = 0.55) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ Thomas et al. (2016) ที่แสดงใหเห็นวาการอธิบายคําชี้แจงที่เหมาะสมจะชวยใหนักเรียนเขาใจสื่อการเรียนรูได
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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ดานกิจกรรมการเรียนรู โดยพิจารณารายขอโดยเรียงจากระดับความพึงพอใจมากไปหานอย 3 อันดับ คือสื่อ
การเรียนรูชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น ( X = 4.60, S.D. = 0.64) สื่อการเรียนรูสงเสริมความคิดและ
จินตนาการของนักเรียน ( X = 4.59, S.D. = 0.52) และ สื่อการเรียนรูรูปแบบใหมนาสนใจ ( X = 4.57, S.D. = 0.55)
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Krause et al. (2017) และ Mays et al. (2015) ที่แสดงใหเห็นวากิจกรรมการเรียนรู
โดยการใชสื่อการเรียนรูที่ทันสมัยและเสริมจินตนาการใหกับนักเรียน จะชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหารายวิชาเรียนได
เขาใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการนําสื่อรูปแบบใหมมาผสมผสานรวมกันแลวก็จะสงผลใหเด็กมีความกระตือรือรนที่ตองการ
จะเรียนรูและเกิดการเรียนรูในระยะยาวได
ดานการประเมินผล โดยพิจารณารายขอโดยเรียงจากระดับความพึ งพอใจมากไปหานอย 3 อันดับ คื อ
เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินเหมาะสมกับนักเรียน ( X = 4.63, S.D. = 0.56) เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล
เหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรู ( X = 4.57, S.D. = 0.57) และการวัดไดครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู ( X =
4.56, S.D. = 0.58) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Lai et al. (2016) ที่แสดงใหเห็นวาการประเมินผลโดยใชเครื่องมือที่
ใชวัดและประเมินเหมาะสมกับนักเรียนจะสงผลการวัดและประเมินผลไดตรงประเด็นมากที่สุด
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพอใจโดยภาพรวม
รายการประเมินแตละดาน
ดานคําชี้แจง
ดานกิจกรรมการเรียนรู
ดานการประเมินผล
รวม

X

4.57
4.47
4.59
4.54

S.D.
0.59
0.66
0.57
0.61

ระดับพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพอใจจําแนกเปนรายดาน
รายการประเมินแตละดาน
ดานคําชี้แจง
1. ครูอธิบายคําชี้แจงไดชัดเจนครบถวนเพียงพอ
2. ครูอธิบายคําชี้แจงใหเขาใจไดงาย
3. ครูใหคําแนะนําการใชงานพลิกเกอรไดเปนลําดับขั้นตอน
4. ครูอธิบายขั้นตอนกิจกรรมการเรียนรูไดชัดเจน
5. ครูยกตัวอยางสื่อการเรียนรูไดชัดเจน
ดานกิจกรรมการเรียนรู
6. กิจกรรมเหมาะสมกับนักเรียน
7. กิจกรรมมีความหลากหลาย
8. กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนกลาแสดงออก
9. กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนใชกระบวนการคิด
10. กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น
11. กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนเพิ่มพูนประสบการณการเรียนรู
12. กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนลําดับความคิดรวบยอดได
13. สื่อการเรียนรูรูปแบบใหม นาสนใจ
14. สื่อการเรียนรูที่หลากหลาย
15. สื่อการเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรมของนักเรียน
16. สื่อการเรียนรูสงเสริมความคิดและจินตนาการของนักเรียน
17. สื่อการเรียนรูชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น
ดานการประเมินผล
18. วัดไดครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรู
19. เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผลเหมาะสมกับจุดประสงคการเรียนรู
20. เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินเหมาะสมกับนักเรียน
โดยรวม
14-15 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

X

S.D.

ระดับพึงพอใจ

4.69
4.49
4.55
4.56
4.56

0.49
0.65
0.55
0.72
0.55

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.53
4.36
4.37
4.48
4.37
4.49
4.36
4.57
4.43
4.53
4.59
4.60

0.68
0.71
0.75
0.72
0.63
0.60
0.80
0.55
0.68
0.58
0.52
0.64

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.56
4.57
4.63
4.54

0.58
0.57
0.56
0.61

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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สรุปผลการวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจในการใชแอปพลิเคชั่นพลิกเกอรเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมและปฏิสัมพันธในการ
เรียนของนักเรียนโรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ ผูวิจัยไดศึกษาและทดลองใชกับกลุมตัวอยาง ผลการประเมินความ
พึงพอใจในภาพรวม อยูในระดับดีมาก ซึ่งสามารถแปลความหมายไดวานักเรียนที่ไดเขารวมใชงานมีระดับความพึง
พอใจอยูในเกณฑดีมาก สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนการสอนของนักเรียนทีเรียนในรายวิชาที่มีลักษณะ
เดียวกันนี้ นอกจากจะเปนการเพิ่มความพึงพอใจตอผูเรียนแลวยังเปนการปรับปรุงวิธีการสอนของครูใหสอดคลองตาม
โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ซึ่งสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางเต็มศักยภาพ โดยทั้งครูและ
นักเรียนตางมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม เพือ่ ใหเกิดความสนุกสนานระหวางการเรียนการสอน และยังเกิดผลที่ดีในการ
เรียนรูที่นอกเหนือจากวิชาเรียน ซึ่งแอปพลิเคชั่นพลิกเกอรสามารถเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน และ
ชวยเสริมสรางปฏิสัมพันธระหวางครูและนักเรียนไดเปนอยางดี
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ปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
Factors Affecting Motivation in English Learning of Students in Schools under
Ratchaburi Primary Educational Service Area Ofﬁce II
____________________________________________________________________1*

ณัฐกานต สมหอม
Nattakarn Somhom 1*

บทคัดยอ
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานผูเรียน ปจจัยดานโรงเรียน และปจจัย
ดา นผู ปกครองกับ แรงจูง ใจในการเรีย นภาษาอัง กฤษของนักเรี ย นในโรงเรี ยนสังกัด สํ านั กงานพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และศึกษาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพื่อนํามาพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษใหกับโรงเรียนใน ประเทศไทย และสรางแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษในขั้นพื้นฐาน งานวิจัย
นี้เก็บขอมูลเชิงปริมาณ มีแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล โดยใชกลุมตัวอยางคือ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 และ 6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จํานวน 373 คน
ซึ่งวิเคราะหขอมูลดวย สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะหคาสหสัมพันธ และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ขอคนพบ
จากงานวิจัยพบวาปจจัยที่สงผลตอแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยคาเฉลี่ยของปจจัยทั้ง 3 ดาน คือ ปจจัยดานผูเรียน ปจจัยดาน
โรงเรียน และปจจัยดานผูปกครองอยูในระดับ กลางและสูง สําหรับขอมูลสถิติปจจัยดานผูเรียนและปจจัยดาน
โรงเรียนทํานายได อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ในขณะที่ปจจัยดานผูปกครองทํานายได แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
สําหรับการศึกษาแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ พบวา แรงจูงใจภายนอกอยูในระดับสูง ในขณะที่แรงจูงใจ
ภายในอยูในระดับปานกลาง ขอคนพบจากงานวิจัยนี้ นักเรียน ครู โรงเรียน และผูปกครอง สามารถนําขอมูลไปใช
เพื่อเปนประโยชนในการจัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนไดอยางเหมาะสม
คําสําคัญ: แรงจูงใจ การเรียนภาษาอังกฤษ ปจจัยดานผูเ รียน ปจจัยดานโรงเรียน ปจจัยดานผูปกครอง

Abstract
The purposes of this research were to study the relationship among selected factors
and student motivation in the learning of English as well as factors affecting motivation in the
learning of English by students in schools under Ratchaburi Primary Educational Service Area
Office II in order to develop a curriculum and instruction model of English for schools in
Thailand as well as build motivation in the learning of English basic lessons. This was a
quantitative research that collected data through a survey of 373 students from primary schools
in. The data were analyzed using descriptive statistics, Pearson’s product moment correlation
coefficient, and Multiple Regression Analysis. The research findings indicated that learner factors,
school factors, and parental factors, affected motivation in learning English at moderate and
high levels and that learner factors and school factors were significantly predictive while
parental factors were predictive but not statistically significant. For the study of motivation in
English learning, the research findings indicated that intrinsic motivation was at moderate level
1

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, มหาวิทยาลัยมหิดล, นครปฐม, 73170
Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University, Nakhon Pathom, 73170
*Corresponding author: e-mail: iam.natalie.s@gmail.com

1

14-15 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

79

CAR14

การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 2”

การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 2”

whereas extrinsic motivation was at a high level. Based on these findings, this research provides
useful information on the effective English learning by students and promotes motivation in the
learning of English that could be beneficial to students, teachers, schools, and parents.
Keyword: motivation, english learning, learner factors, school factors, parental factors

Introduction
Motivation is an important element in the learning outcomes of students. Besides
students’ abilities, students who have the abilities but lack of motivation tend to have low
achievement of learning. Therefore, a lack of motivation is a problem of education. Also, the
main problem of foreign language learning is that the students having lacks of motivation in
learning as the students are not participating in learning activities (Gibbs & Jenkins, 1992).
Jakobovits concluded that the motivation in language learning is important to the learning
ability of students and consists of four elements, which are aptitude 33%, intelligence 20%,
motivation 33%, and other 14% (Jakobovits, 1971).
Nowadays, English is in need as it is adopted as a non-mother tongue for the majority of
the population. Even though English is the foreign language that Thais have been studied
intensively for ages in schools, the achievement in learning English is still low as most Thais still
cannot listen and speak English well. The whole time of Thai students’ educational life since
they enter kindergarten until finish their college year, Thai students spend their educational
years studying English. However, only a few group of students are fluent in English. It has been
this way since the day we are introduced to English language and it never changed. It is the
problem that has been ignored for so many years until Thailand has joined ASEAN community
and becoming to realize the importance of English. According to Bangkok Post, the English
proficiency index has shown that English proficiency in Thailand is very low comparing to other
countries, Thailand came the third worst in rank of 70 nation (Fredrickson, 2015).
Ratchaburi is one of the provinces located in west-central part of Thailand. It has many
diverse landscapes and is known as the one land of rich cultures with its history can be traced
back long time ago. According to National Statistical Office Thailand (2015), Ratchaburi has an
increase in numbers of foreigner visiting since 2011. During year 2011-2016, the number of
foreigners visiting Ratchaburi province has increased from 988,122 foreigners to 1,426,990
foreigners, the increase of 44.4%, and it tends to be better in the future. Moreover, there are
also numbers of foreign workers enter Thailand these days. Ratchaburi is one of the provinces
that foreign workers chose to work in.
To sum up, Ratchaburi is one of the cities in Thailand that foreigners travel, visit, and
work which has been continuously increasing in the past five years. However, most of Thai
students cannot use English correctly even English is a global language that people use to
communicate these days. Therefore, the researcher is interested in studying factors affecting
motivation on English learning of students in schools under Ratchaburi Primary Educational
Service Area Office II in order to guide and promote motivation on English learning of students
who live in rural area and improve the academic achievement and ability in using English
correctly.

80

14-15 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 2”

Objective
This research aims to study the level of motivation in English learning, the relationship
between learner factors, school factors and parental factors and motivation in English learning
as well as factors affecting motivation in English learning of students in schools under Ratchaburi
Primary Educational Service Area Office II.

Methodology
Quantitative methodology is designed to investigate factors affecting motivation on English
learning of elementary students in schools under Ratchaburi Primary Educational Service Area
Office II. The total of population for this study is the students in grade V and grade VI of schools
under Ratchaburi Primary Educational Service Area Office II. The dependent variable is learner
factors, school factors and parental factors and the independent variable is motivation in English
learning of students in schools under Ratchaburi Primary Educational Service Area Office II. A 45item questionnaire used to collect quantitative data from the participants. This questionnaire
developed according to the instrument of Wong, R. M. H. (2007) and Pipattanatantisak, J. (2005).
Part I consists of personal information such as gender, age, class, GPA and prior study. Part II is the
three factors, learner factors, school factors and parental factors that related to motivation in
English learning. Part III is related to motivation in English learning both intrinsically and extrinsically
based on the Self-Determination Theory of Motivation (Deci & Ryan, 2000, 1985). In Part II and Part
III, the respondents are asked to indicate their perception on a 3-point Likert scale ranging from
“Low” (1), “Moderate” (2) and “High” (3) to make it easy to understand for the primary students.
The sample size, when determined using Taro Yamane formula (1967) for the given
population of 5,603 students as mentioned above was projected 373 students. The multi-stage
sampling method was applied to choose the participants. The first stage, the stratified random
sampling method was used to separate the schools under Ratchaburi Primary Educational Service
Area Office II into three groups by school sizes, which are small, medium, and large. The total
numbers of the schools are 150 schools and 10 were chosen and grouped as 4 small-size schools,
5 medium-size schools, and 1 large-size school. The second stage was the simple random
sampling which divided students into two groups based on the level of class: grade V and grade VI
group. In this stage, the proportion sampling was used to choose the participant in the two groups.
All the data collected were checked and input into a computer program that analyzed
descriptive and inferential statistics. The following statistics were used for data analysis:
1. The respondents’ personal information was analyzed using descriptive statistics.
Descriptive statistics were used to describe the sample in terms of frequency and percentage to
grasp the general picture of the sample.
2. The respondents’ information on learner factors, school factors and parental factors
and motivation in English learning which were in part II in questionnaire and were analyzed using
descriptive statistics in terms of mean and standard deviation.
3. Pearson’s product moment correlation coefficient was used to analyze the relationship
between learner factors, school factors and parental factors and motivation in English learning of
students in schools under Ratchaburi Primary Educational Service Area Office II.
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4. The predictive factors from learner factors, school factors, and parental factors that can
predict motivation in English learning of students in schools under Ratchaburi Primary Educational
Service Area Office II was analyzed by enter Multiple Regression Analysis (MRA).

Results
The total of 373 students from ten schools responded to the research questionnaire.
The data were interpreted with frequencies (n) and percentages (%). The general information
consists of gender, age, educational level, and previous GPA of respondents. The findings
revealed that the sample for this research are mostly female students (52.5%), 11 years old
(61.9%), are in Grade VI (52%), and had a previous GPA of above 3.50 (32.2%).
Table 1 The mean, standard deviation, and the level of importance of factors affecting motivation
in English Learning (n = 373)
Factors Affecting Motivation
x̅
S.D.
Level of Importance
Learner Factors
- Attitude toward English
2.54
0.54
High
- Learning Habits
2.18
0.62
Moderate
School Factors
- Teachers
2.54
0.61
High
- School Environment
2.54
0.61
High
Parental Factors
- Parents’ Beliefs & Attitudes
2.53
0.59
High
- Parents’ Encouragement
2.20
0.70
Moderate
- Parents’ Expectation
2.43
0.63
High
Note: 2.34 – 3.00 = High, 1.67 – 2.33 = Moderate, and 1.00 – 1.66 = Low.

Table 1 revealed that the descriptive analysis of the independent variables indicated
that the level of factor affecting motivation in English learning were as the following order;
learner factors on attitude toward English (high), learner factors on learning habits (moderate),
school factors on teachers (high), school factors on school environment (high), parental factors
on parents’ attitudes & beliefs (high), parental factors on parents’ encouragement (moderate),
and parental factors on parents’ expectation (high) in schools under Ratchaburi Primary
Educational Service Area Office II. The findings of the study can be concluded that 1) good
learning habits have less effect on the motivation in English learning than their attitude toward
English in order to build their motivation in English learning, 2) the great sources of motivation
would be from teachers and school environment as they have the highest effect of the three
main factors, and 3) the parents of the participants do not encourage them much on English
learning; however, the participants imply that they give the importance to their parents’
attitudes & beliefs and parents’ expectation more than parents’ encouragement.
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Table 2 The mean and standard deviation of motivation in English Learning (n = 373)
Motivation in English Learning
x̅
S.D.
Level of Motivation
Intrinsic Motivation
2.20
0.66
Moderate
Extrinsic Motivation
2.42
0.60
High
Note: 2.34 – 3.00 = High, 1.67 – 2.33 = Moderate, and 1.00 – 1.66 = Low.

In Table 2, the descriptive analysis of the dependent variables indicated that the level of
motivation in English learning in terms of intrinsic motivation was at a moderate level whereas
extrinsic motivation was at a high level in schools under Ratchaburi Primary Educational Service Area
Office II. It can be explained that the enjoyment of learning English was high but English is not the
best language that they prefer to study and a reward or outcome has high effects on motivation in
English learning.
Table 3 Analysis of the relationship between related factors and motivation in English Learning
Model R
R Square
Adjusted R
Std. Error of
F
Sig.
Square
the Estimate
1
.627 (a)
.393
.382
.30055
33.825
.000**
Note: (a) Predictors: (Constant), P3, S1, L2, P2, S2, L1, P1, ** Significant at the 0.01 level

The results of the analysis shown in Table 3 that all seven variables which are learner
factors on attitude toward English, learner factors on learning habits, school factors on teachers,
school factors on school environment, parental factors on beliefs & attitudes, parental factors on
encouragement, and parental factors have good relationship at 62.7% (R = .627). All of the seven
variables can explain as factors affecting motivation in English learning at 38.2% (R2 = .382) with the
standard error of the estimate of 30.055%. Moreover, the independent variables statistically
significantly predict the dependent variable, F = 33.825, p < .0005 which indicated that there was at
least one variable affecting motivation in English learning.
Table 4 The summary of the factors affecting motivation in English learning
Model
Standardized Coefficients Beta
t
(Constant)
1.964
Learner Factors
- Attitude toward English
.186
3.492
- Learning Habits
.119
2.281
School Factors
- Teachers
.118
2.330
- School Environment
.127
2.642
Parental Factors
- Parents’ Beliefs & Attitudes
.081
1.524
- Parents’ Encouragement
.112
2.203
- Parents’ Expectation
.189
3.872

Sig.
.049 *
.001 **
.023 *
.020 *
.009 **
.128
.028 *
.000 **

Note: (a) Dependent Variable: M, * Significant at the 0.05 level, ** Significant at the 0.01 level
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Table 4 summarized the overall factors affecting motivation in English learning such as
learner factors, school factors, and parental factors and motivation in English learning. The
variables of factors affecting motivation in English learning were in the following order of
decreasing related factors; P3, L1, S2, L2, S1, P2, and P1 where the coefficient values were .189,
.186, .127, .119, .118, .112, and .081 respectively. Moreover, the result showed that sig. < 0.05 in six
factors; P3, L1, S2, L2, S1, and P2, except P1. This indicated that the six factors would influence
their motivation in English learning. Based on table 2, the equation for the regression line is:
M (Motivation in English Learning) = .189 (P3) + .186 (L1) +.127 (S2) + .119 (L2) + .118 (S1) + .112 (P2)
Using this equation, given values for “parental factors on parents’ expectation”,
“learner factors on attitude toward English”, “school factors on school environment”, “learner
factors on learning habits”, “school factors on teachers”, and “parental factors on parents’
encouragement” that come with a prediction for the “motivation in English learning” variable.

Discussion and Recommendation
Based on the finding from the study, the researcher suggested the following
recommendations to enhance motivation in English learning for students in schools under
Ratchaburi Primary Educational Service Area Office II. The researcher focused on three main
factors; learner factors, school factors, and parental factors by using the regression result set
priority of the factors.
a) Since parental factors on parents’ expectation was the first predictor with the
coefficient value of .189 and parental factors on parents’ encouragement shown the coefficient
value of .112 in this study, it indicated that parental factors play a critical role in the
development of the children who will succeed in their learning in terms of motivation even
though factors on parents’ beliefs and attitudes appeared to be not significant in regression. The
researcher suggested that schools should have a policy of parent involvement and that can also
be an opportunity of parents to state their expectation on their children as well. Getting parents
involved in schools can improve students’ behavior, attendance, and achievement. Successful
parent involvement can be defined as the active, ongoing participation of a parent or primary
caregiver in the education of his or her child. Parents can demonstrate involvement at home by
reading with their children, helping with homework, and discussing school events or at school,
by attending functions or volunteering in classrooms. Schools with involved parents engage
those parents, communicate with them regularly, and incorporate them into the learning
process. When students discover their interests, aptitudes, goals and dreams, and parents take a
genuine interest in the discovery process, the bond between parents and children can be
greatly strengthened.
b) From the findings of this study, learner factors on both attitude toward English and
learning habits were statistically significantly predictive with the coefficient values of .186 and
.119 respectively. Therefore, based from the aforementioned results of this study, schools
should admire students who perform the best or top score in the class level by putting their
name on news board of schools so that students would be proud of themselves and that might

84

14-15 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 2”

be great motivation source of other students to improve their academic achievement. Even
though the positive attitude toward English learning was the second leading predictors of their
success in English learning, learning habits is also important. English teachers should take into
consideration these factors in designing English language curriculum and syllabi. The curriculum
and syllabi should contain the most important principles, approaches, methodologies, strategies,
techniques, activities and materials to promote a well – designed classroom instruction
environment that would develop the learners’ motivation and positive attitude towards learning
English. In addition, students’ behavior of study checklist should be assigned to every student
and that parents should be participated in this checklist by signing their names when the
students have done that behaviors.
c) From the findings of this study, school factors on both teachers and school
environment were statistically significantly predictive with the coefficient values of .118 and .127
respectively. As most of the schools under Ratchaburi Primary Educational Service Area Office II
have not enough budgets to hire foreigner teachers, Thai teachers teach English subject in the
schools, related agencies should focus more on English activities or English club that can give
extra study period to students. For example, English Friday maybe provided for the students by
taking an hour after school to play games in the class. Moreover, the appropriate teaching
technique to motivate the students in schools should have activities that support students so
that they enjoy learning English in the class rather than memorize but don’t understand
because they just want to achieve the good grade.

Conclusion
The findings from this study can be concluded that the level of importance of the
selected factors; learner factors, school factors, and parental factors affecting on motivation in
English learning were revealed at high and moderate levels and that learner factors and school
factors were significantly predictive while parental factors were predictive but not statistically
significant. Moreover, there are the relationships between learner factors, school factors, and
parental factors and both intrinsic and extrinsic motivation in English learning of students in
schools under Ratchaburi Primary Educational Service Area Office II. The study can contribute as
a guideline for motivating students in other contexts for succeed in learning. Last, the results
from this research could give some suggestions in the development of effective educational
service to motivate students and retain students and actions priority to be excellence in English
learning. The finding hopefully would be useful to support the improvement action by students,
teachers, parents, and schools.
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การพัฒนาระบบการเขียนบันทึกตอเนื่องเสนอผูบังคับบัญชาออนไลน
Development of Online Continued record Writing System Offering to Commander
____________________________________________________________________
1*
1

โสภา บุญเกิดกูล และ กิตติพงศ สงศิริ
Sopa Boonkerdkul1* and Kittipong Songsiri 1

บทคัดยอ
งานวิจัยในครั้งนีเ้ ปนการวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบและพัฒนาระบบการเขียน
บันทึกตอเนื่องเสนอผูบังคับบัญชาออนไลน และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชในประสิทธิภาพของระบบการ
เขียนบันทึกตอเนื่องเสนอผูบังคับบัญชาออนไลน โดยมีผูใชระบบ จํานวน 40 คน ไดแก ผูบริหาร หัวนางาน หัวหนา
สํานักงาน และผูปฏิบัติงาน ภาษาที่ใชในการพัฒนาระบบ ไดแก ภาษา PHP และฐานขอมูล MySQL ในการพัฒนา
ระบบไดมีการประเมินความพึงพอใจการใชระบบโดยใช Google Form ในการประมวลผลในดานตาง ๆ ผลการวิจัย
พบวาผูใชระบบสวนใหญเปนเจาหนาที่/ผูปฏิบัติงาน จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 41.9 รองลงมาเปนหัวหนางาน/
หัวหนาสํานักงาน จํานวน 10 คน คิดเปนรอย 32.3 และเปนผูบริหาร จํานวน 8 คน คิดเปนรอย 25.8 และในดาน
ความพึงพอใจของผูใชระบบในแตละดาน พบวา ผูใชระบบมีความพึงพอใจในการใชระบบอยูในระดับมากทุกดาน
ยกเวนดานประหยัดทรัพยากร (ลดการใชกระดาษ) ผูใชระบบมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: บันทึกเสนอผูบังคับบัญชา บันทึกตอเนื่อง

Abstract
This research is an experimental research. The objectives are to study patterns and
develop the online continued record writing system offering to commander and to assess the
user satisfaction in the efficiency of the online continued record writing system offering to
commander. There are 40 system users comprise of the chief executive, the head of the office
and workers. The language used in developing the system is the PHP language and MySQL
database. In the development of the system, we assess the satisfaction of using the system
using the Google Form in the processing of the various aspects. The majority of users were 13
officers / workers, 41.9%, followed by supervisors / head of the office in the amount of 10
officers, 32.3%, and 8 administrators, 25.8%. The satisfaction of the users in each aspect showed
that the users satisfied with the system at a high level in all aspects except in save resources
(reduce paper usage) system users are satisfied at the highest level.
Keywords: record offering to commander, continued record

บทนํา
บันทึกตอเนื่อง เปนหนังสือราชการชนิดที่ 6 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 ที่เรียกวาหนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ โดยเปนสวนหนึ่งของบันทึก
เสนอผูบังคับบัญชา ประวีณ (2555) ไดกลาวไววา การทําบันทึกตอเนื่องเสนอผูบังคับบัญชา คือ การเขียนบันทึก
ลงในแผนหนังสือ หรือแผนบันทึกเรื่องเดิมที่มีมา โดยเขียนตอทายหนังสือหรือบันทึกเรื่องเดิม ขอความที่เขียนใน
บันทึกแบบบันทึกตอเนื่องจะไมมีชื่อเรื่อง ไมมีคําลงทาย หรือการทําบันทึกตอเนื่องเสนอผูบังคับบัญชา คือ การ
เขียนบันทึกตอทายหนังสือที่เปนตนเรื่อง ซึ่งอาจเปนหนังสือจากหนวยงานอื่นที่สงเขามา แลวเจาหนาที่เขียน
บันทึกเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น หากมีผูบันทึกหลายทานควรเขียนหมายเลข 1,2 หรือ 3 ใหชัดเจน
1
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นภาลัย (2544) ไดกลาวไววา การเขียนบันทึกตอเนื่องนิยมเขียนจากครึ่งหนาซายลงมากอน หากไมพอก็ใหเขียน
ตอที่ครึ่งหนาขวา หากไมพออีกก็ใหพับครึ่งกระดาษตามแนวตั้ง แลวบันทึกที่คอลัมนซายตอเนื่องลงมา ถายังไม
พอก็ใหบันทึกตอเนื่องดานขวาไดอีก ไมนิยมเขียนแผนใหม เพราะขอความอาจจะถูกแยกออกจากตนเรื่ อง อาจ
สูญหายได ยกเวนขอความยาวมากจึงเขียนตอแผนใหม สวัสดิการสํานักงานสํานักนายกรัฐมนตรี (2539) ได
รายงานไววา การทําบันทึกตอเนื่องเสนอผูบังคับบัญชา โดยปกติใหผูบันทึกระบุคําขึ้นตน (เรียน) ใจความบันทึก
ลงชื ่อ ผูบ ัน ทึก และใหล ง วัน เดือ น ป กํ า กับ ใตล ายมือ ชื่อ ผูบัน ทึก หากผูที ่มีห นา ที่ทํ า บัน ทึก ทา นถัด ไปไมมี
ความเห็นใด ๆ เพิ่มเติมใหลงชื่อและวันเดือนป กํากับเทานั้น ไมควรเขียนนําบันทึกซ้ํากับผูทําบันทึกทานแรก กิจ
คณิตพงศ (2552) ไดกลาวไววาในการทําบันทึกตอเนื่องเสนอผูบังคับบัญชานั้นมีความสําคัญอยางยิ่ ง โดยมีสวน
ชวยใหผูบังคับบัญชาในการสรุปเรื่องใหเขาใจงาย ถูกตอง ตรงประเด็น ชวยใหผูบริหารไดขอเท็จจริงที่เปนสาเหตุ
เรื่องราว เหตุการณ ระเบียบ ชวยแสดงขอคิดเห็นที่เปนประโยชน หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได และชวยให
ขอเสนอในการดําเนินการ ซึ่งจะสะดวกและประหยัดเวลาแกผูบังคับบัญชาในการศึกษาเรื่องและตัดสินใจ
ในปจจุบันคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มีขั้นตอนในการเสนอหนังสือคือ เจาของหนังสือ
จัดทํา หนังสือสงหนังสือผานหัวหนาหนว ยงานที่ตนเองสังกัดอยู (ภาควิชา/หนวยงาน) จากนั้นเจาหนา ที่ส าร
บรรณของหนวยงานตนสังกัดเสนอไปยังเจาหนาที่สารบรรณกลางของคณะ เจาหนาที่สารบรรณกลางของคณะ
ลงรับหนังสือในระบบงานสารบรรณ แยกหนังสือใสแฟมเสนอเซ็นใหกับผูที่เกี่ยวของทําการเขียนบันทึกตอเนื่อง
เสนอ โดยทําการสรุปเรื่อง และใหความเห็นเพิ่มเติม และเสนอแฟมไปตามลําดับ ชั้นตามสายการบังคับบัญชา
จากขั้นตอนดังกลาวปญหาที่พบมีการสูญเสียปริมาณกระดาษ มีการสูญหายของเอกสารระหวางการเสนอแฟม
เจาของหนังสือไมสามารถตรวจสอบติดตามสถานะของหนังสือและไมสามารถตรวจสอบเสนทางเดินของหนังสือ
ได ผูที่มีหนาที่เขียนบันทึกตอเนื่องเสนอผูบริ หารมีรูปแบบในการเขียนบันทึกตอเนื่องที่แตกตางกัน ไมสามารถ
ตรวจสอบภาระงานในดานการเขียนบันทึกตอเนื่องเสนอผูบังคับบัญชาและไมสามารถตรวจสอบจุดผานการเขียน
บันทึกตอเนื่องเสนอผูบังคับบัญชาไดวาแตละจุดใชเวลาในการเขียนบันทึกตอเนื่องในแตละเรื่องนานเทาใด ผูที่มี
หนาที่เขียนบันทึกตอเนื่องและผูบริหารจะทําการเขียนบันทึกและลงลายมือชื่อไดเฉพาะในสถานที่ทํางานเทานั้น
ดังนั้นจากความสําคัญและปญหาดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขามาใชประกอบในการปฏิบัติงานในงานวิจัยครั้งนี้ โดยจะทําการพัฒนาระบบการเขียนบันทึกตอเนื่องเสนอ
ผูบังคับบัญชาออนไลน ซึ่งจะชวยใหเจาของหนังสือสามารถตรวจสอบติดตามสถานะหนังสือของตัวเองได ผูเขียน
บันทึกตอเนื่องสามารถเขียนบันทึกผานระบบพรอมลงลายมือชื่อ และสามารถเสนอหนังสือไปใหหัวหนางานและ
ผูบริหารโดยการเสนอผานระบบไดอยางอัตโนมัติ พรอมทั้งผูบริหารสามารถบันทึกความคิดเห็นและลงนามผาน
ระบบ ผลลัพธที่ไดของระบบจะทําใหลดจํานวนการใชกระดาษ สะดวก รวดเร็ว
ลดเวลาในการทํา งาน สามารถตรวจสอบได ลดการสูญ หายของหนังสือ ไดรูปแบบการเขีย นบัน ทึก
ตอ เนื่องเสนอผูบังคับ บัญ ชาที่เ ปนรูป แบบเดีย วกัน สามารถตรวจสอบจุด ผา นการเขีย นบัน ทึกตอเนื่อ งเสนอ
ผูบังคับบัญชาไดวาแตละจุดใชเวลาในการเขียนบันทึกตอเนื่องในแตละเรื่องนานเทาใด และติดตาม สถานะของ
หนังสือไดวาหนังสือคางอยูตรงจุดใดบ าง ทําใหการทํางานในสวนนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษารูปแบบและพัฒนาระบบการเขียนบันทึกตอเนื่องเสนอผูบังคับบัญชาออนไลน
2. เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ใ ช ใ นประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการเขี ย นบั น ทึ ก ต อ เนื่ อ งเสนอ
ผูบังคับบัญชาออนไลน

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง (experimental development research) ซึ่งมีวิธีดําเนินการ
วิจัยดังตอไปนี้
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ประชากร
ผูบริหาร หัวหนางาน หัวหนาสํานักงาน และผูปฏิบัติงาน จํานวน 40 คน
เครื่องมือที่ใชในวิจัย
ดานซอฟตแวรประกอบดวย
1. ภาษาพีเอชพี (PHP) เปนภาษาที่ใชในการพัฒนาระบบ
2. โปรแกรมฐานขอมูล มายเอชคิวแอล (MySQL) ใชสําหรับเก็บขอมูล และจัดการกับขอมูล
3. อาพาเชเว็บเซิรฟเวอร (Apache Web Server) โปรแกรมจําลองเครื่องใหเปนเซิรฟเวอร
(Server)
ดานแบบสอบถามมีขั้นตอนการจัดทําดังนี้
1. ออกแบบประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบ
2. .จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชงานระบบในรูปแบบของแบบประเมินออนไลนผาน
ทาง Google form
3. สงแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชงานระบบใหผูใชงานผานทางอีเมล และแจงเตือนให
ผูใชงานทําแบบประเมินออนไลนผา นทางหนาจอของระบบ
ดานการพัฒนาระบบมีขั้นตอนการจัดทําดังนี้
1. ศึกษา คนควาวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวของ
2. วิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบ
3. ทดลองใชระบบและปรับปรุง
4. ประเมินความพึงพอใจในการใชระบบ

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. การออกแบบและพัฒนาระบบการเขียนบันทึกตอเนื่องเสนอผูบ ังคับบัญชาออนไลน
จากขั้นตอนในการพัฒนาดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยไดพัฒนาและออกแบบระบบการเขียนบันทึกตอเนื่องเสนอ
ผูบังคับบัญชาออนไลนตามผังการทํางานของระบบ (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 ผังการทํางานของระบบการเขียนบันทึกตอเนื่องเสนอผูบังคับบัญชาออนไลน
14-15 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
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เมื่อทําการออกแบบและพัฒนาระบบการเขียนบันทึกตอเนื่องเสนอผูบังคับบัญชาออนไลนตามผังการ
ทํางานแลว คณะผูวิจัยไดทําการทดลองการใชระบบดังกลาว โดยเริม่ จากการลงรับหนังสือของฝายธุรการ และ
เสนอหนังสือไปใหกับผูที่มีหนาทีเ่ กษียนหนังสือเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา (ภาพที่ 2)
ผูที่มีหนาที่เกษียนหนังสือไดรับหนังสือจากฝายธุรการ โดยระบบจะแจงเตือนในกรณีที่มหี นังสือเขาไปทาง e-mail
ใหกับผูที่มีหนาที่เกษียนหนังสือรับทราบ (ภาพที่ 3) และ ผูที่มีหนาที่เกษียนหนังสือทําการเกษียนหนังสือ และ
เสนอหนังสือตอไปใหกับผูบังคับบัญชาตามสายงาน (ภาพที่ 4) เมื่อผูบริหารไดรับหนังสือจากผูที่มหี นาที่
เกษียนหนังสือแลวทําการพิจารณาสั่งการ (ภาพที่ 5) โดยหนังสือทีผ่ า นการพิจารณาสั่งการจากผูบริหารเรียบรอย
แลว จะปรากฏขอความการเกษียน (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 2 ตัวอยางหนาจอการจัดการหนังสือเกษียนของฝายธุรการ

ภาพที่ 3 ตัวอยางหนาจอรายการหนังสือที่ตองทําการเกษียน

ภาพที่ 4 ตัวอยางหนาจอการเกษียนหนังสือ

ภาพที่ 5 ตัวอยางหนาจอการผานเรื่อง/สั่งการ
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ภาพที่ 6 ตัวอยางหนาจอการเกษียนหนังสือที่ผานการพิจารณา
2. การประเมินความพึงพอใจของผูใ ชในประสิทธิภาพของระบบการเขียนบันทึกตอเนือ่ งเสนอผูบังคับบัญชาออนไลน
จากการสงแบบสอบถามเพื่อประมินความพึงพอใจของผูใชในประสิทธิภาพของระบบการเขียนบันทึก
ตอเนื่อ งเสนอผูบั งคั บบัญ ชาออนไลน จํา นวน 40 คน และมี ผูต อบแบบสอบถามกลับ จํา นวน 31 คน พบว า
ผูใชงานระบบฯ เปนเจาหนาที่/ผูปฏิบัติงาน จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 41.9 รองลงมาเปนหัวหนางาน/หัวหนา
สํานักงาน จํานวน 10 คน คิดเปนรอย 32.3 และเปนผูบริหาร จํานวน 8 คน คิดเปนรอย 25.8 (ตารางที่ 1)
เมื่อทําการประเมินในสวนความพึงพอใจของผูใชระบบฯ พบวาผูใชงานระบบมีความพึงพอใจในการใชระบบอยูใน
ระดับมากทุกดาน ขณะทีด่ านประหยัดทรัพยากร (ลดการใชกระดาษ) ผูใชระบบมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ที่สุด (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 1 จํานวนผูตอบแบบสอบถามของผูที่ใชงานระบบการเขียนบันทึกตอเนื่อง
ประเภทบุคลากร
จํานวน (คน)
ผูบริหาร
8
หัวหนางาน/หัวหนาสํานักงาน
10
เจาหนาที่/ผูปฏิบตั ิงาน
13
รวม
31
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รอยละ
25.8
32.3
41.9
100
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ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจของผูใชระบบการเขียนบันทึกตอเนือ่ ง
จํานวนผูประเมินความพึงพอใจตามระดับ (คน)
หัวขอ
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ฟงกชั่นครอบคลุมการทํางาน
6
22
3
การออกแบบหนาตางการใชงานของระบบ
5
19
6
1
ลําดับขั้นตอนการใชงานของโปรแกรมถูกตอง
10
17
4
ความถูกตองของขอความตามหลักภาษาที่ใชในงานสารบรรณ
10
19
2
ความเหมาะสมของตัวอักษรที่ใช
8
18
5
ความเหมาะสมของสีที่ใช
8
17
6
ความเร็วในการแสดงขอมูลบนหนาจอ
5
15
9
1
ความเร็วในการบันทึกขอมูล
6
18
6
1
ความถูกตองของขอมูลในการประมวลผล
12
16
3
ความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูล
12
16
2
1
ประหยัดทรัพยากร (ลดการใชกระดาษ)
17
11
3
-

สรุปผลการวิจัย
จากการพัฒนาและทดลองการใชระบบการเขียนบันทึกตอเนื่องเสนอผูบังคับบัญชาออนไลน กับผูใช
ระบบ จํานวน 40 คน พบวามีความพึงพอใจของผูใชระบบฯ อยูในระดับมากถึงมากที่สุด อยางไรก็ตามการใชงาน
ระบบฯ ดังกลาว ผูใชงานยังไมครอบคลุมถึงระดับภาควิชา และระบบฯ ยังไมสามารถเกษียนหนังสือไดทุกประเภท
ได โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเงิน จึงควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบฯ ใหสามารถครอบคลุมทุกหนวยงานใน
มหาวิทยาลัย และเพิ่มจํานวนประเภทของการเกษียนหนังสือมากขึ้น ตอไป

ขอเสนอแนะ
1. ควรปรับปรุงใหแสดงเอกสารครบทุกหนาเมื่ออานเอกสารจากมือถือ
2. ควรเพิ่มการเปลี่ยนสถานะจากเดิมขึ้นความวาเกษียนแลวและรอเกษียน ใหมีชื่อคนที่เกษียนหนังสือเพิ่ม
และเพิ่มระบบติดตามหนังสือ เพื่อรูเสนทางการเกษียนหนังสือวาถึงขั้นตอนใด และสามารถตรวจสอบสถานะของ
หนังสือวาคางอยูที่ใดบาง
3. กรณีที่มีการเกษียนหนังสือผานรองคณบดีไปถึงคณบดีควรมีสถานะเพิ่มจากรักษาราชการ และปฏิบัติ
ราชการแทน ใหมีเลือกสถานะ “ในตําแหนง” เพิ่มเติม
4. บางครั้งการเขาใชระบบชา อาจเนื่องมาจากการทํางานของอินเทอรเน็ตตองรอหรือออกจากระบบกอน

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการเขียนบันทึกตอเนื่องเสนอผูบังคับบัญชาออนไลนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
เนื่องไดรับความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เตมีย ที่ใหความอนุเคราะหเปนทึ่ปรึกษาในการ
พัฒนาระบบ และผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชลีย แกวเจริญ ที่ ใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบบทคัดยอทั่ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณผูบริหารและผูรวมงานทุกทานที่ใหความรวมมือและใหขอเสนอแนะในการ
พัฒนาระบบ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนเรศวรที่สนับสนุนทุนในการทําวิจัยในครั้งนี้
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through the Application of Mail Merge
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเตรียมสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย โดยการประยุกต์ใช้
จดหมายเวียนแทนการป้อนข้อมูลในแบบฟอร์มสัญญา และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพด้านกระบวนการของรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น ประชากรที่ศึกษา คือ จานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(มทส.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 140 โครงการ กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จานวน 60
โครงการ และสุ่มเข้ากลุ่มควบคุม (รูปแบบการป้อนข้อมูลในแบบฟอร์มสัญญา) และกลุ่มทดลอง (รูปแบบการ
ประยุกต์ใช้จดหมายเวียน) ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย กลุ่มละ 30 โครงการ รวบรวมข้อมูลเวลาที่ใช้ในการเตรียม
สัญญาตามรูปแบบเดิมและการประยุกต์ใช้จดหมายเวียนด้วยการจับเวลา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
(ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด) และสถิติอ้างอิง (Independent Samples T-test)
ผลการวิ จัย พบว่ า รู ป แบบการเตรีย มสัญ ญาโดยการประยุ กต์ ใ ช้ จดหมายเวีย นที่ผู้ วิ จั ยพั ฒ นาขึ้ น นี้
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนขั้นตอนแรก เป็นการป้อนข้อมูลในแฟ้มแหล่งข้อมูลเพียง 8 สดมภ์ ส่วนที่เหลือใช้ฟังก์ชัน
ของไมโครซอฟต์เอ๊กเซลในการจัดการข้อมูล ขั้นตอนที่สอง เป็นการผสานข้อมูลในแฟ้มสัญญากับแฟ้มแหล่งข้อมูล
โดยการประยุกต์ใช้จดหมายเวียน และขั้นตอนสุดท้าย เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนพิมพ์สัญญา
การประยุกต์ใช้จดหมายเวียนในการเตรียมสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เวลาที่ใช้
กระบวนการในการเตรียมสัญญาจากการประยุกต์ใช้จดหมายเวียนลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
โดยการประยุกต์ใช้จดหมายเวียนใช้เวลาเพียง 1 นาที 55 วินาที ในขณะที่การเตรียมสัญญาตามรูปแบบเดิมใช้เวลา
เฉลี่ยถึง 5 นาที 12 วินาที
คาสาคัญ: สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จดหมายเวียน ประสิทธิภาพ
Abstract
The purposes of this research were to develop a research grant agreement preparation
model through the application of mail merge to replace the type data in agreement form and
to examine the efficiency of the developed model. The population was the one hundred forty
research project grant of Suranaree University of Technology (SUT) in the 2016 Fiscal Year. There
have been sixty samples that were selected by simple random sampling. These samples were
divided into two groups: thirty in the control group (a type data in the agreement form model)
and thirty in the experimental group (an application of the mail merges model) by the simple
random sampling method. The time in the process was collected from a random sample of a
conventional model and a developmental model. Data were analyzed using descriptive statistics
(mean, standard deviation, maximization, minimization), and Inferential statistics (Independent
Samples T-Test) at .05 statistically significant level.
1
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Research findings indicated that: A developed model consisted of three steps. First, the
data source file was typed only eight columns, the others were managed by the function of
Microsoft Excel. Second, the data source file was merged to the agreement file through mail
merge application. Finally, the agreement file was verified before printout. This model has higher
efficiency than the conventional one. It could reduce the average time spent on the process at
the .05 statistically significant level. The developed model took only one minute and fifty-five
seconds, whereas the conventional one used five minutes and twelve seconds.
Keywords: research grant agreement, mail merge, efficiency

บทนํา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐแหงแรกของประเทศไทย มี
ภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งคือ ภารกิจดานการวิจัย (มทส., 2558) ที่มีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบคือ สถาบันวิจัย
และพัฒนา (สบวพ.) โดยฝายประสานงานการวิจัย เปนหนึ่งในสี่ฝายของ สบวพ. ที่ทําหนาที่ในการประสานงานกับ
นักวิจัยที่ไดรับอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุนทั้งภายในและภายนอก มทส. (มทส., สบวพ., 2558 ) ซึ่งเปนการ
ประสานงานเกี่ยวกับการทําสัญญา การรายงานความกาวหนา การสงรายงานการวิจัย และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กั บ การวิ จั ย ทั้ ง หมด ในส ว นของการทํ า สั ญ ญารั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย นั้ น ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2559 ฝ า ย
ประสานงานการวิจัย ทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยในสวนของแหลงทุนจาก มทส. เฉพาะสัญญาใหม ไมนับรวม
สัญญาตอเนื่อง จํานวน 140 ฉบับ โดยแบงเปน 2 สวนคือ สัญญาจากทุนที่ มทส. ไดรับจากสํานักงบประมาณโดย
โครงการวิจัยผานการพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) จํานวน 127 ฉบับ และสัญญาทุน
สนับสนุนการสรางและพัฒนานักวิจัยรุนใหม จํานวน 13 ฉบับ ซึ่งปญหาที่พบเปนประจํา คือ ความถูกตองในการ
พิมพโดยเฉพาะ จํานวนเงินอุดหนุนการวิจัยที่เปนตัวอักษร และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งความรวดเร็ว
ที่ใชในการจัดเตรียมสัญญากอนพิมพ เปนตน
ในยุคโลกาภิวัตน เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทในชีวิ ตประจําวัน ชวยแบงเบาภาระในการ
ทํางานจากรูปแบบเดิม ๆ ทําใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศเปน การประยุกตใช
คอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม เพื่อการจัดเก็บ คนหา สงผาน และจัดดําเนินการเกี่ยวกับขอมูล ซอฟตแวร
ถือเปนสวนหนึ่งของระบบคอมพิวเตอรที่ใชในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูล ในปจจุบันซอฟตแวรที่นิยมใชใน
การจัดการงานดานเอกสารคือ โปรแกรมไมโครซอฟตเวิรด ซึ่งโปรแกรมนี้ เปนโปรแกรมที่เหมาะกับงานดานการ
พิมพเอกสารทุกชนิด สามารถประมวลผลคําแบบพิเศษ ชวยใหการสรางเอกสารใหเปนไปอยางมีประสิทธิ ภาพ
สามารถพิมพเอกสารออกมาเปนชุด ๆ เชน การพิมพจดหมาย บันทึกขอความ รายงาน บทความ ฯลฯ นอกจากนี้
ยังสามารถตรวจสอบ ทบทวน แกไข ปรับปรุงความถูกตองในการพิมพเอกสาร การสะกดคํา และหลักไวยากรณ
อีกทั้งยังสามารถเพิ่มเติมขอมูลไดตลอดเวลา จดหมายเวียน (Mail Merge) เปนสวนหนึ่งที่ผนวกอยูในโปรแกรม
ไมโครซอฟตเวิรด โดยการทํางานของจดหมายเวียน จะเปนการสรางเอกสารหลาย ๆ ฉบับ ที่มีเนื้อความของ
จดหมายเหมือนกัน แตตางกันที่ชื่อและที่อยูของผูรับไมเหมือนกันเทานั้น ในการทํางานแทนที่จะตองพิมพจดหมาย
ทีละฉบับสําหรับผูรับแตละราย ก็เพียงแตสรางแฟมขอมูล ชื่อและที่อยูไวกอน และสรางแฟมขอมูลจดหมายไวอีก
แฟมหนึ่งแยกจากกัน หลังจากนั้นจึงนําขอมูลของทั้งสองแฟมขอมูลมาผนวกรวมกัน จะทําใหไดจดหมายที่มีรปู แบบ
และขอความเหมือนกันทั้งหมด ยกเวนชื่อและที่อยูของผูรับเทานั้น จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ไดมี
การประยุกตใชจดหมายเวียนในหลายลักษณะ เชน Tan (2005) ไดประยุกตใชจดหมายเวียนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานของอาจารยในการสะทอนผลกลับไปยังนักศึกษา โดยมีการประยุกตใชในสองสวนคือ การ
แจงเกรดของนักศึกษา และการประเมินผลการทํางานของทีมโดยเพื่อนภายในทีมและอาจารยที่ปรึกษา ซึ่ง Tan
(2005) ใหความเห็นวา การแจงเกรดนักศึกษาโดยการประยุกตใชจดหมายเวียนไมมีคาใชจายเพิ่ม อีกทั้งยังไมตอง
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เสียเวลาในชั้นเรียน และการประเมินผลการทํางานสามารถทําไดงายและสะดวก สามารถที่จะกําหนดชวงเวลาการ
สะทอนผลกลับและทําไดบอยเทาที่ตองการ หรือ Taljaard et al. (2015) ไดประยุกตใชจดหมายเวียนในการสราง
แบบสอบถามเพื่อสอบถามขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยางในการสํารวจที่มีความซับซอน ซึ่ง Taljaard et al.
(2015) กลาววา จดหมายเวียนอาจเปนเรื่องธรรมดา ๆ แตเปนเครื่องมือที่มีประโยชนมากสําหรับการวิจัยเรื่องนี้
หรือ Hunt (2005) ไดประยุกตใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอกเซลและไมโครซอฟตเวิรดในการเรียนการสอน โดยใช
โปรแกรมเอกเซลซึ่งมีฟงกชันที่สามารถนํามาสรางแบบฝกหัดทางดานสถิติที่ออกแบบไดโดยไมซ้ํากัน สามารถซอน
ผลลัพธ และสามารถสุมแบบฝกหัดสงใหนักศึกษาเปนรายบุคคล หลังจากนั้นไดนํา จดหมายเวียนในไมโครซอฟต
เวิรดมาประยุกตใชในการสงแบบฝกหัดใหนักศึกษาทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการปฏิสัมพันธกับนักศึกษา
เปนตน จากผลการวิจัยขางตนแสดงใหเห็นวา จดหมายเวียนไมจําเปนตองใชเฉพาะการสงจดหมายหลาย ๆ ฉบับ
เทานั้น แตยังสามารถนํามาประยุกตใชในงานอื่น ๆ ไดอีกดวย
การทํางานอยางมีประสิทธิภาพนั้น งานตองบรรลุเปาหมายดวยวิธีการที่งาย รวดเร็ว มีปริมาณมาก มี
คุณภาพสูง และประหยัด ทิพาวดี (2538; อางถึงใน สิริกรและกาญณระวี, 2556) กลาวถึง การวัดประสิทธิภาพ
ของการทํางานวา สามารถวัดไดหลายมิติขึ้นอยูกับวัตถุประสงคที่ตองการพิจารณา เชน การวัดประสิทธิภาพในมิติ
ของคาใชจายหรือตนทุนการผลิต เปนการวัดการใชทรัพยากรการบริหาร เชน คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยูอยาง
ประหยัด คุมคา และเกิดการสูญเสียนอยที่สุด หรือการวัดประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการ เปนการวัดการ
ทํางานที่ถูกตองไดมาตรฐาน รวดเร็ว และใชเทคโนโลยีที่สะดวกกวาเดิม และการวัดประสิทธิภาพในมิติของผลผลิต
และผลลัพธ เปนการวัดการทํางานที่มีคุณภาพ เกิดประโยชนตอสังคม เกิดผลกําไร ทันเวลา ผูปฏิบัติงานมีจิตสํานึก
ที่ดีตอการทํางานและบริการ เปนที่พอใจของลูกคาหรือผูมารับบริการ เปนตน
จากปญหาเรื่องการจัดทําสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยขางตน ประกอบกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในยุคปจจุบัน ที่สามารถนํามาประยุกตใชงานสํานักงานไดโดยไมตองลงทุนเพิ่ม และแนวคิดในการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะประสิทธิภาพดานกระบวนการในการทํางาน ซึ่งวัดไดการทํางานที่ถูกตองได
มาตรฐาน รวดเร็ว และใชเทคโนโลยีที่สะดวกกวาเดิม ผูวิจัยจึงสนใจที่จะประยุกตใชจดหมายเวียนในการทําสัญญา
รับ เงิ น อุ ด หนุ น การวิ จัย แทนรู ป แบบการทํ าสั ญ ญาเดิ ม ที่ ใ ช วิ ธี การป อ นข อ ความที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงลงไปใน
แบบฟอรมสัญญา โดยคาดหวังวา การประยุกตใชจดหมายเวียนในการจัดทําสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยนี้ จะ
ชวยใหการปฏิบัติงานประจําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหการสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยมีความถูกตองได
มาตรฐาน รวดเร็ว และลดเวลาในการทํางานในภาพรวม รวมทั้ง เกิดประโยชนในภาพรวมตอ สบวพ. และ มทส.
ตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนารูปแบบของการเตรียมสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยโดยการประยุกตใชจดหมายเวียน
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพดานกระบวนการของการประยุกตใชจดหมายเวียนในการเตรียมสัญญารับเงิน
อุดหนุนการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้ เปนการวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง (experimental development research) ในลักษณะรูป
แบบจําลองการทดลองแบบมีกลุมควบคุมและเปรียบเทียบผลภายหลังการทดลอง (intact-group comparison)
ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก มทส.
รวม 140 โครงการ ซึ่งแบงเปน ทุนที่ มทส. ไดรับจากสํานักงบประมาณ และทุนสนับสนุนการสรางและพัฒนา
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นักวิจัยรุนใหม ที่ทําสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559)
จํานวน 127 และ 13 โครงการตามลําดับ
กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ จํานวนโครงการวิจัยที่ทําสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัย
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 60 โครงการ ที่ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย และสุมเขากลุมควบคุม (การปอน
ขอมูลลงในแบบฟอรมสัญญา) และกลุมทดลอง (การประยุกตใชจดหมายเวียน) ดวยวิธีการสุมอยางงาย กลุมละ 30
โครงการ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ในการวิจัยครั้งนี้ ใชเครื่องมือที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. แบบฟอรมสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย รายละเอียดดังภาพที่ 1
2. แบบบันทึกเวลาในการเตรียมสัญญา
3. นาฬิกาจับเวลา
การรวบรวมขอมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ขอมูลที่รวบรวมคือ เวลาที่ใชในการเตรียมสัญญาโดยการปอนขอมูลลงใน
แบบฟอรมสัญญาและการประยุกตใชจดหมายเวียน ตั้งแตเริ่มปอนขอมูลจนสิ้นสุดที่การตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล โดยในการรวบรวมขอมูลทั้ง 2 รูปแบบ มีขั้นตอนในการดําเนินงานที่แตกตางกัน ดังนี้
1. รูปแบบเดิมหรือการปอนขอมูลในแบบฟอรมสัญญา
1.1 ตรวจสอบชื่อโครงการจากฐานขอมูล ชื่อหัวหนาโครงการ และสํานักวิชาที่สังกัด
1.2 กําหนดเลขที่สัญญา
1.3 เป ด แฟ ม ข อ มูล ทํ า สั ญ ญา (ภาพที่ 1) วางเลขที่ สัญ ญาในตํ า แหน ง หมายเลข 1 วางรหั ส
โครงการวิจัยที่ไดจากฐานขอมูล ในตําแหนงหมายเลข 2
1.4 สําเนาชื่อหัวหนาโครงการจากแฟมฐานขอมูล วางในตําแหนงหมายเลข 5 และ 24
1.5 สําเนาสํานักวิชาที่สังกัดจากแฟมฐานขอมูล วางในตําแหนงหมายเลข 6, 23 และ 27
1.6 สําเนาชื่อโครงการวิจัยจากแฟมฐานขอมูล วางในตําแหนงหมายเลข 7 และ 18
1.7 ปอนขอมูลใหมในแบบฟอรมสัญญาในตําแหนงที่เหลือ จํานวน 18 แหง
1.8 ตรวจสอบความถูกตองกอนพิมพสัญญา
2. การประยุกตใชจดหมายเวียน
2.1 จัดเตรียมแฟมแหลงขอมูล (Data Source) ตามลําดับ ดังนี้
1) จัดเตรียมแฟมแหลงขอมูล โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอกเซล ประกอบดวย 23 สดมภ
(Column) ไดแก สดมภรหัสโครงการ ชื่อโครงการ ชื่อหัวหนาโครงการ ชื่อสํานักวิชา เลขที่สัญญา วันที่ทําสัญญา
เดือนที่ทําสัญญา ปที่ทําสัญญา วันเริ่มตนสัญญา เดือนเริ่มตนสัญญา ปเริ่มตนสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา เดื อนสิ้นสุด
สัญญา ปสิ้น สุด สัญ ญา ตัว เลขเงิ นอุ ดหนุนทั้ งหมด ตัว หนั งสือเงิ นอุ ดหนุ นทั้ งหมด ตัว เลขเงิ นอุ ดหนุนงวดที่ 1
ตัวหนังสือเงินอุดหนุนงวดที่ 1 ตัวเลขเงินอุดหนุนงวดที่ 2 ตัวหนังสือเงินอุดหนุนงวดที่ 2 ชื่อพยาน ตําแหนงพยาน
และปงบประมาณที่รับทุน
2) ปอนขอมูลในแฟมแหลงขอมูลที่จัดเตรียมไวแลว จํานวน 8 สดมภ ประกอบดวย สดมภ
รหัสโครงการ เลขที่สัญญา เดือนที่ทําสัญญา ปที่ทําสัญญา ตัวเลขเงินอุดหนุนทั้งหมด ตัวเลขเงินอุดหนุนงวดที่ 1
ตัวเลขเงินอุดหนุนงวดที่ 2 และปงบประมาณที่รับทุน
3) เชื่อมโยง (Link) ชื่อโครงการ ชื่อหัวหนาโครงการ ชื่อสํานักวิชา จากแฟมขอมูลที่เปน
ฐานขอมูล โดยใชฟงกชันคนหา VLOOKUP
4) เชื่อมโยงสดมภ เดือนเริ่มตนสัญญา ปเริ่มตนสัญญา เดือนสิ้นสุดสัญญา ปสิ้นสุดสัญญา
โดยกําหนดใหทั้ง 4 สดมภมีคาเทากับสดมภเดือนที่ทําสัญญา ปที่ทําสัญญา ยกเวน สดมภปสิ้นสุดสัญญาตองบวก 1
เนื่องจากสัญญามีระยะเวลา 1 ป ซึ่งจะสิ้นสุดในป พ.ศ. ถัดไป
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5) ตั้ ง ค า ให ส ดมภ ตั ว หนั งสื อ เงิ น อุ ด หนุ น ทั้ งหมด ตั ว หนั ง สื อ เงิ น อุ ด หนุ น งวดที่ 1 และ
ตัวหนังสือเงินอุดหนุนงวดที่ 2 โดยใชคําสั่ง BAHTTEXT (ระบุสดมภตัวเลขเงินอุดหนุน...)
6) ตั้งคาใหสดมภ ชื่อพยาน และตําแหนงพยาน โดยใชคําสั่ง IF (ตรวจสอบชื่อพยานจาก
สํานักวิชา โดยพยานจะเปนหัวหนาสถานวิจัยของสํานักวิชานั้น ๆ ในกรณีที่ หัวหนาโครงการเปนหัวหนาสถานวิจัย
พยานจะเปลี่ยนเปนคณบดี) )
7) สดมภที่เกี่ยวกับวันที่ ไดแก วันที่ทําสัญญา วันเริ่มตนสัญญา และวันสิ้นสุดสัญญา ไม
ดําเนินการใด ๆ จะลงวันที่ดวยมือหลังจากผูใหทุนลงนามในสัญญา
2.2 จัดเตรียมแฟมเอกสารหลัก (Main Document) ในที่นี้ คือ แฟมสัญญา จํานวน 4 หนา
พรอมตําแหนงที่จะตองผสาน (Merge) ขอมูลจากแฟมขอมูลที่เปนแหลงขอมูล จํานวน 27 แหง (ภาพที่ 1.)
2.3 ผสานขอมูล เปนการผสานขอมูลจากแฟมแหลงขอมูลลงในแฟมสัญญา โดยดําเนินการ
ตามลําดับ ดังนี้
1) เปดแฟมสัญญา
2) เปดเครื่องมือจดหมายเวียน ไปที่รายการเลือกผูรับ (Select Recipients) เลือกใชรายการ
ที่มีอยูแลว (Use an Existing List…) เปดแฟมแหลงขอมูล ทําการผสานเขตขอมูล (Insert Merge Field) ลงใน
ตําแหนงที่กําหนดไวทั้ง 27 แหง
3) เลือกดูผลการผสาน (Preview Results) เพื่อดูการผสานขอมูลวาถูกตองหรือไม
2.4 การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เปนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลวาตรง
ตามเอกสารของนักวิจัยหรือไม หากมีผิดพลาดตองไปแกไขที่แฟมแหลงขอมูล แลวดําเนินการในขั้นตอนที่ 2.3 ใหม
อีกรอบ
สําหรับการประยุกตใชจดหมายเวียนเพื่อทําสัญญานี้ จะเสียเวลาเฉพาะครั้งแรกที่ เตรียมแฟมขอมูล
เทานั้น สวนในการเตรียมสัญญาครั้งตอ ๆ ไป แฟมแหลงขอมูลจะกรอกขอมูลเพียงแค 8 สดมภเทานั้น และในการ
พิมพสัญญาเมื่อเปดแฟมสัญญาแลว เพียงแคระบุเลขที่สัญญาในรายการแกไขรายการผูรับ (Edit Recipient List)
เทานั้น ก็จะไดสัญญาที่มีความสมบู รณ โดยอาจปรับแตงขอความใหเหมาะกับบรรทัดเพื่อความสวยงามแลวพิมพ
เปนสัญญาไดทันที
การวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. วิเคราะหเวลาที่ใชในการเตรียมสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยโดยการปอนขอมูลลงในแบบฟอรม
สัญญาและการประยุกตใชจดหมายเวียน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาต่ําสุด คาสูงสุด คาเฉลี่ยเลขคณิต และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบการใชเวลาในการเตรียมสัญญาระหวางการปอนขอมูลลงในแบบฟอรม
สัญญาและการประยุกตใชจดหมายเวียน โดยใช Independent Samples T-test

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค ไดดังนี้
1. รูปแบบการเตรียมสัญญาโดยการประยุกตใชจดหมายเวียน
ในการเตรียมสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยโดยการประยุกตใชจดหมายเวียนนี้ เริ่มตนจากนักวิจัยสงเรื่อง
มาถึง สบวพ. งานการเงิน ฝายบริหารทั่วไป จะเปนผูตรวจสอบแผนการใชจายเงินวาอยูในกรอบที่กําหนดเปนแนว
ปฏิบัติหรือไม หลังจากนั้นจะสงเรื่องตอไปยังฝายประสานงานฯ เพื่อตรวจสอบความถูกตองของชื่อโครงการวิจัย
ชื่อหัวหนาโครงการ และวงเงินอุดหนุนที่ไดรับ แลวกําหนดเลขที่ของสัญญา จัดเตรียมเอกสารเพื่อทําสัญญา โดยมี
แฟมขอมูลที่เกี่ยวของอยู 3 แฟม คือ แฟมฐานขอมูล แฟมแหลงขอมูล และแฟมสัญญา มีการทํางานหลักอยู 3
สวนคือ (1) ปอนขอมูล จํานวน 8 แหง ในแฟมแหลงขอมูล สวนที่เหลือใชฟงกชันของไมโครซอฟตเอกเซลในการ
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จัดการขอมูล เชน การคนหาชื่อหัวหนาโครงการ สํานักวิชาที่สังกัด ชื่อโครงการวิจัย การจัดการกับชื่อเดือน และ
พ.ศ. ที่ซ้ํากัน การเปลี่ยนตัวเลขเงินอุดหนุนจากตัวเลข เปนตัวหนังสือ การคนหาชื่อพยานจากสํานักวิชา เปนตน
(2) ผสานขอมูลจากแฟมแหลงขอมูลกับแฟมสัญญา เลือกแกไขรายการผูรบั แลวใสเลขที่สัญญา ก็จะไดสัญญาตามที่
ตองการ และ (3) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลถือเปนสิ้นสุดการเตรียมสัญญา 1 ฉบับ
เมื่อพิจารณาขั้นตอนในการเตรียมสัญญาโดยการปอนขอมูลในแบบฟอรมสัญญากับการประยุกตใช
จดหมายเวียน จะเห็นไดวา มีขอมูลในสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงและตองปอนขอมูลเขาไป 27 แหงเทากัน เมื่อนํา
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดการขอมูล ทําใหเหลือการปอนในแฟมแหลงขอมูลเพียง 8 แหง
เทานั้น สําหรับซอฟตแวรที่เหมาะกับการประยุกตใชรวมกับจดหมายเวียนของไมโครซอฟตเวิรดคือ ไมโครซอฟท
เอกเซล ซึ่งมีฟงกชั่นที่ชวยจัดการแฟมขอมูลใหสมบูรณโดยไมตองปอนขอมูล เชน การคนหาชื่อหัวหนาโครงการวิจัย
ชื่อสํานักวิชาที่สังกัด และชื่อโครงการวิจัย สามารถใช คําสั่ง VLOOKUP หรือกรณีของเดือน และ พ.ศ. ที่ปรากฏใน
สัญญาถึง 4 แหง แคกําหนดในเขตขอมูล (Field) นั้น ใหเทากับ (=) เขตขอมูลที่ปอนขอมูลเดือน และ พ.ศ. ครั้งแรก ก็
จะทําใหไดเดือน และ พ.ศ. เหมือนเดิมตามที่ตองการ การเปลี่ยนตัวเลขเงินอุดหนุนการวิจัยเปนตัวหนังสือโดยใชคําสั่ง
BAHTTEXT หรือการคนหาผูที่จะมาเปนพยานจากเขตขอมูลสํานักวิชาที่สังกัด โดยใชคําสั่ง IF เปนตน การใช
ไมโครซอฟตเอกเซลกับจดหมายเวียนทําใหขอมูลมีความถูกตองแมนตรงมากกวาการปอนขอมูลใหม ประหยัดเวลา
ในขั้นตอนการเตรียมสัญญาเพื่อพิมพ และมีความสะดวกมากกวาการสําเนาขอมูลเดิมมาวางในตําแหนงที่ตองการ
อีกดวย ซึ่งการนําไมโครซอฟตเอกเซลมาใชกับจดหมายเวียนนี้ทําใหเกิดความสะดวกหลายดานสอดคลองกับที่
Hunt (2005) ไดนํามาใชในการสั่งงานนักศึกษา หรือการสรางแบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอมูลสวนตัวของกลุม
ตัวอยางในการสํารวจที่มีความซับซอนของ Taljaard et al. (2015) เปนตน
2. ประสิทธิภาพของการเตรียมสัญญาโดยการประยุกตใชจดหมายเวียน
เมื่อเปรียบเทียบเวลาในการเตรียมสัญญาโดยการปอนขอมูลลงในแบบฟอรมสัญญากับการประยุกตใช
จดหมายเวียน พบวา การเตรียมสัญญา 1 ฉบับ ตามรูปแบบเดิมใชเวลาเฉลี่ย 312 วินาที หรือประมาณ 5 นาที 12
วินาที ในขณะที่การประยุกตใชจดหมายเวียนใชเวลาเพียง 115 วินาที หรือประมาณ 1 นาที 55 วินาที ซึ่งเวลาที่ใช
นี้ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบเวลาที่ใชในการเตรียมสัญญาระหวางรูปแบบเดิมกับการประยุกตใชจดหมายเวียน
จํานวน
เวลาที่ใช (วินาที)
t
p
รูปแบบ
โครงการ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด คาสูงสุด
- การปอนขอมูลลง
30
312
25
262
371 39.35 .00
ในแบบฟอรมสัญญา
- การประยุกตใช
30
115
10
90
133
จดหมายเวียน
p < .05
จากผลขางตน แสดงใหเห็นวา การประยุกตใชจดหมายเวียนในการเตรียมสัญญานี้ ทําใหการเตรียม
สัญญาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถลดเวลาในกระบวนการทําสัญญาไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 สอดคลองกับแนวคิดการทํางานอยางมีประสิทธิภาพของทิพาวดี (2538; อางถึงใน สิริกรและกาญณระวี ,
2556) ซึ่งเปนการนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการทํางาน ทําใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง นอกจากนี้
ยังสอดคลองกับผลการประยุกตใชจดหมายเวียนของ Tan (2005) ในการแจงเกรดนักศึกษา และการประเมินผล
การทํางานเปนทีมที่สามารถทําไดงาย สะดวก และประหยัดเวลา
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค ไดดังนี้
1. รูปแบบการเตรียมสัญญาโดยการประยุกตใชจดหมายเวียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนี้ มีแฟมขอมูลที่เกี่ยวของ
อยู 3 แฟม คือ แฟมฐานขอมูล แฟมแหลงขอมูล และแฟมสัญญา ประกอบดวยขั้นตอนการทํางาน 3 ขั้นตอน คือ (1)
การปอนขอมูล ในแฟมแหลงขอมูล จํานวน 8 แหง สวนที่เหลือใชฟงกชันของไมโครซอฟตเอกเซลในการจัดการ
ขอมูล (2) การผสานขอมูลจากแฟมสัญญา กับแฟมแหลงขอมูล เลือกแกไขรายการผูรับแลวใสเลขที่สัญญา ก็จะได
สัญญาตามที่ตองการ และ (3) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลถือเปนสิ้นสุดการเตรียมสัญญา 1 ฉบับ
2. การประยุ กต ใช จดหมายเวียนในการเตรี ยมสั ญญาเปนไปอยางมี ประสิทธิภาพ ทําให เวลาที่ ใช ใน
กระบวนการเตรียมสัญญาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการประยุกตใชจดหมายเวียนใชเวลาเพียง
1 นาที 55 วินาที ในขณะที่การเตรียมสัญญาตามรูปแบบเดิมใชเวลาเฉลี่ยถึง 5 นาที 12 วินาที
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษานํารองเฉพาะกรณี การเตรียมสัญญาของแหลงทุน มทส. 2 ทุนเทานั้น ดังนั้น
จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในแหลงทุนอื่น ๆ หรืองานอื่นๆ ที่นําหลักการของจดหมายเวียนนี้ไปประยุกตใช และควร
เชิญชวนงานอื่นภายใน สบวพ. หรือภายใน มทส. นําแนวทางนี้ไปประยุกตใชเพื่อชวยเวลาในกระบวนการปฏิบัติงาน
ประจําใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 1 แบบฟอรมสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
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บทคัดยอ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ (1) ศึ ก ษาระดั บ ป ญ หาการจั ด การเรี ย นการสอนของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ (2) ศึกษาระดับความตองการการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ การวิจัยครั้งนี้ใชกลุมตัวอยาง 400 คน โดยการสุมตัวอยางแบบโควตาอยางมีสัดสวน (quota
sampling) ตามคณะและชั้นปที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นมีคาความ
เชื่อมั่น (reliability) ที่ระดับ 0.94 และวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1) นักศึกษามีปญหาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในภาพรวม
และรายดาน ไดแก ดานผูเรียน ดานหลักสูตร ดานการจัด การเรียนการสอน และดานสภาพแวดลอม อยูในระดับ
ปานกลาง (ഥ=2.88, SD=0.92)
2) นักศึกษามีความตองการการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (ഥ=3.31, SD=0.84)
3) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ มีขอเสนอแนะ คือ ควรพัฒนาและเพิ่มจํานวนสื่อการเรียนการสอน ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนมี
บทบาทในชั้นเรียนมากขึ้น ควรเพิ่มพื้นที่สําหรับนั่งอานหนังสือและทํากิจกรรมตาง ๆ การจัดตารางเรียนควร
พิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับระยะเวลาเดินทางไปเรียนแตละพื้นที่
คําสําคัญ: การจัดการเรียนการสอน การศึกษา
Abstract
The purposes of this research were to investigate the problems and needs in teaching
and learning management of students at Rajamangala University of Technology Krungthep. The
sampling of this research was comprised of four hundred students selected by using quota
sampling from academic year, and faculty. A five-rating scale questionnaire with the reliability of
0.94 designed by researcher was used as a tool to collect the data. The statistical tools for data
analysis were percentage, mean, and standard deviation. The results of this research were as
follow:
1) The overall problems in teaching and learning management of student at
rajamangala University of Technology krungthep were found to be at moderate level, as were
those in the aspects of curriculum, instruction management, and environment. (ഥ=2.88, SD=0.92)
1
1
2
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2) The overall needs in teaching and leaching management of students at Rajamangala
University of Technology Krungthep were rated as moderate level. (ഥ=3.31, SD=0.84)
3) Students suggestions on teaching and learning management were to improve and
provide more instructional media. Teachers should encourage students to play their role in
classroom. In addition, university should provide more area for reading and doing activities.
Learning schedule should consider the appropriate time to proceed to each area.
Keywords: teaching and learning, education

บทนํา
การพั ฒ นาคนให เ ป น มนุ ษ ย ที่ ส มบู ร ณ ไ ด ต ามจุ ด มุ ง หมายดั ง กล า วนั่ น คื อ การศึ ก ษาถื อ ได ว า เป น
กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มุงเนน
ผลิต บัณฑิ ตให มีความเจนจั ดทางวิ ชาการและมี คุณสมบั ติที่จํ าเป นตามลัก ษณะวิชาชีพ พรอมที่จ ะทํา งานและ
ปรับปรุงตนเองใหมีความกาวหนาทันตอวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีรวมทั้งปลูกฝงความมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม
ความรับผิดชอบในจรรยาวิชาชีพและตอสังคม สอดคลองกับวิสัยทั ศน วิชาชีพสรางสรรค ปฏิบัติงานเดน เนน
ความสุข มุงสูอาเซียน การปรับปรุงหลักสูตรและการขยายตัวของสาขาวิชาตาง ๆ รวมทั้งจํานวนนักศึกษาทั้งใน
อดีตและปจจุบัน จึงจําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยตองใหความสําคัญ และเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนใหแกนักศึกษาในดานตาง ๆ รวมถึงการวัดและประเมินผล เพื่อกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดานการจัดการ
เรียนการสอนอยางเต็มที่
การวิจัยครั้งนี้ จึงไดศึกษาปญหาและความตองการการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพื่อใหทราบปญหาและความตองการของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอน
ซึ่งจะเปนขอมูลพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปญหาการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
2. เพื่อศึกษาความตองการการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) กลุมประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จํานวน 12,403 คน ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน กําหนดกลุมตัวอยางโดย
ใชสูตร Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อน 5% ไดกลุมตัวอยาง 385
แตการวิจัยครั้งนี้ใชกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน โดยการสุมตัวอยางแบบโควตาอยางมีสดั สวน (quota sampling)
ตามคณะและชั้ นปที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชใ นการวิจัย คื อ แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นมีค าความเชื่อมั่ น
(reliability) ที่ระดับ 0.94 และวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตัวแปรที่ใชในการวิจัยประกอบดวย สถานภาพสวนบุคคลนักศึกษา ไดแก เพศ ชั้นปที่ศึกษา คณะ
และผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ป ญ หาและความตอ งการการจั ด การเรี ยนการสอนของนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานผูเรียน ดานหลักสูตร ดานการจัดการเรียนการสอน
และดานสภาพแวดลอม
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามปญหาและความตองการการจัดการเรียน
การสอนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มี 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพส ว นบุ ค คลของผู ต อบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป น ข อ คํ า ถามแบบตรวจรายการ ( check list)
ประกอบดว ย คํ าถาม 4 ขอ ไดแก เพศ ชั้นป ที่ศึก ษา คณะ และผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย น ตอนที่ 2 เป น
แบบสอบถามปญหาการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีลักษณะ
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เปนมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามความตองการการจัดการเรียน
การสอนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (rating
scale) 5 ระดับ
การสรางเครื่องมือการวิจัย ไดแก 1) ศึกษาจากตํารา เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ปญหาและความตองการการเรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยในดานต าง ๆ โดยการสัมภาษณผูมีความรู
ประสบการณ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดตัวแปรและกําหนดคํานิยามศัพทเฉพาะ 2) รางขอความใน
แบบสอบถามในแตละดานใหครอบคลุม และสอดคลองกับคํานิยามศัพทเฉพาะทุกตัว 3) นําแบบสอบถามเสนอตอ
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) หรือความถูกตองขออง
การใชภาษา ความชัดเจน ความสอดคลองและความเหมาะสมกับขอบเขตที่กําหนด และนํามาหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) เพื่อคัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง
ตั้งแต 0.5 ขึ้นไปไวใช สวนที่ต่ํากวา 0.5 ตัดออกจากแบบสอบถาม 4) นําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไข
เรียบรอยแลวไปทดลองใช (try-out) กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (reliability) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) ตามวิธี
ของ Cronbach ไดคาเชื่อมั่นของแบบสอบถามปญหาและความตองการการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาที่
ระดับ 0.94
การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลแบบสอบถามจากคณะตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
จํานวน 400 ฉบับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลีย่ และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัย
คาคะแนนเฉลี่ย ระดับปญหาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย
ภาพรวมและทุกดาน อยูในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน รองลงมา
ดานหลักสูตร สวนดานที่ต่ําที่สุด คือ ดานผูเรียน (ตารางที่ 1) ขณะที่คาคะแนนเฉลี่ย ระดับความตองการการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สัญญาณอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย และคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด
ไดแก การมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการ
สอน (ตารางที่ 2) สวนขอเสนอแนะเกี่ยวกับ ความตองการการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คาความถี่สูงสุด คือควรพัฒนาและเพิ่มจํานวนสื่อการเรียนการสอน (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปญหาการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปนรายดาน
ഥ
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ การใหบริการ

S.D.
ระดับปญหา
ดานผูเรียน
2.70
0.70
ปานกลาง
ดานหลักสูตร
2.83
1.02
ปานกลาง
ดานการจัดการเรียนการสอน
2.84
0.87
ปานกลาง
ดานสภาพแวดลอม
2.77
0.92
ปานกลาง
รวม
2.88
0.92
ปานกลาง
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความตองการการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ഥ
ความตองการการจัดการเรียนการสอน
܆
S.D. ระดับความตองการ
1. การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการสรางความสัมพันธที่ดรี ะหวางนักศึกษา 3.31 1.10
ปานกลาง
2. การจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานเพือ่ สงเสริมการเรียนรู
3.24 1.02
ปานกลาง
3. หลักสูตรและเนื้อหาที่เรียนตรงกับความตองการของนักศึกษา
3.28 1.06
ปานกลาง
4. การมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
3.19 1.04
ปานกลาง
5. การมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3.17 1.04
ปานกลาง
6. การมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.17 1.04
ปานกลาง
7. การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.27 1.10
ปานกลาง
8. วิธีการวัดและประเมินผลมีความหลากหลาย
3.19 1.02
ปานกลาง
9. สื่อและอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย
3.42 1.21
ปานกลาง
10. สื่อและอุปกรณการเรียนการสอนที่เพียงพอตามความเหมาะสม
3.50 1.21
มาก
11. สัญญาณอินเตอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย
3.64 1.34
มาก
รวม
3.31 0.84
ปานกลาง
ตารางที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความตองการการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ
ลําดับ
ขอเสนอแนะ
ความถี่
1 ควรพัฒนาและเพิ่มจํานวนสื่อการเรียนการสอน
19
2 ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนมีบทบาทในชั้นเรียนมากขึ้น
13
3 ควรเพิ่มพื้นที่สําหรับนั่งอานหนังสือและทํากิจกรรมตาง ๆ
9
4 การจัดตารางเรียนควรพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับระยะเวลาเดินทางไปเรียนแตละพื้นที่
8
การอภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่องปญหาและความตองการการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ผลการวิจัยสามารอภิปรายได ดังนี้
1. ผลการศึ กษาปญ หาการจัด การเรีย นการสอนของมหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี ร าชมงคลกรุ ง เทพใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องมาจากกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในแตละสาขาวิชาอาจมีความเขมขน
และความหลากหลายที่แตกตางกัน การฝกปฏิบัติจริงไมสามารถดําเนินการการจัดการเรียนการสอนไดเหมือนกัน
ในแตละสาขาวิชาที่มีการเนนปฏิบัติงานตามศาสตรตาง ๆ จึงควรมีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรเพื่อใหมีความ
ทันสมัยตรงกับความตองการของผูเรียนและสถานประกอบการ และมีการวัด ประเมินผลเปนไปตามความสามารถ
ของนักศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของกานตรวี (2546) วิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในโรงเรียนแกนนํา สังกัดกรมสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร ดาน
หลักสูตรไดมีการเตรียมความพรอมกอนการจัดทําหลักสูตรและผูบริหารสถานศึกษา สนับสนุนโดยจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หัวหนากลุมสาระสังคมศึกษาฯ และครูเปนผูมีสวนรวมในการจัดหลักสูตรโดยครูรวมจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรูและครูจัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการแบบภายในกลุมสาระวิชาและชุมชน มีสวนรวมในการ
จัดทําหลักสูตรดานกิจกรรมของโรงเรียน
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จากผลการศึกษาคะแนนคาเฉลี่ยระดับปญหาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ทุกดานอยูในระดับปานกลาง โดยดานที่มีคะแนนคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการจัดการเรียนการ
สอน สวนดานที่ต่ําสุด คือ ดานผูเรียน ทั้งนี้เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยมีความหลากหลายของสาขาวิชาที่มีการรวม
พื้นที่ 3 เปนมหาวิทยาลัย จึงมีการผสมผสานความรูของศาสตรตางๆ การจัดการเรียนการสอนจึงมีลักษณะที่
แตกตางกันตามสายวิชาชีพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของวีระเวทย (2543) ศึกษาสภาพความพรอมและความ
ตองการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา สภาพ
และความพรอมตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและหัวหนาหมวดวิชาการและอาชีพ ดานสื่ อสารเรียนการ
สอนและเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ อยู ใ นระดั บ ปานกลาง และสอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของสุ มิ ต ร (2543) ที่ ก ล า วว า
สภาพแวดลอมดานการจัดการเรียนการสอนเปนการสรางปฏิสัมพันธบรรยากาศในการเรียนเพื่อใหผูเรียนได
ประสบการณที่มีคุณภาพ
2. ผลการศึกษาความตองการการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยมีคะแนน
คาเฉลี่ยสูงสุด คือ สัญญาณอินเทอรเน็ต ที่มีประสิทธิภาพทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัย สวนที่มีคะแนนต่ําสุดคือ การมี
สวนรวมในการกําหนดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้
เนื่องจาก มหาวิทยาลัยมีหลายพื้นที่ การใชสัญญาณอินเทอรเน็ตอาจไมครอบคลุมทุกพื้นที่ อีกทั้งมีขนาดพื้นที่กวาง
จึงสงผลตอการจัดการเรียนการสอนที่ตองใชอินเทอรเน็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่ง สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของมนทกานติ์ (2543) ไดศึกษาปญหาและแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา นักเรียนสวนใหญมีความคิดเห็นวาเปนปญหาระดับปาน
กลาง และสอดคลองกับไสว (2544) กลาววากิจกรรมการเรียนการสอนเปนการฝกใหผูเรียนไดมีการพัฒนาทักษะ
กระบวนการที่สําคัญ ปลูกฝงใหผูเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติเปนขั้นตอนติดตัวไปใชในชีวิตจริง

สรุปผลการวิจัย
1. ดานผูเรียน ปญหาการจัดการเรียนการสอน ควรเพิ่มเวลาในการทําแบบฝกหัดตามที่ไดรับมอบหมาย
เวลาในการคนควาเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน เพื่อใหนักศึกษามีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น เนื่องดวยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเนนบัณฑิตนักปฏิบัติ จึงใหความสําคัญในการฝกปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน
แกผูเรียน ใหเกิดความคิดสรางสรรคและมีประสบการณจริงจากการปฏิบัติสามารถนําความรู ทักษะ ประสบการณ
ไปใชในการดําเนินชีวิต
2. ดานหลักสูตร ควรมีการจัดทําหลักสูตรที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ มีการ
จัดทําความรวมมือดานหลักสูตรกับหนวยงานภายนอก เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษามีทางเลือกในการศึกษามากขึ้น
3. ดานการจัดการเรียนการสอน ควรจัดใหมีการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูและกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลาย เหมาะสม ไดมาตรฐานสอดคลองกับผูเรียน
4. ดานสภาพแวดลอม ควรจัดใหมีพื้นที่สําหรับทํากิจกรรม สถานที่ ความพรอมของสื่อและอุปกรณการ
เรียนการสอน
5. จากความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ควรนําขอมูลนี้ไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนสอนใหตอบสนองความ
ตองการของผูเรียน และสงเสริมการรียนรู ความคิดสรางสรรค ตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยที่เนนบัณฑิต
นักปฏิบัติ

กิตติกรรมประกาศ
วิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดีโดยไดรับความอนุเคราะหจากผูชวยศาสตราจารยอาภรณ บางเจริญพรพงค
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ใหคําปรึกษาในเบื้องตนกอนดําเนินการวิจยั และไดรับ
ความรวมมือจากผูเ ชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน ที่ตรวจสอบคุณภาพของเครือ่ งมือ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ สุดทาย
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเททคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพที่ไดสนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้
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แนวทางการพัฒนาการเขียนรายละเอียดวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 3
(มคอ.3) สําหรับหลักสูตรการบินจากการพิชญพิจารณ
Guideline to Writing Development of Course Description in Thai Qualification Framework 3
(TQF3) for Aviation Courses from Peer Review

___________________________________________________________________1*
กฤษณ วิทวัสสําราญกุล
Krit Witthawassamrankul1*

บทคัดยอ
การเขียนรายละเอียดวิชาและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 3 (มคอ.3) ถือเปนสิ่งที่จําเปนสําหรับผูสอน
ในระดับอุดมศึกษา โดย มคอ.3 จะใหขอมูลรายวิชาตางๆ ในแงของขอมูลทั่วไป จุดมุงหมายและวัตถุประสงค ลักษณะ
และการดําเนินการ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษาแผนการสอนและการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา ทั้งนี้ การเขียน มคอ.3 ถือเปนงานประจําที่อาจารย
ผูสอนจะตองทําเพราะเปนการวางแผนการสอนและสงเพื่อประเมินคุณภาพการสอนจากสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) แมวา การเขียน มคอ.3 จะเปนงานประจําสําหรับอาจารยผูสอนที่ตองสอนทุกภาคการศึกษาแตก็ยัง
พบปญหาจากการเขียน มคอ.3 ทั้งปญหาที่เกิดตัวผูสอนเอง ไดแก ความรู พฤติกรรมความเคยชิน และสิ่งแวดลอม
ดังนั้น การเขียน มคอ.3 จึงเกิดขอผิดพลาดได ทั้งที่พบไดในผูสอนรายใหม และมีประสบการณมาแลว บทความวิจัยนี้
จึงมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการพัฒนาการเขียน มคอ.3 ของหลักสูตรการบินจากการพิชญพิจารณ โดยใชวิธีดําเนินการ
วิจัยจากการเก็บรวบรวมเอกสารและพิชญพิจารณจากอาจารยภายในหลักสูตรและอาจารยผูประเมินหลักสูตรจาก
ภายนอก จํานวน 20 รายวิชา ผลการวิจัย พบวา ผูสอนสวนใหญมีปญหาดานความรูคือปญหาการเขียนการวัดและ
ประเมินจากการศึกษาที่ไมชัดเจน และปญหาเชิงพฤติกรรม เชน ไมมีการปรับปรุงรายวิชาเนื่องจากความเคยชินกับที่
สิ่งสอนมา และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ เชน ขาดเวลาทําวิจัยที่เกี่ยวของในรายวิชา การมีภาระงานอื่น ๆ มากจนเกินไป ทั้งนี้
ควรมีการแกไขโดยการจัดอบรมวิธีการเขียน มคอ. 3 แกอาจารยใหมโดยใหเขาใจถึงวัตถุประสงคประสงค ความเปนมา
และวิธีการเขียน มคอ.3
คําสําคัญ: มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มคอ.3 หลักสูตรการบิน พิชญพิจารณ การวัดและประเมินผล
Abstract
Writing a course description and Thai Qualification Framework (TQF3) is a necessary task for
instructors at a higher education level. TQF3 provides course information in the aspects of general
information, goals and objectives, course management development of students’ learning outcomes,
teaching and evaluation plans, teaching materials and resources, evaluation and improvement of
course management. To this, TQF3 is a routine which an instructor has to do since it is a teaching
plan and will be evaluated for teaching quality from Commission of Higher Education (CHE). Though,
writing TQF3 is a routine for instructors, who teach in every semester; some writing mistakes were
found from the instructors themselves such as knowledge, habit or familiar behavior and
environment factors. Thus, writing TQF3 may be found mistakes in both new and experienced
instructors. This research article aimed to study the writing development of aviation courses from
peer review. The research methodology consisted of collecting documentary (TQF3) of 20 subjects
and peer review from the instructors of the course and external evaluators. The results showed that
the majority of instructors have problems of writing knowledge, as unclear writing measurement and
1
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evaluation from the course taught and habit or familiar behavior problem such as no improvement
for the course because of habit or familiar behavior with what they have taught and other
environmental factors such as having no time to do relevant research with the courses and
overwhelming with other tasks. In addition, this should be solved by establishing the training for
TQF3 writing to new instructors by explaining the objectives, backgrounds and how to write TQF3.
Keywords: Thai qualification framework, TQF3, aviation course, peer review, measurement and evaluation

บทนํา
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 3 หรือที่เรียกโดยยอวา มคอ.3 นั้นเปนการเขียนวางแผนรายละเอียด
ของแตละรายวิชากอนเปดสอนประจําภาคการศึกษาซึ่งสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตองจัดทําเพื่อเปนการวางแผน
และเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาและตัวผู สอน โดยการเขียนรายละเอียดวิชาใน มคอ.3 จะประกอบดวย 7
หมวด ไดแก ขอมูลทั่วไป จุดมุงหมายและวัตถุประสงค ลักษณะและการดําเนินการ การพัฒนาผลการเรียนรูของ
นักศึกษา แผนการสอนและการประเมินผล ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน การประเมินและปรับปรุงการ
ดําเนินการของรายวิชา ทั้งนี้ มคอ.3 จะเปนตัวกําหนดการวัดและประเมินผลการสอนในรายวิชา และผูสอนตองนํา
ผลที่ไดจากการสอนไปเขียนรายงานผล การวัดและประเมินผลหลังจบการสอนในรายวิชาดังกลาวใน มคอ.5
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 3 (มคอ.3) เปนการวางแผนของผูสอนกอนเปดภาคเรียนโดยใชเพื่อ
เป น เป น การวางแผนในรายวิ ช าที่ จ ะเป ด สอนทุ ก รายวิ ช าในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เช น ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ม คอ.3
ประกอบดวย 7 หมวด ไดแก 1) ขอมูลทั่วไป 2) จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 3) ลักษณะและการดําเนินการ 4)
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 5) แผนการสอนและการประเมินผล 6) ทรัพยากรประกอบการเรียนการ
สอน และ 7) การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา มคอ.3 ถือเปนสิ่งที่สําคัญในแงของการวางแผน
และการประเมินการสอนเพราะจะแจงขอมูลวิธีการสอน สิ่งที่ใชสอน และสิ่งที่ประเมิน ทําใหผูสอนสามารถสอนได
อยางครบถวนตามที่ระบุไวในคําอธิบายรายวิชา (Course Description) และเมื่อสิ้นการสอนในภาคการศึกษาก็
สามารถนําขอมูลมาเขียนใน มคอ.5 เพื่อเปนการสรุปประมวลผลการสอน ดังนั้น การเขียน มคอ.3 จึงถือเปนงาน
ประจําที่ผูสอนในรายวิชาเดิมตองทําทุกภาคการศึกษาเนื่องจากเนื้อหาความรูและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
กระนั้นเองก็ยังผูสอนหลายรายละเลยการเขียน มคอ.3 ที่ถูกตองเนื่องจากความเคยชินในการใชประสบการณและ
การขาดความรูบางดานซึ่งตองใชในการเขียน มคอ.2 เชน การวัดและการประเมินผล ทั้งนี้ มคอ.3 ถือเปนสิ่งสําคัญ
ที่ใชเปนองคประกอบในการประเมินผลคุณภาพทางการศึกษา (Quality Assurance) โดย สกอ. ทุกป โดยจะใช
วิธีการตรวจสอบเอกสาร มคอ.3 เพื่อคนหาถึงการวัดและการประเมินผล การปรับปรุง รายวิชาใหมีความทันสมัย
การที่ผูเรียนไดเรียนตามจุดประสงคครบถวน ทั้งนี้ การเรียนตามจุดประสงคจะชวยใหผูเรียนไดรับทักษะ ความรู
เจตคติที่ตรงกับความตองการของรายวิชานั้น ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สงผลถึงการประสบความสําเร็จใน
ดานการศึกษาตอและประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบิน การเลือกใชเทคนิคการสอนของผูสอนใหสอดคลองกับ
การพัฒนาผูเรียน ทั้งนี้ ในการประเมินเอกสารเพื่อประกันคุณภาพประจําป อาจจะใชวิธีการพิชญพิจารณ (Peer
Review) คือการใชผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูในศาสตรเพื่อตรวจสอบและประกันคุณภาพ มคอ.3 และจากเนื้อหาใน
มคอ.3 ทั้งนี้ อาจใชการพิชญพิจารณก็ได เนื่องจากเปนวิธีการที่ยืดหยุน ผูพิจารณสามารถสอบถามดวยวาจา และ
พรอมกับการสํารวจเอกสาร และใหผูตอบสามารถอธิบาย การพิชญพิจารณจะชวยใหเกิดการแกไขปญหาใน
ทางบวกโดยผูพิจารณควรจะมาจากทั้งผูทรงคุณวุฒิภายในหลักสูตรและภายนอกหลักสูตรเพื่อใหเกิดความเที่ยง
แมวา การเขียน มคอ.3 จะเปนงานประจําที่ผูสอนตองทําเปนประจําในทุกภาคการศึกษาหรือปการศึกษา
ที่ตนสอนแตละวิชา แตก็มักพบปญหาการเขียน มคอ.3 บอยครั้ง โดยปญหาที่พบสวนใหญเกิดจากปญหาหลัก 2
ประการคือ ปญหาความเขาใจโดยเฉพาะดานการวัดและประเมินผลทางการศึกษา เชน ผูสอนไมไดเขียนถึง การวัด
และประเมินผลดานความรู (Knowledge) ดานเจตพิสัย (Affective) และดานทักษะ (Psychomotor) แยกเปนแต
ละดาน ปญหาความเคยชินโดยผูสอนมักเชื่อตนมีความรูเพียงพอในทฤษฎีและประสบการณจึงไมเขียนใหละเอียด
และการไมเขียนเนื่องจากไมเห็นความสําคัญในการเขียน มคอ.3
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ในการวิจัยนี้ มุงศึกษาถึงแนงทางพัฒนาการเขียนมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 3 (มคอ.3)
ของหลักสูตรการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบินในเชิงกรณีศึกษาเนื่องจากหลักสูตรการบินเปนหลักสูตรที่มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง มีการวัดและประเมินผลที่แตกตางกันไปในแตละรายวิชา ผูสอนในแตละรายวิชาเปน
อาจารยประจําผูสอนของสถาบัน ผูมีประสบการณในอุตสาหกรรมการบิน และผูสอนใหมที่ไมเคยมีประสบการณ
การศึกษานี้จึงเปนการนําความรูไปชวยในการประเมินคุณ ภาพหลักสูตรประจําป ชวยในวัดและประเมินในแตละ
รายวิชา และพัฒนาการอบรมการเขียน มคอ.3 สําหรับปฐมนิเทศอาจารยผูสอนใหมไดดี

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาปญหาการเขียน รายละเอียดวิชาใน มคอ.3 ของในปการศึกษา 2559 ตามหมวดและจุดประสงค
2. เพือ่ ระบุแนวทางการพัฒนาการเขียน มคอ.3 ใหเกิดประโยชนตอการวางแผนการเรียนการสอน

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยายที่ใชเก็บขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชประชากร (Population) เปนเอกสาร
มคอ.3 จํานวน 52 วิชาและใชการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงเปน เอกสาร มคอ.3 กลุมตัวอยาง (Sample)
จํานวน 20 รายวิชาของหลักสูตรการบินที่เปดสอนใน 1 ปการศึกษา 2559 ของสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยมีรหัสและรายชื่อวิชา ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 รหัสและรายชื่อวิชาที่เปดสอนหลักสูตรการบินทีเ่ ปดสอนในปการศึกษา 2559 ของสถาบันพัฒนา
บุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รหัส
IAV100
IAV200
IAV310

ภาคการศึกษาที่ 1/2559
ชื่อวิชา
Introduction to Air Transportation Industry
Operation Management in Aviation
Industry
Managerial Mathematics for Aviation

IAV340 Human Resource Management in Aviation
Industry
IAV430 Strategic Management in Aviation Industry
IAV431 Total Quality Management in Aviation
Industry
IAV442 Crew Resource Management in Aviation
Industry

ภาคการศึกษาที่ 2/2559
รหัส
ชื่อวิชา
IAV110 Introduction to Aircraft and Flight Theory
IAV120 Introduction to Airline Management
IAV130 Organization Behavior and Management in
Aviation Industry
IAV220 Airline Marketing
IAV312 Nutrition and Airline Catering
IAV321 Consumer Behavior in Aviation Industry
IAV330 Passenger Service Management
IAV360 Computer System and Information
Technology for Aviation Industry
IAV432 Air Traffic Control Management
AV450 I Aviation Safety and Security
IAV470 Aviation Law
IAV480 Seminar and Practicum in Aviation Industry
IAV490 Career Preparation for Aviation Industry
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ องมือที่ ใช ในการวิจั ยเชิ งคุ ณ ภาพนี้ ไดแก แบบบัน ทึก ขอมู ล และใช วิธี การพิชญพิจ ารณ (Peer
Review) โดยผูทรงคุณวุฒิจากภายในหลักสูตรและภายนอกหลักสูตร เริ่มตนดวยการสํารวจเอกสาร มคอ.3 และให
ขอเสนอแนะ โดยผูทรงคุณวุฒิภายในหลักสูตรมีระดับการศึกษาปริญญาเอกในสาขาการบินจํานวน 3 ทานซึ่งมี
ตําแหนงเปนคณบดี อาจารยระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารผูสอนสาขาอุตสาหกรรมการบิน และรองคณบดี 1 ทาน
และผู ทรงคุ ณวุฒิ ภายนอกที่ มีวุฒิป ริญญาเอก มีตํา แหน ง รองศาสตราจารย แ ละเปนคณบดี 1 ทา นและผูชว ย
ศาสตราจารยซึ่งมีตําแหนงหัวหนาภาควิชา 1 ทาน ซึ่งทั้งหมดไดรับการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาจาก
สํานักงานมาตรฐานอุดมศึกษา (สกอ.) แลว ทั้งนี้ในการพิชญพิจารณก็มีการสอบถามผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหเขาใจ
ปญหาและเสนอวิธีการแกไข โดยใชคําถามในการวิจัย 3 ขอ ไดแก
1. ปญหาที่พบบอยในการเขียน มคอ.3 คือหมวดใด
2. ปญหาอะไรที่พบในการเขียน มคอ.3 จากเอกสาร มคอ.3
3. ทําอยางไรใหการเขียน มคอ.3 เปนไปอยางครบถวนและถูกตอง
วิธีการวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใชวิธีการพิชญพิจารณ ดังนั้นคําตอบที่ไดจากการวิจัยจะเปนการ
บรรยายเนื้อหา ดังนั้น ผูวิจัยจึงใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ที่ไดจากขอเสนอแนะ อยางไรก็ตาม
ผูวิจัยก็ไดใชสถิติพื้นฐานหรือคาความถี่ในการตรวจสอบขอผิดพลาดที่พบในการเขียน มคอ.3 และไดนําเสนอใน
รูปแบบตารางแจกแจงความถี่อยางงายเพื่อใชเปนแนวทางศึกษาปญหา

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากผลการวิเคราะหขอมูล สรุปไดดังนี้
จากการวิเคราะหปญหาที่ในเอกสาร มคอ.3 ประจําปการศึกษา 2559 พบวา ผูสอนมีปญหาในการเขียน
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษามากที่สุดถึงรอยละ 50 (10 วิชา) รองลงมาคือหมวดที่ 7 การ
ประเมินและปรับปรุงดําเนินการของรายวิชา รอยละ 40 (8 วิชา) นอกจากนี้ ยังพบวา ผูสอนหลายทานมีปญหาใน
การเขียนอธิบาย มคอ.3 ในหมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิน รอยละ 25 (5 วิชา) และหมวดที่ 3 ลักษณะ
และการดําเนินการ รอยละ 20 (4 วิชา) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ปญหาที่พบบอยในการเขียน มคอ.3 ประจําภาคการศึกษา 2560
หมวด
รายละเอียด
ความถี่ของปญหา
1
ขอมูลทั่วไป
0
2
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
0
3
ลักษณะและการดําเนินการ
4
4
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
10
5
แผนการสอนและการประเมินผล
5
6
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1
7
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
8

รอยละ
0
0
20
50
25
5
40

ปญหาที่พบในการเขียน มคอ.3 จากเอกสาร มคอ.3 จากการสํารวจเชิงเอกสาร ไดแก
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
ผูสอนไมไดเขียนลักษณะและการดําเนินการในการสอน แมวาผูสอนจะมีวิธีการสอนที่แตกตางกันในแต
ละครั้งที่สอน เชน การบรรยาย การคนควา การวิจัย การทํางานกลุ ม การสาธิตดูงาน การทําโครงการ โดยผูสอน
เลือกเขียนแตสิ่งที่ตนทําเปนประจําไดแก การบรรยายและการทํางานกลุม
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
ผูสอนไมไดแยกการเขียนความรับผิดชอบหลัก (จุดดํา) และความรับผิดชอบรอง (จุดขาว) และไมไดเขียน
ระบุผลการเรียนรูใน 5 ดาน ไดแก คุณธรรมและจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
ผูสอนสวนใหญเขียนแผนการสอนแตไมไดเขียนแผนการประเมิน โดยจะเขียนเพียงการประเมินผล
โดยรวมมากกวาการใหการเหตุผลที่ชัดเจน
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
มีผูสอน 1 ทานไมไดเขียนทรัพยากรประกอบการเรียนสอนเนื่องจากใชวิธีการสอนจากประสบการณตรง
และวิชาดังกลาวไมมตี ําราเรียนในภาษาไทยจําหนาย
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
ผูสอนสวนใหญไมไดเขียนระบุการประเมินที่ชัดเจนและรวมถึงการปรับปรุงการดําเนินการขอรายวิชาให
ทันสมัย โดยใหทัศนะวา เปนวิชาทฤษฎีที่สอนเหมือนเดิมและตองรอผลการสอบกอน
แนวทางการแกไขปญหา
จากการพิชญพิจารณ พบวา ผูสอนมีปญหาในการเขียน มคอ.3 จากสาเหตุที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก
ปญหาดานความเขาใจ
ผูสอนสวนใหญเปนผูจบสาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรมีความรูในดานทฤษฎีและประสบการณการ
สอนในสาขาของตนเปนอยางดี แตผูสอนขาดทักษะในการวัดและประเมินผลซึ่งเปนความรูจากครุศาสตร รวมถึงไม
เขาใจกฎระเบียบของ สกอ. ทําใหไมเขาใจความแตกตางถึงการพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยเขาใจวา หาก
นัก ศึ ก ษาสอบผ า น ประยุ ก ต ใช ค วามรู ได ห มายถึ งนั ก ศึ ก ษามี ค วามรู แล ว ผู ส อนส ว นใหญห ลายท า นไม เ ข าใจ
ความหมายของความรับผิดชอบหลัก (จุดดํา) และความรับผิดชอบรอง (จุดขาว) รวมถึงไมทราบวามีผลการเรียนรู
5 ใน มคอ.2 เนื่อ งจากในสาขาการบิน นั้ นไม ได มี รายวิ ชาที่ มีเ นื้ อหารายละเอีย ดวิช าชัด เจน เช น คณะอื่ น ๆ
เนื่องจากรายวิชาสวนใหญเปนวิชาที่มีพลวัติสูง มีการเรีย นการสอนเปนภาษาอังกฤษ และเนื้อหาวิชามีความ
เกี่ยวของสัมพันธกับหลายวิชาในสาขาศิลปศาสตรและบริหารธุรกิจ เชน ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจารยหลายทานมักไมเขียนเนื่องจากพิจารณาวา ไมใชวิชาคณิตศาสตร ไมมี
การนําเสนอหนาชั้นเรียนในรายวิชาจึงไมไดใส ดังนั้น จึงควรจัดอบรมและใหเอกสารอธิบายเกี่ยวกับการเขียน มคอ.
3 ที่สามารถเรียนรูดวยตนเอง หรือมีแบบอยางรายวิชาที่ใกลเคียงกันจากหลักสูตรอื่น เชน การทองเที่ยว เพื่อเปน
แบบอยางในการเขียนตอไป
ปญหาความเคยชิน
ผูสอนส วนใหญ มีประสบการณ จากการสอนหลายมหาวิทยาลัยและเคยทํางานในสายวิชาชีพ จึงใช
ประสบการณในการสอน อีกทั้งผูสอนบางทานยังมองวา การเขียน มคอ.3 เปนเรื่องของงานราชการที่มีประโยชน
ในเชิงเอกสารมากกวาการนําไปใชจริง นอกจากนี้ ผูสอนบางทานยังไมคุนเคยกับการเขียนและการใชเทคโนโลยี จึง
หลีกเลี่ยงการเขียน มคอ.3 โดยเฉพาะการกรอกขอมูลออนไลน ทั้งนี้ จากการพิชญพิจารณเสนอวา ควรมีการ
แกปญหาโดย มีการวางแบบฟอรมมาตรฐานใหงายขึ้น มีทางเลือกในการกรอกขอมูล การมีผูชวยกรอกขอมูล
สําหรับผูสอนที่อายุมากและไมชอบการใชเทคโนโลยี
ปญหาจากสิง่ แวดลอม
ผูสอนบางทานมีปญหาจากการเขียน มคอ.3 เนื่องจากปจจัยอื่น ๆ เชน การไดรับขอมูลในรายวิชาที่จะ
เปดสอนลาชาเนื่องจากเปนวิชาเลือกที่ตองรอจํานวนนักศึกษาที่แนนอน หรือมีภาระงานอื่นๆ ที่เขามาตามตําแหนง
ที่ตนรับผิดชอบมาก จึงขาดเวลาและรายละเอียดในการกรอกขอมูล การพิชญพิจารณจึงเสนอใหมีการจัดทํา
ฐานขอมูลในทุกรายวิชาเพื่อใหผูสอนมีการทบทวนเนื้อหาที่ตนสอนจะไดรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยที่ผูสอนไมตองเริ่มตน
ใหมในวิชาที่ตนเคยสอนมาแลวหรือยังไมเคยสอน นอกจากนี้ ยังมีการเสนอใหมีการพิชญพิจารณในวิชาที่ใกลเคียง
กันเพื่อใหผูสอนเกิดการเปรียบเทียบกับรายวิชาที่ใกลเคียงกันในกรณีที่ไมทราบวาจะเขียนในบางประเด็น เชน ให
ผูสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยในธุรกิจการบินเปนพิชญพิจารณในรายวิชาการวิจัยการตลาดการบิน ทั้งนี้ ผูสอน
จะไดเห็นรายละเอียดในขอที่ตนคาดไมถึงหรืออาจไมเขาใจในรายละเอียด
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สรุปผลการวิจัย
สรุปผลจากการศึกษา พบวา ปญหาที่พบบอยในการเขียน มคอ.3 ไดแก หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการ
เรียนรูของนักศึกษามากที่สุดถึงรอยละ 50 รองลงมาคือหมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงดําเนินการของรายวิชา
รอยละ 40 โดยปญหาหลักเกิดจากการการไมเขาการวัดและการประเมินผล เชน การไมเขาใจความรับผิดชอบหลัก
และความรับผิดชอบรอง นอกจากนี้ ยังพบวา ผูสอนบางทานยังไมเขาใจผลการเรียนรู 5 ดาน การวัดและประเมิน
ความรู เจตพิสัยและทักษะพิสัย จึงไมระบุไวในเอกสาร นอกจากนี้ ปญหาพฤติกรรมและความเคยชิน เชน การ
สอนมานาน การใชประสบการณสวนตัวมากกวาการใชตํารา และปญหาจากสิ่งแวดลอม เชน การจัดตารางสอน
ลาช า การขาดการอบรมความรู ทั้ งนี้ ในการเขีย น มคอ.3 ที่ดี ผูเ ขีย นควรจะระบุ รายละเอีย ดที่ เกี่ ยวขอ งกั บ
รายละเอียดวิชาดานการบินในเชิงลึก เชน ความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ความรูในดานวิชาชีพหรือทักษะเฉพาะทาง
เพื่อใหเกิดความเขาใจลึกซึ้งในรายวิชานั้นและเปนประโยชนตอการประเมินการสอนของตนเองในอนาคต

ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการเขียนรายละเอียดวิชา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนะผลที่จากการวิจยั ดังนี้
ดานความเขาใจ หนวยงานควรจัดใหมีการอบรมการเขียน มคอ.3 โดยเพิ่มเนื้อหาการอบรมดานการวัด
และประเมินผลทางการศึกษา การใหความรูเรื่องความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง ทักษะการวัดและ
ประเมินผล วิธีการสอน เพื่อใหผูสอนเขาใจความหมายและใชวิชาการและประสบการณ
ดานความเคยชิน หนวยงานควรสงเสริมใหอาจารยเขียนอาจจะใชวิธีการวางโครงรางเขียนอยางงาย ทั้งนี้
ควรสรางทัศนคติโดยมองดานประโยชนระยะยาวของการเขียน มคอ.3 มากกวาการมองวาเปนงานเอกสารที่ตอง
ทําประจํา
ดานสิ่งแวดลอม หนวยงานควรจัดระบบการทํางานใหรวดเร็วขึ้น ใชระบบฐานขอมูลหรือวิธีการที่ลด
ขั้นตอนการจัดทําเอกสารและการเขียนเอกสาร มีการใชระบบไอที เชน Moodle ก็อาจจะเปนวิธีหนึ่งที่ชวยในการ
จัดเรียบเรียงเอกสาร นอกจากนี้ ยังควรมีฐานขอมูลผูสอนสํารองในทุกรายวิชาอยางนอยวิชาละ 3 ทานเผื่อในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงผูสอนกระทันหันเพื่อใหการสอนเปนไปอยางตอเนื่อง การจัดระบบการสอน การทํา มคอ.3
การทําแผนการสอนจะไดทําไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตาม ในการเรียนการสอนสาขาการบินที่มีลักษณะเปนสหวิทยาการและมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วเนื่องจากปจจัยภายนอก อาจารยผูสอนควรพัฒนาการเขียน มคอ. 3 และเนื้อหาในการสอนอยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหทันตอตลาดแรงงาน
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การลดการทํางานซ้ําดวยวิธีการทํางานที่เปนมาตรฐานในงานสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร
Reducing Rework with Standardized Work Methods in Animals for Scientific Purposes
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการลดการทํางานซ้ําดวยกระบวนการทํางานที่เปนมาตรฐานในงานสัตว
เพื่องานทางวิทยาศาสตร โดยดําเนินการตามวงจรของการทํางานที่เปนมาตรฐานตามแนวทางของลีน กลุมตัวอยางใน
การวิจัยครั้งนี้คืองานสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี
ชิ้นงานผานกระบวนการจํานวน 588 ตัวอยาง การวิเคราะหขอมูลที่เก็บเชิงปริมาณใชสถิติพรรณนา ทดสอบความ
แตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมโดยใชสถิติ T-test ผลการวิจัยพบวา การทํางานที่เปนมาตรฐานใน
งานสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรสามารถลดจํานวนกิจกรรมได 100 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 55.25 ลดเวลานําจาก
237 วันตอราย คงเหลือ 18 วันตอราย คิดเปนรอยละ 92.54 ลดงานที่ทําซ้ําจากรอยละ 0.37 คงเหลือรอยละ 0.05 คิด
เปนรอยละ 87.42 จากการทดสอบความแตกตางกอนและหลังการพัฒนาการทํางานที่เปนมาตรฐาน พบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาการลดการทํางานซ้ําดวย
วิธีการทํางานที่เปนมาตรฐานของงานอื่นๆ
คําสําคัญ: การทํางานซ้ํา การทํางานที่เปนมาตรฐาน เวลานํา
Abstract
This research aims to study to reducing rework with standardized work methods in animals
for scientific purposes. The implementation of a cycle of standardized work as per the guidelines of
Lean. The subjects of research 558 samples of the study were the paper work of the animals for
scientific purposes on fiscal year 2017. The statistical methods employed were the descriptive
statistics and T-test. The results showed that implementation of standardized work in animals for
scientific purposes were reduced 100 activity or 55.25 per cent, the lead time per case was reduced
from 237 days to 18 days or 92.54 per cent, the rework was reduced from 0.37 per cent to 0.05 per
cent or 87.42 per cent. The significant difference between before and after the implementation of
standardized work was at the 0.05 level. It is recommended that the reducing rework with
standardized work methods should be extended to of other jobs.
Keywords: rework, standardized work, lead time

บทนํา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปนหนวยงานหนึ่งที่เนนการปรับปรุงองคกรใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง ซึ่ง
มี การแสวงหาและพั ฒนาเครื่ องมื อเพื่ อการปรั บปรุ งและพั ฒนากระบวนการทํ างานอย างต อเนื่ อง การพั ฒนา
กระบวนการทํางานมีหลากหลายแนวคิดและวิธีการ ซึ่งในแตละเครื่องมือก็ลวนเนนไปที่การปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งแนวคิดลีน เปนแนวคิดหนึ่งที่เนนการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อทําให
สามารถทํางานไดงายขึ้น ทํางานไดเร็วขึ้น ประหยัดมากขึ้น และทํางานไดดียิ่งขึ้น (Cardiff University, 2012) ซึ่ง
หลักการดังกลาวสอดคลองกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนในการทํามาใชเพื่อใหหนวยงานบรรลุผลตามความตองการ
ของผูรับบริการของหนวยงานนั้นๆ
1
1
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ปญหาหนึ่ งที่พบในการทํางานก็คื อ การทํ างานซ้ํ าหรื องานที่ ตองนํากลับมาแกไขใหม ที่มั กเกิดจากความ
ผิดพลาดจากหลายๆ กรณี (Palaneeswaran, 2006) ซึ่งตนตอหนึ่งของที่มาของปญหาคือ การทํางานที่มุงเนนการ
แกไขรายปญหาที่พบ และยังขาดระบบการปองการความผิดพลาดของการทํางานเพื่อไมใหเกิดความสูญเปลาใน
กระบวนการ ซึ่งการทํางานซ้ํา เปนความสูญเปลาอยางหนึ่ง ที่ทําใหเสียเวลา เสียคาใชจายในการทําใหม ซึ่ง Oyewobi
et al. (2011) ไดศึกษาผลจากการทํางานซ้ําในภาคธุรกิจพบวาทําใหมีคาใชจายเพิ่มขึ้นรอยละ 5.06 โดยที่ไมไดงาน
เพิ่มขึ้น และวิธีการที่ดีตามแนวทางของลีน กลาวคือการหาวิธีที่ปองกันไมไหเกิดการทํางานที่ผิดพลาด เพื่อจะไดไมตอง
เสียเวลากับการจัดการขอผิดพลาดนั้น ซึ่งหนึ่งในวิธีการปองกันความผิดพลาดตามแนวทางของลีนก็คือการทํางานที่
เปนมาตรฐาน และการกําหนดมาตรฐานการทํางาน
การเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร เปนงานหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใหความสําคัญ โดย
ไดกอสรางอาคารสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรขึ้ นในป พ.ศ. 2543 และมีการพัฒนามาเปนลําดับ ตอมาในป พ.ศ.
2547 มหาวิทยาลัยไดแตงตั้ง “คณะกรรมการกํากับดูแลการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรขึ้น เพื่อทําหนาที่สงเสริม
และสนับสนุน ตลอดจนการควบคุมกํากับการใชสัตวใหเปนไปตามหลักวิชาการและตาม“พระราชบัญญัติสัตวเพื่องาน
ทางวิ ทยาศาสตร พ.ศ. 2558” ซึ่ งสาระสํ าคั ญของพระราชบั ญญั ติ ดั งกล าวคื อ ผูที่ เลี้ ยงและใช สั ตว เพื่ องานทาง
วิทยาศาสตรจะตองไดรับอนุญาตและเปนไปตามจรรยาบรรณการใชสัตว (ราชกิจจานุเบกษา, 2558) จากผลของ
กฏหมายดังกลาว ทําใหผูที่ใชสัตวเขามาสูระบบมากขึ้น และเพื่อใหการดําเนินงานสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรของ
มหาวิทยาลัยเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานของการเลี้ยงและใชสัตว นอกจากนี้ ในกระบวนการทํางานโดยเฉพาะ
ขั้นตอนการยื่นเอกสารการขอรับใบอนุญาตใชสัตว มีชิ้นงานที่ตองสงกลับใหหัวหนาโครงการวิจัยแกไข ตลอดจน ยัง
พบวามีงานที่ตองแกไขหรือทําซ้ําในกระบวนการมากถึง 171 ชิ้นงาน และมีเวลานํารวมในทุกขั้นตอนรวมทั้งสิ้น 237
วัน กลาวคือ ในกระบวนการขออนุญาตใชสัตว มีระยะเวลาที่นานกวาจะไดรับการอนุมัติ ที่มีสาเหตุสวนใหญมาจาก
เกิดขอผิดพลาดในการทํางาน โดยเฉพาะจากผูที่ยื่นขออนุญาตใชสัตว ทําใหตองมีการสงกลับเพื่อแกไขเอกสาร เปนตน
นอกจากนี้ ขั้นตอนการทํางานสั ตว เพื่องานทางวิทยาศาสตรมี หลายขั้ นตอนและมี ผู มี สวนเกี่ ยวข องจํ านวนมาก
ตลอดจนมีสถานดําเนินการตอสัตวถึง 4 แหงภายในมหาวิทยาลัย ทําใหมีการปฏิบัติงานเดียวกันแตมีวิธีการที่แตกตาง
กัน ซึ่งสงผลตอการทํางานและการติดตอประสานงาน เปนตน
จากความจําเปนดังกลาว ผูวิจัยจึงไดทําการพัฒนากระบวนการทํางานของงานสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร
โดยไดนําแนวคิดการทํางานที่เปนมาตรฐาน ซึ่งเปนเครื่องมือหนึ่งของลีน (Super factory, 2014) มาใชเพื่อการ
ปรับปรุงและกําหนดแนวทางการจัดทํามาตรฐานการทํางาน และเมื่อทําการปรับปรุงการทํางานใหไดวิธีการที่ดีและมี
มาตรฐานสําหรับที่ใชในการทํางานแลว เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติงานและมีการพัฒนาปรับปรุงตอเนื่องจนไดวิธีการที่ดี
ผูวิจัยจึงนํามาทําระบบการทํางานที่เปนมาตรฐานมาใชในการทํางาน นอกจากนี้เพื่อทราบวาการทํางานที่เปนมาตรฐาน
ดังกลาวสงผลดีตอการงานสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร สามารถลดการทํางานซ้ําไดดีเพียงใด ตลอดจนเพื่อใหทราบถึง
แนวทางการปรับปรุงมาตรฐานการทํางาน ผูวิจัยไดจึงไดทําการประเมินผลที่เกิดจากการพัฒนาระบบงานดังกลาวดวย

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาและพัฒนากระบวนการทํางานที่เปนมาตรฐานในงานสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร
2. เพื่อศึกษาผลของการลดการทํางานซ้ําดวยวิธีการทํางานที่เปนมาตรฐานในงานสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ ศึ กษาครั้ งนี้ คื อ งานสั ตว เพื่ องานทางวิ ทยาศาสตร โดยทํ าการศึ กษางานสั ตว เพื่ องานทาง
วิทยาศาสตร และการประเมินผลจากการทํางานที่เปนมาตรฐานโดยศึกษาจากชิ้นงานสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรที่ผาน
เขามาเพื่อขอรับบริการในทุกขั้นตอนของกระบวนการทํางานของงานสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ของคณาจารยของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่มีการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรและอยูระหวางดําเนินการทั้งหมดในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ซึ่งมีชิ้นงาน รวมทั้งสิ้น 588 ชิ้นงาน และการศึกษาในครั้งนี้ไดใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง
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งานทําซ้ํา ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษางานที่ทําแลวทําใหเกิดความสูญเปลา ประเภทของเสีย ชนิดที่ตอง
ทําใหมอีกครั้ง ทั้งชิ้นงานที่รับมาจากผูรับบริการครั้งแรก และชิ้นงานดีที่ผานตั้งแตครั้งแรกที่มาจากผูปฏิบัติ และจากผู
มีสวนเกี่ยวของในงานงานสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กระบวนการวิจัย มีกระบวนการดังแสดงในภาพที่ 1 ดังนี้

กลุม A

Standardized
Work

มาตรฐาน
กลุม B
Rework, Lead Time

ภาพที่ 1 กระบวนการวิจัย
กระบวนการทํางานที่เปนมาตรฐานเพื่อลดการทําซ้ําในงานสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรตามแนวทางของ
ลีน ในงานวิจัยนี้มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1. วิเคราะหกระบวนการทํางานปจจุบัน
2. ระบุปญหาและกําหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
3. กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี โดยใชแนวทางของมาตรฐานที่เกี่ยวกับสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรดังนี้
3.1. มาตรฐานตามพระราชบัญญัติ สัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558
3.2. มาตรฐานคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวของสถาบัน (คกส. วช.)
3.3. มาตรฐานการเลี้ยงและใช สถาบันพัฒนาการดําเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร (สพสว.)
4. เสนอมหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SOPs และจัดทํามาตรฐานคณะกรรมการกํากับดูแลการใชสัตว
4.1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฟารมมหาวิทยาลัย สถานที่
ดําเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จํานวน 4 แหง
4.2. มาตรฐานการปฏิบัติ (SOPs)
5. การปรับปรุงอยางตอเนื่อง
5.1. วิเคราะหงานสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรทั้งกระบวนการ ใชแนวคิดระบบคุณคาของงาน โดยมี
หลักการวาจะเฉพาะงานที่มีคุณคาเทานั้น ทําการแยกแยะวางานใดมีคุณคา ที่ตองทํา งานใดที่ไมมี
คุณคาแตจําเปนตองทํา และงานใดที่ไมมีคุณคา เพื่อยกเลิกกิจกรรมนั้นๆ
5.2. จัดทําผังสายธารคุณคา เพื่อใหเห็นกระบวนการและสภาพปญหาในทุกขั้นตอนของงานสัตวเพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร พรอมทั้งระบุความสูญเปลาที่พบในแตละขั้นตอน ตลอดจนขอมูลพื้นฐาน
ของแตละขั้นตอน เชน งานที่ทําซ้ํา รอบเวลาการทํางาน เวลานํา งานระหวางกระบวนการ ฯลฯ
5.3. วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา หรือสาเหตุที่ของงานที่ทําซ้ําของแตละกระบวนการ เพื่อนําไปใชใน
การวางแผนการปรับปรุงกระบวนการทํางาน โดยใชหลักการ 5W 1H ซึ่งเปนการวิเคราะหหา
สาเหตุของปญหาดวยการตั้งคําถามสภาพปญหาหนึ่งๆวา “ทําไม” ตามหลักการของ Why Why
Analysis เพื่อนําไปสูสาเหตุที่แทจริง และการกําหนดถึงวิธีการวา จะทําอยางไรเพื่อการแกปญหา
นั้นๆ และการ Root Cause Analysis เพื่อวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาเชิงลึก (St Andrews
University. 2014)
5.4. ดําเนินการแกปญหา หรือปรับปรุงกระบวนการโดยใชหลักการ ECSR: ประกอบดวย การกําจัด
(Eliminate) การรวมกัน (Combine) การทําใหงาย (Simplify) และการจัดใหม (Rearrange) หา
กระบวนการทดแทน เพื่อใหไดผลลัพธงาน อยางเดียวกันหรือดีกวา ปรับปรุงการออกแบบการ
ทํางาน และเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสม (National Association of College and University
Business Officers. 2012)
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5.5. จัดสมดุลการทํางาน (Line Balancing) เพื่อทําใหงานไหลตอเนื่อง ลดขั้นตอนที่ซ้ําซอนหรือวกวน
การกําจัดจุดที่เปนคอขวด เชน กระบวนการพิจารณา การแจงมติ การแจงการสงเอกสารฯลฯ
5.6. ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) ตามที่กําหนด และแสวงหาแนวทางการปรับปรุง
มาตรฐานดังกลาวเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ หรือดียิ่งขึ้นในมุมมองของผูรับบริการในทุกระดับ
6. การประเมินการทํางานที่เปนมาตรฐาน
6.1. ประเมินตามมาตรฐานคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวของสถาบัน (คกส.)
6.2. ประเมินกระบวนการทํางาน เชน กระบวนการ งานที่ทําซ้าํ เวลานํา เปนตน
การรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในกระบวนการวิจัยคือ กระบวนการทํางานที่เปนมาตรฐาน ที่ซึ่งเปนเครื่องมือหนึ่งของ
Lean โดยใชเครื่องมือที่ใชในการปรับปรุงกระบวนการทํางานที่เปนมาตรฐาน และการลดการทํางานซ้ํา
ขอมูลที่เก็บของการศึกษาในครั้งนี้ ในสวนของเวลานํา และการทํางานซ้ํา จะเก็บขอมูลในทุกขั้นตอนที่
ชิ้นงานเริ่มผานเขามาในกระบวนการไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนินการเทานั้น โดยมี
การเก็บขอมูลกอนเริ่มโครงการจํานวน 268 ชิ้นงาน และเก็บขอมูล ระหวางและหลังการปรับปรุงกระบวนการ
จํานวน 320 ชิ้นงาน
แบบที่ใชในการรวบรวมขอมูลขอมูลหลักๆ ประกอบดวย
1) แบบบันทึกงานทําซ้ํา
2) แบบบันทึกเวลานําในแตละกระบวนการ (Hayes, 2012)
3) ผัง VSM ผังกระบวนการทํางานในแตละขั้นตอน
ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล
มีขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอมูล 2 ขั้นตอน ดังนี้
1) เก็บขอมูลกอนการปรับปรุงกระบวนการทํางาน จํานวน 268 ชิ้นงาน
2) เก็บขอมูลระหวางและหลังจากการปรับปรุงกระบวนการทํางานเสร็จเรียบรอยแลว จํานวน
320 ชิ้นงาน
การวิ เ คราะห ข อ มู ล วิ เ คราะห เ ปรี ย บเที ย บผลก อ นและหลั ง ดํ า เนิ น กิ จ กรรม โดยใช ส ถิ ติ t-test
independent ตัวแปรที่นํามาวิเคราะห ไดแก จํานวนกิจกรรมที่ทํา งานที่ทําซ้ํา (Rework) เวลานํา (Lead Time)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลของการพัฒนากระบวนการทํางานที่เปนมาตรฐาน
โดยหลังจากการปรับปรุงกระบวนการทํางานและไดวิธีการปฏิบัติที่ดีแลว ไดนํามากําหนดเปนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures: SOPs) ซึ่งไดมาตรฐานการทํางาน ตามประเภทของกิจกรรม ดังนี้
1. มาตรฐานการปฏิบัติงานสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ในดานของการบริหารจัดการ ซึ่งหลังจากการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่องและไดวิธีการปฏิบัติที่ดีแลว ไดนํามากําหนดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และไดมีการจัดทํามาตรฐานคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร (คกส. มทส.) โดย
ไดเสนอการจัดทํามาตรฐานผานคณะทํางานจัดทํา SOPs และจัดทํามาตรฐานคณะกรรมการกํากับดูแลการใชสัตว
แตงตั้งโดยคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ตามคําสั่งที่ 2/2559 เมื่อ 29 มี.ค.
2559 SOPs ผานความเห็นชอบคณะกรรมการดังกลาว ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อ 2 ก.พ. 2560 โดยมี SOPs
รวมทั้งสิ้น 41 SOPs ซึ่งประกอบดวยการจัดทําระเบียบ แนวปฏิบัติ การปฏิบัติงาน การตั้งคณะกรรมการ การแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาคําขออนุมัติใชสัตว การประชุม การพิจารณาคําขอตางๆ ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงและใช
สัตว การพิจารณาเรื่องรองเรียน การพิจารณาบทลงโทษ การเผยแพรขอมูล การจัดฝกอบรม เปนตน ซึ่งครอบคลุมทุก
กิจกรรมตามบทบาทหนาที่ที่คณะกรรมการฯ ตองดําเนินการ ภายใต พรบ.สัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร พ.ศ. 2558
ซึ่งจัดทํารวมเลม และ File Electronic เพื่อใหทุกคนสามารถใชเปนแนวปฏิบัติที่เหมือนๆ กัน ตามวิธีปฏิบัติที่ดีเพื่อให
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
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2. มาตรฐานคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ ยงและใชสั ตวของสถาบัน ซึ่งเปนมาตรฐานกลางที่ใชกั บ
หนวยงานที่มีการเลี้ยงและใชสัตวทั้งประเทศ ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลโดย สถาบันพัฒนาการดําเนินการตอสัตวเพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร (สพสว.) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และไดผานความเห็นชอบคณะกรรมการ
กํากับดูแลการดําเนินการตอสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อ 2 ก.พ. 2560 โดยมี
องคประกอบ 2 หมวด รวมทั้งสิ้น 27 ตัวชี้วัด ดังนี้
(1) มคกส. 1. สถาบัน (ขอ 1-8)
1) นโยบายและการเผยแพร (ขอ 1-2)
2) สถานภาพของ คกส.ในสถาบัน และการสนับสนุนการดําเนินงานของ คกส. (ขอ 3-8)
(2) มคกส. 2. คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรของสถาบัน (คกส.)
(ขอ 9-27)
1) องคประกอบของคณะกรรมการ, CV การอบรม, การรักษาความลับและผลประโยชนทับซอน
(ขอ 9-10)
2) การจัดทําแผนพัฒนา แผนงบประมาณประจําป และการสนับสนุนของสถาบัน (ขอ 11)
3) การพิจารณาโครงการที่ใชสัตว (ขอ 12-15)
4) การติดตามกํากับดูแล และการตรวจสอบการเลี้ยงและใชสัตว (ขอ 16-17)
5) การพัฒนาบุคลากร (ขอ 18-19)
6) การเผยแพรความรูและประชาสัมพันธ (ขอ 20)
7) การจัดทํา SOPs การปฏิบัติหนาที่ของ คกส. และ SOPs การเลี้ยงและใชสัตว (ขอ 21)
8) การประชุม คกส. (ขอ 22)
9) การจัดทํารายงานของ คกส. และรายงานประจําปของหนวยงานเลี้ยงสัตว (ขอ 23)
10) การดําเนินงานใหสอดคลองกับกฎหมาย (ขอ 24)
11) การจัดการเกี่ยวกับขอรองเรียน (ขอ 25)
12) การจัดระบบการบริหารงานของ คกส. (ขอ 26-27)
ผลของการทํางานที่เปนมาตรฐาน
ภายหลังจากการปรับปรุงกระบวนการทํางานแลวจัดทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไดมีการเก็บรวมรวม
ขอมูล ผลจากการทํางานที่เปนมาตรฐานดังกลาว พบวาไดผลดังนี้
1. ผลจากการปรับปรุงกระบวนการทํางานสงผลตอการลดขั้นตอน ลดจํานวนงานและลดเอกสาร
การปรับปรุงกระบวนการทํางาน มีผลทําใหสามารถลดจํานวนงานลงได 14 งาน คิดเปนรอยละ 50 ลด
จํานวนกิจกรรมได 100 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 55.25 ลดแบบไดจํานวน 44 แบบ คิดเปนรอยละ 81.48 ลดเอกสารที่
ใชแนบไดจํานวน 45 คิดเปนรอยละ 97.83 และสามารถลดจํานวนเอกสารไดทั้งสิ้น 202,417 แผน คิดเปนรอยละ
99.29 จํานวนงาน (ตารางที่ 1) กิจกรรมที่ลดลงมากมาจากการเปลี่ยนกระบวนการทํางาน ภายใตแนวคิดการทํา
เฉพาะงานที่มี คุณคาในมุมมองของผูรั บบริการ ทํ าใหยกเลิกแบบฟอร ม ยกเลิ กขั้ นตอนที่ไมจํ าเปน ฯลฯ ของทั้ ง
กระบวนการ มีการจัดทําฐานขอมูล การใชระบบ Internet มาใชเปนตน ซึ่งการยกเลิกกิจกรรมที่เปนความสูญเปลา
จํานวนมากก็เทากับการลดโอกาสการทํางานซ้ํามากขึ้นไปดวย
ตารางที่ 1 ผลจากการปรับปรุงกระบวนการทํางานสงผลตอการลดขั้นตอน ลดจํานวนงานและลดเอกสาร
รายการ
กอน
หลัง
ลดลง
รอยละของการเปลี่ยนแปลง
จํานวนงาน
28
14
14
50.00
จํานวนกิจกรรม
181
81
100
55.25
แบบฟอรม (แบบ)
54
10
44
81.48
เอกสารแนบ (รายการ)
46
1
45
97.83
เอกสาร (แผน)
203,859
1,442
202,417
99.29
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2. ผลจากการปรับปรุงกระบวนการทํางานทําใหสามารถลดรอบเวลานํา
การปรับปรุงกระบวนการทํางานทําใหสามารถลดเวลานําในขั้นตอนการยื่นคําขออนุญาตใชสัตวได 10 วัน
คิดเปนรอยละ 78.44 ขั้นตอนการพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิ ลดลงได 26 วั น คิดเปนรอยละ 79.47 ขั้นตอนการ
พิจารณาโดยคณะกรรมการฯ ลดลงได 170 วัน คิดเปนรอยละ 96.54 และขั้นตอนการออกใบอนุญาตใชสัตวลดลงได
12 วัน คิดเปนรอยละ 86.33 (ตารางที่ 2) ซึ่งรอบเวลาที่ลดลงมากมาจากการเปลี่ยนรูปแบบการพิจารณาจากการ
พิจารณารายรอบ มาเปนการพิจารณารายกรณี และการใชระบบการแจงเวียนขอมติคณะกรรมการฯ ผานระบบ
ออนไลน แทนการประชุม
ตารางที่ 2 จํานวนวันของ Lead Time ที่ลดลงตอรายในการขออนุญาตใชสัตว
Lead Time (Day/Case)
ขั้นตอน
กอน
หลัง
ลดลง
ยืนคําขอใชสัตว
13
3
10
การพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิ
33
7
26
การพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ
176
6
170
การออกใบอนุญาต
14
2
12
รวม
237
18
219

รอยละ
ของการเปลี่ยนแปลง
78.44
79.47
96.54
86.33
92.54

3. การปรับปรุงกระบวนการทํางาน มีผลทําใหสามารถลดการทําซ้ํา
การปรับปรุงกระบวนการทํางาน มีผลทําใหสามารถลดอัตราชิ้นงานที่ตองนํากลับมาทําซ้ําหรือการแกไขงาน
ในขั้นตอนการยื่นคําขออนุญาติใชสัตวได 0.36 คิดเปนรอยละ 80.46.24 ขั้นตอนการพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิลดลง
ได 0.37 คิดเปนรอยละ 85.48 ขั้นตอนการพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ ลดลงได 0.34 คิดเปนรอยละ 89.95 และ
ขั้นตอนการออกใบอนุญาตใชสัตว 0.24 คิดเปนรอยละ 100 งานทําซ้ําที่พบมากในขั้นตอนของการยื่นคําขอใชสัตว
โดยเฉพาะการกรอกเอกสารคําขอใชสัตวที่มีจํานวน 10 หนา (ตารางที่ 3) การกรอกไมถูกตอง ครบถวน ทําใหตอง
สงกลับไปแกไข นอกจากนี้ ในขั้นตอนของการจัดทําเอกสารสําหรับนําเสนอผูทรงคุณวุฒิพิจารณา และการตอบโตหรือ
การแกไขระหวางหัวหนาโคงการกับผูทรงคุณวุฒิ เปนตน ทําใหเกิดชิ้นงานที่ตองทําซ้ําหรือแกไข ซึ่งภายหลังจากการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน แลวกําหนดเปนมาตรฐานการทํางาน แลวทําตามมาตรฐานการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ทํา
ใหอัตราการทํางานซ้ําลดลงจํานวนมาก และหากมีจุดที่ตองทํางานซ้ําก็จะทําการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติ ณ จุด
นั้นๆ เพื่อที่จะทําใหการทํางานซ้ําหมดไปในอนาคตตอไป
การทํางานที่เปนมาตรฐานตามแนวทางของลีนมีผลตอการลดการทํางานซ้ําไดรอยละ 87.42 (ตารางที่ 3) ซึ่ง
สอดคลอง IBM ที่พบวามีงานที่ตองทําซ้ําในงานผลิตโปรแกรมรอยละ 60-80 (IBM, 2009) และมหาวิทยาลัย
Edinburgh Napir ที่สามารถลดการทําซ้ําในงานการกรอกเอกสารของนัก ศึกษารอยละ 60 (Edinburgh Napir
University, 2009) และมหาวิทยาลัย Purdue ไดจัดทําโครงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อลดการทํางานซ้ํา (Purdue
University, 2007) ดังนั้น เมื่อมีการพัฒนากระบวนการทํางาน ที่เห็นวาดีแลว ก็กําหนดเปนมาตรฐานการทํางาน หาก
ผูปฏิบัติงานทําตามมาตรฐานของงานก็จะทําใหลดงานที่ตองทําซ้ําได
ตารางที่ 3 รอยละของงาน Rework ที่ลดลงตอรายในการขออนุญาตใชสัตว
Rework (%)
ขั้นตอน
กอน
หลัง
ยืนคําขอใชสัตว
0.45
0.09
การพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิ
0.43
0.06
การพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ
0.37
0.04
การออกใบอนุญาต
0.24
0.00
รวม
0.37
0.05
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ลดลง
0.36
0.37
0.34
0.24
0.33

รอยละ
ของการเปลี่ยนแปลง
80.46
85.48
89.95
100.00
87.42
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จากการทดสอบความแตกตางของการทํางานซ้ําและเวลานํา ระหวางกลุมที่ไมมีการทํางานที่เปนมาตรฐาน
และกลุมทีท่ ํางานที่เปนมาตรฐานพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแตกตางของการทํางานซ้ําและเวลานํา กอนและหลังการทํางานที่เปนมาตรฐาน
กิจกรรมที่ทํา
กลุม
N
Mean
Std. Deviation
t
P value
*
A
268
59.75
68.28
Lead Time
14.49 .000*
B
320
4.41
2.28
*
A
268
0.36
0.48
Rework
10.55 .000*
B
320
0.05
0.21
P≤0.05

สรุปผลการวิจัย
กระบวนการพัฒนาการทํางานที่เปนมาตรฐานในงานสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ไดดําเนินการโดยเริ่ม
ตั้ งแต วิ เคราะห กระบวนการทํ างานป จจุ บั น หลั งจากนั้ นทํ าการระบุ ป ญหาและกํ าหนดแนวทางการปรั บปรุ ง
กระบวนการทํางาน ไดกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร สถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอ
มหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SOPs และจัดทํามาตรฐานคณะกรรมการกํากับดูแลการใชสัตว ทําใหได
มาตรฐานการปฏิบัติงานงานสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร ในดานของการบริหารจัดการ จํานวน 41 SOPs และผาน
มาตรฐานคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวของสถาบันรวมทั้งสิ้น 27 ตัวชี้วัด และไดทําการการปรับปรุง
มาตรฐานการทํางานอยางตอเนื่องและการทํางานที่เปนมาตรฐาน หลังจากนั้นไดทําการประเมินการทํางานที่เปน
มาตรฐาน โดยผลของการพัฒนาและการทํางานที่เปนมาตรฐานทําใหลดจํานวนกิจกรรมได 100 กิจกรรม คิดเปนรอย
ละ 55.25 ลดเวลานําจาก 237 วันตอราย คงเหลือ 18 วันตอราย คิดเปนรอยละ 92.54 ลดงานที่ทําซ้ําจากรอยละ
0.37 คงเหลือรอยละ 0.05 คิดเปนรอยละ 87.42
การนําผลงานวิจัยไปใช
1. ไดนําวิธีการทํางานที่เปนมาตรฐานไปปรับใชกับงานอื่นๆ ที่รับผิดชอบ เชน งานใหทุนแกนักศึกษา
เปนตน
2. ไดมีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดมาตรฐานการทํางานที่ดี
ขึ้นกวาเดิม
3. ไดนําเสนอมหาวิทยาลัยนําวิธีการทํางานที่เปนมาตรฐานไปใชยังสถานที่ดําเนินการตอสัตว จํานวน
4 แหง โดยแตละแหงไดจัดทํา SOPs แลว ดังนี้
1) ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ อาคารสัตวทดลอง จํานวน 47 SOPs
2) ฟารมมหาวิทยาลัย จํานวน 76 SOPs
3) ศูนยวิจัยเทคโนโลยีตัวออนและเซลลตนกําเนิด จํานวน 4 SOPs
4) หองปฏิบัติการสัตวทดลองเพื่อการวิจัยทางสรีรวิทยา F9105 จํานวน 1 SOPs
ขอเสนอแนะการทําวิจัย
1. ควรศึกษาการลดการทําซ้ําในงานอื่นๆ
2. ควรศึกษากระบวนการทํางานที่เปนมาตรฐานทีส่ งผลตอการลดการทํางานซ้ําที่ดีที่สุด

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้สําเร็จไดดวยดี โดยไดรับขอเสนอแนะจาก รศ. ดร. อนันต ทองระอา ผูอํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา ที่ใหคําปรึกษาและใหการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทํางาน คณะผูวิจัยและเพื่อนรวมงานที่เสียสละ
เวลาในการชวยเก็บรวบรวมขอมูลของแตละกิจกรรม ตลอดจนครอบครัว จินากูล ที่คอยเปนกําลังใจในการทํางานมา
ดวยดี
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บทคัดยอ
การศึ ก ษาเรื่ องผลการเปรี ย บเที ย บบทบาทที่ ค าดหวั ง และบทบาทที่ เ ป น จริ ง ของอาจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธและการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เปนจริงของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและการศึกษาอิสระตามการรับรูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ไดแก
นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศของคณะ
วิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรของคณะวิทยาศาสตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา
2558 จํานวน 165 คน การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติตางๆ ไดแก ความถี่ และรอยละ ผลการวิจัยพบวา บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เปนจริงของอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง ในดานกําหนดหัวขอ ดานการพัฒนารายงานแนวความคิดในการวิจัย ดานการพัฒนาโครงการเสนอ
การทําวิจัย ดานการขออนุมัติหัวขอและเคาโครงการทําวิจัย ดานการดําเนินการวิจัย ดานการสอบและการประเมิน
งานวิจัย และดานการนําเสนอบทความในการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการและการเผยแพรงานวิจัย พบวา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระปฎิบัติตนตามบทบาทที่เปนจริงไดนอยกวาบทบาทที่นักศึกษา
คาดหวังทุกดาน โดยนักศึกษามีความคาดหวังวาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระควรปฎิบัติในการ
ใหคําปรึกษาในดานตางๆ ภาพรวมรอยละ 81.21 แตตามการรับรูของนักศึกษาพบวาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
และการศึกษาอิสระปฎิบัติตนตามบทบาทที่เปนจริงในการใหคําปรึกษาในดานตางๆ ภาพรวมรอยละ 67.27
คําสําคัญ: บทบาทที่เปนจริง บทบาทที่คาดหวัง อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ
Abstract
Comparative study of the expected role and role of thesis advisor and independent study
of graduate students. King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang purpose To compare the
expected roles and actual roles of thesis advisor and independent education as perceived by
graduate students. The samples in this study were Masters and PhD students Computer Engineering
Faculty of Information Engineering, Faculty of Engineering Department of Computer Science, Faculty
of Science And Information Technology Faculty of Information Technology Faculty King Mongkut's
Institute of Technology Ladkrabang The study was conducted in 165 students. The data were
analyzed by frequency and percentage. The research found that Expected roles and actual roles of
thesis advisors and independent educators of graduate students. King Mongkut's Institute of
Technology Ladkrabang In the topic. Development of research report. Project Development Offers
Research The topic of approval and research projects. Research Examination and evaluation
1
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Presentation of articles in academic or academic journals and dissemination of research papers. It
was found that thesis advisor and independent education acted in a realistic role less than the
expected student role. The students expected that the thesis advisors and the independent
educators should be consulted in all aspects, 81.21%. However, according to the perception of the
students, the thesis advisor and the independent study Actual role in counseling in various aspects.
Overall, 67.27%
Keywords: actual role, expected role, thesis advisor, independent study advisor

บทนํา
ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนการใหการศึกษาหรือการผลิตบัณฑิตทั้งทางดานวิชาการและการ
วิจัย ถือเปนภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา บัณฑิตหรือผูที่สําเร็จการศึกษาตองเปนบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีความสมบูรณทั้งดานความรู ความสามารถ สติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และจิตใจ (สําเนา, 2543) ดัง
ปณิธานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังที่วา “มุงมั่นใหการศึกษาและวิจั ยเพื่อผลิ ต
ทรัพยากรมนุษยที่มีความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ควบคูจริยธรรม และรักษาไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดี
ของประเทศ” (http://www.kmitl.ac.th) โดยทั้งนี้ผูที่มีบทบาทสําคัญในการผลักดันใหบัณฑิตระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอกสําเร็จการศึกษา ตลอดจนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และพรอมออกไปพัฒนาประเทศชาติอยางมีคุณภาพ
คือ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระ ผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นความสําคัญของอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระซึ่งเปนผูแนะนําและดูแลการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษา
อิสระ งานวิจัยของนักศึกษาจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยที่
ปรึกษาวิชาการศึกษาอิสระ ซึ่งเปนผูดูแลและควบคุมงานวิจัย เพื่อใหความชวยเหลือใหคําแนะนํา ปรับแตงประเด็น
ปญหาการทําวิจัย หัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ และแผนดําเนินการวิจัย (Mauch and Park, 2003) รวมไปถึงการ
ผลักดันใหนักศึกษาสําเร็จการศึกษาและเรื่องอื่นๆ แตการปฏิบัติหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษา
อิสระที่มีประสิทธิภาพเปนที่พึงพอใจของนักศึกษามากนอยเพียงใด มีสภาพการณที่เปนจริงอยางไรนั้น สถาบันและ
คณะยังไมมีการสํารวจหรือศึกษาใหเปนผลปรากฏชัดเจน เปนเพียงการพูดคุยและสอบถามดวยวาจากับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาบางสวนตางใหความเห็นในลักษณะคลายกันเกี่ยวกับอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระไมมีเวลาใหกับนักศึกษาเทาที่ควร และบางครั้งไมสามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
ขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศรวมไปถึงขั้นตอนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระและการ
สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาใหทราบไดอยางชัดเจนเทาที่ควร จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยในฐานะเปนเจาหนาที่
ปฏิบัติงานดานบริการการศึกษา ซึ่งมีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ
รวมไปถึงการสําเร็จการศึกษาและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
บทบาทที่เป นจริงและบทบาทที่คาดหวัง ของอาจารยที่ ปรึ กษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิ สระตามการรั บรู ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เพื่อศึกษาเกี่ยวกับบทบาทที่
อาจารยที่ปรึกษาควรปฎิบัติเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษาเพียงใดและการใหคําปรึกษาที่มีประโยชนเกิดผลดี
ตอนักศึกษาควรเปนอยางไร ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลที่ไดแจงผลตอคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เพื่อนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงแกไขพรอมทั้งหาแนวทางการพัฒนาในดานการ
เรียนการสอน และดานตางๆ ใหประสบความสําเร็จตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เปนจริงของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
การศึกษาอิสระตามการรับรูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2. เพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เปนจริงของอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและการศึกษาอิสระตามการรับรูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง
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ระเบียบวิธีวิจัย
ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตของประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางในการวิจัยใชครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาโท
และปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอรของคณะวิทยาศาสตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2558 ไดมาจากการกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie & Morgan (บุญชม, 2543) ซึ่งประชากรมีจํานวน 295 คน จะไดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 165 คน โดยแยกเปนสาขาวิชา ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.
2.
3.
4.

สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
วิศวกรรมสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร
วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

จํานวนประชากร
33
48
41
173
295

จํานวนกลุมตัวอยาง
19
27
23
96
165

รอยละ
11.52
16.36
13.94
58.18
100.00

2. ขอบเขตดานเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้ มุงที่จะศึกษาตามการรับรูของนักศึกษานักศึกษาระดับปริญญาโทเอก คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับการปฎิบัติตามบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาการ
คนควาอิสระ ในการดานกําหนดหัวขอ ดานการพัฒนารายงานแนวความคิดในการวิจัย ดานการพัฒนาโครงการเสนอ
การทําวิจัย ดานการขออนุมัติหัวขอและเคาโครงการทําวิจัย ดานการดําเนินการวิจัย ดานการสอบและการประเมิน
งานวิจัย และดานการนําเสนอบทความในการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการและการเผยแพรงานวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเองแบงออกเปน 3 ตอน คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปน
แบบตรวจสอบรายการ บทบาทที่เปนจริงและบทบาทที่คาดหวังของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ตามการรับรูของนักศึกษา และปญหาและขอเสนอแนะ เปนคําถามแบบปลายเปด โดยในการสรางเครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล ไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทบาทอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
การศึกษาอิสระ เพื่อนําขอมูลมาสรางเครื่องมือ (แบบสอบถาม) ที่ใชในการวิจัย โดยมีเกณฑการวัดคือ
0 หมายถึง ไมไดปฎิบัติ/ไมควรปฎิบัติ
1 หมายถึง ไมแนใจ (ไดปฎิบัติหรือไมไดปฎิบัติ)/ไมแนใจ(ควรปฎิบัติหรือไมควรปฎิบัติ)
2 หมายถึง ไดปฎิบัติ/ควรปฎิบัติ
โดยขอใหผู ตอบแบบสอบถามพิ จารณาตัดสิ นใจเลื อกคาใดค าหนึ่ ง แลวใสเครื่ องหมาย 9 ลงในช องที่
ตองการดังตัวอยางตารางที่ 2 ตอไปนี้
ตารางที่ 2 ตัวอยางการตอบแบบสอบถาม
ขอ
ก.

การปฎิบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ
เอาใจใสและอุทิศเวลาใหกับนักศึกษา

บทบาทที่เปนจริง
0
1
2
9

บทบาทที่คาดหวัง
0
1
2
9

นอกจากนั้นยังมีการรางแบบสอบถามที่จะใชสําหรับการวิจัยใหสอดคลองกับนิยามศัพทที่กําหนดไว ในทุก
ดานรวมทั้งหมด จํานวน 50 ขอ และเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของเครื่องมือ พรอม
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ทั้งปรับปรุงแกไขขอคําถามในแบบสอบถาม ในแตละดานโดยมีการเพิ่มขอคําถามใหครอบคลุมเปน 55 ขอ และมีการ
เปลี่ยนภาษาที่ใชในขอคําถาม กอนนําไปทดลองใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน หลังจากนั้นไดมี
การวิเคราะหผลการทดลองใชเครื่องมือและปรับปรุงเครื่องมือเพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป
การเก็บรวบรวมขอมูล
ไดมี การสํารวจข อมูลจํานวนนั กศึกษาระดับบัณฑิ ตศึ กษา สาขาวิ ชาวิ ศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชา
วิศวกรรมสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรของคณะวิทยาศาสตร และสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ที่
ลงทะเบียนเรียนในปการศึกษา 2558 หลังจากนั้นไดทําหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขอนําแบบสอบถามไปแจกใหกลุมตัวอยางและรับคืน โดยกลุม
ตัวอยางที่เปนนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนําไปแจกและรับคืนชวงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2559
และนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรและคณะวิทยาศาสตรนําไปแจกและรับคืนเดือนพฤศจิกายน 2559 ไดรับ
แบบสอบถามคืน จํานวน 165 ฉบับ รอยละ 100 อยูในสภาพสมบูรณและสามารถนํามาวิเคราะหไดทั้งหมด จึงไดนํา
ขอมูลดิบบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อวิเคราะหคาทางสถิติและนําเสนอในรูปแบบ
ของตารางประกอบคําบรรยาย โดยใชสถิติพรรณา คือ คาความถี่และรอยละ ในการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูล
พื้นฐานของกลุมตัวอยาง และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย และใชสถิติพรรณา คือ คาความถี่และรอย
ละ ในการวิเคราะหบทบาทที่เปนจริงและบทบาทที่คาดหวังของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระตาม
การรับรูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ในการดานตางๆ
โดยนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย พรอมทั้งสรุปขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในแตละดาน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัย
1. สถานภาพสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
สถานภาพส วนบุ คคลของกลุ ม ตั วอย างส วนใหญ เป นเพศหญิ ง ร อ ยละ 59.39 กํ าลั งศึ กษาอยู ระดั บ
บัณฑิตศึกษาชั้นปที่ 2 รอยละ 49.09 รองลงมากําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 3 รอยละ 16.97 กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 1 รอยละ
15.15 กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 4 รอยละ 12.73 สวนใหญเขาศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รอยละ 58.18 รองลงมา
คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 27.88 คณะวิทยาศาสตร รอยละ 13.94 สวนใหญเกรดเฉลี่ยสะสมระหวาง 3.76 – 4.00
รอยละ 32.12 รองลงมามีเกรดเฉลี่ยสะสมระหวาง 3.26 - 3.50 รอยละ 22.42 เกรดเฉลี่ยสะสมระหวาง 3.00 – 3.25
รอยละ 20.00 เกรดเฉลี่ยสะสมระหวาง 3.51 – 3.75 รอยละ 18.79 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 รอยละ 6.67
สวนใหญศึกษาแผนการศึกษา แผน ข (ไมมีวิทยานิพนธ) รอยละ 61.21 และสวนใหญมีงานทําแลว รอยละ 61.82
และนักศึกษาสวนใหญเปนนักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร-อาทิตย) รอยละ 78.71
2. ผลวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบบทบาทที่เปนจริงและบทบาทที่คาดหวังของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระของผูตอบแบบสอบถาม
บทบาทที่เปนจริงและบทบาทที่คาดหวังของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระตามการรับรู
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จากผูตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 165 คน ในภาพรวมแตละดาน ผลจากการวิเคราะหพบวา ตามบทบาทที่เปนจริง นักศึกษามีความเห็นวา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระไดปฎิบัติตนในทุกดานมากกวารอยละ 60 โดยเฉพาะดานการกําหนด
หัวขอมากที่สุดรอยละ 72.73 รองลงมาคือ ดานการพัฒนาโครงการเสนอการทําวิจัย รอยละ 70.91 สวนดานการ
พัฒนารายงานแนวความคิดในการวิจัยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระไดปฎิบัตินอยที่สุด คือ รอยละ
60.61 (ตารางที่ 3)
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สวนบทบาทที่คาดหวัง นักศึกษามากกวารอยละ 70 คาดหวังวา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษา
อิสระควรปฎิบัติในการกําหนดหัวขอมากที่สุดรอยละ 85.45 รองลงมาคือ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษา
อิสระควรปฎิบัติคือการขออนุมัติหัวขอและเคาโครงการทําวิจัยรอยละ 83.03 สวนดานการนําเสนอบทความในการ
ประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการและการเผยแพรงานวิจัยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระควร
ปฎิบัตินอยที่สุดคือรอยละ 76.36 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แสดงจํ านวน ร อยละ บทบาทที่ คาดหวั งและบทบาทที่ เป นจริ งของอาจารยที่ ปรึ กษาวิ ทยานิพนธและ
การศึกษาอิสระตามการรับรูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ในภาพรวมแตละดาน
ดาน
1. การกําหนดหัวขอ
2. การพัฒนารายงานแนวความคิดในการวิจัย
3. การพัฒนาโครงการเสนอการทําวิจัย
4. การขออนุมัติหัวขอและเคาโครงการทําวิจัย
5. การดําเนินการวิจัย
6. การสอบและการประเมินงานวิจัย
7. การนําเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
หรือวารสารวิชาการและการเผยแพรงานวิจัย
เฉลี่ยรวม

บทบาทที่เปนจริง
ที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธได
ปฎิบัติ จํานวน (รอยละ)
120 (72.73)
100 (60.61)
117 (70.91)
111 (67.27)
114 (69.09)
116 (70.30)

บทบาทที่คาดหวัง
ที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ควรปฎิบัติ จํานวน (รอยละ)
141 (85.45)
127 (76.97)
137 (82.42)
137 (83.03)
136 (82.42)
133 (80.61)

101 (61.21)

126 (76.36)

111 (67.27)

134 (81.21)

3. ปญหาและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระตามการ
รับรูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ผู ตอบแบบสอบถามได ระบุ ป ญหาและข อเสนอแนะเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกั บบทบาทของอาจารย ที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธและการศึกษาอิสระที่นักศึกษามีความคาดหวังในแตละดาน ดังนี้
1. ดานการกําหนดหัวขอวิทยานิพนธการการศึกษาอิสระ
ปญหาที่พบ คือ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ ไมไดมีการวางแผนหัวของานวิจัย
กอนที่จะรับนักศึกษา ทําใหการหาหัวขอของนักศึกษาตองใชเวลานาน หัวขออาจจะไมชัดเจนในบางงาน และนักศึกษา
ไมรูวาจะเลือกหัวขอไหน อยางไร ไมแนใจวาหัวขอที่เลือกมาจะใชไดหรือไม และมีขอเสนอแนะ คือ อาจารยที่ปรึกษา
ควรมีหัวขอเบื้องตนเพื่อเปนแนวทางใหนักศึกษาเลือก และควรมีการจัดงานแนะนําหัวขอที่นาสนใจใหกับนักศึกษาใหม
โดยอาจจะนําผลงานเกามานําเสนอ และควรมีการสอบถามผูที่เกี่ยวของ และ Requirement ที่นาจะใชประโยชนได
จริงเพื่อกําหนดหัวขอ ควรเลือกเรื่องทีใ่ กลตัว และระบบที่ตัวเองสนใจ
2. ดานการพัฒนารายงานแนวความคิดในการทําวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ
ปญหาที่พบ คือ การศึกษาหรือทําวิจัยควรใหมและแหวกแนวซึ่งหาไดยากรวมไปถึงการเก็บขอมูลตางๆ
ดําเนินการไดยาก และมีขอเสนอแนะ คือ ควรมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกในการบรรยายพัฒนาแนวความคิดใน
การวิจัย และนักศึกษาตองพยายามศึกษาและสอบถามผูที่เกี่ยวของ รวมไปถึงคนควาเอกสารที่เกี่ยวของใหมากขึ้น
3. ดานการขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ
ปญหาที่พบ คือ ไมสามารถระบุขอบเขตของการทําวิจัย และเกี่ยวกับการนัดอาจารยเพื่อเขาพบหารือ
เนื่องจากอาจารยไมมีเวลาใหคําปรึกษามากนัก ทําใหการขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระเกิดการลาชา
และมีขอเสนอแนะ คือ ควรมีการใหนิยามเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวของกับการทําวิจัย เชน ระดับวิทยานิพนธ ระดับ
การศึกษาอิสระควรมีขอบเขตอยางไร และอาจารยที่ปรึกษาควรมีเวลาในการใหเขาพบหารือมากกวานี้
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4. ดานการดําเนินการวิจัย
ปญหาที่พบ คือ นักศึกษาไมมีทิศทางที่แนนอนในการทําวิจัย ทําใหการวิจัยมีขอบเขตที่กวางเกินไป
ทรัพยากรคอมพิวเตอรและอุปกรณที่ชวยสนับสนุนในการทําวิจัยไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา การเก็บ
Requirement ไมชัดเจนทําใหยากตอการวิเคราะหและระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยไมยืดหยุน และมีขอเสนอแนะ
คือ ควรมีการวางแผนการวิจัยลวงหนาเพื่อใหอยูภายในกรอบ และคณะควรจะจัดหาคอมพิวเตอร และสนับสนุน
อุปกรณที่เกี่ยวของในการทําวิจัยใหนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแผนวิจัยเพื่อความสะดวกในการทํางาน
วิจัย และคณะควรกําหนดใหมีการอาจารยที่ปรึกษาได 2 ถึง 3 คน
5. ดานการสอบวิทยานิพนธ/การสอบนําเสนอการศึกษาอิสระ
ปญหาที่พบ คือ วันเวลานัดหมายในการสอบไมสะดวกกับนักศึกษา เชนวันศุกร และระยะเวลาในการ
สอบรวมไปถึงขั้นตอนในการนัดกรรมการสอบใชเวลามากเกินไป สวนการเสนอขอมู ลวิ ชาการศึกษาอิ สระ 1 ใช
ระยะเวลามากเกินไป ทําใหระยะเวลาในการนําเสนอวิชาการศึกษาอิสระ 2 ไมครอบคลุมเทาที่ควร และมีขอเสนอแนะ
คือ ควรมีการเสนอวันที่นัดหมายสําหรับการสอบควรเปนวันเสาร-อาทิตย และคณะควรมีตารางวันเวลาในการให
คําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาอยางชัดเจน และควรมีการศึกษาวิชาการศึกษาอิสระ 1 เพียงเล็กนอย เมื่อถึงเวลา
สอบวิชาการศึกษาอิสระ 2 จะทําใหมีการเสนอระบบวิชาการศึกษาอิสระ 2 มีความ ราบรื่นและมีเวลาในการศึกษา
มากขึน้
6. ดานการนําเสนอบทความในการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการ/การเผยแพรงานวิจัย
ขอเสนอแนะ ควรจะมีระเบียบเรื่องทุนที่สนับสนุนการนําเสนอบทความที่ชัดเจนและเอื้อประโยชนแก
นักศึกษาเนื่องจากเห็นวาเกณฑเปลี่ยนไปมาทําใหสับสน ควรมีการกําหนดทุนใหเปนบุคคลไปเลยวาสามารถเบิกไดไม
เกินเทาไร และสถาบันควรจะมีรายชื่อการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการที่รองรับการเผยแพรงานวิจัยที่เปนของ
คณะใหมากกวานี้ โดยที่ยังคงคุณภาพและควรปรับอัตราคาสนับสนุนการเผยแพร การนําเสนอบทความในการประชุม
วิชาการตามอัตราที่เปนปจจุบัน
อภิปรายผล
จากผลของการศึกษาในครั้งนี้ ทําใหทราบความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ศึกษาในสาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรของ
คณะวิทยาศาสตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง ที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2558 เกี่ยวกับบทบาทของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
การศึกษาอิสระตามความเปนจริงและความคาดหวังในดานการกําหนดหัวขอ ดานการพัฒนารายงานแนวความคิดใน
การวิ จัย ดานการพัฒนาโครงการเสนอการทําวิจัย ด านการขออนุมั ติหัวขอและเคาโครงการทําวิ จัย ดานการ
ดําเนินการวิจัย ดานการสอบและการประเมินงานวิจัย และดานการนําเสนอบทความในการประชุมวิชาการหรือ
วารสารวิชาการและการเผยแพรงานวิจัย สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้
ในภาพรวมแตละดาน นักศึกษามีความเห็นวาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระตามบทบาท
ที่เปนจริงและความคาดหวังของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
โดยตามบทบาทที่เปนจริงอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระไดปฎิบัติตนในทุกดานมากกวารอยละ 60
โดยเฉพาะดานการกําหนดหัวขอมากที่สุด สวนบทบาทที่คาดหวังนักศึกษามากกวารอยละ 70 คาดหวังวาอาจารยที่
ปรึ กษาวิ ทยานิ พนธ และการศึ กษาอิ สระควรปฎิ บั ติในการกํ าหนดหั วข อมากที่ สุด เช นกั น ทั้งนี้ อาจเปนเพราะว า
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ตอบคําถามสวนใหญเป นนักศึกษาที่ทํางานแลวมากกวาผูที่ยังไมไดทํางาน (รอยละ
61.82 และ 38.18 ตามลําดับ) จึงมีเวลาจํากัดในการเขาชั้นเรียน การคนควาหาขอมูล และการเขาพบอาจารยที่
ปรึกษาเพื่อปรึกษาขอคําแนะนําในเรื่องการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ ดังนั้นนักศึกษาจึงมีความคาดหวังเปน
อยางมากจากอาจารยที่ปรึกษาในการสนับสนุนชวยเหลือในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคือชวยเหลือในดานการ
กําหนดหัวขอการวิจัย ซึ่งสอดคลองกับจิตสุมา (จิตสุมาน, 2558) ซึ่งไดศึกษาเรื่องบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เปน
จริงของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาอิสระตามการรับรูของนักศึกษาปริญญาโท
14-15 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
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หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการศึกษาพบวา ดานการสนับสนุนและการชวยเหลือ ผล
การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยบทบาทการเปนแบบอยางของนักวิจัยของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและอาจารยที่ปรึกษา
การศึกษาอิสระที่นักศึกษาคาดหวังสูงกวาบทบาทที่เปนจริงตามการรับรูของนักศึกษา แผน ก และ แผน ข อาจเปน
เพราะวาอาจารยที่ปรึกษาทําหนาที่ในการสนับสนุนและชวยเหลือในดานตางๆ ไมเปนไปตามที่นักศึกษาคาดหวัง
นอกจากนั้นจากขอมูลของผูตอบแบบสอบถามพบวานักศึกษาสวนใหญเปนนักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษมากกวา
หลักสูตรปกติ (รอยละ 78.71 และ 21.29 ตามลําดับ) จึงมีเวลาจํากัดในการเขาชั้นเรียนเพื่อฟงคําบรรยายและเขาพบ
อาจารยที่ปรึกษา อีกทั้งมีเวลาจํากัดในการศึกษาคนควา ดังนั้นนักศึกษาจึงคาดหวังเปนอยางมากจากอาจารยที่ปรึกษา
ในการสนับสนุนชวยเหลือดานตางๆ เชน ชวยเหลือในการหาหัวขอหรือปญหาที่ควรทําการวิจัย รวมกําหนดกรอบ
แนวคิดและวางแผนการทําวิทยานิพนธ/การศึกษาอิสระ แนะแนวการคนควา และแหลงคนควา ชวยชี้แนะการปฎิบัติ
ตามกฎระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของมหาวิทยาลัย เปนตน

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาเปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เปนจริงของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
การศึกษาอิสระตามการรับรูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 165 คน ในภาพรวมแตละดาน ผลจากการวิเคราะหพบวา นักศึกษามีความคาดหวัง
ตอการปฎิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระในภาพรวมทุกดานรอยละ 76-86 โดยเฉพาะ
ดานกําหนดหัวขอมากที่สุดรอยละ 85.45 รองลงมาคือ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระควรปฎิบัติคือ
การขออนุมัติหัวขอและเคาโครงการทําวิจัยรอยละ 83.03 สวนดานการนําเสนอบทความในการประชุมวิชาการหรือ
วารสารวิชาการและการเผยแพรงานวิจัยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระควรปฎิบัตินอยที่สุดคือรอย
ละ 76.36 แตบทบาทที่เปนจริงตามการรับรูของนักศึกษา พบวาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระได
ปฎิบัติตนในทุกดานรอยละ 60-73 โดยเฉพาะดานการกําหนดหัวขอมากที่สุดรอยละ 72.73 รองลงมาคือ ดานการ
พัฒนาโครงการเสนอการทําวิจัย รอยละ 70.91 สวนดานการพัฒนารายงานแนวความคิดในการวิจัยอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและการศึกษาอิสระไดปฎิบัตินอยที่สุด คือ รอยละ 60.61 จึงพอสรุปไดวานักศึกษามีความคาดหวังตอการ
ปฎิบัติงานของอาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระมากกวาบทบาทที่เปนจริง

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1.1. การใหคําปรึกษาแนะนํานักศึกษา อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระควรใหความรู ให
คําแนะนําในการหาหัวขอเรื่อง การจัดทําโครงรางวิทยานิพนธ ตั้งแตระยะแรกของการศึกษา และควรใหความรู ให
คําแนะนําการดําเนินการวิจัย วิเคราะหวิพากษผลการวิจัยและอภิปรายผลงานวิจัยเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม มี
การกําหนดตาราง วัน เวลา ใหนกั ศึกษาเขาพบ มีการกําหนดระยะเวลาที่แนนอนในการตรวจเนื้อหาหรือผลการทดลอง
ของวิทยานิพนธแตละครั้ง นอกจากนั้นควรมีมาตรการควบคุมความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ
เพื่ อการให คําปรึ กษามี ประสิทธิภาพยิ่งขั้น อาจารย ที่ปรึกษาควรเรี ยนรูตั วตนของนักศึกษา ประเมินเรื่ องที่ต อง
ชวยเหลือนักศึกษาอยางจริงจังทั้งทางดานวิชาการและดานบุคลิกภาพของนักศึกษาเพื่อสอบถามความรูเชิงทฤษฎีและ
ทักษะของนักศึกษาที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานวิจัย
1.2 การสนับสนุนและชวยเหลือ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระควรชวยชี้แนะในการ
หัวขอหรือปญหาที่ควรทําการวิจัยรวมกําหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการวิจัยกับนักศึกษา ชวยแนะแนวทางการ
คนควาและแหลงคนควา รวมทั้งสนับสนุนใหนักศึกษาไดเพิ่มพูนประสบการณ ความรูโดยมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
วิชาการและวิจัยของคณะและสถาบัน แนะนําแหลงสนับสนุนดานการเงิน เชน ทุนวิจัย ทุนเสนอผลงานวิชาการในการ
ประชุมวิชาการ ชวยแนะนํานักศึกษาในเรื่องการบริหารจัดการเวลา กํากับดูแลกระบวนการทําวิจัยของนักศึกษาอยาง
มีประสิทธิภาพ ใหนักศึกษาทํางานแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา นอกจากนั้นชวยชี้แนะการพิมพและจัดทําวิทยานิพนธ
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และการศึกษาอิสระใหเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดของคณะและสถาบัน รวมทั้งการใหความรูเกี่ยวกับกฎ
ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันทีเ่ กี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ
1.3 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการปฎิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระควรมีการ
จัดประชุม สัมมนา เพื่อชี้แจงและทบทวนบทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระเปน
ประจํา เพื่อนําปญหาทีอ่ าจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระประสบอยู นํามาแกไขเพื่อใหเกิดความเขาใจ
ที่ถูกตองตรงกันและถือเปนแนวปฎิบัติเพื่อลดปญหาในการทําการศึกษาของนักศึกษา รวมทั้งเปนการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและนําเสนอปญหาที่ไดพบเพื่อรวมกันหาแนวทางในการพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป
2. ขอเสนอแนะการใชประโยชนจากการวิจัย
เพื่อเปนประโยชนใหคณะและสถาบันในการจัดทําคูมือในการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธและและการศึกษา
อิสระ เพื่อกําหนดขอบเขต บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระใหมี
ความชั ดเจน ครอบคลุ มและสอดคล องกั บสภาพความเป นจริ ง นํ าไปสู การพั ฒนามาตรฐานการให คํ าปรึ กษา
วิ ทยานิ พนธ และการศึ กษาอิ สระแก นั กศึ กษาของคณะและสถาบั น เพื่ อให นั กศึ กษาดํ าเนิ นการเกี่ ยวกั บการทํ า
วิทยานิพนธและการศึกษาอิสระไดตามเปาหมายที่ไวและสําเร็จการศึกษาตอไป
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การประยุกตใชแนวความคิดลีนในการจัดตั้งธนาคารสายพันธุจุลินทรีย
The Application of Lean Thinking on the Establishment of Microbial Strains Bank
___________________________________________________________________
1*
1
เสาวคนธ ตวนเทศ และ พัฒนา เหมะธุรินทร
Sowvakon Tuanted1* and Phatthana Hemathulin1

บทคัดยอ
งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อประยุกตใชแนวความคิดลีนเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดาน
การจัดการสายพันธุจุลินทรีย 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการประยุกตใชแนวความคิดลีนในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานดานการจัดการสายพันธุจุลินทรีย 3) เพื่อประเมินผลความพึงพอใจตอการจัดตั้งธนาคารสายพันธุ
จุลินทรีย ซึ่งมีขอบเขตในการศึกษาคืออาจารย นิสิต และผูรับบริการสายพันธุจุลินทรีย ผลการวิจัย 1) เมื่อ
ประยุกตใชแนวความคิดลีน พบวามีความจําเปนตองจัดตั้งธนาคารสายพันธุจุลินทรียเพื่อใหบริการแบบจุดเดียว
อยางครบวงจรในดานการจัดการสายพันธุจุลินทรีย ซึ่งเมื่อดําเนินการจัดตั้งธนาคารสายพันธุจุลินทรียครบ 1 ป
พบวามีอาจารยจํานวน 6 ทานนําสายพันธุจุ ลินทรียมาฝากเปนจํานวน 37 สายพันธุ มีการยืมใชสายพันธุจํานวน
141 ครั้งจากทั้งอาจารย นิสิตทั้งในและภายนอกหนวยงาน 2) ผลสัมฤทธิ์ของการจัดตั้งธนาคารสายพันธุจุลินทรีย
สามารถลดขั้นตอนการทํางานของอาจารยจาก 5 ขั้นตอนเหลือ 1 ขั้นตอน ลดระยะเวลาการทํางานของอาจารย
จาก 905 นาทีเหลือ 10 นาที ลดคาใชจายในการซื้อเชื้อจุลินทรียซ้ําได 32,665 บาท, ลดคาใชจายในการซื้อ
สารเคมีเพื่อใชถายเลี้ยงเชื้อจุลินทรียได 30,226 บาท ลดอัตราการตายจาก 100% เหลือ 0% และลดพื้นที่การ
จัดเก็บได 11.5 เทา 3) ผลประเมินความพึงพอใจตอการจัด ตั้งธนาคารสายพันธุจุลินทรียอยูในระดับดีมาก
(ݔҧ =4.65, S.D.=0.37)
คําสําคัญ: แนวความคิดลีน ธนาคารสายพันธุจลุ ินทรีย การเก็บรักษาสายพันธุจลุ ินทรีย
Abstract
The objectives of the present research were 1) to apply Lean thinking concepts to the
improvement of microbial strains management, 2) to study an achievement in the applied Lean
thinking concepts in the improvement of microbial strains management and 3) to evaluate the
customer satisfactory on service receiving from the established microbial strains bank. The
present research targeted lecturers, students and customers of the microbial strains bank. The
results revealed that 1) the applied Lean thinking concepts indicated the important in the
establishment of the microbial strains bank. By which, the established microbial bank was the
one-stop service that combined all services together in one place. After 1 year following the
establishment of the microbial strains bank, it was found that 6 lecturers deposited their
microbial strains in the total number of 37 strains. And there were 141 times that the microbial
strains were borrowed from the established bank by lecturers and students within and outside
organization. 2) The achievements of the established microbial strains bank for the lecturers
were a reduction in the working from 5 steps to 1 step, a reduction in the working hours from
905 minutes to 10 minutes, a reduction in the purchasing expenses of the same microbial strains
by 32,665 baht, a reduction in purchasing expenses for chemicals used for microbial culturing by
1
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30,226 baht, a reduction in microbial mortality rate from 100% to 0% and a reduction in storage
spaces by 11.5 times. 3) According to the evaluation on customer satisfactory on the service
receiving from the established microbial strains bank, the costumer satisfactory was graded as
very satisfy (ݔҧ =4.65, S.D.=0.37).
Keywords: lean thinking, microbial strains bank, preservation of microbial cultures

บทนํา
ดวยคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนครไดเปดการเรียนการสอนในรายวิชาทางดานจุลชีววิทยา ไดแกจุลชีววิทยาพื้นฐานภาคปฏิบัติการ จุล
ชีววิทยาอาหาร จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑอาหารภาคปฏิบัติการ เทคโนโลยีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล และเทคนิคการ
วิจัย นอกจากนี้หองปฏิบัติการยังรองรับการทํางานวิจัยของคณาจารยและนักวิจัยซึ่งมีความจําเปนตองใชสายพันธุ
จุลินทรียอางอิงชนิดตางๆ การศึกษาและการวิจัยทางดานจุลชีววิทยาตองอาศัยเชื้อจุลินทรียที่บริสุทธิ์ มีลักษณะคงที่
ไมเกิดการปนเปอนจากเชื้ออื่น และไมเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือตาย (สมบููรณ, 2553) ดังนั้นการเก็บรักษาเชื้อ
จุลินทรียเปนสิ่งสําคัญสําหรับหองปฏิบัติการจุลชีววิทยาเนื่ องจากเชื้อจุลินทรียที่เปนเชื้ออางอิง ตองใชเปนเชื้อ
มาตรฐานสําหรับการทดสอบใชในการควบคุมคุณภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อ และในการทําการตรวจสอบความถูกตอง
ของวิธีวิเคราะห (National Association of Testing Authorities, 1992)
จากการวิเคราะหปญหาในการใชสายพันธุจุลินทรียทั้งดานการเรียนการสอนและงานวิจัย พบวามีปญหา
เกี่ยวกับการเก็บรักษาสายพันธุจุลินทรีย การที่มีพื้นที่ในการจัดเก็บอยางจํากัด มีความซ้ําซอนของการจัดซื้อสายพันธุ
จุลินทรีย สงผลทําใหเกิดการสิ้นเปลืองทั้งงบประมาณและเวลาในการทําเรื่องจัดซื้อ รวมถึงการเสียเวลาในการศึกษา
ระเบียบในการจัดซื้อสายพันธุจุลินทรียของคณาจารยและนักวิจัย นอกจากนี้การมอบหมายใหนิสิตเทคนิควิจัยเปนผู
เก็บรักษาสายพันธุนั้น เมื่อนิสิตจบการศึกษาสายพันธุจุลินทรียดังกลาวจึงไมมีผูดูแลทําใหเชื้อจุลินทรียตายหรือกลาย
พันธุ ดวยปญหาเหลานี้ทําใหผูวิจัยมีแนวคิดที่จะปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดการสายพันธุจุลินทรีย โดยเห็นวา
แนวความคิดลีนเปนเครื่องมือที่สามารถแกไขปญหาดังกลาวได
แนวความคิดลีน (Lean Thinking) เปนการเปลี่ยนจากความสูญเปลาใหเปนคุณคาในมุมมองของผูรับบริการ
และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางไมรูจบ ซึ่งแนวความคิดลีนไมใชเรื่องของการทํางานใหหนักขึ้นหรือเร็วขึ้นแตเปน
การคนหาความสูญเปลาและเปลี่ยนใหเปนคุณคาที่ผูรับบริการของเราตองการ (Kiran, 2017)
ลีนเปนแนวคิดที่ถูกนํามาใชกับภาคธุรกิจ โดยมีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิต
เพื่อนําสูกําไรสูงสุด Eiji Toyota และ Taiichi Ohno วิศวกรของบริษทั โตโยตา ประเทศญี่ปุนไดศึกษาและพัฒนาระบบ
การผลิตรถยนตทําใหเกิดระบบที่เรียกวาการผลิตแบบโตโยตา (Toyota Production System) ซึ่งมีจุดเนนที่ผลิตตาม
ความตองการของลูกคา และผลิตเฉพาะที่ตลาดตองการเทานั้น วิธีการคิดแบบลีนไดมองความความสูญเปลาเปน
ตนทุนที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นตองขจัดความสูญเปลาใหหมดไปเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการดวยคุณคาสูงสุด
ตนทุนต่ําที่สุดและใชเวลานอยที่สุด (ดามธรรม, 2559)
การนําแนวความคิดลีนมาประยุกตใชกับงานดานตางๆ อาทิ การลดระยะเวลาในการทํางานและลดความสูญ
เปลาของระบบการทํางานหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหสิ่งสงตรวจของหนวยฉุกเฉินโรงพยาบาลแมสซาชูเซต ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Benjamin et al., 2015) นอกจากนีภ้ าควิชาการจัดการและระบบวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเมสซู
รี ประเทศสหรัฐอเมริกาไดประยุกตใชระบบลีนรวมกับระบบตางๆ เชนระบบดึง (Pull system), ระบบ Just in time,
single piece flow, Kaisen และ kamban เพื่อเปนโมเดลปรับปรุงสิ่งแวดลอมในการเรียนรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
สอนแนวคิดลีน (Gadre et al., 2011)
การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยจะทําการประยุกตใชแนวความคิดลีนเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดการสาย
พันธุจุลินทรียใหเปนรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอน เวลา และงบประมาณในการดําเนินงานสงผลใหเกิดความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
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วัตถุประสงค
1. เพื่อประยุกตใชแนวความคิดลีนเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดการสายพันธุจุลินทรีย
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการประยุกตใชแนวความคิดลีนในการปรับปรุงการดําเนินงานดานการจัดการ
สายพันธุจุลินทรีย
3. เพื่อประเมินผลความพึงพอใจตอการจัดตั้งธนาคารสายพันธุจุลินทรีย

ระเบียบวิธีวิจัย
กลุมตัวอยาง ไดแก อาจารย นิสติ และผูร ับบริการที่ตองใชสายพันธุจ ุลินทรีย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แนวความคิดลีน และแบบประเมินผลความพึงพอใจตอการจัดตั้งธนาคารสายพันธุ
จุลินทรียโ ดยใชแบบสอบถามในลักษณะแบบประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ และคําถามปลายเปด
การดําเนินการวิจัย ดังนี้
1. ประยุกตใชแนวความคิดลีนเพื่อปรับปรุงการทํางานดานการจัดการสายพันธุจุลนิ ทรีย
1.1 การคนหาคุณคา (Define value) เปนการคนหาคุณคาโดยพิจารณาจากเสียงของผูรับบริการ
ไดแก อาจารยและนิสิตที่ตองใชสายพันธุจุลินทรียในการทํางานวิจัย ทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ
1.2 การจัดทําผังสายธารคุณคา (Value stream mapping) จัดทําผังสายธารคุณคาที่แสดงขอมูล
ขั้นตอนการดําเนินงานทั้งหมด ทําการรวบรวมระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงานแตละขั้นตอน โดยการสัมภาษณ
อาจารยจํานวน 6 ทาน และทําการวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดความสูญเปลาในแตละกระบวนการ เพื่อใชเปน
ขอมูลในการวางแผนพัฒนาการดําเนินงานนขั้นตอนถัดไป
1.3 การออกแบบวิธีการดําเนินงานใหม (Create Flow) โดยการวางแผนและดําเนินการปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน ซึ่งพิจารณากิจกรรมที่ไมเพิ่มคุณค าและเปนความสูญเปลาในทุกขั้นตอน สรางเปนวิธีการ
ดําเนินงานใหมโดยใชหลักการ E.C.S.R. ไดแก การกําจัด (Eliminate) การรวมกัน (Combine) การทําใหงาย
(Simplify) และการจัดใหม (Rearrange)
1.4 การใชระบบ Just in time เปนการคิดวิธีการที่จะขจัดการรอคอยในการขอรับบริการสายพันธุ
จุลินทรีย เพื่อใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด
1.5 การขับเคลื่อนกิจกรรมตามกระแสคุณคาอยางตอเนื่อง (Persuit Perfection) ทําการพัฒนา
ปรับปรุงใหมีคุณภาพดีขึ้นโดยใชหลักวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งนําผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการ
ธนาคารสายพันธุจุลินทรียมาใชในการพัฒนาและปรับปรุง
2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการจัดตั้งธนาคารสายพันธุจ ุลนิ ทรีย
ทําการประเมินผลการจัดตั้งธนาคารสายพันธุจลุ ินทรียด วยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ
และการคํานวณ ดังนี้
2.1 ดานการลดขั้นตอนการดําเนินงาน
2.2 ดานการลดเวลาการดําเนินงาน
2.3 ดานการลดงบประมาณ
2.4 ดานการลดพื้นที่ในการจัดเก็บสายพันธุจุลินทรีย
2.5 ดานการลดอัตราการตายของสายพันธุจุลินทรีย
3. การประเมินผลความพึงพอใจตอการใหบริการของธนาคารสายพันธุจลุ ินทรีย
ทําการประเมินผลความพึงพอใจตอการใหบริการของธนาคารสายพันธุจุลินทรียเมื่อครบ 1 ป (1
กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2560) การสํารวจขอมูลโดยการใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ
และนํามาวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (ݔҧ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

132

14-15 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 2”

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. ผลของการประยุกตใชแนวความคิดลีนเพื่อปรับปรุงการทํางานดานการจัดการสายพันธุจลุ ินทรีย
1.1 การคนหาคุณคา (Define value) จากการสัมภาษณอาจารยและนิสิตที่ตองใชสายพันธุจุลินทรียใน
การทํางานวิจัย พบวาในปการศึกษาที่ผานมามีอัตราการตายของสายพันธุที่จัดซื้อมา 100% เนื่องจากอาจารยได
มอบหมายใหนิสิตเปนผูเก็บรักษาสายพันธุ ซึ่งเมื่อสัมภาษณนิสิตพบวานิสิตจัดเก็บสายพันธุจุลินทรียแบบระยะสั้น
ซึ่งหากไมถายเลี้ยงเชื้อลงอาหารเลี้ยงเชื้อใหมตามระยะเวลาจะทําใหเชื้อจุลินทรียตาย จากผลการสัมภาษณทําให
ผูวิจัยทราบวาการจัดการดานเก็บรักษาสายพันธุจุลินทรียเปนสิ่งที่ผูรับบริการตองการ
1.2 ผังสายธารคุณคา (Value stream mapping) ทําการเขียนผังสายธารคุณคาเพื่อทราบถึ ง
สถานะปจจุบันของกระบวนการทํางานทั้งหมดทําการระบุปญหาและวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดความสูญเปลาใน
แตละกระบวนการ ดังภาพที่ 1
1.3 การออกแบบวิธีการดําเนินงานใหม (Create Flow) เมื่อวิเคราะหผังสายธารคุณคา ทราบถึงความ
สูญเปลาในแตละขั้นตอน จึงสรางเปนวิธีการดําเนินงานใหม โดยใชหลักการ E.C.S.R. ดังนี้
1) การกําจัด (Eliminate) ทําการยกเลิกวิธีการทํางานแบบเดิมที่อาจารยจะตองดําเนินการดานการ
จัดการสายพันธุจุลินทรียไปทั้งหมด
2) การรวมกัน (Combine) ทําการรวบรวมการทํางานดานการเก็บรักษาสายพันธุจุลินทรียไวภายใต
ธนาคารสายพันธุจุลินทรียที่จัดตั้งขึ้น โดยมีนักวิทยาศาสตรเปนผูดําเนินการ
3) การทําใหงาย (Simplify) และ 4) การจัดใหม (Rearrange) โดยการทํางานแบบ one stop
service รวมบริการทั้งหมดไวที่ธนาคารสายพันธุจุลินทรีย ซึ่งทําหนาที่ดําเนินการดานเอกสาร
การจัดซื้อสายพันธุ การตอเชื้อจากหลอดเชื้อแหง การสอนนิสิตเทคนิคการวิจัยในเรื่องการเก็บ
รักษาสายพันธุ การใหบริการสายพันธุจุลินทรียทั้งภายในและภายนอกคณะฯ และการเก็บรักษา
สายพันธุจุลินทรียในระยะยาว (ดังภาพที่ 2)
สายธารคุณคา

การวิเคราะหสายธารคุณคา และความสูญเปลาในแตละขั้นตอน

อาจารยศึกษาขอกําหนดในการ
จัดซื้อสายพันธุจุลินทรีย

1. อาจารยตองใชเวลาศึกษาขอกําหนด และเอกสารในการขอซื้อสายพันธุ
2. หากไมชํานาญในเรื่องเอกสารจะทําใหเกิดความลาชา
3. เกิดความซ้ําซอนในการซื้อสายพันธุ

ทําเรื่องจัจัดซื้อสา
สายพันธุ

การตอเชื้อจากหลอดเชื
ากหลอด ้อแหง

1.อาจารยตองจัดซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อทุกชนิดเอง ซึ่งใชในปริมาณนอย
2. อาจารยตองเสียเวลามาสอนนิสิตตอเชื้อจากหลอดเชื้อแหง
3. หากไมชํานาญจะทําใหเกิดการปนเปอนเชื้อที่ไมตองการ ตองจัดซื้อ
สายพันธใหม

สอนนิสิตเก็บรักษาสายพันธุ

การเก็บรักษาสายพั
ายพันธุธแ บบระยะสั้น

1. ใชพื้นที่ในการเก็บรักษามาก
2. ตองทําการเปลี่ยนถายอาหารเลี้ยงเชื้อทําใหเกิดการกลายพันธุไดงาย
3. เมื่อนิสิตจบการศึกษา สายพันธุไมมีผูดูแลอยางตอเนื่อง ทําใหเชื้อตาย

ภาพที่ 1 ผังสายธารคุณคาของการดําเนินการเรื่องสายพันธุจุลินทรียแบบเดิม
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การดําเนินงานแบบเดิม

การดําเนินงานแบบใหมโดยใชหลักการ E.C.S.R.

ศึกษาขอกําหนดในการจัดซื้อสาย
พันธุุจุลินทรีย

อาจารยแจงรายชื่อสายพันธุจ ุลินทรียทตี่ องการ
การดําเนินงานของธนาคารสายพั
งธนาคา
นธุจุลนิ ทรีย

ทําเรื่องจัดซื้อสา
สายพันธุ
ศึกษาขอกําหนดในการจัดซื้อสายพันธุจ ลุ ินทรีย
การตอเชือจากหลอ
้อจากหลอดเชื้อแหง
ทําเรื่องจัดซื้อสายพันธุ
สอนนิสิตเก็บรักษา
ษาสายพันธุ

การตอเชื้อจากหลอดเชื้อแหง

การเก็บรักษาสายพั
สายพันธุธแ บบระยะสั้น

สอนนิสิตเก็บรักษาสายพันธุ
การเก็บรักษาสายพันธุแ บบระยะยาว
การใหบริการสายพันธุ

ภาพที่ 2 วิธกี ารดําเนินงานแบบใหมโดยใชหลักการ E.C.S.R.
1.4 การใชระบบ Just in time โดยการจัดเตรียมเชื้อใหกับผูรับบริการเฉพาะสายพันธุที่มีความตองการ
ใช ตามเวลาที่ไดตกลงไวตั้งแตตนเปนการขจัดการรอคอยของผูรับบริการ และจัดทําหลอดเชื้อเก็บรักษาทดแทน
หลอดเชื้อที่ใชไปเพื่อใหมีเชื้อในปริมาณเทาเดิมพรอมสําหรับการให บริการในครั้งตอไป จากการใชระบบ Just in
time สงผลใหระดับความพึงพอใจในดานความสะดวกตอการรับบริการอยูในระดับมากที่สุด (ݔҧ = 4.44) และดาน
ความรวดเร็วตอการใหบริการอยูในระดับมากที่สุด (ݔҧ = 4.51)
1.5 การขับเคลื่อนกิจกรรมตามกระแสคุณคาอยางตอเนื่อง (Persuit Perfection) จากการพิจารณา
ขอเสนอแนะที่จะนํามาใชในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA พบวามีขอเสนอแนะที่มี
ความถี่มากที่สุดคือ ธนาคารสายพัน ธุควรมีจุ ลินทรียที่ มีความหลากหลายเพื่อให สามารถตอบสนองกับความ
ตองการของการเรียนการสอนและงานวิจัยไดอยางเต็มศักยภาพ ผูวิจัยจึงไดนําขอเสนอแนะของผูรับบริการเสนอ
ผูบริหารคณะฯ เพื่อจัดทําแผนในการจัดซื้อสายพันธุจุลินทรียใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการจัดตั้งธนาคารสายพันธุจลุ ินทรีย
2.1 ดานการลดขั้นตอนการดําเนินงาน จากการประยุกตใชแนวความคิดลีนและทําการจัดตั้งธนาคารสาย
พันธุจุลินทรีย พบวาสามารถลดขั้นตอนการทํางานของอาจารยจาก 5 ขั้นตอนเหลือเพียง 1 ขั้นตอน ซึ่งมีความ
แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ดังภาพที่ 2
2.2 ดานการลดเวลาการดําเนินงาน จากการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณอาจารยจํานวน 6 ทานที่ตองใช
สายพันธุจุลินทรียในการทํางานวิจัย พบวาสามารถลด ระยะเวลาการทํางานของอาจารยจาก 905 นาทีเหลือเพียง
10 นาที (p<0.05) และเมื่อวิเคราะหเวลาที่ใชในการดําเนินของธนาคารสายพันธุจุลินทรียจะใชเวลาเพียง 120
นาที ลดลงจากการดําเนินการแบบเดิม 785 นาที หรือ 86.74% มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ
(p<0.05) (ตารางที่ 1) ผลสัมฤทธิ์จากการใชแนวความคิดลีนในการจัดตั้งธนาคารสายพันธุจุลินทรียสอดคลองกับ
ผลของดามธรรม (2559) ที่ประยุกตใชแนวความคิดลีนในการลดเวลาและคาใชจายในงานทุนวิจัยเพื่อรับสิทธิบัตร
หรือตีพิมพผลงานในวารสารระดับนานาชาติของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งพบว า
สามารถลดเวลาการทํางานได 99.20% ลดเวลานําได 78.84% และลดคาใชจายได 99.20%
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ตารางที่ 1 ระยะเวลาและขั้นตอนการดําเนินงานดานการจัดการสายพันธุจุลินทรีย แบบเดิม และการดําเนินงาน
ของธนาคารสายพันธุจุลินทรียหลังจากอาจารยแจงชื่อสายพันธุที่ตองการ
คาเฉลี่ยระยะเวลาการทํางาน (นาที)
ขั้นตอนการทํางาน
แบบเดิม
ธนาคารสายพันธุจลุ ินทรีย
ศึกษาขอกําหนดการจัดซื้อสายพันธุ
120
10
ทําหนังสือเรื่องจัดซื้อสายพันธุ
160
10
การถายเลี้ยงเชื้อจากหลอดเชื้อแหง
335
30
สอนนิสิตเก็บรักษาสายพันธุ
120
30
การเก็บรักษาสายพันธุแบบระยะสั้น
170
30
การใหบริการสายพันธุ
10
รวมระยะเวลาทํางาน
905
120
2.3 ดานการลดงบประมาณธนาคารสายพันธุจุลินทรียจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางในการรวบรวมสายพันธุ
จุลินทรียทั้งการเรียนการสอนและงานวิจัย ซึ่งเมื่ออาจารยและนักวิจัยตองการใชสายพันธุใดๆ ที่มีอยูในธนาคารอยู
แลวสามารถขอรับบริการไดเปนการลดความซ้ําซอนดานงบ ประมาณในการจัดซื้อสายพันธุจุลินทรีย จากการ
ดําเนินงานเปนเวลา 1 ป พบวามีความถี่ของการขอใชโดยเจาของสายพันธุจํานวน 74 ครั้ง, ความถี่ของการยืมใช
สายพันธุจํานวน 67 ครั้ง ซึ่งหากคิดเปนงบประมาณที่สามารถลดไดจากการซื้อสายพันธุซ้ําคือ 20,850 บาท
นอกจากนี้เมื่อธนาคารสายพันธุจุลินทรียไดมีการวางแผนการเก็บรักษาสายพันธุทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และ
ดําเนินการตามแผนที่วางไวทําใหเชื้อจุลินทรียไมตายหรือกลายพันธุ ซึ่งหากคิดเปนงบประมาณที่เกิดจากการจัดซื้อ
สายพันธุทดแทนการตาย 17 สายพันธุหากไมมีธนาคารสายพันธุจุลินทรียได 11,815 บาท ธนาคารสายพันธุ
จุลินทรียไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารคณะฯ ใหใชอาหารเลี้ยงเชื้อ สารเคมี และวัสดุอุปกรณวิทยาศาสตรตางๆ
เพื่อเก็บรักษาสายพันธุทําใหอาจารยไมตองจัดซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อ หรือสารเคมี ซึ่งใชในปริมาณนอยแตหากตองซื้อ
ทุกคนและแยกซื้อจะทําใหเกิดความสิ้นเปลืองเปนอยางมากสามารถคิดเปนงบประมาณที่จะซื้อสารเคมีซ้ําซอนกัน
ได 30,226 บาท รวมงบประมาณที่ลดลงไดทั้งสิ้น 62,891 บาท
นอกจากนี้ไดมีหนวยงานภายนอกที่ขอรับบริการสายพันธุเพื่อใชประโยชนทางดานการศึกษาและการ
วิจัย ไดแก โรงเรียนธาตุนารายณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตพังโคน ศูนยการศึกษาและ
พัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เปนตน
2.4 ดานการลดพื้นที่ในการจัดเก็บสายพันธุจุลินทรีย การเก็บรักษาสายพันธุจุลินทรียแบบระยะสั้นใน
อาหารเลี้ยงเชื้อแบบเอียง และในจานอาหารเลี้ยงเชื้อจํานวน 37 สายพันธุ จะตองใชพื้นที่ในตูเย็น 4 องศาเซลเซียส
10,767 ลูกบาศกเซนติเมตร แตหากเก็บรักษาระยะยาวในหลอด cryovial ที่ -20 องศาเซลเซียสจะใชพื้นที่เพียง
937.95 ลูกบาศกเซนติเมตร ซึ่งสามารถลดพื้นที่การเก็บรักษาลง 11.5 เทามีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญ (p<0.05)
2.5 ดานการลดอัตราการตายของสายพันธุจุลินทรีย กอนการจัดตั้งธนาคารสายพันธุจุลินทรียคณาจารย
ไดมอบหมายใหนิสิตเทคนิควิจัยชั้นปที่ 4 เปนผูเก็บรักษาสายพันธุ ตางๆ เมื่อนิสิตจบการศึกษาทําใหไมมีผูดูแล
อยางตอเนื่องสงผลใหเชื้อจุลินทรียตาย เมื่อจัดตั้งธนาคารสายพันธุจุลินทรียซึ่งมีแผนในการถายเลี้ยงเชื้อทุกสาย
พันธุ และทําตามแผนที่วางไว ทําใหอัตราการตายของสายพันธุจุลินทรียลดลงจาก 100% เหลือ 0% หรือสามารถ
ลดอัตราการตายได 100% มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05)
3. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการของธนาคารสายพันธุจลุ ินทรีย
เมื่อจัดตั้งธนาคารสายพันธุจุลินทรียดวยแนวความคิดลีนมาเปนระยะเวลา 1 ป (1 กรกฎาคม 2559 –
30 มิถุนายน 2560) ไดทําการสํารวจขอมูลโดยการใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการของธนาคารสาย
พันธุจุลินทรียจํานวน 48 คน (ตารางที่ 2) พบวามีคะแนนความพึงพอใจตอการใหบริการอยูในระดับมากที่สุด (ݔҧ
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= 4.65, S.D. = 0.37) และมีขอเสนอแนะจากคําถามปลายเปด ซึ่งผูวิจัยไดนําขอเสนอแนะมาใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงการดําเนินงานตอไป ดังนี้
1. เปนการบริการที่มีประโยชนทั้งดานการวิจัยและการเรียนการสอนอยางยิ่งหากมีการพัฒนาเพิ่มเติ ม
ในสวนของเชื้อจุลินทรียที่หลากหลายมากขึ้นและเพิ่มเติมบริการขยายเชื้อพันธุใหแกผูขอใชบริการจะดียิ่งขึ้น
2. อยากใหพัฒนาเชื้อในกลุมที่มีผลตอเศรษฐกิจ เชนการหมักแอลกอฮอล สาระสําคัญที่ตองการทางพืช
และสัตว
3. ธนาคารควรมีจุลินทรียที่มีความหลากหลาย เพื่อใหสามารถตอบสนองกับความตองการของการเรียน
การสอนและงานวิจัย
4. ถาหากธนาคารสายพันธุจุลินทรียสามารถมีเชื้อมาตรฐานมาใหบริการแกนักวิจัยจะดีมากขึ้น อาจจะ
ไมใหฟรีแตขายในราคายอมเยากวาหนวยงานอื่น แตที่ทําอยูดีมากๆแลว ขอใหบริการอยางนี้ตอไปเรื่อยๆ
ตารางที่ 2 ผลการประเมินผลความพึงพอใจผูรับบริการของธนาคารสายพันธุจุลินทรีย (N = 48 คน)
ความพึงพอใจ
ปจจัย
ݔҧ S.D. ระดับคุณภาพ
1. ความสะดวกตอการรับบริการ
4.44 0.34
มากที่สุด
2. ความรวดเร็วตอการใหบริการ
4.51 0.53
มากที่สุด
3. ความถูกตองของสายพันธุที่ไดรับบริการ
5.00 0.00
มากที่สุด
4. ความรูความสามารถในการถายทอดความรูของบุคลากร
4.50 0.32
มากที่สุด
5. การใหบริการในภาพรวมของบุคลากร
4.67 0.56
มากที่สุด
6. ทานไดรับประโยชนจากการจัดตั้งธนาคารสายพันธุจุลินทรียในระดับใด 4.78 0.45
มากที่สุด
7. ความพึงพอใจในภาพรวมของการบริการ
4.67 0.37
มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย
4.65 0.37
มากที่สุด

สรุปผลการวิจัย
เมื่อทําการวิเคราะหการดําเนินงานดานการจัดการสายพันธุจุลินทรียโดยใชแนวความคิดลีนแลวพบวามี
ความจํา เปนตองจัดตั้งธนาคารสายพันธุจุลินทรีย ซึ่งทํางานแบบ one stop service รวมบริการทั้งหมดไวที่
ธนาคารสายพันธุจุลินทรีย เมื่อจัดตั้งธนาคารสายพันธุจุลินทรียครบ 1 ป (1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน
2560) พบวามีสายพันธุจุลินทรียที่นํามาฝากไวกับธนาคารจํานวน 37 สายพันธุ ความถี่ของการขอใชโดยเจาของ
สายพันธุจํานวน 74 ครั้ง และความถี่ของการยืมใชสายพันธุจํานวน 67 ครั้ง สงผลใหสามารถลดงบประมาณจาก
การซื้อสายพันธุและสารเคมีซ้ําได 62,891 บาท ลดขั้นตอนการทํางานของอาจารยจาก 5 ขั้นตอนเหลือเพียง 1
ขั้นตอน ลดระยะเวลาการทํางานของอาจารยจาก 905 นาทีเหลือเพียง 10 นาที และเมื่อวิเคราะหเวลาที่ใชในการ
ดําเนินของธนาคารสายพันธุจุลินทรียจะใชเวลาเพียง 120 นาที ลดลงจากการดําเนินการแบบเดิม 785 นาที หรือ
86.74% สามารถลดพื้นที่ในการจัดเก็บได 11.5 เทา และลดอัตราการตายของสายพันธุได 100% จากการอํานวย
ความสะดวกและการใหบริการตรงตามความตองการของผูรับบริการ สงผลใหความพึงพอใจของผูรับบริการของ
ธนาคารสายพันธุจุลินทรียอยูในระดับมากที่สุด (ݔҧ = 4.65, S.D. = 0.37)

กิตติกรรมประกาศ
การจัดตั้งธนาคารสายพันธุจุลินทรียไดรับการสนับสนุนทั้งเวลา สถานที่ อุปกรณ สารเคมีจากคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกี ยรติ จังหวั ด
สกลนคร
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การประยุกตโครงขายไรสายสําหรับรถหุนยนตสํารวจ
Wireless Network Application for Exploring Robot Car
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1
2
2
2*
บัญชา อุนพานิช หัตถกานต ภูมี อินทิรา หลีพันธุ และ นิวร ศรีคุณ
Bancha Ounpanich1, Hadtakarn Phoome2, Intira Leephan2 and Nivorn Srikoon2*

บทคัดยอ
งานวิจัย นี้เปนการออกแบบการควบคุมการขับเคลื่อนระยะไกลของรถหุนยนตสํารวจแบบไรสาย รถ
หุนยนตมีการติดตั้งอุลตราโซนิ คเซ็นเซอรเพื่อปองกันการชนสิ่งกีดขวาง จีพีเอสโมดูลสําหรับใชบอกพิกัดของตัว
รถหุน ยนต กลอ งไอพีเ พื่อ สงขอ มูล ภาพมายังผูค วบคุม รถหุน ยนตสํา รวจ เซ็น เซอรค ารบ อนไดออกไซดแ ละ
เซ็น เซอรวัด อุณ หภูมิแ บบไรสัม ผัส การควบคุม ทิศ ทางการเคลื่อ นที่ข องรถหุน ยนตมีก ารใช ก ารเอีย งระนาบ
เซ็นเซอรวัดความเรง สําหรับโครงขายการสื่อสารไรสายแบบไวไฟไดใชในการสงขอมูล ภาพ ขอมูลตําแหนงพิกัด
ปริมาณความเขมขนของแกสคารบอนไดออกไซดและอุณหภูมิไปยังคอมพิวเตอรหรือแอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท
คําสําคัญ: โครงขายไรสาย หุนยนต
Abstract
This research is designed for wireless remote driving control system of an exploring
robot car. The robot car is installed an ultrasonic sensor for prevent collision obstacles, A GPS
module for locate position of the robot, an IP camera use to transmit images data to operator
of the exploring robot, a carbon dioxide sensor and a noncontact temperature sensor. The
robot direction motion control is used the tilt of accelerometer sensor. For the WIFI
communication network used to transmit image data, GPS data, concentration of carbon
dioxide and temperature to the computer or the application on the phone.
Keywords: wireless network , robot

บทนํา
เทคโนโลยีหุนยนตสามารถทําการสํารวจรวมกับมนุษย เชน การสํารวจบริเวณเสี่ยงภัยตางๆ ซึ่งเปนงาน
เสี่ย งอัน ตรายที่เ กิน ขอบเขตความสามารถของมนุษ ยที่ไ มส ามารถปฏิบัติง านสํา รวจเชน นี้ เพื่อ ใหหุน ยนต
สามารถทนตอสภาพแวดลอมและสามารถทําการควบคุมหุนยนตไดในระยะไกลดวยระบบคอนโทรล (Kazala,
2015) โดยมีเ ซ็น เซอรติด ตั้งที่ตัว หุน ยนตเ พื่อ ใชใ นการวัด ระยะทางและเก็บ ขอ มูล ภาพ สํา หรับ หุน ยนตชว ย
ผูป ระสบภัย บริเ วณพื้น ที่เสี่ย งภัย จากภัย อาคารถลม หรือเหมืองถลม (Hemanth, 2015) ไดส นใจการหาผู
ประสพภัย และสภาวะการขาดออกซิเ จน อีก ทั้งมีก ารออกแบบระบบเครือ ขา ยไรส ายที่ มีก ารควบคุม ไดงา ย
พรอ มกับ การใชเ ซ็น เซอรติด สายรัด ขอ มือ ในการควบคุม การเคลื่อ นที่ทํา ใหเ กิด ความสะดวกและ มีร าคาถูก
(RAKESH, 2016) ซึ่งการออกแบบการควบคุมเชนนี้ยังสามารพัฒนาเปน รถเข็นผูที่บกพรองทางการเดินหรือผูที่
สูง อายุ (Anjaneyulu, 2015) ซึ่ง สามารถพัฒ นาเปน อุป กรณข นสง ผูบ าดเจ็บ ที่ค วบคุม จากระยะไกลได
นอกจากนี ้เ ทคโนโลยี ส มารท โฟนสามารถประยุก ตใ ชก ับ การควบคุม การทํ า งานของรถหุ น ยนตไ ด
(Mohammad, 2016)
1
1
2
2
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วัตถุประสงค
เพื่อเปนหุนยนตสํารวจหาตําแหนงวัตถุแผความรอน ปริมาณคารบอนไดออกไซดและภาพในบริเวณพื้นที่
สนใจ โดยมีการควบคุมจากระยะไกลดวยและสื่อสารขอมูลดวยเครือขายไรสาย

ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยนีไ้ ดทําการออกแบบและสรางรถหุนยนตที่ใชสํารวจในการกูภัยหรือเก็บขอมูลความรอนและแกส
คารบอนไดออกไซดและสามารถเก็บภาพในบริเวณที่หุนยนตเคลื่อนที่เขาไปได
ขอบเขตการทํางานของรถหุนยนตสํารวจ
- มีการควบคุมการเคลื่อนที่ของหุนยนตโดยใชสายรัดขอมือที่ติดตั้งเซนเซอรวัดความเรง (ADXL345)
- มีตรวจสอบสิ่งกีดขวางดวยคลื่นอัลตราโซนิคโดยใชเซนเซอร รุน HC-SR04
- สามารถวัดแกสคารบอนไดออกไซดไดโดยใชโมดูล MH-Z14 CO2และตรวจจับอุณหภูมิวัตถุ อุณหภูมิ
สิ่งแวดลอมดวยโมดูล MLX90614
- สรางเครือขายไรสายบนรถหุนยนตเพื่อเชื่อมตอการรับสงขอมูลจีพีเอสและกลองไอพี สําหรับการบอกพิกัด
และขอมูลภาพที่ไดจากการสํารวจ
การออกแบบและการพัฒนา
หุนยนตสํารวจที่พัฒนา ออกแบบและสรางขึ้นในโครงงานนี้ไดใชหลักการพื้นฐานอินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง
(Internet of Thing: IOT) โดยมีชิ้นสวนที่สําคัญคือ NodeMCU Esp8266 ที่ใชเปนอุปกรณสื่อสารขอมูลแบบไวไฟ
โดยการออกแบบไดแบงออกเปน 2 สวน คือสวนแรกเปนสวนของวงจรสื่อสารและควบคุมการทํางานของรถหุนยนต
และสวนที่สองเปนวงจรควบคุมการขับเคลื่อนรถหุนยนตแบบไรสายประกอบดวยวงจรและอุปกรณตางๆ ดังนี้
- วงจรโนดเอพี เ ป น วงจรที่ ใ ช ไ อซี ESP8266(esp-07) เชื่ อ มต อ แบบยู อ าร ต ที ที แ อลกั บ บอร ด
คอนโทรลเลอรนาโนโปรมินิ ATMEGA328 เพื่อใชสําหรับเปนแอคเซสพอยตและรับสัญญาณควบคุมทิ ศทางการ
ขับเคลื่อนรถหุนยนต
- วงจรโนดเซ็ น เซอร เป น วงจรที่ ใ ช ไ อซี ESP8266(esp-12) เชื่ อ มต อ แบบยู อ าร ต ที ที แ อลกั บ โมดู ล
เซ็ น เซอร ค ารบ อนไดออกไซด MH-Z14Aและเชื่ อมต อ แบบไอสแควร ซี กั บ เซ็ น เซอร วั ด อุ ณ หภูมิ แ บบไร สั ม ผั ส
MLX90614ESFของบริษัท Melexis Microelectronic Integrated Systems เพื่อใช สําหรับปริมาณ
คารบอนไดออกไซด อุณหภูมิสิ่งแวดลอมและอุณหภูมิวัตถุที่สนใจ
- วงจรโนดจีพีเอสเปนวงจรที่ใชไอซี ESP8266(esp-01) เชื่อมตอแบบยูอารตทีทีแอลกับโมดูล จีพีเอส
NEO-M8Nของบริษัท Ublox เพื่อใชบอกพิกัดตําแหนงของรถหุนยนต
- กลองไอพี NCL612W ของบริษัท WANSVIEW เพื่อใชในการดูภาพสํารวจจากรถหุนยนต
- วงจรโนดควบคุมการขับเคลื่อนรถหุนยนตแบบไรสายเปนวงจรที่ใชไอซี Esp8266(esp-12F) เชื่อมตอ
แบบไอสแควรซีกับโมดูลเซ็นเซอรวัดความเรง ADXL345 เพื่อใชควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่รถหุนยนต จาก
ระยะไกลโดยการเอียงระนาบของเซ็นเซอร
ในการควบคุมการเคลื่อนที่และติดตามหุนยนตโดยผานเครือขายไรสายแบบไวไฟ โดยขอมูลที่มีการ
สื่อสารกันระหวางคอมพิวเตอรหรือสมารทโฟนกับตัวรถหุนสํารวจ ไดแก ขอมูลการเอียงเซ็นเซอรวัดความเรงที่มือ
เชนหากติดเซ็นเซอรวัดความเรงไวที่มือ และเอียงมือไปขางหนา หุนยนตเคลื่อนที่ไปขางหนา ขอมูลตําแหนงรถ
หุ น ยนต สํ า รวจจาก GPS ข อ มู ล แสงอิ น ฟาเรดที่ จั บ อุ ณ หภู มิ ข องวั ต ถุ ที่ แ ผ ค วามร อ น ข อ มู ล ปริ ม าณแก ส
คารบอนไดออกไซดที่วัดได และสามารถเก็บขอมูลภาพในบริเวณที่หุนยนตเคลือ่ นที่ไปบริเวณนั้นๆดวย IP Camera
อีกทั้งระบบขับเคลื่อนลอมีการปองกันกันชนสิ่งกีดขวางโดยใชอัลตราโซนิคเซนเซอรโดยมีผังการออกแบบอุปกรณ
และการควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่รถหุนยนตสํารวจดังภาพที่ 1 และภาพที่ 2
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ภาพที่ 1 แผนผังการและวิธีการควบคุมการเคลื่อนที่ของรถหุนยนตสํารวจ

ภาพที่ 2 สวนประกอบของรถหุนยนตสํารวจ
การทดสอบการทํางานของหุนยนตสํารวจ
ในการทดสอบการตรวจจับความรอนและการวัดปริมาณแกส คารบอนไดออกไซด ไดกําหนดระยะหาง
ระหวางรถหุนยนตกับวัตถุที่ระยะ 5 10 และ 15 เซนติเมตรตามลําดับ โดยมีการวัดใน 2 รูปแบบคือแบบแรกวัตถุ
(ธูป)ขณะไมติดไฟและแบบที่สองวัตถุขณะติดไฟ พรอมทั้งวัดคาอุณหภูมิของวัตถุและสิ่งแวดลอมดวยดิจิตอล
เทอรโมมิเตอร แลวบันทึกคาคารบอนไดออกไซด อุณหภูมิสิ่งแวดลอม และอุณหภูมิวัตถุ การจัดการทดสอบแสดง
ในภาพที่ 3

140

14-15 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 2”

ก

ข

ภาพที่ 3 การทดสอบการวัดอุณหภูมิสิ่งแวดลอม (ก) และการทดสอบการวัดอุณหภูมิวตั ถุขณะติดไฟ (ข)
สําหรับการทดสอบรถหุนยนตสํารวจไดทําการสรางสถานการณจําลองเหตุการณเกิดควันไฟจากธูปโดย
กําหนดระยะหาง 5 10 และ 15 เซนติเมตรจากตนกําเนิดควัน แลวทําการวัดปริมาณคารบอนไดออกไซดและ
อุณหภูมิสิ่งแวดลอมในกรณีที่ธูปติดไฟและไมติดไฟบนชั้น 3 อาคารฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ดังแสดงในภาพที่ 4 ซึ่งผูควบคุมไดสงหุนยนตสํารวจออกไปสํารวจบริเวณทางเดินซึ่งมีรัศมีการสื่อสารไมเกิน 30
เมตร ทําการสํารวจ 2 ตําแหนง จากนั้นรถหุนยนตสงขอมูลภาพ ขอมูลความรอน ปริมาณแกสคารบอนไดออกไซด
และตําแหนงพิกัด กลับมาที่คอมพิวเตอรและสมารทโฟนของผูควบคุม

รถหุนยนตหยุดตําแหนงที่ 1
รถหุนยนตหยุดตําแหนงที่ 2
รถหุนยนตหยุดตําแหนงที่ 3

ภาพที่ 4 แสดงการทดสอบการเคลื่อนที่รถหุนยนตในชั้นที่ 3 อาคารฟสิกส มหาลัยบูรพา ตามตําแหนงที่กําหนดไว

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
สําหรับการทดสอบการตรวจจับความรอนและการวัดปริมาณแกสคารบอนไดออกไซดทรี่ ะยะหางระหวาง
รถหุนยนตกับวัตถุ 5 10 และ 15 เซนติเมตร มีผลทดสอบการทดสอบการเรียกดูขอมูลปริมาณคารบอนไดออกไซด
และอุณหภูมิ จากผลการวัดอุณหภูมิของตนกําเนิดควันโดยใชโนดเซนเซอรวัดอุณหภูมิไรสัมผัส MLX90614ESF
เปรียบเทียบกับเทอรโมมิเตอรมาตรฐาน พบวาผลการวัดอุณหภูมิมีคาใกลเคียงกันแมวาตนกําเนิดควันจะมีขนาด
เล็ก สวนผลการวัดปริมาณคารบอนไดออกไซดสามารถจําแนกไดวามีควันไฟเกิดขึ้นเมื่อทําการเปรียบเทียบการวัด
คารบอนไดอออกไซดขณะที่ธูปติดไฟและไมติดไฟ (ตารางที่ 1)
สําหรับผลการวัดคารบอนไดออกไซด การดูภาพบริเวณสํารวจและการบอกพิกัดตําแหนงของจีพีเอสจาก
การเชื่อมตอแบบไรสายกับสมารทโฟนและคอมพิวเตอรของ 2 ตําแหนงทดสอบบนชั้น 3 อาคารฟสิกสสําหรับการ
สํารวจแสดงไวตามภาพที่ 5 และภาพที่ 6
ภาพจากหนาจอสมารทโฟนและคอมพิวเตอรสามารถบงบอกตําแหนงพิกัดของตัวรถหุนยนตโดยใชแผนที่
กูเกิ้ลไดอยางถูกตอง การดูภาพจากกลองไอพีที่ติดตั้งบนตัวรถหุนยนตมีคุณภาพชัดเจนในระยะไมเกิน 80 เมตร
ตามแนวทางเดินอาคาร สวนการแสดงผลคาคารบอนไดออกไซดและอุณหภูมิจากโนดเซนเซอรสามารถเก็บขอมูล
ไดทั้ง 2 ตําแหนงทดสอบ
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ตารางที่ 1 ผลขอมูลปริมาณคารบอนไดออกไซด อุณหภูมิวัตถุและอุณหภูมิสิ่งแวดลอม
ระยะในการทดสอบ
(cm)
5
10
15

CO2
(ppm)
410
388
380

ธูปขณะไมติดไฟ
อุณหภูมิ (OC)
MLX90614ESF เทอรโมมิเตอร
วัตถุ สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม
29.83 28.69
30.9
29.55 28.63
30.6
29.25 28.31
29.5

CO2
(ppm)
1011
1011
1011

ธูปขณะติดไฟ
อุณหภูมิ (OC)
MLX90614ESF เทอรโมมิเตอร
วัตถุ สิ่งแวดลอม
วัตถุ
42.61 31.73
42.6
31.99 31.25
32.2
30.55 28.79
31.0

ก

ข

ภาพที่ 5 ภาพจากหนาจอคอมพิวเตอรตําแหนง 1 (ก), ภาพแอปพลิเคชั่นของ ตําแหนง 1 (ข)

ก

ข

ภาพที่ 6 ภาพจากหนาจอคอมพิวเตอรตําแหนง 2 (ก), ภาพแอปพลิเคชั่นของ ตําแหนง 2 (ข)
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สรุปผลการวิจัย
จากผลการทดสอบการตรวจจับความรอนและการวัดปริมาณแกสคารบอนไดออกไซด มาวิเคราะหเพื่อ
พิจารณาความสามารถในการตรวจจับเขมาควันจากการเผาไหม พบวาสามารถจําแนกวัตถุขณะติดไฟและไมติดไฟ
ได สวนผลการดูภาพบริเวณสํารวจและการบอกพิกัดตําแหนงของจีพีเอสจาก 2 ตําแหนงทดสอบจะเห็นไดวาเมื่อ
รถสํารวจยายตําแหนงคาจีพีเอสที่บอกพิกัดสามารถทําการบอกพิกัดไดถูกตอง และสามารถดูภาพบนแอปพลิเคชั่น
ของสมารทโฟนไดอยางคมชัด
สําหรับในงานวิจัยนี้เปนการสรางหุนยนตสํารวจตนแบบที่ใชโนดไรสายเปนอุปกรณสําคัญในการเชื่อมตอ
เซนเซอร ชุดควบคุมการขับเคลื่อน ซึ่งวงจรในสวนตางๆมีการทํางานโดยควบคุมแบบไรสายผานคอมพิวเตอร
สมารทโฟนและชุดควบคุมการขับเคลื่อนโดยตรงโดยที่แตละโนดมีไอพีแอดเดรสเปนของตัวเอง ดังนั้นในการพัฒนา
ตอยอดจากงานวิจัยนี้ผูวิจัยมีแนวทางที่จะทําใหหุนยนตสํารวจมีความยืดหยุนที่จะติดตั้งเครื่องมือบนหุนยนตเปน
แบบโมดูลไรสายเพื่อใหงายตอการประกอบหุนยนต
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เครื่องทดสอบตัวล็อกกลางบานเลื่อนประตูและหนาตางชนิดล็อกพลัส
Testing Machine for Sliding Door and Window LOCK-Lock Plus Type
___________________________________________________________________
1
2
2*
บัญชา อุนพานิช ไพโรจน อนันตะเศรษฐกูล และ นิวร ศรีคุณ
Bancha Ounpanich1, Piroj Anantasajakol2 and Nivorn Srikoon2*

บทคัดยอ
เครื่องทดสอบตัวล็อกกลางบานเลื่อนประตูและหนาตางถูกพัฒนาและสรางขึ้นเพื่อใชในการทดสอบการสึก
หรอของระบบกลอนล็ อกชนิ ดล็ อกพลั ส ของบานเลื่ อ นประตู และหน า ต างกระจกในงานควบคุ มคุ ณภาพของ
อุตสาหกรรมในประเทศ เครื่ องที่ ถู กพั ฒนาและสร างขึ้ นนี้ ประกอบดวย 2 ส วนหลั ก คือ ส ว นควบคุ มด วยไฟฟ า
อิเล็กทรอนิกสและสวนขับเคลื่อนทางกล สวนควบคุมดวยไฟฟาอิเล็กทรอนิกสใชไมโครคอนโทรลเลอรขนาด 8 บิต
เปนตัวรับสัญญาณจาก เซ็นเซอรแสง 2 ตัว ที่มีระยะการวัดระหวางเซ็นเซอร 90 องศา เพื่อสั่งการเคลื่อนที่และหยุด
ของสวนขับเคลื่อนทางกล สวนขับเคลื่อนทางกลใชดีซีมอเตอรขนาด 24 โวลต 10 วัตต ดวยความเร็วรอบ 20 รอบตอ
นาที เปนตัวขับเคลื่อนตัวล็อกกลางบานเลื่อน ที่ใชในการทดสอบเคลื่อนที่เปนแนวเสนรัศมีไปมาระหวางเซ็นเซอรทั้ง
สอง จํานวนรอบในการทดสอบถูกกําหนดผานกลองควบคุมและแสดงผลจํานวนรอบการทดสอบผานหนาจอ LCD 4 u
16 ตัวอักษรของกลองควบคุม การเคลื่อนที่ของตัวล็อกกลางบานเลื่อนจากเซ็นเซอรแสงตัวที่หนึ่งไปยังเซ็นเซอรตัวที่
สองนับเปนหนึ่งรอบการทดสอบ จํานวนรอบของการเคลื่อนที่ในการทดสอบสูงสุดที่เ ครื่องทําไดคือ 65,000 รอบ
เครื่องทดสอบจะหยุดและสงสัญญาณเสียงเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อครบจํานวนรอบการทดสอบ ผลการตรวจสอบการ
ทํางานของเครื่องที่สรางขึ้นดวยการกําหนดจํานวนรอบในการทดสอบ 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 และ
12,000 รอบ พบวาเครื่องทดสอบสามารถทํางานไดถูกตองตรงตามจํานวนรอบที่กําหนดและการสงสัญญาณเตือนการ
หยุดการทํางานของเครื่องทํางานไดอยางถูกตอง
คําสําคัญ: ตัวล็อกกลางบานเลื่อน เครื่องทดสอบ เซ็นเซอรแสง
Abstract
This research is to develop an apparatus for abrasive testing of sliding glass door and
window Lock Plus in order to practically use in quality control section in local industry. This
developed and constructed testing apparatus is composed of two major parts i.e. electronically
control part and mechanically moving part. The electronically control device are 8 bit
microcontroller which controls two light sensors whose 90 Degree interval scan distance to
command moving and stopping of mechanically moving part. The mechanically moving part uses 24
volts 10 watts with speed of DC motor 20 cycle/minutes which driving the test sliding glass door
and window Lock Plus to radius moving between both sensors. Test cycle setting has been done
and number of test cycles has been shown on 16 x 4 character LCD display of controlled box.
Tested cycle moving from a light sensor to another light sensor is a test cycle. Maximum test cycles
of this machine are 65,000 cycles. The testing machine will be automatically stopped and alarm
sounded when a test reaches setting test cycles. Verification and functional test results of the
developed machine by setting the test cycles as 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 and 12,000 cycles
indicate that test machine properly worked as setting and alarm sounded correctly.
Keywords: sliding door lock, sliding window lock, testing machine, light sensor
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บทนํา
ตัวล็อกกลางบานเลื่อนประตูธรรมดาทั่วไปถูกติดตั้งบนประตูเขาบาน ประตูหองน้ํา ประตูหองเก็บของ
เปนตน การติดตั้งตัวล็อกกลางบานเลื่อนประตูเพื่อใชในการล็อกและคายล็อกเมื่อเปดหรือปดประตูเขาออก การใช
งานลักษณะซ้ําๆ เชนนี้ยอมกอใหเกิดการชํารุดในการใชงาน บานประตูที่ดีมีคุณภาพมีองคประกอบหลักหนึ่งที่
สําคัญคือตัวล็อกกลางบานเลื่อนที่สามารถใชงานไดทนทานและไมตดิ ขัดในการล็อกและคายล็อก ดังนั้นการทดสอบ
สมรรถนะของตัวล็อกกลางบานเลื่อนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งในกระบวนการผลิต เนื่องจากเปนผลผลิตที่มีการใช
งานอยางแพรหลายทุกครัวเรือน และมีผลกระทบตอประชาชนผูบริโภคในวงกวางนับลานครอบครัว ปญหาที่มัก
พบอยูบอยๆของตัวล็อกกลางบานเลื่อนประตู คื อ การสึกกรอนของชิ้นสวนในตัวล็อกกลางบานเลื่อนกอนกําหนด
ซึ่งอาจเกิดจากกระบวนการผลิตหรือการใชวัสดุดอยคุณภาพทําใหตัวล็อกกลางบานเลื่อนชํารุดกอนเวลาอันควร
หรือมีอายุใชงานสั้น โครงสรางของตัวล็อกกลางบานเลื่อนประตู (2012) ประกอบดวยชิ้นสวนตางๆไดแก มือบิดล็
อกบานเลื่อน และใบมีดล็อกปะตู ดังแสดงในภาพที่ 1 การทดสอบตัวล็อกประตูของรถ (撪㱤彍Ƌ暭⛉㛰昷
⅓⏟, 2013 ) จากสิทธิบัตรก็มีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบหาความคงทนของตัวล็อกประตูรถเชนกัน

ภาพที่ 1 โครงสรางของตัวล็อกกลาง บานเลื่อนประตูชนิด Lock Plus
ประเด็นปญหาดังกลาวจึงมีความตองการเครื่องมือทดสอบการทํางานของตัวล็อกกลางบานเลื่อนเพื่อ
ควบคุมและกําหนดคุณภาพในแตละครั้งของการผลิตตัวล็อกกลางบานเลื่อนออกสูตลาด ซึ่งจะกอใหเกิดมาตรฐาน
ในกลุมอุตสาหกรรมผลิตตัวล็อกกลางบานเลื่อนในประเทศ ในการออกแบบเครื่องมือทดสอบจะตองจําลองการ
ทํางานของระบบตัวล็อกกลางบานเลื่อน และพัฒนากลไกหมุนตัวล็อกกลางบานเลื่อนในการทดสอบแทนการหมุน
ดวยมือ (manual test) ที่สําคัญเครื่องมือทดสอบนี้ตองสามารถเก็บขอมูลจํานวนวงรอบ (rotating cycle) ของ
การหมุน หรือบิดตัวล็อกกลางบานเลื่อนเพื่อทดสอบและแสดงผลได นอกจากนี้ยังตองมีความทนทานตอการใชงาน
ทดสอบตอเนื่องเปนระยะเวลานาน มีความเสถียรในการทดสอบ จากความตองการเครื่องมือดังกลาวจึงเกิดความ
รวมมือระหวางบริษัทเอกชนและหนวยงานของรัฐขึ้น โดยไดมีแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางผูผลิตตัวล็อกกลาง
บานเลื่อนประตูและทีมนักวิจัยจนกระทั่งสามารถสรางเครื่องมือทดสอบตัวล็อกกลางบานเลื่อนประตูตนแบบได
สําเร็จ งานวิจัยนี้จะนําเสนอผลงานการพัฒนาเครื่องทดสอบและผลการใชทดสอบตัวล็อกกลางบานเลื่อน

วัตถุประสงค
1. ออกแบบและสรางเครื่องทดสอบตัวล็อกกลางบานเลื่อนบานประตูหนาตาง
2. นําเครื่องทดสอบไปใชงานทดสอบผลิตภัณฑสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเพื่อออกใบรับรองรับรองผลิตภัณฑ
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ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยเครื่องมือทดสอบนีเ้ ปนการออกแบบเครื่องมือทดสอบตัวล็อกกลางบานเลื่อนของบานประตูหรือ
หนาตาง ซึ่งจะนําเครื่องมือที่ถูกสรางนี้ไปทดสอบตัวล็อกกลางบานเลื่อนชนิดล็อกพลัส เพื่อออกใบรับรองตัวอยาง
ผลิตภัณฑทดสอบใหกับภาคอุตสาหกรรม ลักษณะการออกแบบตองคํานึงถึงปจจัยหลายประการในการออกแบบ
ไดแก เครื่องมือทดสอบที่ออกแบบตองงายตอการใชงาน การติดตั้งเครื่องมือทดสอบกับตัวอยางทดสอบตัวตองงาย
ตอการติดตั้ง การออกแบบใชวัสดุในประเทศทั้งหมดในราคาประหยัด ระบบวัดเปนระบบไมโครโปรเซสเซอร
คอนโทรลที่มีความแมนยํา เปนตน ซึ่งเครื่องทดสอบที่ออกแบบและสรางประกอบดวย 2 สวนสําคัญไดแก ระบบ
อิเล็กทรอนิกสควบคุม และระบบกลขับเคลื่อนงานกล
การออกแบบเครื่องทดสอบ
ขอมูลเบื้องตนในการออกแบบมุมหมุน
การออกแบบเครื่องทดสอบตัวล็อกกลางบานเลื่อนในเบื้องตนตองคํานึงถึงคุณลักษณะเฉพาะของตัวตัวล็
อกกลางบานเลื่อน ( Sliding Door and Window LOCK-Lock Plus ) ซึ่งคุณลักษณะของตัวล็อกกลางบานเลื่อน
ชนิดนี้จะทําการบิดตัวล็อกกลางบานเลื่อนเพื่อปลด หรือคายล็อก และเปดประตูใหคนที่อยูหลังหรือหนาประตูเขา
ออกไปภายในหอง โดยมุมในการกวาดหมุนของตัวล็อกกลางบานเลื่อนประมาณ 90 องศา ฉะนั้นการออกแบบจึง
ตองคํานึงถึงระยะมุมของการบิดตัวล็อกกลางบานเลื่อนไมใหเกินกวาความสามารถของตัวล็อกกลางบานเลื่อน โดย
การออกแบบตองวางตําแหนงของเซ็นเซอรแสง (Light Sensor) ทั้งสองใหพอดีที่มุม 90 องศา เพื่อขณะมอเตอร
กลับทางหมุนในการทดสอบของตัวล็อกกลางบานเลื่อนจะไดไมเกิดปญหาขัดของ
ความเร็ววงรอบในการทดสอบ (รอบตอนาที)
ออกแบบอุปกรณตองคํานึงถึง ความเร็วในการทดสอบ ซึ่งตองเลือกใชมอเตอรที่มีสปรีดเทียบคียงกับมือ
มนุษย การออกแบบระบบล็อกและจับ ตัวล็อกกลางบานเลื่อน ภายในประเทศไทยเปนหลัก ฉะนั้นการออกแบบ
เครื่องมือทดสอบก็จะตองอิงกับมาตรฐานในการทดสอบเพื่อใหไดมาซึ่งผลการทดสอบที่ถูกตอง โดยในการทดสอบ
จํานวนรอบในการหมุนบิดตัวล็อกกลางบานเลื่อนทดสอบกําหนดที่ 20 รอบตอนาที เพื่อสัมพันธกับการใชงานจริง
และอุปกรณชวยหมุนใหเกิดแรงบิดแทนมือคนไดแกมอเตอรเกียรดีซี (2014) ที่มีเฟองทดรอบความเร็ว 20 รอบตอ
นาที
แรงที่ใชหมุน
การออกแบบแรงในการหมุนตัวล็อกกลางบานเลื่อนจะตองสัมพันธกับขนาดของมอเตอรดีซีที่ใช โดยใน
การออกแบบกําหนดขนาดของมอเตอร ในเบื้องตนตองใหน้ําหนักถวงที่ตัวล็อกกลางบานเลื่อน เพิ่มน้ําหนักทดลอง
ประมาณ 2.5 kg. จนกระทั่งมีแรงบิดพอที่จะหมุนตัวล็อกกลางบานเลื่อนได ซึ่งสามารถนํามาคํานวณแรงบิด
(Torque) = mgr (2.5X9.81x0.27)=6.62 Nm. และเลือกมอเตอรขนาด 24V 10W ในการขับเคลื่อนตัวล็อกกลาง
บานเลื่อน
จํานวนครั้งที่ออกแบบ
การทดสอบจํานวนครั้งก็เพื่อใหทราบถึงการใชงานตัวล็อกกลางบานเลื่อนจะใชงานไปนานเทาไร ในการ
ทดสอบจะตองคํานึงถึงความสามารถของเครื่องในการทดสอบ โดยสมรรถนะของเครื่องทดสอบตองออกแบบให
สามารถทดสอบไดครอบคลุมจํานวนทดสอบไดมากพอ โดยการออกแบบเครื่องทดสอบสามารถตั้งการทดสอบได
มากถึง 85,000 ครั้ง ฉะนั้นการออกแบบเครื่องมือทดสอบก็จะตองครอบคลุมตอจํานวนการทดสอบในแตละครั้ง
โดยในการทดสอบที่สําคัญกําหนดจํานวนรอบในการทดสอบที่ 6,000 ครั้ง เพื่อออกใบรับรองผลิตภัณฑ
การออกแบบระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม
จากขอมูลเบื้องตนไดออกแบบดังแสดงหลักการทํางานตามบล็อกไดอะแกรม (ภาพที่ 2) ควบคุมดวยระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร_(MCU 8 bit) ไดพัฒนาโปรแกรมควบคุมขั้นตอนการทํางานตามโฟลวชารต (ภาพที่ 3)
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Count/Count set
Display

เริม
 ทํางาน

เป ิดพอร์ตรับข้อมู ล

LCD 4X16
Character

ตั งค่าการทดสอบ

Light Sensor
(left)

เซ็นเซอร์ส่งสั ญญาณ
การทดสอบ

Light Sensor
(Right)

ไมโครคอนโทรล
เลอร์รบ
ั ข้อมู ล

MCU
8 Bit

กลั บทางหมุ น
มอเตอร์

แสดงผลการทดสอบ
ใช่
ครบจํานวนการ
ทดสอบ

DC Motor

Mechanical Drive
System

ไม่ใช่

ส่งสั ญญาณหยุด
การทดสอบ
หยุดการทดสอบ

ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงการทํางานและสวนประกอบ
ของเครื่องทดสอบตัวล็อกกลางบานเลื่อน

ภาพที่ 3 แผนผังโปรแกรมการทํางานของ
เครื่องทดสอบตัวล็อกกลางบานเลื่อน

การพัฒนาโปรแกรมสําหรับเครื่องทดสอบตัวล็อกกลางบานเลื่อน
ในการพัฒนาเครื่องทดสอบไดใชโปรแกรมภาษาเบสิก (2549) จาก Microcode studio Plus เปนตัว
คอมไพลเลอร รวมกับไมโครคอนโทรลเลอร Pic แบบ 8 บิต ดังผังไดอะแกรมการออกแบบฮารดแวร ภาพที่ 2
จากนั้นผังไดอะแกรมนําไปออกแบบและสรางเครื่องทดสอบตัวล็อกกลางบานเลื่อนดังภาพที่ 4 โปรแกรมควบคุม
พัฒนาขึ้นออกแบบเพื่อรับ-สงขอมูล แสดงผลและควบคุม แผนผังโปรแกรมการทํางานของเครื่องทดสอบแสดงดัง
ภาพที่ 3 โดยเมื่อโปรแกรมทํางานจะเปดพอรตการรับขอมูลอัตโนมัติ จากนั้นโปรแกรมจะรอรับสัญญาณการหมุน
มอเตอรจากเซ็นเซอรแสงทั้งสองตัว โดยเมื่อเซ็นเซอรตัวใดตัวหนึ่งไดรับสัญญาณเริ่มตนการทดสอบจะสงสัญญาณ
ไปใหไมโครคอนโทรลเลอรประมวลผล สั่งใหมอเตอรหมุนเพื่อบิดตัวล็อกกลางบานเลื่อนหลังจากนั้นจะสั่งแสดงผล
การทดสอบที่ LCD และเมื่อมอเตอรหมุนไปถึงเซ็นเซอรตัวที่สอง เซ็นเซอรจะสงสัญญาณการหมุนของมอเตอรมาที่
ไมโครคอนโทรลเลอรๆจะสั่งแสดงผลที่ LCD และสั่งกลับทางหมุนมอเตอรอีกครั้งการทํางานของโปรแกรมจะ
ทําซ้ําๆ ทุกครั้งของการหมุนมอเตอร แทนมือคน โปรแกรมจะทําการตรวจสอบคาที่ตั้งการทดสอบและสั่งหยุด
มอเตอรและสงสัญญาณเตือนดวยบัสเซอรเพื่อแสดงการสิ้นสุดการทดสอบ
การออกแบบระบบขับเคลื่อนทางกล
ระบบกลไกของเครื่องทดสอบเปนสวนสําคัญ ในการออกแบบ ประกอบดวย มอเตอรดีซี (DC. gear
Motor, 2012) แขนรับเซ็นเซอร (C) เซ็นเซอรแสง (A,B) และตัวล็อกกลางบานเลื่อนทดสอบ (D) โดยมอเตอร
เกียรดีซี (F) ที่มีความเร็ว 20 รอบตอนาที ทําหนาที่หมุนลูกบิดตัวล็อกกลางบานเลื่อนในจังหวะล็อก และคายล็อก
ประตูผานแกนมอเตอร ในขณะเดียวกันแขนรับเซ็นเซอรซึ่งตอคับปงกับแกนมอเตอรจะหมุนไปตามจังหวะของ
มอเตอรในจังหวะทวนและตามเข็มนาฬิกา ทุกครั้งที่เแขนเซ็นเซอรเคลื่อนที่ไปบังเซ็นเซอรแสงๆจะสงสัญญาณไป
ใหกลองควบคุมมอเตอร ภาพที่ 4 มอเตอรจะกลับทางหมุนและควบคุมการทดสอบตัวล็อกกลาง แขนรับเซ็นเซอร
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ถูกขับโดยมอเตอรก็จะเปลี่ยนตําแหนงไปบังเซ็นเซอรแสงตัวที่สอง จังหวะการทํางานของมอเตอรจะทําสลับไปมา
จนกระทั่งสิ้นการทดสอบที่ตั้งไว มอเตอรจึงหยุดหมุน ทุกครั้งที่เปลี่ยนทิศทางการหมุนสัญญาณจากเซ็นเซอรจะสง
สัญญาณไปใหไมโครคอนโทรลเลอรประมวลผลและแสดงผลการทดสอบเปนจํานวนครั้งที่ LCD จากแนวคิดในการ
ออกแบบดังกลาวสามารถสรางเครื่องทดสอบตามแบบราง ภาพที่ 5 และสรางเครื่องจนสําเร็จดังภาพที่ 6

ภาพที่ 4 เครื่องทดสอบที่ออกแบบและสรางขึ้น

ภาพที่ 5 แบบระบบกลไกขับเคลือ่ นเครื่องทดสอบตัวล็อกกลางบานเลื่อน, A,B = เซ็นเซอรแสง, C = แขนรับ
เซ็นเซอร, D = ตัวล็อกกลางบานเลื่อน, F = ดีซีมอเตอร
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เซ็นเซอร์ แสง
ตัวล็อกกลางทดสอบ
แขนรั บเซ็นเซอร์

.

ภาพที่ 6 รูประบบกลไกขับเคลื่อนตัวล็อกกลางบานเลื่อนดวยมอเตอรดีซี
การทํางานของเครื่องทดสอบ
จากภาพที่ 5 แสดงแบบระบบกลไกการทํางานของเครื่องทดสอบตัวล็อกกลางบานเลื่อน และนํามาสราง
เปนเครื่องทดสอบไดอยางสมบูรณดัง ภาพที่ 6 ทั้งระบบกลและระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม ตามภาพที่ 4 การ
ออกแบบและสรางเครื่องทดสอบตัวล็อกกลางบานเลื่อนประกอบดวยไมโครคอนโทรลเลอรขนาด 8 บิต ทําหนาที่
ควบคุมสั่งการมอเตอร 24 VDC. ขับมือกลจับตัวล็อกกลางบานเลื่อน (ภาพที่ 5, 6) ทําการทดสอบใหหมุนแทนมือ
คนดวยความเร็ว 20 รอบตอนาที ในแตละครั้งของการหมุนตัวล็อกกลางบานเลื่อน เซ็นเซอรจะรับสัญญาณการ
หมุนตัวล็อกกลางบานเลื่อนจากแขนรับเซ็นเซอรซึ่งจะสะทอนสัญญาณ และสั่งการใหเ ครื่องทําการบันทึกผลการ
ทดสอบ พรอมกับแสดงผลจํานวนนับของตัวล็อกกลางบานเลื่อนบนจอ LCD มีรายละเอียดดังนี้
1. สวนรับขอมูล เซ็นเซอรแสงสองตัวบนและลาง ทําหนาที่รับสัญญาณการหมุนของตัวล็อกกลางบาน
เลื่อนขณะเดียวกันก็สามารถรับขอมูลการนับจํานวนครั้งของการทดสอบ สามารถหยุ ดไดเองโดยอัตโนมัติและมี
เสียงเตือนการหยุดทดสอบเมื่อการทดสอบสิ้นสุดตามจํานวนที่ตั้งทดสอบ
2. สวนควบคุมเปนการควบคุมดวยไมโครคอนโทรลเลอร กําหนดการหมุนของมอเตอร ใหมีทิศทางทวน
และตามเข็มนาฬิกาประมาณ 20 รอบตอนาที ดวยระยะกวาด 90 องศา การกลับทางหมุนของมอเตอรใชสวิทซ
แสง (Light sensor) เปนตัวสั่งดังภาพที่ 5 และ 6
3. สวนแสดงผล เปนการแสดงผลบน LCD ดังภาพที่ 7 (บัญชาและไพโรจน, 2557) การแสดงผลแบง
ออกเปนสองสวนคือสวนแรกแสดงผลการตั้งคาการทดสอบของตัวล็อกกลางบานเลื่อนไดสูงสุด 65,000 ครั้ง
สามารถตั้งคาการหยุดขอระบบทดสอบที่ตําแหนงใดๆตามตองการไดโดยความละเอียดสูงสุดที่ 200 ครั้ง การตั้งคา
การทดสอบจะแสดงผลบน LCD แถวที่ 1 ในภาพที่ 7 สวนที่สองแสดงผลการนับจํานวนของการทดสอบของ
เซ็นเซอรทั้งสองแสดงผลบน LCD แถวที่ 2 และ 3 ในภาพที่ 7 เชนกัน

ภาพที่ 7 เครื่องควบคุมมอเตอรระบบทดสอบและสวนแสดงผลการทดสอบ
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ผลการทดสอบระบบ (System Performance Testing Result)

การตั้งคาจํานวนครั้งในการหยุกเครื่อง

จากการทดสอบเครื่องทดสอบตัวล็อกกลางบานเลื่อนทั้งโหมดอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติสามารถทํางานได
อยางถูกตองไมผดิ พลาดดังภาพที่ 8
ตําแหนงตั้งเครื่องทดสอบ
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ภาพที่ 8 แผนภูมิแสดงการตอบสนองตอการตั้งนับจํานวนของระบบทดสอบตัวล็อกกลางบานเลื่อน
จากแผนภูมิของกราฟแสดงการทํางานของเครื่องทดสอบตัวล็อกกลางบานเลื่อนประตูสามารถตั้งจํานวนครั้ง
ในการทดสอบเครื่องใหหยุดโดยอัตโนมัติที่ตําแหนงตางๆกันได โดยตั้งการหยุดทดสอบของเครื่องไวที่ 2,000-12,000
ทั้งหมดหกตําแหนง ตําแหนงละสองครั้ง ผลการทดสอบปรากฏวา เครื่องทดสอบตัวล็อกกลางบานเลื่อนสามารถหยุด
ไดตามตําแหนงที่ตั้งไดทุกครั้งโดยไมมีขอผิดพลาดและเตือนการหยุดการทํางานดวยเสียงบัสเซอรไดถูกตอง
การทดสอบระบบความปลอดภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เมื่อเกิดการทํางานของเซ็นเซอรแสงบกพรองดีซี
มอเตอรจะไมกลับทางหมุนใหตัวล็อกกลางบานเลื่อนกลับทิศทาง ระบบกลซึ่งทํางานผิดทําใหเกิดการฝดในระบบ
กระแสไฟฟาจะเพิ่มขึ้นซึ่งทําให ฟวสทําหนาที่ตั ดระบบไฟฟาออกจากดีซีมอเตอรเพื่อเปนการหยุดระบบการ
ขับเคลื่อนของตัวล็อกกลางบานเลื่อน จากการจําลองการทํางานใหเซ็นเซอรแสงทํางานบกพรองทั้ง 10 ครั้ง พบวา
ระบบสามารถตัดการทํางานของมอเตอรไดอยางถูกตองทั้ง 10 ครั้ง โดยไมทําใหทั้งระบบเสียหายแตประการใด

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
การประดิษฐเครื่องทดสอบตัวล็อกกลางบานเลื่อนทําไดสําเร็จ เครื่องทดสอบสามารถทําการทดสอบได
อยางถูกตองโดยสามารถตั้งคาหยุดการทดสอบ อัตโนมัติไวที่ 10,000 และสามารถตั้งคาหยุดการทดสอบที่ตําแหนง
ตางๆไดตามตองการโดยมีความละเอียดต่ําสุด 200 ครั้ง และสามารถทดสอบไดมากที่สุดถึง 65,000 ครั้ง การ
ทดสอบการตั้งคาเพื่อหยุดการทดสอบสามารถทําไดถูกตองทุกครั้งโดยไมผิดพลาด และมีเสียงการเตือนดวยบัส
เซอรถูกตองเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ
จากการออกแบบ สรางเครื่องทดสอบ และทําการทดสอบเครื่องประสบความสําเร็จเปนอยางดี ไดนํา
เครื่องทดสอบไปทําการทดสอบตัวอยางผลิตภัณฑตัวล็อกกลางบานเลื่อนชนิดล็อกพลัส ผลการทดสอบผลิตภัณฑที่
การทดสอบ 6000 ครั้ง ผลิตภัณฑตัวอยางสามารถผานการทดสอบมีคุณภาพดีไมเกิดการชํา รุดเสียหาย แตก หัก
หรือราว หนวยทดสอบภาควิชาวิศวกรรมโยธาจึงไดออกผลการรับรองผลิตภัณฑรหัสสินคา 1390644153 ใหแก บ.
เน็คเสต็ป อินดัสทรี จํากัด ผูสงตัวอยางทดสอบ ตามใบรับรองผลิตภัณฑเลขที่ SPT 106/53
อนึ่งผลงานการประดิษฐเครื่องมือทดสอบซึ่งบริษัทเปนผูออกทุนวิจัยให ไดถูกนําไปไวใชในหนวยทดสอบ
ผลิตภัณฑของบริษัท และเครื่องมือนี้ถูกนําไปประชาสัมพันธในงานบานและสวน งานสถาปนิกสยาม เปนตน
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การเก็บขอมูล การเก็บขอมูลจากการทดสอบในอนาคตจําเปนตองสามารถเก็บขอมูลไดแมระบบไฟฟาจะดับ
ก็สามารถเก็บขอมูลครั้งสุดทายไดดวย หนวยความจําหรือเก็บขอมูลผานระบบคอมพิวเตอรหรือเครื่องทดสอบสามารถ
ออกแบบใหใชระบบไฟฟาดีซีทําการ Back up ขณะทีไฟฟาเอซีเกิดดับขึ้นก็ยังสามารถทํางานไดอยางตอเนือ่ ง
การเตือนเมื่อการทดสอบพบปญหาของกลไกในตัวล็อกกลางบานเลื่อน ปญหาการขัดของของกลไกใน
ตัวล็อกกลางบานเลื่อนจะเกิดฝดเมื่อการทดสอบใกลจะถึงจุดที่ตัวล็อกกลางบานเลื่อนจะพังเสียหาย จนในที่สุดจะ
ฝด จนกระทั่ ง มอเตอร ไ มส ามารถขับ ระบบตั วล็ อกกลางบานเลื่ อนได ซึ่ง จะมี ผลทํา ให โ หลดที่ ตัว มอเตอรแ ละ
กระแสไฟฟาเพิ่มมากขึ้นเกินกวาขนาดของฟวสที่ตั้งไวซึ่งจะทําใหฟวสขาดตัดระบบการทดสอบออกไปเพื่อกันไมให
ระบบอื่นๆเสียหายเพิ่มเติม อนึ่งการปองกันโดยฟวสคอนขางชามักทําใหระบบขางเคียงเสียหายตามไปดวย การ
ออกแบบดวยระบบอิเล็กทรอนิกสฟวสก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งชวยปองกันการกระแสไฟฟาเกิ นในระบบไดดีกวา
ระบบฟวสและทํางานปองกันระบบไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
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รูปแบบการสื่อสารแบบเครือขายเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
Model of Network Communication for Conserving the Environment
___________________________________________________________________
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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องรูปแบบการสื่อสารแบบเครือขายเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบ
การสื่อสารแบบเครือขาย การจัดการระบบสารสนเทศและการกระจายขอมูลขาวสารแบบเครือขาย และศึกษาการใช
ประโยชน จากข อมูลข าวสารแบบเครื อข ายด านสิ่ งแวดล อม เป นการศึกษาเชิ งสํ ารวจเก็ บข อมู ลจากองคกรด าน
สิ่งแวดลอมทั่วประเทศไทยจํานวน 25 องคกร พบวา รูปแบบการสื่อสารแบบเครือขายขององคกรดานสิ่งแวดลอม ใช
การสื่อสารในเรื่อง ขอมูลทั่วไปขององคกร กิจกรรม ขาวสาร การรณรงค โครงการ รายงานประจําป บทความสาระนารู
งานวิจัย กฎหมาย โดยสื่อที่ใชในการเผยแพรสวนมากเปนเว็บไซตและโซเชียลเน็ตเวิรค เนื่องจากเปนชองทางการ
สื่อสารที่สามารถเขาถึงกลุมคนไดหลากหลายทุกที่ทุกเวลา รับรูในวงกวางไดอยางรวดเร็ว กลุมเปาหมายคือสมาชิกและ
ผูสนใจทั่วไป มีรูปแบบเครือขายขององคกรดานสิ่งแวดลอมประกอบดวยเครือขายภายในและเครือขายภายนอก
รูปแบบการสื่อสารเปนแบบผสมระหวางแบบวงกลม ซึ่งเปนการสื่อสารภายในเครือขายองคกรแบบไมมีผูนํา องคกรมี
ความเทาเทียมกันในการกระจายขาวสาร กับแบบ all-channel ซึ่งเปนการสื่อสารที่สมาชิกเครือขายมีความเทาเทียม
กันในการสื่อสาร ทําใหสามารถสื่อสารกันไดทุกทิศทุกทาง กอใหเกิดการสื่อสารในวงกวางโดยมีสาระของการเชื่อมโยง
ระหวางกันในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การทํากิจกรรม การรวมมือชวยเหลือกันในประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่
คลายคลึงกัน ลักษณะขององคกรและเครือขายขององคกรดานสิ่งแวดลอม มีลักษณะองคกรเปนแบบวิวัฒนาการ เริ่ม
จากกลุมบุคคลหรือองคกรมาในระดับกลุมพื้นที่รวมกันสนับสนุนและเรียนรูรวมกันมีการเกาะเกี่ยวกันในการทํากิจกรรม
หรือการขับเคลื่อนประเด็นที่เห็นสอดคลองกัน เชน สมาคมอนุรักษนกและธรรมชาติแหงประเทศไทย มูลนิธิพัฒนา
ชุมชนในเขตภูเขา มูลนิธิโลกสีเขียว บางองคกรมีลักษณะองคกรแบบผสมระหวางการจัดตั้งและวิวัฒนาการ ซึ่งมีการทํา
โครงการในระดับประเทศและตางประเทศ มีโครงสรางการทํางานที่ชัดเจนและการเชื่อมโยงกับหนวยงานภาครัฐ เชน
มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดลอม มูลนิธิภูมิปญ
 ญาชาติพันธุ เปนตน
คําสําคัญ: เครือขาย การสื่อสารแบบเครือขาย การอนุรักษสิ่งแวดลอม
Abstract
The research about a communication network for the conservation of environment aims to
study the model of communication network, management information system and information
distribution network as the way taking advantages from communication network of environment
aspect which are surveying, collecting information from environmental organizations nationwide
totally 25 organizations. Result, model of communication network from environmental organizations
have the communication issues mostly about the organization activities, info, news, campaign of
project, overall, result, annual, report, knowledge, article, research and laws by which the most
media and publishing are Website and Social Media because they are the best communication ways
to approach varieties group of people at any time and any place. It can communicate with the
public at the wide range and can recognize more quickly. The target audience is mostly members
and other interested persons. Model of communication network for environmental organizations
1
1
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consist of internal network and external network. Mixed media between a Circle type which is an
internal communication network with no leader but has an equal information distribution and all
channel type which is the communication among members and have equal right. It means the
communication can be done in all directions and causes a wide range of communication with the
content of link between the exchanges, contact information, activities and help each others with
similar environmental issues. The features and a network of environmental organizations mostly are
in a type of evolution which begin from group of people or organization in the area co-sponsor,
study, join in the activities or drive the issue which has a mutual consent. For example, Bird
Conservation Society of Thailand (BCST), The Hill Area and Community Development Foundation
(HADF) and Green World Foundation. Some organizations have combined features between the
establishment and the evolution that have been working on a project either in the country or
aboard. The project must have a clear and interfacing with government agencies such as The
Rajapruek Institute Foundation, Thailand Institute of Packaging and Recycling Management for
Sustainable Environment (TIPMSE) and Wisdom of Ethnic Foundation (WISE).
Keywords: network, network communication, conserving the environment

บทนํา
ปญหาสิ่งแวดลอมถือเปนปญหาที่ทั่วโลกตางเล็งเห็นความสําคัญไมแพปญหาอื่นๆ สําหรับแนวทางแกปญหา
ของหนวยงานภาครัฐของประเทศไทย จะมุงเนนไปที่การปลูกฝงจิตสํานักอนุรักษสิ่งแวดลอมและเนนการมีสวนรวม
ของประชาชน โดยกระบวนการทํางานของหนวยงานรัฐยังคงเปนการบริหารจัดการองคกรในรูปแบบการกระจาย
อํานาจการบริหาร และควบคุมสั่งการตามสายงานบังคับบัญชา ทําใหการแกปญหาตาง ๆ เกิดความลาชาไมทันการ
เหตุจากความไมคลองตัวในการบริหารและขอจํากัดทางกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ ของทางราชการ ทําใหการทํางาน
ในลักษณะ “เครือขาย (Network)” ระหวางหนวยงานตาง ๆ กับภาครัฐ เขามามีบทบาทในการแกไขปญหาสาธารณะ
มากขึ้นในปจจุบัน
คณะกรรมการสิ่ งแวดล อมแห งชาติ พ.ศ.2552 มี องค กรสมาชิกเครื อข ายกว า 138 องค กร อยู ใน
กรุงเทพมหานคร 57 องคกร ภาคเหนือ 24 องคกร ภาคกลาง 23 องคกร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 องคกร ภาคใต
11 องคกร ภาคตะวันตก 1 องคกร ภาคตะวันออก 1 องคกร ประกอบดวยหนวยงานภาครัฐ เชน กรมควบคุมมลพิษ
กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม มูลนิธิตาง ๆ เชน มูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ฯลฯ
สมาคมดานสิ่งแวดลอม เชน สมาคมอนุรักษนกและธรรมชาติแหงประเทศไทย สมาคมนักกฎหมายพิทักษ
สิ่งแวดลอม สภาวิชาชีพตาง ๆ เชน สภาทนายความ รวมถึงกลุมอนุรักษและเครือขายชุมชนตาง ๆ อาทิ กลุมรักษปา
ดอยกูเบี้ย กลุมอนุรักษฟนฟูปาภูถ้ํา ภูกระแต และบึงละหานนา เครือขายการจัดการทรัพยากรลุมน้ําแมทาตอนบน
เครือขายงานดานสิ่งแวดลอมจังหวัดพัทลุง เครือขายปาชุมชนจังหวัดอํานาจเจริญ เปนตน เพื่อเปนทางออกดานการ
ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมใหกับสังคม เชน ดานนโยบายและการจัดการปญหาสิ่งแวดลอม
ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานมลภาวะและการรองรับของเสียของสิ่งแวดลอม ดานกฎหมายสิ่งแวดลอม และดาน
ศิลปกรรม-วัฒนธรรม เปนตน นอกจากนี้ยังมีองคกรที่อยูนอกเครือขายสิ่งแวดลอมไทย เชน เครือขายปาชุมชน ชมรม
อนุรักษปาตะวันตก กลุมเด็กรักปา มูลนิธิกฎหมายสิ่งแวดลอมไทย เปนตน
การสื่อสารแบบเครือขาย (Network Communication) คือรูปแบบของการสื่อสารประเภทหนึ่ง เปนการ
สื่อสารที่ตองคํานึงถึงความหลากหลายของกลุมสมาชิก การเกื้อหนุนในเรื่องของขอมูลขาวสาร การเลื่อนไหลของขอมูล
ขาวสารในรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ใหสมาชิกไดมีสวนร วมอยางตอเนื่อง เพื่อคงความสัมพันธระหวางสมาชิกของ
เครือขาย อีกทั้งเครือขายตองมีการจัดการขอมูลขาวสาร มีการกระจายระบบสารสนเทศแกสมาชิกในการดําเนิน
กิจกรรมของเครือขาย
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ดังนั้นการศึกษารูปแบบการสื่อสารแบบเครือขายเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมของเครือขายดานสิ่งแวดลอม
นอกจากจะทําใหทราบถึงรูปแบบ (Model) ตาง ๆ ของการสื่อสารแบบเครือขายของเครือขายดานสิ่งแวดลอมแลว ยัง
ศึกษาถึงเรื่องการจัดการระบบสารสนเทศและการกระจายขอมูลขาวสารที่มีความเกี่ยวของกับลักษณะตาง ๆ ของ
เครือขาย กิจกรรมและการใชประโยชนของรูปแบบการสื่อสารตาง ๆ ในการใชเครือขายเปนศูนยกลางการรวมคน
ประสานงาน แลกเปลี่ยนความรู ตลอดจนเปนเวทีผลักดันประเด็นตาง ๆ ดานสิ่งแวดลอม อันเปนการสื่อสารที่ชวย
สนับสนุนการอนุรักษและแกปญหาสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ ได

วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาการรูปแบบการสื่อสารแบบเครือขาย ของเครือขายดานสิ่งแวดลอม
2. ศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศและการกระจายขอมูลขาวสารแบบเครือขายดาน สิ่งแวดลอม
3. ศึกษาการใชประโยชนจากขอมูลขาวสารแบบเครือขาย

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
เครือขายดานสิ่งแวดลอมในลักษณะหลายรูปแบบทั้งหนวยงานรัฐ องคกรภาคเอกชน องคกรภาคประชาชน
องคกรไมแสวงหากําไร สมาคม มูลนิธิ ชมรม กลุม ชุมชน ทุกระดับใหครอบคลุมทุกภาค จํานวน 25 องคกร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แบงเครื่องมือในการวิจัยออกเปน 3 ขอ ดังนี้
1. แบบสัมภาษณขอมูลทั่วไปที่มีโครงสรางคําถาม ประกอบดวยคําถาม ดังนี้
- ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย
- ชื่อ/ ตําแหนงผูใหสัมภาษณ
- ประวัติความเปนมา
- วัตถุประสงค
- ที่อยู/ เว็บไซต/ โทรศัพท/ อีเมล
2. แบบสัมภาษณที่มีโครงสรางคําถาม ประกอบดวยคําถามที่เกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารแบบเครือขายของ
องคกรดานสิ่งแวดลอม
2.1 ขอมูลขาวสาร สื่อที่ใชในการสื่อสารและกลุมเปาหมายที่ตองการสื่อสาร ขององคกรดาน
สิ่งแวดลอม
2.2 รูปแบบเครือขายขององคกรดานสิ่งแวดลอมที่มีความสัมพันธติดตอสื่อสารระหวางกัน
2.3. ลักษณะขององคกรและเครือขายขององคกรดานสิ่งแวดลอม
3.แบบสัมภาษณที่มีโครงสรางคําถาม ประกอบดวยคําถามที่เกี่ยวกับประโยชนของการสื่อสารแบบเครือขาย
ขององคกรดานสิ่งแวดลอม
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณ และทําการสัมภาษณเจาหนาที่องคกรดานสิ่งแวดลอม 25
องคกร ขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมในครั้งนี้จะนําไปดําเนินการวิเคราะหและบรรยายเชิงพรรณนา

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปขององคกรดานสิ่งแวดลอม
องคกรทางสิ่งแวดลอมจํานวน 25 องคกร เมื่อแบงตามพื้นที่ พบวา ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จํานวน 9
องค ก ร ในเขตพื้ น ที่ ภ าคกลาง และในเขตพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ จํ า นวนภาคละ 5 องค ก ร ในเขตพื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และในเขตพื้นที่ภาคใต จํานวนภาคละ 2 องคกร ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก และในเขตพื้นที่ภาค
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ตะวันตก จํานวนภาคละ 1 องคกร เมื่อแบงสัดสวนตามลักษณะกลุมงานที่ดําเนินการพบวา สามารถจําแนกได 11 กลุม
ไดแก กลุมทรัพยากรปาไม จํานวน 6 องคกร กลุมการจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ จํานวน 5 องคกร กลุม
ทรัพยากรชายฝง จํานวน 2 องคกร กลุมกฎหมายสิ่งแวดลอม กลุมพลังงานและสิ่งแวดลอม กลุมทรัพยากรน้ํา กลุม
มลพิษอุตสาหกรรม กลุมการจัดการวัสดุรีไซเคิล กลุมการศึกษาวิจัย กลุมอนุรักษนก จํานวนกลุมละ 1 องคกร
2. รูปแบบการสื่อสารแบบเครือขายขององคกรดานสิ่งแวดลอม
2.1 ขอมูลการสื่อสาร สื่อที่ใชในการสื่อสารและกลุมเปาหมายที่ตองการสื่อสาร ขององคกรดานสิ่งแวดลอม
สรุปวาการเผยแพร ขอมูลขององคกร 25 องคกร มีประเด็นการสื่อสารสวนใหญในเรื่อง ขอมู ลทั่วไปขององคกร ,
กิจกรรม/ขาวสาร/การรณรงค, โครงการ, ผลการดําเนินงาน/รายงานประจําป, บทความสาระนารู/งานวิจัย, กฎหมาย
โดยสื่อที่ใชในการเผยแพรสวนมากเปนสื่อผสมแบบอิเล็กทรอนิค คือ ทางเว็บไซต Social Network เนื่องจากใน
ปจจุบันอินเตอเน็ทเปนชองทางการสื่อสารที่มีความสะดวกรวดเร็ว และสามารถเขาถึงกลุมคนไดหลากหลาย ทุกที่ทุก
เวลา สามารถใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารสาธารณะใหรับรูในวงกวางไดอยางรวดเร็ว โดยกลุมเปาหมายสวนใหญจะ
เปนสมาชิกและผูสนใจทั่วไป
2.2 รูปแบบเครือขายขององคกรดานสิ่งแวดลอมที่มีความสัมพันธติดตอสื่อสารระหวางกัน
รูปแบบเครือขายขององคกรดานสิ่งแวดลอมที่มีความสัมพันธติดตอสื่อสารระหวางกันประกอบดวยเครือขายภายในซึ่ง
อาจมีรูปแบบความสัมพันธและการสื่อสารแบบทางการ และเปนรูปธรรม อาจจะเปนลักษณะมีการทําขอตกลงรวมกัน
หรือ มีการเกาะเกี่ยวกันในเชิงลึก มีการทํางานรวมกันตอเนื่องมาโดยตลอด และเครือขายภายนอกซึ่งเปนความสัมพันธ
แบบไมเปนทางการ ไมเปนรูปธรรม อาจจะเปนลักษณะการทํางานเฉพาะกิจ เฉพาะเรื่อง เฉพาะประเด็น เปนครั้งคราว
ไมไดตอเนื่อง แตทั้งสองรูปแบบ มีสาระของการเชื่อมโยงระหวางกันในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การติดตอสื่อสาร
และความสัมพันธในการอยูรวมกัน อาทิเชน มูลนิธิพิทักษอุทยานแหงชาติเขาใหญก็จะมีรูปแบบเครือขายความสัมพันธ
ระหวางกันทั้งแบบภายในและภานอก ซึ่งเครือขายภายในยังประกอบไปดวยกลุมสนับสนุนและกลุมเพื่อนรวมงาน เชน
ดียวกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษที่จะมีเครือขายที่เปนกลุมสนับสนุนทางดานการเงินซึ่งเปนธนาคารตางๆ สวนมูลนิธินิติ
ธรรมสิ่งแวดลอม มีเครือขายทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเครือขายทั้งภายในประกอบไปดวยเครือขายนักวิชาการ
เครือขายนักกฎหมาย เครือขายองคกรพัฒนาเอกชน และเครือขายภาคประชาชนเปนตน
สําหรับมูลนิธิรักษไทย มีเครือขายภายในของตนเอง ทั้งที่เปนภาครัฐและเอกชนรวมถึงองคกรระหวาง
ประเทศ เชน IUCN, UNDP, สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, มูลนิธิกองทุนไทย, องคกรพื้นที่ชุมน้ํานานาชาติ ประเทศไทย,
แครนานาชาติ, กองทุนอนุรักษธรรมชาติเคแดนเรน, ECO-Future Fund, RECOFTC, บ.เมอรค จํากัด (ประเทศไทย)
ฯลฯ สวนสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดลอม เปนองคกรดานสิ่งแวดลอมที่มีเครือขายมากที่สุด
ทั่วประเทศประกอบดวยเครือขายเทศบาล 23 แหง เครือขายสถาบันอุดมศึกษา 17 แหง เครือขายซาเลง 7 แหง
เครือขายหมูบาน 25 แหง เครือขายชุมชน 4 ภาค 24 แหง เพราะสวนใหญมีระยะเวลาการทํางานในแตละโครงการ
แตละพื้นที่อยางยาวนาน จนพัฒนาความสัมพันธผานกิจกรรมที่ทํารวมกันเปนเครือขายภาคีในการขับเคลื่อนงานหรือ
ประเด็ นตางๆ ร วมกั น ส วนเครื อขายภายนอกจะมี ลักษณะการทํ างานที่อยู ในระยะเริ่ มดําเนินกิ จกรรมหรือเริ่ ม
ขับเคลื่อนประเด็น หรือขึ้นกับระยะหางระหวางพื้นที่ ทําใหมีลักษณะความสัมพันธที่หางกัน โดยองคกรบางแหง
อาจจะเปนเครือขายภายในของอีกเครือขายหนึ่ง และเปนเครือขายภายนอกของอีกแหงหนึ่ง ขึ้นกับเปาหมายและ
วัตถุประสงคในการทํางาน และระดับประเด็นที่ทํารวมกัน
2.3. ลักษณะขององคกรและเครือขายขององคกรดานสิ่งแวดลอม
สวนใหญองคกรดานสิ่งแวดลอม จะมีลักษณะองคกรเปนแบบวิวัฒนาการ มีการเกาะเกี่ยวกันในการทํา
กิจกรรม หรือการขับเคลื่อนประเด็นที่เห็นสอดคลองกัน ตัวอยางเชน สมาคมอนุรักษนกและธรรมชาติแหงประเทศไทย
ที่มีลักษณะเปนเครือขายวิวัฒนาการ ที่เกิดจากการรวมกลุมกันของผูที่มีความสนใจในเรื่องของการอนุรักษนกมา
รวมตัวกันดําเนินกิจกรรม มูลนิธิฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ ที่มีลักษณะเปนองคกรแบบวิวัฒนาการ ซึ่งเปนองคกรที่
เกิดขึ้นเพราะไดรับการจุดประกายความคิดตลอดจนไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาและองคกร
พัฒนาเอกชนโดยเนนประเด็นกิจกรรมไปที่การ อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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สวนลักษณะองคกรรูปแบบหนึ่ง คือ แบบผสม ตัวอยางเชน มูลนิธิรักษไทย ที่มีลักษณะเปนองคกรแบบผสม
โดยมีการผสมผสานระหวางการจัดตั้ง และวิวัฒนาการ ขึ้นกับลักษณะการทํางาน เชน เครือขายลดโลกเย็นอยางเปน
ธรรม ที่มีลักษณะเปนการดําเนินงานแบบจัดตั้ง เครือขายชุมชนจัดการความเสี่ยงภัยในพื้นที่ภาคใต ที่มีลักษณะเปน
องคกรแบบวิวัฒนาการ ซึ่งขึ้นกับระดับการทํางานในแตละประเด็น โดยลักษณะองคกรแบบจัดตั้งสวนใหญจะเปนการ
ทํางานที่เปนโครงการในระดับประเทศ หรือ ตางประเทศ ที่ตองมีโครงสรางการทํางานที่ชัดเจน และมีการเชื่อมกับ
หนวยงานภาครัฐ สวนองคกรแบบวิวัฒนาการจะเปนการทํางานในระดับกลุมพื้นที่ และคอยๆ วิวัฒนาการมาเปน
เครือขายเนื่องมาจากการทํางานรวมกันโดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายในการทํางานเหมือนหรือใกลเคียงกัน
3. ประโยชนที่ไดรับในการสื่อสารแบบเครือขายเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ประโยชนจากการรับสารแบบเครือขายทําใหองคกรและเครือขายไดรวมกันแกปญหา ลด ผลกระทบจากการ
ประกอบกิจการที่สงผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปน ขยะ มลพิษจากภาคอุตสาหกรรม และทําใหเกิด
ความยั่งยืนในดานตางๆ ในกลุมเครือขายตางๆ มีการจัดกิจกรรมตางๆ รวมกัน ทําใหเกิดการขยายผลใหหนวยงาน
องคกร สถาบัน ชุมชนอื่นๆ ที่ยังไมไดเขารวมเห็นผลการทํางานและเขามารวมทํากิจกรรม รวมถึงการสื่อสาร ถายทอด
แลกเปลี่ยนความรู มีความรวดเร็ว และถึงกลุมเปาหมายไดตรงและทันเวลา การใชทรัพยากรตางๆ รวมกัน ไมวาจะ
เปน บุคคล วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ เงินงบประมาณ
อภิปรายผล
รูปแบบการสื่อสารแบบเครือขายขององคกรดานสิ่งแวดลอม
จากผลการวิจัยพบวา ในดานขอมูลที่สงไปยังกลุมผูรับสารพบวาทั้ง 25 องคกร สวนใหญมีประเด็นการ
สื่อสารในเรื่องขอมูลทั่วไปขององคกร กิจกรรม ขาวสาร โครงการรณรงคตาง ๆ บทความและงานวิจัย ผานชองทางสื่อ
ออนไลน ทั้งเว็บไซตและ Social media ซึ่งเปนชองทางกระจายขาวสารที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถกระจายขอมูล
ไดเปนวงกวาง ซึ่งกลุมผูรับสารคือสมาชิกและผูสนใจทั่วไป
สําหรับรูปแบบเครือขายระหวางองคกรดานสิ่งแวดลอมดวยกันนั้น ประกอบดวยเครือขายภายในและ
ภายนอก โดยเครือขายภายในจะเปนรูปแบบความสัมพันธติดตอสื่อสารแบบทางการและเปนรูปธรรม อาจจะเปนการ
ทําขอตกลงรวมกัน หรือมีการเกาะเกี่ยวกันในเชิงลึก มีการทํางานรวมกันอยางตอเนื่องมายาวนาน สวนเครือขาย
ภายนอกจะเปนความสัมพันธแบบไมเปนทางการและไมเปนรูปธรรม เปนการทํางานเฉพาะกิจ เฉพาะเรื่อง ไมมีความ
ตอเนื่อง แตทั้งสองรูปแบบจะมีการเชื่อมโยงระหวางกันในลักษณะการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การติดตอสื่อสาร
และความสัมพันธในการอยูรวมกัน สอดคลองกับ อรามรัศมิ์ ดวงชนะ (2547) พบวา เครือขายชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุ
ราษฎรธานีปจจัยที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางเครือขาย ไดแก ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก คือ ปจจัยภายใน
สมาชิกมีความสนใจรวมกัน มีสัมพันธภาพที่ดี และมีความเทาเทียมกันในการทํางานและมีผูนําตามธรรมชาติที่ดี
สวนป จจัยภายนอก คื อ การได รั บการสนั บสนุ นจากหน วยงานที่ เกี่ ยวข องทั้ งด านองค ความรูและงบประม าณ
ตลอดจนการมีสถานการณเอื้ออํานวยตอการทํางาน
ตัวอยางการสื่อสารขององคกรดานสิ่งแวดลอมที่มี เครือขายทั้งภายในและภายนอก อาทิ มูลนิธิพิทักษ
อุทยานแหงชาติเขาใหญมีเครือขายภายในอันประกอบดวยผูสนับสนุนและทีมงาน เชนเดียวกับมูลนิธิสถาบันราช
พฤกษที่มีธนาคารตาง ๆ เปนฝายสนับสนุนดานการเงิน สวนมูลนิธินิ ติธรรมสิ่งแวดลอม มีเครือขายนักวิชาการ นัก
กฎหมาย องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน เปนตน
การสื่อสารขององคกรดานสิ่งแวดลอมที่มีเครือขายภายในเปนของตนเอง ไดแก มูลนิธิรักษไทย มีเครือขาย
ทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรระหวางประเทศ ทั้ง IUCN, UNDP, สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, มูลนิธิกองทุนไทย, องคกร
พื้นที่ชุมน้ํานานาชาติประเทศไทย, แครนานาชาติ, กองทุนอนุรักษธรรมชาติเคแดนเรน, ECO-Future Fund,
RECOFTC, บ.เมอรค จํากัด (ประเทศไทย) ฯลฯ
สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑและรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดลอม เปนองคกรดานสิ่งแวดลอมที่มีเครือขายมากที่สุด
ทั่วประเทศ ประกอบดวยเครือขายเทศบาล 23 แหง เครือขายสถาบันอุดมศึกษา 17 แหง เครือขายซาเลง 7 แหง
เครือขายหมูบาน 25 แหง เครือขายชุมชน 4 ภาค 24 แหง
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สําหรับการสรางเครือขายภายในขององคกรแตละแหงนั้น เนื่องจากองคกรสวนใหญมี ระยะเวลาเพียงพอ
สําหรับการดําเนินโครงการในแตละพื้นที่ จนสามารถสรางปฏิสัมพันธผานโครงการและกิจกรรมที่ทํารวมกัน กอใหเกิด
การขยายเครือขายภาคีในการขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม
สวนเครือขายภายนอกอันมีลักษณะการทํางานที่อยูในระยะเริ่มดําเนินกิจกรรมหรือเริ่มเปดประเด็น การ
สรางเครือขายไดหรือไมขึ้นอยูกับระยะหางระหวางพื้นที่ และจุดมุงหมายที่ตรงกันของแตละองคกร ทั้งนี้องคกรแหง
หนึ่งสามารถเปนไดทั้งเครือขายภายในและภายนอกขององคกรอีกแหงหนึ่ง ขึ้นอยูกับเปาหมาย วัตถุประสงคและ
ประเด็นที่ทํางานรวมกัน
ลักษณะขององคกรและเครือขายขององคกรดานสิ่งแวดลอม
องคกรดานสิ่งแวดลอมโดยสวนมากจะเปนองคกรแบบวิวัฒนาการ กลาวคือ เปนองคกรที่มีการเกาะเกี่ยว
กันในการทํากิจกรรม มีการขับเคลื่อนประเด็นสอดรับกัน เชน สมาคมอนุรักษนกและธรรมชาติแห งประเทศไทย มี
ลักษณะเปนเครือขายวิวัฒนาการ ที่เกิดจากการรวมกลุมกันของผูที่มีความสนใจในเรื่องการอนุรักษนกมาทํากิจกรรม
รวมกัน มู ลนิ ธิฟ นฟู ชีวิ ตและธรรมชาติ เป นองค กรที่เกิดจากการจุ ดประกายความคิ ดและสนั บสนุนสงเสริมจาก
สถาบั น การศึ ก ษาและองค ก รพั ฒ นาเอกชน กิ จ กรรมของทางมู ล นิ ธิ จ ะเน น ไปที่ ก ารอนุ รั ก ษ แ ละฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ- สิ่งแวดลอม
ลักษณะองคกรอีกรูปแบบหนึ่งที่ปรากฏ คือ มูลนิธิรักษไทย ลักษณะองคกรแบบผสม เปนองคกรที่มีลักษณะ
ของการผสมผสานระหวางองคกรรูปแบบการจัดตั้งและวิวัฒนาการ
โดยองคกรแบบจัดตั้งสวนใหญจะเปนโครงการระดับประเทศหรือตางประเทศ จึงมีโครงสรางหนาที่ชัดเจน
และทํางานรวมกับหนวยงานภาครัฐ สวนองคกรแบบวิวัฒนาการจะเริ่มตนมาจากโครงการเล็ก ๆ ที่ทําในระดับกลุม
หรือพื้นที่ แลวคอย ๆ วิวัฒนาการเปนเครือขาย อันเนื่องมาจากการทํางานรวมกันกับเครือขายอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค
และเปาหมายของทํางานรวมกัน
จากการศึกษารูปแบบการสื่อสารแบบเครือขายเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอมสามารถสรุปรูปแบบการสื่อสาร
ประโยชนการสื่อสาร องคประกอบการสื่อสารแบบเครือขายขององคกรดานสิ่งแวดลอมไดดังแบบจําลองตอไปนี้

ภาพที่ 1 รูปแบบการสื่อสารแบบวงกลม (Circle)
จากภาพเปนรูปแบบการสื่อสารแบบวงกลม (Circle) เปนการสื่อสารภายในเครือขายองคกรแบบไมมีผูนํา
องคกรมีความเทาเทียมกันในการกระจายขาวสาร มีอํานาจและอิทธิพลตอกลุมอยางเสมอภาค ผสมกันแบบ the star
หรือ all-channel สามารถสื่อสารกันไดทุกทิศทาง เกิดการสื่อสารเปนวงกวาง แกวตา (2542) ไดศึกษารูปแบบการ
สื่อสาร เพื่อการบริหารของกรมควบคุมความประพฤติ พบวา มีวิธีการติดตอสื่อสาร ประสิทธิผลการสื่อสาร ที่จะ
สามารถแกไขปญหาเกี่ยวกับการสื่อสารภายในกรมคุมประพฤติไวโดยเฉพาะเพื่อใหการบริหารงานขอวกรมคุมประพฤติ
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เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน คือ รูปแบบการสื่อสารที่มีการปรับปรุงใหมีการสื่อสารดวยลายลักษณอักษรและดวย
วาจาใหเพิ่มมากขึ้น รูปแบบการสื่อสารแบบ 2 ทาง (Two – way Communication) รูปแบบการสื่อสารที่มีชองทาง
การสื่อสารที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รูปแบบการสื่อสารที่มีการพัฒนาบุคคลากรทุกระดับใหมีความรู ความเขาใจ ในเรื่อง
การสื่ อสาร มี การจั ดทํ าแผนการติ ดต อสื่ อสารภายในหน วยงานของกรมคุ มประพฤติ ให ชัดเจน มี การแต งตั้ งผู
ประสานงานขาวสารประจําทุกหนวยงานในกรมคุมประพฤติ การจัดทําระบบระเบียบของขาวสารหรือสารนิเทศ โดยให
มีการพัฒนาระบบศูนยขอมูลขาวสารใหมีความถูกตอง ชัดเจนและสะดวกตอการใชบริการ เปนการสื่อสารที่เนนทิศ
ทางการสื่อสารตามแนวนอนใหมากขึ้น เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับไดรับทราบนโยบายหรือคําสั่งในเรื่องตางๆ
อยางทั่วถึง และใหสวนภูมิภาคมีสวนรวมในการตัดสินใจและแกไขปญหาของกรมฯรวมกัน มีการนําเทคโนโลยีมาใชใน
ระบบการติ ดต อสื่ อสารอย างเหมาะสมกั บรู ปแบบการสื่ อสารที่ ใช ในสํ านั กงานคุ มประพฤติ ภาค ควรใช วิ ธี การ
ติดตอสื่อสารกับหนวยงานระดับลางแทนกรมฯ โดยไมตองรอใหกรมฯ หรือหนวยงานสนับสนุนติดตอสื่อสารไปยัง
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดอีก รูปแบบการสื่อสารที่มีการประเมินผลหรือติดตามงานในเรื่องที่ไดมีการสื่อสารหรือ
คําสั่งไปแลววา การสื่อสารในเรื่องนั้นบรรลุวัตถุประสงคหรือไม สงเสริมบรรยากาศการสื่อสารภายในกรมคุมประพฤติ
โดยการสรางความสนิทสนมคุนเคย แลกเปลี่ยน ขอคิดเห็น และสรางความเขาใจที่ถูกตองตรงกันระหวางผูบังคับบัญชา
กับผูใตบังคับบัญชา รูปแบบการสื่อสารที่มีการปรับปรุงคุณภาพของสื่อตางๆ เชน ขาวคุมประพฤติ วารสารกรมคุม
ประพฤติ จุลสารตางๆ เปนตน
สวนองคประกอบของการสื่อสารแบบเครือขายขององคกรดานสิ่งแวดลอม สามารถสรุปไดดัง ภาพที่ 2

-

S-R
ผูนํา/สมาชิก
คณะกรรมการ
ชุมชน
บุคคลทั่วไป
เฉพาะกลุม

-

M
ขอมูลทั่วไปขององคกร
กิจกรรม/ขาวสาร/การรณรงค
โครงการ
ผลการดําเนินงาน/รายงานประจําป
บทความสาระนารู/งานวิจัย
กฎหมาย

รูปแบบการสื่อสาร
การสื่อสารระหวางบุคคล
การสื่อสารระหวางกลุม
เปนทางการ/ไมเปนทางการการสื่อสาร
ภายใน/ภายนอก
การสื่อสารแนวนอน /แนวราบ
การสื่อสารสองทาง

-

C
พูดคุย
ประชุม
Web
Social network
อีเมล
จดหมาย
การทํากิจกรรมรวมกัน
กิจกรรมรณรงค
คูมือ/หนังสือ/วารสาร
โทรศัพท
นิทรรศการ
สัมมนา
แผนพับ/ใบปลิว
บทความ
โทรทัศน/วิทยุ

ภาพที่ 2 องคประกอบของการสื่อสารแบบเครือขายขององคกรดานสิ่งแวดลอม
ประโยชนของการสื่อสารแบบเครือขายเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ประโยชนจากการรับสารแบบเครือขายทําใหองคกรและเครือขายไดรวมมือกันแกไขปญหา ลดผลกระทบ
จากการประกอบกิจการที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนขยะ มลพิษจากภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนทําให
เกิดการทํางานรวมกันระหวางองคกรและเครือขายอื่น ๆ เกิดการขยายผลการรวมมือออกมาในรูปแบบกิจกรรมที่เปน
ประโยชน สํ า หรั บ หน ว ยงาน องค ก ร สถาบั น และชุ ม ชนอื่ น ๆ ให มี ส ว นร ว มในการอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มและ
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ทรัพยากรธรรมชาติ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสื่อสารภายใตรูปแบบเครือขายนั้น ทําใหเกิดการสื่อสารที่
ตรงจุด สามารถสงขาวสารถึงผูรับสารจํานวนมากและกระจายขอมูลไดเปนวงกวาง
จากผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวาการสรางเครือขายขององคกรดานสิ่งแวดลอมมาจากการดําเนิน
กิจกรรมรวมกันแลวขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ เกิดการเพิ่มจํานวนของสมาชิกและกลุมคนที่สนใจในประเด็นเดียวกัน
นําไปสูการขยายผลเปนกิ จกรรมและการทํางานรวมกัน ทั้งนี้การสื่อสารของเครือขายฯ ควรมีการสื่อสารกันอยาง
ต อเนื่ อง ทั้ งนี้ ก็ เพื่ อสร างความเข มแข็ งภายในองค กรและระหว างองค กรให สามารถทํ างานร วมกั นได อย างมี
ประสิทธิภาพในระยะยาว อีกทั้งควรจัดใหมีชองทางการทํางานรวมกันใหชัดเจนมากขึ้น โดยอาจจะเนนการสื่อสาร
ระหวางองคกรไปยังชองทางสื่อออนไลน เนนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในวงกวาง สะดวก รวดเร็ว และสามารถ
ทําไดทุกที่ทุกเวลา จะชวยใหการสงตอขอมูลขาวสารเปนไปอยางมีระบบระเบียบและสามารถเชื่อมโยงกับเครือขาย
อื่นๆ นอกเหนือไปจากกลุมตัวอยางไดมากขึ้น
ขอเสนอแนะ
การสื่อสารแบบเครือขายขององคกรดานสิ่งแวดลอมควรมีการสื่อสารแบบตอเนื่อง ซึ่งสามารถสรางความ
เขมแข็งใหกันและกันโดยนําจุดแข็งของอีกฝายไปชวยแกไขจุดออนของอีกฝายหนึ่งโดยคํานึงถึงการสื่อสารแบบสอง
ทาง (Two-Way Communication) เปนหลัก อาศัยเครื่องมือทางการสื่อสารใหมากขึ้น เปดเวทีการสนทนาในองคกร
ระหวางผูบริหาร เจาหนาที่ทุกภาคสวนหรือการจัดใหมีชองทางการทํางานรวมกัน ดวยการสื่อสารที่ทันสมัยเขาถึงงาย
เชน เว็บไซต (Website) สื่อสังคมออนไลน (Social network, Facebook, Line) ก็จะชวยในการสรางระบบการสงตอ
งาน และเชื่อมโยงเครือขายชัดเจนมากยิ่งขึ้น ลดชองวางของการติดตอสื่อสารในองคกรและเปนการสรางเครือขายการ
ติดตอสื่อสารกับองคกรภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ
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การศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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บทคัดยอ
ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีนโยบายจัดตั้งศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรของคณะฯ เพื่อใหเกิดกลไก
การบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร ที่มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ําซอน เปนการใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา
และเกิดประโยชนสูงสุด บุคลากรสายสนับสนุนดานวิทยาศาสตรจึงไดมีการศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เพื่อเสนอตอ
ผูบริหารของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบการจัดตั้งศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
โดยมีแนวทางการศึกษา 2 รูปแบบ คือ 1) การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู “วิธีการบริหารจัดการศูนย
เครื่องมือวิทยาศาสตร ” ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในแนวความคิดของการรวมศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตรของนักวิทยาศาสตรและบุคลากรทางการศึกษาสายวิทยาศาสตร จากหนวยงานภายในและภายนอก
คณะฯ และ 2) การวิเคราะหการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งพบวาทุกคนเห็นดวยกับ
การจัดตั้งศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร แตยังมีความกังวลถึงการรวมศูนยทั้งเครื่องมือและบุคลากร สําหรับคณะฯ ที่มี
การจัดตั้งศูนยเครื่องมือแลว เครื่องมือในศูนยจะเปนเครื่องมือที่มีความเฉพาะเจาะจง ซับซอนและราคาสูง และมี
เจาหนาที่เฉพาะคอยดูแล สวนการวิเคราะหการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร พบวามี
เครื่องมือวิทยาศาสตรจํานวน 193 รายการ โดย 25% อยูที่หองปฏิบัติการสัตวศาสตร เครื่องมือเกือบทั้งหมดยัง
สามารถใชงานได และเห็นวาไมควรยายนักวิทยาศาสตรที่ดูแลเครื่องมือดังกลาวไปรวมไวที่ศูนยเครื่องมือฯ ควร
ดําเนินการจัดหาเจาหนาที่ใหมเพื่อควบคุมดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตรที่จัดสรรคใหมเหลานั้น
คําสําคัญ: การแลกเปลี่ยนเรียนรู การวิเคราะหการใชงาน สายสนับสนุนทางวิทยาศาสตร การใชทรัพยากรรวมกัน

Abstract
The Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut’s Institute of Technology
Ladkrabang had policy to establish the Central Laboratory for maximum utility and efficiency of
the scientific instruments, minimize the coincidence of service together with properly management
for either academic, research, or service with charge purposes. To submit the proposal of the
Central Lab establishment to the Faculty committee, the scientific staffs of the Faculty had brain
storming among them and the scientific staffs of the other faculties under the KMITL on with and
without the Central Lab in those faculties. Two approaches were studied. First, the activity of “the
knowledge management” (KM) among scientific staffs of the KMITL was held. Second, the
utilization of scientific instruments of the Faculty of Agricultural Technology was analyzed. The
1
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results revealed, though the scientific staffs commented some advantages and limitations of the
Central Lab establishment, however, they agreed with the polity of the committee staff to have
the Central Lab. The suggestions from the scientific staffs whose their faculties had the Central
Lab, due partially to the specification and high costs of the instruments, the specific staffs were
required. The analysis of the scientific instrument within the Agricultural Technology Faculty had
shown that they had 193 items with approximately 25% were under the animal Science Lab.
Almost of the instruments were usable. It can be concluded that the Central Lab of the
Agricultural Technology Faculty was barely possible by gathering the scientific staffs together. The
specified staffs for the Central Lab should be proposed.
Keywords: education exchange, used equipment analysis, scientific staff, centralized resources ustillization

บทนํา
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (2556) ได ทํ า การรวบรวมกฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ/แนวทาง และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวของ ซึ่งพบวามีประกาศและมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับระบบการบริห าร
จัด การทรั พยากรอยูห ลายส วน ได แ กเ อกสารแนบท ายประกาศกระทรวงศึ กษาธิก าร เรื่อ งแนวทางการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใชประโยชนอาคารของสถาบันอุดมศึกษา ในขอ 2 เกี่ยวกับแนวทางเพื่อการสงเสริมการใช
ทรั พ ยากรร ว มกั น การประหยั ด ทรั พ ยากรและพลั ง งาน และการจั ด สภาพแวดล อ มที่ เ ห มาะสม สํ า หรั บ
สถาบั น อุ ดมศึ ก ษามีก ารให บริ ก ารทางวิ ชาการที่ ค รอบคลุ ม กลุ มเป า หมายทั้ ง ในวงกว า งและกลุ ม เป า หมายที่
เฉพาะเจาะจงทั้งในและตางประเทศ ไดมีสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงมีการจัดตั้ง “ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร ”
เพื่อจัดเตรียมเครื่องมือวิทยาศาสตรสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย พัฒนาบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อนําไปตอยอดในการใชงาน การบํารุงรักษาและซอมแซม รวมถึงใหบริการนักวิจัยจากภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งจําเปนตองใชเครื่องมือวิจัย นอกจากนี้ “ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร ” ยังทําหนาที่เปนผูจัดหา
เครื่องมือวิทยาศาสตรและอุปกรณสําหรับงานวิจัยที่มีราคาแพง ซับซอนและใชเทคโนโลยีชั้นสูง ยกตัวอยางเชน
ศูน ยเ ครื่ องมือ วิท ยาศาสตร มหาวิท ยาลั ยสงขลานคริน ทร (http://www.sec.psu.ac.th/home/about.php)
ศู นย เ ค รื่ อ งมื อวิ ท ย า ศ า ส ต ร เ พื่ อ ก า ร วิ จั ย ขั้ น สู ง สํ า นั ก ง า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ชั้ นสู ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (http://www.sat.tu.ac.th/tucsear/tucsear_main.php) ฝายเครื่องมือและวิจัยทาง
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (http://www3.rdi.ku.ac.th/cl/webpages/aboutus.htm) ศูนย
เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (http://www.strec.chula.ac.th/mission/)
และศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (http://cse.wu.ac.th) เปนตน
ป จ จุ บั น คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง มี
วิ ธี ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ เครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร โดยภาควิ ช าฯ ตั้ ง งบประมาณขึ้ น มา แล ว ดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ เมื่ อ
งบประมาณผานการพิจารณา และที่ผานมาพบวาแตละภาควิชาฯ มีการดําเนินการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตรที่
เปนชนิดเดียวกันเปนจํานวนมาก หรือเสนอซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตรที่มีอยูแลวแตตางภาควิชาฯ นอกจากนี้คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มีนโยบายจัดตั้งศูนย เครื่องมือวิทยาศาสตรของคณะฯ เพื่อใหเกิดกลไกการบริหารจัดการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร ที่มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ําซอน และเพิ่มความหลากหลายของเครื่องมือวิทยาศาสตร เปน
การใชทรัพยากรรวมกันอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด อีกทั้งเปนการประหยัดงบประมาณ และสามารถ
สงเสริมความเขมแข็งดานการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการของคณะฯ ทําใหนักวิทยาศาสตรทุกทาน
ในคณะฯ ประจําหองปฏิบัติการตางๆ ของภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและ
ประมง ไดทําศึกษาแนวทางในการใชครุภัณฑรวมกันขึ้น เพื่อเสนอตอผูบริหารของคณะฯ ประกอบการจัดตั้งศูนย
เครื่องมือวิทยาศาสตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณการรวมศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรของนักวิทยาศาสตร และ
บุคลากรทางการศึกษาสายวิทยาศาสตร จากหนวยงานภายในและภายนอกคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2. เพื่อการวิเคราะหการใชประโยชนของเครื่องมือวิทยาศาสตร ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. เพื่อนําผลการวิเคราะห เสนอตอผูบริหารของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบการจัดตั้ง ศูนย
เครื่องมือวิทยาศาสตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีวิธีการดําเนินการ 2 ขั้นตอน ดังนี้
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณการรวมศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร
ดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู “วิธีการบริหารจัดการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร ” ซึ่งเปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในแนวความคิดการรวมศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรของนักวิทยาศาสตร และ
บุคลากรทางการศึกษาสายวิทยาศาสตร จากหนวยงานภายในและภายนอกคณะฯ ประกอบกับแนวทางในการ
จัดตั้งศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร ภายใตการบริหารจัดการโดยผูอํานวยการศูนย (ผอ.) มีโครงสรางดังนี้
ผูอํานวยการ
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

หองปฏิบัติการรวม (Central Lab.)

หองปฏิบัติการหรือฟารมของภาควิชาตางๆ

2. การวิเคราะหการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ทํ า การวิ เ คราะห ก ารใช เ ครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร ข องคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร ซึ่ ง ประกอบด ว ย
ห อ งปฏิ บั ติ ก ารการจั ด การศั ต รู พื ช (กี ฏ วิ ท ยาและโรคพื ช ) พื ช สวน พื ชไร เทคโนโลยี ชีว ภาพทางการเกษตร
ปฐพีวิทยา การจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอม ของภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หองปฏิบัติการสัตวศาสตร
และวิทยาศาสตรการประมง ของภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและประมง โดยทําการวิเคราะหเครื่องมื อ
วิทยาศาสตร ที่ซื้อดวยเงินงบประมาณหรือเงินรายได หรือจากแหลงเงินอื่นๆ ที่มีมูลคาตอรายการตั้งแตหนึ่งแสน
บาทขึ้นไป ตั้งแตป พ.ศ. 2535 ถึง 2556 โดยทําการวิเคราะหจํานวนเครื่องมือวิทยาศาสตร ผูรับผิดชอบ และ
สถานภาพของเครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร ใ นป จ จุ บั น เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจในการบริ ห ารจั ด การเครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตรที่มีอยูเดิมไดอยางมีสิทธิภาพ

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู จากประสบการณการรวมศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร
จากผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง “วิธีการบริหารจัดการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร ” เมื่อวันที่ 27
มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หอง A207 อาคารเจาคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโดย
คณะกรรมการดําเนินการดานการจัดการความรู คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเปน การแลกเปลี่ ยนเรีย นรู ประสบการณใ นแนวความคิ ดของการรวมศูน ยเครื่อ งมื อ
วิทยาศาสตรของนักวิทยาศาสตร และบุคลากรทางการศึกษาสายวิทยาศาสตร จากหนวยงานภายในและภายนอก
คณะฯ สรุปการเสวนาไดดังนี้
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คําถามที่ 1 (สําหรับผูรวมเสวนาทีส่ ังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร): คิดอยางไรเมื่อไดรับรูวาจะมีการ
จัดตั้งศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. เปนไปไดยาก เนื่องจากเครื่องมือฯ ที่มีอยูตามหองปฏิบัติการตางๆ มีการใชงานอยูตลอด และหาก
นําเครื่องมือฯ มาไวที่ศูนยเครื่องมือจะทําใหไมสะดวกในการใชงาน อาจจะไมเพียงพอตอความตองการใชงานทั้ง
คณะ และตองใชผูชํานาญเฉพาะเครื่องมือในการดูแลบํารุงรักษา
2. เปนไปได หากเปนเครื่องมือที่มีขนาดใหญและมีราคาแพง แตสําหรับเครื่องมือที่มีขนาดเล็กและมี
ความเฉพาะเจาะจงตอการใชงาน ไมควรนํามารวมกันเนื่องจากสวนใหญเปนเครื่องมือสําหรับ การเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี มีนักศึกษาเปนจํานวนมาก จะทําใหเกิดความวุนวาย
3. เห็นดวย กับการรวมอุปกรณเปนศูนยเครื่องมือฯ เพื่อใหเกิดประโยชสูงสุด แตกังวลเรื่องการจัดการ
ภายในศูนย โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องงบประมาณจัดซื้อและการบํารุงรักษา และเห็นวายังคงตองมีหองปฏิบัติการ
ของแตละสาขา
คําถามที่ 2 (สําหรับผูรวมเสวนาที่มาจากคณะตางๆ ในสจล.): หนวยงานของทานมีศูนยเครื่องมือ
หรือไม ถามี ทานมีการบริหารจัดการอยางไร หากไมมี ทานมีวิธีการใชเครื่องมือรวมกันอยางไร
กรณีมีศูนยเครื่องมือ
1. คณะวิทยาศาสตร สําหรับการจัดตั้งครั้งแรก มีการจัดซื้ออุปกรณตางๆ ใหมทั้งหมด ซึ่งเครื่องมือ
เหลานั้นมีขนาดใหญ ราคาคอนขางแพง และมีความเฉพาะเจาะจงสูง โดยมีการบริหารจัดการเปนเอกเทศจาก
หนวยงานหลัก ทางศูนยเครื่องมือฯ มีการบริการทั้งการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการจากบุคคลทั้งภายใน
และภายนอกของสถาบันฯ โดยจะคิดคาใชจายในการใหบริการในอัตราที่แตกตางกัน เพื่อนํารายไดมาใชจายในการ
บํารุงรักษาเครื่องมือ ซึ่งเปนรายไดนอกเหนือจากการจัดสรรจากคณะ
2. คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มีศูนยเครื่องมือแลว (อยูในระยะเริ่มตนของการจัดตั้ง) มีการดําเนินการ
เปนหนวยงานยอยของคณะ มีหนาที่ ดูแลเครื่อ งมือต างๆ ของคณะ สําหรับเครื่องมือเฉพาะทางจํา เปนตองมี
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดูแล และใหบริการกับนักศึกษาเปนหลัก
กรณีไมมีศูนยเครื่องมือ
1. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ไมมีศูนยเครื่องมือฯ แตมีการดําเนินการคลายเปนศูนยเครื่องมือฯ โดยการ
นําเครื่องมือที่มีขนาดใหญจัดไวในที่เฉพาะ สามารถขอใชบริการได มีการบริหารจัดการ การจัดซื้อ/จางซอม โดย
นักวิทยาศาสตรประจําคณะฯ และไมแยกไปตามภาควิชา หากมีการขอใชตองปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดไว สวน
เครื่องมือที่มีขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนยายไปหองปฏิบัติการตางๆ ได โดยหองปฏิบัติการของคณะฯ ดํา เนินภารกิจ
หลักคือการเรียนการสอนและการวิจัย นอกจากนั้นยังมีการใหบริการตอบุคคลภายนอกอีกดวย
2. คณะสถาปตยกรรมศาสตร วิทยาลัยบริหารและการจัดการ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมมี
ศูนยเครื่องมือเนื่องจากมีความแตกตางกันทางดานเครื่องมือและอุ ปกรณในการใชงานแตละภาควิชา แตหาก
ตองการใชก็สามารถขอใชบริการได
คําถามที่ 3: ทานคิดวาแนวการดําเนินการจัดตั้งศูนยเครื่องมือฯ ดังที่กลาวมานี้ มีความเปนไปได
หรือไม อยางไร มีขอดี หรือขอจํากัดอยางไร (สําหรับผูรวมเสวนาทุกทาน)
ขอดี
ขอจํากัด
1. เป นเครื่องมื อใหมทั้ งหมด มี การรั บนักวิทยาศาสตร 1. ตองมีการบริหารจัดการที่ดี สําหรับหองปฏิบัติการ
ใหม ที่ มี ทั้ ง เครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร ที่ ซั บ ซ อ นและ
ใหม ที่ ชํ า นาญเฉพาะทางเพื่ อ ดู แลเครื่ อ งมื อ ส ว น
นั ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร ที่ อ ยู ภ า ค วิ ช า ฯ ก็ ให ดู แ ล
เฉพาะเจาะจง รวมทั้งการมีเจาหนาที่ใหมดวย
หองปฏิบัติการตามเดิม
14-15 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
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ขอดี
ขอจํากัด
2. มีอุปกรณเฉพาะทางที่ซับซอนและราคาสูง
2. ตองมีการบริหารจัดการกับเครื่องมือวิทยาศาสตรที่มี
3. สามารถอํ านวยความสะดวกด านการเรี ยนการสอน
อยู เ ดิ ม ตามภาควิ ชาฯ อย า งเหมาะสม และไม มี
งานวิ จัย และการบริ การดานอื่ นๆ ทั้ งอาจารย และ
ผลกระทบตอการการเรียนการสอนและการวิจัย
นั ก ศึ ก ษา (โดยเฉพาะระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา) ให มี 3. เครื่องมือที่เฉพาะเจาะจงตามแตละภาควิชาฯ ก็ควร
ประสิทธิภาพมากขึ้น
จะอยู ที่ ภ าควิ ช าฯ ภายใต ก ารรั บ ผิ ด ชอบของ
4. เปนแนวทางการหารายไดใหกับคณะฯ เพิ่มขึ้น
นั ก วิ ท ยาศาสตร ข องห อ งปฏิ บั ติ ก ารนั้ น ๆ ส ว น
เครื่ อ งมื อ ที่ ส ามารถใช ร ว มกั น ได ก็ ค วรมารวมไว
หองปฏิบัติการกลาง เพื่อความสะดวกในการจัดการ
4. ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือฯ ตองเขาใจธรรมชาติของ
แตละหองปฏิบัติ การและผูใชงาน รวมทั้งปญหาใน
การจัดการ และตองมีภาวะเปนผูนํา และมีเครือขาย
ระหวางหองปฏิบัติการ
5. ควรมีความชัดเจนของการจัดตั้งศูนยเครื่องมือ มีการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน เชื่อถือได และมีทิศทางที่ชัดเจน
6. ป ญ หาเกี่ ย วกั บการจั ดทํ า งบประมาณ เนื่ อ งจาก
เครื่องมือวิ ทยาศาสตร ที่ มีอยู เดิ ม ได รับการจั ดสรร
งบประมาณภายใตภาควิชาฯ รวมทั้งนักวิทยาศาสตร
ประจําหองปฏิบัติการปฏิบัติหนาที่ภายใตภาควิชาฯ
จะไมสะดวกในการบริการจัดการเรื่องงบประมาณที่
คาบเกี่ยวกัน
7. ศูนยเครื่องมือฯ ตองมีการจัดหารายไดจากภายนอก
จําเปนตองรับบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อใหบริหารจัดการที่
ศูนยเครื่องมือฯ โดยเฉพาะ
8. การบริหารแบบบูรณาการของนักวิทยาศาสตร อาจ
เปนไปไดยาก เนื่องจากนักวิทยาศาสตรแตละทานจะมี
ความชํานาญเฉพาะทาง ไมเหมาะสําหรับการทํางาน
แทนกันได หรืออาจทําได แตไมมีประสิทธิภาพมากนัก
9. การจางงานสําหรับตําแหน งนั กวิทยาศาสตรที่ ดูแล
เครื่องมือ ควรมีความมั่นคง เพื่อลดปญหาการลาออก
ของเจาหนาที่
11. หากมีการจัดการที่ไมดี อาจมีการขอใชเครื่องมือนอย
ครั้ง จะไมคุมทุน
2. การวิเคราะหการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จํานวนเครื่องมือวิทยาศาสตรของหองปฏิบัติการตางๆ ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่มีมูลคาตอรายการ
ตั้งแตหนึ่งแสนบาทขึ้นไป ระหวางปงบประมาณ 2535 ถึง 2556 ทั้งที่ไดรับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณ
แผนดินหรือเงินรายไดของคณะฯ และสํานักงานอธิการบดี สจล. รวมทั้ง เงินสนับสนุนจากศูนยความเปนเลิศดาน
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (Center for Agricultural Biotechnology: CAB) ซึ่งจากการวิเคราะหพบวา มีจํานวน
เครื่องมือวิทยาศาสตรทั้งหมด 193 รายการ โดยอยูในหองปฏิบัติการสัตวศาสตรมากที่สุด 49 รายการ คิดเปนรอย
ละ 25.4 มีปริมาณการจัดซื้อเฉลี่ย 2.2 รายการตอป ขณะที่หองปฏิบัติการปฐพีวิทยา หองปฏิบั ติการการจัดการ
ศัตรูพืช วิทยาศาสตรการประมง พืชไร พืชสวน และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มีจํานวนครุภัณฑทั้งหมด
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18-25 รายการ คิดเปนรอยละ 9.3-13.0 มีปริมาณการจัดซื้อเฉลี่ย 0.8-1.1 รายการตอป สวนหองปฏิบัติการการ
จัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดลอม พบปริมาณการจัดซื้อนอยที่สุดคือ 11 รายการ คิดเปนรอยละ 5.7 มีปริมาณ
การจัดซื้อเฉลี่ย 0.5 รายการตอป (ตารางที่ 1 และภาพที่ 1)
ตารางที่ 1 จํานวนเครื่องมือวิทยาศาสตรของหองปฏิบัติการตางๆ ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มูลคาตอรายการ
ตั้งแตหนึ่งแสนบาทขึ้นไป ระหวางปงบประมาณ 2535 ถึง 2556
ป
การจัดการ
งบประมาณ ปฐพีวิทยา
พืชไร
ทรัพยากรดินฯ
2535
1
0
0
2536
2
0
0
2537
1
0
2
2538
1
0
0
2539
2
1
1
2540
2
1
4
2541
3
0
1
2542
0
0
0
2543
1
0
1
2544
0
0
0
2545
0
0
1
2546
2
1
0
2547
3
1
2
2548
3
1
4
2549
0
1
3
2550
0
1
2
2551
0
2
0
2552
1
0
2
2553
1
0
0
2554
0
0
1
2555
0
1
0
2556
0
1
0
รวม
23
11
24
เฉลี่ย
1.0
0.5
1.1
(รายการ/ป)

เทคโลยีชีวภาพทาง
การเกษตร
9.3%

หองปฏิบัติการ
การจัดการ
วิทยาศาสตร
เทคโลยีชีวภาพทาง
พืชสวน
สัตวศาสตร
ศัตรูพืช
การประมง
การเกษตร
0
0
0
0
0
1
1
0
2
0
1
0
0
1
0
1
0
0
6
0
1
0
0
2
0
2
0
2
3
0
2
0
2
1
0
0
0
1
1
0
2
1
0
0
2
1
0
1
3
3
0
0
1
1
1
0
0
3
2
2
1
2
1
4
2
2
2
2
5
6
1
2
0
2
0
3
5
1
3
0
1
1
3
3
0
1
3
2
5
1
2
2
1
2
1
2
0
2
0
0
1
0
1
2
0
0
0
1
1
0
25
19
24
49
18
1.1

0.9

1.1

2.2

0.8

รวม
1
6
5
8
7
14
9
2
7
8
4
10
16
25
9
15
10
15
9
5
5
3
193
8.8

ปฐพีวิทยา
11.9%
การจัดการทรัพยากรดิน
และสิ่งแวดลอม
5.7%

สัตวศาสตร
25.4%

พืชไร
12.4%
วิทยาศาสตรการประมง
12.4%

พืชสวน
9.8%

การจัดการศัตรูพืช
13.0%

ภาพที่ 1 จํานวนเครื่องมือวิทยาศาสตรของหองปฏิบัติการตางๆ (%) ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มูลคาตอ
รายการตั้งแตหนึ่งแสนบาทขึ้นไป ระหวางปงบประมาณ 2535 ถึง 2556
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แหลงเงินงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตรทั้งหมด 193 รายการ ไดรับการสนับสนุนจากเงิน
งบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของคณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล. มากที่สุด 154 รายการ รองลงมาคือไดรับเงิน
สนับสนุนจากศูนย CAB จํานวน 35 รายการ และไดรับการสนับสนุนเงินงบประมาณแผนดินหรือเงินรายไดของ
สํานักงานอธิการบดี สจล. จํานวน 5 รายการ โดยเครื่องมือวิทยาศาสตรที่อยูในความรับผิดชอบของนักวิทยาศาสตร
ประจําหองปฏิบัติการจํานวน 132 รายการ และมีเครื่องมือวิทยาศาสตรที่อยูในความรับผิดชอบของอาจารยประจํา
ภาควิชาฯ จํานวน 61 รายการ ซึ่งทั้งหมดมีสถานภาพการใชงานได 141 รายการ มีเครื่องมือวิทยาศาสตรที่เสีย 16
รายการ (ตารางที่ 2)
ปริมาณการใชงานเฉลี่ยเครื่องมือวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการของคณะเทคโนโลยีการเกษตร พบวาสวน
ใหญเครื่องมือวิทยาศาสตรทั้งหมดที่อยูในความรับผิดชอบของนักวิทยาศาตร มีการใชอยางตอเนื่องทุกรายการ
ยกเวนเครื่องมือวิทยาศาสตรที่อยูในความรับผิดชอบของอาจารยประจําภาควิชาฯ จะไมมีขอมูลการใชงาน
ตารางที่ 2 สถานภาพของเครื่องมือวิทยาศาสตรของหองปฏิบัติการตางๆ ในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มูลคาตอ
รายการตั้งแตหนึ่งแสนบาทขึ้นไป ระหวางปงบประมาณ 2535 ถึง 2556
หองปฏิบัติการ
การจัดการ
ปฐพีวิทยา ทรัพยากรดิน
ฯ
ใชงานได
18
0
เสีย
1
0
ไมมีขอมูล
4
11
รวม
23
11

สถานภาพ

พืชไร

การจัดการ
ศัตรูพืช

พืชสวน

22
1
1
24

19
5
1
25

12
3
4
19

วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีชีวภา
สัตวศาสตร
การประมง
พทางการเกษตร
22
0
2
24

31
5
13
49

17
1
0
18

รวม
141
16
36
193

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาแนวทางการจั ด ตั้ งศู น ย เ ครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยการดําเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู “วิธีการบริการ
จัดการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร ” ซึ่งเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในแนวความคิดของการรวมศูนย
เครื่องมือวิทยาศาสตรของนักวิทยาศาสตร และบุคลากรทางการศึกษาสายวิทยาศาสตร ทั้งหนวยงานภายในและ
ภายนอกคณะฯ ประกอบกับ แนวทางในการจั ดตั้ งศู นย เครื่ องมือ วิท ยาศาสตร ภายใตก ารบริ หารจั ดการโดย
ผูอํานวยการศูนย (ผอ.) ของคณะฯ และการวิเคราะหการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
พบวาแนวทางการดําเนินการจัดตั้งศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร สามารถสรุปดังนี้
1. แนวทางการรวมศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่มีแนวคิดจากการรวม
เครื่องมือวิทยาศาสตรที่มีอยูเดิมในแตละหองปฏิบัติการของทุกภาควิชาฯ เปนไปไดยากในการจัดการ เนื่องจาก
เครื่ องมื อ วิท ยาศาสตร ทั้ งที่มี ข นาดเล็ก และใหญ มี ค วามจํ าเพาะสู ง และในส ว นที่ อ ยู ในความรั บผิ ด ชอบของ
นักวิทยาศาสตรมีการใชงานอยางตอเนื่อง จึงไมควรเอาเครื่องมือวิทยาศาสตรที่มีอยูเดิมไปรวมไวที่ศูนยเครื่องมือฯ
ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม
2. เนื่องจากเครื่องมือวิทยาศาสตรที่มีอยูในหองปฏิบัติการในแตละภาควิชาฯ มีความเฉพาะเจาะจงสูง
จําเปนตองมีนักวิทยาศาสตรที่มีประสบการณและความชํานาญในการใชเครื่องมือดังกลาว นอกจากนี้ยังมีหนาที่ใน
การเตรียมความพรอมในบทปฏิบัติการตางๆ รวมทั้งการบริการงานวิจัยอีกดวย เพื่อความสะดวกในการบริหาร
จัดการจึงไมควรโอนยายนักวิทยาศาสตรไปประจําอยูกับศูนยเครื่องมือฯ ควรมีการรับบุคคลากรใหมเพื่อประจํา
ศูนยเครื่องมือฯ โดยเฉพาะ
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3. หนาที่รับผิดชอบของนักวิทยาศาสตรประจําหองปฏิบัติการในแตละภาควิชาฯ ควรมีหนาที่หลักใน
การบริการการเรียนการสอนและการวิจัย ภายใตภาควิชาฯ สวนนักวิทยาศาสตรประจําศูนยเครื่องมื อฯ ควรมี
หนาที่หลักในการบริการแกบุคลากรที่มาขอใชบริการเครื่องมือในศูนยเครื่องมือฯ
4. เครื่องมือวิทยาศาสตรที่อยูภายใตการกํากับดูแลของอาจารยประจําภาควิชาฯ บางรายการไมสามารถ
ทราบรายละเอี ย ดต า งๆ เกี่ ย วกั บ ข อ มู ล นั้ น ได ส ง ผลให ก ารวิ เ คราะห ใ นครั้ ง นี้ ดํ า เนิ น การ ได เ ฉพาะส ว นที่
นักวิทยาศาสตรรับผิดชอบ หรือจากอาจารยผูรับผิดชอบที่สามารถสอบถามขอมูลไดเทานั้น
5. ห อ งปฏิ บั ติ ก ารพื ช สวนและห อ งปฏิ บั ติ ก ารการจั ด การทรั พ ยากรดิ น และสิ่ ง แวดล อ ม ไม มี
นักวิทยาศาสตรดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร สงผลใหการวิเคราะหในครั้งนี้ ดําเนินการไดเฉพาะสวนที่สามารถ
สอบถามขอมูลจากอาจารยผูรับผิดชอบไดเทานั้น เพื่อใหการบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตรที่มีอยูนี้ใหมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ควรมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเครื่องมือเหลานี้
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การศึกษาความแตกตางของแหลงผลิตอาหารสําเร็จรูปทางการคาตอสมรรถภาพการผลิตของไกเนื้อ
The Study on Difference Sources of Commercial Complete Feed
on Productive Performance of Broilers
___________________________________________________________________
1*
1

อําพล กลอมปญญา และ รณชัย สิทธิไกรพงษ
Ampon Klompanya1* and Ronachai Sitthigripong11

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความแตกตางของแหลงผลิตอาหารสําเร็จรูปทางการคาตอ
สมรรถภาพการผลิตของไกเนื้อ วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ โดยใชลูกไกเนื้อเพศผูสายพันธุอารเบอร
เอเคอรอายุ 1 วัน จํานวน 720 ตัว สุมใหไดรับอาหาร 4 กลุมทดลอง กลุมทดลองละ 6 ซ้ํา แตละซ้ําใชลูกไก 30 ตัว
อาหารสําเร็จรูปที่ใชในการศึกษาไดจากแหลงผลิต 4 แหลงดังนี้ T1 (บริษัท A), T2 (บริษัท B), T3 (บริษัท C) และ
T4 (บริษัท D) ไกเนื้อจะไดรับอาหารและน้ําอยางเต็มที่ ตลอดระยะเวลาที่ เลี้ยง 5 สัปดาห ผลการศึกษาพบวา ไก
เนื้อกลุมที่ไดรับอาหาร T2 (บริษัทB) มีน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย และอัตราการเจริญเติบโตตอตัวตอวันสูงที่สุด
อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ไกเนื้อทุกกลุมมีปริมาณอาหารที่กิน และอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนัก
ตัว ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) ไกเนื้อที่ไดรับอาหารT1(บริษัทฺ A) มีตนทุนคาอาหารในการเพิ่มน้ําหนักตัว 1
กิโลกรัมต่ําที่สุด อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) และเมื่อพิจารณาอัตราการเลี้ยงรอดไกเนื้อทุกกลุมมีอัตรา
การเลี้ยงรอด ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) จากการทดลองแสดงใหเห็นวาอาหารสําเร็จรูปจากแหลงผลิตที่
ตางกันจะมีองคประกอบทางเคมีแตกตางกัน ซึ่งมีผลตอสมรรถภาพการผลิตของไกเนื้อ และอาหารที่ทําใหไกเนื้อมี
สมรรถภาพการผลิตสูงที่สุด อาจไมไดมีความคุมคาทางเศรษฐกิ จสูงที่สุด ผูเลี้ยงควรพิจารณาปจจัยทางดานราคา
ประกอบดวย โดยคํานึงถึงตนทุนคาอาหารในการเพิ่ม น้ําหนักตัว ซึ่งสิ่งเหลานี้นับเปนปจจัยสําคัญที่เกษตรกรตอง
คํานึงถึงในการเลือกใชอาหารสําเร็จรูปเพื่อการผลิตไกเนื้อ
คําสําคัญ: ไกเนื้อ สมรรถภาพการผลิต อาหารไกเนือ้

Abstract
An experiment was conducted to evaluate the difference sources of commercial
complete feed on productive performance of broilers. In this study, 720 male Arbor Acres dayold chicks were randomly allocated to 4 treatments with 6 replicates of 30 birds each in
Completely Randomized Design experiment. The commercial complete feed from A, B, C, and D
companies were used for T1, T2, T3 and T4, respectively. Feed and water of each experimental
group were provided ad libitum for 5 weeks. The results obtained in this experiment showed
that the body weight gain and average daily gain of chicken from T2 (B company) were the
highest (P<0.01). No significant differences were observe on total feed intake, feed conversion
ratio and survival rate of chicken between treatments (P>0.05). The result shown that on
difference sources of commercial complete feed on different chemical compositions effected to
highest productivity performance of broilers and but worth of economic benefit return. Farmers
should consider price factors. Taking into account the feed cost per gain. These are important
factors to be considered by farmers in the choice of feed for broiler production.
Keywords: broiler, productive performance, feed of broilers
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บทนํา
อาหารสัตวถือเปนปจจัยหลักของการเลี้ยงไกเนื้อ ที่สอดรับกับเทคโนโลยีการปรับปรุงสายพันธุที่เนนการ
เจริญเติบโตของไกเนื้อในระยะเวลาสั้น ตลอดจนผูเลี้ยงจะตองคํานึงถึงตนทุนจากคาอาหารเปนสําคัญดวย ดังนั้น
การคัดเลือกคุณภาพอาหารตอประสิทธิภาพการใชอาหารของไก ในแตละสายพันธุ ราคาอาหารและแหลงผูผลิต
อาหารสัตวที่ไดรับรองมาตรฐานคุณภาพอาหารในตลาดปจจุบัน ลวนแลวแตมีสวนสําคัญ ในการตัดสินใจเลี้ยงไก
เนื้อในปจจุบัน (อุทัย, 2559) ดังที่มีรายงานขอมูลการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการคาในปจจุบัน มีการใชพันธุไกเนื้อที่
พัฒนาใหมีสมรรถภาพการผลิตดีกวาในอดีตอยางมาก โดยจะมีการเลี้ยงที่ใชเวลาเพียง 35-37 วัน เทานั้นเพื่อใหได
น้ําหนักตัว 2.3-2.5 กิโลกรัม การที่ไกเนื้อมีอัตราการเจริญเติบโตเร็วมากขึ้น เพราะไดรับการปรับปรุงพันธุใหไกเนื้อ
มีปริมาณเนื้อในซากมากขึ้น จึงมีผลทําใหระยะเวลาการเลี้ยงที่สั้นลง เพื่อใหไดน้ําหนักตัวดังกลาว อีกทั้งตัวไกเอง
จะมีความตองการอาหารเพื่อการดํารงชีพตลอดอายุการเลี้ยงลดนอยลง ทั้งหมดจึงมีผลทําใหประสิทธิภาพการใช
อาหารของไกเนื้อดีขึ้นอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน และปจจุบันพบวาตลอดระยะการเลี้ยงไกเนื้อมีอัตราการเปลี่ยน
อาหารเปนน้ําหนักเหลือเพียง 1.5-1.7 เทานั้น (Poultry CRC, 2015) จากขอมูลดังกลาว ทําใหเราตองตระหนักถึง
ปจจัยหลัก 3 ประการ ของการเลี้ยงสัตว คือ สายพันธุที่ดี อาหารที่มีคุณภาพ และการจัดการที่ดีมากกวาการเลี้ยง
สัตวในอดีต โดยเฉพาะดานอาหารไกเนื้อ ซึ่งธุรกิจอาหารสัตวปจจุบันมีแหลงผลิตในหลากหลายบริษัท โดยคํานึงถึง
คุณภาพอาหาร องคประกอบทางโภชนะ และปริมาณ ที่ตรงตามมาตรฐานที่กําหนดในพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตวไทย (พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว, 2558)
แตอยางไรก็ตาม ผูเลี้ยงไกเนื้อควรมีการตรวจสอบถึงคุณภาพอาหารสัตว ทั้งทางกายภาพ ทางเคมี และ
ทางชีวภาพ โดยประเมินจากสมรรถภาพการผลิตของไกเนื้อ รวมถึงตนทุนคาอาหารไกเนื้อในแตละแหลงผลิตดวย
เปนสําคัญ

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาสมรรถภาพการผลิตของไกเนื้อที่ไดรับอาหารสําเร็จรูปทางการคาจากแหลงผลิตที่แตกตางกัน
2. เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาเลือกใชอาหารไกเนื้อที่ดี มีคุณภาพสูงตรงตามความตองการของสาย
พันธุไกเนื้อในปจจุบัน โดยคํานึงถึงตนทุนคาอาหารในการผลิต

ระเบียบวิธีวิจัย
วางแผนการทดลองแบบสุมสมบรูณ (Completely Randomized Design; CRD) ใชไกเนื้อเพศผู พันธุอาร
เบอรเอเคอร (Arbor Acres) อายุ 1 วัน จํานวนทั้งหมด 720 ตัว เลี้ยงไกเนื้อในโรงเรือนปดที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ
ดวยระบบ Evaporative cooling system ใหอาหารโดยแบงอาหารออกเปน 3 ระยะ คือ ระยะไกอายุ 0-3 สัปดาห,
3-4 สัปดาห และ 4-5 สัปดาห แบงกลุมการทดลองออกเปน 4 กลุม กลุมละ 6 ซ้ําแตละซ้ําใชไกเนื้อ 30 ตัว ดังนี้
กลุมที่ 1 (T1) เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปผลิตโดยบริษัท A
กลุมที่ 2 (T2) เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปผลิตโดยบริษัท B
กลุมที่ 3 (T3) เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปผลิตโดยบริษัท C
กลุมที่ 4 (T4) เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูปผลิตโดยบริษัท D
นําตัวอยางอาหารสําร็จรูปของ 4 แหลงผลิต ทั้ง 3 ระยะการเลี้ยงมาทําการวิเคราะหองคประกอบทางเคมี
(Proximate analysis) เพื่อทําการเปรียบเทียบคาโภชนะในอาหารของแตละแหลงผลิต และนําไปเลี้ยงไกเนื้อ โดยให
อาหารและน้ําแบบเต็มที่ ทําการชั่งน้ําหนักไก และอาหารที่ไกกินทุกสัปดาห เพื่อคํานวณคาอัตราการเจริญเติบโต
(Average daily gain; ADG), ปริมาณอาหารที่กิน (Feed intake; FI), คาตนทุนคาอาหารในการเพิ่มน้ําหนัก1
กิโลกรัม (Feed cost/gain; FCG) และคาอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว (Feed conversion ratio; FCR)
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาความแปรปรวน (Analysis of variance) และเปรียบเทียบความแตกตางของ
คาเฉลี่ยระหวางกลุมดวยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป
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ผลการวิจัย
องคประกอบทางเคมีของสูตรอาหารไกเนื้อ
ผลการศึกษาประสิทธิภาพการผลิตของไกเนื้อที่ไดรับอาหารสําเร็จรูปจากแหลงผลิ ตที่แตกตางกัน โดย
ทําการคัดเลือกอาหารสําเร็จรูปไกเนื้อที่มีจําหนาย เกรดการคา จากแหลงผลิต 4 บริษัท ดังนี้ คือ บริษัท A, บริษัท
B, บริษัท C และ บริษัท D เลี้ยงดวยอาหารสําเร็จรูป 3 ระยะ คือ ระยะไกเล็ก (Starter), ระยะไกรุน (Grower)
และระยะกอนสงตลาด (Finisher) โดยนํามาทําการวิเคราะหหาองคประกอบทางเคมี (Proximate analysis) ใน
อาหารสําเร็จรูปของทั้ง 4 บริษัทกอนที่จะนํามาทําการเลี้ยงไกเนื้อตามระยะตางๆผลการวิเคราะห (ตารางที่ 1)
พบวา อาหารทดลอง T2 (บริษัท B) มีคาองคประกอบทางเคมี เปอรเซ็นตโปรตีนที่ระยะไก เล็ก และระยะไกรุน
สูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารทุกกลุมทดลอง รองลงมาคือ อาหารทดลอง T1 (บริษัท A), T3 (บริษัท C) และT4
(บริษัท D) ตามลําดับ แตอยางไรก็ตาม อาหารทุกกลุมทดลองมีคาองคประกอบทางเคมีทุกคาตรงตามหลักเกณฑที่
ใชประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนสูตรอาหารสัตวที่กําหนด (กรมปศุสัตว, 2558)
ตารางที่ 1 องคประกอบทางเคมีของอาหารทดลอง (%, as fed basis)
องคประกอบทางเคมี (%, as fed basis)
ระยะ
กลุมทดลอง
ไกเนื้อ
ความชื้น โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถา แคลเซียม ฟอสฟอรัส เดียมคลอไรด
T1
9.4
21.62 5.46 3.32 5.5 0.96
0.68
0.46
T2
11.1
21.92 5.28 3.61 5.2 0.83
0.66
0.56
ไก
เล็ก
T3
10.6
21.47 4.19 2.97 5.7 1.00
0.71
0.43
T4
10.1
21.05 3.71 2.85 5.4 1.02
0.67
0.46
T1
10.6
19.67 3.84 3.26 5.1 0.85
0.61
0.41
T2
11.2
20.03 6.07 3.33 5.4 0.94
0.64
0.53
ไกรุน
T3
10.4
19.21 4.81 3.09 5.0 0.89
0.56
0.38
T4
10.2
18.43 6.81 2.50 5.1 1.00
0.65
0.51
T1
10.6
18.21 4.11 3.06 4.9 0.84
0.62
0.46
กอน
T2
11.2
18.03 5.84 3.28 4.8 0.83
0.66
0.46
สง
T3
10.3
18.20 4.13 3.82 4.6 0.82
0.53
0.46
ตลาด
T4
10.2
18.43 6.81 2.50 5.1 1.00
0.65
0.51
สมรรถภาพการผลิตของไกเนื้อ
การศึกษาสมรรถภาพการผลิตของไกเนื้อที่ไดรับอาหารสําเร็จรูปจากแหลงผลิตที่แตกตางกัน โดยทําการ
ทดสอบสมรรถภาพการเจริญเติบโตของไกเนื้อ ตออาหารสําเร็จรูปไกเนื้อทางการคาจากแหลงผลิต 4 บริษัท และ
ทําการเลี้ยงไกดวยอาหารไกเนื้อทั้ง 3 ระยะ คือ ระยะไกเล็ก (0-3 สัปดาห) ระยะไกรุน (3-4 สัปดาห) และระยะ
กอนสงตลาด (4-5 สัปดาห) แสดงในตารางที่ 2 โดยไกเนื้อที่ไดรับอาหารที่มีความแตกตางของแหลงผลิต พบวา
น้ําหนักเฉลี่ยตอตัวของไกเนื้อที่อายุ 3, 4 และ 5 สัปดาห ในกลุมที่ไดรับอาหาร T2 มีน้ําหนักเฉลี่ยตอตัวสูงที่สุด
อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุม T1, T3 และT4 สวนคาอัตราการเจิรญเติบโตตอตัว
ตอวัน พบวาที่อายุ 0-3 สัปดาห ไกเนื้อกลุมที่ไดรับอาหาร T2 มีอัตราการเจริญเติบโตตอตัวตอวันสูงที่สุดอยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุม T3, T1 และ T4, อายุที่ 3-4 สัปดาห พบวาไกเนื้อกลุมที่
ไดรับอาหาร กลุม T1 และ T2 มีคาอัตราการเติบ โตตอตัว ตอวันสูงที่ สุดอยางไมแตกตางกันทางสถิ ติ แตเมื่ อ
เปรียบเทียบกับกลุมที่ไดรับอาหาร T4 และ T3 แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) อายุที่ 4-5 สัปดาห ไก
เนื้อที่ไดรับอาหารทุกกลุมมีอัตราการเติบโตตอตัวตอวันไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) และเมื่อพิจารณาตลอด
อายุการเลี้ยงพบวา ไกเนื้อกลุมที่ไดรับอาหาร T2 มีอัตราการเจริญเติบโตตอตัวตอวันสูงที่สุด ตามดวยกลุม T1, T3
และ T4 ลดลงตามลําดับอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 น้ําหนักตัวเฉลี่ย และอัตราการเจิรญเติบโตตอตัวตอวันของไกเนื้อ ที่ไดรับอาหารทดลอง
กลุมทดลอง
รายการ
CV
T1
T2
T3
T4
น้ําหนักตัวเฉลี่ย; BW (กรัม/ตัว)
น้ําหนักเริ่มตน
52.08
52.21
52.25
52.20
0.82
BC
A
B
C
3 สัปดาห
1094.67
1187.33
1122.22
1063.00
2.74
B
A
B
C
4 สัปดาห
1939.52
2000.33
1909.97
1852.04
2.09
AB
A
BC
C
5 สัปดาห
2676.31
2754.78 2642.17
2582.12
2.62
อัตราการเจิรญเติบโตตอตัวตอวัน; ADG (กรัม/ตัว/วัน)
0-3 สัปดาห1/
49.65BC
54.05A
50.95B
48.13C
2.88
2/
a
ab
b
b
3-4 สัปดาห
120.69
116.14
112.53
112.72
4.21
3/
4-5 สัปดาห
105.25
107.78
104.59
104.29
8.06
AB
A
BC
C
0-5 สัปดาห
74.98
77.22
73.98
72.28
2.68

P-Value
0.9159
0.0001
0.0001
0.0033
0.0001
0.0286
0.8895
0.0033

a,b
A,B,C,D
1/

คาในแถวเดียวกัน ที่มีคาความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05)
คาในแถวเดียวกัน ที่มีคา ความแตกตางอยางมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)
ระยะไกเล็ก (0-3 สัปดาห), 2/ระยะไกรุน (3-4 สัปดาห), 3/ระยะกอนสงตลาด (4-5 สัปดาห)

ปริมาณอาหารที่กิน (Feed intake) อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว (Feed conversion ratio;
FCR) และตนทุนคาอาหารในการเพิ่มน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม (Feed cost per grain; FCG) ที่อายุ 0-3 สัปดาห ไกที่
ไดรับอาหารในกลุมทดลอง T2 และ T3 มีคาปริมาณอาหารที่กินสูงกวากลุม T1 และT4 อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ
(P<0.01) ที่อายุ 3-4 สัปดาห และที่อายุ 4-5 สัปดาหมีคาปริมาณอาหารที่กิน ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) เมื่อ
พิจารณาตลอดระยะการเลี้ยงที่ 0-5 สัปดาห พบวาปริมาณอาหารที่กิน ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) และเมื่อ
นํามาพิจารณาคา FCR ที่อายุ 0-3 สัปดาห พบวาไกเนื้อ ในกลุมทดลอง T2 และ T1 ไมแตกตางกันทางสถิติ และ T1
ไมไดแตกตางจาก T3 และ T4 จึงไมไดเพิ่มขึ้นตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ที่อายุ 3-4 สัปดาห
พบวาไกเนื้อกลุมที่ไดรับอาหาร T1, T2 และ T4 มีคาอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว ที่ต่ํากวาไกเนื้อที่ไดรับ
อาหารกลุม T3 อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ที่อายุ 4-5 สัปดาหไกเนื้อที่ไดรับอาหารทุกกลุมมีอัตราการ
เปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) แตเมื่อพิจารณา ตลอดระยะการเลี้ยง ที่อายุ 0-5
สัปดาห ไกเนื้อที่ไดรับอาหารทุกกลุมมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) จึง
สงผลให ตนทุนคาอาหารในการเพิ่มน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม ของไกเนื้อที่ไดรับอาหารทดลองมีตนทุนคาอาหารที่
แตกตางกัน โดยที่อายุ 0-3 สัปดาห และที่อายุ 3-4 สัปดาห รวมถึงเมื่อพิจารณา ตลอดระยะการเลี้ยงที่อายุ 0-5
สัปดาห พบวา ไกเนื้อที่ไดรับอาหาร T1มีคาตนทุนคาอาหารตอการเพิ่มน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมต่ําที่สุด ตามดวย กลุม
T4, T2 และT3 เพิ่มขึ้นตามลําดับอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ที่อายุ 4-5 สัปดาห ไกเนื้อกลุมที่ไดรับ
อาหาร T1 มีคาตนทุนคาอาหารตอการเพิ่มน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมต่ําที่สุด ตามดวย กลุม T4, T2 และT3 เพิ่มขึ้น
ตามลําดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และเมื่อพิจารณาอัตราการเลี้ยงรอดตลอดระยะการเลี้ยง ที่อายุ 0-5
สัปดาห ไกเนื้อที่ไดรับอาหารทดลองทุกกลุมมีอัตราการเลี้ยงรอดไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) (ตารางที่ 3)

วิจารณผลการวิจัย
จากการทดลองตลอดระยะ 0-5 สัปดาห ไกเนื้อที่ไดรับอาหาร T2 มีน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้น และอัตราการ
เจริญเติบโต สูงกวา ไกเนื้อกลุม T3 และกลุม T4 ในขณะที่มีปริมาณอาหารที่กินและอัตราการเปลี่ยนอาหารเปน
น้ําหนักไมแตกตางกัน เนื่องจาก อาหารสําเร็จรูปกลุม T2 มีโภชนะโปรตีน และไขมันสูงกวาอาหารกลุม T3, และ
กลุม T4 โดยเฉพาะอยางยิ่งในอาหารไกเล็กและไกรุน ซึ่งเปนชวงที่ไกตองการโภชนะในอาหารในการเจริญเติบโต
สูง สอดคลองกับ Ospina-Rojas et al. (2014) ที่รายงานวาการลดลงของระดับโปรตีนในอาหารไกเนื้อ 3
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เปอรเซ็นต (จากโปรตีน 22 เปอรเซ็นต เปน 19 เปอรเซ็นต) แมนจะมีการเสริมกรดอะมิโนสังเคราะหในสูตรอาหาร
ก็ตาม ทั้งนี้เพื่อใหอาหารที่มีโปรตีนต่ํานั้นมีกรดอะมิโนจําเปนในอาหารเพียงพอแกความตองการ แตอาหารนั้นก็
ยังใหสมรรถภาพการผลิตของไกเนื้อดอยกวาสูตรอาหารโปรตีนปกติ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการลดโปรตีนในปริมาณ
ดังกลาวมีผลทําใหกรดอะมิโนจําเปนในอาหารอื่นๆ ไมเพียงพอตอความตองการของไกเนื้อดวย อยางไรก็ตาม
อาหารทดลองที่มีองคประกอบทางเคมีของอาหารที่ตรงตามมาตราฐานความตองการโภชนะของอาหารไกเนื้อ ก็จะ
สงผลตอสมรรถภาพการผลิต ที่ตรงตามมาตราฐานของสายพันธุไดดี ตนทุนคาอาหารในการเพิ่มน้ําหนักตัวไกที่
ไดรับอาหารกลุม T1 จะมีตนทุนคาอาหารในการเพิ่มน้ําหนักตัวต่ําที่สุดเนื่องจากไกที่ไดรับอาหารทุกกลุมทดลอง
ตลอดการเลี้ยงมีอัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนัก ไมแตกตางกัน แตอาหารกลุม T1 มีราคาตนทุนต่ําที่สุด สงผล
ทําใหไกเนื้อที่ไดรับอาหารกลุมนี้มีตนทุนคาอาหารในการเพิ่มน้ําหนักตัวต่ําที่สุดดวย
ตารางที่ 3 ปริมาณอาหารที่กิน, อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว, และตนทุนคาอาหารในการเพิ่มน้ําหนักตัว 1
กิโลกรัม และอัตราการเลี้ยงรอด ของไกเนื้อที่ไดรับอาหารทดลอง
กลุมทดลอง
รายการ
P-Value
T1
T2
T3
T4
CV
ปริมาณอาหารที่กิน; FI (กรัม/ตัว)
0-3 สัปดาห1/
1351.33B
1434.45A 1428.78A 1373.06B
2.34
0.0004
2/
3-4 สัปดาห
1193.79
1186.38
1198.93
1158.42
2.23
0.0664
3/
4-5 สัปดาห
1404.87
1369.36
1404.20
1431.10
7.84
0.8122
0-5 สัปดาห
3970.19
4045.49
4011.21
3907.76
3.54
0.3897
อัตราการเปลี่ยนอาหารเปนน้ําหนักตัว; FCR
0-3 สัปดาห1/
1.29ab
1.27b
1.34a
1.36a
4.14
0.0340
3-4 สัปดาห2/
1.41B
1.46B
1.52A
1.47B
2.99
0.0039
3/
4-5 สัปดาห
1.92
1.83
1.93
1.97
11.75
0.7455
0-5 สัปดาห
1.51
1.49
1.55
1.55
3.16
0.2182
ตนทุนคาอาหารในการเพิ่มน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัม; FCG (บาท/กก.)
0-3 สัปดาห1/
17.28C
19.85B
21.59A
17.72C
3.97
0.0001
2/
D
B
A
C
3-4 สัปดาห
17.94
22.50
24.21
18.86
3.05
0.0001
3/
b
ab
a
b
4-5 สัปดาห
23.55
29.92
29.66
25.27
12.13
0.0225
D
B
A
C
0-5 สัปดาห
19.20
22.55
24.64
20.23
3.70
0.0001
อัตราการเลี้ยงรอด (%)
0-5 สัปดาห
96.67
97.78
99.45
97.78
2.79
0.3926
a,b
A,B,C,D

คาในแถวเดียวกัน ที่มีคาความแตกตางอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ (P<0.05)
คาในแถวเดียวกัน ที่มีคาความแตกตางอยางมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)
ราคาอาหารไกเนื้อ(ตอ กก.); 0-3 สัปดาห1/; T1=13.31, T2 =15.70, T3 =16.17, T4 =13.03 บาท/กก.
3-4 สัปดาห2/; T1=12.68, T2 =15.40, T3 =15.90, T4 =12.83 บาท/กก.
4-5 สัปดาห3/; T1=12.27, T2 =14.70, T3 =15.40, T4 =12.83 บาท/กก.

สรุปผลการวิจัย
จากการทดลองใหไกเนื้อที่ไดรับอาหารสําเร็จรูปจากแหลงผลิตที่แตกตางกัน พบวาดานของคุณภาพ
อาหารจากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีอาหารในชวงระยะไกเล็ก (Starter) อาหาร T1 (บริษัท A) และ T2
(บริ ษัท B) มี คา เปอรเซ็ นตโ ปรตีนสู งที่สุ ด จึงส งผลใหส มรรถภาพการผลิต ไกเ นื้อที่ ได รับอาหาร ดั งกล าวมี
สมรรถภาพการผลิตสูงกวากลุมอื่นๆ แตเมื่ อเปรียบเทียบตลอดระยะการเลี้ยงดานตนทุนคาอาหารในการเพิ่ม
น้ําหนักตัว 1กิโลกรัมแลว พบวา ไกเนื้อที่ไดรับอาหารกลุม T1 (บริษัท A) มีตนทุนคาอาหารในการเพิ่มน้ําหนักตัว
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ต่ําสุด เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตไกเนื้อที่ได จากการทดลองครั้งนี้ทําใหทราบวาในการเลือกใชอาหารสําเร็จรูปในการ
เลี้ยงไกเนื้อจะตองพิจารณาองคประกอบทั้งทางคุณภาพและราคา ตลอดจนบริษัทผูผลิตอาหารสัตวที่ไดรับการ
รับรองมาตรฐาน เปนองคประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูป โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพการใชอาหาร
ของสัตว และตนทุนคาอาหารตอการเพิ่มน้ําหนักตัวเปนสําคัญ

กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบคุณภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและประมง ที่ใหการสนับสนุนสถานที่ทําการวิจัย และ
บริษัท ไทยฟูดอาหารสัตว จํากัด ที่ใหการสนับสนุนอาหารสัตวทดลอง และพันธุไกเนื้อ ในการทํางานศึกษาครั้งนี้
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การประยุกตใช Google Applications และ Trello ในการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
Application of Google Applications and Trello in Quality Assurance
Administration
___________________________________________________________________
1
2*
วรณันส สกุลวงศหิรญ
ั และ นวลสวาท หิรัญสกลวงศ
Vooranuns Skulwongheran1 and Nualsawat Hiransakolwong2*

บทคัดยอ
ปจจุบันสถานศึกษาทุกแหงจําเปนตองทํางานประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา
ตองรวบรวมขอมูลของทุกสวนงานในองคกร แตละสวนงานตองการเก็บรวบรวมขอมูลและนําสงขอมูลตามตัวชี้วัด
ที่ไ ดรั บมอบหมาย ซึ่ งแต ละสว นงานมี ภ าระงานหลัก ที่ ตอ งปฏิ บัติ อยู แ ลว จึงทํ าใหม องว างานประกั นคุ ณ ภาพ
การศึกษาเปนภาระงานที่เพิ่มขึ้น นวัตกรรมนี้เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใชในงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระบบ CUPT QA คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ชวยใหการจัดเก็บเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรวดเร็ว
ในการคนหาขอมูล การดําเนินงานและการจัดการเอกสารอางอิงตามตัวชี้วัดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะชวย
ใหแตละสวนงานที่ไดรับมอบหมายตัวชี้วัดเกิดความสะดวกในการจัดสงขอมูล การดึงขอมูลไปใชในการเขียน
รายงานและการวิเ คราะหตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมาย รวมถึงการแจงเตือนการดําเนินการเกี่ยวกับตัวชี้วัดวาได
ดําเนินการไปถึงขั้นไหน โดยใช Google applications ในการจัดการฐานขอมูล แกไขบันทึกเอกสารรวมกัน สราง
ปฏิทินที่ใชรวมกัน และ Trello ในการติดตามงาน ซึ่งนวัตกรรมนี้เปนเครื่ องมือที่ใชในการจัดทําระบบการ
บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาไดดี จากการสํารวจผูใชระบบทั้งหมด 11 คน ไดคาเฉลี่ยระดับความพอใจ
ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบอยูที่คะแนน 4.00 หรือ ความพึงพอใจที่ระดับดี
คําสําคัญ: การบริหารโครงการ กระดาน Kanban Google applications

Abstract
Currently, all educational institutions need to work on quality assurance. The quality
assurance of education requires the gathering of all the information in the organization. Each
department has to collect data and send data according to the assigned indicators. Since each
department has a primary workload, it is assumed that quality assurance work will increase their
work. This innovation is an information system development project for internal quality assurance,
CUPT QA at Faculty of Information Technology, KMITL. The novel system assists in the collection
of evidence of quality assurance within the Faculty of Information Technology to be quick to find
information. Implementation and management of reference documents according to indicators is
more effective. Therefore, this information technology is essential to facilitate each department in
transmitting information. Extract data to write reports and analyze assigned indicators. The
application uses Google applications for collecting and management data, share calendar, and
using Trello to monitor and warning the state of indicators. The survey of 11 users received an
average satisfaction in total system with score 4 or good level of satisfaction.
Keyword: project management, Kanban board, Google applications
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บทนํา
งานประกันคุณภาพการศึกษาเปนงานหนึ่งที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคกรสถานศึกษาทุกแหงเริ่มตั้งแต
ป พ.ศ. 2545 เรื่อยมา โดยจะเปนหนวยงานที่ชวยสะทอนใหเห็นถึงผลการปฏิบัติงานขององคกรในรอบปที่ผานมา ขอมูล
หลักฐานมีการจัดเก็บที่หนวยงานทุกหนวยงาน ซึ่งการทํางานของงานประกันคุณภาพนั้นมีความยุงยากและซับซอนเนื่องจากเปน
งานที่ตองประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ทั่วทั้งองคกร การบริหารงานประกันคุณภาพจึงมีความยุงยากตามไปดวย คือการ
รวบรวมขอมูลใหครบ การสงขอมูลของหนวยงาน หรือการติดตามงานหรือขอมูลตาง ๆ ควรมีระบบการจัดการที่ดี เพราะตอง
หลีกเลี่ยงการขอขอมูลซ้ําซาก เพื่อลดการทําใหคนในหนวยงานมีความรูสึกเบื่อหนาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อชวยในการจัดการขอมูลตาง ๆ และมีสวนชวยในการลดความ
ยุงยากของการบริ หารงานประกั นคุ ณภาพ ในโครงการนี้ได เล็ งเห็ นถึ งเทคโนโลยี สารสนเทศ 2 ระบบที่จะสามารถนํ ามา
ประยุกตใชเพื่อลดความซับซอนในการทํางานของงานประกันคุณภาพ โดยประกอบไปดวยระบบการแบงปนขอมูลบนกลุมเมฆ
(Cloud-based file sharing) และการติดตามบริหารงานองคกรดวยกระดาน Kanban (Kanban Board)
เทคโนโลยีกลุมเมฆไดถูกนํามาใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศในยุคปจจุบันและไดรับความนิยมในการนําไปใช
เพื่อแบงปนขอมูลระหวางกั น ทั้งนี้คุณลักษณะของเทคโนโลยีกลุมเมฆก็ คือการบันทึกขอมูลไวที่เดียวบนอิน เทอรเนตและ
สามารถเขาถึงไดจากที่ไหนก็ได ดวยความสามารถนี้เราจึงสามารถนํามาใชเพื่อการแบงปนไฟลขอมูลระหวางกันได ในโครงการนี้
ไดเลือกใช Google Drive Goolgle Documents และ Google calendar ใน Google Applications เพื่อเปนแหลงเก็บขอมูล
กลางที่ทําการแบงปนขอมูลระหวางงานประกันคุณภาพการศึกษาและหนวยงานอื่น ๆ
กระดาน Kanban เปนเทคนิคการบริหารโครงการแบบหนึ่ง ที่ใชกระดานและแผนปายเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
ระหวางสมาชิกที่ทํางานรวมกัน ทําใหทุกคนสามารถมองเห็น ติดตาม และเขาใจถึงการดําเนินงานในปจจุบันได การนํากระดาน
Kanban มาใชกับงานประกันคุณภาพการศึกษาจะชวยใหผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดเตรียมขอมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
สามารถรับรูถึงสถานะงานตาง ๆ ได และเจาหนาที่งานประกันคุณภาพการศึกษาก็สามารถติดตามขอมูล โดยทราบสถานะที่เปน
ปจจุบันไดงายดวยเชนกัน ในโครงการนี้ไดเลือกใชกระดาน Kanban ที่พัฒนาโดย Trello.com เพื่อเปนสวนในการติดตามงาน

การบริหารโครงการ
โครงการ (Project) คือ กลุมของงานที่เกี่ยวของกัน และตองปฏิบัติงานเหลานั้นตามลําดับกอนหลังเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยมีจุดเริ่มตนและจุดเสร็จสิ้นเพียงจุดเดียว ซึ่งคําวา งาน (Activity) หมายถึง งานที่เปนสวนหนึ่งของ
โครงการ ซึ่งตองใชเวลาและทรัพยากรในการทํางานนั้นๆ งานตองมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดที่บงชี้ได ดังนั้นความสมบูรณของ
โครงการดังกลาวจะบรรลุไดตามวัตถุประสงค จึงจําเปนตองมีการบริหารโครงการ (Project Management) การบริหาร
โครงการหมายถึง การรูจักวางแผน และควบคุมโครงการ ใหโครงการนั้นเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการตามระยะเวลาที่
กําหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การเริ่มตนโครงการนั้นสิ่งที่ตองพิจารณาคือ พิจารณาถึงความเปนไปไดของโครงการ การจัดตารางเวลาทํางาน การ
บริหารกิจกรรม และสมาชิกในทีมที่ทําโครงการ ซึ่งทั้งหมดนี้ คือ สวนสําคัญในการทําใหโครงการนั้นเปนไปไดอยางราบรื่น และ
ประสบความสําเร็จ ผูบริหารโครงการตองมีการควบคุมงานโดยการกําหนดตารางเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ ภายในโครงการ
และบริหารใหกิจกรรมตางๆนั้นไดออกมาอยางมีประสิทธิผล ณ เวลาที่กําหนด

กระดาน Kanban และ Trello
Kanban แปลตรงตัว มาจากภาษาญี่ปุนวาป าย (W3ii, 2017) ดังนั้นกระดาน Kanban จึงเปนกระดานที่
ประกอบไปดวยปายตาง ๆ โดยที่กระดาน Kanban ไดถูกนํามาใชเพื่อบริหารงานโครงการ โดยเปนการสรางตารางงานบน
กระดานและใชปายแทนงานยอย ๆ ในโครงการ ตําแหนงของปายจะเปนการบอกถึงสถานะปจจุบันของงานนั้น ๆ ดังนั้น
ผูบริหารโครงการเมื่อมองมาที่กระดานแลวก็จะเขาใจไดวามีงานคางหรือสําเร็จแลวอยางไร แตกระดาน Kanban มีขอจํากัด
ที่สําคัญคือไมสามารถมองเห็นหรือติดตามไดตลอดเวลา จึงมีผูพัฒนาระบบที่ทํางานในลักษณะของกระดาน Kanban
มากมาย หนึ่งในนั้นคือ Trello.com
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Trello.com (Teerapuch, 2017) เปนเว็บไซตที่ใหบริการในการติดตามและบริหารโครงการดวยรูปแบบของ
Kanban board โดยผูใชสามารถสรางกระดาน แบงประเภทสถานะ สรางการดแสดงงานตาง ๆ รวมทั้งสามารถแบงปนไปให
สมาชิกในทีมได โดยสมาชิกในทีมจะสามารถเห็นสถานะบนกระดาน Kanban ไดทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นจะตองตื่นตัวและทํางานให
ทันตามกําหนดอยูเสมอ

การแบงปนขอมูลบนกลุมเมฆ และ Google Applications
การประมวลผลแบบกลุมเมฆ (cloud computing) (Earth008, 2017) เปนลักษณะของการทํางานของผูใชงาน
คอมพิวเตอรผานอินเทอรเนต การประมวลผลแบบกลุมเมฆ เปนลักษณะที่พัฒนาขึ้นตอมาจากความคิดและบริการของเวอร
ชัวไลเซชันและเว็บเซอรวิส โดยผูใชงานนั้นไมจําเปนตองมีความรูในเชิงเทคนิคสําหรับตัวพื้นฐานการทํางานนั้น เนื่องจาก cloud
computing จะตองรองรับผูใชบริการจํานวนมาก และผูใชบริการก็มีความคาดหวังไววา บริการหรือ applications ที่ไดนั้น
จะตองเปนไปดวยความรวดเร็ว ปลอดภัย และ พรอมที่จะใชงานอยูเสมอ ไมวาจะอยูที่ไหน เวลาใดก็ตาม ดังนั้น ผูใหบริการ
cloud computing จะตองมีการติดตั้งโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) ของระบบที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้
- Transparency ใน cloud computing จะตองมีการใช Transparent load-balancing คือ ความพยายามที่จะทํา
ใหเกิด balance ในการทํางานเมื่อมีการเรียกใช application จากผูใชหลายๆ คนพรอมกัน โดยจะกระจาย load หรืองานไปให
เครื่องหรือ server อื่นๆ เพื่อชวยในการทํางาน อยางเชน ปกติการใหบริการจะ run อยูบน server ตัวเดียว แตเมื่อไหรก็ตามมี
ผูใชงานจํานวนมากและจําเปนตองใช server เพิ่มขึ้น transparency จะอนุญาตใหมีการประสานงานกับ server อื่นๆ ไดโดยที่
ไมตองขัดจังหวะการทํางานหรือตองติดตั้งระบบกันใหม สวน application delivery หรือการใหบริการระบบงาน จะชวย
ตอบสนองความตองการให application และขอมูลทุกรูปแบบไดทันที ไมวาจะเปนที่ไหนและเวลาใดก็ตาม
- Scalability คือ สามารถปรับขนาดระบบไดตามภาระงาน
- Intelligent Monitoring มีระบบที่สามารถตรวจสอบไดวา application หรือ service มีปญหาอะไร ตรงไหนบาง
- Security เนื่องจากขอมูลทั้งหมดจะถูกเก็บไวใน cloud ซึ่งก็มีความเสี่ยงอยูเหมือนกันที่ขอมูลสําคัญ ๆ อาจจะถูก
ขโมยหรือเกิดความเสียหายจากการโจมตีระบบได ดังนั้นสถาปตยกรรมของ cloud computing จึงตองคํานึงถึงความปลอดภัย
เปนอันดับตนๆ
Google drive คือ ไดรฟเก็บขอมูลออนไลน Google Docs คือการเอกสารกลางที่สามารถแกไขงานรวมกัน Google
Calendar คือ ปฏิทินกลางที่ที่สามารถลงเวลานัดหมาย ประชุม หรือทํากิจกรรมตางๆ รวมกัน เปนโปรแกรมบนอินเทอรเนตโดย
ไมเสียคาใชจายดวยเทคโนโลยีการประมวลผลบนกลุมเมฆ ในโครงการนี้ไดนํา Google Drive Google Docs, และ Google
Calendar มาใชเพื่อทําการแบงปนไฟลระหวางกัน และเจาหนาที่สามารถติดตามผลงาน online ได

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพปญหางานประกันคุณภาพการศึกษา และเพื่อศึกษาการประยุกตใช Google Applications
และ Trello สามารถนํามาชวยในการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช
แบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของผูใชระบบนี้

ระเบียบวิธีวิจัย
การประยุกตใช Google Applications และ Trello
แนวทางในการประยุกตใช Google Applications ในงานประกันคุณภาพการศึกษาคือการใชงาน Google Drive ใน
การแบงปนไฟลอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้เนื่องจาก Google Drive มีความสามารถในการแบงปนไฟลระหวางผูใชรวมกันบนหลาย
อุปกรณ (เชนสมารทโฟน PC หรือ Tablet เปนตน) และสามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเทอรเนต ดวยคุณสมบัตินี้ทําให
สามารถติดตามเอกสารตางๆ ไดอยางงายดาย ขณะเดียวกันไดใช Google Calendar เพื่อการกําหนดวันเวลาในการทํางาน
รวมกัน และใช Google Docs เพื่อการจัดการแกไขบันทึกเอกสารรวมกัน
โดยงานประกันคุณภาพการศึกษาไดจัดโฟลเดอรหลักในการเก็บไฟลเอกสาร ดังภาพที่ 1A ซึ่งมีการแบงเปนขอมูล
เอกสารในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะฯ ระดับหลักสูตร โดยในโฟลเดอรระดับคณะฯ และระดับหลักสูตรนั้นไดมี
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การสรางโฟลเดอรยอยในแตละตัวชี้วัดหรือแตละหลักสูตร ดังภาพที่ 1B และ 1C โดยเมื่อจัดทําโฟลเดอรเรียบรอยแลว งาน
ประกั นคุณภาพการศึกษาไดทําการแชรหรือแบงปนขอมูลใหกับหนวยงานตาง ๆ ดังนั้นผูที่มีสวนเกี่ ยวของทุกคนจะเขาถึง
เอกสารตาง ๆ ไดพรอมกัน และสามารถสงขอมูลหรือเอกสารใหกับผูเกี่ยวของทุกคนไดผานทางโฟลเดอรที่แบงปนนี้ โดยใน
โฟลเดอรยอยของแตละตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพไดจัดโครงสรางโฟลเดอรที่ประกอบไปดวยโฟลเดอรที่สงขอมูลและตัวอยาง
รวมทั้งเอกสารอางอิงดังภาพที่ 1D

A

B

C

D

ภาพที่ 1 Google Drive, A: โฟลเดอรหลักที่ใชในการแบงปนขอมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา, B: โฟลเดอรยอยที่
ใชในการแบงปนขอมูลในการประกันคุณภาพระดับคณะฯ, C: โฟลเดอรยอยที่ใชในการแบงปนขอมูลในการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร, D: โครงสรางในโฟลเดอรยอยประกอบไปดวยโฟลเดอรในการสงเอกสาร
และเอกสารอางอิงตางๆ
ในสวนของ Trello นั้น งานประกันคุณภาพการศึกษาไดนํามาใชเพื่อติดตามงาน โดยไดจัดทําเปนกระดาน Kanban
สําหรับตัวชี้วัดตางๆ ดังภาพที่ 2A และ 2B โดยในแตละกระดานตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพการศึกษาไดทําการจัดทําสถานะ
ของงานยอยตางๆ ไว แลวไดทําการเชิญผูที่เกี่ยวของเขามาใชงานกระดานที่ตนเกี่ยวของ โดยที่งานประกันคุณภาพไดสรางการด
งานพื้นฐานไวเพื่อใชในการติดตามงาน อยางไรก็ตามผูที่มีสวนเกี่ยงของจะสามารถสรางการดงานที่ตนเองใชเพื่อติดตามงาน
ตางๆ ได ดวยเชนกั น ลั กษณะของการดงานที่ ได จัดทํานั้นแสดงไดในภาพที่ 2C ซึ่งการดงานจะระบุ งาน ชื่ อผู เกี่ ยวของ
(ตัวอยางเชน VS แทน Vooranuns Skulwongheran) และกําหนดเวลาของงาน การดงานสามารถ ยายจากขั้นวางแผน ไปสูขั้น
ดําเนินการ และในที่สุดจะเคลื่อนไปสูขั้นเสร็จสิ้น
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B

A

C

ภาพที่ 2 Trello, A: การสรางกระดาน Kanban สําหรับตัวชี้วัดตางๆ, B: เพื่อสรางกระดาน Kanban สําหรับการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร C: โครงสรางของกระดาน Kanban ที่ใชในการติดตามงาน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ในปการศึกษา 2558 นั้นจะมีการใชงาน Google application เพียงบริการเดียวคือ Google drive ในการสง
แฟมขอมูลระหวางสวนงานซึ่งมีสวนชวยในการเก็บบันทึก แฟมขอมูลไวที่ศูนยกลาง (Google drive) ทําใหสามารถ
ตรวจสอบการมีอยูหรือขาดหายของแฟมขอมูลได แตไมมีความสะดวกในการติดตามขอมูลที่คางสงตามหนวยงานตางๆ ในป
การศึกษา 2559 ไดมีการประยุกตใช Google applications และ Trello ในการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบ CUPT QA เมื่อเปรียบเทียบการใช Google applications ในปการศึกษา 2558 จะเห็นถึงความแตกตางเรื่องของ
การติดตามงานไดอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ โครงการนวัตกรรมนี้ไดมีการใชงานบริการอื่นๆ ของ Google Applications
เพื่อชวยในการทํางานรวมกันระหวางสวนงานอื่นๆ อันประกอบไปดวย Google Calendar ที่ใชเพื่อการกําหนดวันเวลาใน
การทํางานรวมกัน และ Google Docs ที่ใชเพื่อการจัดการแกไขบันทึกเอกสารกลางรวมกัน ทํารายการบัญชีงานใครทํา
อะไรถึงไหนและสามารถโนตความจํารวมกัน พรอมดวยการประยุกตเอาบริการของ Trello ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ชวยในการ
ติดตามการทํางานโดยสามารถแบงการทํางานเปนขั้นตอนยอยๆ และทําบันทึกถึงสถานการณทํางานวาอยูในขั้นตอนใดแลว
ควรจะติดตามหรือเตือนผูที่เกี่ยวของหรือไมอยางไร ทําใหงานประกันคุณภาพการศึกษาสามารถติดตามงานในสวนงานของ
ตนเองและสวนงานอื่นๆ ไดอยางทันกําหนด งานประกันคุณภาพการศึกษาสามารถเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถทํา SAR ไดทันกําหนด
งานประกันคุณภาพการศึกษาไดทําการสรางแบบสอบถามเพื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการประยุกตใช Google
Applications และ Trello โดยประกอบไปดวย 5 คําถามคือ ความสะดวกในการใชงาน ความรวดเร็วในการสงขอมูล
ความถูกตองของข อมูล ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานประกันคุณภาพ ความสามารถในการติดตาม
สถานะงาน ประสิทธิภาพระบบโดยรวม โดยในแตละคําถามนั้นผูตอบแบบสอบถามจะตองใหคะแนนความพึงพอใจในระดับ
คะแนน 1 – 5 (จากนอยที่สุดไปมากที่สุด) โดยทําการสํารวจจากผูใชระบบแบบเฉพาะเจาะจงโดยใหผูใชระบบในระดับ
หัวหนา งานอื่น ๆ ที่ เกี่ ย วข องและเป นผู ใชน วัต กรรมนี้ จ ริง ซึ่ ง จํา นวนผูใ ชร ะบบนี้จ ริง มีทั้ง หมด 11 คน ซึ่ง ผลการตอบ
แบบสอบถามพบวาระบบมีความสะดวกที่ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่ระดับคะแนน 4.20 ระบบมีความรวดเร็วที่ระดับความ
พึงพอใจเฉลี่ยที่ระดับคะแนน 3.80 ระบบมีความถูกตองที่ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่ระดับคะแนน 4.00 ระบบสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการประกันคุณภาพที่ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ที่ระดับคะแนน 4.00 ระบบมีความสามารถในการติดตาม
สถานะงานระดับความพึงพอใจเฉลี่ยที่ระดับคะแนน 4.00 และประสิทธิภาพโดยรวมของระบบนวัตกรรมมี ระดับความพึง
พอใจเฉลี่ยที่ระดับคะแนน 4.00 หรือ ความพึงพอใจที่ระดับดี
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จากผลการวิจัยจะเห็นไดวาการประยุกตใชบริการ Google applications ซึ่งมีความสามารถในการชวยเหลือให
เกิดการทํางานรวมกันแมจะอยูคนละที่ รวมกับการใช Trello ซึ่งมีความสามารถในการติดตามงานของผูที่เกี่ยวของแมจะอยู
คนละที่กัน โดยมีสวนทําใหการทํางานดานงานประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบสารสนเทศที่นํามาใช
สามารถทําใหบุคลากรตางสวนงานสามารถทํางานรวมกันไดแมจะไมไดอยูในสถานที่เดียวกัน ชวยลดเวลาในการรอคอยที่
จะต อ งนั ดมาประชุม พร อ มกั น อี ก ทั้ งผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข องก็ มี ค วามพึ ง พอใจในการนํ า เอาระบบสารสนเทศดัง กล า วมา
ประยุกตใชเชนเดียวกัน โดยใหคะแนนความพึงพอใจตอระบบดานความสะดวกมากที่สุด และมีความพึงพอใจตอระบบใน
ดานอื่นๆ ในระดับดีที่ใกลเคียงกัน

สรุปผลการวิจัย
โครงการนวัตกรรมนี้ไดจัดทําและนําเสนอขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในงานประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยปกติแลวการสงขอมูลและติดตามงานในการเก็บขอมูลการประกันคุณภาพจะใชอีเมลเปนเครื่องมือหลัก แต
ในโครงการนี้ไดนําเสนอการใช Google Applications และ Trello เพื่อใชในการเก็บและแบงปนขอมูล Google
Calendar ใชเพื่อการกําหนดวันเวลาในการทํางานรวมกัน และ Google Docs ที่ใชเพื่อการจัดการแกไขบันทึกเอกสาร
รวมกัน รวมทั้งสรางกระดาน Kanban ในการติดตามงาน จากผลการตอบแบบสอบถามพบวาผูใชงานใหความพึงพอใจดาน
ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบนวัตกรรมนี้ที่คะแนนเฉลี่ย 4.00 จากคะแนน 5.00 หรือระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู
ในระดับดี ดังนั้นจะตองมีการปรับปรุงรูปแบบการใชงานตอไปเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจใหมากขึ้น
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การเปรียบเทียบแบบสอบถาม Rating Scale และ Visual Analog Scale
โดยใช Excel Visual Basic for Application
A Comparison of Rating Scale and Visual Analog Scale
by using Excel Visual Basic for Application
___________________________________________________________________1*

พรชัย หลายพสุ
Pornchai Laipasu1*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา แบบสอบถาม rating scale และ visual analog scale บน
excel visual basic for application และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนจากการตอบแบบสอบถาม
ทั้งสองแบบ การวิจัยนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง โดยใชแบบวัดความเครียดสวนปรุง ชุด 20 ขอ เพื่อสรางการตอบ
แบบสอบถาม rating scale และ visual analog scale ผูเขารวมการทดลองคือ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 50 คน ใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามสองครั้ง
ครั้งแรกตอบแบบ visual analog scale ถัดมาตอบแบบ rating scale ผลการวิเคราะหพบวา คะแนนเฉลี่ยแบบ
rating scale สูงกวาแบบ visual analog scale และมีการกระจายของคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเล็กนอย และผลการ
ทดสอบคาเฉลี่ยแบบจับคู ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา คะแนนเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
คําสําคัญ: rating scale visual analog scale การทดสอบคาเฉลี่ยแบบจับคู

Abstract
The aims of this research were to develop rating scale and visual analog scale on excel
visual basic for application and to compare the score difference between two scales. This
research was a quasi-experiment. The Suanprung Stress Test 20 items were used to create rating
scale and visual analog scale responses. The participants were 50 students, Faculty of Science,
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok. Students answered the
questionnaires twice. They had completed rating scale at the first time and then visual analog
scale. Results from analysis found that mean score from rating scale was higher than visual
analog scale and slightly lower dispersion. The matched pairs t-test at 0.05 significant level
found that the mean score was significantly difference.
Keyword: rating scale, visual analog scale, matched pairs t-test

บทนํา
การวิจัยหมายถึง การศึกษาคนควา วิเคราะห หรือทดลองอยางมีระบบ โดยอาศัยอุปกรณ หรือวิธีการ ให
พบขอเท็จจริง หรือหลักการไปใชในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อแกปญหาของมนุษย หรือ เพื่อ
กอใหเกิดความรูใหม การวิจัยนั้นถือไดวา มีความสําคัญอยางมากในทุกสาขาวิชา จะเห็นไดวา สถาบันอุดมศึกษาทุก
แหง ไดบรรจุวิธีวิจัยเขาไปในหลักสูตรในทุกระดับชั้นของ การศึกษา ตั้งแตระดับปริญญาตรี โท จนกระทั่งถึงระดับ
ปริญญาเอก นอกเหนือจากนั้นยังมีสถาบันวิจัยเฉพาะ สาขาเกิดขึ้นอยางมากมาย ตลอดจนหนวยงานเอกชน ที่มีการ
จัดตั้งหนวยงาน เพื่อการวิจัยโดยเฉพาะ ซึ่งเราอาจกลาวรวมๆ ไดวาการวิจัยมีสวนชวยพัฒนาหนวยงานเล็กๆ ไปจนถึง
ระดับ ประเทศในหลายๆ ดานทั้งทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปกรรมศาสตร
1
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Faculty of Science, King Mongkut's Instituteof Technology Ladkrabang, Bangkok 10520
*Corresponding author: e-mail: pc2124@gmail.com
1

180

14-15 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

R2R14

การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 2”

การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 2”

เครื่องมือในการวิจัยทางสังคมศาสตร มีความสําคัญและมีบทบาทอยางมากในชีวิตประจําวัน การเลือกใช
เครื่องมือใดเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลขึ้นอยูกับสถานการณและลักษณะพฤติกรรมที่ตองการศึกษา ในการวิจัยพบวา
เครื่ อ งมื อ ที่ นิ ย มใช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล มี 5 ประเภท ได แ ก แบบทดสอบ แบบสั งเกต แบบสั ม ภาษณ
แบบสอบถามและแบบประเมิ น การปฏิ บั ติ เครื่ อ งมื อ แต ล ะแบบ มี ลั ก ษณะและความเหมาะสมแตกต า งกั น
แบบสอบถามที่ นิ ย มใช ใ นการวิ จั ย มี 2 แบบ คื อ แบบคํ า ถามปลายเป ด และแบบคํ า ถามปลายป ด การใช
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ควรออกแบบใหมีความเหมาะสมกั บประเด็นและสิ่งที่ตองการวัด เชน การ
วัดระดับความคิดเห็นของผูเรียนตอบทเรียนวิชาคณิตศาสตร ควรใชแบบสอบถามที่เปนมาตรประเมินคา คือ มาก
ที่สุด – นอยที่สุด โดยสวนมากจะเปนคําถามแบบ Likert scale หรือ rating scale (Bertram, 2015) กลาวคือ มี
ขอคําถาม แลวใหผูตอบเลือกคําตอบตามระดับความเห็น เชน ภาพที่ 1 และกําหนดตัวเลขหรือคะแนน ใหกับแตละ
คําตอบ หลังจากนั้นจึงนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป

ภาพที่ 1 เปนคําถามแบบ Likert scale หรือ rating scale (Likert scale, 2558)
ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลนี้ มีแนวทางการใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ แนวทางแรกใชวิธีการสถิติ
พาราเมตริก (parametric statistics) เชน การทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยประชากร 2 กลุม การ
วิเคราะหความแปรปรวน เปนตน แนวทางที่สองใชวิธีการสถิตินอนพาราเมตริก (nonparametric statistics) หรือ
สถิติที่ไมใชพารามิเตอร เชน การทดสอบแมนวิทนีย การทดสอบครัสคัล-วอลลิส เปนตน
แบบสอบถามแบบ visual analog scale (Pagare, 2015) เปนแบบสอบถามที่แตกตางจาก แบบ rating
scale คือ คําตอบจะเปนเสนตรงความยาว 10 เซนติเมตร แลวใหผูตอบ แสดงความรูสึกของตนเอง สวนมากแลว
จะพบ visual analog scale ในงานวิจัยทางการแพทย โดยเฉพาะการประเมินความปวด เชน ภายหลังการผาตัด
ใหผูปวยบอกระดับความปวด โดยระดับ 0 หมายถึง ไมมีอาการปวด และ ระดับ 10 หมายถึง มีอาการปวดรุนแรง
จนไมสามารถทนได บนเสนตรงดังกลาว ดังภาพที่ 2

0

10

ภาพที่ 2 visual analog scale (Visual analog scale, 2558)
Excel Visual Basic for Application (ศุภชัย, 2559) เปนสวนที่ใชในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต
ตางๆ ใน Excel ลักษณะสําคัญ คือ เปนโปรแกรมเชิงวัตถุ (object oriented programming) ใชภาษา Visual
Basic มีวัตถุหรือออบเจ็กต (object) และคอนโทรล (controls) ตางๆ ที่สามารถนํามาพัฒนาเปนแบบสอบถามทั้ง
แบบ rating scale และแบบ visual analog scale เชน UserForm, OptionButton และ ScrollBar เปนตน
โดยเฉพาะ ScrollBar นี้จะนํามาใชแทนเสนตรงในแบบสอบถาม visual analog scale ซึ่งจะชวยแกปญหาในการ
เรื่องการวัดความยาวของเสนตรงได เพราะคาของ ScrollBar จะแทน ความยาวของเสนตรงที่ตองการวัดได
นอกจากนี้ สามารถปรับคาเริ่มตนและคาสิ้นสุดใหเปนตามที่ตองการ เชน 0 ถึง 10 เปนตน
งานวิจัยเกี่ยวกับ visual analog scale พบในงานวิจัยทางการแพทย ดังตัวอยางตอไปนี้ สุวิญญา (2556)
ทําการวิจัยกึ่งทดลอง เรื่อง ผลของการมองภาพอาหารตอการหลั่งน้ําลายและการรับรูภาวะน้ําลายแหงในผูปวย
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มะเร็งศีรษะและคอระหวางไดรับรังสีรักษา จํานวน 38 ราย ณ ศูนยมะเร็งอุดรธานี แบงผูปวยออกกลุมละ 19 คน ทั้ง
สองกลุมไดรับการดูแลตามปกติ แตกลุมทดลองจะไดรับการกระตุนการหลั่งน้ําลายดวยการมองภาพอาหาร เครื่องมือ
ที่ใช คือ แบบประเมินภาวะน้ําลายแหง (visual analog scale xerostomia questionnaire) วิเคราะหขอมูลดวย
independent t-test และ paired t-test ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางทั้งสองมีความคลายคลึงกัน ในเรื่องเพศ
สถานภาพสมรส ศาสนา อาชีพ และ ชนิดของโรคมะเร็ง นอกจากนี้ พบวา การกระตุนดวยการมองภาพอาหารมีผล
ตอการหลั่งน้ําลายและการรับรูภาวะน้ําลายแหงในผูปวยมะเร็งศีรษะและคอ โดยกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยปริมาณ
น้ําลายขณะถูกกระตุนมากกวา กลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ขณะที่ Kjeldsen et. al. (2016) ศึกษา
เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนจากแบบประเมินความปวดระหวาง visual analog scale ทั้ง 4 รูปแบบ และ
numeric rating scale นอกจากนี้ไดสอบถามผูปวยเกี่ยวกับความชอบในแบบประเมินทั้งสอง ผลที่ไดคือ ไมพบ
ความแตกตางของคะแนนจาก VAS ทั้ง 4 รูปแบบ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคะแนนพบวา NRS สูงกวา VAS เล็กนอย
ผูปวยชอบแบบประเมิน NRS มากกวา VAS

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิ จัยครั้ งนี้เป นการวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi-Experiment research) เครื่องมื อที่ใช คือ แบบวั ด
ความเครียดสวนปรุง (กรมสุขภาพจิต, 2558) ชุด 20 ขอ เปนแบบวัดที่พัฒนาขึ้นโดย คณะนักวิจัยจากโรงพยาบาล
สวนปรุง เชียงใหม มีความเหมาะสมกับสภาพจิตใจและสังคมของคนไทย การตอบแบบวัดเปนแบบ rating scale
มีการอธิบายผลคะแนนที่ได งานวิจัยนี้นําแบบวัดความเครียดสวนปรุงซึ่งเปนแบบวัดมาตรฐาน มาพัฒนาวิธีการ
ตอบแบบ rating scale และ visual analog scale บน excel visual basic for application อยางไรก็ตาม
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้ ตองการพัฒนาการตอบทั้งสองแบบ และเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนที่ได
เทานั้น มิไ ดมุงหวังเพื่อเปลี่ยนแปลงเกณฑ การแปลผลคะแนนแต อยางใด วิธี การทดลองคือใหนั กศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 50 คน ตอบแบบสอบถามสองครั้ง
ครั้งแรกตอบแบบ visual analog scale และถัดมาตอบแบบ rating scale บันทึกคะแนนจากแบบสอบถามของ
นักศึกษาแตละคนแลว วิเคราะหเบื้องตน และ ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยแบบจับคู ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
การพัฒนาแอปพลิเคชันใน Excel เมื่อฟงกชันที่มีอยูไมเพียงพอ จะตองอางถึง องคประกอบตางๆ ของสมุด
งาน (workbook) ซึ่งเรียกวา ออปเจ็กต (object) เชนฟอรม (Forms) เปนออปเจ็กตที่ใชสรางสวนติดตอกับผูใ ช
เรียกวา “UserForm” ในออปเจ็กตนี้ยังประกอบดวย ออปเจ็กตยอยๆ อีก เชน TextBox, Label, ComboBox,
OptionButton และ Scrollbar เปนตน ในงานวิจัยนี้ใช OptionButton และ Scrollbar มาพัฒนาแบบสอบถาม
แบบ rating และ visual analog scale โดยการเขียนชุดคําสัง่ เพิ่มเติม ในที่นี้แสดงภาพแบบสอบถามที่พัฒนาเสร็จ
แลว ดังภาพที่ 3 และ 4

ภาพที่ 3 แบบวัดความเครียดสวนปรุง สําหรับการตอบแบบ rating scale
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ภาพที่ 4 แบบวัดความเครียดสวนปรุง สําหรับการตอบแบบ visual analog scale

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อพัฒนา แบบสอบถาม rating scale และ visual analog scale บน excel visual basic for
application และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนจากการตอบแบบสอบถามทั้งสองแบบ

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการพัฒนาแบบสอบถาม rating scale และ visual analog scale บน excel visual basic for
application และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนจากการตอบแบบสอบถามทั้งสองแบบ จากผูตอบ
สอบถาม จํานวน 50 คน โดยครั้งแรกตอบแบบ visual analog scale และถัดมาตอบแบบ rating scale ผล
การวิเคราะหพบวา ตอบแบบสอบถามแบบ rating scale มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.5360 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.6554 ซึ่งสูงกวาการตอบแบบสอบถามแบบ visual analog scale มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.1778 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7637 (ตารางที่ 1) และจากการนํา คะแนนเฉลี่ยของการตอบแบบสอบถามทั้งสอง
แบบ มาทดสอบคาเฉลี่ยแบบจัดคู พบวา คะแนนเฉลี่ยจากการตอบแบบสอบถาม rating sale และ visual
analog scale แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p-value < 0.05) (ตารางที่ 2) แสดงใหเห็นวา การใชแบบสอบถาม
ทั้งสองแบบนี้ ใหผลที่แตกตางกัน โดยที่ แบบ rating scale มีคะแนนสูงกวา แบบ visual analog scale อาจ
เนื่องมาจาก ขอมูลที่ไดจากตอบแบบสอบถาม rating scale เปนจํานวนเต็ม ขณะที่ขอมูลจาก visual analog
scale เปนจํานวนจริง ซึ่งคลายคลึงกับงานวิจัยของ Kjeldsen et al. (2016) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกตางของคะแนนจากแบบประเมินความปวดระหวาง visual analog scale 4 รูปแบบ และ numeric
rating scale ผลที่ไดคือ ไมพบความแตกตางของคะแนนจาก VAS ทั้ง 4 รูปแบบ เมื่อเปรียบเทียบคะแนนพบวา
NRS สูงกวา VAS เล็กนอย
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคะแนนจาการตอบแบบสอบถาม
Score
N
Min
rating scale
50
1.25
visual analog scale
50
0.62

Max
4.15
4.02

ตารางที่ 2 ผลการการทดสอบคาเฉลี่ยแบบจับคู
Score
rating scale – visual analog scale

SE
0.0474

Mean
0.3582

14-15 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

Mean
2.5360
2.1778

t
7.554

SD
0.6554
0.7637

df
49

p-value
< 0.05
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สรุปผลการวิจัย
จากการเปรียบเทียบแบบสอบถาม rating scale และ visual analog scale บน excel visual basic
for application โดยครั้งแรกตอบแบบ visual analog scale และถัดมาตอบแบบ rating scale ผลการวิเคราะห
พบวา คะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถาม rating scale สูงกวา visual analog scale และมีการกระจายของคะแนน
เฉลี่ยต่ํากวาเล็กนอย ขณะเดียวกันผลจากการทดสอบคาเฉลี่ยแบบจับคู พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05

ขอเสนอแนะ
ขอจํากัดของงานวิจัยนี้คือ แบบสอบถามทั้งสองแบบ พัฒนาบนโปรแกรม excel ดังนั้น การใชงานจึง
จํากัดอยูบนเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล หรือ notebook เทานั้น แมวาในสวนของ visual analog scale จะมี
ความสะดวกในเรื่องการวัดความยาวเสนตรงก็ตาม การศึกษาเพิ่มเติมที่นาสนใจ คือ การพัฒนา visual analog
scale บนแอปพลิเคชันอื่นๆ รวมทั้งการวิเคราะหผลความแตกตางรายบุคคล หรือ จําแนกตามเพศ และ การ
วิเคราะหสหสัมพันธของคะแนน หรือการหาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน เพื่อตรวจสอบการกระจายของคะแนนจาก
การตอบแบบสอบถาม

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จาก
แหลงทุน เงินรายไดคณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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โสภา บุญเกิดกูล
หัตถกานต ภูมี
อําพล กลอมปญญา
อินทิรา หลีพันธุ
อุมาพร ปนเนตร
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หนา
180
35
32
130
15
144
168
152
66
174
114
160
47
73
160
22
54
160
160
28
41
114
130
87
138
160, 168
138
35
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รายนามผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ
“การประชุมวิชาการการวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 2”
(The 2 Conference on Research for Thai Education System; CRTES2017)
วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ หองประชุมหางนกยูง สํานักหอสมุดกลาง
nd

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา อินทรนอย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตกนิษฐ ขวัญพฤกษ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ดร.จรงคศักดิ์ พุมนวน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วริพัสย อารีกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิยาพร กันตาธนวัฒน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ผูชวยศาสตราจารย ขนิษฐา อุนะรัตน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ดร.กฤษณา คิดดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย พิมดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา บุญภักดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ดร.กุลชัย กุลตวนิช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ดร.วิทยา สุหฤทดํารง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุตาภัทร แควนเขาเม็ง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย ดร.จารุวัตร เจริญสุข
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลําแพน ขวัญพูล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย ดร.กานต สุขสุแพทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ดร.ดวงกมล แตมชวย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ดร.วสุ อุดมเพทายกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย ดร.เนาวนิตย สงคราม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย ดร.ใจทิพย ณ สงขลา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย.ดร.ศุภวัลย พลายนอย
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลพร สอนศรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย ดร.สุรียพร พันพึ่ง
มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.วรรณชลี โนริยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุชัย นพรัตนแจมจํารัส
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตนแจมจํารัส
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รายนามผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (ตอ)
“การประชุมวิชาการการวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 2”
(The 2 Conference on Research for Thai Education System; CRTES2017)
วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ หองประชุมหางนกยูง สํานักหอสมุดกลาง
nd

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ
รองศาสตราจารย ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ
รองศาสตราจารย ดร.จุรีพร กาญจนการุณ
อาจารยศิริวิช ดโนทัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา จุยทอง
ดร.ชลภัสสรณ บินอิบรอฮิม
รองศาสตราจารย ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ
ดร.ฐาศุกร จันประเสริฐ
อาจารยดามธรรม จินากูล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยเทพ วงศสุวรรณ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนา ชีพสมทรง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญออม โฉมที
ผูชวยศาสตราจาารย ดร. เอกนฤน บางทาไม
รองศาสตราจารย ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลชนก พานิชการ
ผูชวยศาสตราจารย รัชกฤช เลิศภัทรโกมล
อาจารยทัศนีย ตรัยรัตนอภิวัน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม
ดร.อาจณรงค มโนสุทธิฤทธิ์
อาจารยปภาณภณ ปภังกรภูรินท
ดร.วิษณุ ทรัพยสมบัติ
ดร.จงกลณี จันทรศิริ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยศิปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยบูรพา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ผูอํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
โรงพยาบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน
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