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Development of an Integrated Learning Instructional Model for Enhancing Student Life
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อสรางเสริมคุณภาพ
ชีวิตนักศึกษา 2) เพื่อทดลองใชและประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อสรางเสริม
คุณภาพชีวิตนักศึกษา และ 3) เพื่อศึกษาผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่มีตอคุณภาพชีวิตและความ
พึงพอใจของนักศึ กษา กลุมตั วอย างที่ ใชในการวิจั ย คื อ นั กศึกษาสถาบั นเทคโนโลยี พระจอมเกล าเจ าคุณทหาร
ลาดกระบัง ทุกชั้นป ภาคเรียนที่ 1-2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 345 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 90303011 การสราง
เสริมคุณภาพชีวิต (Enhancement of Quality of Life) ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย คือ 1) การศึกษาขอมูล
พื้นฐาน (Analysis: A) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ และการสราง
เสริมคุณภาพชีวิต 2) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Design and Development : D and D) ดวยการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูจํานวนทั้งสิ้น 15 สัปดาห 3) การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน (Implementation:
I) กับนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง และ 4) การประเมินผลรูปแบบการเรียนการสอน (Evaluation : E) ดวยการวัด
คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูและวัดคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ
แผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ แบบวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก และแบบวัดความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ผลการวิจัยสรุปวา รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณา
การเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ประกอบดวย
หลักการ วัตถุประสงค ผลลัพธการเรี ยนรู กิจกรรมการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมความพรอม (P:
Preparation) ขั้นเรียนรู (A: Analysis) ขั้นสะทอนความคิด (R: Reflection ) ขั้นสรางความรู (C: Construction )
และขั้นประเมินผล (E: Evaluation ) ผลการทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่พัฒนาขึ้น นักศึกษา
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับกอนเรียน และนักศึกษาพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนการสอนในระดับมาก
คําสําคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน บูรณาการ คุณภาพชีวิต

Abstract

This research aims to 1) develop the integrated instructional model to enhance student
quality of life, 2) test and evaluate the effectiveness of the integrated instructional model and 3)
study the effect of the integrated instructional model for the quality of life and student satisfaction.
The samples were 345 students of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, which
registered course 90303011: Quality of Life in the 1st and 2nd semester of academic year 2016. The
research process consists of 1) basic information study (Analysis: A) from the research documents
related to integrated learning management and enhancement of quality of life 2) development of
learning model (Design and Development : D and D) by designing learning activities for 15 weeks. 3)
implementation of the designed model (Implementation: I) with sample students, and 4) evaluation
of the designed model by the measurement of students’ quality of life, satisfaction with learning
management and measurement. The research tools were an integrated teaching and learning plan,
1
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World Health Organization Quality of Life Measure and the measurement of student satisfaction on
the integrated instructional model. The research concludes that the integrated instructional model
for enhancing the quality of life of students at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
consists of 5 stages: Preparation (P), Analysis (A), Reflection (R), Construction (C) and Evaluation (E).
The developed integrated instructional model can assist the students to develop better quality of
life compared to prior. The students were satisfied with the model at a high level.
Keywords: instructional model, integration, quality of life

บทนํา

การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางคน สรางสังคม และสรางชาติ เปนกลไกหลักในการพัฒนากําลังคน
ใหมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับบุคคลอื่นในสังคมไดอยางเปนสุขในกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
(สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) และในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ก็ไดกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพเพื่อใหผูปกครอง และผู
ที่มีสวนไดสวนเสียเกิดความมั่นใจในระบบการจัดการศึกษา โดยระบุไวใน หมวดที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา 47 กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับและมาตรา 48 ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให
ถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
การเรี ยนรู ของสั งคมสมั ยใหม ในศตวรรษที่ 21 คนไทยทุ กระดั บต องพั ฒนาตนเองให พร อมเผชิ ญการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีสมัยใหม ดวย
สติปญญา “รูทัน รูลึก รูจริง” และนอมนําแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนเครื่องมือดําเนินชีวิตให ไดอยาง
รอบคอบ ระมัดระวัง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคคลใหรองรับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0 ให
เปนฐานสงเสริมความสามารถแกทรัพยากรบุคคลที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศที่มีรายได ระดับปานกลาง (Middle
Income Trap) เพื่อกาวสูประเทศที่มีรายไดระดับสูง ซึ่งเปนการยกระดับมาตรฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจใหทัดเทียม
นานาประเทศไดอยางมีความเชื่อมั่น การพัฒนาอัตลักษณแกผูเรียนสมัยใหมไมอาจดําเนินการไปไดเพียงฝายใดฝาย
หนึ่ง จําเปนตองมีกระบวนการเสริมสรางอัตลักษณนักศึกษาในเชิงบูรณาการ เพื่อสงเสริมความเกง (SMART) ดวยการ
หลอหลอมและปลูกฝงใหผูเรียน สามารถสรางพลังการเรียนรูที่ทันสมัย ทําใหตนเองมีความสามารถคิด วิเคราะห และ
แยกแยะความดี ความไมดี และนําพาตนเองไปสูสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสม สามารถปฏิบัติตนอยู
รวมกันกับสังคมสมัยใหมไดอยางเปนสุข (เครือขายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย, 2561)
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงเปนการศึกษาในระดับที่สําคัญเนื่องจากเปนการศึกษาที่เตรียมบุคคลเขาสู
อาชีพ บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจะตองเปนบุคคลที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคสอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการ และสามารถดํ า เนิ น ชี วิ ต อยู ร ว มกั บ ผู อื่ น ในสั ง คมได อ ย า งมี ค วามสุ ข เมื่ อ เข า สู ก ารศึ ก ษา ใน
ระดับอุดมศึกษา ผูเรียนจะตองเผชิญกับสภาพแวดลอม และการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมทั้งมีการ
เปลี่ ยนแปลงบุคลิ กและพฤติ กรรมคอนขางมาก ซึ่งจะต องอาศัยการพิ จารณาตรวจสอบ คั ดเลื อก ตอบสนองให
เหมาะสมสอดคลองกับสิ่งที่ตนรับรู การเรียนในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจึงควรไดรับการสรางเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่ง
ตองอาศัยกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เปนการบูรณาการภายในวิชา เปนลักษณะการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงแนวคิด ทักษะและความคิดรวบยอดของเนื้อหาวิชานั้น ๆ (สุวิทย
และอรทัย, 2546) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดกําหนดยุทธศาสตรของสถาบันฯ ตาม
แผนกลยุทธสถาบัน พ.ศ. 2560 – 2579 ยุทธศาสตรที่ 2 ดานเสริมสรางศักยภาพและผลิตกําลังคนตามความตองการ
ของประเทศและบริบทโลก ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละของหลักสูตรที่มีรูปแบบ Work Integrated Learning / Active
Learning/ Outreach Program ตอหลักสูตรทั้งหมด (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2560)
ทั้งนี้ผูสอนตองคํานึงถึงพัฒนาการทางดานรางกายและสติปญญา วิธีการเรียนรู ความสนใจและความสามารถของ
ผูเรียน สอดคลองกับแนวคิดดานเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตขององคการยูเนสโก (UNESCO, 1978) ที่กลาว
วา การพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนความรูสึกของการอยูอยางพอใจ มีความสุข ความพอใจตอองคประกอบตางๆ ที่มีสวน

2

29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 3”

สําคัญต อบุ คคลนั้ น ๆ ได แก อาหาร สุขภาพอนามัย โภชนาการ การศึกษา สิ่งแวดล อม รายได ที่อยู อาศั ยและ
ทรัพยากร Campbell (1980) กลาวถึงคุณภาพชีวิตวาครอบคลุม ความสุข ความพอใจ และความหวัง พวงทอง
(2560) ไดสรุปคุณภาพชีวิตวาเปนภาวะความเปนอยูที่ดีทั้งของตนเอง (ทั้งดานรางกายและจิตใจ) และของสังคม ทั้งนี้
ครอบคลุมไปถึง ความปลอดภัย สิทธิ และเสรีภาพ และ David (2006) กลาวถึงคุณภาพชีวิตครอบคลุม การอยูดีมีสุข
ความพึงพอใจในชีวิต และความสุข เปนตน ดังนั้นในการจัดการเรียนรูควรใชรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายเนนการ
เรียนการสอนตามสภาพจริง การปฏิบัติจริง การเรียนรูจากธรรมชาติและการเชื่อมโยงเนื้อหารายวิชาและหลักสูตรที่
ผสมผสานเพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูอยางบูรณาการและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได การจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการจึงเปนวิธีหนึ่งที่สนับสนุนแนวคิดดังกลาวไดเปนอยางดี สอดคลองกับรัชนี และคณะ (2553) ที่กลาววา
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาผูเรียนทําใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติจริง มี
ประสบการณในการดําเนินงานตามสภาพจริง เกิดเครือขายการเรียนรูชวยใหผูเรียนเขาใจ ความสัมพันธระหวางวิชา
กับการปฏิบัติจริง นอกจากนี้ขอคนพบจากงานวิจัยทางการศึกษาหลายเรื่อง เชน งานวิจัยของเจษฎาภรณ (2549) ที่ได
ศึกษาการเรียนแบบบูรณาการภาษาอังกฤษกับเนื้อหาหลักการจัดการของนักศึกษาระดับปริญญา สาขาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร วิทยาลัยฟารอีสเทอรน จังหวัดเชียงใหม งานวิจัยของรอซีกีน และคณะ (2560) ไดศึกษาผล
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารกับการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
จังหวัดยะลา และงานวิจัยของผกามาศ (2558) ที่ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช
กระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ซึ่งผลการวิจัยทั้ง 3 ฉบับพบวาการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และทําให
ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงและเกิดผลลัพธการเรียนรูที่ดีขึ้น ผูวิจัยในฐานะที่เปนอาจารยผูสอนของสํานัก
วิชาศึกษาทั่วไป และเปนอาจารยผูสอนในรายวิชาการสรางเสริมคุณภาพชีวิต จึงนําแนวคิดการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา
2. เพื่อทดลองใชและประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต
3. เพื่อศึกษาผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่มีตอคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของนักศึกษา

ระเบียบวิธีวิจัย

ขอบเขตการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามวิธีการดังนี้
ประชากร : นักศึกษาทุกหลักสูตร ชั้นปที่ 1 – 4 ภาคการศึกษาที่ 1-2 ประจําปการศึกษา 2560 สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวนทั้งสิ้น 20,000 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย ประกอบดวย นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ทุกชั้นป ทุกสาขา ทุกคณะ ภาคเรียนที่ 1-2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 345 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 90303011
การสรางเสริมคุณภาพแบบเฉพาะเจาะจงชีวิต (Enhancement of Quality of Life) ไดจากการสุมแบบเฉพาะเจาะจง
2. ขอบเขตดานตัวแปร
ตัวแปรตน ไดแก รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพชีวิตของนักศึกษา (องคการอนามัยโลก) และความพึงพอใจตอการเรียนการสอน
3. ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ เปนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อสรางเสริม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา เนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนการสอน ไดแก เนื้อหาในรายวิชาการสรางเสริมคุณภาพชีวิต
จํานวน 15 สัปดาห
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ขั้นตอนการวิจัย ดําเนินการเปน 4 ขั้นตอน (ตารางที่ 1) ไดแก
1. การศึกษาขอมูล (Analysis) โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนการสอนแบบบูรณาการและงานวิจัย ที่
เกี่ยวของ วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูรายวิชาที่จะจัดการเรียนการสอน วิเคราะหเปาหมายการพัฒนานักศึกษา
การออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และการสรางเสริมคุณภาพชีวิต
2. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (Design and Development : D and D) โดยพัฒนาราง
รูป แบบการเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการ ตรวจสอบคุ ณ ภาพของรูป แบบการเรีย นการสอนที่พั ฒ นาขึ้ น โดย
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน จากนั้นสรางเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการใชรูปแบบที่พัฒนาขึ้น ทําการตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือวิจัย โดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน และปรับปรุงรูปแบบและเครื่องมือใหสมบูรณ
3. การทดลองใชรูปแบบการเรียนการสอน (Implementation: I) โดยผูวิจัยชี้แจงรายละเอียดรูปแบบการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการแกนักศึกษา ทําการประเมินคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทุกคนกอนเรียนโดยใชแบบ
ประเมินขององคการโลก (The WHOQOL GROUP, 1995) จากนั้นดําเนินการทดลองตามแผนการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ จํานวน 15 แผน และประเมินผลคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการเรียน
การสอนฯ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
4. การประเมินผล รูปแบบการเรียนการสอน (Evaluation : E) โดยนําผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบบูรณการฯมา ปรับปรุงและแกไขรูปแบบ และจัดทํารายงานผลการใชรูปแบบการเรียนการสอน
ตารางที่ 1 สรุปเปนตารางขั้นตอนการวิจัย ไดดังนี้
ขั้นตอน การดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1
การวิจัย (Research : R1)
การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
(Analysis)

วิธีการวิจัย
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนการสอน
แบบบูรณาการและงานวิจัย ที่เกี่ยวของ
2. วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูรายวิชาที่จะ
จัดการเรียนการสอน
3. วิเคราะหเปาหมายการพัฒนานักศึกษาสจล.

ผลการดําเนินการ
1. สภาพปจจุบันและกรอบแนวคิดในการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
2. เปาหมายการพัฒนานักศึกษา สจล.

ขั้นตอนที่ 2
การพัฒนา (Development: D1)
การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอน
(Design and Development:
D and D)

1. พัฒนารางรูปแบบการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ
2. ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน
3. สรางเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการใชรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น
4. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย โดย
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน
5. ปรับปรุงรูปแบบและเครื่องมือใหสมบูรณ

1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ฯ ที่ผานการตรวจสอบคุณภาพและ
ปรับปรุง แกไข
2. เครื่องมือที่เกีย่ วของกับการใชรูปแบบฯ
ที่ผา นการตรวจสอบ คุณภาพและ
ปรับปรุง แกไข

ขั้นตอนที่ 3
การวิจัย (Research : R2)
การทดลองใชรูปแบบ
การเรียนการสอน
(Implementation: I)

1 ผูวิจัยชี้แจงรายละเอียดรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบบูรณาการแกนศ.
2. วัดคุณภาพชีวิตของนักศึกษากอนเรียน
3. ดําเนินการทดลองตามแผนการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ จํานวน 15 แผน
4. ประเมินผลคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและ
ความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบการเรียนการสอน
ฯ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง

ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ
1. คุณภาพชีวิตของนักศึกษาสจล.
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
รูปแบบฯ

นําผลการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบบูรณาการฯมา
ปรับปรุงและแกไขรูปแบบ

รายงานผลการใชรูปแบบการเรียนการ
สอน
แบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่ 4
การพัฒนา (Development:
D2)
การประเมินผล รูปแบบ การ
เรียนการสอน (Evaluation : E)
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ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูจากผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อใหไดแผนการจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ รวบรวมขอมูลจากการวัดคุณภาพชีวิตและวัดความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอน วิเคราะหขอมูลจากแบบวัดคุณภาพชีวิต แปลผลขอมูลตามเกณฑ ดังนี้
คะแนน 26 – 60 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ไมดี คะแนน 61 – 95 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิต
กลาง ๆ คะแนน 96 – 130 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สวนแบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ แปลผลขอมูล ตามเกณฑคาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดับความพึง
พอใจ อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 2.51 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ อยู
ในระดับนอย คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจ อยูในระดับนอยที่สุด

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

1. การออกแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยผูเ ชี่ยวชาญไดทําการประเมินพบวา แผนการสอนมี
คุณภาพอยูในระดับดีมาก (X� = 3.56)
2 ผลการวัดคุณภาพชีวิต พบวานักศึกษามีผลการประเมินคะแนนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามเกณฑ จํานวน
289 คน คิดเปน รอยละ 84 สวนนักศึกษาอีก 56 คน อยูในระดับคุณภาพเทาเดิม สวนผลการประเมินความพึง
พอใจอยูในระดับมากที่สุด (�X =4.61) โ ดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 2
62

62

62T

62

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิต
นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
กลุมที่เรียน-ภาค/ปการศึกษา1
หัวขอการประเมิน
901-1/2560 902-1/2560 901-2/2560
1. มีการแจงใหนักศึกษาทราบกฎเกณฑ และวัตถุประสงคของ
4.60
4.70
4.60
รายวิชาอยางชัดเจน
2. ตรงตอเวลาในการเขาสอนตลอดชวงระยะ เวลาในการเรียน
4.60
4.70
4.70
3. เขาสอนครบตามเนื้อหาที่กําหนดไวในแผนการเรียนการสอน
4.60
4.60
4.70
4. ผูสอนมีทักษะหรือเทคนิคในการสอนใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหา
4.60
4.60
4.60
5. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามใน–นอกเวลาเรียน
4.50
4.70
4.60
6. มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม หรือจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
4.60
4.70
4.70
ใหกับผูเรียน
7. มอบหมายงานในปริมาณที่เหมาะสมและตรวจงาน ชี้แจง
4.50
4.60
4.50
ขอบกพรองใหนักศึกษาทราบ
8. มีกิจกรรมหรือมอบหมายงานที่เปดโอกาสใหนักศึกษา คิด
4.60
4.70
4.60
วิเคราะหแกไขปญหาและสรางสรรค
9. ใชสื่อในการสอนเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน
4.50
4.70
4.60
10.นักศึกษาไดรับความรูเพิม่ ขึ้นจากการเรียนวิชานี้
4.60
4.60
4.60
คะแนนเฉลีย่ แตละกลุม
4.57
4.66
4.61
สรุป คะแนนเฉลี่ย
4.61
62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

62

1

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 90303011 การสรางเสริมคุณภาพชีวิต 901-1/2560: ภาคเรียนที่ 1/2560 จํานวน 126 คน,
902-1/2560: ภาคเรียนที่ 1/2560 กลุม ที่ 2 จํานวน 101 คน, ภาคเรียนที่ 1/2560 กลุมที่ 1 จํานวน 118 คน
62

62

จากผลการวิจัย พบวา การออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ทําใหนักศึกษามีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยใชรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลาย เชน การสอนโดยการใชเกม การสอนโดยการลง
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มือปฏิบัติ การสอนแบบใชคําถาม แบบโครงงาน แบบใชปญหาเปนฐาน แบบศึกษาดวยตนเอง แบบกิจกรรม
แบบแกปญหา แบบใชโสตทัศนวัสดุ แบบแบงกลุมระดมพลังสมอง แบบจิ๊กซอร (Jigsaw) เปนตน ทําใหนักศึกษา
ไดมีโอกาสใชรูปแบบการเรียนรูตามที่ตนเองสนใจ และถนัด อีกทั้งผูวิจัยมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ ซึ่งประกอบดวย 1) การกําหนดเรื่องที่จะสอน โดยการศึกษาหลักสูตรและวิเคราะหความสัมพันธของ
เนื้อหาที่มีความเกี่ยวของกัน เพื่อนํามากําหนดเปนเรื่องหรือปญหาหรือความคิดรวบยอดในการสอน 2) กําหนด
จุดประสงคการเรียนรู โดยการศึกษาจุดประสงคของวิชาหลักและวิชารองที่จะนํามาบูรณาการ และกําหนด
จุดประสงคการเรียนรูในการสอน สําหรับหัวเรื่องนั้น ๆ เพื่อการวัดและประเมินผล 3) กําหนดเนื้อหายอย เปน
การกําหนดเนื้อหาหรือหัวเรื่องยอย ๆ สําหรับการเรียนการสอนใหสนองจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว 4) วาง
แผนการสอน เปนการกําหนดรายละเอียดของการสอนตั้งแตตนจนจบ โดยการเขียนแผนการจัดการเรียนรูซึ่ง
ประกอบดวยองคประกอบสําคัญคือ สาระสําคัญ จุดประสงค เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล นอกจากนี้ การสอนแบบใชวิธีการสอนที่หลากหลาย ทําใหผูเรียนไดเรียนรูไดงายขึ้น ดังที่สิริพัชร
(2546) ไดกลาววา “การสอนแบบบูรณาการทําใหผูเรียนสามารถแกปญหาดวยตนเอง ซึ่งตองอาศัยความรูจาก
หลายสาขาวิชา และเพื่อสนองความสนใจของผูเรียน บรรยากาศในชั้นเรียนจะไมเครียด กระตุนใหผูเรียนเรียน
อยางสนุกสนาน และสงเสริมการเรียนรูที่จะทํางานรวมกัน ยอมรับผูอื่น นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
ใหผูเรียนไดลงมือทํา ปฏิบัติ ทําใหเกิดทักษะในการปฏิบัติ ผูเรียนไดคิดเอง และลงมือปฏิบัติเอง เปนการมุงเนน
ในการทํากิจกรรมที่อาจเปนทั้งรายบุคคลหรือรายกลุม เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน นอกจากนี้
ประโยชนที่ไดรับจากการสอนแบบบูรณาการยังชวยใหเกิดการเชื่อมโยงของการเรียนรู (Transfer of learning)
ความรูที่เ รียนไปแลว จะถู กนํา มาสั มพัน ธกับ ความรูที่ จะเรียนใหม ๆ จะทํา ใหเ กิดการเรียนรูได เร็ว ขึ้นช วยจั ด
เนื้อหาวิชา หรือความรูใหอยูในลักษณะเหมือนชีวิตจริง คือ ผสมผสานและสัมพันธเปนความรูที่อยูในลักษณะหรือ
รูปแบบที่เอื้อตอการนําไปใชกับชีวิต ชวยใหผูเรียนเขาใจสภาพและปญหาสังคมไดดีกวา ชวยใหการสอนและการให
การศึกษามีคุณคามากขึ้น แทนที่จะเปนขบวนการถายทอดความรูหรือสาระแตเพียงประการเดียว กลับชวยให
สามารถเนนการพัฒนาทักษะที่จําเปน ใหเกิดความคิดรวบยอดที่กระจางถูกตอง และใหสามารถปลูกฝงคานิยมที่
ปรารถนาไดอีกดวย ทําใหเกิดบูรณาการขึ้น การบูรณาการความรูทําใหวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาหรือการ
สอนเปลี่ยนไป จากการใหผูเรียนไดรับความรูไปเปนการใหผูเรียนไดเห็นคุณคาและนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน
สอดคลองกับแนวคิดของผาสุก (2551) ที่ไดวิจัยเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรและ การเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความสามารถในการนําความรูที่ไดจากการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ ไปใชในชีวิตจริงรวมทั้งมีทักษะในการเชื่อมโยงความรู และมีความสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง
ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข เห็นคุณคาในตนเอง งาน หนาที่ มีความรับผิดชอบตอตนเอง เพื่อน และชุมชน
รวมทั้งเห็นความจําเปนที่ตองรวมกันรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ยังสอดคลองกับแนวคิดของ
อรทัย และคณะ (2542) ที่ไดเสนอหลักในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรบูรณาการ วาเปนการจัดการเรียน
การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนอยาง กระตือรือรน สงเสริมให
ผูเรียนไดมีกิจกรรมกลุม รวมกันทํางานกลุมดวยตนเอง มีความหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสไดลงมือทํา มีการจัดประสบการณตรงใหแกผูเรียน ใหผูเรียนไดเรียนรูสิ่งที่เปน
รูปธรรมเขาใจงายตรงกับความจริง สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีเหตุผล จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่
สงเสริมใหผูเรียนเกิดความรูสึกกลาคิดกลาทํา สงเสริมใหผูเรียนไดแสดงออกซึ่ง ความรูสึกนึกคิดของตนเองตอ
สาธารณะชนหรือเพื่อนรวมชั้นเรียน เนนการปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม และ จริยธรรมที่ถูกตองดีงามใหผูเรียน
สามารถวางแผน แยกแยะ ความถูกตองดีงามและความเหมาะสมได สามารถขจัดความขัดแยงไดดวยเหตุผล มี
ความกลาหาญทางจริยธรรม และแกไขปญหาดวยปญญาและสามัคคี
ผลที่ เ กิ ด จากการเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการในวิ ช า 90303011 การสร า งเสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต
(Enhancement of Quality of Life) สามารถเสริมสรางคุณภาพชีวิตนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
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เจาคุณทหารลาดกระบัง ทั้งนี้ พบวา นักศึกษามีคุณภาพชีวิตสูงขึ้นกวากอนเรียน รอยละ 84 สวน รอยละ 16 อยูที่
ระดับคงเดิม ทั้งนี้เนื่องจาก ผูวิจัยใชวิธีการสอนที่หลากหลาย ทําใหนักศึกษาจะตองลงมือปฏิบัติและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมตัวเองเพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบการสอนของครูผูสอน นอกจากนี้ ผูวิจัย ใชวิธีการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล เปนระยะ ทุกสัปดาห ติดตามการสงงาน ตรวจสอบคุณภาพของงาน มีการมอบหมายงานที่ใหนักศึกษา
ตองทําการศึกษาคนควาหาขอมูล มีการใชสถานการณเปนสื่อในการสอน จากการดําเนินการดังกลาว ทําให
นักศึกษาใหความรวมมือในการเรียนรูในระดับมากที่สุด นักศึกษาสนุกกับการเรียนรู และมีความสุขในการเรียน
เปนผลใหการประเมินความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (X� = 4.61) ทั้งนี้อาจเปนผลเนื่องมาจากการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมุงสงเสริมการจัดประสบการณตรงใหแกผูเรียนโดยใหผูเรียนไดมี
โอกาสในการเรียนรูจากสภาพจริง สิ่งที่เปนรูปธรรมและสงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสไดปฏิบัติจริงจนเกิดความสามารถ
และทักษะ
62

62T

สรุปผลการวิจัย

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ทุกชั้นป ภาคเรียนที่ 1-2 ปการศึกษา 2560 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการสราง
เสริมคุณภาพชีวิต ดวยการวัดคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูและวัดคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
ตามแผนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการประกอบดวยหลักการ
วัตถุประสงค ผลลัพธการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมความพรอม (P: Preparation)
ขั้นเรียนรู (A:Analysis) ขั้นสะทอนความคิด (R:Reflection ) ขั้นสรางความรู (C: Construction ) และขั้นประเมินผล
(E: Evaluation ) ผลการวิจัยพบวานักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับกอนเรียน และนักศึกษาพึงพอใจตอ
รูปแบบการเรียนการสอนในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอน หรือกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความหลากหลายเพื่อ
สรางเสริมศักยภาพการเรียนรูใหกับนักศึกษา
2. ควรมี ก ารวั ด คุ ณ ภาพชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมดในสถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า เจ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบัง เพื่อนําผลมาเปนแนวทางในการวางแผนดูแลนักศึกษาเพื่อสนับสนุนใหนักศึกษามีความพรอมในการ
เรียนรู และจบการศึกษาอยางมีคุณภาพ
3. ผูบริหารควรสงเสริมและใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
4. ควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหผูสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปไดออกแบบรูปแบบการเรียนรูแบบบูรณาการ
ในรายวิชาของสํานักวิชาศึกษาทั่วไป
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Prototype Development of Game-Based Learning Activities by Creative Food Game for
Undergraduate Students, Culinary Technology and Service Program, Suan Dusit University
____________________________________________________________________
1*
2
1
2
3
ปริศนา มัชฌิมา ณัฏฐา ผิวมา นันทวัน เรืองอราม พิชญสินี พุทธิทวีศรี และ นราธิป ปุณเกษม
Prisana Mutchima1*, Nattha Phiwma2, Nantawan Ruangaram1, Pichsinee Puttitaweesri2 and Naratip Poonnakasem3

บทคัดยอ

การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อ 1) พั ฒนาต นแบบการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู ผ านเกมเสริ มทั กษะการ
สร างสรรค เมนู อาหาร สํ าหรั บนั กศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี สาขาเทคโนโลยี การประกอบอาหารและการบริ การ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ 2) ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริม
ทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและ
การบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปที่ 2 จํานวน 35 คน โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ เกมเสริมทักษะการ
สร างสรรค เมนู อาหาร และแบบสอบถามความพึ งพอใจ สถิติ ที่ ใช ในงานวิ จั ย ไดแก คาเฉลี่ ย และส วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา เกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร ทําใหนักศึกษาไดรับความสนุกสนาน ฝกทักษะ
การคิดวิเคราะหเพื่อสรางสรรคเมนูอาหาร สามารถเสนอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการออกแบบ
เมนูอาหารกับเพื่อน เกิดบรรยากาศการเรียนรูที่แปลกใหม ทําใหวิชาที่เรียนมีความนาสนใจมากขึ้น สําหรับผลความพึง
พอใจของนักศึกษาตอตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกม เกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหารในภาพรวม
อยูในระดับมาก
คําสําคัญ: การพัฒนาตนแบบการจัดกิจกรรม การเรียนรูผานเกม เกมสรางสรรคเมนูอาหาร

Abstract

The objectives of this research were to develop the prototype of game-based learning
activities by the creative food game for undergraduate students, culinary technology and service
program, Suan Dusit University and evaluate satisfactions of students to the prototype of gamebased learning activities by the creative food game. The sample population for this research were 35
students of the second year students of the culinary technology and service program at Suan Dusit
University who participated in game-based learning activities. Data-gathering instruments used were
the creative food game and questionnaires. Mean and standard deviation were adopted for the data
analysis. The results of the research showed that this game make the students get fun and train their
analytical skills to create food. Moreover, they can offer feedback and share their ideas on menu
design with friends. This activity creates an exotic learning environment and makes the course more
interesting. For satisfactions of students, they were satisfied with the prototype at a high level in
overall.
Keywords: activity prototype development, game-based learning, creative food game
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บทนํา

การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจะมีอิสระมากกวาการเรียนในระดับประถมศึกษา
และมั ธ ยมศึ ก ษา ส ง ผลให พ ฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษาเปลี่ ย นไป ได แ ก การขาดแรงจู ง ใจในชั้ น เรี ย น ไม เ ห็ น ถึ ง
ความสําคัญของเนื้อหาที่เรียน และเขาเรียนสายหรือแคมาเขาเรียนเพื่อเช็คชื่อเทานั้น เปนตน (เกรียงไกร, 2560)
นอกจากนั้นนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรูคอนขางนอย เนื่องจากขาดแรงจูงใจ ขาดความกระตือรือรนตอการ
เรียนรู เพราะคิดวาการเรียนรูเปนสิ่งที่ยาก จึงไมคอยตั้งใจเรียน ผูสอนจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยมุงเนนใหผเู รียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนผานการจัดกิจกรรมตางๆ ในหองเรียนแทน
การบรรยายเพียงอยางเดียวเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น ดังนั้นการสรางนวัตกรรมการ
เรียนรูที่สามารถทําใหนักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู จึงเปนแนวทางในการสงเสริมใหนักศึกษาไดปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองใหประสบความสําเร็จในการเรียน (ชํานาญ และ คณะ, 2559) ซึ่งเกมเปนสื่อการเรียนการสอน
รูปแบบหนึ่งที่นักศึกษาใหความสนใจ เปนวิธีสอนที่ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูสูง ผูเรียนไดรับความ
สนุกสนานและเกิดการเรียนรูจากการเลน ขอดีของเกมคือ มีความทาทาย เปดโอกาสใหผูเลนลองผิดลองถูก และมี
อํานาจตัดสินใจในการเลน เนื้อหาของเกมเขาถึงความตองการสามัญของมนุษย มีลักษณะที่ตอบสนองทาทายให
อยากเอาชนะ ใหความสนุกสนาน และชวนติดตาม (ทิศนา, 2555; อรรถเศรษฐ, 2557)
รูปแบบการจัดการเรียนรูดวยเกมเปนกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่ทําใหผูเรียนเกิดความ
สนใจในการเรียนมากขึ้น โดยกฤษดาภัทร (2561) ไดกลาววา การเรียนรูผานเกม คือ การเรียนรูที่ใชเกมเปน
เครื่ องมื อในการเรี ยนรู ซึ่ งผูเ รีย นได รับการกระตุนความสนใจในการเรียนรูแ ละไดรับ การสง เสริ มทั กษะตาม
วัตถุประสงคและเพื่อมุงไปสูผลลัพธของการเรียนรูและไดรับการสงเสริมทักษะ ตามวัตถุประสงคและเพื่อมุงไปสู
ผลลัพธของการเรียนรูที่กําหนดไปพรอมๆ กับการไดรับความบันเทิง นอกจากนี้การเรียนรูผานเกม (game-based
learning) จะชวยกระตุนใหผูเรียนรูสึกสนุกสนาน (สุไม และ ศศิฉาย, 2557) เปนการเรียนรูผานนวัตกรรมการ
เรียนรูอยางหนึ่งที่ไดรับการยอมรับและมีการนําแนวคิดการเรียนรูผานเกมไปประยุกตใชในหลากหลายสาขาวิชา
ในระดับมหาวิทยาลัย (Byun and Loh, 2015; Pons-Lelardeux, et al., 2015; Soflano, et al., 2015; ศานต
และคณะ, 2560) ดังนั้น กระบวนการจัดการเรียนรูผานเกม จึงชวยสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และศักยภาพดวยการจัดการเนื้อหาและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล (ศานต และคณะ, 2560) โดยสุอัมพร และคณะ (2560) และ Perrotta, at al. (2013) ไดกลาวถึง
หลักการของการเรียนรูผานเกม ไดแก 1) Intrinsic Motivation คือ ตองเกิดจากแรงจูงใจภายในของผูเรียน เมื่อ
ผูเรียนรูสึกสนใจจะทําใหผูเรียนอยากเลนและจะเปนการชวยสงเสริมการเรียนรู 2) Enjoyment and Fun คือ ใน
การเลนเกมการเรียนรู ผูเลนจะตองสนุกสนานและชื่นชอบ 3) Authenticity คือตัวเกมตองมีเปาหมายชัดเจนวา
ตองการสื่ออะไรและผลที่ไดคืออะไร 4) Self-reliance คือ ผูเรียนตองสามารถพึ่งพาตัวเองในการเลนเกมการ
เรียนรูได และ 5) Experiential Learning คือ ผูเรียนสามารถสรางและพัฒนาประสบการณจากเนื้อหาได โดย
หลักการนี้สามารถทําใหสื่อการเรียนในรูปแบบเกมที่สรางแรงจูงใจใหกับผูเรียนในเวลาเดียวกัน โดยมุงเนนไปที่
ผูเรียนเปนหลักทําใหผูเรียนสนุกไปกับการเลน ในขณะที่ผูเรียนตองสามารถพึ่งพาตนเองไดเพื่อใหไดคําตอบและ
เพื่อใหสามารถจบบทเรียนได
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปนสถาบันการศึกษาที่ใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ประกอบกับมีจุดเดนดานอาหาร และมีแนวคิดในการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยให
นักศึกษามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนผานกิจกรรมตางๆ ในหองเรียนเพื่อใหนักศึกษาไดทํากิจกรรม
รวมกับการเรียนมากขึ้น เปนการสรางบรรยากาศในการเรียนใหมีความสนุกสนานพรอมกับไดรับความรูดาน
วิชาการ คณะผูวิจัยจึงไดพัฒนาตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตขึ้น
โดยไดนําตนแบบดังกลาวมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิจัยและพัฒนาอาหาร เพื่อกระตุนให
ผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียน ตลอดจนไดรับความรูควบคูกับความสนุกสนาน และเปนการเสริมสราง
ทักษะการคิดวิเคราะหสรางสรรคเมนูอาหารใหมๆ แกผูเรียน
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วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการ
สรางสรรคเมนูอาหาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ระเบียบวิธีวิจัย

งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองเบื้องตน โดยประชากร คือ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตอนเรียน A4 ชั้นปที่ 2 จํานวน 35 คน ซึ่ง
การวิจัยนี้ใชประชากรทั้งหมดในการศึกษา โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) เกมเสริมทักษะการ
สรางสรรคเมนูอาหารที่คณะผูวิจัยพัฒนาขึ้น และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอตนแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
1. สรางเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร ประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้
1.1 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรูและปญหาในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาวิจัยและพัฒนาอาหาร
ซึ่งเปนรายวิชานําตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหารมาใชในการ
จัดการเรียนการสอน
1.2 ศึกษาหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาเกมเพื่อใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.3 พัฒนาตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร
1.4 นําตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผา นเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร เสนอผูเชี่ยวชาญ
ดานการจัดการเรียนการสอนผานเกม โดยการประเมินคุณสมบัติเชิงคุณภาพแบบ ISO/IEC 9126 ซึ่งแบงการ
ประเมินเปน 4 ดาน ไดแก ดานประสิทธิภาพของเกม (Efficiency) ดานประสิทธิผลของเกม (Effectiveness) ดาน
ความยืดหยุนของเกม (Flexibility) และดานเนื้อหาของเกม (Content) (ลดาวัลย และ ศุภกฤษฏิ์, 2560)
1.5 ปรับปรุงเกมตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
1.6 นําตน แบบการจั ดกิจ กรรมการเรีย นรูผา นเกมเสริ มทัก ษะการสร างสรรคเ มนูอ าหารที่ผา นการ
ประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนผานเกม มาทดลองใชกับกลุมทดลองเลนเกมซึ่งเปนอาจารย
ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีการใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเกม
1.7 ปรับปรุงเกมตามขอเสนอแนะของกลุมผูทดลองเลนเกม
1.8 นําตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร มาใชกับกลุม
ตั ว อย า ง ซึ่ ง เป น นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี ก ารประกอบอาหารและการบริ ก าร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปที่ 2 ที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรูผานเกม จํานวน 35 คน
2. สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาตอตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะ
การสรางสรรคเมนูอาหาร ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ซึ่งเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
2.1 นําแบบสอบถามความพึงพอใจนักศึกษาตอตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะ
การสรางสรรคเมนูอาหาร เสนอตอผูเชี่ยวชาญ 3 ทานเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกตองเชิงเนื้อหา
2.2 นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญไปใชสอบถามความพึงพอใจกลุมตัวอยาง
สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)

29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

11

การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 3”

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

การพัฒนาตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหารสําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้
1. การพั ฒนาต นแบบการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรูผ านเกมเสริ มทั กษะการสร างสรรค เมนูอาหาร สํ าหรั บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
จากการศึกษาแผนการจัดการเรียนรูและปญหาในการจัดการเรียนการสอน รายวิชาวิจัยและพัฒนาอาหาร
ซึ่งเปนรายวิชาที่มีการนําตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร “เกมเมนู
ผองเพื่อน” มาใชในการจัดการเรียนและทําการศึกษาหลักการเกี่ยวกับการพัฒนาเกมเพื่อใชจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน นํามาพัฒนาตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมฯ โดยมีผูเลนจํานวน 4-8 คน ใชระยะเวลาในการเลน
20-30 นาที และมีอุปกรณที่ใชในการเลน คือ
1) การดหลัก จํานวน 60 ใบ สําหรับใชเปนตัวกําหนดการสรางสรรคเมนูอาหาร ประกอบดวยการด 3
ประเภท ไดแก การดวิธีการประกอบอาหารดวยหลักการทางวิทยาศาสตรอาหาร จํานวน 20 ใบ การดผัก จํานวน 20
ใบ และการดเนื้อสัตว จํานวน 20 ใบ
2) ปายความคิ ดเห็น เปนปายเครื่ องหมายถูก (  ) และ ผิ ด (  ) สํ าหรับให ผูเลนลงมติ เกี่ ยวกั บ
เมนูอาหารที่เพื่อนเสนอวาถูกใจหรือไม
3) กระดิ่ง สําหรับกดเพื่อตอบชื่อเมนูอาหาร
โดยมีวิธีการเลนและกติกา ดังนี้
1) ผูเลนนั่งเปนวงเพื่อใหมองเห็นการดของเพื่อนครบทุกคน
2) สับการดหลักทั้งหมดเขาดวยกัน โดยไมแยกประเภทการด
3) แจกการดทีละ 1 ใบ ใหครบจํานวนผูเลน และแจกจนการดหมดสํารับ โดยผูเ ลนคว่ําการดทั้งหมดที่
ไดรับไวกอน
4) วางกระดิ่งไวตรงกลางของผูเลนทั้งหมด
5) แจกปายความคิดเห็น คนละ 1 อัน
6) ผูเลนคนแรกเปดการดขึ้นและวางไวดานหนาตนเองเพื่อใหผูเลนคนอื่นไดมองเห็น ซึ่งการดที่เปดขึ้นมา
นั้น อาจเปนการดประเภทใดก็ได จากนั้นผูเลนคนถัดไปจึงเปดการดตอ จนมีการเปดการดครบทั้ง 3 ประเภท หาก
เปดจนครบทุกคนแลว การดยังเปดไมครบทั้ง 3 ประเภท ใหผูเลนคนแรกเปดการดตอ โดยวางทับบนการดแรกที่ตน
เปดขึ้นมา สวนผูเลนคนถัดไปก็เปดการดและทําเชนเดียวกัน
7) เมื่อการดเปดครบทั้ง 3 ประเภท คือ การดวิธีการประกอบอาหาร ผัก และเนื้อสัตว โดยดูจากการด
บนสุดของผูเลนแตละคนที่ไดเปดขึ้นมา ผูเลนทุกคนจะมีสิทธิ์กดกระดิ่งเพื่อตอบเมนูอาหารที่ไดสรางสรรคขึ้น โดย
ตองมีสวนประกอบครบทั้ง 3 ประเภท โดยผูที่กดกระดิ่งกอนจะเปนผูมีสิทธิ์ตอบกอน
8) ผูเลนคนอื่นที่ไมไดเปนผูตอบเมนูอาหาร จะเปนผูพิจารณาและลงมติวาเมนูที่เพื่อนตอบนั้นถูกใจหรือไม
ถูกใจ โดยการยกปายความคิดเห็นขึ้นมา โดยถาถูกใจ ใหยกปายความคิดเห็น โดยหันดาน ถูก (  ) ถาไมถูกใจ ให
ยกปายความคิดเห็น โดยหันดาน ผิด (  )
9) การตัดสินเมนูอาหาร วาเปนเมนูอาหารที่ถูกใจของเพื่อนๆ หรือไมนั้น จะพิจารณาจากมติสวนใหญของ
เพื่อน โดยถามติสวนใหญถูกใจ ผูตอบเมนูอาหารจะไดการดทั้งหมดที่เปดขึ้นมา ถามติสวนใหญไมถูกใจ ผูเลนคนอื่น
มีสิทธิ์กดกระดิ่ง เพื่อชวงชิงการตอบเมนูอาหารของตนเองที่คิดวาสามารถสรางสรรคไดนาสนใจกวา และใหเพื่อนคน
อื่นลงมติ หรือเลือกวาจะเปดการดตอเพื่อมองหาสวนประกอบที่นาสนใจตอไปในการสรางสรรคเมนูอาหาร
หมายเหตุ ในขณะที่เพื่อนกําลังพิจารณาลงมติเมนูอาหารที่ตอบ ถาผูตอบเมนูอาหารพิจารณาแลวเห็นวา
เพื่อนๆ สวนใหญจะลงมติไมถูกใจ ผูตอบเมนูอาหารจะอธิบายความพิเศษในการสรางสรรคเมนูอาหารของตนเอง
เพื่อโนมนาวใหเพื่อนคนอื่นลงมติถูกใจในการออกแบบเมนูอาหารของตนเอง ในขณะเดียวกันผูเลนคนอื่นที่ไมไดเปน
ผูตอบเมนูอาหาร ก็จะวิเคราะหและประเมินเมนูอาหารที่ตนเองคิดวาสามารถสรางสรรคไดนาสนใจกวา เพื่อชวงชิง
การตอบเมนูอาหารของตนเอง
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10) ถาผูเลนไมเหลือการดในมือใหเปดแลว จะถือเปนผูแพในเกม โดยไมสามารถกดกระดิ่งตอบเมนูอาหาร
และไมสามารถลงมติตัดสินเมนูอาหารได
11) เมื่อหมดเวลา (30 นาที) หรือผูเลนสวนใหญการดในมือหมด จนไมสามารถตัดสินดวยการลงมติได
เชน ผูเลนที่มีการดในมือเหลืออยู 3 คน เปนตน จะถือวาจบเกม โดยผูชนะในเกม คือ ผูเลนที่มีจํานวนการดมากที่สุด
สําหรับผลการประเมินเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหารโดยผูเชี่ยวชาญ พบวาเกมดังกลาวมีความ
เหมาะสมในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (X� = 4.50, S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงจากมากไปนอย
พบวา ดานประสิทธิผลของเกม และดานเนื้อหาเกม ไดรับการประเมินอยูในระดับมากที่สุด สวนดานประสิทธิภาพ
ของเกม และดานความยืดหยุนของเกม ไดรับการประเมินอยูในระดับมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1.
ตารางที่ 1 ผลการประเมินเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหารที่คณะผูวิจัยพัฒนาขึ้น จากผูเชี่ยวชาญโดยภาพรวม
�
รายการประเมิน
X
S.D.
ระดับความเหมาะสม ลําดับที่
ดานประสิทธิภาพของเกม
4.33
0.58
มาก
2
ดานประสิทธิผลของเกม
4.67
0.58
มากที่สุด
1
ดานความยืดหยุนของเกม
4.33
0.58
มาก
2
ดานเนื้อหาของเกม
4.67
0.58
มากที่สุด
1
รวม
4.50
0.58
มากที่สุด
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะ
การสรางสรรคเมนูอาหาร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พบวาผลการประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X� = 3.87, S.D. = 0.52)
โดยดานรูปแบบการสอน หากพิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปนอย พบวา นักศึกษามีความ
พึงพอใจตอความสนุกสนานในการเลนเกมอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ความนาสนใจ และการอธิบายวิธีการเลน
และกติกาในการเลนเกม ตามลําดับ สวนความชัดเจนและเหมาะสมของกติกาในการเลนนักศึกษามีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง สําหรับดานความรูและการนําไปใชหากพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับความพึงพอใจจาก
มากไปนอย พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการสงเสริมความคิดสรางสรรคในการออกแบบเมนูอาหารในระดับ
มากที่สุด สวนขออื่นๆ นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากโดยเรียงลําดับจากมากไปนอย คือ การสงเสริมการคิด
วิเคราะหเมนูอาหาร การประยุกตใชความรูที่ไดรับ และการไดรับความรูความเขาใจในเนื้อหารายวิชา ตามลําดับ
รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะ
การสรางสรรคเมนูอาหาร
�
ประเด็นการประเมิน
X
S.D. การแปลผล ลําดับที่
ดานรูปแบบของเกม
1. ความนาสนใจ
3.75 0.45
มาก
2
2. ความสนุกสนานในการเลนเกม
3.91 0.83
มาก
1
3. การอธิบายวิธีการเลนและกติกาในการเลนเกม
3.66 0.43
มาก
3
4. ความชัดเจนและเหมาะสมของกติกาในการเลน
3.48 0.44 ปานกลาง
4
ดานความรูและการนําไปใช
1. การไดรับความรูความเขาใจในเนื้อหารายวิชา
3.64 0.47
มาก
4
2. การสงเสริมการคิดวิเคราะหเมนูอาหาร
4.34 0.65
มาก
2
3. การสงเสริมความคิดสรางสรรคในการออกแบบเมนูอาหาร
4.41 0.43
มากที่สุด
1
4. การประยุกตใชความรูที่ไดรับ
3.75 0.42
มาก
3
ภาพรวม
3.87 0.52
มาก
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จากผลการวิจัยพบวานักศึกษาที่ทดลองเลนเกมไดรับความสนุกควบคูกับการฝกทักษะการคิดวิเคราะหเพื่อ
สรางสรรคเมนูอาหาร เปนการเปดโอกาสใหมีการเสนอความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการออกแบบ
เมนูอาหารกับเพื่อน เกิดบรรยากาศการเรียนรูที่แปลกใหม ทําใหวิชาที่เรียนมีความนาสนใจมากขึ้น ซึ่งสอดคลอง
กับเอกสิทธิ์ (2559) ที่ไดศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูตามแนวการสรางความรูใหมโดยใชเกมการศึกษา พบวา
ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญควรเปนเกมที่มีลักษณะการเลนเพื่อการเรียนรู
“Play to Learning” ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในขณะหรือหลังจากการเลนเกมเกิดการ
เรียนไปดวยและสนุกไปดวยพรอมกัน ทําใหผูเรียนมีความรูอยางมีความหมาย ไดรับประสบการณตรงและเปนการ
พัฒนากระบวนการคิดของผูเรียนโดยที่ผูเรียนไมรูตัว โดยสอดแทรกเนื้อหาลงในเกม ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรู
และลงมือฝกปฏิบัติดวยการเรียนรูดวยตนเอง นอกจากนั้นนักศึกษายังมีความพึงพอใจตอตนแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหารในระดับมากโดยภาพรวม ซึ่งจะสอดคลองกับงานวิจัยของ
เกรียงไกร (2560) ที่ไดทําการประยุกตใชรูปแบบกิจกรรมผานเกมสําหรับการเขาชั้นเรียนและการมีสวนรวมในชั้น
เรียน: กรณีศึกษา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยนักศึกษามีความพึงพอใจตอ
กิจกรรมผานเกมอยูในเกณฑดีและดีมาก ซึ่งชวยใหทั้งผูเรียนและผูสอนมีปฏิสัมพันธกันมากขึ้น บรรยากาศการ
เรียนการสอนไมเครงเครียด สงผลดีทั้งทางตรงและทางออมตอผูเรียน ผูสอน และสถาบันการศึกษา เปาหมาย
สูงสุดเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูแบบยั่งยืน

สรุปผลการวิจัย

ตนแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูผานเกมเสริมทักษะการสรางสรรคเมนูอาหาร ทําใหนักศึกษาไดฝกทักษะ
การคิดวิเคราะหเพื่อสรางสรรคเมนูอาหาร เนื่องจากเกมนี้เปนเกมที่เปดโอกาสใหนักศึกษาไดเสนอและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการออกแบบเมนูอาหารกับเพื่อน รวมทั้งใชเหตุผลและความรูดานการประกอบอาหารมาวิเคราะห
เพื่อตัดสินวาเมนูอาหารนั้นเหมาะสมหรือไม ทําใหวิชาที่เรียนมีความนาสนใจและนักศึกษาไดรับความสนุกสนาน
มากขึ้ น โดยรายวิ ช าอื่ น ๆ สามารถนํา ต นแบบการจั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู ผา นเกมเสริ มทั ก ษะการสรา งสรรค
เมนูอาหารไปประยุกตใหเหมาะสมได
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ขอขอบคุณสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ฝายพัฒนาระบบการเรียนรู และศูนยบริการสื่อและ
สิ่งพิมพกราฟฟคไซท มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่สนับสนุนการทํางานวิจัยครั้งนี้
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บทคัดยอ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชา AFX 252 การถายทํา
ภาพยนตรเบื้องตนที่จัดการ การเรียนการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน และเพื่อศึกษาความสามารถของนักศึกษาใน
การนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการผลิตผลงานในรายวิชา AFX 252 การถายทําภาพยนตรเบื้องตน ประชากรและ
กลุมตัวอยางที่ใชงานในการวิจัยคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา AFX 252 การถายทําภาพยนตรเบื้องตน ภาค
การศึกษาที่ 1/2560 จํานวน 80 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 1) แบบทดสอบกอนเรียน 2) แบบทดสอบ
ปลายภาค 3) ผลงานของนักศึกษา 4) รายงานสรุปผลงาน การวิเคราะหขอมูลจะแบงเปน 2 สวน สวนที่ 1 คือผล
การเรียนรูของนักศึกษาที่จัดการเรียนรูโ ดยใชโครงการเปนฐาน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย (X�) และ
t-test dependent สวนที่ 2 คือ นักศึกษามีความสามารถในการนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดใน
ระดับใด สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉลี่ย รอยละ และ ประสิทธิภาพการสอน ผลการวิจัยครั้งนี้หลังจาก
ที่นักศึกษาไดรับการเรียนการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน สามารถสรุปได 2 สวนคือ สวนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรูของนักศึกษาซึ่งวัดจากแบบทดสอบกอนเรียน และ แบบทดสอบปลายภาค พบวาคะแนนเฉลี่ยของการ
ทดสอบหลังเรียนสูงกวาการทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสวนที่ 2 ผลวิเคราะห
ผลงานของนักศึกษาจากคะแนนเต็ม 50 คาเฉลี่ย ของคะแนนที่ไดอยูที่ 35.39 คิดเปนรอยละ 70.77 และรายงาน
สรุปผลงานของนักศึกษาจากคะแนนเต็ม 50 คาเฉลี่ย อยูที่ 40.21 คิดเปนรอยละ 80.42 และเมื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพการสอนพบวา ประสิทธิภาพการสอนไมต่ํากวา 70/80 หรือ KW # 1 ≥ 70/80 ซึ่งถือวามี
ประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับได ดังนั้นแสดงวานักศึกษาในรายวิชา AFX 252 การถายทําภาพยนตรเบื้องตน สามารถ
นําทฤษฎีมาประยุกตใชในการผลิตผลงานได
คําสําคัญ: การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ผลการจัดการเรียนรู การถายทําภาพยนตร

Abstract

This research aims to study the learning outcomes of students in the AFX 252
Cinematography course. The ability of students was tested by using filmmaking project-based
learning course in order to apply the theory to their work in the AFX 252 Cinematography
course. The test group sample participated in the research were 80 students who registered in
AFX 252 Cinematography course. The criteria used in this research were: 1) pre-test, 2) final test,
3) student's performance and 4) summary report. The data analysis of summary report is divided
into 2 parts. Part 1 is the learning outcomes of students using project-based learning. The mean
(X�) and t-test dependent statistics were used in data analysis. Part 2 is the student's ability of
theory application to their work. The percentage (%) and teaching efficiency statistics were used
in data analysis. After the students have been taught by using project-based learning, the results
1
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can be summarized into 2 parts. Part 1 is learning achievement of students measured by pretest and final test. The result shows that the mean score of final test was higher than that of the
pre-test at the .01 level of statistical significant. Part 2 is the analysis of student’s film project
which has the full score of 50 points, the average score was 35.39 or 70.77 percent. In addition,
the student’s summary report which has the full score of 50 points, the average score was 40.21
or 80.42 percent. After testing the teaching performance, the result shows that the teaching
effectiveness is no less that 70/80 or KW #1 >= 70/80 which is considered to be acceptable. All
the results from this research show that the students in the course AFX 252 Cinematography
course can apply the theory to produce the project.
Keywords: project based instruction, learning outcomes, cinematography

บทนํา

รายวิชา AFX252 การถายทําภาพยนตรเบื้องตน มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร
แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต ไดมีความรูเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับศิลปะการถายทําภาพยนตร องคประกอบทางดาน
ภาพและเสียงในภาพยนตร ศัพทเทคนิคพื้นฐานและภาษาของการกํากับภาพที่ใชในการถายทําภาพยนตร โดยเนน
ที่ความเขาใจเกี่ยวกับภาษาของภาพยนตรและความหมายของภาพที่มีผลตอการเลาเรื่อง เพื่อสื่อความหมายจาก
บทใหเปนภาพยนตร รวมถึงกระบวนการถายทําภาพยนตร ความรูในการใชเครื่องมือและอุปกรณทางภาพยนตร
เบื้องตน เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูไปประยุกตใชสื่อสารในผลงานของตนได
ในการจัดการเรียนการสอนที่ผานมาเปนการใหขอมูลดวยการบรรยายเปนหลักแลวจึงใหนักศึกษาแยกยาย
ไปทํางานมาสงภายหลัง จึงเกิดชองวางในการเชื่อมโยงความรูทางทฤษฎีกับทักษะการปฏิบัติโดยตกเปนภาระที่ทํา
ใหนักศึกษาตองคิดหาวิธีนําความรูมาประยุกตใชดวยตนเอง มีนักศึกษาจํานวนไมนอยที่ไมสามารถเชื่อมโยงความรู
ทั้งสองดานไดเอง จึงทําไดเพียงผลิตผลงานใหเสร็จไปโดยไมสามารถอธิบายกระบวนการคิดและทฤษฎีที่ทํามาใชใน
การสรางสรรคผลงานได นักศึกษาเกิดความไมเขาใจวัตถุประสงคการทํางานจึงทําใหขาดเปาหมาย สงผลใหผลงาน
สรางสรรคมีคุณภาพที่ไมดีไมสามารถสื่อสารเนื้อหาไดครบถวน ทําใหนักศึกษาไดคะแนนไมดีทั้งในขั้นตอนการ
นําเสนอผลงานและการแสดงงาน
Project-based Learning การจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน (ทิศนา, 2560) เปนวิธีการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ การจัดสภาพการณของการเรียนการสอน โดยใหผูเรียนเลือกทําโครงการที่ตนสนใจ
วางแผนในการทําโครงงาน ศึกษาและนําเสนอตอสาธารณชน โดยมีอาจารยเปนผูใหคําแนะนําและชวยเหลือ
อํานวยความสะดวกตามความจําเปนโดยจะทําใหผูสอนสามารถชวยแนะนํานักศึกษาในการนําความรูทฤษฎีมาใช
ในชิ้นงานจริงที่นักศึกษากําลังผลิตไดอยางละเอียดและเฉพาะเจาะจงลงไปในชิ้นงาน นักศึกษาจะเกิดความเขาใจ
จากการแสดงตัวอยางในผลงานจริงที่กําลังทําอยู ทําใหสามารถคิดหรือพัฒนาตอจากสิ่งที่อาจารยผูสอนแนะนําได
งาย โดยมีการวัดประเมินผลทั้งจากชิ้นงาน กระบวนการนําเสนอเนื้อหาความรูและทักษะตางๆ ที่ไดพัฒนาจากการ
ทําโครงงาน รวมทั้งมีการจัดแสดงผลงานตอสาธารณะชนเพื่อเก็บขอมูลผลตอบรับจากผูชม แลวนําผลงานและ
ประสบการณทั้งหมดมาอภิปรายและสรุปผลการเรียนรู
การจัดใหนักศึกษาเรียนรูจากการทําโครงงานเปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาพัฒนาทักษะการวางแผนการ
ทํางาน การจัดการทรัพยากรและการคนควาหาความรูเพิ่มเติม นักศึกษาจะมีประสบการณตรงในการประยุกตใช
ความรูดานทฤษฎีเขากับการปฏิบัติ เปนการเรียนรูการเชื่อมโยงความรูท ั้งสองดานผานการลงมือทําดวยตัวเองโดยมี
อาจารย เป นผู ใ หคํ าแนะนํา เมื่ อมี การสรา งสรรค ผลงานอยา งเป นระบบจึ งจะทํา ให นัก ศึก ษาสามารถอธิบ าย
กระบวนการคิดและทฤษฎีที่ทํามาใชในการสรางสรรคผลงานได ผลงานจึงมีคุณภาพและสงผลใหนักศึกษามีผลการ
เรียนที่ดี

29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

17

การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 3”

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชา AFX 252 การถายทําภาพยนตรเบื้องตน ที่จัดการ
เรียนการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน
2. เพื่อศึก ษาความสามารถของนั กศึกษาในการนํา ทฤษฎี มาประยุกต ใชในกระบวนการผลิต ผลงาน
ภาพยนตรใหไดผลงานที่มีคณ
ุ ภาพตามหลักการทางภาพยนตร ในรายวิชา AFX 252 การถายทําภาพยนตรเบื้องตน

ระเบียบวิธีวิจัย

ประชากร คือนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา AFX252 การถายทําภาพยนตรเบื้องตน ปการศึกษา 2560
จํานวน 80 คน (2 กลุมเรียน) โดยมีเนื้อหาการวิจัย ศึกษาผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชา AFX252 การถาย
ทําภาพยนตรเบื้องตน ปการศึกษา 1/2560 และมีระยะเวลา 6 เดือน (สิงหาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2560)
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
1. ออกแบบการเรียนการสอนที่อยูในรูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน และสรางเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน เนื้อหาการเรียนการสอนจํานวน 15 ครั้ง
2. สรางแบบทดสอบกอนเรียน โดยอางอิงเนื้อหาจากการเรียนการสอน
3. บรรยายเนื้อหาจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน
4. สรางกิจกรรมระหวางเรียนที่ใชทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางาน ดวยการมอบหมายใหนักศึกษาสราง
ผลงานภาพยนตรสั้น
5. ตรวจความคืบหนา และใหคําแนะนําและใหความรูตามทฤษฎีในเนื้อหาวิชาตลอดกิจกรรม
6. มอบหมายใหมีการทํารายงานสรุปผลงานเพื่ออธิบายกระบวนการทํางานและการนําทฤษฎีมาประยุกตใช
ในการทํางาน
7. นําเสนอผลงานตอผูชม ที่ประกอบดวยกลุมคณาจารย และนักศึกษา รวม 60 ทาน
8. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูชม และรับฟงขอเสนอแนะจากอาจารย
9. สรางแบบทดสอบปลายภาค และใหนักศึกษาทดสอบกอนปดปลายภาคการศึกษา เปรียบเทียบผล
คะแนนสอบกอนเรียนเพื่อวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา
การวิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 สวน สวนที่ 1 คือผลการเรียนรูของนักศึกษาที่จัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน
เปนฐาน ในรายวิชา AFX 252 การถายทําภาพยนตรเบื้องตน สวนที่ 1 ผูวิจัยจะวิเคราะหถึง แบบทดสอบกอน
เรียน และ แบบทดสอบปลายภาค โดยใชสถิติ การหาคาเฉลี่ย (X�) รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติ
ทดสอบที (t-test dependent) เพื่อทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย ของคะแนนทดสอบกอนเรียนและ
คะแนนทดสอบหลังเรียน วิเคราะหขอมูลสวนที่ 2 คือนักศึกษา ในรายวิชา AFX 252 การถายทําภาพยนตร
เบื้องตน มีความสามารถในการนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดในระดับใด สวนที่ 2 ผูวิจัยวิเคราะห
ขอมูลดาน ผลงานของนักศึกษา รายงานสรุปผลงาน โดยใชสถิติสถิติ การหาคาเฉลี่ย (X�) รอยละ และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลการใชการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ในรายวิชา AFX252 การถายทําภาพยนตรเบื้องตน ของ
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกตมีผลตอนักศึกษาตามประเด็นที่ผูวิจัยทําการศึกษาดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
�
คะแนน
X
S.D.
กอนเรียน (Pre-test)
24.93
8.61
หลังเรียน (Post-test)
44.86
5.00

t
19.710

** นัยสําคัญที่ระดับ .01
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การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดสมมติฐานไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนดวยชุดการสอน ทําใหคะแนน
เฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบกอนเรียนซึ่งจากการทดลองใชชุดการสอน พบวา
จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน นักศึกษาสามารถทําคะแนนทดสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ย (X�) เทากับ 24.93 คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 8.61 สวนคะแนนทดสอบหลังเรียน มีคาเฉลี่ย (�X) เทากับ 44.86 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 5.00 เมื่อหาคาเฉลี่ยของคะแนน ไปทดสอบความแตกตางโดยใช t-test dependent พบวา คา t
จากการคํานวณ = 19.710 สวนคา t จากตารางที่ 1 df = 80-1 = 79 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01/one-tailed t
= 1.664 ดังนั้นคา t จากการคํานวณสูงกวาคา t จากตาราง สรุปไดวาคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน (Posttest) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) จริง เชื่อถือได 99% สรุปไดวา ผูเรียนที่เรียนใน
รายวิชา AFX 252 การถายทําภาพยนตรเบื้องตน ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชโครงการเปนฐาน มีความรูสูงขึ้นจริง
จากผลงานทั้ง 10 ผลงานนั้นผูวิจัยสรางเกณฑการใหคะแนนจาก ผลงานของนักศึกษา และรายงานสรุปผล
งาน เพื่อวิเคราะหถึงความสามารถของนักศึกษาในการนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการผลิตผลงานในรายวิชา AFX
252 การถายทําภาพยนตรเบื้องตน จากการตรวจสอบผลคะแนนจากผลงานของนักศึกษาจํานวน 80 คน พบวา กลุม
ตัวอยางมีคะแนนผลงานของนักศึกษาสูงสุด 38.5 คะแนน และต่ําสุด 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50 และคะแนน
รายงานสรุปผลงาน กลุมตัวอยางมีคะแนนรายงานสรุปผลงานสูงสุด 43.4 คะแนน และต่ําสุด 33.8 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 50 ผลการวิเคราะหขอมูลจะทําการวิเคราะหจาก ผลงานของนักศึกษา และรายงานสรุปผลงาน
ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลการศึกษาความสามารถของนักศึกษาในการนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการผลิต
ผลงาน จากคะแนนผลงานของนักศึกษา และคะแนนรายงานสรุปผลงาน
�
รายการ
N
คะแนนเต็ม
𝐗𝐗
S.D.
รอยละ
∑x
ผลงานของนักศึกษา (E1)
80
50
2,831
35.39
2.84
70.77
รายงานสรุปผลงาน (E2)
80
50
3,216.8
40.21
2.27
80.42
จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวาผลคะแนนผลงานของนักศึกษาจากคะแนนเต็ม 50 คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดเทากับ
35.39 คิดเปนรอยละ 70.77 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.84 และรายงานสรุปผลงานของนักศึกษาจาก
คะแนนเต็ม 50 คาเฉลี่ยเทากับ 40.21 คิดเปนรอยละ 80.42 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.27
จากผลการวิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน วิชา AFX252 การถายทําภาพยนตรเบื้องตน
ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอรแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต พบประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. คะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน คะแนนทดสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ย
เทากับ 24.93 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 8.61 สวนคะแนนทดสอบหลังเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ 44.86 คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 5.00 จะเห็นวาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนนั้นลดลง แสดงวาการกระจายตัวของผล
คะแนนลดลง และผลคะแนนหลังเรียนยังสูงขึ้นอีกดวย ซึ่งชัดเจนวาการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชา AFX 252
การถายทําภาพยนตรเบื้องตน ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานเปนฐานนั้นสามารถทําใหผลคะแนนหลังเรียน
ของนักศึกษาสูงขึ้น และจากผลคะแนนจริง พบวา จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน กอนเรียนนักศึกษาที่ทําคะแนนได
สูงสุดมีจํานวนแค 2 คน ผลคะแนนอยูที่ 41 คะแนน ขณะที่คะแนนทดสอบหลังเรียน นักศึกษาที่ทําคะแนนไดสูงสุด
มีจํานวน 9 คน ผลคะแนนอยูที่ 50 คะแนน และมีนักศึกษาจํานวนไมนอยที่ไดคะแนนมากกวา 40 คะแนนขึ้นไป ซึ่ง
เปนผลจากการบรรยายเนื้อหาในชั้นเรียนของอาจารยผูสอนดวยทฤษฎีการถายทําภาพยนตรเบื้องตน ประกอบกับ
การใหผูเรียนทําโครงการเปนการเปดโอกาสใหผูเรียน พัฒนาทักษะและกระบวนการในการสืบสอบและแกปญหา
(ทิศนา, 2560) ทําใหระหวางเรียนผูเรียนไดรับความรูเพิ่มเติมมากขึ้น
2. จากผลวิเคราะหผลงานของนักศึกษา สามารถสรุปผลไดวานักศึกษาในรายวิชา AFX 252 การถายทํา
ภาพยนตรเบื้องตน สามารถนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการผลิตผลงานไดตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 ดวยเหตุผล
ที่วาผลคะแนนผลงานของนักศึกษาจากคะแนนเต็ม 50 คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดอยูที่ 35.39 คิดเปนรอยละ 70.77
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ถือไดวาคาเฉลี่ยผลคะแนนอยูในระดับดี และประสิทธิภาพการสอนไมต่ํา กวา 70/80 หรือ KW # 1 ≥ 70/80 จึงจะ
ถือถือวามีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับไดแสดงได (กฤษมันต, 2557) ดังนั้นแสดงวาภาพรวมของผลงานภาพยนตรทั้ง
10 ชิ้น สามารถสื่อความหมายและแสดงถึงแกนเรื่อง และเนื้อหาไดอยางชัดเจน มีการจัดองคประกอบภาพ จัดมุม
กลอง จัดแสงของภาพ การใชเสียง และการตัดตอที่ดี ผูเรียนมีการวางแผนและสามารถดําเนินงานตามแผนการที่
กําหนดทันเวลา มีการเสนอผลงานอยางตอเนื่องและปรับปรุงตามคําแนะนํา และผูเรียนมีการนําผลงานแสดงตอ
สาธารณชนและเก็บขอมูลความพึงพอใจ ซึ่งเปนไปตาม ทฤษฎีการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (ทิศนา,
2560) ที่ผูวิจัยไดกําหนดไวในแผนการสอนตั้งแตตน
3. จากผลวิเคราะหรายงานสรุปผลงานของนักศึกษาสามารถสรุปผลไดวา นักศึกษาในรายวิชา AFX 252 การ
ถายทําภาพยนตรเบื้องตน สามารถนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการผลิตผลงานไดตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 ดวย
เหตุผลที่วา จากคะแนนเต็ม 50 คาเฉลี่ยของคะแนนเทากับ 40.21 คิดเปนรอยละ 80.42 ถือไดวาคาเฉลี่ยผลคะแนน
อยูในระดับดีมาก แสดงไดวาภาพรวมของผลงานภาพยนตรทั้ง 10 ชิ้น ผูเรียนสามารถอภิปรายหัวขอ วัตถุประสงค
และประเด็นที่สนใจเพื่อจัดทําภาพยนตรได ซึ่งผูเรียนไดศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับหัวขอเรื่องที่จะทํา มีการแสดง
ตัวอยาง การยกตัวอยางเพื่อใหเกิดการเขาใจตอผลงานภาพยนตร สามารถแสดงกระบวนการผลิตภาพยนตรไดอยาง
ชัดเจนทุกขั้นตอน และมีการนําผลเก็บขอมูลความพึงพอใจ เพื่อทําการวิเคราะหผล และชี้แจงในเลมรายงานไดอยาง
ชัดเจน ซึ่งเปนไปตาม ทฤษฎีการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเป นฐาน (ทิศนา, 2560) ที่ผูวิจัยไดกําหนดไวใน
แผนการสอนตั้งแตตน
4. จากคะแนนรายงานสรุปผลของนักศึกษาคาเฉลี่ยเทากับ 40.21 คิดเปนรอยละ 80.42 ซึ่งระดับคะแนน
รายงานสรุปผลงานของนักศึกษาดีกวา คะแนนผลงานของนักศึกษา ที่คาเฉลี่ยเทากับ 35.39 คิดเปนรอยละ 70.77
ถาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยแลว แตกตาง 4.82 คะแนน และถาเปรียบเทียบเปนรอยละแตกตางกัน 9.65 ถึงแมวาจะ
ไมไดแตกตางกันมากนัก แตมีระดับที่แตกตางกันชัดเจน นั้นอาจเปนเพราะวาการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปน
ฐานจะเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูรวมกันโดยสํารวจ สังเกตและเลือกทําโครงงานที่สนใจ และวางแผนการทํางานอยาง
เปนระบบ ผานการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของ แลวลงมือปฏิบัติงานจนไดผลสําเร็จแลวจึงสรุปผลการเรียนรูโดยเขียน
รายงานหรือนําเสนอขอมูล ดังนั้นแนวคิดของนักศึกษาแตละกลุมก็จะแตกตางกันออกไปผลงานที่ไดจะเกิดความ
หลากหลายและระดับของคุณภาพผลงานก็จะแตกตางเชนเดียวกัน ขึ้นอยูกับความสามารถของสมาชิกในแตละกลุม
ดวย ขณะที่รายงานสรุปผลงานของนักศึกษานั้นอาจารยผูสอนจะชี้แจงทําความเขาใจถึงวัตถุประสงค ความคาดหวัง
วิธีการและกระบวนการในการดําเนินโครงงานและรวมถึงระบุหัวขอในรายงานเพื่อใหผูเรียนดําเนินงานตามแผนการ
ทีก่ ําหนด จึงทําใหภาพรวมคะแนนรายงานสรุปผลงานของนักศึกษาดีกวาคะแนนผลงานของนักศึกษา

สรุปผลการวิจัย

1. การเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชา AFX 252 การถายทําภาพยนตรเบื้องตน ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช
โครงงานเปนฐาน จากการวิเคราะหขอมูลพบวา การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดสมมติฐานไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
การเรียนดวยชุดการสอน ทําใหคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบกอนเรียน
ซึ่งจากการทดลองใชชุดการสอน พบวาคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน (Post-test) สูงกวาคะแนนเฉลี่ยจาก
การทดสอบกอนเรียน (Pre-test) อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
2. ความสามารถของนักศึกษาในการนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการผลิตผลงานในรายวิชา AFX 252 การถาย
ทําภาพยนตรเบื้องตน โดยผูวิจัยประเมินจากผลงานของนักศึกษา และรายงานสรุปผลงาน ซึ่งจากวิเคราะหขอมูล
พบวา การกระจายตัวของคะแนนจากผลงานของนักศึกษาคอนขางสูง แตมีคาเฉลี่ยผลคะแนนอยูในระดับดี ขณะที่
รายงานสรุปผลงานของนักศึกษามีการกระจายตัวของคะแนนคอนขางสูงเชนกัน และมีคาเฉลี่ยผลคะแนนอยูในระดับ
ดีมาก ซึ่งสามารถสรุปผลไดวา นักศึกษาในรายวิชา AFX 252 การถายทําภาพยนตรเบื้องตน สามารถนําทฤษฎีมา
ประยุกตใชในการผลิตผลงานไดตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจัยที่พบวาระดับคะแนนรายงานสรุปผลงานของนักศึกษาดีกวา คะแนนผลงานของนักศึกษา
แสดงวาการกําหนดหัวขอรายงาน และการชี้แจงใหนักศึกษาทําความเขาใจถึงวัตถุประสงค ความคาดหวัง วิธีการ
และกระบวนการในการดําเนินโครงงานมีผลตอการลงมือปฏิบัติงานจนไดผลสําเร็จแลวจึงสรุปผลการเรียนรูโดยเขียน
รายงานหรือนําเสนอขอมูล ซึ่งเปนการวางแผนการทํางานอยางถูกตอง ดังนั้นสามารถใชหลักการนี้ในการประยุกตใช
กับรายวิชาอื่นๆ ที่วัดผลดวยผลงานของนักศึกษา โดยใหเริ่มจากการชี้แจงและกําหนดใหสงเลมรายงานสรุปผล ซึ่งจะ
ทําใหนักศึกษาทํางานตามขั้นตอนไดดียิ่งขึ้น และการทํารายงานสรุปผลงานของนักศึกษา สามารถสรางความเขาใจใน
ตัวผลงานดีพรอมกับสรางความเขาใจที่ตรงกันภายในทีมได
2. จากการสังเกตคะแนนทดสอบกอนเรียนคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคาสูง ซึ่งแสดงใหเห็นวาผลคะแนนมี
การกระจายตัวมาก นั้นหมายถึงพื้นฐานสวนตัวนักศึกษาจะมีความสามารถตางระดับกัน การแขงขันกลุมจึงมีผลตอ
การทํางานในขั้นตอไป ดังนั้นผูสอนสามารถจัดการการแบงกลุม หรือเขาชวยแนะนําการแบงกลุมของนักศึกษา
เพื่อใหการกระจายกลุมที่เหมาะสมได แตละกลุมมีทั้งนักศึกษาที่มีผลคะแนนสูง และผลคะแนนต่ําแตกตางกันเพื่อ
ความยุตธิ รรม
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. จัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning) คือการจัดสภาพการเรียนการสอนให
นักศึกษาไดรวมกันสํารวจ สังเกตและเลือกทําโครงการที่สนใจ และวางแผนการทํางานอยางเปนระบบ ผานการศึกษา
ขอมูลที่เกี่ยวของ แลวลงมือปฏิบัติงานจนไดผลสําเร็จ (ทิศนา, 2560) ดังนั้นจึงตองออกแบบการเรียนการสอนที่เนน
กิจกรรมที่ทําใหเกิดการเรียนรูที่เชื่อมโยงกับความเปนจริงสามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง ใหผูเรียนทํา
โครงการที่เปดโอกาสใหพัฒนาทักษะและกระบวนการในการสืบสอบและแกปญหา เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงที่
ซับซอน และเนนถึงผลิตผลงานที่เปนรูปธรรม เพื่อใหผลงานของนักศึกษามีคุณภาพและผลคะแนนที่สูง
2. การเรียนรูของนักศึกษาและความสามารถของนักศึกษาในการนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการผลิตผลงาน
ไมไดขึ้นกับชุดการสอน หรือกิจกรรมในรายวิชาเพียงอยางเดียวหากแตขึ้นอยูกับองคประกอบอื่นดวย เชน ผูสอน
ดังนั้นอาจารยผูสอนจะตองเขาใจทฤษฎีเนื้อหาที่บรรยายเปนอยางดีและวิธีการใชสื่อประกอบการสอนเปนอยางดี
รวมถึงตองมีประสบการณตางๆ ในการแนะนํานักศึกษา ในขั้นตอนตางๆ ตามแผนการสอนที่จัดเตรียมไว
3. การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐานสามารถศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทั้ง 2 ดาน ไดแก ดาน
เนื้อหาของการจัดการเรียนการสอน และดานการจัดกิจกรรมการสอน เพื่อเปนสวนหนึ่งที่แสดงถึงประสิทธิภาพของ
การเรียนการสอนได
4. ในกระบวนการวิจัยการเรียนการสอนครั้งตอไปควรเพิ่มคุณภาพของงานวิจัยเพื่อใหเกิดความนาเชื่อถือมาก
ขึ้น โดยควรมีการใหรายละเอียดและเพิ่มเติมหัวขอที่สําคัญในกระบวนการวิจัย เชน การอธิบายถึงเครื่องมือวัดที่
นาเชื่อถือ กระบวนการในการพัฒนา หรือ วัดคุณภาพขอสอบ การใชเกณฑการประเมินแบบรูบริค การนําเสนอแบบ
แผนการทดลอง รายละเอียดในการวัดผลสัมฤทธิ์ องคประกอบในการวัดผลของแบบทดสอบ เพื่อใหงานวิจัยมีความ
สมบูรณ
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การพัฒนารูปแบบการสอนเรื่องการใชคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีโปรแกรม Class start
ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติ ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ
คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

Development of a Computer-Based Teaching Model for Business Using Class Start Technology
Combined with Regular Classroom Learning in Computer Systems for Faculty of
Administration and Management, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

___________________________________________________________________
บทคัดยอ

กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน1*
Kittisak Ungkanawin1*

งานวิจัยนี้นําเสนอการพัฒนารูปแบบการสอนเรื่องการใชคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีโปรแกรม
Class start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติ ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ สําหรับนักศึกษาชั้นป
ที่ 3 สาขาบริหารธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มี
วัตถุประสงคในการพัฒนาและหาคาดัชนีประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนรวมถึงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาในการใชชุดฝกทักษะที่สรางขึ้นโดยใชเทคโนโลยีโปรแกรม Class start ผสมผสาน
กับรูปแบบการเรียนแบบปกติตามเกณฑที่กําหนด 80/80 ผลการศึกษาพบวา 1) การพัฒนารูปแบบการสอนเรื่องการ
ใชคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีโปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติ มี
ประสิทธิภาพ เทากับ 86.25/88.66 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 2) คาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ใชเทคโนโลยี
โปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติเทากับ 0.7344 3) นักศึกษาที่ใชเทคโนโลยี โปรแกรม
Class start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนเฉลี่ยรอยละ 88.83 และ
รอยละ 92.25 ของนักศึกษาทั้งหมดที่ผานเกณฑที่กําหนด รอยละ 80 ขึ้นไป และ 4) นักศึกษามีความพึงพอใจตอการ
เรียนรูใชเทคโนโลยี โปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติโดยรวมอยูในระดับมาก
คําสําคัญ: คอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ Classstart

Abstract

This research presents the development of a computer-aided teaching model for business
using Class start technology integrates with the regular learning model in the course of computer
systems for business the 3rd year students in Business Administration, Faculty of Administration and
Management, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. The objective aims to develop and
evaluate the efficiency index of the teaching model, as well as the comparison of students learning
achievement and satisfaction after using a set of skills training (Class start technology) combined with
the normal learning patterns in the course of the computer system for business at the criterion
80/80. The results show that: 1) the development of a computer-based teaching model for business
using the Class start technology combined with the normal learning model is at 86.25 / 88.66, which
is higher than the criterion, 2) the performance index of students using the Class start technology
combines with the normal learning model is 0.7344, 3) the achievement after class of students is
88.83% and 92.25% of all students passed the criterion 80% or more, and 4) students are satisfied
with learning using Class start technology combined with the normal learning style at a high level.
Keywords: computer for business, classstart
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บทนํา

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังเปนปจจัยที่สําคัญใน
การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจ ตลอดจนชวยพัฒนาความเปนอยูของคนในสังคมในทุกๆ สังคมใหดีขึ้นอีก อีกทั้ง
ยังมีผลตอวิถีการดําเนินชีวิตของผูคน การเรียนรู การติดตอสื่อสารในโลกอันไรพรมแดนในยุคสมัยใหมอยาง
หลีก เลี่ ยงมิได สํ าหรับประเทศไทยรั ฐบาลทุ กยุ คที่ ผา นมาก็ใ หค วามสนใจและความสําคั ญในเรื่องการพั ฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางมาก ดวยเหตุที่เล็งเห็นวาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหประเทศไทย
สามารถแขงขันกับประเทศอื่นๆ ได อีกทั้งยังเปนเครื่องมือที่จะเพิ่มศักยภาพใหประเทศสามารถเปนผูนําในดาน
การคา การผลิต การเงิน การขนสง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย รวมถึงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ประเทศใหดีขึ้นดวย (หรรษา, 2541 อางถึงใน พัชรา, 2546)
การจัดการศึกษาในปจ จุบันไดมีก ารนํารูปแบบและเทคนิควิธีการสอนเพื่อให สนองตอบต อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและการแขงขันของประเทศทั้งดานความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี การปรับตัวตอการกระจาย
ความรู การเชื่อมโยงความรูดานตางๆ ที่เชื่อมถึงกันทั่วโลก การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการ
จัดการศึกษานั้นสามารถทําไดหลายรูปแบบ ตั้งแตการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนอุปกรณในการสอน การนําบริการ
ตางๆในระบบเครือขายอินเตอรเน็ต โดยเฉพาะ เวิลดไวดเว็บมาพัฒนาเปนสื่อการสอนในทุกระดับการศึกษา และ
การจัดการเรียนการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส โดยใชเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตเปนสื่อกลางในการติดตอระหวาง
ผูเรียนและผูสอน ผูเรียนสามารถเรียนไดโดยไมมีขอจํากัดในเรื่องเวลาและสถานที่ เปนการสรางโอกาสและความ
เสมอภาคในการเรียนรูใหแกผูเรียน ผูเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูและสงขาวสารถึงกันไดยางรวดเร็วกอใหเกิด
สังคมแหงการเรียนรูในการเรียนผานระบบอิเล็กทรอนิกส รูปแบบการสอนแบบใหมอีกรูปแบบหนึ่งภายใตกระแส
แหงพัฒนาการดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เปนรูปแบบของการบูรณาการปรับใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรกับการ
เรียนการสอนแบบปกติ เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่กาวไกล เกิดทั้งประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพทางการเรียนรูมาก
ยิ่งขึ้น การสอนโดยใชเทคโนโลยี โปรแกรม Class start เปนลักษณะของการเรียนทางไกล ผานระบบเครือขาย
Online ทั้งนี้จะใหความสําคัญกับการเลือกใชสื่อที่เหมาะสมและถูกตองตามจุดประสงคการเรียนรูในลักษณะตางๆ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอน (การเรียนรูแบบผสมผสาน, 2560)
การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนและการเรียนการสอน
ภายนอกชั้นเรียนโดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อมีความแตกตางกันทั้งการใชสื่อ วิธีการสอน ลักษณะของกลุมผูเรียนที่
แตกตางกัน โดยการเรียนในชั้นเรียนแบบเผชิญหนาจะมีอาจารยเปนผูดูแลและควบคุมสิ่งแวดลอมทางการเรียน
การสอนใหแกกลุมผูเรียน มีปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางบุคคลในชั้นเรียน โดยปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามี
บทบาทสําคัญเพื่อประยุกตใชในการเรียนการสอน และสงผลตอการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมทางการเรียนรู
ของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาของบทเรียนไดแมวาอยูภายนอกชั้นเรียนโดยไรขอจํากัดทางดาน
เวลาและสถานที่ นอกจากนี้ยังสามารถติดตอหรือมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนรวมชั้นเรียน และอาจารยผูสอนได โดยใช
คอมพิวเตอรและเครือขายอินเทอรเน็ตเปนสื่อกลางเขาถึงการเรียนรู นอกเหนือจากการเรียนรูภายในชั้นเรียนเพียง
อยางเดียว (การเรียนรูแบบผสมผสาน, 2560) ดังนั้นการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี โปรแกรม Class start
ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติในรายวิชาคอมพิวเตอร จึงเปนรูปแบบการจัดการเรียนที่นาสนใจ และมี
บทบาทสําคัญเพื่อพัฒนาผูเรียนทั้งการเรียนภายในชั้นเรียนและการเรียนนอกชั้นเรียน ควรมีการสงเสริมใหอาจารย
ผลิตสื่อการเรียนการสอนเพื่อนํามาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากความเป น มาและความสํ า คั ญ ที่ไ ด ก ล า วมานั้ น ผู ร ายงานในฐานะที่ เ ป น อาจารยผู ส อนวิ ช าการใช
คอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาบริหารธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนเรื่อง
วิชาการใชคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ โดยใชเทคโนโลยี โปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบ
ปกติในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาบริหารธุรกิจ คณะการบริหารและ
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จัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ใหความหมายวา การสรางชุดฝกทักษะการเรียนรู
วิชาการใชคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจโดยใชสื่อเทคโนโลยีโปรแกรม Class start เปนตัวชวยในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนใหมีคุณภาพมากขึ้นและจะทําใหมีผลตอการชวยพัฒนาการเรียนรูใหผูเรียนประสบผลสําเร็จเปน
รายบุคคลมากขึ้นกวาการสอนแบบดั้งเดิมเพียงอยางเดียว สงผลใหสามารถลดระยะเวลาในการเรียนภายในชั้น
เรียนใหลดลงได อีกการจัดกระบวนการ ชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณในรูปแบบที่หลากหลาย เชน การสอน
แบบนําเสนอเนื้อหาใหม การสอนแบบจําลองสถานการณ และการใชเครือขายอินเทอรเน็ตเปนแหลงสนับสนุน
ทรัพยากรการเรียนรูโดยบุญเลิศ (2548) บอกโดยรวมวา โปรแกรม Class start คือ ระบบที่พัฒนาตอเนื่องมาจาก
Web Based Instruction มีการเพิ่มเติมระบบการจัดการบริหารหลักสูตรและการเรียนรูของผูเรียน นําเสนอไดทั้ง
ระบบ Online และ Offline นําเสนอไดทั้งระบบ Synchronous และ Asynchronous ตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาและหาคาดัชนีประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนเรื่องการใชคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจโดยใช
เทคโนโลยีโปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับ
ธุรกิจ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาบริหารธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง ตามเกณฑที่กําหนด 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนดวยรูปแบบการสอน
เรื่องการใชคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีโปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบ
ปกติในระบบคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาบริหารธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการใชชุดฝกทักษะที่สรางขึ้นเรื่องการใชคอมพิวเตอรสําหรับ
ธุรกิจโดยใชเ ทคโนโลยีโปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูป แบบการเรีย นแบบปกติในรายวิช าระบบ
คอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาบริหารธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ระเบียบวิธีวิจัย

การพัฒนารูปแบบการสอนเรื่องการใชคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีโปรแกรม Class start
ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติ ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาคนควาและทําการศึกษาจาก
กลุมตัวอยางจากนักศึกษาที่กําลังศึกษาในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ โดยใช
แบบสอบถามประเภทออนไลนโดยในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการเลือกศึกษาจากกลุมตัวอยางจากนักศึกษาที่กําลัง
ศึกษาในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ โดยมีวิธีการตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาบริหารธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ภาคเรียนที่ 2/2560 จํานวน 78 คน สําหรับการเก็บขอมูลเก็บ
ตัวอยางในครั้งนี้ ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งผูวิจัยไดใชการจากนักศึกษาที่กําลัง
ศึกษาในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ โดยใชแบบสอบถามประเภทออนไลนใน
การเก็บรวบรวมขอมูล
สถิติที่ใชในการวิจัย
1. สถิติเพื่อหาประสิทธิภาพ
1.1 สถิติเพื่อหาความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู โดยใชสูตร ของ Rovinelli
and Hambleton
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1.2 สถิติหาคาความยากงาย และ คาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตร
ของ Mehrens and Lehman คือ เรียงกระดาษคาตอบจากคะแนนสูงไปต่ํา แลวแบงโดยใชเทคนิค 50% ของผูสอบ
ทั้งหมดสวนบน คือ กลุมสูง สวนลาง คือ กลุมต่ํา แลวนําผลมาวิเคราะหหาคาระดับความยากงาย (p) คาอํานาจ
จําแนก (r)
1.3 สถิติหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคํานวณจากสูตร KR – 20 (Kuder
Richardson)
1.4 สถิ ติ หาประสิ ทธิภาพของการพัฒนารูปแบบการสอนเรื่ องการใช คอมพิ วเตอรสํ าหรั บธุ รกิ จโดยใช
เทคโนโลยีโปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติ ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ
คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ใช
สูตรหาประสิทธิภาพ E1 / E2
1.5 สถิติหาความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient-α)
ของครอนบัค (Crobach)
2. สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
2.1 สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
2.2 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2.3 ทดสอบความแตกตางของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยการพัฒนารูปแบบ
การสอนเรื่องการใชคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีโปรแกรม Classstart ผสมผสานกับรูปแบบการเรียน
แบบปกติ ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ โดยใชสถิติ t – test แบบ Dependent Sample (ลวน และ
อังคณา, 2543)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. บทเรี ยนการพั ฒนารู ปแบบการสอนเรื่ องการใช คอมพิ วเตอร สําหรั บธุรกิ จโดยใช เทคโนโลยี โปรแกรม
Classstart ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติ ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ คณะการบริหารและ
จัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังแบงเนื้อหาเปน 6 เรื่อง คือ ชุดที่ 1 เรื่องบทบาทของ
คอมพิวเตอรในงานธุรกิจ ชุดที่ 2 เรื่องระบบสารสนเทศและยูทิลิตี้ซอฟตแวร ชุดที่ 3 เรื่องซอฟตแวรประยุกตพื้นฐาน
ชุดที่ 4 เรื่องระบบฐานขอมูล (Database System) ชุดที่ 5 เรื่องการสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร และชุดที่
6 เรื่องหลักการและแนวคิดในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน บทเรียนการพัฒนารูปแบบการสอนเรื่อง
การใชคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีโปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติ ใน
รายวิชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบังชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ
3. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนการพัฒนารูปแบบการสอนเรื่องการใชคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจโดยใช
เทคโนโลยีโปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติ ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ
คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 6 ชุดแผนการเรียนรู
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนการพัฒนารูปแบบการสอนเรื่องการใชคอมพิวเตอร
สําหรับธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีโปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติ ในรายวิชาระบบ
คอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังซึ่งวัด
ละเอียด 3 ดาน คือ ความพึงพอใจดานการออกแบบบทเรียน ความพึงพอใจดานเนื้อหา และความพึงพอใจในดานการ
เรียน หลังจากการใช บทเรี ยนการพัฒนารูปแบบการสอนเรื่องการใชคอมพิวเตอรสําหรับธุ รกิจโดยใช เทคโนโลยี
โปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติ ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ คณะการ
บริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังเปนลักษณะเลือกตอบ โดยแบงระดับความ
พึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนตอไปนี้
1. กลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียน (pretest) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การพัฒนารูปแบบการ
สอนเรื่องการใชคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีโปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบ
ปกติ ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ จํานวน 20 ขอ จากนั้นตรวจบันทึกคะแนนของนักศึกษาแตละคน
2. อธิบายและแนะนําวิธีใชบทเรียนการพัฒนารูปแบบการสอนเรื่องการใชคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจโดยใช
เทคโนโลยีโปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติ ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ
3. กลุมตัวอยางทําการศึกษาบทเรียนการพัฒนารูปแบบการสอนเรื่องการใชคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจโดยใช
เทคโนโลยีโปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติ ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ
โดยผูศึกษาดําเนินการควบคุมดวยตนเอง โดยใชเวลาเรียน รวมทั้งหมด 16 ชั่วโมง
4. กลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (posttest) จํานวน 20 ขอ ซึ่งเปนแบบทดสอบชุด
เดิมกับแบบทดสอบกอนเรียน แตสลับขอสลับตัวเลือก นําคะแนนที่ไดไปเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียนดวย
บทเรียน ของนักศึกษากลุมตัวอยาง
5. กลุมตัวอยางทําแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอบทเรียนการพัฒนารูปแบบการสอนเรื่องการใชคอมพิวเตอร
สําหรับธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีโปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติ ในรายวิชาระบบ
คอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ เพื่อเปนประโยชนการปรับปรุงแกไขบทเรียนตอไป
กรอบแนวคิด
ตัวแปรตน (Independent Variable)
การเรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรู โดยใช
แ บ บ ชุ ด ฝ ก ทั ก ษ ะ ก า ร ส อ น เ รื่ อ ง ก า ร ใ ช
คอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ โดยใช เ ทคโนโลยี
โปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูปแบบ
การเรียนแบบปกติในรายวิชาระบบคอมพิวเตอร
สําหรับธุรกิจ (ชัยยงค, 2532)
วิธีการวิเคราะห

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
คาดัชนีประสิทธิผล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความพึงพอใจในการเรียนรู

ตัวแปรตนที่ศึกษา คือการเรียนรูดวยแผนการจัดการเรียนรู โดยใชแบบชุดฝกทักษะการสอนเรื่องการใช
คอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจโดยใชเทคโนโลยี โปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติใน
รายวิชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ
ตัวแปรตาม จะศึกษาถึง คาดัชนีประสิทธิผล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรู
ขอบเขตดานประชากร คือ ประชากรคือนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาบริหารธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 78 คน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติเพื่อหาประสิทธิภาพ
สถิติเพื่อหาความสอดคลองระหวางแบบทดสอบกับจุดประสงคการเรียนรู โดยใชสูตรของ Rovinelli and
Hambleton (พรอมพรรณ, 2544)
สถิติหาคาความยากงาย และ คาอํานาจจําแนก ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตรของ
Mehrens and Lehman (พรอมพรรณ, 2544) คือ เรียงกระดาษคําตอบจากคะแนนสูงไปต่ํา แลวแบงโดยใช
เทคนิค 50% ของผูส อบทั้งหมดสวนบน คือ กลุมสูง สวนลาง คือ กลุมต่ํา แลวนําผลมาวิเคราะหหาคาระดับความ
ยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) (นพพร, 2546)
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สถิติหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคํานวณจากสูตร KR – 20 (Kuder
Richardson) (ลวน และ อังคณา, 2543)
สถิติหาประสิทธิภาพของบทเรียนการใชคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจโดยใชเทคโนโลยี โปรแกรม Class start
ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ใชสูตรหา
ประสิทธิภาพ E1 / E2 (ชัยยงค พรหมวงศ, 2532)
สถิติหาความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient-α)
ของครอนบัค (Crobach) (บุญเชิด, 2547)
สถิติพื้นฐานที่ใชในการวิเคราะหขอ มูล
ทดสอบความแตกตา งของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ยนของนั กศึกษาที่เ รียนโดยบทเรี ยนการใช
คอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจโดยใชเทคโนโลยี โปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติใน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กอนและหลังเรียน ภายในกลุมตัวอยางกลุมเดียว โดยใชสถิติ t – test แบบ
Dependent Sample (ลวน และ อังคณา, 2543)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยการพัฒนารูปแบบการสอนเรื่องการใชคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจโดยใชเทคโนโลยี
โปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติ ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ สําหรับ
นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาบริหารธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบังสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการสอนเรื่องการใชคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีโปรแกรม Class start
ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติ ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3
สาขาบริ หารธุร กิจ คณะการบริหารและจั ดการ สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกลา เจา คุณทหารลาดกระบั ง มี
ประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 86.25/88.66 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด (80/80)
2. คาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ใชเทคโนโลยีโปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูปแบบ
การเรียนแบบปกติ ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาบริหารธุรกิจ คณะ
การบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีคาเทากับ 0.7344 หรือคิดเปน
รอยละ 73.44
3. นักศึกษาที่เรียนที่ใชเทคโนโลยีโปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติ ใน
รายวิชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาบริหารธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 88.83
และรอยละ 92.25 ของนักศึกษาทั้งหมดที่ ผานเกณฑที่กําหนด รอยละ 80 ขึ้นไป
4. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนรูใชเทคโนโลยี โปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูปแบบการ
เรียนแบบปกติโดยรวมอยูในระดับมาก (X� = 4.19, S.D. = 0.07)
จากผลการวิจัย มีขอคนพบที่นาควรนํามาอภิปรายเพิ่มเติมดังนี้
ประสิทธิภาพประสิทธิภาพของบทเรียนการใชคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจโดยใชเทคโนโลยี โปรแกรม Class
start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3
สาขาบริหารธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มี
ประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 86.25/88.66 ซึ่งสูงกวาเกณฑ ที่กําหนดไว (80/80) นักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ยจากการ
ประเมินพฤติกรรมระหวางเรียนและการประเมินการเขียนของนักศึกษา คิดเปนรอยละ 86.66 ไดคะแนนจากการ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนคิดเปนรอยละ 86.66 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
80/80 ทั้งนี้
เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรูที่ใชเทคโนโลยี โปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบ
ปกติ ทําใหนักศึกษาเกิดองคความรู ทักษะชีวิต เกิดความสนุกสนานมีกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวอยู
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ตลอดเวลาทําใหนักศึกษาไมเกิดความเบื่อหนาย เนื่องจากกิจกรรมยึดหยุน ครอบคลุมวัตถุประสงค และกลวิธีตาง
ๆ ตามความถนัด ความสนใจ โดยผูวิจัยได พัฒนาอยางเปนระบบตั้งแตการศึกษาและวิเคราะหขอมูล ซึ่งผานการ
ตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาแลวปรับปรุง แกไข เขียนผังงานซึ่งผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญดานการ
ออกแบบ หลังจากนั้นจึงนําไป ทดลองกับกลุมตัวอยางเพื่อประเมินประสิทธิภาพตามกระบวนการ และนําผลมา
ปรับปรุงแกไข ซึ่งเปนวิธีการของการวิจัยและ พัฒนาที่สรางขึ้นไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญแลว ผูวิจัยจึงได
ทําการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพตามกระบวนการ 3 ขั้นตอน จากการทดลองแบบรายบุคคล และการทดลอง
กลุมเล็ก กอนที่จะนําไปหาประสิทธิภาพในการทดลองภาคสนามทั้งครูและนักศึกษา (ชัยยงค, 2556)
จากเหตุผลดังกลาวสงผลใหนักศึกษาที่เรียนดวยรูปแบบการเรียนรูที่ใชเทคโนโลยี โปรแกรม Class start
ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติ มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด สอดคลองกับงานวิจัย ของ เฉลิมศรี
(2551) วิจัยเรื่องผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องการปองกันการติดเชื้อที่ ตําแหนงผาตัดบริเวณศีรษะ
และลําคอตอความรูของบุคลากรพยาบาล พบวา ผลการทดสอบประสิทธิภาพได E1/E2 เทากับ 83.8/83.5 สูงกวา
เกณฑที่กําหนดไว 80/80
ผลการทดสอบสมมุติฐาน
การวิ จั ยครั้ ง นี้ เ ปน การศึ กษาการพัฒ นารู ปแบบการสอนเรื่ องการใชค อมพิ วเตอร สํ าหรั บ ธุ ร กิจ โดยใช
เทคโนโลยีโปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติ ในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับ
ธุรกิจ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาบริหารธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง โดยเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช แ บบสอบถาม
(Questionnaire) ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเองสามารถอภิปรายผลการศึกษาโดยเชื่อมโยงตามทฤษฎีและงานวิจัยและ
สามารถแสดงผลของการทดสอบสมมุติฐานไดดังนี้
1. คาดัชนีประสิทธิผลของการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์โดยใชเทคโนโลยี โปรแกรม Class start
ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขา
บริหารธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังมีคาเทากับ
0.7344 คิดเปนรอยละ 73.44 สอดคลองกับงานวิจัยของศิกฤษฎิ์ (2555) วิจัยเรื่องการ พัฒนาประสิทธิผลของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การใหยาระงับ ความรูสึกผูปวยทางสูติกรรม สําหรับนักศึกษาวิสัญญีพยาบาล
คณะแพทยศาสตร ศิ ริร าชพยาบาล มหาวิ ทยาลัย มหิ ด ล พบว า บทเรีย นคอมพิ ว เตอร ชวยสอนที่ผ ลิ ตขึ้ น มี
ประสิทธิผล 83.33/84.35 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังเรียน ดวยการจัดการเรียนรู โดยใชเทคโนโลยี โปรแกรม
Class startผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติเทียบกับเกณฑรอยละ 80 หลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 88.83 และ
รอยละ 92.25 ของนักศึกษาทั้งหมดที่ผานเกณฑที่กําหนด รอยละ 80 ขึ้นไปซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวแสดง
วา การเรียนดวยการจัดการ เปนเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนไดรับเปนวิธีสอนหรือการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสามารถพัฒนาและสงเสริมศักยภาพของสมอง อีกทั้งยังใชหลักการของการเรียนรู
(Learning Style) ที่ตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของอัจฉราวดี และคณะ (2554) วิจัยเรื่องการทดสอบ
ประสิทธิภาพของบท เรียนคอมพิวเตอรบนเครือขายอินเทอรเน็ต เรื่องอุทกเศียร (hydrocephalus) สําหรับ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรชั้นปที่ 3 พบวา ประสิทธิภาพบทเรียนที่สรางขึ้นมีคาเฉลี่ยประสิทธิภาพ เทากับ
87.75/82.55 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 จึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. นักศึกษามีความพึงพอใจในการวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนการใชคอมพิวเตอร
สําหรับธุรกิจโดยใชเทคโนโลยี โปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติในรายวิชาระบบ
คอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาบริหารธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติในรายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยรวมอยูในระดับมาก (�X = 4.19, S.D.= 0.07) แสดงวา เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่คํานึงถึงการ
พัฒนาการสมองซีกซายและซีกขวาของผูเรียนอยางตอเนื่องทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาการในการเรียนรูอยางสมดุล
สมองซีกซายมีหนาที่คิดอยางเปนเหตุเปนผลคิดวิเคราะหควบคุมการพูดภาษาเขียนและตัวเลข การจัดลําดับการ
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แสดงออกและสัญลักษณตางๆ สวนสมองซีกขวาจะมีหนาที่เกี่ยวกับการคิดสรางสรรคจินตนาการ การสังเคราะห
และเรื่องของทิศทางการจัดกิจกรรมการเรียนใหผูเรียนไดพัฒนาสมองทั้งซีกซายซีกขวาอยางสมดุลจะชวยเสริม
ประสิทธิภาพการเรียนของผูเรียนไดเปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของณัฎฐพงษ ปกปอง (2554 : 92) ที่มี
ผลการวิจัยพบวานักศึกษาที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรู เรื่องระบบการจัดการคอมพิวเตอร ความพึงพอใจโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก

สรุปผลการวิจัย

การพัฒนารูปแบบการสอนเรื่องการใชคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีโปรแกรม Classstart
ผสมผสานกั บ รู ปแบบการเรี ย นแบบปกติ ในรายวิ ช าระบบคอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท า กั บ
86.25/88.66 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด (80/80) โดยคาดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ใชเทคโนโลยี
โปรแกรม Classstart ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติ มีคาเทากับ 0.7344 หรือคิดเปนรอยละ 73.44 ซึ่ง
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยรอยละ 88.83 และรอยละ 92.25 ของนักศึกษาทั้งหมดที่ ผาน
เกณฑที่กําหนด รอยละ 80 ขึ้นไป จึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และนักศึกษามีความพึงพอใจในการ
วิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการพัฒนารูปแบบการสอนเรื่องการใชคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจโดยใช
เทคโนโลยีโปรแกรม Class start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติ โดยรวมอยูในระดับมาก แสดงวาเปน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่คํานึงถึงการและความคิดสรางสรรคจินตนาการ และชวยเสริมประสิทธิภาพการเรียน
ของผูเรียนไดเปนอยางดี
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช
1. การพัฒนากิจกรรมการรูของบทเรียนการใชคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจโดยใชเทคโนโลยี โปรแกรม Class
start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3
สาขาบริหารธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ในทุก ๆ
ขั้นครูควรสรางกิจกรรมใหทาทายความคิดของนักศึกษา ที่จะสามารถกระตุนสมองของผูเรียนใหเกิดความจดจอใน
ความคิดและความพึงพอใจของการใชโปรแกรม Classstart โดยใชคําถามกระตุนใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิด
อยางถูกตอง ซึ่งจะสงผลใหการจัดการเรียนรูมีประสิทธิภาพอยางสูงสุด
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป
1. ควรนําสื่อที่หลากหลายไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูบทเรียนการใชคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจโดย
ใชเทคโนโลยีโปรแกรม Classstart ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับ
ธุรกิจคณะการบริหารและจัดการสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังในระดับชั้นอื่น ๆ
2. ควรนํากิจกรรมการเรียนรูบทเรียนการใชคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจโดยใชเทคโนโลยี โปรแกรม Class
start ผสมผสานกับรูปแบบการเรียนแบบปกติในรายวิชาระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 3
สาขาบริหารธุรกิจ คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไปใช
รวมกับกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดมีพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น
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ศึกษาผลของการใชเทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลับทาง ในรายวิชา DES120 พื้นฐานการออกแบบ
เบื้องตน ของนักศึกษาสาขา คอมพิวเตอรแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต คณะดิจิทัลมีเดีย
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การวิจัยเรื่อง “ศึกษาผลของการใชเทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลับทาง ในรายวิชา DES 120 พื้นฐาน
การออกแบบเบื้องตน ของนักศึกษาสาขา คอมพิวเตอรแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต คณะดิจิทัลมีเดีย” มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการใชเทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลับทางในรายวิชา DES 120 พื้นฐานการ
ออกแบบเบื้องตน และเพื่อใหนักศึกษามีความคิดสรางสรรคในการทํางานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาคื อ นั ก ศึ ก ษาสาขาแอนิ เ มชั น และวิ ช วลเอฟเฟกต ชั้ น ป ที่ 1 คณะดิ จิ ทั ล มี เ ดี ย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ลงทะเบียนในรายวิชา DES 120 พื้นฐานการออกแบบเบื้องตน ภาคการศึกษาที่ 1 ป
การศึกษา 2560 จํานวน 15 คน โดยสุมตัวอยางจากนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.00 ขึ้นไป
จํานวน 5 คน นักศึกษาที่มีผลการเรียนปานกลางเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.50 - 2.99 จํานวน 5 คน และนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนพอใชเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 – 2.49 จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้ง
นี้ เปนแบบประเมินความคิดสรางสรรคและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 4 ดาน อันไดแก 1) ความคิด
คลองแคลว 2) ความคิดยืดหยุน 3) ความคิดริเริ่มสรางสรรค และ 4) ความคิดละเอียดลออ สถิติที่ใชในการวิจัย
ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยผลของการใชเทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลับ
ทาง ในรายวิชา DES 120 พื้นฐานการออกแบบเบื้องตน พบวานักศึกษาสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางความคิดสรางสรรคเพิ่มมากขึ้นในระดับดีมาก เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระหวางกอนเรียน และ
หลังเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเทากับ 3.93 และผลสัมฤทธิ์ทางความคิดสรางสรรคเทากับ
4.60
คําสําคัญ: การจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนกลับทาง การมีสวนรวมในชั้นเรียน ความคิดสรางสรรค

Abstract

The purposes of the research are to study the effect of using flipped classroom teaching
techniques in the DES 120 course and to provide students with creativity in their works and
increase their academic achievements. The sampling group used in the study is the students in
Animation and Visual Effects Department, School of Digital Media, Sripatum University who
registered in DES 120 course: The Introduction of Fundamental Design in the first semester of
the academic year 2017, totally 15 students who acquire good level of grading with a
cumulative grade point average of 3.00 and above. There are 5 people in the class who have
the moderate grading and the cumulative GPA of 2.50 - 2.99 and other 5 students who come up
with fair studied outcomes and obtain the cumulative GPA of 2.00 - 2.49, respectively. For data
collection, the model of creative thinking assessment and four aspects of educational
achievement evaluation which are 1) Fluency 2) Flexibility 3) Originality and 4) Elaboration were
1
1
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applied as the research tools. The relevant statistics adapted in the research consist of
frequency, percentage, mean and standard deviation. The findings in using flipped classroom
teaching techniques for DES 120 course represented that the academic as well as the divergent
(creative) thinking achievements for majority of students have been raised up to the higher level
as they had a very good performance in studying when compare to the pre-test and post-test
averaged scores with the average academic and divergent (creative) thinking achievement about
3.93 and 4.60.
Keywords: flipped Classroom, participatory learning, creative thinking

บทนํา

การจัดการเรียนการสอนในรายวิช า DES120 พื้นฐานการออกแบบเบื้องตน (Introduction to
fundamental design) สาขาคอมพิวเตอรแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต คณะดิจิทัลมีเดีย มีประเด็นปญหาในการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนในแบบเดิมนั้น เนนการบรรยายและใหโจทยนักศึกษา
ปฏิบัติงานตามหัวขอที่กําหนดไวหลังการฟงบรรยายเปนสําคัญ จากการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนใน
ลักษณะดั งกลาวพบวา นัก ศึกษาสว นใหญพูด คุยกันในขณะการบรรยาย บางสว นสนใจสื่ อออนไลนบนมือถื อ
มากกวาการฟงบรรยาย และในสวนของผลงานที่ไดรับมอบหมาย มีนักศึกษาบางกลุมทํางานไมตรงตามหัวขอที่
กําหนดไว หรือไมตอบโจทยตามหัวขอที่บรรยายเนื่องจากไมเขาใจในเนื้อหาที่อาจารยบรรยาย ทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษายังไมเปนที่นาพอใจ จึงมีความตองการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดวยการศึกษาจากรายงานการวิจัยการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อหา
แนวทางในการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของนักศึกษารายวิชา DES120 พื้นฐาน
การออกแบบเบื้องตน (Introduction to fundamental design) ในยุคปจจุบันใหมากขึ้น ซึ่งผูสอนสนใจเทคนิค
การสอนแบบหองเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) ดวยความสนใจในหลักวิธี การสอนของ Flipped
Classroom ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากครูเปนศูนยกลางเปนนักเรียนเปนศูนยกลาง
ปางลีลา (2558) กลาวไวตอนหนึ่งวา Flipped Classroom มีการเปลี่ยนแปลงจากครูเปนศูนยกลาง เปน
นักเรียนเปนศูนยกลาง ซึ่งจะใหความสําคัญกับการเรียนรูในสิ่งที่นักเรียนสนใจในเชิงลึกมากขึ้น และสรางโอกาสใน
การเรียนรูของนักเรียนใหดียิ่งขึ้น นักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรูโดยที่พวกเขามีสวนรวมในการสรางความรู
ผานการมีสวนรวมในหองเรียนและประเมินผลของนักเรียนจะเปนไปในลักษณะสวนบุคคล ในทางทฤษฎีนักเรียน
สามารถเลือกการเรียนรูของพวกเขาโดยการหาเนื้อหาที่อยูนอกเหนือจากเนื้อหาภายในหองหรือเนื้อหาที่กําหนดไว
และครูสามารถเพิ่มปฏิสัมพันธในหองเรียนเพื่อตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนและแนะนําสื่อตางๆ ใหนักเรียน
ขณะที่ Kachka (2012) เคยกลาวไววา “หองเรียนกลับทาง” (Flipped Classroom) เปนกระบวนการเรียนการ
สอนรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนการใชชวงเวลาของการบรรยายเนื้อหา (Lecture) ในหองเรียนมาเปนการทํา
กิจกรรมตางๆ เพื่อใหนักศึกษามีสวนรวม ฝกแกโจทยปญหาและประยุกตใชกับการสรางสรรคผลงานจริง สวนการ
บรรยายจะอยูในชองทางอื่นๆ เชน วิดีโอ วิดีโอออนไลน หรือสื่อการเรียนการสอนที่ผูสอนอาจบันทึกไวในกลุม
Facebook หรือสื่อออนไลนตางๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถเขาถึงไดเมื่ออยูที่บานหรือนอกหองเรียน ดังนั้นการบานที่
เคยมอบหมายใหผูเรียนฝกทําเองนอกหอง จะกลายมาเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมในหองเรียน และในทางกลับกัน
เนื้อหาที่เคยถายทอดผานการบรรยายในหองเรียนจะเปลี่ยนไปอยูในสื่อที่ผูเรียนสามารถอาน ฟง และดู ไดเองที่
บานหรือที่อื่นๆ ตามตองการ
เทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) จึงเปนเทคนิคการสอนที่ผูสอนสนใจศึกษา
และทดลองนํามาใชในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา DES120 พื้นฐานการออกแบบเบื้องตน (Introduction to
fundamental design) เพื่อการแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นกับผูเรียนและผูสอนดังไดกลาวไวในขางตน ทั้งนี้เพื่อให
ผูเรียนเกิดความรูสึกอยากมีสวนรว มในชั้นเรียนมากขึ้นอันจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความคิ ด
สรางสรรคที่ดีขึ้นตามลําดับ
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วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจากการใชเทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลับทาง (Flipped Classroom)
ในรายวิชา DES120 พื้นฐานการออกแบบเบื้องตน (Introduction to fundamental design)
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางความคิดสรางสรรคจากการใชเทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลับทาง (Flipped
Classroom) ในรายวิชา DES120 พื้นฐานการออกแบบเบื้องตน (Introduction to fundamental design)

ระเบียบวิธีวิจัย

ประชากร คือ นักศึกษาสาขาแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต จํานวน 93 คน จากนักศึกษาชั้นปที่ 1
คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ลงทะเบียนในรายวิชา DES120 พื้นฐานการออกแบบเบื้องตน
(Introduction to fundamental design) ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาสาขาแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต ชั้นปที่ 1 คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม ที่ลงทะเบียนในรายวิชา DES120 พื้นฐานการออกแบบเบื้องตน (Introduction to fundamental design)
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 จํานวน 15 คน โดยสุมเลือกนักศึกษากลุมตัวอยางจากนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนอยูในระดับดีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.00 ขึ้นไป จํานวน 5 คน นักศึกษาที่มีผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง
เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.50-2.99 จํานวน 5 คน และนักศึกษาที่มีผลการเรียนอยูในระดับพอใชเกรดเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต 2.00-2.49 จํานวน 5 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแผนการจัดการเรียนรูตาม
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม รายวิชา DES120 พื้นฐานการออกแบบเบื้องตน (Introduction to
fundamental design) ใบงานและแบบฝกหัดในแตละหัวขอแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และแบบประเมิน
ความคิดสรางสรรค โดยมีหลักเกณฑการประเมินจากแนวคิดในประเมินความคิดสรางสรรคของ กิลฟอรด (Joy
Paul Guilford. March 7, 1897, Marquette, Nebraska, USA – November 26, 1987, Los Angeles) ซึ่ ง เป น
แบบประเมิ น สํา หรั บ ประเมิ น กระบวนการคิ ด 4 ด า น อั น ได แ ก 1) ด า นความคิ ด คล อ งแคล ว 2) ด า นความ
ยื ด หยุ น 3) ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค 4) ดานความคิดละเอียดลออ โดยไดใชเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาในการประเมินผลทางการศึกษาของนักศึกษากลุมเปาหมายทั้ง กอนการศึกษา (Pre –Test), ระหวาง
การศึกษา (T –Test) และหลังการศึกษา (Post –Test) ดวยแบบประเมินกระบวนการคิดทั้ง 4 ดาน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามมีทั้งเพศหญิงและเพศชาย
โดยมีผูตอบแบบสอบถามที่เปนเพศหญิงจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 53.3 และผูตอบแบบสอบถามที่เปนเพศชาย
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 46.7 กําลังศึกษารายวิชา DES120 พื้นฐานการออกแบบเบื้องตน อยูในสาขาแอนิเมชัน
และวิชวลเอฟเฟกต ปที่ 1 มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.00 ขึ้นไปรอยละ 33.3 เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.50-2.99 รอย
ละ 33.3 เกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00-2.49 รอยละ 33.3 และไมมีผูตอบแบบสอบถามที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ํากวา
2.00 มีสถิติการเขาชั้นเรียนมากกวา 10 ครั้งขึ้นไป คิดเปนรอยละ 100
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจากงานที่ไดรับมอบหมาย รายวิชา DES120 พื้นฐานการ
ออกแบบเบื้องตน จากแบบทดสอบที่ 1 พบวานักศึกษามีผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนไดในระดับ
พอใชโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 2.53 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76 และทําคะแนนหลังเรียน ไดใน
ระดับดีโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.91 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.40 จากแบบทดสอบที่ 2 พบวา
นักศึกษามีผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนไดในระดับดีมากโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.18 และมี
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 และทําคะแนนหลังเรียน ไดในระดับดี โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.80 และ
มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 จากแบบทดสอบที่ 3 พบวานักศึกษามีผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอน
เรียนไดในระดับดีโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.33 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 และทําคะแนนหลัง
เรียน ไดในระดับดีมากโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.08 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.39 โดยคาเฉลี่ยใน
29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

33

การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 3”

ภาพรวมพบวานักศึกษามีผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนไดในระดับดีโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ
3.01 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 และทําคะแนนหลังเรียนไดในระดับดีมาก โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.93 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.45 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจากงานที่ไดรับมอบหมาย โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบกอนเรียน
และหลังเรียน (Pre - test / Post - Test)
Pre - test
Post - Test
ครั้งที่ทําการทดสอบ
�
�
X
S.D.
แปลความ
𝐗𝐗
S.D.
แปลความ
1. แบบทดสอบที่ 1
2.53
0.76
พอใช
3.91
0.40
ดี
2. แบบทดสอบที่ 2
3.18
0.53
ดี
3.80
0.56
ดีมาก
3. แบบทดสอบที่ 3
3.33
0.48
ดี
4.08
0.39
ดีมาก
ภาพรวม
3.01 0.56
ดี
3.93 0.45
ดีมาก
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางความคิดสรางสรรคกอนเรียนและหลังเรียน รายวิชา DES120
พื้นฐานการออกแบบเบื้องตน พบวานักศึกษามีความคิดคลองแคลวกอนเรียนอยูในระดับพอใชโดยมีระดับคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 2.03 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.39 และมีความคิดคลองแคลวหลังเรียนอยูในระดับดีมากโดยมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.78 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.30 ดานความคิดยืดหยุนนักศึกษามีความคิด
ยืดหยุนกอนเรียนอยูในระดับที่ตองปรับปรุงโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.49 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.49 และมีความคิดยืดหยุนหลังเรียนอยูในระดับดีมากโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.62 และมีคา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.52 ดานความคิดริเริ่มสรางสรรคนักศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรคกอนเรียนอยูใน
ระดับที่ตองปรับปรุงโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.30 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.25 และมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคหลังเรียนอยูในระดับดีมากโดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.53 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.39 ดาน
ความละเอียดลออนักศึกษามีความคิดริเริ่มสรางสรรคกอนเรียนอยูในระดับที่ตองปรับปรุงโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 1.10 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.20 และมีความคิดละเอียดลออหลังเรียนอยูในระดับดีโดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.49 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.39 (ตารางที่ 2)
โดยคาเฉลี่ยในภาพรวมพบวานักศึกษามีผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนไดในระดับที่ควร
ปรับปรุงโดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.46 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.33 และทําคะแนนหลังเรียนไดใน
ระดับดี โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.60 และมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.40 ตอนที่ 4 วิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติเชิงบรรยายเพื่ออธิบายลักษะทั่วไปของกลุมตัวอยางที่เกี่ยวของกับการวิจัย ไดแก การวิเคราะหสถิติเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กอนและหลังใชเทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลับทาง โดยใช
คาสถิติทดสอบที การสัมภาษณ และการสังเกตการณ
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางความคิดริเริ่มสรางสรรคจากงานที่ไดรับมอบหมาย โดยการวิเคราะห
เปรียบเทียบกอนเรียนและหลังเรียน (Pre - test / Post - Test)
Pre - test
Post - Test
การทดสอบ
�
�
X
SD
แปลความ
X
SD
แปลความ
1. คิดคลองแคลว
2.03 0.39
พอใช
4.78 0.30
ดีมาก
2. คิดยืดหยุน
1.49 0.49
ควรปรับปรุง
4.62 0.52
ดีมาก
3. คิดริเริ่มสรางสรรค
1.30 0.25
ควรปรับปรุง
4.53 0.39
ดีมาก
4. คิดละเอียดลออ
1.10 0.20
ควรปรับปรุง
4.49 0.39
ดี
ภาพรวม
1.46 0.33
ควรปรับปรุง
4.60 0.40
ดีมาก
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตการณเพิ่มเติมพบวา นักศึกษามีความ
กระตือรือรนและสนใจเขารวมเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมในชั้นเรียนและกิจกรรมของกลุมมากขึ้น มีการทบทวน
บทเรียนจากเอกสารและสื่อการสอนที่อาจารยไดโพสตไวใหศึกษาทางสื่อออนไลนกอนการเขาเรียนซึ่งวัดไดจากผล
คะแนนการทําแบบทดสอบกอนการศึกษา และมีผลคะแนนหลังการศึกษาและพัฒนาการทางความคิดสรางสรรคที่
ดีขึ้น แตอยางไรก็ดีผลจากการสังเกตการณพบวา นักศึกษาสามารถเพิ่มศักยภาพในการสรางสรรคผลงานไดอยาง
ถูกตองแมนยํา และมีผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มขึ้นไดมากกวาหากมีการบรรยายเพิ่มเติมหนาชั้นเรียนประกอบดวยเพื่อให
นักศึกษาไดรับ ความกระจา งในบางประเด็นที่ไม สามารถเขา ใจไดจ ากการศึกษาดวยตนเอง และนักศึ กษาจะ
แสดงออกถึงความกระตือรือรนในการเรียนเปนพิเศษหากการบรรยายนั้นมีความแปลกใหมมีการนําเสนอที่นาสนใจ
ไมนาเบื่อ ดังนั้นในประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสําหรับการใช
เทคนิคการสอนตางๆ ไมวาจะเปนเทคนิคที่แปลกใหมหรือทันสมัยมากเพียงใด สิ่งสําคัญที่สุดอีกประการที่จะชวย
ใหนักศึกษามีพัฒนาการทางการศึกษาที่ดีขึ้นไดอาจจะตองอาศัยความกระตือรือรนในการคิดพัฒนา ออกแบบการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม รวมถึงการเอาใจใสดูแลนักศึกษาอยางใกลชิดของอาจารยผูสอนเปนสําคัญดวย

ผลงานกอนการศึกษา (Pre - Test)
ผลงานกอนการศึกษา (Post - Test)
ภาพที่ 1 ตัวอยางผลงานกอนและหลังการศึกษาดวยเทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลับทาง (Flipped Classroom)
จากงานที่ไดรับมอบหมายชิ้นที่ 1

สรุปผลการวิจัย

จากผลการศึก ษาการวิจั ยเพื่ อศึกษาผลของการใชเทคนิค การสอนแบบห องเรี ยนกลับทาง ในรายวิช า
DES120 พื้นฐานการออกแบบเบื้อ งตน (Introduction to fundamental design) ของนัก ศึก ษาสาขา
คอมพิว เตอรแ อนิเ มชัน และวิช วลเอฟเฟกต คณะดิจิทัล มีเ ดีย มหาวิท ยาลัย ศรีป ทุม ในครั้ง นี้ทํา ใหท ราบวา
อาจารยผูสอนสามารถใชเ ทคนิค การสอนแบบหอ งเรีย นกลับ ทางในการชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางความคิดสรางสรรคใหกับนักศึกษาได สําหรับในสวนของนักศึกษาการมีสวนรวมในชั้นเรียนอยางมี
ความสุข ก็เปนอีกปจจัยที่จะสามารถชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้น
ไปไดอีกระดับหนึ่ง อาจารยผูสอนจึงควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนดวย
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เทคนิคการสอนแบบหองเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) เพิ่มเติมเพื่อใหทราบถึงความตองการของผูเรียน
ตลอดจนความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมอยางมีความสุขใหกับ
นักศึกษาตอไป และอีกประเด็นที่นาสนใจซึ่งอาจารยผูสอนสามารถนําไปตอยอดเพื่อทําการวิจัยในชั้นเรียนตอไปได
นั้นคือประเด็นของการวัดการประเมินผลทางการเรียนของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ไมไดคํานึงถึงผลคะแนนจาก
เกณฑ ที่อาจารยผู สอนกําหนดไว แตค วรคํา นึงถึง การที่นักศึ กษาสามารถนํา ความรูจากการศึกษามานั้น ไปใช
ประโยชนไดจริงเปนหลักสําคัญ ดังนั้นการศึกษาวิจัยเพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนจึงควรมี
การศึกษาวิจัยในหลายๆ ประเด็นอยางตอเนื่องเพื่อติดตามและประเมินผลความกาวหนาในการจัดการเรียนการ
สอนตอไป
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การศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศการสอน: กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการสอนระดับ
ปริญญาตรีของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2561 งานวิจัยในครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview research) เนนวิเคราะหเชิงบรรยาย
(Descriptive Analysis) กลุมตัวอยาง คือ อาจารยนิเทศก จํานวน 30 คน มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือมี
ประสบการณในการนิเทศมาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling)
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เครื่องบันทึกเสียง และเครื่องบันทึก
วิดีทัศน ผลการวิจัยพบวา แนวปฏิบัติที่ดใี นการนิเทศการสอน กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มี
แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี 2 แบบ คื อ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ในการนิ เทศวิ ชาเฉพาะและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการนิ เ ทศวิ ช าชี พครู
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก 1) กอนการนิเทศ เปนขั้นตอนเตรียมการกอนนิเทศของอาจารยนิเทศก 2) ระหวางการ
นิเทศ เปนขั้นตอนของการนิเทศ 3) การประเมินผล เปนขั้นตอนของการประเมินผลจากการนิเทศ 4) หลังการนิเทศ
เปนขั้นตอนการสะทอนผลหลังการนิเทศ และ 5) หลังการสะทอนผล เปนขั้นตอนสําหรับนักศึกษาที่มีปญหา โดย
อาจารยนิเทศกจะใหนักศึกษาที่มีปญหาเขามาสะทอนผลเปนรายกรณี
คําสําคัญ: แนวปฏิบัติที่ดี การนิเทศ การปฏิบัติการสอน อาจารยนิเทศก นักศึกษาปฏิบัติการสอน

Abstract

The purpose of this study was to study best practices in teaching supervision of pre-service
teachers at the Faculty of Education, Khon Kaen University in academic year 2018. This study is a
qualitative research design using in-depth interviews and focusing on descriptive analysis. The
samples were 30 supervisors who have at least Master's degree, or have experienced in teaching
supervision for at least 2 years selected by purposive sampling. The tools used in data collection
were structured interview forms, audio recorders and video recorders. The research findings were the
following: The research found that there were 5 types of best practices in teaching supervision in the
case study of Faculty of Education in Khon Kaen University which were 1) The best practice before
supervision was a practice in the stage of preparation of the supervisor. 2) The best practice during
supervision was a practice in the stage of supervision. 3) The best practice in measurement and
evaluation was the practice of measuring and evaluating the effects of supervision. 4) The best
practice after supervision was a practice of reflecting the results of supervision. 5) The best practice in
the stage of follow-up was a practice for monitoring follow-up teaching. The 5 types were the
practices of the Faculty of Education in Khon kaen University used to supervise the teaching of
students both major supervision and professional supervision.
Keywords: best practices, supervision, teaching practices, supervisor, pre-service teachers
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บทนํา

คณะศึ กษาศาสตร มหาวิท ยาลัย ขอนแก น เป นสถาบัน ผลิ ตครูที่ มุง พั ฒนาหลัก สูต รการเรี ยนการสอน
กิจกรรมทางการศึกษาและสิ่งแวดลอมในการเรียนรูใหมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลเพื่อตอบสนองความ
ต อ งการของผู เ รี ย น สั ง คม และประเทศชาติ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนทั้ ง ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละระดั บ
บัณฑิตศึกษา เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับเปนบุคลากรที่มีความรูความสามารถและประสบการณ พรอมทั้ง
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ พรอมทั้งมีพันธกิจ ในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาที่กอปรดวย วิทยา
จริยา ปญญา และการวิจัย มุงมั่นในการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาทุกระดับใหเปนครู อาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณธรรม และความเปนเลิศทั้งศาสตรและศิลป การจะไดมาซึ่งสิ่งเหลานี้ตอง มีการศึกษาหา
ความรูทั้งทางภาคทฤษฎี และตองมีการฝกปฏิบัติที่มุงพัฒนาทักษะวิชาชีพครูใหมากเพียงพอจนสามารถทําหนาที่
ของครูไดเปนอยางดี ทําใหมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในการทํางานอันจะนําไปสูความรัก ความศรัทธาในอาชีพครู
อยางแทจริง โดยหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหลักสูตรการผลิต
ครู 5 ป ที่ มีค วามเข มข นเนนใหผู เรี ยนไดเ รีย นรูทั้ งในภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิ บัติ โดยนั กศึก ษาชั้น ปที่ 5 ตอ ง
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเปนระยะเวลา 1 ป
การนิเทศถือเปนหัวใจสําคัญของกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครูที่ชวยใหนักศึกษาครูสามารถ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนิเทศมุงปรับปรุงกระบวนการสอนของนักศึกษาครูอยาง
ต อ เนื่ อ งที่ ส ง ผลโดยตรงต อ การเรี ย นรู ข องผู เ รี ย น นอกจากนี้ ก ารปฏิ บั ติ ก ารสอนของนั ก ศึ ก ษาจะไม ป ระสบ
ความสําเร็จไดเลยหากไมไดรับการนิเทศจากอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจารยนิเทศกมีบทบาทสําคัญใน
การใหคําแนะนําแกนักศึกษาในดานยุทธวิธีการจัดการเรียนรู ตลอดจนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับนักศึกษา
ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ศุภวรรณ, 2560)
นอกจากนี้การนิเทศที่มีประสิทธิภาพ ผูนิเทศจําเปนตองมีแนวคิดที่จะชวยใหผูสอนสามารถดําเนินการสอน
ไปสูเปาหมายที่วางไวไดอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบทเรียนรวมกัน เปนแนวคิดในการพัฒนาวิชาชีพครู
ที่วาดวยการเรียนรูในชั้นเรียนแบบรวมมือรวมพลังอยางเปนระบบและตอเนื่องในบริบทการทํางานจริงของครูให
ความสําคัญกับการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงการคิดและการเรียนรูของผูเรียนโดยตรงและการอภิปรายสะทอน
ความคิดรวมกันเพื่อพัฒนาบทเรียนอยางตอเนื่องจนไดบทเรียน ที่มีคุณภาพ (ศุภวรรณ, 2560) การนําแนวคิด
ดังกลาวมาประยุกตใชในการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูจะชวยใหนักศึกษามีเปาหมายที่ชัดเจนในการ
พัฒนาการสอนของตนเอง และไดเห็นแนวความคิดที่หลากหลายทั้งจากอาจารยนิเทศและเพื่อนนิสิตที่อยูในบริบท
การเรียนรูเดียวกันซึ่งจะชวยใหสามารถพัฒนาบทเรียนหรือการสอนของตนไดดียิ่งขึ้น
จากแนวคิดและเหตุผลดังกลาวขางตน ผูศึกษามีความสนใจและตองการนําแนวคิดดังกลาวมาใชเปนแนว
ปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการนิ เ ทศเพื่ อ นํ า ผลการศึ ก ษาที่ ไ ด นี้ ไ ปใช ป ระโยชน เ พื่ อ เป น แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการนิ เ ทศ
การสอนของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศการสอนของอาจารยนิเทศกของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ระเบียบวิธีวิจัย

งานวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป น งานวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก
(In-depth interview research) เนนวิเคราะหเชิงบรรยาย (Descriptive Analysis) ซึ่งผูวิจัยไดคัดเลือกอาจารย
นิเทศกซึ่งเปนอาจารยประจําของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 30 คน มีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ปริญญาโท หรือมีประสบการณในการนิเทศมาแลวไมนอยกวา 2 ป เพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งนี้ คือ อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ศึ ก ษา ได แ ก อาจารย นิ เ ทศก ซึ่ ง เป น อาจารย ป ระจํ า ของคณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 30 คน มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท หรือมีประสบการณในการนิเทศมาแลวไมนอย
กวา 2 ป โดยอาจารยนิเทศกมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของคุรุสภา (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2557)
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เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก การสั ม ภาษณ แ บบมี โ ครงสร า ง (Structured
Interviews)
เครื่องบันทึกเสียง และเครื่องบันทึกวิดีทัศน
วิธีก ารเก็บ รวบรวมขอ มูล ผูวิ จัย เริ่ม ตน ดวยการศึก ษาหลัก การ สภาพปจ จุบั น ป ญหา เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาและการนิเทศการสอน จากนั้นสรางแบบ
สัมภาษณเกี่ยวกับการนิเทศการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการสอน นําแบบสัมภาษณที่ไดเสนอตอผูทรงคุณวุฒิเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพ จากนั้นผูวิจัยไดแกไขและปรับปรุงแบบสัมภาษณตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ เมื่อแกไขแบบ
สัมภาษณตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิแลว ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณกลุมเปาหมาย โดยสัมภาษณ
กลุมเปาหมายทีละคนจนครบทั้งหมด 30 คน ในระหวางการสัมภาษณผูวิจัยไดบันทึกขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
ลงในแบบสัมภาษณ พรอมทั้งมีการบันทึกวิดีโอและบันทึกเสียงจากการสัมภาษณ

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลการวิจัยพบวา มีแนวปฏิบัติที่ดี 2 แบบ คือ แนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศวิชาเฉพาะและแนวปฏิบัติทดี่ ีใน
การนิเทศวิชาชีพครู ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปประเด็นสําคัญการนิเทศ ดังนี้
ขั้นตอน
การนิเทศวิชาเฉพาะ
การนิเทศวิชาชีพครู
1.เตรี ย มการก อ น - กําหนดวัน เวลาที่จะนิเทศ
- ติ ด ต อ นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ทํ า การนั ด หมาย
นิเทศ
- การแจงนักศึกษาเพื่อทําการนัดวันเวลา
ผูบริหาร หรือครูพี่เลี้ยง
- ทําความเขาใจเกณฑการประเมิน
- ไปถึงโรงเรียนกอนเวลา 15-30 นาที
- ตรวจสอบหนวยการเรียนรูและแผนการจัดการเรียนรู
- ตรวจสอบแบบบันทึกตาง ๆ ของนักศึกษา
2.ระหวางการนิเทศ - สั ง เกตชั้ น เรี ย น/การสอนในระหว า งที่ นั ก ศึ ก ษา - สัมภาษณหรือพูดคุยกับผูบริหาร ครูใน
ปฏิบัติการสอนตั้งแตเริ่มตนจนจบชั้นเรียน เทียบกับ กลุมสาระ ครูพี่เลี้ยงในลักษณะสวนตัว
แผนการจัดการเรียนรู
โดยไมมีนักศึกษาปฏิบัติการสอนอยูดวย
- ไมรบกวนหรือแทรกระหวางการสอน
- สังเกตภาพรวมของชั้นเรียน
- จดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
3.การประเมินผล - ประเมินตามแบบประเมินที่กําหนด
- ประเมิ น ตามแบบประเมิ น ที่ กํ า หนด
- ประเมินตามสภาพจริงที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
ประกอบกับขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
4.หลังการนิเทศ - สะทอนผลหลังการสอนทันที
- ใหนักศึกษาสะทอนบทบาทหนาที่ของ
- ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ตนเอง
- ใหคําแนะนําเกี่ยวกับคุณลักษณะความ
เปนครู
5.หลั งการสะท อ น - ติ ดตามนักศึกษาเป นรายกรณี ในกรณีที่ พบวาเกิ ด - ติดตามนักศึกษาเปนรายกรณี ในกรณีที่
ผล
ปญหาแจงขอมูลตอศูนยประสบการณวิชาชีพครูทันที พบว า เกิ ด ป ญ หาแจ ง ข อ มู ล ต อ ศู น ย
ประสบการณวิชาชีพครูทันที
จากตารางขางตน สามารถสรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศไดดังนี้
แนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศวิชาเฉพาะ
1. เตรียมการกอนนิเทศ
1.1 การแจงกําหนดการนิเทศ อาจารยนิเทศกเปนผูกําหนดวันที่จะเดินทางไปนิเทศ โดยใชตารางสอนของ
นักศึกษาประกอบการกําหนดวันนิเทศ เมื่อไดวันนิเทศแลวการแจงใหนักศึกษาทราบเปนดุลพินิจของอาจารยนิเทศก
ซึ่งอาจารยนิเทศกจะเปนผูกําหนดชวงเวลาที่เหมาะสมในการแจงนักศึกษาทราบ ดังนั้น นักศึกษาตองเตรียมพรอมรับ
การถูกนิเทศตลอดเวลา และการแจงใหนักศึกษาทราบลวงหนาเพื่อใหนักศึกษาเตรียมเอกสารที่ใชประกอบการสอน
และประกอบการถูกประเมินจากอาจารยนิเทศก
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1.2 การศึกษาแบบประเมิน กอนที่จะนิเทศ อาจารยนิเทศกควรทําความเขาใจกับแบบประเมิน เพื่อใหการ
ประเมินการสอนสอดคลองกับจุดประสงคของแบบประเมินมากที่สุด
1.3 การตรวจสอบเอกสารกอนการนิเทศในชั้นเรียน เชน แบบบันทึกตางๆ หนวยการจัดการเรียนรู และ
แผนการจัดการเรียนรูที่นักศึกษาจะใชสอนในชั่วโมงนิเทศ
2. ระหวางการนิเทศ
การนิเทศการสอน อาจารยนิเทศกตองอยูในชั้นเรียนในระหวางที่นักศึกษาทําการสอน ตั้งแตเริ่มตนจนถึง
ขั้นตอนสุดทาย เพื่อใหอาจารยนิเทศกไดเห็นสภาพการจัดการเรียนการสอนจริงและพฤติกรรมจริงของนักศึกษาใน
ระหวางที่ทําการสอน โดยตําแหนงที่อาจารยนิเทศกควรอยู คือ บริเวณดานหลังชั้นเรียน เพื่อลดความสนใจของ
นักเรียนในชั้นเรียนซึ่งในระหวางที่นักศึกษาทําการสอน โดยอาจารยนิเทศกตองไมแทรกหรือเขาไปมีสวนรวมในการ
สอนของนักศึกษา พรอมทั้งจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพื่อใชประกอบการสะทอนผลและประเมินผลตอไป
3. การประเมินผล
แนวทางการประเมินการสอนของนักศึกษาจะยึดตามแบบประเมินเปนหลัก โดยจะประเมินตามสภาพจริง
ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ทั้งดานความพรอมของนักศึกษา ดานความสามารถในการจัดการเรียนรู ดานแผนการจัดการ
เรียนรู ประกอบกับการสะทอนผลของนักศึกษา และครูพี่เลี้ยง
4. หลังการนิเทศ
การสะทอนผลเปนกิจกรรมหลังจากการนิเทศการสอนเสร็จสิ้น โดยการสะทอนผลจะมี 2 กรณี คือ กรณีที่
1 การสะทอนผลหลังการสอนทันที ผูที่จะเขารวมในการสะทอนผล ไดแก นักศึกษาปฏิบัติการสอน ครูพี่เลี้ยง
อาจารยนิเทศก และผูบริหารสถานศึกษาหรือครูในกลุมสาระ กรณีที่ 2 หลังจากการสอนนักศึกษามีภารกิจอยางอื่น
หรือมีชั่วโมงสอนตอ การสะทอนผลจะถูกเปลี่ยนมาเปนการสะทอนผลในคณะฯ แตตองสะทอนผลภายในวันที่มีการ
นิเทศ โดยการสะทอนผลหลังการสอนนั้น นักศึกษาตองสะทอนการสอนของตนเอง ปญหา และวิธีการแกไขพรอมทั้ง
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในครั้งถัดไป โดยมีอาจารยนิเทศกใหขอเสนอแนะ
5. หลังการสะทอนผล
ขั้นตอนนี้สําหรับนักศึกษาที่มีปญหาโดยใชวิธีการติดตามผานทางโทรศัพท การติดตามผานทางครูพี่เลี้ยง
หรือการใหนักศึกษาสะทอนผลเปนรายสัปดาห พรอมทั้งอาจารยนิเทศกเปนผูที่สรุปปญหาและนําเขาที่ประชุม
สาขาวิชาและสงขอมูลไปยังศูนยประสบการณวิชาชีพครูเพื่อดําเนินการแกไขปญหาตอไป
แนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศวิชาชีพครู
1. เตรียมการกอนนิเทศ
1.1 อาจารยนิเทศกตองนัดหมายเวลากับนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษาแจงตอครูพี่เลี้ยงหรือผูบริหารสถานศึกษา
1.2 ศึกษาและทําความเขาใจในแบบประเมินเพื่อใหการประเมินสอดคลองกับจุดประสงคของแบบ
ประเมินมากที่สุด
2. ระหวางการนิเทศ
การนิเทศวิชาชีพทั่วไปจะเนนภาพรวมของการเปนครู ดังนั้น ลักษณะของการนิเทศจะเปนรูปแบบการ
สัมภาษณหรือการพูดคุยกับครูพี่เลี้ยง เปนการสัมภาษณแบบสวนตัวโดยที่ไมมีนักศึกษารวมอยูดวย
3. การประเมินผล
การประเมินผลไดจากการสัมภาษณหรือพูดคุยกับครูพี่เลี้ยงตามที่แบบประเมินกําหนด และการสะทอนผล
ของนักศึกษาหลังจากที่อาจารยนิเทศกไดทําการสัมภาษณหรือพูดคุยกับครูพี่เลี้ยงเสร็จสิ้น
4. หลังการนิเทศ
การสะทอนผลรวมกับนักศึกษา พรอมทั้งแจงใหนักศึกษาทราบถึงขอดีหรือขอปรับปรุงเพื่อใหนักศึกษานํา
ผลที่ไดไปพัฒนาตนเอง จากนั้นจะแจงไปยังสาขาวิชาเพื่อใหสาขาวิชาหาแนวทางพัฒนาตอไป
5. หลังการสะทอนผล
ขั้นตอนนี้สําหรับนักศึกษาที่มีปญหาโดยใชวิธีการติดตามผานทางโทรศัพท การติดตามผานทางครูพี่เลี้ยง
หรือการใหนักศึกษาสะทอนผลเปนรายสัปดาห พรอมทั้งอาจารยนิเทศกเปนผูที่สรุปปญหาและนําเขาที่ประชุม
สาขาวิชาและสงขอมูลไปยังศูนยประสบการณวิชาชีพครูเพื่อดําเนินการแกไขปญหาตอไป
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อภิปรายผล
จากการศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศการสอน กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูวิจัย
สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. เตรียมการกอนนิเทศ เปนการเตรียมการกอนนิเทศการสอนของนักศึกษา ทั้งการนิเทศวิชาเฉพาะและการ
นิเทศวิชาชีพครู อาจารยนิเทศกตองมีการวางแผน โดยเริ่มตั้งแตการนัดหมายวัน เวลาที่จะทําการนิเทศ การทําความ
เขาใจกับแผนการจัดการเรียนรูของนักศึกษา ดังนั้น อาจารยนิเทศกตองเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในดาน
เนื้อหาวิชานั้นๆ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวัชรา (2553) ที่กลาววา อาจารยนิเทศกหรือผูจะทําหนาที่นิเทศตองเปน
ผูที่มีความเชี่ยวชาญเปนพิเศษดานการสอน การออกแบบการเรียนการสอนซึ่งตองไดรับการฝกฝนโดยตรงดานการ
พั ฒนาหลั กสู ต ร เทคนิ ควิ ธี สอน เทคนิ ค วิ ธี ก ารนิ เทศการสอนการวิ จั ย ในชั้ นเรี ยน การสื่ อสารความหมายที่ มี
ประสิทธิภาพ การวัดประเมินผล เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. ระหวางการนิเทศ ในการนิเทศการสอนของนักศึกษา อาจารยนิเทศกตองเขาสังเกตชั้นเรียนระหวางที่
นักศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง เพื่อใหเห็นบริบทโดยรอบ เชน วิธีการสอน การพูด บุคลิกภาพความเปนครู
เทคนิคตางๆ รวมถึงการแกปญหาเฉพาะหนาที่อาจเกิดขึ้นจริง โดยที่อาจารยนิเทศกตองไมแสดงความคิดเห็นใน
ระหวางที่นักศึกษากําลังสอน เพราะจะทําใหนักศึกษาขาดความมั่นใจและสงผลใหชั้นเรียนไมเปนธรรมชาติ
3. การประเมินผล การประเมินการสอนและความเปนครูของนักศึกษา อาจารยนิเทศกตองประเมินตาม
สภาพความเปนจริง ทั้งดานกระบวนการจัดการเรียนรู ดานความเปนครู โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการสังเกตชั้นเรียน
การสัมภาษณ หรือการพูดคุยกับนักศึกษา ครูพี่เลี้ยง และผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวไลรัตน
(2538) ที่กลาววา หลักของการประเมินผลกิจกรรมใดก็ตาม ตองเนนการประเมินผลรวมกันทั้งครู อาจารยนิเทศก
และบุคคลอื่นๆ การประเมินควรดําเนินการแบบประชาธิปไตย ควรประเมินทุกดานและสามารถเลือกเทคนิควิธีที่
หลากหลาย
4. หลังการนิเทศ อาจารยนิเทศกตองสะทอนผลรวมกับนักศึกษา ครูพี่เลี้ยง ผูบริหารสถานศึกษาและผูที่มี
สวนเกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูและการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาในระหวางที่นักศึกษาปฏิบัติหนาที่อยูใน
โรงเรี ยน ซึ่งการสะทอนผลจากอาจารยนิเทศก ครูพ่ี เลี้ ยง ผูบริหารและผูที่ มีส วนเกี่ยวข องจะช วยใหนั กศึ กษา
พัฒนาการสอนในครั้งตอๆ ไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Inprasitha (2011) ที่กลาววา การสะทอนผลเปนสิ่งที่
สําคัญมากตอการเรียนรูรวมกันระหวางคนที่เกี่ยวของทั้งหมด การสะทอนผลสามารถแกปญหาชั้นเรียนไดโดยอาศัย
การปรึกษากันในทีมซึ่งสงผลใหขั้นตอน การวางแผน การเตรียมความพรอมในการสอนของครูสามารถลุลวงไปได
อยางดี
5. หลังการสะทอนผล ขั้นตอนนี้สําหรับนักศึกษาที่มีปญหาโดยใชวิธีการติดตามผานทางโทรศัพท การ
ติดตามผานทางครูพี่เลี้ยง หรือการใหนักศึกษาสะทอนผลเปนรายสัปดาห พรอมทั้งอาจารยนิเทศกเปนผูที่สรุปปญหา
และนําเขาที่ประชุมสาขาวิชาและสงขอมูลไปยังศูนยประสบการณวิชาชีพครูเพื่อดําเนินการแกไขปญหาตอไป
แนวปฏิบัติที่ดี 2 แบบ ประกอบดวย 5 ขั้นตอนนั้น สามารถเปนแนวทางในการพัฒนาการนิเทศการสอน
ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สรุปผลการวิจัย

จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา มีแนวปฏิบัติท่ีดี 2 แบบ คือ แนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศวิชาเฉพาะ และ
วิชาชีพครู ประกอบดวย 5 ขั้นตอน ไดแก เตรียมการกอนนิเทศ ระหวางการนิเทศ การประเมินผล หลังการนิเทศ
และหลังการสะทอนผล โดยแตละขั้นตอนลวนมีความสําคัญตอการนิเทศการสอนของนักศึกษาปฏิบัติการสอน ซึ่ง
หากพิ จ ารณาในแต ล ะขั้ น ตอนจะพบว า องค ป ระกอบที่ มี ค วามสํ า คั ญ ที่ สุ ด ที่ จ ะทํ า ให ก ารนิ เ ทศการสอนเกิ ด
ประสิทธิภาพมากที่สุด คือ อาจารยนิเทศก โดยอาจารยนิเทศกตองมีการปฏิบัติจริง ตองเห็นสภาพจริงที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติจริงของนักศึกษา และผลการวิจัยสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาการนิเทศการสอนของอาจารย
นิเทศกของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไปและเปนไปตามเกณฑที่คุรุสภา
กําหนด
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ขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
จากปญหาที่พบในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในดานตางๆ ดังนี้
1. อาจารยนิเทศกที่ดูแลนักศึกษาแตละคนควรชี้แจง และทําความเขาใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนกอน
การนิเทศ เพื่อใหนักศึกษาไดเตรียมรับการนิเทศจริง
2. กอนการนิเทศ อาจารยนิเทศกควรศึกษาเกณฑ มาตรฐานรูปแบบ การประเมินจากแบบประเมินใหเขาใจ
ตรงกันและมีแนวปฏิบัติที่สอดคลองกัน
3. แนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศการสอนนั้น อาจารยนิเทศกตองเขาใจในกระบวนการที่เกี่ยวกับการนิเทศ
บทบาทของตนเองพรอมทั้งศึกษาเกณฑ มาตรฐานการประเมินผลทุกขั้นตอนและนําขอมูลที่ไดรับจากการนิเทศ
การสอนนักศึกษาแลวนํามาเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ

กิตติกรรมประกาศ

วิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดีโดยไดรบั ความอนุเคราะหจากอาจารย ดร.นฤมล อินทรประสิทธิ์ ผูอํานวยการ
ศูนยประสบการณวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ใหคําปรึกษาในเบื้องตนกอนดําเนินการวิจัย
และไดรบั ความรวมมือจากอาจารยนิเทศกของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาส
นี้ สุดทาย ขอขอบพระคุณคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนที่ไดสนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้
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การเปรียบเทียบกําลังการทดสอบของสถิติทดสอบความเปนเอกพันธุของความแปรปรวน
A Comparison on Power of Homogeneity of Variance Tests
____________________________________________________________________1*
วราพร เหลือสินทรัพย
Waraporn Lursinsap1*

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ เพื่อเปรียบเทียบกําลังการทดสอบของสถิติทดสอบความเปนเอกพันธุของ
ความแปรปรวน โดยใชสถิติทดสอบ 5 วิธี ไดแก Bartlett’s Test, Cochran’s Test, Hartley’s Fmax Test,
Levene’s Test และ T 3 Test ซึ่งทําการจําลองขอมูลที่สุมจากประชากร 3 กลุม ที่มีลักษณะการแจกแจงปรกติ และ
การแจกแจงแกมมา ตรวจสอบความสามารถในการควบคุมความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 เปนไปตาม
เกณฑของ Bradley ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 และ 0.05 ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา เมื่อขอมูลมีการแจกแจงปรกติและ
การแจกแจงแกมมา พบวา สถิติทดสอบ Bartlett Cochran Hartley และ Levene สามารถควบคุมความนาจะเปน
ของความผิดพลาดแบบที่ 1 ไดทุกกรณีที่ศึกษา แตสถิติทดสอบ T 3 ไมสามารถควบคุมความนาจะเปนของความ
ผิดพลาดแบบที่ 1 เมื่อพิจารณากําลังการทดสอบ พบวา สถิติทดสอบ Bartlett เปนสถิติที่มีกําลังการทดสอบสูงเกือบ
ทุกกรณีที่ศึกษา
คําสําคัญ: สถิติทดสอบบารตเลตต สถิติทดสอบค็อกแครน สถิติทดสอบเลวีน สถิติทดสอบฮารตเลย สถิติทดสอบทีสาม

Abstract

The purpose of this research was to compare the power of a test for homogeneity of
variance tests such as Bartlett's test, Cochran's test, Hartley's Fmax test, Levene's test, and T 3 test.
Simulated data from population with normal distribution and gamma distribution, the ability to
control the probability of a type I error in accordance with Bradley's criterion was tested at two
significant levels, 0.01 and 0.05. The results indicated that Bartlett's test, Cochran's test, Hartley's
Fmax test and Levene's test could control type I error in all cases. However, T 3 could not control
the type I error. Considering the power of a test, it was found that Bartlett's test had the highest
power in almost all cases.
Keywords: Bartlett's test, Cochran's test, Hartley's Fmax test, Levene's test, T 3 test

บทนํา

ในงานวิจัยบอยครั้งที่พบวา ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลอาจสรุปผลผิดพลาด โดยที่ผูวิจัยไมคาดคิดวาการใชวิธีสถิติ
ในแตละวิธีจะมีเงื่อนไข และขอกําหนดเบื้องตนตางๆ ซึ่งผูวิจัยอาจไมไดทดสอบกอนวิเคราะหขอมูลนั้น โดยเฉพาะใน
การใชสถิติอิงพารามิเตอร อยางเชนกรณีสถิติที่ใชทดสอบคาเฉลี่ย โดยการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of
Variance) เชน แผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (Completely Randomized Design) แผนการทดลองแบบบล็อก
สมบูรณเชิงสุม (Randomized Complete Block Design) แผนการทดลองแบบลาตินสแควร (Latin Square
Designs) การทดลองแบบแฟคทอเรียล (Factorial Experiments) การทดลองแบบสปลิท-พลอท (Split-Plot
Designs ) และการวิเคราะหความแปรปรวนรวม (Analysis of Covariance) (Montgomery, 2001) ที่มีขอกําหนด
เบื้องตนเกี่ยวกับประชากรมีการแจกแจงปรกติ ขอมูลแตละกลุมเปนอิสระจากกัน ขอมูลมีความเปนบวก และ
ประชากรแตละกลุมมีความเปนเอกพันธุของความแปรปรวน (Homogeneity of Variance) จะเห็นวาหนึ่งใน
1
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ขอกําหนดเบื้องตนที่กลาวมาคือ ประชากรแตละกลุมมีความเปนเอกพันธุของความแปรปรวน และมีงานวิจัยของ
Gartside (1972) ไดรายงานวา เมื่อตองการทดสอบความเปนเอกพันธุของความแปรปรวน ที่ขอมูลมีลักษณะการ
แจกแจงปรกติ ควรเลือกใชตัวทดสอบสถิติ Bartlett แตถามีเพียงประชากรกลุมเดียวเทานั้น ที่มีความแปรปรวนสูงกวา
กลุมอื่นๆ ควรเลือกใชตัวทดสอบสถิติ Cochran และถาตองการความรวดเร็วควรเลือกใชตัวทดสอบสถิติ Hartley
สวนสุวรรณ (2534) ไดรายงานวาสถิติทดสอบ Bartlett มีกําลังการทดสอบสูง และ ปยวรรณ (2552) พบวา เมื่อ
ลักษณะของประชากรมีการแจกแจงปรกติ วิธีทดสอบ T 3 เปนวิธีทดสอบที่สามารถควบคุมความผิดพลาดแบบที่ 1 ได
และมีกําลังการทดสอบสูงสุด นอกจากนี้ Keyes และ Levy (1997) พบวาขนาดตัวอยางที่ไมเทากันมีผลตอกําลังการ
ทดสอบของตัวทดสอบสถิติ Levene อยางไรก็ตาม Cochran (1947) ไดชี้ประเด็นการละเมิดขอกําหนดเบื้องตน จะ
สงผลกระทบตอการตัดสินใจในการสรุปขอมูลไดไมถูกตอง ทําใหผลงานวิจัยไดผลลัพธมีความถูกตองนอยลง ดังนั้น
การวิจัยระบบการศึกษาควรศึกษาทําวิจัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหไดตัวสถิติที่ดีในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงเห็น
ความสําคัญของประเด็นที่กลาวมาขางตน นําไปสูการวิจัยการเปรียบเทียบกําลังการทดสอบของสถิติทดสอบความ
เปนเอกพันธุของความแปรปรวน และสมมุติฐานทางสถิติและสถิติทดสอบในการวิจัยครั้งนี้คือ
1. สมมุติฐานทางสถิติ
2
2
2
H0 : σ=
σ=
σ=
=
... σ k2
1
2
3
Ha : σ i2 ≠ σ 2j อยางนอย 1 คู ( i ≠ j ) ให i, j = 1, 2, 3, …, k
2. สถิติทดสอบความเปนเอกพันธุข องความแปรปรวน
2.1 สถิติทดสอบบารตเลตต (Bartlett’s Test) (Snedecor and Cochran, 1989)

( n − k ) ln ( S

ตัวสถิติทดสอบ B =

1+

∑ ( n − 1) S
i =1

k

) − ∑( n − 1) ln( S )
i =1

i

2
i

1  k
1 
1 
−
 ∑


3 ( k − 1)  i =1 ( ni − 1)  ( n − k ) 

k

โดยที่ S p2 =

2
p

i

2
i

n−k
เมื่อ
S คือ ความแปรปรวนของกลุม ทรีทเมนตที่ i
ni คือ ขนาดตัวอยางของกลุมทรีทเมนตที่ i
n คือ ขนาดตัวอยางทั้งหมด
k คือ จํานวนทรีทเมนต
2.2 สถิติทดสอบค็อกแครน (Cochran’s Test) (Winer et al., 1991)
SL2arg est
ตัวสถิติทดสอบ C = k
∑ Si2
2
i

i =1

เมื่อ
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2
L arg est
k
2
i
i =1

S

คือ คาความแปรปรวนที่มคี ามากที่สุด

∑S

คือ คาผลรวมของความแปรปรวนทุกคา

k

คือ จํานวนทรีทเมนต
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2.3 สถิติทดสอบฮารตเลย (Hartley’s Fmax Test) (Winer et al., 1991)
2
SLargest
ตัวสถิติทดสอบ Fmax = 2
S Smallest
เมื่อ
SL2arg est คือ ความแปรปรวนที่มีคามากที่สุด
2
คือ ความแปรปรวนที่มีคานอยที่สุด
S Smallest
2.4 สถิติทดสอบเลวีน (Levene’s Test) (Levene, 1960)
k

ตัวสถิติทดสอบ W =

( n − k ) ∑ ni ( Z i . − Z.. )

2

i =1
ni
k

( k − 1) ∑∑ ( Z ij − Z i . )

2

=i 1 =j 1

โดย

Z ij = X ij − X i .

X ij คือ ขอมูลลําดับที่ j ในกลุมทรีทเมนตที่ i
X i . คือ คาเฉลี่ยของกลุม ทรีทเมนตที่ i
n

∑Z
และ Z i . =

j=1

k

n

i=1

j=1

∑∑ Z

ij

ij

, Z.. =
n
ni
เมื่อ
ni คือ ขนาดตัวอยางของกลุมทรีทเมนตที่ i
n คือ ขนาดตัวอยางทั้งหมด
k คือ จํานวนทรีทเมนต
Z i . คือ คาเฉลี่ยของกลุมทรีทเมนตที่ i
Z.. คือ คาเฉลี่ยของกลุมทรีทเมนตทั้งหมด
2.5 สถิติทดสอบทีสาม (T 3 ’s Test) (Pardo et al., 1997)
2

k

ˆi 
n
σ
∑
i
k
1

ตัวสถิติทดสอบ T3 = 2 ∑ niσˆ i2  − i k=1
 � χ (21−α ),( k −1)
i =1
σ i
niσˆ i2 
∑


i =1

n

โดยที่
เมื่อ

σˆ i2 =

∑( X − X )
i =1

2

i

ni − 1
ni คือ ขนาดตัวอยางของกลุมทรีทเมนตที่ i
σ̂ i คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางที่ i
σˆ i2 คือ ความแปรปรวนของกลุม ที่ i
k คือ จํานวนทรีทเมนต
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วัตถุประสงค

เพื่อเปรียบเทียบกําลังการทดสอบของสถิติทดสอบความเปนเอกพันธุของความแปรปรวน (Bartlett’s
Test, Cochran’s Test, Hartley’s Fmax Test, Levene’s Test และ T 3 Test)

ระเบียบวิธีวิจัย

ในการวิจัยนี้มีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1. โปรแกรม R (Dalgaard, 2008) ทําการจําลองขอมูล 3 ประชากร ซึ่งมีการแจกแจงปรกติ มี
คาพารามิเตอร µ = 0 , σ 2 = 2 และ การแจกแจงแกมมา มีคาพารามิเตอร α = 128 , β = 1 8
2. สุมขนาดตัวอยางเทากันในแตละกลุม เปน (10, 10, 10), (15, 15, 15), (20, 20, 20) และ (25, 25, 25)
3. กํ า หนดค า ความแปรปรวนที่ แ ตกต า งกั น ในแต ล ะประชากร ด ว ยค า นอนเซนทรั ล ลิ ตี้ พ ารามิ เ ตอร
(Noncentrality Parameter: φ ) เปนเกณฑวัดความแตกตางของความแปรปรวนของประชากร (วราฤทธิ์, 2548)

ให

σ 12 คาความแปรปรวนของประชากรมีคาต่ําทีส่ ุด
σ i2 คาความแปรปรวนของประชากรที่ i โดย i = 1, 2, 3, …., k

คาเฉลีย่ ความแปรปรวนของประชากรทั้ง k กลุม
k จํานวนประชากร

ในการวิจัยครั้งนี้กําหนดคานอนเซนทรัลลิตี้ (φ ) เทากับ 1.73 มีระดับความแตกตางของความแปรปรวน
ปานกลาง และอัตราสวนความแปรปรวนแตละประชากรเทากับ 2 : 5 : 8 ทําการคูณอัตราสวนความแปรปรวนกับ
ขอมูลที่สรางขึ้นโดยโปรแกรม R
4. คํานวณคาสถิติทดสอบความเปนเอกพันธุของความแปรปรวนทั้ง 5 วิธี คือ Bartlett’s Test, Cochran’s
Test, Hartley’s Fmax Test, Levene’s Test และ T3 Test ที่ปฏิเสธสมมุติฐานหลัก ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 และ
0.05 ทําซ้ําจนครบ 5,000 ครั้ง
5. หาความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 ไดจากจํานวนครั้งที่ปฏิเสธสมมุติฐานหลักหารดวย 5,000
เมื่อสมมุติฐานหลักเปนจริง
6. พิจารณาสถิติ Bartlett’s Test, Cochran’s Test, Hartley’s Fmax Test, Levene’s Test และ T 3
Test ที่สามารถควบคุมความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได โดยใชเกณฑของ Bradley (1978) คือ
[0.5α ,1.5α ] ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 จะตองอยูในชวง [0.005,
0.015] และ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 จะตองอยูในชวง [0.025, 0.075]
7. พิจารณากําลังการทดสอบของสถิติ Bartlett, Cochran, Hartley, Levene และ T 3 ไดจากจํานวนครั้ง
ที่ปฏิเสธสมมุติฐานหลักหารดวย 5,000 เมื่อสมมุติฐานหลักไมจริง
8. พิจารณาเลือกสถิติทดสอบที่ดีที่สุด คือสถิติทดสอบที่มีกําลังการทดสอบสูงที่สุด (วราฤทธิ์, 2548)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

1. ความสามารถในการควบคุมความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 ของสถิตทิ ี่ใชทดสอบความเปน
เอกพันธุของความแปรปรวน
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1.1 ประชากรมีการแจกแจงปรกติ จากเกณฑของ Bradley ปรากฏวา สถิติทดสอบ Bartlett Cochran
Hartley และ Levene สามารถควบคุมความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได ในทุกๆ ขนาดตัวอยาง ยกเวน
สถิติทดสอบ T3 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 และ 0.05 ดังตารางที่ 1 นอกจากนี้ สุวรรณ (2534) พบวา สถิติทดสอบ
Bartlett และ Levene สามารถควบคุมความผิดพลาดแบบที่ 1 ที่ระดับนัยสําคัญทั้ง 0.01 และ 0.05 อยางไรก็ตาม
ปยวรรณ (2552) ใหผลลัพธที่ตางกันคือ พบวาวิธีทดสอบ T3 เปนสถิติที่สามารถควบคุมความผิดพลาดแบบที่ 1 ใน
กรณีขอมูลมีการแจกแจงปรกติ และมีขนาดตัวอยาง 15, 30, 45 ซึ่งขนาดตัวอยางมากกวาในงานวิจัยนี้ นอกจากนี้มี
รายงานวาขนาดตัวอยางมีผลตอความแกรงของการทดสอบ (ศิริยุพา, 2540)
ตารางที่ 1 ขอมูลมีการแจกแจงปรกติและสถิติทดสอบที่ควบคุมความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1
ขนาดตัวอยาง ( n1 , n2 , n3 )
ระดับนัยสําคัญ
สถิติทดสอบ
(10,10,10)
(15,15,15)
(20,20,20)
(25,25,25)
Bartlett
0.0090*
0.0108*
0.0108*
0.0078*
Cochran
0.0108*
0.0092*
0.0086*
0.0056*
Hartley
0.0088*
0.0100*
0.0118*
0.0058*
0.01
Levene
0.0134*
0.0140*
0.0120*
0.0088*
T3
0.9102
0.9050
0.9098
0.9072
Bartlett
0.0448*
0.0492*
0.0482*
0.0454*
Cochran
0.0482*
0.0478*
0.0436*
0.0362*
0.05
Hartley
0.0470*
0.0460*
0.0458*
0.0408*
Levene
0.0580*
0.0588*
0.0576*
0.0504*
T3
0.9522
0.9528
0.9544
0.9496
* สถิติที่สามารถควบคุมความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 ตามเกณฑของ Bradley

1.2 ประชากรมีการแจกแจงแกมมา จากเกณฑของ Bradley พบวา สถิติทดสอบ T 3 ไมสามารถควบคุม
ความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 แตสถิติทดสอบ Bartlett Cochran Hartley และ Levene สามารถ
ควบคุมความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได ในทุกๆ ขนาดตัวอยาง ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 และ 0.05
ดังตารางที่ 2 และ Vorapongsathorn et al. (2004) รายงานวา สถิติทดสอบ Levene มีความเหมาะสมในการ
ควบคุมความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 เมื่อขอมูลไมมีการแจกแจงปรกติ
ตารางที่ 2 ขอมูลมีการแจกแจงแกมมาและสถิติทดสอบที่ควบคุมความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1
ขนาดตัวอยาง ( n1 , n2 , n3 )
ระดับนัยสําคัญ
สถิติทดสอบ
(10,10,10)
(15,15,15)
(20,20,20)
(25,25,25)
Bartlett
0.0094*
0.0086*
0.0110*
0.0112*
Cochran
0.0092*
0.0070*
0.0080*
0.0070*
0.01
Hartley
0.0102*
0.0094*
0.0110*
0.0094*
Levene
0.0116*
0.0098*
0.0112*
0.0108*
T3
0.9202
0.9158
0.9152
0.9112
Bartlett
0.0484*
0.0478*
0.0522*
0.0528*
Cochran
0.0534*
0.0484*
0.0398*
0.0390*
0.05
Hartley
0.0458*
0.0436*
0.0486*
0.0458*
Levene
0.0628*
0.0550*
0.0556*
0.0570*
T3
0.9580
0.9532
0.9550
0.9534
* สถิติที่สามารถควบคุมความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 ตามเกณฑของ Bradley
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2. การเปรียบเทียบกําลังการทดสอบของสถิติที่ใชทดสอบความเปนเอกพันธุของความแปรปรวน
2.1 ประชากรมีการแจกแจงปรกติ สถิติทดสอบ T 3 ไมสามารถควบคุมความนาจะเปนของความ
ผิ ด พลาดแบบที่ 1 ได จึ ง ไม พิ จ ารณากํ า ลั ง การทดสอบในครั้ ง นี้ จากค า นอนเซนทรั ล ลิ ตี้ พ ารามิ เ ตอร
(Noncentrality Parameter: φ ) เทากับ 1.73 มีระดับของความแปรปรวนแตกตางกันปานกลาง และขนาด
ตัวอยาง (10, 10, 10) (15, 15, 15) และ (25, 25, 25) ปรากฏวาสถิติทดสอบ Bartlett มีกําลังการทดสอบสูงที่สุด
เปน 0.1620, 0.3438 และ 0.6794 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 และ 0.3944, 0.6064 และ 0.8646 ที่ระดับนัยสําคัญ
0.05 ตามลําดับ นอกจากนี้ที่ขนาดตัวอยาง (20, 20, 20) พบวาสถิติทดสอบ Hartley มีกําลังการทดสอบสูงที่สุด
เปน 0.5370 และ 0.7612 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ ดังตารางที่ 3 และ 4 ซึ่ง สุวรรณ (2534)
และ Gartside (1972) รายงานวา สถิติทดสอบ Bartlett มีกําลังการทดสอบสูง แต ปยวรรณ (2552) พบวาสถิติ
ทดสอบ T 3 มีกําลังการทดสอบสูง ซึ่งอัตราสวนของความแปรปรวนของประชากร การแจกแจงของประชากร และ
ขนาดตัวอยางมีผลตอกําลังการทดสอบ (ศิริยุพา, 2540)
ตารางที่ 3 ขอมูลมีการแจกแจงปรกติ และกําลังการทดสอบของสถิติทดสอบที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
ขนาดตัวอยาง ( n1 , n2 , n3 )
สถิติทดสอบ
(10,10,10)
(15,15,15)
(20, 20, 20)
(25, 25, 25)
Bartlett
0.1620*
0.3438*
0.5122
0.6794*
Cochran
0.1186
0.2082
0.2796
0.3368
Hartley
0.1614
0.3402
0.5370*
0.6726
Levene
0.1228
0.2448
0.3782
0.5236
* สถิติที่มีกําลังการทดสอบสูงที่สุด

ตารางที่ 4 ขอมูลมีการแจกแจงปรกติ และกําลังการทดสอบของสถิติทดสอบที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ขนาดตัวอยาง ( n1 , n2 , n3 )
สถิติทดสอบ
(10,10,10)
(15,15,15)
(20,20,20)
(25,25,25)
Bartlett
0.3944*
0.6064*
0.7594
0.8646*
Cochran
0.2922
0.4192
0.4964
0.5748
Hartley
0.3912
0.5982
0.7612*
0.8580
Levene
0.3350
0.5156
0.6664
0.7758
* สถิติที่มีกําลังการทดสอบสูงที่สุด

2.2 ประชากรที่มีการแจกแจงแกมมา สถิตทิ ดสอบ T 3 ไมสามารถควบคุมความนาจะเปนของความ
ผิดพลาดแบบที่ 1 ได จึงไมพิจารณากําลังการทดสอบในครั้งนี้ จากคานอนเซนทรัลลิตี้พารามิเตอรเทากับ 1.73 มี
ระดับของความแปรปรวนแตกตางกันปานกลาง และขนาดตัวอยาง (10, 10, 10) (15, 15, 15) และ (25, 25, 25)
ปรากฏวาสถิติทดสอบ Bartlett มีกําลังการทดสอบสูงที่สดุ เปน 0.1896, 0.3606 และ 0.6614 ตามลําดับ สวน
สถิตทิ ดสอบ Hartley มีกําลังการทดสอบสูงที่สุดเปน 0.5486 ที่ขนาดตัวอยาง (20, 20, 20) ที่ระดับนัยสําคัญ
0.01 และที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ขนาดตัวอยาง (15, 15, 15) (20, 20, 20) และ (25, 25, 25) พบวาสถิตทิ ดสอบ
Bartlett มีกําลังการทดสอบสูงที่สุดเปน 0.6198, 0.7638 และ 0.8544 ตามลําดับ นอกจากนีส้ ถิตทิ ดสอบ
Hartley มีกําลังการทดสอบสูงที่สุดเปน 0.4072 ที่ขนาดตัวอยาง (10, 10, 10) ดังตารางที่ 5 และ 6 และ
Vorapongsathorn et al. (2004) รายงานวาสถิติทดสอบ Bartlett มีกําลังการทดสอบสูงที่สดุ
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ตารางที่ 5 ขอมูลมีการแจกแจงแกมมา และกําลังการทดสอบของสถิติทดสอบที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
ขนาดตัวอยาง ( n1 , n2 , n3 )
สถิติทดสอบ
(10,10,10)
(15,15,15)
(20,20,20)
(25,25,25)
Bartlett
0.1896*
0.3606*
0.5328
0.6614*
Cochran
0.1402
0.2180
0.2890
0.3478
Hartley
0.1866
0.3536
0.5486*
0.6502
Levene
0.1286
0.2446
0.3856
0.5090
* สถิติที่มีกําลังการทดสอบสูงที่สุด

ตารางที่ 6 ขอมูลมีการแจกแจงแกมมา และกําลังการทดสอบของสถิติทดสอบที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
ขนาดตัวอยาง ( n1 , n2 , n3 )
สถิติทดสอบ
(10,10,10)
(15,15,15)
(20,20,20)
(25,25,25)
Bartlett
0.4038
0.6198*
0.7638*
0.8544*
Cochran
0.3022
0.4106
0.5004
0.5724
Hartley
0.4072*
0.6128
0.7606
0.8458
Levene
0.3420
0.5148
0.6642
0.7674
* สถิติที่มีกําลังการทดสอบสูงที่สุด

สรุปผลการวิจัย

1. สถิติที่ควบคุมความนาจะเปนของความผิดพลาดแบบที่ 1
ประชากร 3 กลุม ที่มีการแจกแจงปรกติและการแจกแจงแกมมา ขนาดตัวอยางเทากัน ที่ระดับนัยสําคัญ
0.01 และ 0.05 ปรากฏวา สถิติทดสอบ Bartlett Cochran Hartley และ Levene สามารถควบคุมความนาจะ
เปนของความผิดพลาดแบบที่ 1 ได ทุกขนาดตัวอยาง แตสถิติทดสอบ T 3 ไมสามารถควบคุมความนาจะเปนของ
ความผิดพลาดแบบที่ 1 ได ทุกขนาดตัวอยาง
2. การเปรียบเทียบกําลังการทดสอบของสถิติทดสอบความเปนเอกพันธุข องความแปรปรวน
2.1 ประชากรมีการแจกแจงปรกติ คานอนเซนทรัลลิตี้พารามิเตอร φ = 1.73 พบวา ขนาดตัวอยาง
(10, 10, 10) (15, 15, 15) และ (25, 25, 25) สถิติที่มีกําลังการทดสอบสูงที่สุด คือ สถิติทดสอบ Bartlett ในกรณี
ขนาดตัวอยาง (20, 20, 20) สถิตทิ ดสอบ Hartley มีกําลังการทดสอบสูงที่สุด ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 และ 0.05
2.2 ประชากรมีการแจกแจงแกมมา คานอนเซนทรัลลิตี้พารามิเตอร φ = 1.73 พบวา ขนาดตัวอยาง
(10, 10, 10) (15, 15, 15) และ (25, 25, 25) สถิติที่มีกําลังการทดสอบสูงที่สุด คือ สถิติทดสอบ Bartlett
นอกจากนี้ขนาดตัวอยาง (20, 20, 20) สถิติทดสอบ Hartley มีกําลังการทดสอบสูงที่สุด ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
และที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ขนาดตัวอยาง (10, 10, 10) สถิติทดสอบ Hartley มีกําลังการทดสอบสูงที่สุด
อยางไรก็ตามขนาดตัวอยาง (15, 15, 15) (20, 20, 20) และ (25, 25, 25) สถิติทดสอบ Bartlett มีกําลังการ
ทดสอบสูงที่สุด
3. ขอเสนอแนะ
3.1 การทดสอบความเปนเอกพันธุของความแปรปรวน เมื่อขอมูลมีการแจกแจงปรกติ และขนาดตัวอยาง
เทากัน ตัวสถิติที่ดคี ือ สถิติทดสอบ Bartlett และรองลงมาคือ สถิตทิ ดสอบ Hartley ในกรณีของขอมูลที่มีลักษณะ
การแจกแจงแกมมา สถิติที่เหมาะสมจะใชตัวสถิติเชนเดียวกัน
3.2 วิธีการทดสอบความเปนเอกพันธุของความแปรปรวน มีสถิติหลายวิธี ดังนั้นในการศึกษาครั้งตอไป
อาจพิจารณาวิธีสถิติทดสอบใหม ตั้งแตป 2551 ซึ่งสงผลใหเกิดการใชวิธีสถิติและโปรแกรมใหมที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดดีขึ้น
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กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบกําลังการทดสอบของสถิติทดสอบความเปนเอกพันธุของความแปรปรวน
สําเร็จสมบูรณไดดวยดีในครั้งนี้ เพราะไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง จากแหลงทุน ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 และผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผศ.ทะยานรุง เหลือสินทรัพย ที่ชวยตรวจทาน และขอขอบพระคุณ บิดา มารดา
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บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยเฉพาะบุคลิกภาพ 5 องคประกอบ
ขนาดตัวอยางจํานวน 339 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ มีคาความเชื่อมั่น 0.70 วิธีการการวิเคราะห คือ สถิติ
พรรณนา การวิเ คราะห ความแปรปรวนทางเดีย ว ที่ร ะดับ นัย สําคั ญ 0.05 และการสรา งตน ไม ตัด สินใจ ดว ย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ผลการศึกษาพบวา บุคลิกภาพของนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 5 องคประกอบ
บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณมีคาเฉลี่ยสูงสุด และไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย น จากป จ จัย เพศ ชั้น ป และบุ ค ลิก ภาพ 5 องค ประกอบ ผลจากการสรา งตน ไม ตัด สิ นใจ พบว า
บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ มีความสําคัญตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเชนกัน
คําสําคัญ: บุคลิกภาพ 5 องคประกอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตนไมตดั สินใจ

Abstract

This research aimed to study the factors that affected learning achievement, especially
the Big five personality among Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology
Ladkrabang students. The sample randomly selected 339 students to do questionnaires with the
reliability of 0.70. Data were analyzed in descriptive statistics, one way analysis of variance at
0.05 significant level and decision tree by statistical software. The results found that the
personality of students was moderate level at all types. Openness to experience type of
personality was the highest average score. There was no difference of learning achievement
between sex, year and personality. Furthermore, decision tree shows the influence of openness
to experience type of personality to learning achievement.
Keywords: big five personality, learning achievement, decision tree

บทนํา

ในปจจุบันการเขาสูยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งกระแสโลกมีความเปลี่ยนแปลงอยางมากและรวดเร็ว ทั้งดานสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม สืบเนื่องมาจากความเจริญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การ
ดําเนินงานในกิจการหรือธุรกิจขององคกรหนวยงานตางๆ ลวนตองมีการปรับตัวใหสามารถแขงขันไดเพื่อความอยู
รอด โดยพั ฒ นาทั้ ง ทางด า นเทคโนโลยี ระบบการจั ด การในหน ว ยงาน อี ก ทั้ ง ผู ป ระกอบการส ว นใหญ ยั ง ให
ความสําคัญกับทรัพยากรมนุษยใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อความสําเร็จสูงสุดตามเปาหมายของ
งานหรือธุรกิจนั้นๆ หนาที่หลักของสถาบันการศึกษา คือผลิตบัณทิตที่มีคุณภาพตอบสนองความตองการของ
นายจางในอนาคต ใหบัณฑิตที่จบการศึกษาไปมีคุณสมบัติที่พึงประสงค ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
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พุทธศักราช 2542 ไดบัญญัติถึงการจัดการศึกษา ไดแก ความสามารถทางการเรียน ความสามารถในการปรับตัว
การเขาสังคมและการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ คุณภาพของผูเรียนเปนเปาหมายสําคัญของการจัด
การศึกษา คุณภาพดังกลาวนั้นสวนหนึ่งวัดไดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งวัดและประเมินผลตามกระบวนการ
ของสถาบัน นอกจากนี้ ไดมีการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดานตางๆ ของบุคคลอยูหลาย
ป จ จั ย ด ว ยกั น ได แ ก การศึ ก ษาของวั ญ ญา (2522) ในนิ สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒพิ ษ ณุ โ ลก พบว า
บุคลิกภาพดานอารมณผอนคลาย ชอบออกสังคม อารมณมั่นคงและกลาเขาสังคม มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทางบวก และ การศึกษาของวาสุกรี (2526) ในกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 พบวาในดาน
บุคลิกภาพ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงจะมีลักษณะ ชางคิด อยากรูอยากเห็น มีวินัยในตนเอง ชอบทํา
อะไรดวยตนเอง มีความมุงมั่นและตั้งใจจริงจะเห็นไดวาลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
การศึกษาบุคลิกภาพจะชวยใหเราเขาใจหรือคาดคะเนพฤติกรรมของบุคคลในอนาคตการศึกษาเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพนั้นมีมาเปนเวลายาวนาน ซึ่งพบวาบุคลิกภาพของบุคคลเปนปจจัยหนึ่งที่สงเสริมใหแตละบุคคลบรรลุถึง
ความสําเร็จในวิชาชีพ (สถิต, 2540) ไดมีการจัดกลุมบุคลิกภาพของบุคคลไปใชในการทํานายพฤติกรรมบุคคล และ
ทฤษฎีที่ไดรับความนิยมในการศึกษามากทฤษฎีหนึ่งคือ การศึกษาบุคลิกภาพ 5 องคประกอบ (The Big Five
Factor Model) ของ Greeberg and Baron (2000) ซึ่งไดจําแนกลักษณะของบุคลิกภาพออกเปน 5 ประเภท
ใหญ ๆ ภายใตเงื่อนไขวาคนทุกคนลวนมีบุคลิกภาพทั้ง 5 แบบในตัวเองในระดับที่แตกตางกัน ไดแก แบบชอบ
สังคม (Extraversion) แบบพิถีพิถัน (Conscientiousness) แบบจิตประสาท (Neuroticism) แบบประนีประนอม
(Agreeableness) และ แบบเปดรับประสบการณ (Openness to experience) แตละแบบจะมีระดับบุคลิกภาพ
ดานบวกและลบซึ่งจะแสดงลักษณะของบุคคลที่แตกตางกันและสงผลใหมอี ุปนิสัยความถนัดและวิถีการดําเนินชีวิต
(Life Styes) ไดมีการศึกษาที่เกี่ยวของไดแก ประไพพรรณ (2555) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพกับ
ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานธนาคารทิสโก พบวาลักษณะบุคลิกภาพ 5 องคประกอบทั้งโดยรวมและราย
ดาน ไดแก แบบเปดเผย แบบประนีประนอม แบบยึดมั่นในหลักการ แบบมั่นคงทางอารมณ แบบเปดใจสูการ
เรียนรู มีความสัมพันธกับประสิทธิผลในการทํางานอยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของนิภาพร (2554)
บุคลิกภาพหาองคประกอบกับการรับรูวัฒนธรรมองคการของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง พบวา
พยาบาลที่มีบุคลิกภาพแบบประนีประนอม แบบแสดงตัวและแบบมีจิตสํานึกสูงมีแนวโนมที่จะมีคานิยมทํางานเปน
ทีมและมุงความสําเร็จในอนาคตสูง จะเห็นไดวา หากเรามีความเขาใจความแตกตางระหวางบุคคลรวมทั้งความ
ถนัดเฉพาะดานจะทําใหสามารถเปนที่ปรึกษาและใหการสงเสริมใหบุคคลนั้นเขาใจในตนเองและสามารถพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพที่มีอยูในตัวเองเพื่อเตรียมพรอมเขาสูการทํางานในองคกรหรือหนวยงานในอนาคตเมื่อ
สําเร็จการศึกษาแลว
ผูวิจัยจึงมีความสนใจทําการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาบุคลิกภาพ 5 องคประกอบตามทฤษฎีของ Greeberg
and Baron และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง เพื่อศึกษาวาบุคลิกภาพแบบใดที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อนําผลที่ไดไปพยากรณ
ความสําเร็จในการศึกษา และหาแนวทางปองกันสําหรับนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพในทางลบ รวมถึงพัฒนาบุคลิกภาพ
ที่สงผลทางบวกตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ใหนักศึกษามีคุณภาพตามวัตถุประสงคใน
การผลิตบัณฑิตของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปจจัยดานบุคลิกภาพ 5 องคประกอบ ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร จําแนกตามเพศ ชั้นป และ
บุคลิกภาพ 5 องคประกอบ
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ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะ
วิทยาศาสตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ปการศึกษา 2/2560 จํานวน 4,857 คน ใช
แผนสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) ขนาดตัวอยางคํานวณจาก n = n 0 /(1 + n 0 / N) โดยที่
n 0 = ( Z 2s 2 / e 2 ) (Sharon, 1999) กําหนดความคลาดเคลื่อน e = 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะได
Z0.025 = 1.96 และจากสํารวจลวงหนา (Pilot survey) นักศึกษาจํานวน 50 คน ไดคา s 2 = 0.0025 คํานวณ
ขนาดตัวอยางได 339 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบงเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 สอบถาม
ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ ชั้นป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือ เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา และ สวนที่ 2 แบบวัด
บุคลิกภาพ 5 องคประกอบ จํานวน 25 ขอ ซึ่งพัฒนาจาก ประไพพรรณ (2555) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
จากแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS for Windows และ Rapid Miner 9.0
(เอกสิทธิ์, 2557) วิธีการวิเคราะหคือ สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) การวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One way ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ การสรางตนไมตัดสินใจ (Decision tree) ดวยอัลกอริทึม
Random Forest เพื่อสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อหาทางเลือกที่ดีที่สุด โดยนําขอมูลมาสรางแบบจําลอง
การพยากรณในรูปแบบของโครงสรางตนไม ซึ่งมีการเรียนรูขอมูลแบบมีผูสอน (Supervised learning) สามารถ
สรางแบบจําลองการจัดหมวดหมู (Clustering) ไดจากกลุมตัวอยางของขอมูลที่กําหนดไวลวงหนา (Training set)
ไดโดยอัตโนมัติ และ สามารถพยากรณขอมูลใหมได โดยอยูในรูปแบบ “ถา เงื่อนไข แลว ผลลัพธ” หรือ “
IF…THEN… ”

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

ผลจากการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของนักศึกษาที่ทําการศึกษา จากนักศึกษา 339 คน เปนนักศึกษาหญิง 189
คน คิดเปนรอยละ 55.8 และนักศึกษา 150 คน คิดเปนรอยละ 44.2 โดยเปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 มากที่สุดรอยละ
30.7 รองลงมาคือชั้นปที่ 1, 3 และ 4 คิดเปนรอยละ 26.8, 22.1 และ 20.4 ตามลําดับ
การวิเคราะหขอมูลสวนที่สอง (ตารางที่ 1) แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนจากแบบวัด
บุคลิภาพ พบวา ในทุกองคประกอบ ลักษณะบุคลิกภาพของนักศึกษา และ ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง แต
เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยแลว พบวา บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ แบบ
ประนีประนอม
ตารางที่ 1 คะแนนบุคลิกภาพ 5 องคประกอบ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
บุคลิกภาพ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผล
ชอบสังคม (Extraversion)
2.756
0.4472
ปานกลาง
พิถีพิถัน (Conscientiousness)
2.991
0.4240
ปานกลาง
จิตประสาท (Neuroticism)
2.969
0.3254
ปานกลาง
ประนีประนอม (Agreeableness)
3.084
0.4074
ปานกลาง
เปดรับประสบการณ (Openness to experience)
3.116
0.3890
ปานกลาง
ภาพรวม
2.983
0.2079
ปานกลาง
การทดสอบสมมติฐานดวยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จําแนกตามเพศ ชั้นป และ บุคลิกภาพ 5 องคประกอบ ของนักศึกษา สําหรับบุคลิกภาพมีการแบงออก เปน
3 กลุม จากคะแนนบุคลิกภาพเฉลี่ย คือ กลุมที่ 1 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 2.60 กลุมที่ 2 คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40
และกลุมที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 5.00 ผลการทดสอบ พบวา คา p-value จากทั้งสามปจจัย มีคามากกวา 0.05
จึงสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ที่ 0.05 ทั้งสามปจจัย (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
ตัวแปร
Sum of squares Mean square df (m, n)
F
p-value
เพศ
0.440
0.440
1, 337
2.217
0.137
ชั้นป
0.357
0.119
3, 335
0.596
0.618
บุคลิกภาพ 5 องคประกอบ
0.078
0.039
2, 336
0.196
0.822
อยางไรก็ตามเพื่อจําแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา จึงใชเทคนิคการสรางตนไมตัดสินใจ เพื่อสราง
แบบจําลองบุคลิกภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสรางตนไมตัดสินใจนี้ จะสรางแบบจําลองทีละองคประกอบ
เพื่อหาขอคําถามที่สามารถจําแนกผลการเรียนของนักศึกษาไดดังตารางที่ 3 เชน ในองคประกอบแรก คือ บุคลิกภาพ
แบบชอบสังคม พบวา ในกลุมคําถามทั้ง 5 ขอ คําถามขอที่ 1 (Q1.) สามารถจําแนกเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาไดดีที่สุด
เปนตน จากนั้นจึงนําคําถามในแตละองคประกอบมารวมกัน เพื่อสรางตนไมตัดสินใจในภาพรวม ดังตารางที่ 4 ในแต
ละแบบจําลองมีการนําเสนอความคลาดเคลื่อนของตัวแบบ และผลของตนไมตัดสินใจ ในรูปแบบ IF… THEN… ไวดวย
ตารางที่ 3 ตนไมตัดสินใจแยกองคประกอบ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง
บุคลิกภาพ
ความคลาดเคลื่อน
ผลจากแผนภาพตนไมตัดสินใจ
ชอบสังคม (Extraversion)
Root mean squared error: 0.512 1. IF Q1 > 2.50 THEN GPA = 2.86
Q1, Q2, Q12, Q19, Q22
2. IF Q1 ≤ 2.50 THEN GPA = 2.73
Absolute error: 0.433
Q1.
Squared error: 0.262
≤ 2.50

> 2.50
2.86

2.73

จิตประสาท (Neuroticism)
Q7, Q10, Q11, Q15, Q21
Q7.

> 4.50

Root mean squared error: 0.519 1. IF Q7 > 4.50 THEN GPA = 2.57
Absolute error: 0.438
2. IF Q7 ≤ 4.50 THEN GPA = 2.79
Squared error: 0.269

≤ 4.50

2.57

2.79

ประนีประนอม (Agreeableness) Root mean squared error: 0.512 1. IF Q23 > 4.50 THEN GPA = 1.92
Q4, Q9, Q14, Q16, Q23
Absolute error: 0.436
2. IF Q23 ≤ 4.50 THEN GPA = 2.81
Q23.
Squared error: 0.262
> 4.50

≤ 4.50

1.92

2.81

เปดรับประสบการณ (Openness Root mean squared error: 0.514 1. IF Q18 > 3.50 THEN GPA = 2.72
to experience)
Absolute error: 0.435
2. IF Q18 ≤ 3.50 THEN GPA = 2.83
Squared error: 0.264
Q3, Q13, Q17, Q18, Q24
Q18.

> 3.50
2.72
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≤ 3.50
2.83
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ตารางที่ 4 ตนไมตัดสินใจรวม 5 องคประกอบ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง
ชอบสังคม (Q1) พิถีพิถัน (Q25) จิตประสาท (Q7) ประนีประนอม (Q23) เปดรับประสบการณ (Q18)
Q18.

≤ 4.50

> 4.50
Q25.

Q7.

> 4.50

≤ 4.50

Q23.

> 2.50
3.25

> 3.50

Q7.

≤ 2.50
2.67

> 3.50
2.62

ความคลาดเคลื่อน
Root mean squared error: 0.515
Absolute error: 0.436
Squared error: 0.265

≤ 3.50

Q7.

≤ 3.50
2.35

> 4.50

Q1.

≤ 4.50

2.55

2.83

> 1.50
2.63

≤ 1.50
1.84

ผลจากแผนภาพตนไมตัดสินใจ
1. IF Q18 > 4.50 AND Q25 > 4.50 AND Q23 > 2.50 THEN GPA = 3.25
2. IF Q18 > 4.50 AND Q25 > 4.50 AND Q23 ≤ 2.50 THEN GPA = 2.67
3. IF Q18 > 4.50 AND Q25 ≤ 4.50 AND Q7 > 3.50 THEN GPA = 2.62
4. IF Q18 > 4.50 AND Q25 ≤ 4.50 AND Q7 ≤ 3.50 THEN GPA = 2.35
5. IF Q18 ≤ 4.50 AND Q7 > 3.50 AND Q7 > 4.50 THEN GPA = 2.55
6. IF Q18 ≤ 4.50 AND Q7 > 3.50 AND Q7 ≤ 4.50 THEN GPA = 2.83
7. IF Q18 ≤ 4.50 AND Q7 ≤ 3.50 AND Q1 > 1.50 THEN GPA = 2.63
8. IF Q18 ≤ 4.50 AND Q7 ≤ 3.50 AND Q1 ≤ 1.50 THEN GPA = 1.84

สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยตางๆ โดยเฉพาะบุคลิกภาพ 5 องคประกอบ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยคาดหวังที่จะพบบุคลิกภาพที่สงผลตอการเรียนของนักศึกษา ผลการการศึกษาพบวา บุคลิกภาพ
ของนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง ทั้ง 5 องคประกอบมิไดมีดานใดปรากฏผลอยางเดนชัด แตพบวา ดานเปดรับ
ประสบการณ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด อยางไรก็ตาม เมื่อสรางตนไมตัดสินใจ ผลที่ได ก็สอดคลองกับการวิเคราะหใน
สวนแรก กลาวคือ คําถามขอ 18. (Q18.) ซึ่งเปนคําถามในกลุมบุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณ มีสถานะเปน
โหนดแม (Parent node) ของตนไม แสดงใหเห็นวา บุคลิกภาพแบบเปดรับประสบการณนี้มีผลตอผลการเรียน
จากนั้นจึงแตกยอยเปนสาขาตางๆ และในตอนทาย พบวา คําถามขอ 23. (Q23.) จะจําแนกนักศึกษาผูมีผลการ
เรียนดีออกมาได ในทางตรงขามคําถามขอ 1. (Q1.) สามารถจําแนกนักศึกษาที่มีปญหาภาคทัณฑ (Probation)
ออกมาได เชนกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของนิยดา และ คณะ (2559) เกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการถูก
ภาคทัณฑของนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พบวา
ปจจัยดานนักศึกษา สงผลตอการถูกภาคทัณฑมากที่สุด วิเคราะหโดยใชตนไมตัดสินใจ ตัวอยางของปจจัยดาน
นักศึกษา เชน นิสยั ทางการเรียน แรงจูงใจ ความสัมพันธกับเพื่อน เปนตน ในการศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถามเพื่อ
ความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล แตการเลือกใชเครื่องมืออื่น เชน แบบสัมภาษณ อาจทําใหไดขอมูลที่จะได
ขอสรุปที่นาสนใจมากขึ้น รวมทั้งการขยายขอบเขตการศึกษาไปยังคณะอื่นๆ ภายในสถาบัน เพื่อเปรียบเทียบ
บุคลิกภาพ 5 องคประกอบ ของนักศึกษาคณะตางๆ
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บทคัดยอ

วัตถุประสงคของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาการยอมรับพฤติกรรมรักรวมเพศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และเปรียบเทียบความแตกตางของการ
ยอมรับในเพศ และชั้นปของนักศึกษา ใชแผนการสุมอยางงาย ขนาดตัวอยาง คือ 150 คน ทําการรวบรวมขอมูล
โดยใชแบบสอบถามการยอมรับพฤติกรรมรักรวมเพศชายรักชาย และเพศหญิงรักหญิง เปนเครื่องมือในการวิจัย ซึ่ง
มีคาความเชื่อมั่น 0.91 จากนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู ปการศึกษา 2/2560 วิธีการทางสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย การทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง ผลการศึกษาพบวา
นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิงและเปนนักศึกษาชั้นป 4 เมื่อพิจารณาการยอมรับพฤติกรรมรักรวมเพศ พบวาเพศ
ชายและเพศหญิงมีการยอมรับตอผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศแตกตางกัน โดยที่เพศหญิงนั้นมีการยอมรับพฤติกรรม
รักรวมเพศมากกวาเพศชาย และนักศึกษาแตละชั้นป มีการยอมรับตอผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศชายรักชาย และ
การยอมรับตอผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศหญิงรักหญิง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: การยอมรับพฤติกรรมรักรวมเพศ การทดสอบที การวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง

Abstract

The objectives of this research were to study acceptance of homosexual behavior among
Faculty of Science, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang students, and to compare
the difference of acceptance between gender and college years. Simple random sampling was
used and 150 students were sampled. Data were collected from students in the second
semester. A tool of this research was acceptance of homosexual male and female
questionnaires with the reliability of 0.91. The data were analyzed by number, percentage,
mean, t-test and Two-way analysis of variance. The results found that most students were
female and senior, the fourth year student. Considering of homosexual acceptance shown the
significant difference of gender whereas female had the higher acceptance than male and for
each college years had no significant difference in homosexual acceptance at the significance
level of 0.05.
Keywords: acceptance of homosexual behavior, t-test, two-way anova
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บทนํา

ในสังคมปจจุบันมีลักษณะวัฒนธรรมหลากหลาย สมาชิกของสังคมมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติ รูปแบบการใช
ชีวิต และมีการยอมรับในความเปลี่ยนแปลงรวมทั้งความแตกตางของกลุมตางๆ เพื่อใหอยูรวมกันในสังคมไดอยาง
สันติ พฤติกรรมบางอยางที่เคยตองปกปดไวเนื่องจากขัดตอวัฒนธรรม คานิยม และความเชื่อเดิมๆ ก็ไดรับการ
เปดเผยและยอมรับมากยิ่งขึ้น คนเราเกิดมาพรอมกับอวัยวะเพศที่แตกตางกันอันบงบอกถึงเพศ (Sex) หญิงและ
ชาย แตมิไดหมายความวาแตละคนตองแสดงบทบาทตามเพศเสมอไป ในทางกลับกันบทบาทของแตละเพศเปนสิ่ง
ที่ถูกสราง ควบคุมและปลูกฝงโดยสังคม ใหแตละบุคคลมีการแสดงออก บทบาทและการปฏิบัติทางเพศที่ตางกัน
ออกไป เชน ผูหญิงตองเรียบรอย หรือผูชายตองกลาหาญ เปนตน ซึ่งบทบาทที่ถูกกําหนดจากสังคมนี้ เราเรียกกัน
โดยทั่วไปวา เพศสภาวะ (Gender) ปจจุบันมีการเปดโอกาสรับบุคคลที่มีความสามารถตางๆ มากมายเขารับทํางาน
และในยุคนี้ที่สิทธิทางเพศของผูหญิงเทาเทียมกับผูชาย สิทธิทางเพศเปนสิทธิมูลฐานและเปนรากฐานของสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งสมาคมเพศศาสตรศึกษานานาชาติไดแถลง ณ การประชุมครั้งที่ 13 ที่กรุงวาเลนเซีย ประเทศสเปน
วา เพศเปนมิติหนึ่งของมนุษยที่มีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพศเกิดจากปฏิสัมพันธระหวาง
โครงสรางภายในของสังคมเอง และของแตละบุคคลในเวลาเดียวกัน โดยปรากฏใหเห็นทางวงจรชีวิตของบุคคลที่
ประสานความเปนตัวของตัวเอง และสรางเสริมความผูกพันซึ่งกันและกันใหแนนแฟนยิ่งขึ้น ซึ่งเปนปจจัยที่ทําให
ทัศนคติและคานิยมตอพฤติกรรมตางๆ เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยดังนั้นบุคคลที่เติบโตในแตละยุคสมัยที่ตางกัน
ยอมมีรูปแบบพฤติกรรม การรับรูและประสบการณที่แตกตางกันจนทําใหเกิดทัศนคติและการใชชีวิตที่แตกตางกัน
การศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในกลุมบุคคลที่มีอายุและเพศที่ตางกันจะทําใหทราบทัศนคติของแตละ
กลุม เห็นถึงความแตกตางซึ่งอาจหมายรวมถึงชองวางที่เกิดขึ้นของแตละรุนวัย ความเขาใจเหลานี้จะชวยใหทุกคน
อยูรวมกันไดอยางมีความสุข
ปญหาเรื่องเพศที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ไมวาจะเปนปมดอยสวนบุคคลของเด็กหรือดานพฤติกรรม ทัศนคติการ
ยอมรับ ลวนมาจากสภาพแวดลอมรอบตัวที่ถูกปลูกฝงขึ้นมาตั้งแตเด็กจนโต ในชวงของการไดเขามาเจอกับสังคม
เพื่อน ชวงการเขาศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา จะสังเกตเห็นไดชัดในเรื่องของการไม
ยอมรับผูที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศซึ่งมีอิทธิพลอยางมากตอการยอมรับเพศสภาพที่แสดงออกมา ซึ่งในวัยเด็ก
จะเห็นไดชัดวา เพื่อนจะชอบลอผูที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ ซึ่งวัยเด็กนั้นยังขาดวุฒิ
ภาวะและยังขาดความคิดในเรื่องของการตัดสินใจทําสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม มีงานวิจัยที่เกี่ยวของ เชน “ทัศนคติ
การยอมรับตอผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2”
(ญาณิศาภัคม และคณะ, 2559) จากงานวิจัยเรื่องนี้แสดงใหเห็นวา นักเรียนเพศชายและเพศหญิง อายุระหวาง 13
ป ถึง 18 ป มีทัศนคติที่ยอมรับผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ โดยที่ เพศหญิงมีคะแนนเฉลี่ยการยอมรับผูที่มีพฤติกรรม
รักรวมเพศมากกวาเพศชาย และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีคะแนนเฉลีย่ การยอมรับผูท ี่มีพฤติกรรมรักรวม
เพศ มากกวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน นอกจากนั้นเพศชายและเพศหญิงยังมีความสัมพันธตอทัศนคติการ
ยอมรับผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศเปนเชิงบวก ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง “ทัศนคติการยอมรับตอผูที่มี
พฤติกรรมรักรวมเพศของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง” ซึ่ง
จัดเปนกลุมที่สืบเนื่องจากระดับมัธยมศึกษา วาการยอมรับพฤติกรรมรักรวมเพศเปนอยางไร

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาการยอมรับพฤติกรรมรักรวมเพศของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของการยอมรับในเพศ และชั้นปของนักศึกษา

ระเบียบวิธีวิจัย

ประชากรในการศึกษานี้ คือ นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง จํานวน 4,488 คน ใชแผนการสุมอยางงาย สูตรที่ใชในการคํานวณขนาดตัวอยาง คือ
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จากการสํารวจนํารอง (Pilot survey) คํานวณขนาดตัวอยางได 150 คน เครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล คือ
แบบสอบถามการยอมรับพฤติกรรมรักรวมเพศของนักศึกษาพัฒนาบน Google Docs ซี่งเปนโปรแกรมประยุกต
ออนไลน ใชสรางแบบสอบถาม และ นําไปใหนักศึกษากลุมตัวอยางตอบ เมื่อครบจํานวนแลว จึงดาวนโหลดขอมูล
และนําไปวิเคราะหตอไป ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยวิธี t-test และ Two-way analysis of variance ที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล

จากจํานวนนักศึกษาผูตอบแบบสอบถาม 150 คน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง (65.3%) และเปนนักศึกษา
ชั้นป 4 (38%) รองลงมาคือ ชั้นป 1 (24.7%) จากการทดสอบความแตกตางของคะแนนการยอมรับพฤติกรรมรัก
รวมเพศ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ในเพศ พบวา นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีการยอมรับผูที่มีพฤติกรรมรักรวม
เพศชายรักชายแตกตางกัน แตการยอมรับพฤติกรรมรักรวมเพศหญิงรักหญิงไมแตกตางกัน โดยที่คะแนนการ
ยอมรับผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศชายรักชาย ของเพศชายนอยกวาคะแนนการยอมรับพฤติกรรมรักรวมเพศชายรัก
ชายของเพศหญิง ดังตารางที่ 1 และ ในชั้นป พบวา นักศึกษาแตละชั้นป มีการยอมรับพฤติกรรมรักรวมเพศชายรัก
ชาย และพฤติกรรมรักรวมเพศหญิงรักหญิงไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ดังตารางที่ 2
การทดสอบอิทธิพลรวมของเพศและชั้นป วามีผลตอการยอมรับพฤติกรรมรักรวมเพศหรือไม ผลการ
ทดสอบ ไมพบอิทธิพลรวมของเพศและชั้นปตอการยอมรับพฤติกรรมรักรวมเพศชายรักชาย และ เพศหญิงรักหญิง
ทั้งการแยกพิจารณา และ ภาพรวม (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 1 การทดสอบที การยอมรับพฤติกรรมรักรวมเพศของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พฤติกรรมรักรวมเพศ
df
t
p-value
ชาย หญิง
ชาย
หญิง
เพศชายรักชาย
3.76 3.99
0.56
0.52
148 -2.54
0.01
เพศหญิงรักหญิง
3.75 3.89
0.50
0.49
148 -1.62
0.11
ตารางที่ 2 การวิเคราะหความแปรปรวน การยอมรับพฤติกรรมรักรวมเพศของนักศึกษา
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พฤติกรรมรักรวม
เพศ
ป 1 ป 2 ป 3 ป 4
ป 1 ป 2 ป 3 ป 4
เพศชายรักชาย 3.91 3.87 4.05 3.86
0.57 0.54 0.49 0.56
เพศหญิงรักหญิง 3.86 3.78 3.93 3.81
0.52 0.49 0.46 0.50

คณะวิทยาศาสตร สถาบัน
df
F p-value
(m, n)
3, 146 0.88 0.45
3, 146 0.52 0.67

ตารางที่ 3 การทดสอบอิทธิพลรวม การยอมรับพฤติกรรมรักรวมเพศของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เพศชายรักชาย
เพศหญิงรักหญิง
ภาพรวม
อิทธิพลรวม
df (m, n) F p-value df (m, n) F p-value df (m, n) F p-value
เพศ * ชั้นป 3, 142 0.32 0.81
3, 142 0.31 0.80
3, 142 0.35
0.79
29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

59

การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 3”

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาการยอมรับผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศชายรักชายและผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศหญิงรัก
หญิงของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ผลการศึกษา พบวา
เพศของนักศึกษาและชั้นป ไมมีผลรวมกันตอการยอมรับผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ ทําใหเห็นวา พฤติกรรมนี้นาจะ
สืบเนื่องจากชวงมัธยมปลายแลว มิไดมีการเปลี่ยนแปลงแมวาจะไดเขาศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแลว ซึ่งยืนยันได
จากผลการที่ไมพบความแตกตางในการยอมรับพฤติกรรมรักรวมเพศในแตละชั้นป และจากการทดสอบ ปจจัยเพศ
ของนักศึกษา พบวา นักศึกษาเพศชาย และ เพศหญิงมีการยอมรับผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ทางสถิติ โดยเพศหญิงมีทัศนคติที่ยอมรับมากกวาเพศชาย ซึ่งผลที่ไดตรงกับการศึกษาของ บุปผา
(2530) ที่พบวานักเรียนเพศหญิงมีการยอมรับที่ดีกวาเพศชาย และสอดคลองกับผลการศึกษาของศรทรง (2522) ที่
พบวานิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ นิสิตหญิงมีเจตคติตอพฤติกรรมรักรวมเพศดีกวานิสิต
ชายและดวยเหตุผลที่ผูหญิงมีธรรมชาติที่จะเขาใจและยอมรับสภาพปญหาของบุคคลผูมีพฤติกรรมรักรวมเพศดวย
ความรูสึกเห็นอกเห็นใจ พรอมกับแนวคิดที่สนับสนุนความเสมอภาคทางเพศอีกดวย จึงเปนเหตุใหนักเรียนหญิงมี
เจตคติตอพฤติกรรมรักรวมเพศดีกวานักเรียนเพศชาย ระดับชวงชั้นมัธยมศึกษาที่ตางกันก็มีผลทําใหการยอมรับผู
ที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศแตกตางกันดวย โดยระดับชวงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะมีทัศนคติการยอมรับผูที่มี
พฤติกรรมรักรวมเพศมากกวาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ซึ่งผลที่ไดตรงกับการศึกษาเรื่องแนวโนมพฤติกรรมทาง
เพศและความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในเขตเทศบาลนครเชียงใหมตอพฤติกรรมรักรวมเพศ ของ
พิมลมาศ (2545)
ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ไดทําการเก็บขอมูลจากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง ไดผลสรุปออกมาวา ในปจจุบันเด็กวัยรุนยอมรับผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศชายรักชายและ
รักรวมเพศหญิงรักหญิงไมแตกตางกัน และมีทัศนคติที่ดคี ือมีการเปดรับผูทมี่ ีพฤติกรรมรักรวมเพศ โดยที่เพศหญิง
จะยอมรับผูที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศมากกวาเพศชาย และในแตละชั้นปการศึกษาจะยอมรับผูทมี่ ีพฤติกรรมรักรวม
เพศไมแตกตางกัน เนื่องจากคณะวิทยาศาสตรเปนคณะที่มจี ํานวนนักศึกษาหญิง มากกวา นักศึกษาชายอยูแลว
สําหรับการวิจัยในครั้งตอไปอาจศึกษา ขยายไปยังคณะอื่น หรือ ปจจัยการยอมรับในดานอื่นๆ เชน ดาน
ครอบครัว พฤติกรรม เปนตน หรือใชชวงวัยเปนตัวแปรจําแนกตามระดับการศึกษา ระดับชวงอายุ และปรับปรุง
แบบสอบถามพรอมคําชี้แจงใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจแบบสอบถามงายขึ้นดวย

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จาก
แหลงเงินทุน เงินรายไดคณะวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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แนวทางการพัฒนาการผลิตบทความวิจัยและการเผยแพรตพี ิมพของ
นักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน
The Development of Producing Research Articles and Its Publication Guidelines for
the Master of Arts in Aviation Management Students
____________________________________________________________________1*

กฤษณ วิทวัสสําราญกุล
Krit Witthawassamrankul1*

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้จึงไดจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาปญหาของนักศึกษาในการผลิตบทความวิจัย
และการเผยแพรตีพิมพ 2) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการผลิตบทความวิจัยและการเผยแพรตีพิมพของนักศึกษาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต โดยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ไดแก การสัมภาษณนักศึกษา และการระดมสมองของอาจารยประจําหลักสูตร ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวน
ใหญมีปญหาในการผลิตบทความวิจัยเนื่องจากไมมีประสบการณในการเขียนบทความวิจัยเพราะไมมีแนวทางมา
กอนถึงรอยละ 80 นักศึกษาไมเขาใจสถิติรอยละ 70 และนักศึกษาทําตามแบบรอยละ 60 นอกจากนี้ นักศึกษาสวน
ใหญมีปญหาในการเผยแพรตีพิมพเนื่องจากการไมทราบแหลงขอมูลรอยละ 90 การไมเขาใจวิธีการเผยแพรตีพิมพ
บทความวิจัยรอยละ 70 การไมมั่นใจที่จะไปนําเสนอรอยละ 60 ปญหาดานภาษาอังกฤษรอยละ 30 และคาใชจาย
ในการนําเสนอรอยละ 20 ทั้งนี้ ผลการระดมสมองอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อหาแนวทางการพัฒนาเสนอวา ควร
ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนวิจัยใหเปนไปตามขั้นตอนและเปนระบบ ตั้งแตการศึกษาขอมูลประสบการณการ
ทํางานดานการบินและความตองการของนักศึกษา มีการอบรมการเขียนบทความวิจัยเพื่อนําเสนอในระดับชาติ
นานาชาติและการตีพิมพในวารสารของมหาวิทยาลัย พรอมอธิบายขั้นตอนกระบวนการนําเสนอบทความวิจัย
คําสําคัญ: การเขียนบทความวิจัย การเผยแพรตีพิมพ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการการบิน

Abstract

This research aims to 1) study the problems of the students in producing the research
articles for publication and publishing and 2) find the guidelines for developing research articles
and publishing the research articles of the master of arts in aviation management students,
Kasem Bundit University. The qualitative techniques used were interview the students regarding
the problems and brainstorming of the instructors. The results found that the students lack of
experience in writing articles and no guideline (80%). The students do not understand statistics
(70%). The students followed the pattern without understanding (60%). Moreover, the students
have publication problems since they do not know where to publish in national and
international conference (90%), are not confident to present (60%), English problem (30%) and
registration fee (20%). The instructors’ brainstorming in order to find the guidelines found that
instruction management should be step-by-step from studying the students’ experience in
aviation industry and the needs of the study. Training for writing the article for national &
international conference and publication in the journal should be provided, together with an
explanation of process in presenting the article.
Keywords: research article, publication, master of arts, aviation management
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บทนํา

การศึกษาระดับปริญญาโทเปนการศึกษาโดยมีพื้นฐานจากการวิจัย (Research-Based Instruction) มากกวา
การศึกษาเพียงเพื่อประยุกตใชหรือศึกษาตามตํารา (ชุติมา, 2554) เนื่องจากนักศึกษาไดมีองคความรูเพียงพอจาก
การศึกษาในระดับปริญญาตรีแลวจึงไดนํามาตอยอด (ไพฑูรย, 2557) แลวจึงทําวิจัยเพื่อจบการศึกษาในระดับปริญญา
โทไมวาจะเปนทั้งการคนควาอิสระและวิทยานิพนธ ทั้งนี้เมื่อจบการศึกษาแลว นักศึกษาที่ทําผลงานวิจัยการคนควา
อิสระและวิทยานิพนธจําเปนตองนําเสนอบทความวิจัยและเผยแพรตีพิมพผลงานวิจัยของตนในแหลงตางๆ ที่สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาแหงประเทศไทย (สกอ.) กําหนด โดยจะเปนการนําเสนอบทความวิจัยดวยปากเปลา (Oral
Presentation) การนําเสนอดวยโปสเตอร (Poster Presentation) ที่มีการตีพิมพรายงานสืบเนื่องจากการวิจัย
(Proceeding) ลงในหนังสือหรือซีดีในงานประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติก็ได นอกจากนี้ นักศึกษาอาจนํา
บทความลงตีพิมพลงในวารสารที่ไดรับการรับรองจากศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index
Centre) หรือ TCI ทั้งวารสารกลุมที่ 1 หรือกลุมที่ 2 ก็ได (สํานักคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2557) ทั้งนี้ การพัฒนาการ
เขียนบทความวิจัยเปนการชวยฝกฝนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูและหาความรูและนําเสนอความรูไดดวยตนเอง
ทั้งนี้จากประสบการณปที่ผานมาของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการบิน มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต พบวา นักศึกษาสวนใหญในหลักสูตรที่จบไปยังมีการผลิตผลงานประเภทบทความวิจัยและการเผยแพรตีพิมพ
เปนจํานวนนอย ทั้งนี้จากผลการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (2559) พบวา นักศึกษาไมไดผลิตผลงานวิจัย
ตีพิมพและเผยแพร จึงไดคะแนน ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร (รหัส59) เพียง 0.6 คะแนน ซึ่งเปนเพียงคะแนนจากแหลงเผยแพรทางเว็ปไซต
ของมหาวิทยาลัย ที่มีคาน้ําหนักเพียง 0.1 คะแนน
ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการผลิตบทความวิจัยและการเผยแพรตีพิมพของนักศึกษาใน
หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาการจั ดการการบิ น มหาวิ ทยาลั ยเกษมบั ณฑิ ตเพื่ อศึ กษาป ญหาการผลิ ต
ผลงานวิจัยและเผยแพรตีพิมพพรอมทั้งแนวทางการแกไขปญหาจากอาจารยประจําหลักสูตร

วัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาปญหาของนักศึกษาในการผลิตบทความวิจัยและการเผยแพรตีพิมพของนักศึกษาในหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
2. เพื่ อ หาแนวทางการพั ฒ นาการผลิต บทความวิ จั ยและการเผยแพร ตีพิ ม พข องนัก ศึ กษาในหลัก สู ต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ระเบียบวิธีวิจัย

เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปญหา
การผลิตบทความวิจัยและเผยแพรตีพิมพของนักศึกษาระดับปริญญาโทและแนวทางการพัฒนาการผลิตบทความวิจัย
และเผยแพรตีพิมพโดยอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตร สาขาการจัดการการบิน ผูวิจัยจึงเลือกใชวิธีการสัมภาษณ
นักศึกษาประจําหลักสูตรปริญญาโทประจําปการศึกษา 2560 จํานวน 16 คน เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก และใชวิธีการ
ระดมสมองอาจารยประจําหลักสูตรซึ่งมีวุฒิการศึกษาปริญญาเอกจํานวน 5 คนเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการผลิต
บทความวิจัยและตีพิมพเนื่องจากการวิจัยนี้เปนการคนหาปญหาและหาแนวทางการพัฒนาจึงไดแบงกลุมตัวอยางหรือ
ผูใหขอมูล (Key Informants) เปนกลุมนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรฯ และอาจารยประจําหลักสูตร ผูวิจัยได
สัมภาษณนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน ดวยคําถามดังนี้
1. เพราะเหตุใดนักศึกษาจึงไมสามารถผลิตบทความวิจัยจากการคนควาอิสระและวิทยานิพนธได
2. เพราะเหตุใดนักศึกษาจึงไมสามารถเผยแพรตีพิมพบทความวิจัยจากการคนควาอิสระและวิทยานิพนธได
เมื่อไดทราบผลการสัมภาษณจากนักศึกษาแลว ผูวิจัยจึงไดใชการระดมสมองอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน 5 ทาน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาการผลิตบทความวิจัยและการเผยแพรตีพิมพ
บทความวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตรฯ แลวจึงนําผลที่ไดมาสรุปในผลการวิจัยตอไป
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การวิเคราะหขอมูลและการนําเสนอ
เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้มีลักษณะเปนการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงสํารวจ ผูวิจัยจึงตองวิเคราะหขอมูลดวย
การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และสรุปประเด็นปญหาและแนวทางการพัฒนาเปนประเด็นไป

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลการวิจัยสามารถแบงไดเปน ผลที่ไดจากการสัมภาษณนักศึกษาถึงปญหาการผลิตผลงานวิจัยและการ
เผยแพรตีพิมพ ตามคําถามและวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
สาเหตุที่นักศึกษาไมสามารถผลิตบทความวิจัยจากการคนควาอิสระและวิทยานิพนธไดมาจากการขาด
ประสบการณในการเขียนบทความวิจัย การไมเขาสถิติ และการไมไดเลือกทําวิจัยตามความถนัดของตนเอง โดย
นักศึกษาจํานวนมากถึงรอยละ 80 ไดใหเหตุผลถึงปญหาการผลิตผลงานวิจัยจากคนควาอิสระและวิทยานิพนธวา
นักศึกษาสวนใหญไมมีประสบการณในการเขียนบทความวิจัยเพราะไมมีแนวทางในการเขียนมากอน นักศึกษา
สามารถผลิตงานวิจัยประเภทการคนควาอิสระแบบที่เคยเห็นบอย ๆ ได แตไมเขาใจการทําบทความวิจัย เพราะ
ตองเรียบเรียงความคิดและสรุปความอีกครั้ง มีนักศึกษาถึงรอยละ 70 ไมเขาใจการยอตารางคาสถิติและการสรุป
คาสถิติ SPSS นอกจากนี้ มีนักศึกษาจํานวนมากถึงรอยละ 60 แจงวา ตนเลือกทําการคนควาอิสระจากงานที่เขาใจ
ไดไมยากจึงใชวิธีการทําตามขั้นตอนมากกวาการทําตามความเขาใจ
สาเหตุที่นักศึกษาไมสามารถเผยแพรตีพิมพบทความวิจัยจากการคนควาอิสระและวิทยานิพนธได คือการไม
ทราบแหล งข อมู ล การไม เข าใจวิ ธี การเผยแพร ตี พิ มพ บทความวิ จั ย การไม มั่ นใจที่ จะไปนํ า เสนอ ป ญหาด า น
ภาษาอังกฤษและคาใชจายในการนําเสนอ โดยมีนักศึกษารอยละ 90 ไมทราบแหลงขอมูลและขั้นตอนในการตีพิมพ
ระดับชาติและนานาชาติ เนื่องจากไมไดมีการเรียนการสอนในรายวิชา สวนใหญมาจากการเลาประสบการณของ
เพื่อนนักศึกษาที่เปนอาจารยมหาวิทยาลัยถึงการไปนําเสนอดวยปากเปลา (Oral Presentation) ในงานประชุม
วิชาการระดับชาติ จึงไมทราบวา ควรจะเริ่มตนอยางไร มีนักศึกษาจํานวนมากถึงรอยละ 70 ไมไดเผยแพรตีพิมพ
บทความวิจัยในวารสารมหาวิทยาลัยเนื่องจากเห็นวายาก ไมมีผูตรวจบทความวิจัยกอนสงไปวารสารมหาวิทยาลัย จึง
มีโอกาสนอยและไมสงมีนักศึกษาถึงรอยละ 60 ไมกลาไปนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องจากกลัวการ
ตอบคําถามและตนไมถนัดหัวขอวิจัยของตนเพราะทําตามแบบแผนมากอนมีนักศึกษารอยละ 30 ไมเผยแพรตีพิมพ
บทความวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติเพราะตองนําเสนอดวยภาษาอังกฤษ และมีนักศึกษารอยละ 20 ระบุถึง
ปญหาที่ไมเผยแพรตีพิมพบทความวิจัยจากสาเหตุที่ตองเสียคาใชจายในการลงทะเบียนผลงานบทความวิจัย
ทั้งนี้จากการเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่คลายกัน พบวา มีปญหาในการตีพิมพผลงานวิจัยคลายกัน โดย
งานวิ จั ย เรื่ อ งแนวทางการส ง เสริ ม การตี พิ ม พ บ ทความวิ จั ย ในวารสารของคณาจารย แ ละนั ก วิ จั ย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2558) ที่ใชการวิจัยดวยแบบสอบถามจากการสุมอยางงายของของคณาจารยและ
นักวิจัย 205 คนและผูบริหารจํานวน 15 คน พบวา ปญหาหลักคือการเขียนบทความวิจัย (คาเฉลี่ย = 3.27)
ปญหาดานบุคคล (คาเฉลี่ย 3.23) การหาแหลงตีพิมพและเผยแพร (คาเฉลี่ย = 3.22) และปญหาดานการเงิน
(คาเฉลี่ย 3.13) โดยบทความวิจัยนี้ ไดเสนอแนวทางการแกไขปญหาที่คลายคลึงกันคือ การสงเสริมใหมีผูเชี่ยวชาญ
เขามาชวยตรวจสอบบทความวิจัย การมีผูชวยเหลือเกี่ยวกับภาษาตางประเทศ และการสรางแรงจูงใจในการเขียน
บทความวิจัยเพื่อเผยแพรตีพิมพ (ลัคนา, 2558).

สรุปผลการวิจัย

สรุปและอภิปรายผลปญหาของนักศึกษาที่ไดจากการสัมภาษณ
ปญหาในการผลิตบทความวิจัยและการเผยแพรตีพิมพเกิดสาเหตุหลัก 2 ประการคือ ปญหาการไมทราบ
ขั้นตอนและแหลงขอมูลในการเผยแพรตีพิมพ และปญหาในการเขียนบทความวิจัย นอกจากนี้ ยังมีปญหาอื่น ๆ
เชน ปญหาการไมถนัดการสื่อสารภาษาอังกฤษ และปญหาเรื่องคาใชจายในการตีพิมพ จึงสรุปไดวา ปญหาหลัก
ของนักศึกษาเกิดจากปญหาความรูเรื่องการเขียนบทความและการตีพิมพ และปญหาองคความรูในเรื่องที่ตนทํา
วิจัยซึ่งสวนใหญเปนการทําตามแบบแผนตามกันมามากกวาการเลือกเรื่องที่ตนเขาใจ
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สรุปและอภิปรายผลที่ไดจากการระดมสมองของอาจารยประจําหลักสูตร
การระดมสมองของอาจารยประจําหลักสูตรนําเสนอใน 4 แนวทาง คือ 1) การอบรมใหความรู โดยการมุง
ใหความรูในการเขียนบทความวิจัย การอบรมการใชสถิติ 2) การผนวกการเรียนและการเขียนบทความวิจัยเขา
ดวยกันโดยใหมีการสอดแทรกในการเรียนการสอนและนับเปนคะแนนในการเรียนการสอน โดยการใหนักศึกษา
เปนศูนยกลางคือเปนผูเลือกหัวขอวิจัยและประเภทของการวิจัยที่ตนเองสนใจและถนัด และ 3) การใหขอมูลและ
อธิบายกระบวนการขั้นตอนการสงบทความวิจัยและการนําเสนอการตีพิมพ
ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยและการเผยแพรตีพิมพ
ผูวิจัยไดจัดการระดมสมองอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตการจัดการการบินเพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาการผลิตบทความวิจัยและการเผยแพรตีพิมพจากผลที่ไดจากการสัมภาษณนักศึกษา
สรุปประเด็นจากการระดมสมองเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฯ ดังนี้
1. แนวทางการพัฒนาการเขียนบทความวิจัย
1.1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย เนื่องจากนักศึกษาไมเคยมีประสบการณการทํา
วิจัยมากอนและไมทราบแนวทางการเขียนบทความวิจัย
1.2 ใหนักศึกษาไดเปนผูเลือกงานวิจัยและวิธีการวิจัยที่ตนถนัดและสนใจ เนื่องจากนักศึกษาที่มาเขา
เรียนมีประวัติการทํางานในอุตสาหกรรมการบินที่แตกตาง การใชขอมูลและเขาถึงขอมูลที่ตนมีประสบการณจึง
แตกตางกัน เชน นักศึกษาที่มีประสบการณในการทํางานคลังสินคา โลจิสติกสและหวงโซอุปทาน หรือพยากรณ
ยอดขาย อาจเลื อ กทํ า วิจั ยการวิ เ คราะห เชิ ง ปริ มาณ (Quantitative Analysis) หรื อการวิ จั ยดํ าเนิ นการ
(Operational Research) ซึ่งตรงกับลักษณะงานของตนมากกวาทําวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพโดยตอง
สัมพันธกับรายวิชาในหลักสูตร
1.3 การกําหนดใหการเขียนบทความวิจัยเปนสวนหนึ่งในการใหคะแนนในรายวิชา ในการเรียน
หลักสูตรปริญญาระดับบัณฑิตศึกษานั้นมีจุดมุงหมายเพื่อสรางองคความรูและการคนควาวิจัย จึงสามารถสอดแทรก
การเขียนบทความวิจัยตาง ๆ ในรายวิชาได ทั้งนี้ อาจสอดแทรกในรูปแบบการเขียนบทความวิจัยการบินที่สอดแทรก
การสอนดวยวิธีที่แตกตางกันในแตละรายวิชา เชน ในรายวิชา กบ5123 กฎหมายในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งใชวิธีการ
สอนแบบเนนการแกไขปญหา (Problem Solving) ก็สามารถมอบหมายใหนักศึกษาไปทําวิจัยที่มุงเนนการศึกษา
แกไขปญหา หรือการมอบหมายการเขียนบทความวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในรายวิชา กบ5102 การ
จัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งสามารถใหนักศึกษาทําวิจัยประเภทการวิจัยแบบมีสวน
รวม (Participatory Action Research) ซึ่งผูสอนในแตละรายวิชายอมมีองคความรูและความสามารถในทางวิจัยใน
สาขาของตนเปนอยางดีแลวจึงสามารถแนะนําไดเปนอยางดี ทั้งนี้อาจนําความรูในรายวิชาที่นักศึกษาสนใจไปตอยอด
เปนการศึกษาทําวิทยานิพนธเพื่อจบหลักสูตรก็ได (ทิศนา, 2556; Rosenshine, 2012)
1.4 การอบรมใหค วามรู เ รื่ อ งสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนาและสถิ ติขั้ น กลาง ในการเขี ย นบทความวิ จั ย นั้ น
นักศึกษาควรเขาใจความหมายของคาที่ปรากฏในตารางแสดงผล SPSS ทั้งนี้จากผลการสัมภาษณพบวานักศึกษาไม
เขาใจการแสดงผลและแสดงคา เมื่ออธิบายไมไดจึงนําเสนอตารางหลายสวนทั้งที่จริงแลว การนําเสนอบทความ
วิจัยใหเลือกนําเสนอเพียงเทาที่จําเปน ดังนี้ อาจารยประจําหลักสูตรจึงเสนอใหมีการจัดอบรมใหความรูเรื่องสถิติ
เชิงพรรณนา และสถิติขั้นกลาง เชน t-test, Chi-Square, Paired Test, Pearson’s Correlation, Regression
Analysis ดวย
2. แนวทางการเผยแพรตีพิมพบทความวิจัย
2.1 การอธิบายแหลงขอมูลและขั้นตอนในการตีพิมพระดับชาติและนานาชาติ เนื่องจากเบื้องตน
นักศึกษาไมเคยมีประสบการณมากอนจึงยังไมทราบแหลงขอมูลการตีพิมพระดับชาติและนานาชาติ อาจารยผูสอน
หรือผูประสานงานหลักสูตรปริญญาโทจึงควรอธิบายแหลงขอมูลและขั้นตอนในการตีพิมพ โดยอาจจะทําในรูปของ
การใหแผนผังอธิบายขั้นตอนกระบวนการ
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การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 3”

2.2 การใหนักศึกษาลองนําบทความวิจัยที่เคยทําในรายวิชาที่ตนศึกษามาแลวมานําเสนอในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติที่ตีพิมพรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding) อาจารยผูสอนหรืออาจารยที่
ปรึก ษาควรชว ยตรวจทานบทความวิจั ยของนั กศึ กษาและใหกํ าลั งใจกอ นการนํ าเสนอในการประชุ มวิ ชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติที่ตองตีพิมพ โดยอาจารยผูสอนหรืออาจารยที่ปรึกษาอาจเขารวมสังเกตการณในการ
ประชุมวิชาการนั้นดวยก็ได
2.3 การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารของมหาวิทยาลัย อาจารยผูสอนควรสงเสริมให
นักศึกษาเรียนรูการเขียนบทความวิจัยจากการอานบทความวิจัยจากฐานขอมูลของที่มหาวิทยาลัยมีโดยเฉพาะ
ฐานขอมูลที่เปนภาษาอังกฤษเพื่อใหนักศึกษาคุนเคยกับการใชภาษาและเขาใจรูปแบบวิธีการเขียนเชิงวิชาการ โดย
สอดแทรกในรายวิชาแตละวิชา ทั้งนี้ อาจเริ่มโดยการสงบทความวิจัยลงวารสารกลุมที่ 2 จากศูนยดัชนีวารสารการ
อางอิงวารสารไทยก็ได
2.4 การแนะนําการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีการตีพิมพรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุม (Proceeding) ที่ไมเสียคาใชจาย ทางมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรควรมีการแนะนําการประชุมวิชาการ
ระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ที่ ตี พิ ม พ Proceeding ที่ ไ ม มี ค า ใช จ า ย เช น การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ข องนั ก
เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, การประชุมระดับชาติ ดานวิทยาการจัดการ สาขาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, The International Conference on Social Sciences, Arts and Media.
Social sciences, arts and media มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลที่ไดจากการสัมภาษณนักศึกษาเปนการบรรยายและอธิบาย
ปญหาที่ เกิดขึ้ นกับตน การศึกษาปญหาในการเขีย นบทความวิจั ยของนักศึก ษาที่ดีค วรพิจ ารณาจากผลงานที่
นักศึกษาเคยเขียนแลวนํามาพิจารณาประกอบกันวา นักศึกษาพบปญหาที่จุดใดและควรแกไขอยางไร
2. มีนักศึกษาจํานวนหนึ่งใหความคิดเห็นในการเลือกทําบทความวิจัยวา ตนมักเลือกทําบทความวิจัยที่ตน
ทําไดและทําตามแบบแผนกันมา เพราะไมเห็นแนวทางใหม ๆ ในการทําวิจัยดานการบิน ผูวิจัยจึงควรทําสังเคราะห
การวิจัยและการวิจัยเชิงอภิมานดานการบิน เพื่อศึกษาหาประเด็นใหม ๆ ที่ยังไมเคยมีคนทํา และทําใหทราบวา
ประเด็นใดหรือเรื่องใดมีคนทํามากแลวแตยังอาจพัฒนาตอยอดได และนํามาเสนอและใหนักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นเพื่อใหเกิดความคิดใหมๆ
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยประจําหลักสูตรและนักศึกษาทุกทานที่มีสวนรวมใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้
เอกสารอางอิง
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การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนิสิต
ในรายวิชาจุลชีววิทยาอาหารภาคปฏิบัติการ
Resource Management to Improve Learning Potential of Students
in the Food Microbiology Laboratory
___________________________________________________________________
1*
1
เสาวคนธ ตวนเทศ และ พัฒนา เหมะธุรินทร
Sowvakon Tuanted1* and Phatthana Hemathulin1

บทคัดยอ

งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อทบทวน และวิเคราะหปญหาที่พบในรายวิชาจุลชีววิทยาอาหาร
ภาคปฏิบัติการ 2)เพื่อนําความรู และทักษะของนักวิทยาศาสตรมาใชในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตในดานเทคนิค
การเตรียมสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ 3) เพื่อนําสื่อสังคมออนไลน และเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาศักยภาพของ
นิสิตในดานเทคนิคปลอดเชื้อและวิธีการใชเครื่องมือทางจุลชีววิทยา 4) เพื่อรวบรวมองคความรู และจัดทําคูมือการ
ตรวจผลปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตในดานการตรวจผลปฏิบัติการที่ถูกตอง 5) เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบ
และการทํางานเปนทีมของนิสิตในรายวิชาจุลชีววิทยาอาหารภาคปฏิบัติการ ซึ่งมีขอบเขตในการศึกษาคือนิสิตใน
รายวิชาจุลชีววิทยาอาหารภาคปฏิบัติการ ปการศึกษา 2559 จํานวน 80 คน
ผลการวิจัยพบวา 1) จากกการทบทวน และการวิเคราะหปญหาในแตละขั้นตอน พบวา นิสิตไมเขาใจวิธีการ
เตรียมและการคํานวณปริมาณอาหารเลี้ยงเชื้อ ลืมเทคนิคปลอดเชือ้ นิสิตไมมาเช็คผลปฏิบัติการ และตัวอยางอาหารที่
นํามาตรวจวิเคราะหไมมีเชื้อเปาหมายที่ตองการศึกษา 2) จากการแบงกลุมยอยเพื่อสอนวิธีการเตรียมสารเคมีและ
อาหารเลี้ยงเชื้อโดยถายทอดความรูและทักษะของนักวิทยาศาสตร พบวาผลการประเมินความเขาใจหลังจากการเตรียม
ปฏิบัติการอยูในระดับมาก (X�=4.08) แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) จากความเขาใจของนิสิตกอนการ
เตรียมปฏิบัติการ (X�=3.41) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง และจากการถายทอดความรูทางดานการเตรียมปฏิบัติการของ
นักวิทยาศาสตร พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตรอยูในระดับมากที่สุด
(X�=4.25) 3) เมื่อนําสื่อสังคมออนไลน และเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตในดานเทคนิคปลอดเชื้อและ
วิธีการใชเครื่องมือทางจุลชีววิทยา จากการสังเกตและการบันทึกผลพบวานิสิตมีการทําปฏิบัติการโดยใชเทคนิคและ
เครื่องมือทางจุลชีววิทยาที่ถูกตองเพิ่มขึ้นจาก 24% เปน 83% แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) 4) การ
พัฒนาศักยภาพนิสิตดานการตรวจผลปฏิบัติการที่ถูกตอง โดยทําการรวบรวมองคความรู และจัดทําคูมือการตรวจผล
ปฏิบัติการพบวาสามารถจัดทําผลปฏิบัติการที่ถูกตองได 100% จากจํานวนปฏิบัติการทั้งหมด และนิสิตไดรับการ
ถายทอดความรูดังกลาวในวันที่นัดตรวจผลปฏิบัติการ 5) จากการบันทึกการมาชวยเตรียมปฏิบัติ และการตรวจผล
ปฏิบัติการ พบวานิสิตเขารวมกิจกรรมดังกลาว 90.4% ซึ่งเปนการเพิ่มความรับผิดชอบและการทํางานเปนทีมของนิสิต
คําสําคัญ: ศักยภาพการเรียนรู จุลชีววิทยาอาหาร เทคนิคปลอดเชื้อ อาหารเลี้ยงเชื้อ

Abstract

The research aims 1) to review and analyze the problem that occurred during the food
microbiology practical course, 2) to use knowledge and scientific skills of technician staffs to
develop students for chemical and culture medium preparation techniques, 3) to make social
media and technology for improve the aseptic technique, 4) to collect data and database for
interpretation data, and 5) to improve scientific skills, responsibility and teamwork for students.
1
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Populations in this study are 80 peoples who registered in the food microbiological practical
course in the academic year of 2016.
The results revealed that 1) Based on the reviewing and analyzing of the problems, it was
found that the students did not understand how to prepare and calculate the amount of culture
medium, correctly apply the aseptic technique and define the targeted microorganism for each
food sample. 2) The assessment on the student understanding after the chemical and culture
medium preparation practical was in a high level (�X=4.08) when dividing students into small group
prior teaching by the technician staff. The level of students understanding after the practical was
significantly different (p<0.05) from before the practical (�X=3.41) as classified in the mediated level.
Furthermore, the students were highly satisfied (�X=4.25) on the knowledge transfer by the
technician staff during the practical. 3) When using social media and technology to teach students
about the food microbiological aseptic technique, the students could correctly apply the
technique and apparatus during the practical. The assessing score on the correctly used of the
food microbiological aseptic technique and apparatus was significantly increased from 24% to 83%
(p<0.05). 4) To collect data and database for interpretation data, was very effective. The students
gained that knowledge on the day of the practical. All students could accurately and correctly
interpret the lab results. 5) Based on the pre-lab records and lab reports, 90.4% of students were
participated, indicating to improve scientific skills, responsibility and teamwork for students.
Keywords: learning potential, food microbiology, aseptic technique, culture medium

บทนํา

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร ไดเปดการเรียนการสอนในรายวิชาจุลชีววิทยาอาหาร ซึ่งรายวิชานี้ไดมีการเรียนการสอนดาน
ปฏิบัติการรวมอยูดวย รายวิชาจุลชีววิทยาอาหารภาคปฏิบัติการ มีวัตถุประสงคเพื่อใหนิสิตจําแนกชนิดของจุลินทรีย
ที่สําคัญในผลิตภัณฑเกษตรได เพื่อใหนิสิตตระหนักถึงความสําคัญของปจจัยการเจริญ และการอยูรอดของจุลินทรีย
ในผลิตภัณฑเกษตร เพื่อใหนิสิตรูจักชนิดของจุลินทรียที่เปนสาเหตุของอาหารเปนพิษ ไดแก แบคทีเรีย รา ไวรัส
เปนตน และเพื่อใหนิสิตทราบความสําคัญของการประกันคุณภาพทางดานจุลินทรียในผลิตภัณฑเกษตร (เกรียงไกร,
2559) การทําปฏิบัติการมีสวนสําคัญที่จะทําใหนิสิตสามารถเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ และเห็นผลจริงจากการทํา
การทดลอง ซึ่งการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คือแนวการจัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนสรางความรู
ใหมและสิ่งประดิษฐใหมโดยการใชกระบวนการทางปญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการ
กลุม) และใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธและมีสวนรวมในการเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชได โดยผูสอนมีบทบาท
เปนผูอํานวยความสะดวกจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตอง
จัดใหสอดคลองกับความสนใจ ความสามารถ และความถนัดเนนการบูรณาการความรูในศาสตรสาขาตางๆ ใชวิธีการ
สอนที่หลากหลายแหลงความรูสามารถพัฒนาปญญาอยางหลากหลายคือ พหุปญญา รวมทั้งเนนการวัดผลอยาง
หลากหลายวิธี (พิมพพันธ, 2550)
รายวิชาจุลชีววิทยาอาหารภาคปฏิบัติการตองใชทรัพยากรในหองปฏิบัติการ ทั้งสารเคมี เครื่องมือหรือครุภัณฑ
เทคนิคปลอดเชื้อ และการตรวจผลการทําปฏิบัติการที่ถูกตอง ซึ่งเมื่อทําการวิเคราะหกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในภาพรวมของรายวิชาจุลชีววิทยาอาหารภาคปฏิบัติการแลว พบวากระบวนการจัดการเรียนการสอนเริ่มตั้งแตกอน
การทําปฏิบัติการนิสิตทุกกลุมจะไดรับมอบหมายใหมาชวยเตรียมปฏิบัติการ เปนการเพิ่มทักษะการวางแผน การ
คํานวณ การฝกฝนทักษะการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ การเรียนรูเทคนิคปลอดเชื้อตางๆ การเรียนรูวิธีการใชเครื่องมือ
ทางดานจุลชีววิทยา ซึ่งปญหาที่พบคือนิสิตมาไมครบทุกคน ลืมวิธีการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ และไมทราบวิธีการใช
เครื่องมือที่ถูกตอง ในระหวางการทําปฏิบัติการนิสิตลืมเทคนิคปลอดเชื้อ ลืมวิธีการใชเครื่องมือในปฏิบัติการนั้นๆ ซึ่ง
อาจทําใหผลการทดลองคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง และหลังการทําปฏิบัติการนิสิตมักมาตรวจผลการทดลองไมตรง
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ตามวันที่กําหนด หรือไมมาตรวจผลการทดลอง ทําใหผลการทดลองคลาดเคลื่อน และในบางครั้งตัวอยางอาหารที่
เตรียมมาใหนิสิตตรวจไมมีเชื้อจุลินทรียกลุมเปาหมายทําใหนิสิตไมไดเรียนรูผลการทดลองที่ถูกตอง
จากการวิเคราะหปญหาดังกลาวทําใหมีแนวความคิดที่จะพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนิสิตในรายวิชาจุล
ชีววิทยาอาหารภาคปฏิบัติการทั้งดานเทคนิคการเตรียมสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ ดานเทคนิคปลอดเชื้อและ
วิธีการใชเครื่องมือทางจุลชีววิทยา ดานการตรวจผลปฏิบัติการที่ถูกตอง และการเพิ่มความรับผิดชอบและการทํางาน
เปนทีมของนิสิตในรายวิชาจุลชีววิทยาอาหารภาคปฏิบัติการโดยการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีในหองปฏิบัติการ
อาทิ ความรูและทักษะของนักวิทยาศาสตร สื่อสังคมออนไลน และเทคโนโลยี เชื้อจุลินทรียที่มีในธนาคารสายพันธุ
จุลินทรีย มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับการพัฒนานิสิต

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อทบทวน และวิเคราะหปญหาที่พบในรายวิชาจุลชีววิทยาอาหารภาคปฏิบัติการ
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตดานเทคนิคการเตรียมสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยนําความรูและทักษะของ
นักวิทยาศาสตรมาใชในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตในดานเทคนิคการเตรียมสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตดานเทคนิคปลอดเชื้อ และวิธีการใชเครื่องมือทางจุลชีววิทยา โดยการนําสื่อสังคม
ออนไลนและเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาศักยภาพของนิสติ ในดานเทคนิคปลอดเชื้อและวิธีการใชเครื่องมือทางจุลชีววิทยา
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตดานการตรวจผลปฏิบัติการที่ถูกตอง โดยการรวบรวมองคความรู และจัดทําคูมือ
การตรวจผลปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตในดานการตรวจผลปฏิบัติการที่ถูกตอง
5. เพื่อการพัฒนาศักยภาพนิสิตดานความรับผิดชอบและการทํางานเปนทีม โดยการเช็คชื่อการเขารวมเตรียม
ปฏิบัติการและการเช็คผลปฏิบัติการ

ระเบียบวิธีวิจัย

กลุมตัวอยางที่ใชทําการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชทําการวิจัยครั้งนี้ คือนิสิตในรายวิชาจุลชีววิทยาอาหารภาคปฏิบัติการ ภาคตน ปการศึกษา
2559 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร จํานวน 80 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบประเมินความเขาใจตอการเตรียมปฏิบัติการ รายวิชาจุลชีววิทยาอาหารภาคปฏิบัติการ
2. แบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตรรายวิชาจุลชีววิทยาอาหารภาคปฏิบัติการ
3. แบบบันทึกการสังเกตการณเทคนิคปลอดเชื้อ และการใชเครื่องมือทางจุลชีววิทยาของนิสิต
4. แบบบันทึกการเขารวมเตรียมปฏิบตั ิ และการมีสวนรวมในการทํางานเปนทีมของนิสิต
วิธีการดําเนินการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้
1. ทบทวน และวิเคราะหปญหาที่พบในรายวิชาจุลชีววิทยาอาหารภาคปฏิบัติการ ทําการทบทวน และ
วิเคราะหปญ
 หาที่พบในรายวิชาจุลชีววิทยาอาหารภาคปฏิบัติการ วางแผนวิธีการแกไขปญหาที่ไดจากการวิเคราะห
ผลที่คาดจะไดรับ และวิธีการประเมินผลและตัวชี้วัดความสําเร็จตามขั้นตอนตางๆ
2. การพัฒนาศักยภาพนิสิตดานเทคนิคการเตรียมสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ ทําการแบงนิสิตออกเปน
กลุมๆ ละ 3 คน จํานวน 26 กลุมเพื่อสอนวิธีการเตรียมสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อโดยใหนิสิตสงขั้นตอนการทํา
ปฏิบัติการ การคํานวณอุปกรณและอาหารเลี้ยงเชื้อกอน 2 วัน และนัดนิสิตมาสอนวิธีการคํานวณและวิธีการเตรียม
อีกครั้งในวันที่เตรียมปฏิบัติการ หลังจากการสอนและการเตรียมปฏิบัติการเสร็จสิ้นใหนิสิตทําแบบประเมินความ
เขาใจและผลสัมฤทธิ์ตอการเตรียมปฏิบัติการรายวิชาจุลชีววิทยาอาหารภาคปฏิบัติการ และทําการประเมินความพึง
พอใจตอการการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร
3. การพัฒนาศักยภาพนิสิตดานเทคนิคปลอดเชื้อ และวิธีการใชเครื่องมือทางจุลชีววิทยา โดยการจัดทํา
สื่อมัลติมีเดียการใชเครื่องมือ และเทคนิคปลอดเชื้อที่ใชในรายวิชาจุลชีววิทยาอาหาร และนําเครื่องมือที่จะตองใชใน
ปฏิบัติการตอไปขึ้นเพจรายวิชาเพื่อใหนิสิตศึกษากอนมาทําปฏิบัติการ
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4. การพัฒนาศักยภาพนิสิตดานการตรวจผลปฏิบัติการที่ถูกตอง จัดทําคูมือผลปฏิบัติการที่ถูกตองใน
รายวิชาจุลชีววิ ทยาอาหาร ในชั่วโมงที่นัดตรวจผลปฏิบัติการนิ สิตจะไดเรียนรู ผลปฏิบัติการที่ถู กตอง ซึ่งหากมี
เชื้อจุลินทรียในธนาคารสายพันธุจุลินทรียของคณะฯ จะนํามาทําผลปฏิบัติการที่ถูกตองใหนิสิตศึกษา และคนควาหา
รูปจากอินเตอรเน็ตมาใหนิสิตดู และสอนวิธีการคํานวณหรือการเช็คผลปฏิบัติการที่ถูกตอง
5. การพัฒนาศักยภาพนิสิตดานความรับผิดชอบและการทํางานเปนทีม ทําการเช็คชื่อการเขารวมเตรียม
ปฏิบัติการและการเช็คผลปฏิบตั ิการ โดยใชแบบบันทึกการเขารวมเตรียมปฏิบตั ิการและการมีสวนรวมในการทํางาน
เปนทีมของนิสิต
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คาเฉลี่ย () รอยละ (%) และการทดสอบคา T-test

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

1. ผลการทบทวน และวิเคราะหปญหาที่พบในรายวิชาจุลชีววิทยาอาหารภาคปฏิบัติการ
จากการทบทวน และวิเคราะหปญหาที่พบในรายวิชาจุลชีววิทยาอาหารภาคปฏิบัติการ โดยแบงชวงเวลา
ออกเปนกอนการทําปฏิบัติการ ระหวางการทําปฏิบัติการ และหลังการทําปฏิบัติการทําใหทราบถึงปญหาที่พบในแต
ละปการศึกษาที่ผานมา นํามาสูการวิเคราะหและหาวิธีการแกไข ผลที่คาดวาจะไดรับ รวมถึงวิธีการประเมินผลและ
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามขั้นตอนตางๆ (ดังตารางที่ 1)
2. ผลการพัฒนาศักยภาพนิสิตดานเทคนิคการเตรียมสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ
จากการแบงกลุมยอยเพื่ อสอนวิธี การเตรียมสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยใหนิ สิตสงขั้ นตอนการทํ า
ปฏิบัติการ การคํานวณอุปกรณและอาหารเลี้ยงเชื้อกอน 2 วัน และนัดนิสิตมาสอนวิธีการคํานวณและวิธีการเตรียม
อีกครั้งในวันที่เตรียมปฏิบัติการ หลังจากการสอนและการเตรียมปฏิบัติการเสร็จสิ้น ใหนิสิตทําแบบประเมินความ
เขาใจ และผลสัมฤทธิ์ตอการเตรียมปฏิบัติการ รายวิชาจุลชีววิทยาอาหารภาคปฏิบัติการ พบวาผลการประเมินความ
เขาใจหลังจากการเตรียมปฏิบัติการอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.08) แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
จากความเขาใจของนิสิตกอนการเตรียมปฏิบัติการ (คาเฉลี่ย 3.41) ซึ่งอยูในระดับปานกลาง (ดังตารางที่ 2)
จากการนําทักษะและความรูของนักวิทยาศาสตรมาถายทอดใหนิสิตเพื่อพัฒนาศักยภาพดานเทคนิคการ
เตรียมสารเคมีและอาหารเลี้ยงเชื้อ พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตรอยูใน
ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.25) ซึ่งในประเด็นความรูความสามารถของนักวิทยาศาสตรในการแนะนําเทคนิคตางๆ
ขณะทําปฏิบัติการ และประเด็นความรูความสามารถของนักวิทยาศาสตรในการสาธิตปฏิบัติการมีคะแนนความพึง
พอใจในระดับมากที่สุดซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.54 และ 4.57 (ตามลําดับ) (ดังตารางที่ 3)
3. ผลการพัฒนาศักยภาพนิสิตดานเทคนิคปลอดเชื้อ และวิธีการใชเครื่องมือทางจุลชีววิทยา
จากการจัดทําสื่อมัลติมีเดียการใชเครื่องมือและเทคนิคปลอดเชื้อที่ใชในรายวิชาจุลชีววิทยาอาหาร และนํา
เครื่องมือที่จะตองใชในปฏิบัติการตอไปขึ้นเพจรายวิชา โดยมีวีดีโอเทคนิคการเตรียมตัวอยางอาหารและตีปนอาหาร
วีดีโอเทคนิคการทํา cross streak วีดีโอเทคนิคการทํา Serial dilution และ spread plate เพื่อใหนิสิตศึกษากอนมา
ทําปฏิบัติ การ ซึ่งทําการโพสตในเพจรายวิชาฯ วันที่ 21 สิงหาคม 2559 และ 7 กันยายน 2559 (ดังภาพที่ 1) จากการ
สังเกตและการบันทึกผลพบวานิสิตมีการทําปฏิบัติการโดยใชเทคนิคและเครื่องมือทางจุลชีววิทยาที่ถูกตองเพิ่มขึ้นจาก
24% เปน 83% แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และมีสถิติเขาชมมากกวา 2,000 ครั้ง ซึ่งจากการใชสื่อ
มัลติมีเดีย และสื่อสังคมออนไลนใหเกิดประโยชนกับการเรียนการสอนในครั้งนี้สอดคลองกับแนวความ คิดของ Brown
(2006) และ Tapscott (2008) ซึ่งไดกลาวไววาปจจุบันผูเรียนในระดับอุดมศึกษาเปนเยาวชนรุนใหมที่อยูในยุคดิจิทัล
หรือเรียกวา Net generation มีการใชงานสื่อสังคมออนไลนในวงกวางเพื่อประโยชนหลายประการ ทั้งนี้สื่อสังคม
ออนไลน สามารถนํ าไปใช ประโยชน ได ทั้ งการดํ าเนิ นชี วิ ตประจํ าวั นและสนั บสนุ นการเรี ยนรู ทั้ งนี้ การศึ กษาใน
ระดับอุดมศึกษาเปนการศึกษาขั้นสูงบทบาทของสถาบันการศึกษา การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในปจจุบันคือ
การมุงเนนการชวยเหลือ สนับสนุนผูเรียนในการสรางความรูใหมดวยตนเอง โดยรูปแบบการสอนตองเปลี่ยนวิธีการ
สอนจากที่ครูเปนศูนยกลาง (Teacher-focused approach) มาเปนการสอนที่เนนความรวมมือของผูเรียน และการ
ทํากิจกรรมรวมกัน (Student-focused model based on collaboration)
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ตารางที่ 1 แสดงปญหาที่พบ วิธีการแกไขปญหาที่ไดจากการวิเคราะห ผลที่คาดวาจะไดรับ และวิธีการประเมินผล
และตัวชี้วัดความสําเร็จตามขั้นตอนตางๆ

ชวงเวลา การวิเคราะหปญหา
กอนทํา
นิสิตไมเขาใจวิธีการ
ปฏิบตั ิการ เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
การคํานวณปริมาณ
อาหารเลี้ยงเชื้อ

นิสิตที่มาชวยเตรียมมา
ไมครบทุกคน เนื่องจาก
ไมมีคะแนนทําใหนิสิต
ขาดทักษะการเตรียม
อาหารเลี้ยงเชื้อที่ตองใช
ในรายวิชาตอไป และ
เมื่อตองทําเทคนิควิจัย
ระหวางทํา นิสิตลืมเทคนิคปลอดเชื้อ
ปฏิบตั ิการ ทีถ่ ูกตองที่ตองใชใน
ปฏิบัติการนั้นๆ ซึ่งอาจ
ทําใหผลการทดลอง
คลาดเคลื่อนจากความ
เปนจริง

หลังทํา
นิสิตไมมาเช็คผล
ปฏิบตั ิการ ปฏิบัติการ ทําใหไม
เขาใจผลที่ถูกตอง หรือ
มาชากวาวันที่กําหนดทํา
ใหผลการทดลอง
คลาดเคลื่อนไป
ตัวอยางอาหารที่นํามา
ตรวจวิเคราะหไมมีเชื้อ
เปาหมายที่ตองการ
ศึกษา ทําใหนิสิตไมเห็น
ผลปฏิบัติการที่ถูกตอง
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วิธีการแกไข
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ทํ า การพั ฒ นาศั ก ยภาพนิ สิ ต นิสิตไดรับความรูเรื่องวิธีการ
ดานเทคนิคการเตรียมสารเคมี เตรียมสารเคมีและอาหาร
และอาหารเลี้ ย งเชื้ อ : โดย เลี้ยงเชื้อมากกวากอนสอน
แบ งกลุ ม ยอ ยเพื่ อ สอนวิ ธี ก าร
เตรียมสารเคมีและอาหารเลี้ยง
เชื้อ

ทํ า การพั ฒ นาศั ก ยภาพนิ สิ ต นิสิตมีความรับผิดชอบและ
ดา นความรั บผิ ดชอบและการ การทํางานเปนทีม
ทํางานเปนทีม : โดย
ไดรับความรวมมือจากอาจารย
ประจําวิชาในการใหคะแนน
5% สําหรับการเช็คชื่อ ในการ
เตรียมปฏิบัติการและการเช็ค
ผลปฏิบัติการ
ทําการพัฒนาศักยภาพนิสิตดาน ไดสื่อมัลติมีเดียวิธีการใช
เทคนิคปลอดเชื้อ และวิธีการใช เครื่องมือและเทคนิคปลอด
เครื่ องมื อทางจุ ลชีววิ ทยา: โดย เชื้อที่ใชในรายวิชาจุลชีววิทยา
จั ด ทํ า สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย การใช อาหาร
เครื่องมือและเทคนิคปลอดเชื้อ
ที่ ใ ช ใ นรายวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยา
อาหาร และนํ า เครื่ อ งมื อ ที่
จะตองใชในปฏิบัติการตอไปขึ้น
เพจรายวิชา เพื่ อใหนิ สิตศึกษา
กอนมาทําปฏิบัติการ
ไดรับความรวมมือจากอาจารย นิสิตมาเช็คผลปฏิบัติการ และ
ประจําวิชาในการใหคะแนน ไดรับความรูเรื่องผล
5% สําหรับการเช็คชื่อ ในการ ปฏิบัติการที่ถูกตอง
เตรียมปฏิบัติการและการเช็ค
ผลปฏิบัติการ
ทําการพัฒนาศักยภาพนิสิต คูมือผลปฏิบัติการที่ถูกตองใน
ดานการตรวจผลปฏิบัติการที่ รายวิชาจุลชีววิทยาอาหาร
ถูกตอง: โดยจัดทําผล
ภาคปฏิบัติการ
ปฏิบัติการที่ถูกตองไวใหนิสิต
ในวันที่มาเช็คผลปฏิบัติการ

วิธีการประเมินผล
วิธีการประเมินผล
1.แบบประเมินความเขาใจตอการ
เตรียมปฏิบัติการ รายวิชาจุล
ชีววิทยาอาหารภาคปฏิบัตกิ าร
2.แบบประเมินความพึงพอใจการ
ปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร
รายวิชาจุลชีววิทยาอาหาร
ภาคปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
มีคะแนนประเมิน > 3.51
วิธีการประเมินผล
การเช็คชื่อนิสิต
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
นิสิตมาเตรียมปฏิบัติการและเช็ค
ผลปฏิบัติการ >80%

วิธีการประเมินผล
ประเมินผลโดยการสังเกตุการทํา
ปฏิบัติการโดยใชเทคนิคปลอด
เชื้อ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
นิสิตมีสามารถทําปฏิบัติการโดย
ใชเทคนิคปลอดเชื้อที่ถูกตองจาก
การสังเกตุและการบันทึกของ
นักวิทยาศาสตร > 80%
วิธีการประเมินผล
การเช็คชื่อนิสิต
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
นิสิตมาเช็คผลปฏิบัติการ >80%
วิธีการประเมินผล
แบบประเมินความพึงพอใจโดยใช
google form วัดความเขาใจของ
นิสิต ณ วันที่มาเช็คผลปฏิบัติการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
นิสิตมีความเขาใจการเช็คผล
ปฏิบัติการ > 3.51

29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 3”

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเขาใจและผลสัมฤทธิ์ตอการเตรียมปฏิบัติการ รายวิชาจุลชีววิทยาอาหาร
ภาคปฏิบตั ิการ ประจําปการศึกษา 2559
ความพึงพอใจ
ปจจัย
คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
1. ความเขาใจกอนการเตรียมปฏิบตั ิการ
3.41
ปานกลาง
2. ความเขาใจหลังการเตรียมปฏิบตั ิการ
4.08
มาก
3. ความสามารถของนักวิทยาศาสตรในการอธิบายวิธีการเตรียมปฏิบัติการ
4.30
มากที่สุด
4. การชวยเตรียมปฏิบัติการทําใหนิสิตเขาใจถึงวิธีการคํานวณจํานวนอาหารเลี้ยงเชื้อ
4.14
มาก
และอุปกรณที่ใชในระดับใด
5. การชวยเตรียมปฏิบัติการทําใหนิสิตเขาใจถึงเทคนิคทางจุลชีววิทยาตางๆ ในระดับใด 4.04
มาก
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตรรายวิชาจุลชีววิทยาอาหาร
ภาคปฏิบตั ิการ ประจําปการศึกษา 2559
ความพึงพอใจ
ปจจัย
คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ
1.ความรูความสามารถของนักวิทยาศาสตรในการสอนเตรียมปฏิบัติการ
4.46
มากที่สุด
2.ความรูความสามารถของนักวิทยาศาสตรในการแนะนําเทคนิคตางๆขณะทําปฏิบัติการ 4.54
มากที่สุด
3.ความรูความสามารถของนักวิทยาศาสตรในการสาธิตปฏิบตั ิการ
4.57
มากที่สุด
4. ความตรงตอเวลาและความพรอมปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร
4.38
มากที่สุด
5.การจัดเตรียมหองปฏิบัติการและเครื่องมือตรงตามวัตถุประสงคของปฏิบัติการ
4.22
มากที่สุด
6.การจัดเตรียมหองปฏิบัติการและเครื่องมือสะดวกตอการใชงาน
3.97
มาก
7.การจัดเตรียมหองปฏิบัติการและเครื่องมือสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย
4.20
มาก
8.อาหารเลี้ยงเชื้อและอุปกรณวิทยาศาสตรตรงตามวัตถุประสงคของรายวิชา
4.20
มากที่สุด
9.อาหารเลี้ยงเชื้อและอุปกรณวิทยาศาสตรเพียงพอตอการใชงาน
3.96
มาก
10.อาหารเลี้ยงเชื้อและอุปกรณวิทยาศาสตรพรอมสําหรับการทําปฏิบัติการ
3.97
มาก
11.ระดับความพึงพอใจในภาพรวมการใหบริการ
4.24
มากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย
4.25
มากที่สุด

A
B
C
ภาพที่ 1 แสดง QR code A: วีดีโอเทคนิคการเตรียมตัวอยางอาหารและตีปนอาหารดวยเครื่อง Stomacher, B:
วีดีโอเทคนิคการทํา cross streak, C: วีดีโอเทคนิคการทํา Serial dilution และ spread plate
4. ผลการพัฒนาศักยภาพนิสิตดานการตรวจผลปฏิบัติการที่ถูกตอง
โดยจัดทําคูมือผลปฏิบัติการที่ถูกตองในรายวิชาจุลชีววิทยาอาหาร ในชั่วโมงที่นัดตรวจผลปฏิบัติการนิสิตจะได
เรียนรูผลปฏิบัติการที่ถูกตอง ซึ่งหากมีเชื้อจุลินทรียในธนาคารสายพันธุจุลินทรียของคณะฯ จะนํามาทําผลปฏิบัติการที่
ถูกตองใหนิสิตศึกษา แตหากไมมีจะคนควาหารูปจากอินเตอรเน็ตมาใหนิสิตศึกษา นอกจากนี้ยังไดสอนวิธีการคํานวณ
หรือการเช็คผลที่ถูกตอง ผลของการพัฒนาศักยภาพนิสิตดานการตรวจผลปฏิบัติการที่ถูกตอง พบวาสามารถจัดทําผล
ปฏิบัติการที่ถูกตองตามหลักวิชาจุลชีววิทยาอาหารทั้งสิ้น 19 บทปฏิบัติการ คิดเปน 100% ของปฏิบัติการทั้งหมด
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การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 3”

5. การพัฒนาศักยภาพนิสิตดานความรับผิดชอบและการทํางานเปนทีม
การพัฒนาศักยภาพนิสิตดานความรับผิดชอบและการทํางานเปนทีมไดรับความรวมมือจากอาจารยประจํา
วิชาในการให คะแนน 5% สําหรับการเช็คชื่อการเขารวมเตรียมปฏิบัติการและการเช็คผลปฏิบัติการ จากการบันทึก
การมาชวยเตรียมปฏิบัติ และการตรวจผลปฏิบัติการ พบวานิสิตเขารวมกิจกรรมดังกลาว 90.4% ซึ่งเปนการเพิ่ม
ความรับผิดชอบและการทํางานเปนทีมของนิสิตในรายวิชาจุลชีววิทยาอาหารภาคปฏิบัติการ
นอกจากคะแนนการเช็คชื่อแลวนิสิตยังไดฝกความรับผิดชอบและการวางแผนการทํางานของนิสิต ตั้งแตการ
เตรียมปฏิบัติการนิสิตจะตองคิดและคํานวณอาหารเลี้ยงเชื้อ และอุปกรณตางๆที่ตองทํางานมากอนลวงหนา 2 วันทํา
การ การเช็คชื่อในการเช็คผลปฏิบัติการ สงผลใหนิสิตตองมาเช็คผลทุกครั้ง ในทุกๆครั้งที่นิสิตมาเตรียมปฏิบัติการจะ
ไดฝกความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมกลุม ความอดทนในการรอเครื่องมือบางตัวที่ใชเวลานาน ซึ่งเมื่อนิสิตออกไปทํางาน
จริงจะไดมีความอดทนและเรียนรูวิธีการทํางาน ซึ่งเปนทักษะที่นิสิตตองฝกฝน

สรุปผลการวิจัย

การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูข องนิสิตในรายวิชาจุลชีววิทยาอาหารภาคปฏิบตั ิ
การ ปการศึกษา 2559 เริ่มตั้งแตทบทวน และการวิเคราะหปญหาที่พบในปการศึกษาที่ผานมา โดยแบงชวงเวลา
ออกเปนกอนการทําปฏิบัติการ ระหวางการทําปฏิบัติการ และหลังการทําปฏิบัติ นํามาสูการวิเคราะหและหา
วิธีการแกไข ผลที่คาดวาจะไดรับ รวมถึงวิธีการประเมินผลและตัวชี้วัดความสําเร็จตามขั้นตอนตางๆ ดําเนิน
กิจกรรมตามแผนที่วางเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนิสิตดานตางๆ มีผลการวิจัยดังนี้
1) การพัฒนาศักยภาพนิสิตดานเทคนิคการเตรียมสารเคมีและอาหารเลีย้ งเชื้อ พบวานิสิตมีความรูและความ
เขาใจเพิ่มมากขึ้นเมื่อไดรับการถายทอดความรูและทักษะจากนักวิทยาศาสตร โดยผลการประเมินความเขาใจของ
นิสิตกอนชวยเตรียมปฏิบัติ การมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับความเขาใจหลังจากการชวยเตรียมปฏิบัติการคาเฉลี่ยเทากับ 4.08 ซึ่งอยูในระดับ
มาก และจากการถายทอดความรูทางดานการเตรียมปฏิบัตกิ ารของนักวิทยาศาสตร พบวา ผลการประเมินความพึง
พอใจตอการปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตรอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.25)
2) การพัฒนาศักยภาพนิสิตดานเทคนิคปลอดเชื้อ และวิธีการใชเครื่องมือทางจุลชีววิทยา เมื่อนําสื่อสังคม
ออนไลน และเทคโนโลยีมาใช จากการสังเกตและการบันทึกผล พบวานิสิตมีการทําปฏิบัติการโดยใชเทคนิคและ
เครื่องมือทางจุลชีววิทยาที่ถูกตองเพิ่มขึ้นจาก 24% เปน 83% แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05)
3) การพัฒนาศักยภาพนิสิตดานการตรวจผลปฏิบัตกิ ารที่ถูกตอง จากการรวบรวมองคความรูและจัดทําคูมอื
การตรวจผลปฏิบัติการพบวาสามารถจัดทําผลปฏิบัติการที่ถูกตองได 100% จากจํานวนปฏิบัติการทั้งหมดและ
นิสิตไดรับการถายทอดความรูดังกลาวในวันที่นัดตรวจผลปฏิบัติการ
4) การพัฒนาศักยภาพนิสิตดานความรับผิดชอบและการทํางานเปนทีม จากการใชแบบบันทึกการเขารวม
เตรียมปฏิบัติ และการเช็คผลปฏิบัติการ พบวานิสิตเขารวมกิจกรรมดังกลาว 90.4%
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การประเมินความสําเร็จของการจัดตั้งศูนยการเรียนรูและระบบการจัดการแบบบูรณาการกับการเรียนรู
ในฟารมปศุสัตวเมืองกรุง
Evaluation the success of Established Learning Center and Management System Integrated
with Urban Livestock Farm Learning
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บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาพื้นที่วางเปลา ใหกลายเปนแหลงศึกษาเรียนรู ทดลอง วิจัยและ
สาธิตการเลี้ยงและการจัดการปศุสัตวแบบผสมผสานเชิงบูรณาการอยางเปนระบบของหลักสูตรสัตวศาสตร โดยได
ศึกษาปจจัยการกอตั้งศูนยเรียนรูและแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการปศุสัตวแบบผสมผสานเชิงบูรณาการ
ตามแนวพระราชดําริ ที่มีการสงเสริมใหมีการปลูกพืชและเลีย้ งสัตวแบบผสมผสานเกื้อกูลกัน มาเปนแนวทางในการ
แกปญหาการบริหารจัดการพื้นที่วางเปลาใหเปนแหลงเรียนรู โดยเริ่มจากการกอตั้ง รวบรวมองคความรู ภายใต
กิจกรรมพัฒนาศูนยเรียนรู “หนวยศึกษาเรียนรูปศุสัตวเมืองกรุง” โดยผูวิจัยไดทําการศึกษา องคประกอบศูนย
เรียนรู รูปแบบการเลี้ยงสัตวแบบผสมผสานเชิงบูรณาการแบงออกเปน 7 ฐานเรียนรู คือฐานที่ 1 หมูหลุม ฐานที่ 2
ไกพื้นเมือง ฐานที่ 3 เปดไขอารมณดี ฐานที่ 4 ไกไขอารมณดี ฐานที่ 5 แพะเนื้อลูกผสม ฐานที่ 6 บอหมักแกส
ชีวภาพ ฐานที่ 7 อาคารผลิตอาหารสัตวอินทรียและธนาคารปุยชีวภาพ มีการกําหนดเสนทางการศึกษาชัดเจน ทั้งนี้
ในแตละฐานไดกําหนดเปาหมายและกระบวนการถายทอดองคความรูใน 1ป แรกของการกอตั้งโครงการ และได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการเขารวมโครงการจากนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก จํานวน 205 คน
ถึงกระบวนการถายทอดที่มี 5 ขั้นตอน คือ 1)สรางกติกาการเรียนรูรวมกัน 2)ทดสอบการเรียนรูกอนเรียน 3)นําเขา
สูบทเรียน 4)แบงกลุมผูเรียนออกตามฐานเรียนรู 5)ดําเนินกิจกรรม และทําการสรุปผลที่ไดจากการเรียนรู และ
ประเมินผลอยางงาย พบวาผูเขารวมมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการจัดการปศุสัตวแบบผสมผสาน ในพื้นที่
ชุมชนเมือง กอนเขารวมกิจกรรม อยูในระดับ ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 หรือเทากับ 52% ขณะที่ผูประเมิน
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการปศุสัตวแบบผสมผสาน ในพื้นที่ชุมชนเมือง หลังเขารวมกิจกรรม อยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 หรือเทากับ 90.5% เพื่อนําผลความพึงพอใจมาพัฒนาปรับปรุงตอไป
คําสําคัญ: การจัดตั้งศูนยการเรียนรู, ศูนยเรียนรูปศุสัตวในเมือง, ปศุสัตวแบบผสมผสาน

Abstract

The purpose of this study was to develop an empty space to be the systematic place for
study, experiment, research and demonstration of integrated livestock management system for
Department of Animal Production Technology KMITL. Established Learning Center and
Management System Integrated with Urban Livestock Farm Learning is the Royal Initiative project
which promote the cultivation and animal husbandry in order to solve problem of how to
manage the empty space to be source of learning. Initially, the knowledge of Learning
Development Center "Urban Livestock Farm Learning Unit" was studied. The integrated livestock
management system Learning Center is divided into 7 learning bases: 1) Deep-pit Pig, 2) Native
Chickens, 3) Happy Duck, 4) Happy Hen, 5) Hybrid Goat, 6) Biogas, and 7) Organic Animal Feed
and Bio-Fertilizer Processing Building. The goal and process for transferring knowledge of each
1
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base is clearly defined in the first year of project establishment. The data were collected from
205 participants (students and external participants) with 5 steps 1) Create a learning rule, 2)
Test before learning, 3) Take the lesson, 4) Divide learners into learning bases, and 5) Activity of
results and conclusion to learning and simple evaluation. It was found that the participants had
the knowledge and understanding about integrated livestock management in urban areas before
participating in the activity, the mean was 3.45 or 52% while the assessor gained the knowledge
of integrated urban livestock farm management after joining the activity at the highest level, the
mean score were 4.57, or 90.5%.
Keywords: Established Learning Center, Urban livestock farm learning, Livestock mixed farming

บทนํา

จากการศึกษาแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
พระองคไดทรงพระราชทานดําริการพัฒนาอาชีพดานปศุสัตวหลายโครงการ และทรงสนับสนุนใหเกษตรกรทําปศุ
สัตวในครัวเรือน เพื่อเสริมสรางการกินดีอยูดี โดยมีพระราชดําริวาในการสงเสริมการเลี้ยงสัตว ควรพิจารณากลุมผู
เลี้ยงเปนสําคัญ โดยตองสงเสริมในสิ่งที่งายและเหมาะสมตอพื้นที่ สงเสริมใหมีการเลี้ยงสัตวสายพันธุพื้นเมืองที่มี
ความแข็งแรงทนทานตอโรค และมีสมรรถภาพการใชวัสดุอาหารสัตวที่มีภายในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ ให
ลูกดก และทรงสงเสริมใหทําการเลี้ยงสัตวควบคูกับการเพาะปลูกเพราะทรงเห็นวาผลพลอยไดจากการเลี้ยงสัตวที่
สําคัญนอกจากสวนที่นํามาเปนอาหารของมนุษยแลว ยังมีของเสียจากสัตว คือมูลสัตว ซึ่งสามารถนํามาเปนปุยคอก
บํารุงดิน ชวยใหผลผลิตพืชดีขึ้น ลดการใชปุยเคมี คํานึงถึงผลกระทบตอสภาพแวดลอมเปนสําคัญ และยังนําไป
หมักเปนกาซชีวภาพไดดวย สวนพื้นที่ที่มีปญหาในการเพาะปลูกมีพระราชดําริในการปรับปรุงทําเปนทุงหญา
สาธารณะในการเลี้ยงสัตว (เรืองสุรีย, 2559) ซึ่งแนวทางพระราชดําริยังสามารถนํามาประยุกตใช การจัดการฟารม
เลี้ยงสัตวแบบผสมผสานเชิงบูรณาการรวมกับหลักการเลี้ยงสัตวแบบสากล ที่ยึดหลักสวัสดิภาพสัตว ซึ่งใชเปน
กรอบในการจัดการฟารมเลี้ยงสัตว เรียกวา เสรีภาพ 5 ประการ โดยมุงเนนการจัดการเลี้ยงดูใหสัตวมีสุขภาพดีเปน
หัวใจสําคัญ หรือ Good animal husbandry practices ไดแกการใหอาหารที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอตอ
สัตว การจัดสภาพแวดลอม ที่อยูอาศัยที่สะอาด โปรงโลง แหง สบาย การเลี้ยงปลอยใหสัตวไดแสดงพฤติกรรม
ธรรมชาติ สัตวไดออกกําลัง ไมกักขัง ไมเลี้ยงหนาแนน เมื่อเจ็บปวยตองรักษา เปนตน ซึ่งปฏิบัติดวยหลัก 5 อ.
ไดแก อาหารดี อากาศดี อนามัยดี ออกกําลังดี และอารมณดี รวมถึงสวัสดิภาพสัตวในการขนสงและการฆาเปนตน
“ความเครียด” เปนผลจากการจัดการเลี้ยงสัตวไมดี จะสงผลทั้งทางรางกายและจิตใจของสัตว ดังนั้นหากสัตวเกิด
ความเครียดจะทําใหภูมิตานทานโรคลดลง และทําใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ การทําใหสัตวมีสุขภาพดี ไม
เพียงเพื่อสวัสดิภาพสัตวเทานั้น แตเพื่อไมตองใชยาปฏิชีวนะและยาถายพยาธิในการเลี้ยงสัตว เพราะการใชยา และ
สารเคมี ทําใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ความหลากหลายทางชีวภาพและสุขภาพของคน การใชยาปฏิชีวนะหรือ
ยาถายพยาธิทําใหถูกขับถายออกมากับมูลไปกระทบตอระบบนิเวศเกษตร คือทําใหจุลชีพในธรรมชาติพัฒนาตัวเอง
ใหดื้อยา และประการสําคัญทําใหยาตกคางในผลผลิตที่มนุษยบริโภค มีผลใหคนดื้อตอยารักษาโรค กรมปศุสัตว
(2560) รายงานถึงแนวทางการดําเนินโครงการ การผลิตปศุสัตวในโรงเรียนใหยั่งยืนมีผลผลิตเพียงพอเปนประโยชน
ตอการเรียนรูของนักเรียนและชุมชนผูปฏิบัติงานตองมีความตั้งใจ ศึกษาเรียนรู ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินงาน
อยางไรก็ตามการบริหารจัดการที่ดีจากแนวทางพระราชดําริการพัฒนาอาชีพดานปศุสัตวหลักการเลี้ยงสัตวแบบ
สากลไดนั้นทางภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการนําหลักวิชาการดานการจัดการฟารมปศุสัตว
แบบผสมผสาน มาบูรณาการรวมกับหลักการเลี้ยงสัตวแบบสากล จึงไดขออนุมัติดําเนินโครงการจัดตั้งอาคารหนวย
เรียนรูปศุสัตวเมืองกรุง ในพื้นที่ฟารมเลี้ยงสัตวทดลอง-วิจัย และปจจุบันไดรับงบประมาณยุทธศาสตร ป 2560 ให
ดําเนินการจัดตั้งโครงการดังกลาว ไดดําเนินการจัดตั้งศูนยถายทอดการเรียนรู โดยใชชื่อวา “หนวยศึกษาเรียนรู
ฟารมปศุสัตวเมืองกรุง” มีการสรางแหลงการเรียนรูและพัฒนาในสวนตางๆ ตั้งแตชวงเริ่มโครงการจนถึงชวงเวลา
ปจจุบัน และมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงเรียนรูแกเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจวิชาการเกษตรที่สามารถทําได
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ในตัวเมือง และปลอดสารพิษ แตยังไมมีรูปแบบการจัดการเรียนรูที่เปนระบบ ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจใน
การศึกษาเรื่องการสรางรูปแบบการจัดการเรียนรู ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของเยาวชนที่เขามาเรียนรู และศึกษา
เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกอนและหลังการเรียนรูของเยาวชนที่เขามาเรียนรูในหนวยศึกษา
เรียนรูปศุสัตวเมืองกรุงเพื่อสรางเปนรูปแบบการจัดการเรียนรูที่สามารถพัฒนาและเปนประโยชนตอศูนยการเรียนรู
ฟารมปศุสัตวเมืองกรุงในอนาคต

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาพื้นที่วางเปลา ใหกลายเปนแหลงศึกษาเรียนรู ทดลอง วิจัยและสาธิตการเลี้ยงและการจัดการ
ปศุสัตวแบบผสมผสานเชิงบูรณาการอยางเปนระบบของหลักสูตรสัตวศาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.
2. เปนแหลงดําเนินกิจกรรมศึกษาเรียนรูในวิชาชีพเฉพาะดวยตนเองของนักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร และ
นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. เพื่อเปนแหลงถายทอดองคความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู การบริหารจัดการของเสียจากฟารมเลี้ยงสัตว
การแปรรูปผลิตภัณฑปศุสัตวอยางยั่งยืน ใหแกนักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร นักเรียน บุคคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันฯที่มีความสนใจ

ระเบียบวิธีวิจัย

ในการดําเนินงานการวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษาแนวทางการดําเนินการกอตั้ง และกิจกรรมการถายทอดองค
ความรู ของศูนยเรียนรูและพัฒนาระบบการจัดการปศุสัตวแบบผสมผสานเชิงบูรณาการกับภูมิสังคมเมืองตามแนว
พระราชดําริ ภายใตหัวขอ “หนวยศึกษาเรียนรูปศุสัตวเมืองกรุง” คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และประเมินระดับความพึงพอใจ ผูวิจัยใชหลักการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อสรางรูปแบบ
การจัดการเรียนรูระบบการจัดการปศุสัตวแบบผสมผสานเชิงบูรณาการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกอนและหลัง
การเรียนรู และประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร นักเรียน บุคคลากรทั้งภายในและภายนอก
สถาบันฯที่มีความสนใจเขามาเรียนรู ตลอดระยะเวลา 1 ป แรกของการกอตั้งโดยมีวิธีเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
ประชากร: ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก
1) คณะกรรมการโครงการหนวยศึกษาเรียนรูปศุสัตวเมืองกรุง
2) นักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกหลักสูตรสัตวศาสตร
3) นักเรียน บุคคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯที่มีความสนใจ
กลุมตัวอยาง: กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก
1) คณะกรรมการโครงการศูน ยการเรียนรูฟารมปศุ สัตวเ มืองกรุง โดยวิ ธีสุม แบบเจาะจง (Purposive
sampling) กําหนดคุณสมบัติ คือ ประธานโครงการ 1 คน กรรมการ 1 คน และ เลขานุการ 1 คน รวมทั้งสิ้น 3
คน เพื่อใชในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของหนวยศึกษาเรียนรูปศุสัตวเมืองกรุง
2) นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสั ต วศาสตร คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร โดยวิ ธี สุ ม แบบเจาะจง(Purposive
sampling) กําหนดคุณสมบัติ คือ เปนนักศึกษาชั้นปที่ 2 และ 3 เพื่อใชในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูของ
หนวยศึกษาเรียนรูปศุสัตวเมืองกรุง
3) เยาวชนที่กําลังศึกษาอยูระดับ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาของโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ได
จากการเลือกวิธีการสุมแบบเจาะจง(Purposive sampling) โดยการเลือกเยาวชนที่มีความสมัครใจในการ
ศึกษาวิจัย เพื่อใชเปนกลุมในการทดลองในการเรียนรูตามกระบวนการจัดการเรียนรูที่ไดพัฒนาขึ้น
เครื่องมือการวิจัย
1) วางรูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง (CIPPA) ที่พัฒนาขึ้น
2) ออกแบบผัง ฐานกิจกรรมเรียนรูปศุสัตวแบบผสมผสาน
3) กําหนดกิจกรรมโดยยึดหลักบริหารจัดการกิจกรรมปศุสัตว (กรมปศุสัตว, 2560)
4) แบบประเมินความพึงพอใจ
29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

75

การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 3”

การสรางเครื่องมือวิจัย
1) การสรางเครื่องมือวิจัย สรางเครื่องมือเพื่อใชเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการ
เรียนรูภายในหนวยศึกษาเรียนรูปศุสัตวเมืองกรุง โดยการเก็บรวบรวมขอมูล จากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู จากนั้นนําคะแนนกอนและหลังการเรียนรูมารวบรวมไว และสรางเครื่องมือเพื่อใชประเมินความพึงพอใจตอ
การเรียนของหนวยศึกษาเรียนรูปศุสัตวเมืองกรุง โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจหลังการ
เรียนรู โดยกลุมเปาหมายคือนักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร นักเรียน บุคคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯที่มี
ความสนใจ โดยใชเทคนิคการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
2) นําคะแนนที่ไดจากแบบประเมินกอนและหลังการเรียนรูมาวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตาง
และทดสอบสมมติฐานทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
3) สรุปผลการวิเคราะห อภิปรายผลและขอเสนอแนะ จัดทํารูปเลมงานวิจัยชั้นเรียนฉบับสมบูรณ
การจัดการเรียนรูแบบศูนยการเรียนรู
นภดล (2550) ไดแบงลําดับขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบศูนยการเรียนรูไวดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ เตรียมผูสอนกอนจะทําการสอนทุกครั้งผูสอนจะตองศึกษาขอมูลและรายละเอียดตางๆ
ในคูมือการสอน เริ่มตั้งแตจุดประสงคการเรียนรู การนําเขาสูบทเรียน การแบงกลุมผูเรียน ระยะเวลาที่เหมาะสมใน
การเรียนรูของผูเรียนแตละศูนย/กลุม/ฐานการเรียนรู เนื้อหาวิชาที่จะสอน วิธีการใชส่ือตางๆ ประกอบการสอน
วิธีการวัดประเมินผล จนถึงการสรุปบทเรียน
1.1 เตรียมวัสดุอุปกรณ ผูสอนตองเตรียมวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จําเปนตองใชในแตละศูนย/กลุม/ฐานการ
เรียนรูวามีจํานวนเพียงพอและอยูในสภาพที่ใชการไดดีหรือไม เชน ใบงาน เอกสารเนื้อหาสาระ (Fact sheets)
บัตรกิจกรรม อุปกรณการฝกทดลองประเภทตางๆ แบบประเมินผล เปนตน
1.2 เตรียมสถานที่ สรางสิ่งแวดลอมที่สะดวกสบาย อบอุน สะอาด บรรยากาศดีเพื่อใหผูเรียนมีความสุข
กับการเรียนรูเปนลําดับแรก หลังจากนั้นจัดเตรียมโตะ เกาอี้ เปนลักษณะกลุมยอยตามเนื้อหาที่จะสอน ใหเพียงพอ
กับจํานวนคนและกิจกรรมที่จะตองทํา เชน จัดโตะเปนกลุมๆ ละ 8 คน แตละกลุมวางปายชื่อเรื่องที่ตองการใหเกิด
การเรียนรูใหชัดเจน
2.ขั้นถายทอด
2.1 สรางกติกาการเรียนรูรวมกัน ผูสอนชี้แจงกระบวนการเรียนรูแบบศูนยการเรียนและสรางกติกาหรือขอตกลง
รวมกัน เชน การรักษาเวลาในการเรียนรูแตละศูนย การทํางานเปนทีม ความรับผิดชอบในการทํากิจกรรม เปนตน
2.2 ทดสอบกอนเรียน จัดทําแบบทดสอบกอนเรียน พรอมบอกผลการสอบเพื่อใหทุกคนทราบความรู
พื้นฐานของตนเอง
2.3 นําเขาสูบทเรียน ผูสอนใชกิจกรรมหรือวิธีการที่สอดคลองกับเนื้อหาสาระและเหมาะสมกับผูเรียน
ตอจากนั้นอาจอธิบายเนื้อหาสาระและวิธีการที่จะเรียนพอสังเขป
2.4 แบงกลุมผูเรียน ผูสอนแบงกลุมผูเรียนตามจํานวนศูนย/กลุม/ฐานการเรียนรู และควรแบงแบบคละ
กันตามความสามารถ ความสนใจ เพศ วัย เพื่อใหแตละกลุมรวมดวยชวยกันเพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกัน
2.5 ดําเนินกิจกรรม ใหผูเรียนทํากิจกรรมตางๆ ครบในทุกศูนย/กลุม/ฐานการเรียนรูกําหนด
3. ขั้นสรุปบทเรียนจากฐานเรียนรู หลังจากที่ผูเรียนหมุนเวียนกันทํากิจกรรมครบศูนย/กลุม/ฐานการ
เรียนรูแลว ผูสอนตั้งคําถามใหผูเรียนสะทอนความรูสึกและบทเรียนที่ไดรับ ผูสอนทําหนาที่สรุปบทเรียนทั้งหมด
รวมกับผูเรียน
4. ขั้นประเมินผล เมื่อสรุปบทเรียนแลวใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน พรอมทั้งแจงผลการทดสอบให
ทุกคนทราบพัฒนาการของตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดสอบกอนเรียนเกณฑการประเมินคะแนนระดับ
ความคิดเห็นและความพึงพอใจ ดวยการคํานวณโดยใชสมการคณิตศาสตรความกวางของอันตรภาคชั้น = คะแนน
สูงสุด–คะแนนต่ําสุด/จํานวนชั้น ไดความหางของแตละชวงชั้น คือ 0.80 ดังนี้ (ชัชวาลย, 2543)
1.00 – 1.80 ความคิดเห็น/พึงพอใจนอยที่สุด, 1.81 – 2.60 ความคิดเห็น/พึงพอใจนอย
2.61 – 3.40 ความคิดเห็น/พึงพอใจปานกลาง, 3.41 – 4.20 ความคิดเห็น/พึงพอใจมาก
4.21 – 5.00 ความคิดเห็น/พึงพอใจมากที่สุด
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากการศึกษาแนวทางการดําเนินการกอตั้ง และกิจกรรมการถายทอดองคความรู ของศูนยเรียนรูและ
พัฒนาระบบการจัดการปศุสัตวแบบผสมผสานเชิงบูรณาการกับภูมิสังคมเมืองตามแนวพระราชดําริ ภายใตหัวขอ
“หนวยศึกษาเรียนรูปศุสัตวเมืองกรุง” คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง และประเมินระดับความพึงพอใจ ของการดําเนินกิจกรรมตลอดระยะเวลา 1 ป แรกของการกอตั้ง
ผลการดําเนินการขั้นเตรียมการ
โดยภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและประมง ไดสํารวจพื้นที่วางเปลา ที่อยูดานหนาฟารมเลี้ยงสัตว
ทดลองวิจัย และจัดตั้งคณะกรรมการ การดําเนินโครงการขออนุมัติงบประมาณ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยไดรับอนุมัติดําเนินโครงการดวยงบประมาณยุทธศาสตร ป 2560 และไดดําเนิน
กิจกรรมดังตอไปนี้
1. ออกแบบแผนผังที่กอสรางหนวยศึกษาเรียนรู
2. ปรับแตงพื้นที่ กอสรางโรงเรือนเลี้ยงสัตวขนาดยอม แบบผสมผสาน (ดังแสดงในภาพที่ 1)
3. รวบรวมขอมูลรายละเอียด เกี่ยวกับพันธุสัตว การศึกษาอิทธิพลการเลี้ยงสัตวที่คํานึงหลักสวัสดิภาพสัตว
การเลี้ยงสัตวโดยลดการใชยาปฏิชีวนะ การจัดการของเสียจากฟารมปศุสัตว และการวางแผนการจําหนายผลผลิต
ทางปศุสัตวปลอดสารตกคาง
4. กําหนดฐานเรียนรู ในการถายทอดใหแกนักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร นักเรียน บุคคลากรทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันฯที่มีความสนใจจากผลการรวบรวมขอมูลขั้นตน และไดทําการแบงฐานภายในหนวยศึกษาเรียนรูการ
จัดการปศุสัตวแบบผสมผสานเชิงบูรณาการ (Building of Urban Livestock Farm Learning) ออกเปน 7 ฐาน ดังนี้
ฐานที่ 1 หมูหลุม (Deep-pit Pig)
ฐานที่ 2 ไกพื้นเมือง (Native Chicken)
ฐานที่ 3 เปดไขอารมณดี (Happy Duck)
ฐานที่ 4 ไกไขอารมณดี (Happy Laying)
ฐานที่ 5 แพะเนื้อลูกผสม (Hybrid Goat)
ฐานที่ 6 บอหมักแกสชีวภาพ (Bio gas)
ฐานที่ 7 อาคารผลิตอาหารสัตวอินทรียและธนาคารปุยชีวภาพ (Organic Animal Feed and BioFertilizer Processing Building)
โดยไดกําหนดเสนทางการศึกษาเรียนรูออกเปน 2 เสนทางคือ A และ B (ดังแสดงในภาพที่ 2)

ภาพที่ 1 ออกแบบแผนผังที่กอสรางหนวยศึกษาเรียนรูปศุสตั วเมืองกรุง
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ภาพที่ 2 เสนทางการเรียนรูของฐานการเรียนรู ภายในหนวยศึกษาเรียนรูปศุสัตวเมืองกรุง
ผลการประเมินการศึกษาเรียนรู
ไดมีการประเมินผลการดําเนินโครงการ “โครงการหนวยศึกษาเรียนรูปศุสัตวเมืองกรุง” ของฟารมเลี้ยง
สัตวทดลอง-วิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง แกนักศึกษาและบุคลากรผูเขารวมโครงการ ในระยะเวลา 1 ปแรก โดยแบง
ออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน
การประเมินผลระดับความพึงพอใจจากการเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 205 คน เปนเพศชาย 42 คน คิดเปน
รอ ยละ20.48 เพศหญิง 163 คน ร อยละ 79.51 ซึ่ งส ว นใหญ เ ปน นั กศึ ก ษาระดั บปริ ญ ญาตรี ร อ ยละ 79.04
นักศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 8.78 นักศึกษาระดับปริญญาเอก รอยละ 1.46 บุคคลากรสถาบันฯ รอยละ
3.90 บุคลากรภายนอกสถาบันฯ รอยละ 6.82
สวนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจ ความรู ความเขาใจ กอนและหลังการเขารวมโครงการ
การประเมินระดับความพึงพอใจจากการเขารวมกิจกรรมการดําเนินโครงการหนวยศึกษาเรียนรูปศุสัตว
เมืองกรุง ดานความรู ความเขาใจ กอนและหลังการเขารวมโครงการ พบวา ผูประเมินมีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับการจัดการปศุสัตวแบบผสมผสาน ในพื้นที่ชุมชนเมือง กอนเขารวมกิจกรรม อยูในระดับ พึงพอใจมาก
(3.41-4.20 คะแนน) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 (คะแนนเต็ม 5.00) หรือเทากับ 69.00% ขณะที่ผูประเมินมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการปศุสัตวแบบผสมผสาน ในพื้นที่ชุมชนเมือง หลังเขารวมกิจกรรม อยูในระดับพึง
พอใจมาก (3.41-4.20 คะแนน) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 (คะแนนเต็ม 5.00) หรือเทากับ 91.40%
สวนที่ 3 สิ่งที่ประทับใจและตองการ/ความคาดหวังของผูเขารวมโครงการ
การประเมินระดับความพึงพอใจจากการเขารวมกิจกรรมการดําเนินโครงการอาคารหนวยศึกษาเรียนรู
ปศุสัตวเมืองกรุง ดานสิ่งที่ประทับใจและตองการ/ความคาดหวังของผูเขารวมโครงการ ในครั้งนี้ ดังนี้
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1. วิทยากรบรรยายมีความสามารถอธิบายใหเขาใจ ทําใหผูเขารวมโครงการไดรับความรูอยางเต็มที่ และ
เปนกันเอง
2. มีการถายทอดกิจกรรมการผลิตปศุสัตวที่มีความบูรณาการทั้งทางดานการเลี้ยงสัตวและการปลูกพืชที่
ตองพึ่งพาอาศัยกัน
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. อยากใหมีการเลี้ยงสัตวแบบผสมผสานกันใหมากกวานี้
2. อยากใหมีการบูรณาการ การใชประโยชนจากของเสียในฟารมเลี้ยงสัตวมากกวานี้
3. อยากใหมีการดึงเอาเทคโนโลยี Smart farmer 4.0 มาชวยพัฒนาองคความรูในการถายทอดการ
เรียนรูปศุสัตวเมืองกรุง

สรุปผลการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาแนวทางการดําเนินการกอตั้ง และกิจกรรมการถายทอดองคความรู ของศูนย
เรียนรูและพัฒนาระบบการจัดการปศุสัตวแบบผสมผสานเชิงบูรณาการกับภูมิสังคมเมืองตามแนวพระราชดําริ ภายใต
หัวขอ “หนวยศึกษาเรียนรูปศุสัตวเมืองกรุง”จากการศึกษาตลอดระยะเวลา 1 ปที่ไดรับงบประมาณกอตั้งพบวา
1. สามารถพัฒนาพื้นที่วางเปลาบริเวณดานหนา ของฟารมเลี้ยงสัตวทดลองวิจัย ของภาควิชาเทคโนโลยี
การผลิตสัตวและประมง ในสภาพรกราง ใหสามารถกอเกิดประโยชนแบบบูรณาการ โดยการนําแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองคไดทรงพระราชทานดําริการพัฒนา
อาชีพดานปศุสัตวแบบผสมผสาน และการทําปศุสัตวในครัวเรือน เพื่อเสริมสรางการกินดีอยูดี โดยมีพระราชดําริวา
ในการสงเสริมการเลี้ยงสัตวควบคูกับการปลูกพืช ในการใชประโยนจากมูลสัตวลดของเสียที่จะกระทบตอสิ่งแวดลอม
2. สรางฐานการเรียนรู ทั้ง 7 ฐาน ที่มีองคความรู และถายทอดองคความรูระบบการจัดการปศุสัตวแบบ
ผสมผสานเชิงบูรณาการตนแบบ แกนักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร นักเรียน บุคคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ
ที่มีความสนใจไดอยางมีประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ

ผูวิจัยขอขอบคุณ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ที่ใหการ
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บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อ ศึกษาการใหบริการทางวิชาการและความพึงพอใจตอการใหบริการทาง
วิชาการของศูนยปศุสัตวเมืองกรุง กลุมตัวอยางที่เก็บรวมรวมขอมูล คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาครุ
ศาสตรเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 68 คน ซึ่งเรียนในรายวิชาการผลิต
สัตวปกใหเนื้อเปนการคา และวิชาการจัดการของเสียในฟารมปศุสัตว ระหวางปการศึกษา 2560-2561 ซึ่งไดจาก
การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใช ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิง (รอยละ 52.9) นับถือ
ศาสนาพุทธ (รอยละ 97.1) ไดรับขอมูลดานปศุสัตวจากอินเตอรเน็ตและการเรียนในรายวิชา (รอยละ 100) และรูจัก
ศูนยปศุสัตวเมืองกรุงจากการเรียนในรายวิชา (รอยละ 85.3) ผานทางการเรียนในรายวิชา (รอยละ 100) กลุม
ตัวอยางสวนใหญชอบการเลี้ยงสัตวในระดับมาก (3.53±0.722) โดยมีความรูเกี่ยวกับสัตวเลี้ยงในระดับปานกลาง
(2.86±0.944) สนใจการเลี้ ยงสัตวในระดับมาก (3.60±0.848) มีความเห็นดวยกับการมีศูนยปศุสั ตวเมื องกรุ ง
(4.29±0.993) และคิดวาจะเกิดประโยชนตอการเรียนรูในระดับมากที่สุด (4.22±0.807) ความคิดเห็นที่มีตอศูนยปศุ
สัตวเมืองกรุงในภาพรวมระดับมาก (3.91±0.614) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด
1 ดาน คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู (4.32±0.234) มีความคิดเห็นระดับมาก 3 รายการ คือ ดานการบริหาร
จัดการ (3.91±0.614 ) ดานฐานการเรียนรูหรือกิจกรรมสาธิตการเลี้ยงสัตวในศูนย (3.74±0.806) และดาน
สภาพแวดลอมในศูนย (3.35±1.144) และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการเรียนรูในศูนยในภาพรวมในระดับมาก
(3.79±0.250) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 2 รายการ คือ การศึกษาและการ
ไดปฏิบัติจริงขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู (4.23±0.735) และเจาหนาที่หรือบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนรูภายใน
ศูนย (4.35±0.768) มีความพึงพอใจในระดับมาก 6 รายการ และระดับปานกลาง อีก 2 รายการ สวนขอเสนอแนะที่
สําคัญตอการพัฒนาศูนย คือ การประชาสัมพันธขอมูลของศูนยใหเขาถึงไดงายยิ่งขึ้น และกิจกรรมการใหความรูทาง
วิชาการควรพัฒนาใหเปนชุดกิจการเรียนรูในรูปแบบที่ทันสมัยสอดคลองกับยุคดิจิตอล และมีรูปแบบที่หลากหลาย
เพื่อตอบสนองตอกลุมผูเขามาศึกษาในอนาคต
คําสําคัญ: ศูนยเรียนรูปศุสัตวเมืองกรุง การใหบริการทางวิชาการ กิจกรรมการเรียนรูดานปศุสัตว ความพึงพอใจ

Abstract

This study aimed to explore academic service and satisfaction with academic service of
Urban Livestock Learning Farmer Center, KMITL. The sample group in this study consisted of 68
undergraduate student majoring in Agricultural Education, KMITL who took commercial Poultry
education and Waste Management in a Livestock farm subjects in academic year 2017 – 2018.
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They were obtained by purposive sampling. A set of questionnaires was used for data collection
and analyzed by using frequency, percentage, average mean, and standard deviation. Results of
the study revealed that most of the respondents were females (52.9%) and Buddhists (97.1%).
They perceived information about livestock’s through internet and classroom activities (100%).
Also, they know about Urban Livestock Learning Farmer Center through friends (85.3%) and
classroom activities (100%). Most of the respondents preformed to domesticate animal at a high
level (3.53±0.722). They had knowledge about domesticated animal at a moderate level
(2.86±0.944) but were interested in animal domestication at a high level (3.60±0.848). The
respondents agreed to the establishment of Urban Livestock Learning Farmer Center and
believed that it would be beneficial to learning at a highest level (4.29±0.993 and 4.22±0.807).
As a whole, the respondents had level of opinions about Urban Livestock Learning Farmer
Center (3.91±0.614). Based on its details, the facilitation of learning activities was found at a
highest level (4.32±0.234). The following were found at a high level: management administration
(3.91±0.614), learning station or animal domestication demonstration activities in the center
(3.74±0.806), and environmental condition in the center (3.35±1.144). As a whole, the
respondents had a high level of satisfaction with learning in the center (3.79±0.250). Based on its
details, the respondents had a highest level of satisfaction with actual practice in learning
activities (4.23±0.735) and learning activity facilitators (4.35±0.768). For suggestions, the center
public relation should be easily accessed. Also, the academic learning activity module should
be developed to be constant with the age of digital.
Keywords: urban livestock learning farmer center, academic service, livestock learning activities, satisfaction

บทนํา

ปจจุบันจํานวนผูเลี้ยงสัตวและธุรกิจการเลี้ยงสัตวขยายอยางรวดเร็ว โดยมุงเนนผลผลิตดานเนื้อและไข
ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค และอีกดานหนึ่งคือ การจัดการของเสียจากฟารมเลี้ยงสัตวโดยเฉพาะ
ฟารมขนาดเล็กที่ยังขาดการจัดการฟารมเลี้ยงสัตวที่ถูกหลักการและขาดหลักการบริหารจัดการของเสียจากฟารม
ปศุสัตวตางๆ เปนการปลอยของเสียจากฟารมสูชุมชนโดยเฉพาะชุมชน จะสงผลกระทบตอสุขภาพของผูท่ีทํางาน
หรืออาศัยอยูภายในฟารม เชน มีความรูสึกปวดหัว อยากอาเจียน เบื่ออาหาร หงุดหงิด เครียด นอนไมหลับ
ประสิทธิภาพในการรับกลิ่นและประสิทธิภาพในการทํางานลดลง และยังสงผลกระทบตอผูที่อาศัยอยูในชุมชนรอบ
ข า งฟาร ม ซึ่ ง ต อ งเปลี่ ย นพฤติ ก รรมในการใช ชี วิ ต ประจํ า วั น เช น ต อ งป ด หน า ต า งตลอดเวลา หรื อ ต อ งติ ด
เครื่องปรับอากาศ เพื่อปองกันการถูกรบกวนจากกลิ่นเหม็น อาจกอใหเกิดความขัดแยงและขอพิพาทระหวางชุมชน
รอบขางกับฟารมเลี้ยงสัตว จนอาจนําไปสูการรองเรียนกับทางราชการได (วิมลิน, 2561) ดังนั้นจากเหตุดังกลาว
เพื่อเปนการสรางความรู วิถีปฏิบัติที่ถูกหลักการจัดการปศุสัตว การกําจัดของเสียจากฟารมปศุสัตวใหเปนระบบ
โดยไมกระทบตอชุม ชนอยางยั่ งยืน รวมทั้งเปนศูน ยเรียนรู ดานปศุสัต วและการจัดการของเสียใหกั บนักเรีย น
นักศึกษาและประชาชนที่สนใจเขาศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกิจกรรมในโครงการพัฒนาหนวยศึกษา
เรียนรูการจัดการปศุสัตวเมืองกรุง รวมทั้งยังถือเปนโครงการบูรณาการการเรียนการสอนในสายวิชาชีพเฉพาะทาง
สัตวบาลสูการฝกทักษะปฏิบัติและคนควาดวยตนเอง และยังเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการฟารมปศุ
สัตวและการจัดการของเสียของนักศึกษาตอไป ซึ่งในชวงที่ผานมานั้นมีนักเรียนนักศึกษาและผูที่สนใจรวมกิจกรรม
ภายในศูนยเรียนรูและมีการบูรณาการกิจกรรมรายวิชา เชน วิชาการผลิตสัตวปกใหเนื้อเปนการคา การจัดการของ
เสียในฟารมปศุสัตว เปนต น ดังนั้นการจึ งมีการศึกษาถึงการใหบริก ารทางวิชาการและความพึ งพอใจตอการ
ใหบริการทางวิชาการของศูนยปศุสัตวเมืองกรุง เพื่อนําขอมูลที่ไดไปเปนแนวทางในการพัฒนางานและการใหการ
บริการทางวิชาการตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่อศึกษาการใหบริการทางวิชาการและความพึงพอใจตอการใหบริการทางวิชาการของศูนยปศุสัตวเมืองกรุง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาการใหบริการทางวิชาการและความพึงพอใจตอการใหบริการทางวิชาการของศูนยปศุสัตวเมืองกรุง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เปนการวิจัยในลักษณะของการ
รวบรวมขอมูลเชิงสํารวจ เลือกกลุมตัวอยางจากกลุมประชาการที่เขามาใชบริการในศูนยเรียนรูปศุสัตวเมืองกรุงใน
รอบปการศึกษา 2560-2561 ดวยวิธีการเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกนักศึกษาจากนักศึกษาที่เขาไปเรียนรู
ในศูนย 2 รายวิชา คือ วิชาการผลิตสัตวปกใหเนื้อเปนการคา วิชาการจัดการของเสียในฟารมปศุสัตว จํานวน 68 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม โดยมีประเด็นการสอบถามหลัก คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ความรูทั่วไปดานปศุสัตวและศูนยเรียนรูปศุสัตวเขตเมือง ความคิดเห็นที่มีตอศูนยเรียนรูปศุสัตวเขตเมือง ความพึง
พอใจตอการเรียนรูในศูนยเรียนรูปศุสัตวเขตเมือง และขอเสนอแนะตอการพัฒนาศูนยเรียนรูปศุสัตวเขตเมือง ทําการ
ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน การวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติในการวิเคราะห
ขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา
เกณฑการประเมินคะแนนระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจ ดวยการคํานวณโดยใชสมการคณิตศาสตร
ความกวางของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด–คะแนนต่ําสุด/จํานวนชั้น ไดความหางของแตละชวงชั้น คือ 0.80
ดังนี้ (ชัชวาลย, 2543)
1.00 – 1.80 ความคิดเห็น/พึงพอใจนอยที่สุด,
1.81 – 2.60 ความคิดเห็น/พึงพอใจนอย
2.61 – 3.40 ความคิดเห็น/พึงพอใจปานกลาง,
3.41 – 4.20 ความคิดเห็น/พึงพอใจมาก
4.21 – 5.00 ความคิดเห็น/พึงพอใจมากที่สุด

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

การศึกษาการใหบริการทางวิชาการและความพึงพอใจตอการใหบริการทางวิชาการของศูนยปศุสัตวเมืองกรุง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีผลการศึกษาดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง รอยละ 52.9 และเปนชาย รอยละ 47.1 นับถือศาสนาพุทธ รอยละ
97.1 และศาสนาอิสลาม รอยละ 2.9 โดยผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด (รอยละ 100) เคยไดรับขอมูลขาวสารดานปศุ
สัตว ผานทางอินเตอรเน็ต รอยละ 82.3 และจากการเรียนในรายวิชา รอยละ 85.3 ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด (รอย
ละ 100) เคยไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับศูนยเรียนรูปศุสัตวเขตเมือง คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ผานการเรียนในรายวิชา รอยละ 100 และผานทางเพื่อน รอยละ 89.7 ดังแสดง
ในตารางที่ 1
2. ความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวและศูนยเรียนรูปศุสัตวเมืองกรุง
ผูตอบแบบสอบถามชอบการเลี้ยงสัตวในระดับมาก (3.53±0.722) โดยมีความรูเกี่ยวกับการสัตวเลี้ยงหรืองาน
ดานปศุสัตวในระดับปานกลาง (2.86±0.944) สนใจการเลี้ยงสัตวในระดับมาก (3.60±0.848) มีความเห็นดวยกับการมี
ศูนยปศุสัตวเมืองกรุงและคิดวาจะเกิดประโยชนตอการเรียนรูในระดับมากที่สุด (4.29±0.993) และ (4.22±0.807)
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2

3. ความคิดเห็นที่มีตอศูนยเรียนรูปศุสัตวเมืองกรุง

ความคิดเห็นที่มีตอศูนยปศุสัตวเมืองกรุงในภาพรวมระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็น
ในระดับมากที่สุด 1 ดาน คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู มีความคิดเห็นระดับมาก 3 รายการ คือ ดานการบริหาร
จัดการ ดานฐานการเรียนรูหรือกิจกรรมสาธิตการเลี้ยงสัตวในศูนย และดานสภาพแวดลอมในศูนยเรียนรูปศุสัตว
เมืองกรุง ดังผลการวิจัยที่แสดงในตารางที่ 3 - 6
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ตารางที่ 1 คาความถี่และคารอยละของขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (n=68)
รายการ

1. เพศ
- ชาย
- หญิง
2. นับถือศาสนาพุทธ
- ศาสนาพุทธ
- ศาสนาอิสลาม
3. ทานเคยไดรับขอมูลขาวสารดานปศุสัตวหรือไม
- เคย
4. ทานไดรับขอมูลขาวสารดานปศุสัตวผานสือใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
- โทรทัศน
- อินเตอรเน็ต
- การเรียนในรายวิชา
- แอพพลิเคชั่นมือถือ
5. ทานเคยไดรับขอมูลขาวสารศูนยเรียนรูปศุสัตวเขตเมืองหรือไม
- เคย
6. ทานไดรับขอมูลขาวสารดานปศุสัตวผานสือใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
- อินเตอรเน็ตสื่อสารสนเทศ
- การเรียนในรายวิชา
- เพื่อน

คาความถี่

รอยละ

32
36

47.1
52.9

66
2

97.1
2.9

68

100.0

28
56
58
19

41.2
82.3
85.3
27.9

68

100.0

31
68
68

45.5
100.0
89.7

ตารางที่ 2 เฉลี่ยและระดับความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวและศูนยเรียนรูปศุสัตวเมืองกรุง (n=68)
รายการ
1.
2.
3.
4.
5.

ทานชอบการเลี้ยงสัตวในระดับใด
ทานมีความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวหรืองานดานปศุสัตว
ทานมีความสนใจในการเลี้ยงสัตวระดับใด
ทานเห็นดวยกับการมีศูนยเรียนรูปศุสัตวเขตเมืองระดับใด
ทานคิดวาการมีศูนยเรียนรูปศุสัตวเขตเมืองจะเกิดประโยชนตอการเรียนรู

ระดับความคิดเห็น
Mean±S.D. แปลความหมาย
3.53±0.722
มาก
2.86±0.944
ปานกลาง
3.60±0.848
มาก
4.29±0.993
มากที่สุด
4.22±0.807
มากที่สุด

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นตอการบริหารจัดการศูนยเรียนรูปศุสัตวเมืองกรุง (n=68)

ระดับความคิดเห็น
Mean±S.D. แปลความหมาย
1. มีคณะกรรมการบริหารจัดการศูนยเรียนรูชัดเจน
3.60±0.932
มาก
2. มีระบบการตรวจการเขาออกที่เหมาะสม
4.19±0.918
มาก
3. มีการจัดการระบบการปองกันโรคระบบอยางถูกตองเหมาะสม
3.91±0.823
มาก
4. มีลําดับการจัดการและวางผังศูนยเรียนรูไดเหมาะสม
4.16±0.955
มาก
5. มีการจัดการสภาพแวดลอมไดเหมาะสมตอการเรียนรู
3.75±0.798
มาก
6. มีการจัดการดานวิชาการเพื่อใหความรู เชน บอรดวิชาการ ปาย ขอมูลสัตวเลี้ยง เปนตน 4.10±0.979
มาก
7. มีการแจงขอควรปฏิบัติในการเขาศึกษาดูงานและขอจํากัดอื่นๆ
3.95±0.761
มาก
8. มีการจัดการของเสียและมลภาวะ เชน กลิ่น น้ําเสีย มูลสัตวฯ ไดอยางเหมาะสม
3.39±1.038
ปานกลาง
9. มีเจาหนาที่และพนักงานที่มีความรูความสามารถในการใหคําแนะนํา
3.92±0.797
มาก
10. มีการประชาสัมพันธอยางกวางขวางในหลากหลายรูปแบบ
4.10±0.715
มาก
รวม
3.91±0.614
มาก
รายการ
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จากตารางที่ 3 ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการศูนยเรียนรูปศุสัตวเมืองกรุง พบวา มี
ความคิดเห็นภาพรวมในระดับมาก (3.91±0.614) และเมื่อพิจารณาเปนรายการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นในระดับมาก 9 รายการ โดยมี 3 ลําดับแรก คือ มีระบบการตรวจการเขาออกที่เหมาะสม (4.19±0.918) มี
ลําดับการจัดการและวางผังศูนยเรียนรูไดเหมาะสม (4.16±0.955) และ มีการจัดการดานวิชาการเพื่อใหความรู เชน
บอร ดวิ ช าการ ป า ยชื่ อคอกสั ต ว ข อ มู ล สั ต ว เ ลี้ ย ง (4.10±0.979) และมี ก ารประชาสั ม พั น ธ อ ย า งกว า งขวางใน
หลากหลายรูปแบบ (4.10±0.715) ตามลําดับ และมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง จํานวน 1 รายการ คือ มีการ
จัดการของเสียและมลภาวะ เชน เสียง กลิ่น น้ําเสีย ของเสียมูลสัตวฯ ไดอยางเหมาะสม (3.39±1.038)
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของศูนยปศุสัตวเมืองกรุง พบวา มีความ
คิดเห็นภาพรวมในระดับมากที่สุด (4.32±0.234) และเมื่อพิจารณาเปนรายการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิ ดเห็ น ในระดั บ มากที่ สุ ด 5 รายการ โดยมี 3 ลํ าดั บแรก คื อ มี ก ารแนะนํ าเรื่ อ งการจั ด การของเสี ยในฟาร ม
(4.79±0.407) เจาหนาที่มีความเปนกันเองและสรางบรรยากาศในการเรียนรู (4.64±0.663) เจาหนาที่ใหความรูได
อย างชั ดเจนในแต ละประเภทของสั ตว ที่ เลี้ยง (4.61±0.573) ตามลําดั บ และมี ความคิ ดเห็ นในระดับมากอี ก 5
รายการ (ตารางที่ 4)
ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอฐานเรี ยนรูหรื อกิจกรรมสาธิ ตการเลี้ยงสัตวในศูนยเรียนรูปศุสัตว
เมืองกรุง พบวา มีความคิดเห็นภาพรวมในระดับมาก (3.74±0.806) และเมื่อพิจารณาเปนรายการ พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น ในระดั บ มากที่ สุ ด จํ า นวน 1 รายการ คื อ กิ จ กรรมการเลี้ ย งแพะเนื้ อ ลู ก ผสม
(4.23±1.060) มีความคิ ดเห็นในระดับมาก จํานวน 8 รายการ โดยมี 3 ลําดับแรก กิจกรรมเลี้ยงไก ไขอารมณ ดี
(4.13±1.291) กิจกรรมการทําปุยหมักชีวภาพจากมูลสัตว (3.94±1.359) กิจกรรมสัมพันธระหวางนักศึกษา อาจารย
บุคลากร และบุคคลภายนอกที่เขามาเรียนรูในศูนย (3.89±1.038) ตามลําดับ และมีความคิดเห็นในระดับนอยอีก
จํานวน 1 รายการ คือ กิจกรรมปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพร (2.69±0.965) ดังตารางที่ 5
ผูตอบแบบสอบถามตอสภาพแวดลอมในศูนยเรียนรูปศุสัตวเมืองกรุง พบวา มีความคิดเห็นภาพรวมในระดับ
ปานกลาง (3.35±1.144) และเมื่อพิจารณาเปนรายการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
จํานวน 5 รายการ โดยมี 3 ลําดับแรก คือ การวางผังโรงเรือนเลี้ยงสัตวประเภทตางๆ มีความเหมาะสมแกการเรียนรู
(3.38±1.170) สภาพแวดลอมของศูนยฯ สงเสริมใหทานมีความอยากเรียนรู (3.37±1.171)มีการจัดสภาพแวดลอม
ของศูนยฯ ไดอยางเหมาะสม (3.36±1.170) ตามลําดับ (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูของศูนยปศุสัตวเมืองกรุง (n=68)
รายการ
1. มีแผนและเปาหมายการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางชัดเจน
2. เจาหนาที่ใหความรูไดอยางชัดเจนในแตละประเภทของสัตวที่เลี้ยง
3. มีเอกสารหรือฐานขอมูลใหสืบคนเกี่ยวกับปศุสัตวและกิจกรรมศูนยฯ
4. มีการแนะนําเรื่องการจัดการของเสียในฟารม
5. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานสัตวเลี้ยงอยางเปนลําดับ
6. เจาหนาที่มีความเปนกันเองและสรางบรรยากาศในการเรียนรู
7. กิจกรรมการเรียนรูเหมาะสมและงายที่ทานจะเรียนรู
8. ทานไดรับความรูดานปศุสัตวเพิ่มขึ้นจากเดิมในระดับใด
9. ทานคิดวางานปศุสัตวในเขตเมืองมีความยุงยากตอการจัดการ
10. กิจกรรมการเรียนรูจากศูนยฯ สามารถนําไปปฏิบัติไดในอนาคต
รวม
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ระดับความคิดเห็น
(Mean±S.D. แปลความหมาย
4.13±0.896
มาก
4.61±0.573
มากที่สุด
4.30±0.465
มากที่สุด
4.79±0.407
มากที่สุด
4.11±0.611
มาก
4.64±0.663
มากที่สุด
4.10±0.848
มาก
4.13±0.689
มาก
4.10±0.694
มาก
4.30±0.465
มากที่สุด
4.32±0.234
มากที่สุด
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ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นตอฐานเรียนรูหรือกิจกรรมสาธิตการเลี้ยงสัตวในศูนยเรียนรูป ศุสัตว
เมืองกรุง (n=68)

ระดับความคิดเห็น
Mean±S.D. แปลความหมาย
1. กิจกรรมเลี้ยงเปดไข
3.54±0.904
มาก
2. กิจกรรมเลี้ยงไกไขอารมณดี
4.13±1.291
มาก
3. กิจกรรมเลี้ยงไกพื้นเมือง
3.79±1.072
มาก
4. กิจกรรมการเลี้ยงแพะเนื้อลูกผสม
4.23±1.060
มากที่สุด
5. กิจกรรมการเลี้ยงหมูหลุม
3.45±0.904
มาก
6. กิจกรรมการทําปุยหมักชีวภาพจากมูลสัตว
3.94±1.359
มาก
7. กิจกรรมการทําน้ําหมักชีวภาพจากเศษผลไมและมูลสัตว
3.80±0.902
มาก
8. กิจกรรมปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพร
2.69±0.965
นอย
9. กิจกรรมการจําหนายผลผลิตจากศูนยฯ
3.92±0.951
มาก
10. กิจกรรมสัมพันธระหวางนักศึกษา อาจารย บุคลากร และบุคคลภายนอกที่เขามาเรียนรูในศูนยฯ 3.89±1.038
มาก
รวม
3.74±0.806
มาก
รายการ

ตารางที่ 6 คาเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมในศูนยเรียนรูปศุสัตวเมืองกรุง (n=68)

ระดับความคิดเห็น
Mean±S.D. แปลความหมาย
3.34±1.192
ปานกลาง
3.33±1.166
ปานกลาง
3.38±1.170
ปานกลาง
3.36±1.170
ปานกลาง
3.37±1.171
ปานกลาง
3.35±1.144
ปานกลาง

รายการ
1.
2.
3.
4.
5.

องคประกอบของศูนยฯ มีความเหมาะสมงายตอการเขาศึกษาดูงาน
องคประกอบของศูนยฯ ทําใหเรียนรูไดงายเปนลําดับ
การวางผังโรงเรือนเลี้ยงสัตวประเภทตางๆ มีความเหมาะ เหมาะแกการเรียนรู
มีการจัดสภาพแวดลอมของศูนยฯ ไดอยางเหมาะสม
สภาพแวดลอมของศูนยฯ สงเสริมใหทานมีความอยากเรียนรู
รวม

4. ความพึงพอใจตอการเรียนรูในศูนยปศุสัตวเมืองกรุง
ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามตอการเรียนรูในศูนยเรียนรูปศุสัตวเมืองกรุง เปนการสอบถามความพึง
พอใจใน 10 ประเด็นที่ครอบคลุมถึงสภาพแวดลอม องคประกอบภายในระบบการปองกัน กิจกรรมทางวิชาการที่จัด
ขึ้นเพื่อการเรียนรูของผูที่เขามาศึกษาในศูนยปศุสัตวเมืองกรุง การอํานวยความสะดวกเพื่อใหสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู รวมทั้งดานบุคลากรที่เกี่ยวของ เปนตน ดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 คาเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจตอศูนยเรียนรูปศุสัตวเมืองกรุง (n=68)
รายการ
1. สภาพแวดลอมในศูนยเรียนรู
2. องคประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของศูนยเรียนรู
3. ระบบการตรวจการเขาออกและความปลอดภัย
4. ระบบปองกันโรคระบาดในฟารมเลีย้ งสัตว
5. กิจกรรมการเรียนรูภายในศูนยฯ
6. การศึกษาและการไดปฏิบัติขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู
7. ความสะดวกและงายตอการเรียนรู
8. ขอมูลและการเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับศูนยฯ
9. การจัดการสภาพแวดลอมและการจัดการของเสียภายในศูนยฯ
10. เจาหนาที่และบุคลากรที่จัดกิจกรรมและใหความรูในศูนยฯ
รวม

ระดับความคิดเห็น
Mean±S.D.
แปลความหมาย
3.72±0.861
มาก
3.91±0.786
มาก
3.95±0.799
มาก
2.89±0.812
ปานกลาง
3.91±0.805
มาก
4.23±0.735
มากที่สุด
3.88±0.820
มาก
3.29±0.734
ปานกลาง
3.80±0.796
มาก
4.35±0.768
มากที่สุด
3.79±0.250
มาก
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จากตารางที่ 7 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอศูนยเรียนรูปศุสัตวเมืองกรุงในภาพรวมในระดับมาก
(3.79±0.250) และเมื่อพิจารณาเปนรายการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จํานวน 2
รายการ คือ เจาหนาที่และบุคลากรที่จัดกิจกรรมและใหความรูในศูนยฯ (4.35±0.768) การศึกษาและการไดปฏิบัติ
ขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู (4.23±0.735) มีความคิดเห็นในระดับมาก จํานวน 6 รายการ โดย 3 ลําดับแรก คือ
ระบบการตรวจการเขาออกและความปลอดภัย (3.95±0.799) กิจกรรมการเรียนรูภายในศูนยฯ (3.91±0.805)
องคประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรูของศูนยเรียนรู (3.91±0.786) ตามลําดับ
5. ขอเสนอแนะตอการพัฒนาศูนยปศุสัตวเมืองกรุง
จากการศึ กษาข อเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถาม โดยให ผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะโดยอิสระใน
แบบสอบถามปลายเปด พบขอเสนอแนะที่สําคัญตอการพัฒนาศูนย ดังนี้ การประชาสัมพันธขอมูลของศูนยใหเขาถึง
ไดงายยิ่งขึ้น รอยละ 55.88กิจกรรมการใหความรูทางวิชาการควรพัฒนาใหเปนชุดกิจการเรียนรูในรูปแบบที่ทันสมัย
สอดคลองกับยุคดิจิตอล รอยละ 51.47และควรมีรูปแบบของกิจกรรมและชุดเรียนรูที่หลากหลายเพื่อตอบสนองตอ
กลุมผูเขามาศึกษาในอนาคต รอยละ 42.68

อภิปรายผล

การศึกษาการใหบริการทางวิชาการและความพึงพอใจตอการใหบริการทางวิชาการของศูนยปศุสัตวเมืองกรุง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พบประเด็นที่นาสนใจดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เคยไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับศูนยเรียนรูปศุสัตวเขตเมือง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ผานทางเพื่อนและการเรียนในรายวิชา ซึ่งมีความสนใจการเลี้ยงสัตวและชอบการเลี้ยงสัตวในระดับมาก แตมีความรู
เกี่ยวกับสัตวเลี้ยงในระดับปานกลาง ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากผูตอบแบบสอบถามยังเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี จึง
อาจจะยั งมี ประสบการณด านปศุ สัตว นอย จึ งมี ความเห็ นด วยกั บการมี ศูนย ปศุ สั ตว เมืองกรุงและคิ ดว าจะเกิ ด
ประโยชนตอการเรียนรูในระดับมากที่สุด เมื่อผูตอบแบบสอบถามไดเขาไปเรียนรูในศูนยเรียนรูปศุสัตวเมืองกรุงแลว
พบว า มีความคิ ดเห็นที่มี ตอการให บริ การด านวิชาการของศูนยปศุสั ตว เมื องกรุ งในภาพรวมในระดับมาก เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งอาจจะเนื่องจาก
ผูตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตรเกษตร จึงมีความสนใจ
มีความเขาใจและคุนเคยกับชุดกิจกรรมการเรียนรูจึงใหความสําคัญกับกิจกรรมการเรียนรูในศูนย โดยมีความพึง
พอใจตอการศึกษาและการไดปฏิบัติขณะจัดกิจกรรมการเรียนรูความคิดเห็นในระดับมากที่สุด สอดคลองกับ วินิจ
(2534) กลาววา การศึกษาเกษตรตองยึดหลักการเรียนรูดวยการกระทําจริง โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเกษตร
เปนแหลงวิชาการทางการเกษตรของชุมชน ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา การศึกษาเกษตรเปนการศึกษา
แบบตอเนื่องและวิชาการทางเกษตรตองทันสมัยอยูเสมอ ซึ่งจะสงเสริมใหผูเรียนนั้นมีความสนใจตองการมีสวนรวม
ในกิจกรรมทางการเกษตร รวมทั้งเปนการยืนยันความรูทางทฤษฎีที่มีการเรียนรูในชั้นเรียนมาแลว พรทิพย (อางใน
สุรพล, 2551) กลาววา การศึกษาเกษตรเปนการจัดการศึกษาเกษตรยึดหลัก “การเรียนโดยการกระทําจริง” เพื่อ
สนองความตองการของทองถิ่น โรงเรียนเปนแหลงวิชาการทางการเกษตรของชุมชน ประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานในการจัดการศึกษาเกษตร การศึกษาเกษตรเปนการศึกษาแบบตอเนื่อง เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูโดย
สม่ําเสมอไมมีที่สิ้นสุด และวิชาทางการเกษตรและแนวปฏิบัติตองทันสมัยอยูเสมอ และนพคุณ (2556) กลาววา การ
ลงมือปฏิบัติจริงในการเรียนรูวิชาเกษตรเปนหัวใจสําคัญของการพิสูจนความรูทางทฤษฎี ซึ่งนักเรียนจะสามารถจดจํา
และเกิดความมั่นใจในความรูเหลานั้น จนสามารถนําไปตอยอดเพื่อการประกอบอาชีพได และสอดคลองกับภัคพงศ
(2557) สรุปประเด็นดานปรัชญาการศึกษาเกษตรวา การศึกษาเกษตรมีความเกี่ยวของกับการผลิตสิ่งมีชีวิตทั้งพืช
และสั ตว จํ าเป นต องเน นในเรื่ องของการมี ความรู ที่ แท จริ ง มี ทั ก ษะปฏิ บั ติ ได อย างแท จ ริ งด วยตนเอง รวมทั้ ง
จํ าเป น ต อ งอาศั ย ประสบการณ จากการเรี ย นรู และฝ ก ปฏิ บั ติ อย า งมาก เพื่ อให ผู เรี ยนมี ความรู ค วามเข าใจ มี
ความสามารถในการปฏิบัติไดอยางแทจริง และเกิดความมั่นใจและรักในอาชีพเกษตร
จากการศึกษข อเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถาม โดยให ผูตอบแบบสอบถามเสนอแนะโดยอิสระ พบ
ขอเสนอแนะที่สําคัญตอการพัฒนาศูนยปศุสัตวเมืองกรุง คือ การประชาสัมพันธขอมูลของศูนยใหเขาถึงไดงายยิ่งขึ้น
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กิจกรรมการใหความรูทางวิชาการควรพัฒนาใหเปนชุดกิจการเรียนรูในรูปแบบที่ทันสมัยสอดคลองกับยุคดิจิตอล
และควรมีรูปแบบของกิจกรรมและชุดเรียนรูที่หลากหลายเพื่อตอบสนองตอกลุมผูเขามาศึกษาในอนาคต แสดงให
เห็นวาผูที่เขามาเรียนรูในศูนยปศุสัตวเมืองกรุงนั้นเปนกลุมคนรุนใหมที่มีความสนใจขอมูลและสืบคนไดจากระบบ
สารสนเทศจากการใชโทรศัพทมื อถือ (Smartphone) ของตนเอง ซึ่งเปนชองทางที่ งายที่สุ ดในป จจุบัน รวมทั้ ง
ขอเสนอแนะดานรูปแบบของกิจกรรมและชุดเรียนรูที่หลากหลายนั้นอาจจะเนื่องจากผูตอบแบบสอบถามมีพื้นฐาน
ดานการศึกษาเกษตรหรือครุศาสตรเกษตรจึงมองภาพดานการจัดกิจกรรมและชุดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย
ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นวาในอนาคตอาจจะมีกลุมคนเขามาศึกษาเรียนรูที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นตั้งแตนักเรียนขั้น
พื้นฐานระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี และบุคคลทั่วไป เปนตน ดังนั้น
การจัดกิจกรรมหรือสื่อเพื่อสงเสริมการเรียนรูจึงตองมีความหลากหลายสอดคลองกับระดับวัยและการเรียนรู และ
นอกจากนี้แลวยังพบวาผูตอบแบบสอบถามยังรูจักศูนยปศุสัตวเมืองกรุงจากเพื่อนและการเรียนในรายวิชาเทานั้น จึง
เปนอีกจุดหนึ่งสะทอนใหเห็นวาการเผยแพรขอมูลขาวสารของศูนยปศุสัตวเมืองกรุงนั้นยังมีความจําเปนในการพัฒนา
เพื่อใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น และจะสามารถตอบสนองการใหการบริการดานวิชาการใหกวางขวางและยั่งยืนตอไป

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาการใหบริการทางวิชาการและความพึงพอใจตอการใหบริการทางวิชาการของศูนยปศุสัตวเมืองกรุง
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สามารถสรุปผลการศึกษาไดวา
นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางไดรับขอมูลดานปศุสัตวจากอินเตอรเน็ตและการเรียนในรายวิชา รูจักศูนยปศุสัตว
เมืองกรุงจากเพื่อนและการเรียนในรายวิชา กลุมตัวอยางสวนใหญชอบการเลี้ยงสัตวในระดับมาก โดยมีความรู
เกี่ยวกับสัตวเลี้ยงในระดับปานกลาง สนใจการเลี้ยงสัตวในระดับมาก มีความเห็นดวยกับการมีศูนยปศุสัตวเมืองกรุง
และคิดวาจะเกิดประโยชนตอการเรียนรูในระดับมากที่สุด มีความคิดเห็นดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูของศูนยปศุ
สัตวเมืองกรุงในระดับมากที่สุด และมีความคิดเห็นในระดับมากในดานการบริหารจัดการ ดานฐานการเรียนรูหรือ
กิจกรรมสาธิตการเลี้ยงสัตวในศูนย และดานสภาพแวดลอมในศูนย กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการเรียนรูในศูนย
ในภาพรวมในระดับมาก และมีความพึงพอใจตอการศึกษาและการไดปฏิบัติจริงขณะจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
เจาหนาที่หรือบุคลากรที่จัดกิจกรรมการเรียนรูภายในศูนยปศุสัตวเมืองกรุงในระดับมากที่สุด โดยมีขอเสนอแนะที่
สําคัญคือ ควรมีรูปแบบของกิจกรรมและชุดเรียนรูที่หลากหลายทันสมัยสอดคลองกับยุคดิจิตอล ตอบสนองตอกลุมผู
เขามาศึกษาในอนาคต และควรมีการประชาสัมพันธขอมูลของศูนยใหเขาถึงไดงายยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจยั
1.1 ควรเพิ่มการประชาสัมพันธเกี่ยวกับศูนยปศุสัตวเมืองกรุงในหลายชองทางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
ช อ งทางที่ ส ามารถเข า ถึ ง ข อ มู ล ได ง า ย เช น สื่ อ สารผ า นทางระบบสารสนเทศ แอพพลิ เ คชั่ น มื อ ถื อ (Mobile
Application) เสนอวีดีทัศนเกี่ยวกับศูนยบนเว็ปแอพพลิเคชั่น และยูทูป (YouTube) เปนตน
1.2 จากผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอสภาพแวดลอมในศูนยเรียนรูปศุสัตว
เมืองกรุงในระดับปานกลางในทุกรายการ ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาหรือจัดสภาพแวดลอมใหมีความสอดคลองกับการ
จัดการเรียนรูมากยิ่งขึ้น
1.3 ควรปรับปรุงระบบปองกันโรคระบาดในฟารมเลี้ยงสัตวและการจัดการสิ่งแวดลอมในศูนยปศุสัตว
เมืองกรุง สามารถปองกันโรคระบาดไดอยางมีประสิทธิภาพและใหเปนตัวอยางที่ดีแกผูเขาศึกษาดูงานในศูนย
1.4 เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของศูนยปศุสัตวเมืองกรุง จึงควรมีการพัฒนากิจกรรมการใหความรู
ทางวิชาการที่หลากหลายรูปแบบ เชน ชุดกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบที่ทันสมัยสอดคลองกับยุคดิจิตอล วีดีทัศน
เพื่อการศึกษาในแตละกิจกรรม เปนตน

29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

87

การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 3”

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย
2.1 ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการใหความรูทางวิชาการในรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับกลุมผูเขาศึกษาดูงานในศูนยปศุสัตวเมืองกรุง
2.2 ควรศึกษาแนวทางการประชาสัมพันธเกี่ยวกับศูนยปศุสัตวเมืองกรุงที่เหมาะสมเพื่อใหผูที่สนใจเขาถึง
ขอมูลไดงายมากยิ่งขึ้น
2.3 ควรศึกษารูปแบบของการจัดสภาพแวดลอมภายในศูนยปศุสัตวเมืองกรุงที่สอดคลองกับการจัดการ
เรียนรูดานปศุสัตวและดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.4 ควรมีการศึกษารูปแบบของการจัดการของเสียในฟารมและจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจ (Zero waste management)
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การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาการผลิตสัตวปกใหเนื้อเปนการคารวมกับการเรียนแบบผสมผสาน
เพื่อพัฒนาความรูและทักษะของนักศึกษาฝกหัดครูเกษตร
Development of a Commercial Meat Poultry Production Subject Learning Activity
Module together with the Blended Learning (BL) for Knowledge and Skill
Development of Agricultural Teacher Training Students
____________________________________________________________________
1*
2
1

หัสดินทร ฤทธิท์ รงเมือง อําพล กลอมปญญา และ ภัคพงศ ปวงสุข
Hatsadin Ritsongmuang1 Ampon Klompanya 2 and Pakkapong Poungsuk1

บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาการผลิตสัตวปกใหเนื้อเปนการคา เรื่องการ
จัดการเลี้ยงไกเนื้อรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน ชุดกิจกรรมประกอบดวย 8 สวน และ 11 กิจกรรมยอย ใชการเรียน
แบบผสมผสานมาประยุกตใชในขั้นตอนการสอนและจัดกิจกรรมที่เนนรูปแบบของการบูรณาการปรับใชโทรศัพทมือถือ
รวมกับการสื่อสารขอมูลรวมกันดวยระบบสื่อออนไลน (Line และ Facebook) กลุมทดลองที่ใชในการศึกษาคือ
นักศึกษาฝกหัดครูเกษตร สาขาวิชาครุศาสตรเกษตร ภาควิชาครุศาสตรเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง จํานวน 23 คน จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก ชุดกิจกรรมการเรียนรู
แบบทดสอบวั ดผลสั ฤทธิ์ทางการเรี ยน แบบสังเกตพฤติ กรรม และแบบสอบถามความพึ งพอใจ สถิ ติ ที่ ใช ได แก
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t - test (Dependent samples) ผลการวิจัยพบวา ชุด
กิจกรรมการเรียนรูม ีคุณภาพระดับมากจากการประเมินของผูทรงคุณวุฒิ เมื่อใชชุดกิจกรรมการเรียนรูกับกลุมทดลอง
แลว พบวา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงสรุปไดวา ชุดกิจกรรมการเรียนรู สามารถพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาฝกหัดครูเกษตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยนักศึกษาฝกหัดครูเกษตรมีความพึงพอใจภาพรวมในระดับมาก และพึงพอใจระดับมากที่สุด 2 ดาน
คําสําคัญ: ชุดกิจกรรมการเรียนรู วิชาการผลิตสัตวปกใหเนื้อเปนการคา การจัดการเลี้ยงไกเนื้อ
การเรียนแบบผสมผสาน นักศึกษาฝกหัดครูเกษตร
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Abstract

The objectives of this study were to: develop a learning activity module on commercial
production of meat type poultry together with the Blended learning (BL). The learning activity
module consists of 8 parts and 11 sub-activities. Integrated teaching techniques with the blended
learning focused on the adoption of application (Line and Facebook) in smartphone and computer
was used for communication for knowledge and skills development of agricultural teacher training
students. The experimental group were 23 teacher training students majoring in Agricultural
Education, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) and they were selected by
purposive sampling. The research instruments in this study included the learning activity module,
learning achievement test, behavior observation form, and questionnaire. Descriptive statistics was
used for data analysis i.e. frequency, percentage, mean, and standard deviation. Besides, t-test
(Dependent sample) was employed in this study. Results of the study revealed that the learning
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activity modules quality was found at a high level based on an assessment by scholars. It was
found that the subjects (students) had a higher level of learning achievement that before using the
module and there was a statistically significant difference level at 0.05. This implied that the
learning activity module could develop learning of the subjects effectively. As a whole, the
subjects were satisfied with the learning activity module at a high level. Based on its details, 2
aspects were found at a highest level.
Keywords: learning activity module, commercial meat poultry production subject, meat type chicken
rearing management, blended learning (BL), agriculture teacher training students

บทนํา

การจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรเปนแนวทางแหงการปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถในดาน
การเกษตร โดยคํานึงถึงหลักการที่วา การศึกษาเกษตรตองยึดหลักการเรียนรูดวยการกระทําจริง โรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาเกษตรเป นแหลงวิชาการทางการเกษตรของชุ มชน ประชาชนมีส วนร วมในการจั ดการศึ กษา
การศึกษาเกษตรเปนการศึกษาแบบตอเนื่องและวิชาการทางเกษตรตองทันสมัยอยูเสมอ (วินิจ, 2534) การพัฒนา
ความรูและทักษะของนักเรียนนักศึกษาดานการเกษตรจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ซึ่งการจัดการเรียนการสอนวิชา
เกษตรนั้นไดยึดปรัชญาทางการศึกษาเกษตรที่เนนการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง (Learning by doing) เนื้อหาการ
สอนจึงมีความยืดหยุนและเปลี่ยนแปลง (Dynamic and Flexible) มากกวาทุกสาขาวิชา (นพคุณ, 2557) ดังนั้นการ
ที่จะพัฒนาความรูและทักษะของนักเรียนนักศึกษาเกษตรนั้นยอมจะตองมาจากการจัดการเรียนรูของครูเกษตรเปน
สําคัญวาจะจัดการเรียนรูอยางไรใหนักเรียนนักศึกษาเกิดความรูและทักษะที่ไดตั้งความมุงหมายเอาไว และที่สําคัญ
ยิ่งไปกวานั้นคือ จะทําอยางไรใหนักศึกษาฝกหัดครูเกษตรผูซึ่งจะจบออกไปเปนครูสอนวิชาเกษตรในอนาคตนั้น ไดมี
ทั้งทักษะของความเปนครูเกษตรและทักษะทางวิชาชีพเกษตรที่เปนเลิศ เทคนิควิธีการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการสอน
วิชาเกษตร จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่นักฝกหัดครูเกษตรจะตองพัฒนาใหเกิดขึ้นกับตนเอง โดยอาจารยผูสอนไดจัด
ใหมีขึ้นในรายวิชาเพื่อใหนักศึกษาฝกหัดครูเกษตรไดเรียนรูเนื้อหาทางวิชาชีพเกษตรและทักษะการสอนของครูเกษตร
ไปพรอมๆ กัน การพัฒนาชุดเรียนรูและการจัดการเรียนการสอนดวยการเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning)
ที่ เ ป น รู ป แบบของการบู ร ณาการปรั บ ใช โ ทรศั พ ท มื อ ถื อ (Smartphone) โดยการมี ส ว นร ว มในการเรี ย นรู
(Collaboration) เปนสภาพการณทางการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถสื่อสารขอมูลรวมกันกับผูอื่นจากระบบสื่อออนไลน
เชน e-mail, Chat, Blogs เปนตน (Carman, 2005) รวมกับการเรียนการสอนแบบปกติ เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่กาว
ไกลเกิดทั้งประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพทางการเรียนรูมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาการผลิตสัตวปกใหเนื้อเปนการคา เรื่องการจัดการเลี้ยงไกเนื้อ
รวมกับการเรียนแบบผสมผสาน
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนภายหลังการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูภายหลังการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู

ระเบียบวิธีวิจัย

กลุมทดลองที่ใชในการศึกษาคือ นักศึกษาฝกหัดครูเกษตร สาขาวิชาครุศาสตรเกษตร ภาควิชาครุศาสตร
เกษตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการผลิตสัตวปกใหเนื้อเปนการคา รหัสวิชา 03606422 ประจําปการศึกษา 2560 จํานวน
23 คน โดยเลือกกลุมทดลองดวยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูการผลิตสัตวปกใหเนื้อเปนการคา รหัสวิชา 03606422 เรื่องการจัดการเลี้ยงไกเนื้อ
จํานวน 1 ชุด มีขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาดังนี้ 1) วิเคราะหหลักสูตรจัดทําโครงสรางรายวิชาและกําหนดเนื้อหา
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และเวลาเรียน 2) เขียนแผนการจัดการเรียนรูและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ 3) กําหนดรูปแบบการ
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูในชุดกิจกรรมการเรียนรู โดยการนําการเรียนแบบผสมผสานมาใชในขั้นตอนการสอน
และจัดกิจกรรม เนนรูปแบบของการบูรณาการปรับใชโทรศัพทมือถือ (Smartphone) โดยนักศึกษามีการสื่อสาร
ขอมูลรวมกันกับผูอื่นจากระบบสื่อออนไลน (Line and Facebook) ทําการตรวจสอบความถูกตองและความ
สอดคลองของเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน
2. แบบทดสอบวัดผลสัฤทธิ์ทางการเรี ยนชนิด 4 ตัวเลือก จํ านวน 50 ขอ ดําเนินการสรางแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์โดยพิจารณาใหสอดคลองกับเนื้อหาที่ผานการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิแลว ทําการทดสอบหาความยาก
งายของขอทดสอบ (P) ทั้งฉบับเทากับ 0.53 ซึ่งเปนขอทดสอบที่งายปานกลาง (ดีมาก)
3. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาฝกหัดครูเกษตรเปนรายกลุม โดยแบงการปฏิบัติงานออกเปน 5 กลุม
ทําการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานในการจัดการเลี้ยงไกเนื้อ ในระยะเวลา 6 สัปดาห (42 วัน) สังเกตพฤติกรรม 5
ด าน ได แ ก 1) ความตั้ งใจ 2) การตรงต อ เวลาจากแบบลงชื่ อและลงเวลาปฏิ บั ติ งาน 3) การทํ างานเป นกลุ ม
(Teamwork) 4) การรายงานผลการปฏิบติงานผานแอปพลิเคชันในโทรศัพทมือถือและโปรแกรมคอมพิวเตอร และ
5) ทักษะการปฏิบัติงาน
4. แบบสอบถามความพึงพอใจตอชุดกิจกรรมการเรียนรู 7 ดาน รวมกับการเรียนแบบผสมผสาน เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ทําการหาความสอดคลองของแบบสอบถาม (IOC) โดยใชเกณฑคัดเลือกคือ คา IOC
ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป (พวงรัตน, 2543)
การวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t - test (Dependent samples) และแปลผลขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา และใชเกณฑการ
ประเมินคะแนนระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจ ดวยการคํานวณโดยใชสมการคณิตศาสตรความกวางของ
อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด–คะแนนต่ําสุด/จํานวนชั้น ไดความหางของแตละชวงชั้น คือ 0.80 ดังนี้ (ชัชวาลย,
2543) 1.00 – 1.80 ความคิดเห็น/พึงพอใจนอยที่สุด, 1.81 – 2.60 ความคิดเห็น/พึงพอใจนอย
2.61 – 3.40 ความคิดเห็น/พึงพอใจปานกลาง, 3.41 – 4.20 ความคิดเห็น/พึงพอใจมาก
4.21 – 5.00 ความคิดเห็น/พึงพอใจมากที่สุด
52

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรูและทักษะของนักศึกษาฝกหัดครูเกษตรดวยชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาการ
ผลิตสัตวปกใหเนื้อเปนการคา เรื่องการจัดการเลี้ยงไกเนื้อ รวมกับการเรียนแบบผสมผสาน สามารถสรุปผลการ
ศึกษาวิจัยในประเด็นตางๆ ไดดังตอไปนี้
1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู ชุดกิจกรรมการเรียนรูมีการพัฒนาขึ้นตามขั้นตอนและผานการประเมิน
คุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน โดยทําการตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองของเนื้อหาและทําการ
ปรับแกไขตามคําแนะนําแลว ไดชุดกิจกรรมการเรียนรูที่ประกอบไปดวย 8 สวน คือ 1) มาตรฐานหรือตัวชี้วัด 2)
สาระสําคัญ 3) จุดประสงคการเรียนรู 4) เนื้อหาการเรียนรู 5) กิจกรรมการเรียนรูหรือกระบวนการจัดการเรียนรู 6)
สื่อและอุปกรณที่ใชหรือแหลงเรียนรู 7) การวัดและประเมินผล และ 8) บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู และ
มีกิจกรรมยอยทั้งหมด 11 กิจกรรม คือ 1) การเตรียมโรงเรือนและอุปกรณในการเลี้ยงไกเนื้อ 2) การรับลูกไกเขา
เลี้ยง 3) การทําวัคซีน 4) การกกไก 5) การแยกเพศไก 6) การจัดการอาหารและน้ํา 7) การจัดการเลี้ยงไกระยะแรก
8) การจัดการเลี้ยงไกระยะกอนสงขาย 9) การถอนขนและการชําแหละ 10) การแปรรูปและจัดจําหนาย และ 11)
การจัดการทําความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ โดยการนําการเรียนแบบผสมผสานมาใชในขั้นตอนการสอนและจัด
กิจกรรมเนนรูปแบบของการบูรณาการปรับใชโทรศัพทมือถือ (Smartphone) โดยนักศึกษามีการสื่อสารขอมูล
รวมกันระหวางผูสอน สมาชิกในกลุม และสมาชิกในชั้นเรียนผานระบบสื่อออนไลน (Line and Facebook) ผลการ
ประเมินคุณภาพของผูทรงคุณวุฒิ พบวา ภาพรวมชุดกิจกรรมการเรียนรูมีคุณภาพในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวา มีจํานวน 3 ดานที่มีระดับคุณภาพมากที่สุด คือ ดานความสมบูรณของเนื้อหา ดานกิจกรรมการเรียนรู และ
ดานสื่อการเรียนรู ( µ = 4.26, 4.23 และ 4.43) และระดับมากอีก 4 รายการ ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของระดับความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
คุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาการผลิตสัตวปกใหเนื้อเปนการคา เรื่อง การจัดการเลี้ยงไกเนื้อ (n=5)
ระดับความคิดเห็น
รายการ
σ
แปลความหมาย
µ
1. ดานความสมบูรณของเนื้อหา
4.26
0.619
มากที่สุด
2. ดานความสอดคลองของเนื้อหากับวัตถุประสงค
4.00
0.852
มาก
3. ดานแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู
4.17
0.777
มาก
4. ดานกิจกรรมการเรียนรู
4.23
0.936
มากที่สุด
5. ดานสื่อการเรียนรู
4.43
0.506
มากที่สุด
6. ดานการวัดผลและประเมินผล
3.82
0.776
มาก
7. ดานประโยชนทางวิชาการ
3.96
0.767
มาก
รวม
4.11
0.205
มาก
2. ผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรู ผลการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูกับนักศึกษาฝกหัดครูเกษตร จํานวน 23
คน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูมีความแตกตางของคะแนนทดสอบ จํานวน 50 คะแนน โดยคะแนนเฉลี่ยกอน
เรียนของนักศึกษาฝกหัดครูเกษตร มีคาเฉลี่ย 26.82 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.529 และคะแนนสอบหลังเรียน
ของนั กศึ กษาฝ กหั ดครู เกษตร มี ค าเฉลี่ย 42.48 มี ค าส วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 3.369 เมื่ อทํ าการเปรี ยบเที ยบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังขอมูลแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษา คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักศึกษาฝกหัดครูเกษตร (t) และคานัยสําคัญทางสถิติ (n=23)
รายการ
จํานวนนักเรียน
คาเฉลี่ย ( µ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ )
t.
Sig.
กอนเรียน
23
26.82
7.529
-9.924
0.00*
หลังเรียน
23
42.48
3.369
*

มีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. การศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับการเรียนแบบผสมผสาน
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของแตละดานที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุดแลวพบวา 1) ดานเนื้อหา นักศึกษามี
ความพึงพอใจในประเด็นเนื้อหานาสนใจ ( µ = 4.21) 2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูนักศึกษามีความพึงพอใจ
มากที่สุด 3 ประเด็น คือ ผูสอนมีความเปนกันเองกับผูเรียน ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง ( µ = 4.30, 4.43 และ 4.65) 3) ดานสื่อการเรียนรู นักศึกษามีความพึงพอใจ
มากที่สุด 3 ประเด็น คือ สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู สื่อการสอนมีความทันสมัยสอดคลอง
กับยุคสมัย และ สื่อของจริงดึงดูดความสนใจ ( µ = 4.43, 4.26 และ 4.73) 4) ดานการวัดและประเมินผล นักศึกษา
มีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นผูสอนประเมินจากสภาพความเปนจริง ( µ = 4.34) และ 5) ดานประโยชนที่
ผูเรียนไดรับจากชุดกิจกรรมการเรียนรู นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด 3 ประเด็น คือ ผูเรียนไดเรียนรูจากการลง
มือปฏิบัติจริงและเกิดทักษะ ผูเรียนไดเรียนรูดวยกระบวนการที่หลากหลาย และผูเรียนเรียนรูไดจากแอปพลิเคชันใน
โทรศัพทมือถือและโปรแกรมคอมพิวเตอร ( µ = 4.73, 4.22 และ 4.82) ดังแสดงในตารางที่ 3 และเมื่อพิจารณา
ภาพรวมเปนรายดาน พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจภาพรวมในระดับมาก ( µ = 4.12) โดยนักศึกษามีความพึง
พอใจตอชุดกิจกรรมการเรียนรูในระดับมากที่สุด 2 ดาน คือ ดานสื่อการเรียนรูและประโยชนที่ผูเรียนไดรับจากชุด
กิจกรรมการเรียนรู ( µ = 4.21 และ µ = 4.37) สวนดานเนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนรูและดานการวัดและ
ประเมินผล นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00, 4.08, และ 3.96 ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาการผลิตสัตวปกใหเนื้อเปนการคา เรื่อง
การจัดการเลี้ยงไกเนื้อ รวมกับการเรียนแบบผสมผสาน (n=23)
รายการ
1. ดานเนื้อหา
1.1 เนื้อหาเขาใจงาย
1.2 เนื้อหานาสนใจ
1.3 เนื้อหามีความทันสมัย
1.4 เนื้อหามีความเหมาะสมสอดคลองกับเวลาที่สอน
1.5 เนื้อมีประโยชนในการตอยอดความรู
2. ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับเวลา
2.2 ผูสอนมีความเปนกันเองกับผูเรียน
2.3 ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.4 สิ่งแวดลอมเอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรม
2.5 ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง
3. ดานสื่อการเรียนรู
3.1 สื่อที่ใชในการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหา
3.2 สื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู
3.3 สื่อการสอนที่ใชทําใหเขาใจบทเรียนมากยิ่งขั้น
3.4 สื่อการสอนมีความทันสมัยสอดคลองกับยุคสมัย
3.5 สื่อของจริง (อุปกรณและเครื่องมือตางๆ) ดึงดูดความสนใจ
4. ดานการวัดผลและประเมินผล
4.1 ผูสอนใชวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม
4.2 ผูสอนมีเกณฑการประเมินที่เหมาะสม
4.3 ระยะเวลาในการประเมินเหมาะสม
4.4 ผูสอนประเมินจากสภาพความเปนจริง
4.5 ผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินผล
5. ดานประโยชนที่ผูเรียนไดรับจากชุดกิจกรรมการเรียนรู
5.1 สามารถเรียนรูและเขาใจในเนื้อหาความรูไดงาย
5.2 ผูเรียนไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริงและเกิดทักษะ
5.3 ผูเรียนไดเรียนรูดวยกระบวนการที่หลากหลาย
5.4 ผูเรียนเรียนรูไดจากแอปพลิเคชันในโทรศัพทมือถือและโปรแกรมคอมพิวเตอร
5.5 ผูเรียนสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได

µ

ระดับความพึงพอใจ
σ
แปลความหมาย

4.00
4.21
3.65
4.00
4.17

0.603
0.735
0.831
0.603
0.777

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

3.60
4.30
4.43
3.43
4.65

0.782
0.470
0.506
0.895
0.486

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.04
4.43
3.56
4.26
4.73

0.562
0.589
0.540
0.541
0.448

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

3.73
4.00
3.91
4.34
3.82

0.751
0.603
0.668
0.572
0.576

มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

4.04
4.73
4.22
4.82
4.04

0.705
0.448
0.599
0.387
0.705

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาฝกหัดครูเกษตรที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาการผลิตสัตวปกใหเนื้อ
เปนการคา เรื่องการจัดการเลี้ยงไกเนื้อรวมกับการเรียนแบบผสมผสานเปนรายดานและภาพรวม (n=23)
รายการ
1.
2.
3.
4.
5.

เนื้อหา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
สื่อการเรียนรู
การวัดผลและประเมินผล
ประโยชนที่ผูเรียนไดรับจากชุดกิจกรรมการเรียนรู
รวม

µ
4.00
4.08
4.21
3.96
4.37
4.12
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ระดับความพึงพอใจ
σ
แปลความหมาย
0.266
มาก
0.254
มาก
0.237
มากที่สุด
0.370
มาก
0.278
มากที่สุด
0.153
มาก
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4. การปฏิบัติงานในการจัดการเลี้ยงไกเนื้อ การปฏิบัติงานในการจัดการเลี้ยงไกเนื้อในระยะเวลา 6 สัปดาห
(42 วัน) โดยแบงการปฏิบัติงานออกเปน 5 กลุม มีการดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมของชุดกิจกรรมการเรียนรู
วิชาการผลิตสัตวปกใหเนื้อเปนการคา เรื่องการจัดการเลี้ยงไกเนื้อ พบวา นักศึกษาทั้ง 5 กลุมไดรับมอบหมายใหเลี้ยง
ไกเนื้อกลุมละ 100 ตัว มีดําเนินการจัดการในการเลี้ยงตั้งแตขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทาย มีการปฏิบัติงานการ
เลี้ยงไกเนื้อเปนไปตามแผนงานที่วางไวรวมกัน และพบวา พฤติกรรมในการปฏิบัติงานการจัดการเลี้ยงไกเนื้อของ
นักศึกษาทั้ง 5 กลุม พบวา 1) นักศึกษาสวนใหญมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานการเลี้ยงไกเนื้อตลอดระยะเวลาใน
การเลี้ยง 2) สมาชิกทุกกลุมมีความตรงตอเวลาโดยพบวา สมาชิกของแตละกลุมมีการจัดแบงเวรเพื่อปฏิบัติกิจกรรม
การเลี้ยงไกตามกําหนดเวลา มีการลงชื่อและเวลาการปฏิบัติงานตามแบบฟอรมอยางครบถวนทั้ง 42 วัน 3) สมาชิก
ของทุกกลุมสามารถทํางานรวมกันไดเปนอยางดี โดยสังเกตไดจากการรายงานผลการปฏิบัติงานภาพรวมในแตละ
สัปดาหและการแสดงความคิดเห็นในการแกไขปญหารวมกัน 4) การรายงานผลการปฏิบติงานผานแอปพลิเคชันใน
โทรศัพทมือถือและโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยมีการสื่อสารขอมูลรวมกันกับผูอื่นผานระบบสื่อออนไลน (Line และ
Facebook) พบวา สมาชิกในแตละกลุมมีการรายงานผานแอปพลิเคชันในโทรศัพทมือถือผานระบบระบบสื่อ
ออนไลน ตามกําหนดเวลา มีเนื้อหาและการปฏิบัติงานที่ถูกตอง มีการบันทึกขอมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอรตลอด
ระยะเวลาในการเลี้ยงไก และ 5) ทักษะการปฏิบัติงาน พบวา นักศึกษาทุกคนสามารถปฏิบัติงานการจัดการเลี้ยงไก
ครบทุกกิจกรรม และสามารถปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษา พบวา การเรียนโดยใชวิธีเรียนแบบผสมผสานนั้น สามารถทําใหผูเรียนเกิดความสนใจทั้งใน
การเรียนและการปฏิบัติงานเปนอยางมาก สอดคลองกับ อินทิรา และกฤษมันต (2553) ผลการสังเคราะหรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบผสมผสานเพิ่มประสิทธิภาพการแสวงหาความรูดวยตนเองได และสอดคลองกับ Strother
(2003) กลาววา การเรียนที่หลากหลายวิธีในการออกแบบกิจกรรมและหลักเกณฑตางๆ ของการเรียนการสอนที่
หลากหลาย จะสามารถชวยกระตุนใหผูเรียนเพิ่มเสนทางและความสําคัญในการเรียนไดอยางตอเนื่อง ทําใหผูเรียนมี
ผลการเรียนสูงขึ้น และนักศึกษาสามารถนําเอาเทคโนโลยีที่ตนเองมีมาใชในการเรียนรูไดทั้งในหองเรียน ฟารมที่ใช
เลี้ยงไกเนื้อหรือพื้นที่อื่นๆ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเพื่อนรวมกลุมหรือเพื่อนกลุมอื่นๆ รวมทั้งมีการ
ตรวจสอบขอมูล สอบถามปญหา และหาแนวทางแกไขปญหาการเลี้ยงไกระหวางกันไดตลอดเวลาผานแอปพลิเคชัน
ในโทรศัพทมือถือและโปรแกรมคอมพิวเตอร ซึ่งทําใหเกิดการขยายการเรียนรูมากยิ่งขึ้นตลอดเวลา สอดคลองกับ
iNACOL (2009) ที่ไดกลาววา การเรียนแบบผสมผสานเปนการรวมกันของการนําสงเนื้อหาความรูทางออนไลนกับ
คุณลักษณะพิเศษของการมีปฏิสัมพันธในชั้นเรียน รวมถึงการสอนในชั้นเรียนกับความเปนสวนตัว สิ่งเหลานี้สงผลตอ
การสะทอนความคิดของผูเรียนและเกิดความเปลี่ยนแปลงของการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนเปนการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียนกลุมตางๆ นอกจากนี้แลวนักศึกษายังมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดใน
ประเด็น ผูเรียนไดเรียนรูดวยกระบวนการที่หลากหลาย ไดเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริงและเกิดทักษะ ซึ่ง
สอดคลองกับ (นพคุณ, 2557) ที่กลาววาการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรนั้นยึดปรัชญาทางการศึกษาเกษตรที่
เนนการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง (Learning by doing) ที่สามารถสงเสริมใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูและมีทักษะ
ดวยการลงมือปฏิบัติจริงในงานนั้น ๆ ซึ่งจะเปนพื้นฐานอันสําคัญในการใชเพื่อพัฒนาตนเองในการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรและอาชีพที่เกี่ยวของในอนาคต และนอกจากนี้แลวผลการศึกษายังพบวา เมื่อนักศึกษาไดเรียนโดยใช
ชุดกิจกรรมการเรียนรูแลวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใชชุดกิจกรรมการเรียนรูสูงกวาการเรียนกอนใชชุด
กิจกรรมการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงแสดงใหเห็นวาชุดกิจกรรมการเรียนรูวิชาการผลิตสัตว
ปกใหเนื้อเปนการคา เรื่องการจัดการเลี้ยงไกเนื้อ สามารถพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับ Wang (2008) ที่ประยุกตใชการผสมผสานในหลักสูตรของการเรียนการสอน ซึ่งพบวาผูเรียนมีความพึง
พอใจในการเรียน สงผลใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคลองกับ Saduak, et.al. (2017) ที่พบวา
รูปแบบการพัฒนาทักษะกระบวนการทํางานเกษตร โดยใชชุดกิจกรรมเรียนรูวิชาเกษตรในศูนยการเรียนรูเกษตร
สามารถจัดประสบการณการเรี ยนรูใหผูเรียนไดมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติ งานเกษตรไดอยางมี
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ประสิทธิภาพ ดวยการสอนโดยใชสื่อเอกสารและสื่อออนไลนชวยในการสอนเพิ่มเติม ขณะปฏิบัติกิจกรรมหรือ
ชวงเวลาวาง ประกอบกับกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายและเปนการถายทอดความรูจากนามธรรมใหเปนรูปธรรม
ที่ผูเรียนสามารถจับตองได จึงทําใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจและสามารถทํางานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการ
จัดการเรียนรู

สรุปผลการวิจัย

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรูผานการประเมินมีคุณภาพในภาพรวมอยูในระดับมาก ผลการใชชุดกิจกรรมการ
เรียนรูสามารถพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาฝกหัดครูเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน
2. นักศึกษาฝกหัดครูเกษตรมีความพึงพอใจในภาพรวมการใชชุดกิจกรรมการเรียนรูรวมกับการเรียนแบบ
ผสมผสานในระดับมาก และพึงพอใจมากที่สุดคือ ดานสื่อการเรียนรูและประโยชนที่ผูเรียนไดรับจากการเรียนดวยชุด
กิจกรรมการเรียนรู นอกจากนี้แลวยังพึงพอใจระดับมากที่สุดในประเด็นยอยของแตละดาน คือ ผูเรียนมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสมสอดคลองกับยุค
สมัยและสื่อของจริงดึงดูดความสนใจ ผูเรียนไดเรียนรูดวยกระบวนการที่หลากหลาย และไดเรียนรูจากการลงมือ
ปฏิบัติจริงและเกิดทักษะ
การปฏิบัติงานในการจัดการเลี้ยงไกเนื้อนักศึกษาฝกหัดครูเกษตรเกือบทั้งหมดมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
การเลี้ยงไกเนื้อตลอดระยะเวลาในการเลี้ยง และสามารถปฏิบัติงานไดเปนอยางดีครบทุกกิจกรรม
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การวิเคราะหระดับสัญญาณการแพรกระจายคลื่นของสถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เอฟเอ็ม 101.5 เมกะเฮิรตซ ที่ไดรับผลกระทบจากคลื่นรบกวนจากวิทยุชุมชน
Coverage Area Analysis of Radiation Pattern for CU Radio Broadcasting
FM. 101.5 MHz Effective Interference by Community Radio
___________________________________________________________________1*

ธีรพงษ ประทุมศิริ
Teerapong Pratumsiri1

บทคัดยอ

สถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนสถานีวิทยุในกลุมสาธารณะเพื่อการศึกษา มีพันธกิจหลักใน
การเผยแพรองคความรูและเปนแหลงอางอิงทางการศึกษาที่เชื่อถือไดแกนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปทุกเพศ
ทุกวัย โดยทําการกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ 25 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง และในป พ.ศ. 2550 กสทช. ไดออก
ใบอนุญ าตทดลองออกอากาศแกวิทยุ ชุมชนกวา 6,000 สถานี ซึ่ง สงผลใหเกิ ดคลื่น รบกวนสถานีหลัก และมี ผู
รองเรียนมายังสถานีวิทยุจุฬาฯ เปนจํานวนมาก ผูวิจัยพรอมดวยทีมนิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาจํานวน 12
คน จึงไดออกสํารวจเพื่อทําการวัดและทดสอบระดับสัญญาณคลื่นของสถานีฯ ในรัศมีระยะทาง 250 กิโลเมตร ของ
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และตางจังหวัด เพื่อใหนิสิตไดฝกฝนการปฏิบัติงานจริงในภาคสนาม การ
วิเคราะหขอมูลและการหาแนวทางแกปญหา ผลการวิเคราะหระดับสัญญาณพบวาคลื่นรบกวนความถี่วิทยุจุฬาฯ
101.5 MHz แบงออกเปน 2 กลุม คือคลื่นรบกวนขางเคียง 101.25 และ 101.75 MHz ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล สวนตางจังหวัดจะมีคลื่นทับซอน 101.5 MHz ในบางพื้นที่แทรกเขามาในระยะรัศมี 5-10 กิโลเมตร
จากสถานี วิท ยุ ชุม ชนนั้น ๆ จากขอ มู ลการลงพื้ นที่ ข องนิ สิ ต นี้ป จ จุบั น ทางสถานี ส ามารถแก ปญ หาให ผู ฟง ผ า น
เทคโนโลยีการเขาถึงแบบหลายชองทาง ไดแก เพิ่มกําลังเครื่องสงทางคลื่น FM 101.5 MHz สงผานระบบ
อินเทอรเน็ตผานทางเว็บไซต สงสัญญาณภาพและเสียงทาง Facebook Live และ YouTube สงผานแอปพลิเคชั่น
บนมือ ทําใหผูฟงสามารถรับชมและรับฟงวิทยุจุฬาฯไดทั้งรายการสดและยอนหลังไดจากทั่วโลก
คําสําคัญ: วิทยุจุฬาฯ คลื่นรบกวน วิทยุชุมชน

Abstract

Chulalongkorn University Radio Station is one of the public radio stations for education. The
mission is to distribute knowledge as a reliable source of academic for students, people and public
society of all ages. CU Radio broadcasting covers 25 provinces in the central of Thailand and
Bangkok. In 2007, The NBTC issued a broadcasting trial license for more than 6,000 community
radio stations. Nowadays, there is a signal interference caused by the community radio stations
affects the main radio stations. There were lots of complains from the audience reported to CU
Radio. The team of 12 students made a survey and signal testing over the coverage area of CU
Radio broadcasting, in the radius of 250 kilometers in Bangkok and the nearby provinces. The
results show that the interference was found 5-10 km in radius from community radio station.
Once is the adjust cent channels of 101.25 and 101.75 MHz in the Bangkok area. Another type is a
co-channel on 101.5 MHz The CU radio now can solve the problems by applying a multi-platform
technology which was a collaboration between the Technical Division of CU Radio and the Office
of Information Technology. The audience now can listen to CU Radio via internet channel, watch a
live streaming via face book live and LINE application on mobile phone. They can also view
1
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precedent programs via YouTube. By using multi-platform technology, the audience are able to
listen to CU Radio live and on demand from around the world.
Keywords: CU FM.101.5 MHz, interference wave, community radio

บทนํา

สถานีวิทยุแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.2508 โดยมีวัตถุประสงคเปนสถานีวิทยุของ
สถาบันการศึกษาที่ใหบริการสื่อสาธารณะที่ดําเนินงานโดยไมแสวงผลกําไร เปนสถานที่ฝกงานของนักศึกษา
เผยแพรองคความรู ขาวสารสาระความบันเทิง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม เปนแหลงอางอิงในการศึกษาวิจัยในศาสตร
ทุกแขนงที่ถูกตองนาเชื่อถือแกนิสิตและประชาชนทั่วไป สรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัยสูสาธารณชน ปจจุบัน
ทําการออกอากาศ 18 ชั่วโมงตอวันทางคลื่น FM 101.5 MHz กําลังสง 5 กิโลวัตต เสาสงสูง 150 เมตร รัศมี 250
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 25 จังหวัดภาคกลาง มีความรวมมือกับวิทยุสถาบันการศึกษา 9 สถาบัน ถายทอดสง
สัญญาณรวมกันทาง www.thairadio.com เพื่อใหสัญญาณครอบคลุมบริการผูฟงไดทั่วประเทศ ในป 2550
กสทช. ไดออกใบอนุญาตชั่วคราวใหวิทยุชุมชนดําเนินการทดลองสงกระจายเสียงแทรกที่ชองวางความถี่ .25 MHz
และ .75 MHz (ประกาศ กสทช., 2550) ทําใหเกิดปญหาการรบกวนระหวางกัน ประกอบดวยคลื่นทับซอนบน
ความถี่เดียวกัน (Co-Channel) และการรบกวนจากคลื่นขางเคียง (Adjust cent Channel) และจากการอนุญาต
ใหดําเนินการวิทยุชุมชนในรูปแบบที่มีโฆษณาไดโดยขาดการกํากับดูแลใหเปนไปตามกรอบเกณฑมาตรฐานดาน
เทคนิคที่กําหนด ทําใหเกิดปญหาการรบกวนความถี่วิทยุ โทรทัศน และความถี่ที่ใชในวิทยุการบิน ซึ่งนํามาสูปญหา
การแยงชิงคลื่นความถี่โดยสถานีที่ดําเนินการแบบธุรกิจที่ใชเครื่องสงที่มีกําลังสูงกวาเกณฑที่กําหนดสําหรับวิทยุ
ชุมชน โดยพบมากถึงรอยละ 79.8 ของสถานีทั้งหมด (สหพันธวิทยุชุมชนแหงชาติ มูลนิธิอาสาเพื่อสังคม, 2555)
สถานีวิทยุจุฬาฯ ซึ่งเปนวิทยุคลื่นหลักไดรับการรองเรียนจากผูฟงเปนจํานวนมาก ทางสถานีทําไดเพียงสง
เรื่องรองเรียนตอไปให กสทช. ซึ่งเปนหนวยงานที่มีอํานาจกํากับดูแลดานเทคนิคตามประกาศคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น แ ละโทรคมนาคมแห ง ชาติ (กสทช.) ว า ด ว ยมาตรฐานทางเทคนิ ค เครื่ อ งส ง
วิทยุกระจายเสียงระบบ เอฟ.เอ็ม (กสทช. มส.3001-2560) เรื่องการปองกันการรบกวนการใชคลื่นความถี่ กําลัง
ของเครื่ อ งส ง การแพรแ ปลกปลอม การแพรน อกแถบ ค า ผิด พลาดทางความถี่ ค า เบี่ ยงเบนทางความถี่แ ละ
มาตรฐานดานเทคนิคเรื่องความปลอดภัยทางไฟฟาและความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยที่กําหนดใหสถานีวิทยุ
ตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานโดยใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการดําเนินการวัดและทดสอบสงรายงาน
ประจําปตอ กสทช.ภายในเดือนธันวาคมของทุกปการทดสอบมาตรฐานเครื่องสงวิทยุระบบ FM ใหเปนไปตาม
มาตรฐาน ETSI EN 302 018-1 V1.2.1 (2006-03), ETS 300 384 (1995-01) และ IEC 60950-1 มาตรฐานทาง
เทคนิค กิจการบริการชุมชน (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ฉบับชั่วคราว (กสทช., 2552) และประกาศคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิค
ของเครื่องสงวิทยุกระจายเสียงสําหรับทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (กสทช., 2555) และหลักเกณฑ
การวัดการแปลกปลอมของสถานีทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง (กสทช., 2559)
ดังนั้นเพื่อใหทราบขอมูลที่เปนจริงจึงไดนําทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ชั้นปที่ 4 จํานวน 12 คนลง
พื้นที่ทําการวัดและทดสอบระดับสัญญาณการแพรกระจายคลื่นในพื้นที่ที่ถูกรบกวนจากคลื่นวิทยุชุมชน โดยทําการ
เก็บขอมูลผานเครื่องมือวัดเฉพาะทางดานคลื่นสนามแมเหล็กไฟฟาเพื่อใหทราบระดับความแรงของสัญญาณใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและตางจังหวัด เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อนําเสนอผูบริหารสถานีวิทยุจุฬา
ฯ เปนแนวทางนําไปสูวิธีแกปญหาการรับสัญญาวิทยุจุฬาฯ ไมไดซึ่งเกิดจากคลื่นรบกวนของวิทยุชุมชนตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อตรวจวัดและทดสอบคาระดับสัญญาณการแพรกระจายคลื่นของสถานีวิทยุจุฬาฯ ในพื้นที่ทไี่ ดรับการรองเรียน
2. เพื่อศึกษาปญหาคลื่นรบกวนจากคลื่นขางเคียงและคลื่นทับซอนจากวิทยุชุมชน
3. เพื่อใหนิสิตไดทดลองและเรียนรูจากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง รวมถึงหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
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ระเบียบวิธีวิจัย

เก็บขอมูลแบบวิจัยชั้นเรียนโดยการลงพื้นที่ภาคสนามวัดระดับสัญญาณดวยเครื่องมือวัด Spectrum
Analyzer ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่ตางจังหวัดในรัศมี 250 กิโลเมตร วิเคราะหผลดวย
โปรแกรม Radio Mobile (ไพโรจน ปนแกว, 2551) เพื่อแสดงสัญญาณคลื่นการกระจายเสียงของสถานีวิทยุจุฬาฯ
ครอบคลุมถึง ซึ่งตามทฤษฏีสถานีวิทยุระบบ FM. (Frequency Modulation) เปนสถานีวิทยุระบบอนาล็อก ใช
ความถี่ยาน 88-108 MHz มี Bandwidth กวาง 20 MHz ใชหลักการผสมสัญญาณเสียง (Audio Frequency: AF)
เชิงความถี่รวมกับคลื่นพาห (Intermediate Frequency Carrier: IF) จะไดสัญญาณออกมาเปน Radio
Frequency: RF) เพื่อสงออกอากาศ (Thomas R. Ray, 2008) ดังสมการที่ 1
𝑚𝑚 =

∆𝑓𝑓𝑓𝑓
𝑓𝑓𝑓𝑓

∆ = Deviation
ƒc = Carrier Frequency
ƒm = Modulation Frequency
m = Modulation Index
B = Bandwidth = 2(∆ƒc + ƒm)
= 2(m ƒm + ƒm)
= 2ƒm(m + 1)

.......................... 1

ตามมาตรฐานของ ITU กําหนดใหแตละสถานีมีชองหางกันที่ 500 kHz ดังนั้น ในเมืองใหญจะตองมีสถานี
วิทยุคลื่นหลักความถี่หางกันสถานีละ 0.5 kHz ซึ่งจะมีสถานีวิทยุไดทั้งหมด 40 สถานี

ภาพที่ 1 ภาพแสดงระยะหางของชองสถานีแตละชองตามมาตรฐานของ ITU

ภาพที่ 2 ภาพแสดงสเปกตรัมของชองสัญญาณในระบบ เอฟ.เอ็ม. 1 สถานี

98

29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 3”

อุปกรณการวัด
1. Spectrum Analyzer ยี่หอ Agilent รุน E 44023 GHz.
2. สายอากาศยากิ ไดโพล 8 อิลิเมนต พรอมชุดอุปกรณควบคุมเสาหมุน
3. ชุดแปลงกระแสไฟฟา DC to AC Inverter Transformer 12 to 220 V. 250 Watts
4. สายนําสัญญาณ RG-6 พรอมหัวเชื่อมตอสายสัญญาณ
5. เครื่องรับวิทยุพรอมสายอากาศ High Gain GM-500 ติดรถยนตยาน FM
วิธีการวัดสัญญาณ แบงออกเปน 2 สวน คือ
1. พื้นที่ตางจังหวัดที่สามารถรับสัญญาณจากสถานีวิทยุจุฬาฯ ไดและทดสอบสัญญาณในพื้นที่ที่มีวิทยุชุมชน
ที่สงความถี่ 101.5 MHz, 101.25 MHz, 101.75 MHz เปนคลื่นขางเคียงและคลื่นทับซอน
2. พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทําการวัดสัญญาณของสถานีวิทยุชุมชนที่สงคลื่นความถี่ 101.25
MHz และ101.75 MHz สงคลื่นขางเคียงรบกวนคลื่นหลักของสถานีวิทยุจุฬาฯ
ทําการวัดสัญญาณดวยเครื่องวัด Spectrum Analyzer พรอมสายอากาศชุดทดสอบบนหลังคารถ โดยปรับ
หาทิศทางของสายอากาศไปยังทิศทางที่ระดับสัญญาณวิทยุจุฬาฯ สูงที่สุดจากนั้นวัดและบันทึกคาระดับสัญญาณ
บริเวณพื้นที่ดังกลาวพรอมรายละเอียดสัญญาณคลื่นรบกวนจากวิทยุชุมชน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

พื้นที่ตางจังหวัด จากการสํารวจขอมูลระดับสัญญาณในพื้นที่ตางจังหวัดโดยทําการวัดสัญญาณเพื่อเก็บ
ขอมูลในพื้นที่กลางตัวเมืองเปรียบเทียบกับระดับสัญญาณรบกวนพบวา ดังตารางที่ 1

ระดับความแรงสัญญาณ (dBuV)

ตารางที่ 1 พื้นที่ตางจังหวัดที่รับฟงวิทยุจุฬาฯ ได
ทิศของพื้นที่ตางจังหวัด
พื้นที่รับฟงใน
ในรัศมี 250 กิโลเมตร
ตางจังหวัด
ทิศเหนือ
พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สระบุรี
ทิศตะวันออก
ชลบุรี
ทิศตะวันตก
กาญจนบุรี
ทิศใต
ราชบุรี
คาเฉลี่ย
60
50
40
30
20
10
0

ระดับสัญญาณ
(dBµV)
37
40
52
17
44
38

วิทยุจุฬา

ประสิทธิภาพ
(%)
48
42
54
30
52
45

คลื่นรบกวน
(dBµV)
42
30
37
43
41
38.6

คลื่นขางเคียง
52

37

42

40
30

43

37

44

41

17

อยุธยา

สระบุรี

ชลบุรี

กาญจนบุรี

ราชบุรี

พื้นที่รับสัญญาณ (จังหวัด)
ภาพที่ 3 แสดงระดับสัญญาณวิทยุจุฬาฯ กับคลื่นขางเคียงในพื้นที่ตางจังหวัด
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ผลสรุประดับสัญญาณพบวาในพื้นที่ตางจังหวัดคาประสิทธิภาพในการรับสัญญาณวิทยุจุฬาฯไดคาเฉลี่ยอยูที่
รอยละ 45 ของพื้นที่ โดยระดับสัญญาณต่ําสุดในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 17 dBµV ประสิทธิภาพการรับ
ฟงมีคารอยละ 30 ของพื้นที่เปนคาที่ต่ํามาก สวนพื้นที่ที่รับไดดีที่สุดคือกลางตัวเมืองชลบุรีอยูที่ระดับคาสัญญาณ
52 dBµV ประสิทธิภาพการรับฟงรอยละ 54 ของพื้นที่ ในตัวเมืองอยุธยา 37 dBµV ประสิทธิภาพการรับฟงคิด
เปนรอยละ 48 ในตัวเมืองสระบุรี 40 dBµV ประสิทธิภาพการรับฟงรอยละ 42 และกลางตัวเมืองราชบุรี 44
dBµV ประสิทธิภาพคิดเปนรอยละ 52 ของพื้นที่ ผลการวิเคราะหจากการสํารวจพื้นที่ตางจังหวัดพบวาวิทยุจุฬาฯ
ถูกรบกวนดวยคลื่นความถี่ทับซอน (Co-Channel) คือ 101.5 MHz และคลื่นขางเคียง (Adjust cent channel)
101.25 และ 101.75 MHz ในบางพื้นที่อาจมีคลื่น 101.3 หรือ 101.6 MHz สงกระจายเสียงรบกวนรวมดวย
ปญหาของผูฟงที่ไมสามารถรับสัญญาณการกระจายเสียงจากสถานีวิทยุจุฬาฯ ไดนั้น สาเหตุหลักมาจากการเกิดขึ้น
ของวิทยุชุมชนที่มีจํานวนมาก ทําใหเกิดการรบกวนระหวางกันของคลื่นสถานีหลักและสถานีวิทยุชุมชน ซึ่งเปน
ปญหาทางเทคนิคและเปนหนาที่ของหนวยงานที่ทําหนาที่กํากับดูแลไดแก กสทช. จะตองดําเนินการแกไขตอไป
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการสํารวจขอมูลระดับสัญญาณในพื้นที่โดยทําการวัดเก็บ
ขอมูลใจกลางกรุงเทพมหานครและทิศตางๆ รอบ กทม.เปรียบเทียบกับระดับสัญญาณรบกวนแสดงดังตารางที่ 2.
ตารางที่ 2 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่สามารถรับคลื่นสถานีวิทยุจุฬาฯ ได
ทิศของพื้นที่
ระดับสัญญาณ
ประสิทธิภาพ
พื้นที่รับฟง
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(dBµV)
(%)
ใจกลางเมือง
สถานีวิทยุจุฬาฯ
82
100
ทิศเหนือ
นนทบุรี
73
70
ทิศตะวันออก
สมุทรปราการ
67
63
ทิศตะวันตก
บางบัวทอง
73
76
ทิศใต
พุทธมณฑล สาย5
74
70
คาเฉลี่ย
73.2
76
ระดับความแรงสัญญาณ (dBµV)

100
80

วิทยุจุฬา

82

73

คลื่นรบกวน
(dBµV)
0
40
35
52
41
33.6

คลื่นขางเคียง
74

73

67

60
40
20

20
0

15

22

21

0

สถานีวิทยุจุฬาฯ

นนทบุรี

สมุทรปราการ

บางบัวทอง

พุทธมณฑล ส.5

พื้นที่รับสัญญาณ
ภาพที่ 4 แสดงการระดับสัญญาณวิทยุจุฬาฯกับคลื่นขางเคียง กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ผลการวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบวาวิทยุจุฬาฯ ถูกรบกวนดวยคลื่นความถี่จากคลื่น
ขางเคียง (Adjust cent channel) 101.25 และ 101.75 MHz สงกระจายเสียงรบกวนแตการรบกวนของคลื่น
ขางเคียงอยูในระดับที่ไมสงผลกระทบมากนัก โดยคาเฉลี่ยของระดับสัญญาณวิทยุจุฬาฯ อยูในระดับ 73 dBµV.
ประสิทธิภาพของการรับฟงเฉลี่ยรอยละ 76 สรุปภาพรวมแสดงใหเห็นวาในทุกพื้นที่ของ กทม.และปริมณฑลยัง
สามารถรับฟงวิทยุจุฬาฯไดระดับดี

100
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สรุปผลการวิจัย

ผลการวิ จัยแสดงใหเห็ นปญหาการรบกวนของสัญญาณจากคลื่ นของวิ ทยุชุมชนทําให พื้นที่ตา งจังหวั ด
สามารถรับฟงวิทยุจุฬาฯ ไดไมถึงรอยละ 50 โดยมีคาเฉลี่ยการรับฟงไดเพียงรอยละ 45 ของพื้นที่ซึ่งจากกําลังสง
และความสูงของเสาสงตามคามาตรฐานจะสามารถครอบคลุมรัศมีไดประมาณ 150 กิโลเมตรจากสถานีสง สวน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถรับฟงไดเฉลี่ยรอยละ 76 ของพื้นที่ การออกใบอนุญาตชั่วคราวใหวิทยุ
ชุ ม ชนทดลองประกอบกิ จ การกว า 6,000 สถานี ก อ ให เ กิ ด ป ญ หาตามมา สาเหตุ เ นื่ อ งมาจากวิ ท ยุ ชุ ม ชนจะ
ออกอากาศโดยสงคลื่นความถี่แทรกกลางระหวาง 500 kHz และ 1 MHz คือ 250 kHz และ 750 kHz หรือใน
บางพื้นที่สงความถี่ทับคลื่นหลักคือ 0.5 และ 1.0 MHz จึงทําใหเกิดการรบกวนระหวางกัน
การนําเสนอผลการวิเคราะหการตอผูบริหารเปนการนําเสนอขอมูลระดับนโยบาย ปจจุบันทางสถานีฯ
ไดเพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึงผูฟงโดยใชเทคโนโลยีแบบหลายชองทาง Multi-Platform ผานโครงขายอินเทอรเน็ต
สงสัญญาณและพัฒนาชองทางการสงระบบภาพของผูดําเนินรายการใหสามารถรับชม รับฟงพรอมกันและรวม
กิจกรรมกับวิทยุจุฬาฯไดทั่วโลก ดังนี้
1. เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องสงใหผูฟงสามารถรับฟงทางคลื่น FM 101.5 MHz ในพื้นที่จุดบอดของ
สัญญาณไดเปนบริเวณกวางขึ้น ON AIR
2. สรางหองสตูดิโอจํานวน 2 หอง เพื่อผลิตรายการดานภาพโดยใชบุคลากรชุดเดิมจัดรายการแบบใหผูชม
ไดเห็นหนาสงผานชองทาง ON LINE, YOUTUBE, FACEBOOK LIVE
3. จัดทํา Application เผยแพรรายการสูผูฟงทาง ON MOBILE
จากการนํานิสิตออกพื้นที่ทําการวัดและทดสอบสัญญาณ ทําใหผูเรียนไดประสบการณจากการใชเครื่องมือวัด
รูจักการวางแผนปฏิบัติงาน เกิดความเขาใจและสามารถวิเคราะหผลการวัดทางวิศวกรรมไฟฟา นํามาสูแนวทาง
แกปญหาอันเนื่องมาจากการรบกวนของสัญญาณจากวิทยุชุมชน ปจจุบันทางสถานีไดนําเทคโนโลยีสมัยใหมแบบ
เขาถึงไดหลายชองทางมาใชทดแทน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องสงทางคลื่น On Air สรางหองสตูดิโอดาน
งานภาพผาน Server ขนาดใหญสงสัญญาณผานอินเทอรเน็ตทาง On Line ทาง www.curadio.chula.ac.th และ
สราง Application สงสัญญาณผานอุปกรณมือถือทาง On Mobile ที่ http://www.applicationline.com/curadio
การเพิ่มทางเลือกในการรับฟง 3 ชองทางนี้ทําใหในขณะนี้ผูฟงสามารถเขาถึงวิทยุจุฬาฯ ไดทั่วโลกโดยไมมีปญหาดาน
สัญญาณรบกวน ทั้งรายการสดและรายการยอนหลัง
40
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ความพึงพอใจตอการใชสื่อออนไลนชวยประชาสัมพันธ สําหรับนักศึกษาที่มาเรียน
ในรายวิชาปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป PHY 192
Satisfaction Used to Media Online Information for Student Register Course
General Physics Laboratory PHY 192
___________________________________________________________________
1*
1
1

สนอง กลิ่นเกษร พาณิน พูลจักร และ เอกภพ เกตุสมบูรณ
Sanong Kinkasorn1, Panin Poolchak1 and Ekkaphop Ketsombun1

บทคัดยอ

การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาหาความพึงพอใจของนักศึกษาในการใชสื่อออนไลนในการประชาสัมพันธสําหรับ
นักศึกษาที่มาเรียนในรายวิชาปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป รหัสวิชา PHY 192 และเพื่อศึกษาความตองการในการใช
ชองทางออนไลนของนักศึกษา กลุมตัวอยางไดแกนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา PHY 192 ภาคเรียนที่2 ปการศึกษา
2559 โดยกลุมตัวอยางไดมาจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา PHY 192 ปการศึกษา 2559 จํานวน 438
คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาไดแกแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel โดยใช
คาความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจของนักศึกษาในการเขามาดูผลคะแนนเก็บหรือผล
คะแนนการทดลองอยูในระดับมากที่สุด (X�= 4.57, S.D. = 0.72 ) และนักศึกษาสวนใหญตองการใหมีการใชชองทาง
สื่อสารออนไลนนี้ในปการศึกษาถัดไปถึง รอยละ 99.08
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ ออนไลน ประชาสัมพันธ

Abstract

This study investigated the satisfaction of students and result of using online information
media in General Physics Laboratory (PHY 192) class. The questionnaire answer of 438 students
that took PHY 192 course in semester 2/2559 was used for sampling of this study. Questionnaire
results were analyzed by Microsoft Excel program in terms of frequency, percentage and mean,
respectively. The result found that satisfaction level of student with using media online in General
Physics Laboratory course for experimental scores of previous week checking is very satisfy level
(�X= 4.57, S.D. = 0.72 ). Most of students propose that should using online media for next semester
with percentage of 99.08.
Keywords: satisfaction, online, information

บทนํา

ในปจจุบันอินเทอรเน็ตและการติดตอสื่อสารผานทางชองทางสื่อสารออนไลนไดเขามามีบทบาทสําคัญ ใน
ดานการเรียนการสอน (สุวรรณี, 2561) พบวานักศึกษาสวนใหญใชสมารทโฟนเพื่อเขาถึงเอกสารประกอบการสอน
การศึกษาคนควาวิจัยในสถานศึกษา และการประชาสัมพันธในสถานศึกษา โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
อินเทอรเน็ต ทําใหการติดตอสื่อสารทําไดงายและรวดเร็ว อีกทั้งยังชวยใหผูเรียนสามารถคนควาขอมูลและความรู
จากแหลงตางๆ ที่มีอยูทั่วโลกไดอยางรวดเร็วทันตอเหตุการณ เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอรเน็ตจึงถูกนํามาใช
สําหรับการเรียนการสอนอยางกวางขวาง ในปจจุบันสถาบันการศึกษาของประเทศไทยไดใหความสําคัญในการนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอรเน็ต มาใชในจัดการเรียนการสอนอยางกวางขวาง จากการวิจัยพบวาบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนสอนอยูในระดับมาก (อุทุมพร และวันทนีย, 2557)
1
1
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ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ไดใหความสําคัญในการนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอรเน็ตมาใชในการเรียนการสอน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีนักศึกษามาเรียนเปนจํานวน
มาก (เบญญาภา, 2559) พบวาดานการใหบริการในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของนักศึกษาและบุคลกร มีระดับ
ความพึงพอใจในระดับดีมาก โดยเฉพาะวิชาพื้นฐานที่มีนักศึกษาจากหลายคณะ หลายภาควิชามาเรียนรวมกัน การ
ประชาสัมพันธกับจํานวนนักศึกษาที่มากมาย ถาใชการประชาสัมพันธรูปแบบเดิมๆ เชน เอกสารที่เปนกระดาษโดย
การติดประชาสัมพันธไวที่บอรดตามภาควิชานั้นๆ อาจจะไมสะดวกนักในสมัยนี้ หรือแมกระทั่งการใหนักศึกษาหรือ
ผูเรียนมาสอบถามเองโดยตรง หรือในทางตรงกันขามถาอาจารยผูสอนอยากจะนัดพบหรือมีขอสอบถามนักศึกษาเปน
รายบุคคลอาจจะไมสะดวก ถาจะใชวิธีการเดิมโดยการติดประกาศไวที่หองเรียน
ดังนั้นจึงไดมีการเปลี่ยนรูปแบบการประชาสัมพันธโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอรเน็ต โดยการใช
ชองทางสื่อสารที่ไดรับความนิยมกันมากในหมูนักศึกษาซึ่งก็คือชองทาง Facebook มาเปนชองทางติดตอสื่อสาร
ประชาสัมพันธในรายวิชาปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป ที่มีจํานวนนักศึกษามาเรียนจํานวนมากกวา 1000 คน

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจการใชสื่อออนไลนชวยประชาสัมพันธสําหรับนักศึกษาที่มาเรียนในรายวิชา
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป PHY 192
2. เพื่อศึกษาความตองการในการใชชองทางสื่อสารออนไลนในปการศึกษา 2560

ระเบียบวิธีวิจัย

ประชากรที่ใชในการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
รหัสวิชา PHY 192 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 1175 คน คน โดยขนาดของกลุมตัวอยางไดมาจากการ
สุมโดยใชสูตรคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และระดับความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได 5% ไดกลุมตัวอยาง 298 คน แตการวิจัยในครั้งนี้ใชกลุมตัวอยาง 438 คน กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
ทุกคณะที่มาลงเรียนในรายวิชาปฏิบัติการฟสิกส คือ คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร และคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยเครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้เปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นโดยใช Google form แลวสราง
เปน QR Code ใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา PHY 192 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โดยการตอบ
แบบสอบถามผานชองทางออนไลนหลังจากที่นักศึกษาทําการทดลองครบทุกการทดลอง โดยแบงคําถามเปน 3 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกปจจัยตามบุคคล ไดแก เพศ คณะที่นักศึกษาสังกัด
และความถี่ที่นักศึกษาไดเขาดูกลุม facebook PHY192_2016
สวนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชสื่อออนไลนชวยประชาสัมพันธเกี่ยวกับรายวิชา PHY 192 โดย
แบงเปนคําถาม 4 ขอ
โดยกําหนดคะแนนเปนแบบ มาตราสวนประมาณคาตามวิธีของลิเคิรท สเกล (Likert’s scale) ซึ่งในแตละคําตอบ
จะมีตัวเลือก 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 3 หมายถึง
ระดับความพึงพอใจปานกลาง 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย และ 1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
สวนที่ 3 ภาพรวมโดยมีการสอบถามนักศึกษาวาในปการศึกษาถัดไปตองการมี กลุม Facebook และการ
ประกาศคะแนนเก็บออนไลนอีกหรือไม
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยทําการวิเคราะห ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยการใชสถิติเชิงพรรณนา ดวยการแจกแจงความถี่และรอยละ
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ใชสื่อออนไลนชวยประชาสัมพันธเกี่ยวกับรายวิชา PHY 192
2.1 วิเคราะหโดยใชเกณฑคาเฉลี่ย ดังนี้
4.51 – 5.00 คือ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด,
3.51 – 4.50 คือ มีความพึงพอใจระดับมาก
2.51 – 3.50 คือ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง,
1.51 – 2.50 คือ มีความพึงพอใจระดับนอย
1.00 – 1.50 คือ มีความพึงพอใจระดับนอยที่สุด
2.2 หาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ภาพรวมวิเคราะหโดยการใชสถิติเชิงพรรณนา ดวยคาเฉลี่ยรอยละ
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม ผู วิ จั ย แจกแจงความถี่ ห าค า ร อ ยละ พบว า นั ก ศึ ก ษาที่ ต อบ
แบบสอบถามทั้งหมด 438 คนแบงเปน เพศชาย 207 คน (รอยละ 47.3) เพศหญิง 231 คน (รอยละ 52.7) โดย
นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตรตอบแบบสอบถามมากที่สุด จํานวน 293 คน (รอยละ 66.9) รองลงมาเปน
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร จํานวน 116 คน (รอยละ 26.5) และคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จํานวน
29 คน (รอยละ 6.6) ตามลําดับ ซึ่งความถี่ที่นักศึกษาเขาดูกลุม PHY192_2016 อยางนอยสัปดาหละครั้ง มีจํานวน
มากที่สุด จํานวน 321 คน (รอยละ 73.3) รองลงมาเปนเขาดูกลุมเดือนละครั้ง จํานวน 69 คน (รอยละ 15.8) และไม
เคยเขาดูกลุมเลย มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 11 คน (รอยละ 2.5) ตามลําดับ สาเหตุที่นักศึกษาเขาดูกลุมสัปดาหละ
ครั้งเปนจํานวนมากก็เพราะอาจจะติดตามดูผลคะแนนการทดลองในสัปดาหกอนหนาหรืออาจจะติดตามขาวสาร
ขอมูลที่ทางรายวิชามีการแจงเพิ่มเติม (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจตอการใชส่ือออนไลนชวยประชาสัมพันธ สําหรับ
นักศึกษาที่มาเรียนในรายวิชาปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป PHY 192 (n=438)
เพศ
ชาย
หญิง

ขอมูลทั่วไป

จํานวน (คน)

รอยละ

รวม

207
231
438

47.3
52.7
100.0

293
29
116
438

66.9
6.6
26.5
100.0

37
321
69
11
438

8.4
73.3
15.8
2.5
100.0

คณะที่นักศึกษาสังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร
รวม
ความถี่ที่นักศึกษาไดเขาดูกลุม Facebook PHY192_2016
เขาดูกลุม PHY192_2016 ทุกวัน
เขาดูกลุม PHY192_2016 อยางนอยสัปดาหละครั้ง
เขาดูกลุม PHY192_2016 เดือนละครั้ง
ไมเคยเขาดูกลุม PHY192_2016 ทุกวัน
รวม

จากการสอบถามเกี่ยวกับ facebook PHY 192_2016 เปนสื่อออนไลนชวยประชาสัมพันธ สําหรับนักศึกษา
ที่มาเรียนในรายวิชาปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป PHY 192 ทําใหนักศึกษาไดรับขาวสารจากอาจารยผูสอนมากขึ้น โดย
นักศึกษามีระดับความพึงพอใจในระดับที่ 4 มากที่สุด จํานวน 190 คน (รอยละ 43.38) รองลงมาเปนระดับความพึง
พอใจระดับที่ 5 จํานวน 154 คน (รอยละ 35.16) และระดับความพึงพอใจในระดับที่ 1 นอยที่สุด จํานวน 5 คน (รอย
ละ 1.14) ตามลําดับ นักศึกษาคิดวาการประกาศคะแนนเก็บออนไลนชวยใหทราบคะแนนสะดวกกวาการติดบอรดโดย
นักศึกษามีระดับความพึงพอใจในระดับที่ 5 มากที่สุด จํานวน 295 คน (รอยละ 67.35) รองลงมาเปนระดับความพึง
พอใจระดับที่ 4 จํานวน 106 คน (รอยละ 24.20) และระดับความพึงพอใจในระดับที่ 1 นอยที่สุด จํานวน 3 คน (รอย
ละ 0.68) ตามลําดับ ขณะทีน่ ักศึกษาคิดวาการประกาศคะแนนเก็บออนไลนชวยใหปรับปรุง/วางแผนการเรียนแลปครั้ง
ตอไปได นักศึกษามีระดับความพึงพอใจในระดับที่ 5 มากที่สุด จํานวน 185 คน (รอยละ 42.23) รองลงมาเปนระดับ
ความพึงพอใจระดับที่ 4 จํานวน 178 คน (รอยละ 40.64) และระดับความพึงพอใจในระดับที่ 1 นอยที่สุด จํานวน 6
คน (รอยละ 1.37) ตามลําดับ และโดยภาพรวมแลวนักศึกษาคิดวาการใช กลุม facebook และการประกาศคะแนน
เก็บออนไลนมีสวนชวยในการพัฒนาการเรียนรายวิชา PHY 192 มีระดับความพึงพอใจในระดับที่ 4 มากที่สุด จํานวน
179 คน (รอยละ 40.87) รองลงมาเปนระดับความพึงพอใจระดับที่ 5 จํานวน 170 คน (รอยละ 38.81) และระดับ
ความพึงพอใจในระดับที่ 1 นอยที่สุด จํานวน 6 คน (รอยละ 1.37) ตามลําดับ (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 2 รอยละความพึงพอใจตอการใชสื่อออนไลนชวยประชาสัมพันธ สําหรับนักศึกษาที่มาเรียนในรายวิชา
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป PHY 192 (n=438)

รอยละของความพึงพอใจ
5
4
3 2 1
35.16 43.38 18.72 1.60 1.14

รายการ

1. นักศึกษาคิดวา กลุม facebook PHY192_2016 ทําใหนักศึกษาไดรับขาวสารจาก
อาจารยผูสอนมากขึ้น
2. นักศึกษาคิดวาการประกาศคะแนนเก็บออนไลนชวยใหทราบคะแนนสะดวกกวาการ 67.35 24.20 6.84 0.91 0.68
ติดบอรด
3. นักศึกษาคิดวาการประกาศคะแนนเก็บออนไลนชวยใหปรับปรุง/วางแผนการเรียน 42.23 40.64 14.39 1.37 1.37
แลปครั้งตอไปได
4. โดยภาพรวมแลวนักศึกษาคิดวาการใช กลุม facebook และการประกาศคะแนนเก็บ 38.81 40.87 17.12 1.83 1.37
ออนไลนมีสวนชวยในการพัฒนาการเรียนรายวิชา PHY 192

นักศึกษาคิดวาการประกาศคะแนนเก็บออนไลนชวยใหทราบคะแนนสะดวกกวาการติดบอรด มีระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด (X�= 4.57, SD = 0.72) สวนที่เหลือทั้ง 3 ขอ มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยกลุม
facebook PHY192_2016 มีสวนชวยใหนักศึกษาไดรับขาวสารจากอาจารยผูสอนมากขึ้นนั้น นักศึกษามีความพึง
พอใจระดับมาก ซึ่งมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด (�X = 4.10, SD = 0.84) (ตารางที่ 4) ขณะที่ภาพรวมของการสอบถาม
นักศึกษาวาในปการศึกษาถัดไปตองการมีกลุม facebook หรือไม ปรากฏวา รอยละ 99.08 ของนักศึกษาที่ตอบ
แบบสอบถามตองการมีกลุม facebook สวนที่ไมตองการ มีเพียง 4 คน หรือรอยละ 0.92 เทานั้น (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยตอการใชสื่อออนไลนชวยประชาสัมพันธ สําหรับนักศึกษาที่มาเรียนในรายวิชา
ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป PHY 192 (n=438)
รายละเอียดของแบบสอบถาม
คาเฉลี่ย
1. นักศึกษาคิดวา กลุม facebook PHY192_2016 ทําใหนักศึกษาไดรับขาวสาร 4.10
จากอาจารยผูสอนมากขึ้น
2. นักศึกษาคิดวาการประกาศคะแนนเก็บออนไลนชวยใหทราบคะแนนสะดวก
4.57
กวาการติดบอรด
3. นักศึกษาคิดวาการประกาศคะแนนเก็บออนไลนชวยใหปรับปรุง/วางแผนการ
4.21
เรียนแลปครั้งตอไปได
4. โดยภาพรวมแลวนักศึกษาคิดวาการใช กลุม facebook และการประกาศ
4.14
คะแนนเก็บออนไลนมีสวนชวยในการพัฒนาการเรียนรายวิชา PHY 192

SD
0.84

ระดับความพึงพอใจ
มาก

0.72

มากที่สุด

0.84

มาก

0.86

มาก

̅ตารางที่ 4 ภาพรวมความตองการที่จะมีการใชกลุม facebook ในปการศึกษาถัดไป (n=438)
ภาพรวม
นักศึกษาคิดวาในปการศึกษาหนาควรมี กลุม facebook และการประกาศ
คะแนนเก็บออนไลน อีกหรือไม

ตองการ รอยละ ไมตองการ รอยละ
433

99.08

4

0.92

จากผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจตอการใชชองทางสื่อสารออนไลนชวยประชาสัมพันธสําหรับนักศึกษาที่มา
เรียนในรายวิชาปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป PHY 192 อยูในระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย (สุวรรณี,
2561) ในเรื่องความพึงพอใจตอเอกสารประกอบการสอนออนไลนของนักศึกษา โดยการใชสมารทโฟนเปนที่นิยมใน
กลุมนักศึกษามากที่สุด มากกวาอุปกรณอื่นๆไมวาจะเปน โนตบุค แท็บเล็ต หรือแมกระทั่งคอมพิวเตอรตั้งโตะ และ
จากจํานวนนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามพบวานักศึกษาสวนใหญตองการใหมีกลุม facebook ในปการศึกษาถัดไป
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สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชสื่อออนไลนชวยประชาสัมพันธสําหรับนักศึกษาที่มาเรียน
ในรายวิชาปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป รหัสวิชา PHY 192 ปการศึกษา 2559 ผลการวิจัยพบวานักศึกษาโดยสวนใหญ
รอยละ 99.08 ตองการใหมีกลุม facebook ใชในภาคการศึกษาถัดไป ซึ่งจากการสอบถามจากนักศึกษาพบวาการ
ประกาศคะแนนผานกลุม facebook เปนสิ่งที่นักศึกษาพึงพอใจมากที่สุด (X� = 4.57) รองลงมาเปนการประกาศ
คะแนนเก็บออนไลนชวยใหปรับปรุง วางแผนการเรียนแลปครั้งตอไปได (X� = 4.21) สวนความพึงพอใจที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุดคือการมีกลุม facebook PHY192_2016 มีสวนชวยใหนักศึกษาไดรับขาวสารจากอาจารยผูสอน (X� =
4.10) แสดงใหเห็นวานักศึกษาเขามาที่กลุม facebook เพื่อเขามาดูคะแนนเก็บที่ประกาศไวโดยสวนใหญ แตก็เปนที่
นาพอใจเพราะทุกหัวขอที่ไดสอบถามไปมีระดับ ความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งก็ถือวาเปนแนวทางที่ดีที่
ใชชองทางสื่อสารออนไลนเพื่อเปนการลดการใชกระดาษเพราะ การติดประกาศคะแนนไวที่บอรดแบบเดิมจะตองใช
กระดาษเปนจํานวนมากและการใชชองทางสื่อสารออนไลนเปนการลดเวลา การเดินทางของนักศึกษาที่จะตองมา
คอยติดตอสอบถามขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับรายวิชานี้
ดังนั้นในภาควิชาฟสิกส ควรจะมีแนวทางผลักดันใหมีการใชชองทางสื่อสารออนไลนในแตละรายวิชาเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะรายวิชาที่มีนักศึกษาลงเรียนเปนจํานวนมากโดยอาจะสรางใหเปนกลุมปดแลวมีอาจารยหรือเจาหนาที่ดูแล
รายวิชานั้นๆ เพื่อที่จะรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชานั้นๆและในภาคเรียนนั้นๆเพื่อการบริหารงานไดคลองตัว
ขึ้นกวาที่จะเปนกลุมเปดที่ทุกคนก็สามารถเขากลุมได ภายในกลุม facebook อาจจะมีการพิจารณารูปแบบสื่อใหมี
ความนาสนใจกวาแบบเดิม หรืออาจจะมีการเพิ่มแบบทดสอบแบบออนไลนในการทดสอบความรู ความเขาใจ เพื่อ
เปนการฝกคิดวิเคราะหใหกับนักศึกษา
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การพัฒนาระบบการ ลากิจ/ลาปวย ของนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
The Development of the Personal Leave / Sick Leave System of Students in the
Course of General Physics Laboratory 1
____________________________________________________________________
1*
1
1

พาณิน พูลจักร สนอง กลิ่นเกษร และเอกภพ เกตุสมบูรณ
Panin Poolchak1*, Sanong Kinkasorn1 and Ekkaphop Ketsombun1

บทคัดยอ

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบลากิจ/ลาปวยและศึกษาผลการใชระบบลากิจ/ลาปวยของ
นักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 โดยไดศึกษาการใช google form ในการทําแบบฟอรมขอมูลและ
ออกแบบแบบฟอรมใหนักศึกษากรอกขอมูลเพื่อขอลากิจ/ลาปวย ซึ่งนํามาใชกับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2560 โดยใหนักศึกษาสแกนผาน QR code ที่ประกาศไวในกลุม facebook ทําใหเจาหนาที่
หองปฏิบัติการสามารถแจงการลาของนักศึกษาใหอาจารยผูสอนทราบไดทันที และเมื่อนักศึกษาสงใบคํารองขอลา
กิจ/ลาปวยแลว นักศึกษาสามารถเรียนชดเชยในการทดลองที่ลาได จากการทดลองใชระบบที่พัฒนาขึ้นพบวามี
นักศึกษาประสงคขอลากิจ/ลาปวยทั้งหมด 102 คน และมีนักศึกษารอยละ 94 ที่ใชระบบการลาผาน
google form ทําใหงายตอการนัดชดเชยและตรวจสอบขอมูลการลาของนักศึกษา
คําสําคัญ: ลากิจ ลาปวย google form

Abstract

The purpose of this research is to develop personal leave/sick leave system and to study
the results of using students' personal leave/sick leave system in general physics laboratory 1.
The google form is designed and used for information form for students to fill out the
information for personal leave/sick leave. This proposed system is implemented for students in
the first semester of the academic year 2017. Students have to scan the QR code published in
the facebook group, then the laboratory staff can report the student's leave immediately to the
lecturer and when the student submits the request form for personal leave/sick leave, the
students can study for a leave of absence. According to the developed system, there were 102
students applying for personal leave/sick leave. It found that 94% used the leave system by
google form, making it easy to make an appointment and check the student leave information.
Keywords: personal leave, sick leave, google form

บทนํา

รายวิชาปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 (PHY 191) เปนวิชาปฏิบัติการพื้นฐานที่สําคัญเพื่อนําไปตอยอดในวิชาขั้น
สูงของนักศึกษาทั้งในคณะวิทยาศาสตรและคณะวิศวกรรมศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
โดยรายวิชานี้จะประกอบไปดวยการทดลองพื้นฐานทางฟสิกส เชน การเคลื่อนที่แบบลูกตุมนาฬิกาอยางงาย ความ
หนืดของของเหลว คลื่นนิ่งในเสนเชือก เปนตน ซึ่งรายวิชา PHY 191 จะมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้เฉลี่ย
2,000 คนตอภาคการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถลากิจ/ลาปวยไดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีวิธีการลากิจ/ลา
ปวยของนักศึกษาโดยกรอกขอมูลลงในใบคํารองขอลากิจ/ลาปวย (สทน. 16) แลวนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาชั้นป
หรือหัวหนาภาควิชาที่นักศึกษาสังกัดลงนามและนํามาสงใหกับเจาหนาที่หองปฏิบัติการฟสิกสพื้นฐานเพื่อนัดเวลา
1
1

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กรุงเทพฯ 10140
Faculty of Science, King Mongkut’s University of Technology Thonburi, Bangkok, 10140
*Corresponding author: e-mail: panin.poo@mail.kmutt.ac.th
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เรียนชดเชยใหกับนักศึกษาที่ทําการลา แตในทางปฏิบัติพบวาการสงใบคํารองขอลากิจ/ลาปวยของนักศึกษาจะสง
หลังจากที่นักศึกษาไดหยุดเรียนไปแลว ทําใหอาจารยผูสอนในชั้นเรียนไมทราบสาเหตุที่นักศึกษาหยุดเรียนซึ่งสงผล
ใหอาจารยผูสอนบันทึกวานักศึกษาขาดเรียน หากนักศึกษาถูกอาจารยผูสอนบันทึกวาขาดเรียนเกิน 2 ครั้ง นั่นคือ
เวลาเรียนของนักศึกษาไมถึงรอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด นักศึกษาจะหมดสิทธิ์สอบและไดผลการเรียนในวิชา
นี้เปน F ทันที และดวยจํานวนนักศึกษาที่มากทําใหการจัดการลากิจ/ลาปวยของนักศึกษายังทําไดไมดีเทาที่ควร
กลาวคือในการเก็บเอกสารอาจมีการตกหลนและตรวจสอบการลาของนักศึกษาไดยาก
ในปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรหรือโปรแกรมในโทรศัพทเคลื่อนที่ (smart phone) มาใชเพื่อ
ชวยในการทํางาน การเก็บขอมูล รวมถึงใชในการพัฒนาระบบการลากิจ/ลาปวยในหลายองคกร สมสุก และคณะ
(2557) ไดกลาววา ระบบการลาทางอิเล็กทรอนิกสพัฒนาขึ้นดวยภาษา PHP บนระบบปฏิบัติการ windows
sever 2012 โดยระบบจะสนับสนุนการลาปวย ลากิจ ลาพักผอน ติดตามและตรวจสอบการลาของบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล สงผลใหผูใชระบบสามารถสงใบลาผานทาง website, tablet และ smart
phone ได นัทประดิษฐ (2555) ไดกลาววาไดออกแบบระบบฐานขอมูลระบบลางานออนไลน โดยในการออกแบบ
จะใช data flow diagram และ ER diagram เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหผูใชสามารถ ใชงานไดงายและรวดเร็วยิ่งขึน้
ศูนยการถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณที่ 3 (2560) ไดกลาววา google form เปนบริการจากบริษัท google ที่ใช
สรางแบบสอบถามหรือรวบรวมขอมูลตางๆ ทางออนไลนไดอยางรวดเร็ว สามารถนํามาประยุกตใชไดหลายกรณี
เชน การสํารวจความพึงพอใจ การเก็บขอมูลแทนการกรอกแบบฟอรม การทําแบบทดสอบ เปนตน
จากปญหาการแจงลากิจ/ลาปวยลาชาของนักศึกษาทําใหอาจารยผูสอนในชั้นเรียนบันทึกวานักศึกษาขาด
เรียน เนื่องจากปญหาการจัดการและการตรวจสอบเพราะนักศึกษามีจํานวนมาก ผูวิจัยจึงไดพัฒนาระบบการลา
กิจ/ลาปวยของนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 โดยประยุกตใช google form เพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับนักศึกษาสามารถแจงลากิจ/ลาปวยไดทันที ทําใหขอมูลการลาของนักศึกษาถูกจัดเก็บอยางเปน
ระเบียบและสามารถนําขอมูลมาใชตอไดสะดวก

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาระบบการลากิจ/ลาปวยของนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 โดยประยุกตใช google form
2. เพื่อศึกษาผลการใชระบบการลากิจ/ลาปวย ที่พัฒนาขึ้นมา

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) ซึ่งมีวิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
ประชากร ประชากรในงานวิจัยนี้มีกลุมเปาหมายคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ที่มีความประสงคขอลากิจ/ลาปวย
เครื่องมือวิจัย
1. แบบฟอรมการลากิจ/ลาปวยของนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 โดยใช google form โดยมี
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือดังนี้
1.1 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการใช google form ไดแก ลักษณะการทําแบบฟอรม การรายงานผลขอมูล
1.2 ออกแบบแบบฟอรมและการเก็บขอมูลที่จําเปนที่ใชในการลา
1.3 สรางแบบฟอรมการลากิจ/ลาปวย โดยใช google form
1.4 นํ า แบบฟอร ม ประกาศใช กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในรายวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารฟ สิ ก ส ทั่ ว ไป 1
ปการศึกษา 2560
2. ใบคํารองขอลากิจลาปวย (สทน 16) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล
รวบรวมขอมูลนักศึกษาที่แจงลากิจ/ลาปวย ผาน google form และนักศึกษาที่ไมแจงผาน google from
เพื่อเปรียบเทียบการเขาถึงระบบที่พัฒนาขึ้น
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล

1. ผลการวิจัย google form การลากิจ/ลาปวยของนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
แบบฟอรมการลากิจ/ลาปวยผาน google form โดยมีหัวขอ
1. ชื่อ – นามสกุล
2. รหัสประจําตัวนักศึกษา
3. คณะ
4. ภาควิชา / สาขาวิชา
5. เบอรโทรศัพท
6. มีความประสงคขอ ลากิจ หรือ ลาปวย
7. วันที่ลากิจ/ลาปวย
8. สาเหตุที่ขอลากิจ/ลาปวย
9. วัน/เวลาที่ขอชดเชย
โดยจะทํา QR code สําหรับสแกนเพื่อกรอกแบบฟอรม ประกาศใหนักศึกษาทราบที่กลุม facebook
PHY191_2017 ตัวอยาง QR code และ google form การลากิจ/ลาปวยแสดงไดดังภาพที่ 1

A

B

ภาพที่ 1 QR code (A) และแบบฟอรมการแจงลาปวย/ลากิจ โดย google form (B)
2. ระบบการลากิจ/ลาปวยของนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 โดยประยุกตใช google form
การแจงลากิจ/ลาปวยของนักศึกษาผาน google form ที่ประกาศไวในกลุม facebook PHY191_2017
ขอมูลจะถูกบันทึกอยูในตารางขอมูล ที่เชื่อมขอมูลกับ google form ดังภาพที่ 2 เมื่อเจาหนาที่หองปฏิบัติการ
รับทราบขอมูลการลาของนักศึกษา จะทําการแจงใหกับอาจารยผูสอนทราบ หลังจากที่นักศึกษาลาแลวจะตองสง
ใบคํารองลากิจ/ลาปวย (สทน.16) โดยจะตองใหอาจารยที่ปรึกษาชั้นปหรือหัวหนาภาควิชาที่นักศึกษาสังกัดลงนาม
ในใบคํารองลากิจ/ลาปวยนี้ดวย จากนั้นเจาหนาที่หองปฏิบัติการทําการตรวจสอบใบคํารองลากิจ/ลาปวยและนัด
เรียนชดเชยใหกับนักศึกษา สรุปไดดังภาพที่ 3
3. ผลการใชระบบการลากิจ/ลาปวย
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 พบวามีนักศึกษาขอลากิจ/ลาปวยถึง 102 คน จากนักศึกษาที่
ลงทะเบียนทั้งหมด 2,050 คน หรือประมาณรอยละ 5 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมด และยังพบวานักศึกษา
รอยละ 94 ไดปฏิบัติตามระบบการลากิจ/ลาปวยที่ไดประกาศใช ซึ่งทําใหขอมูลการลาของนักศึกษาถูกจัดเก็บอยาง
เปนระเบียบและสามารถนําขอมูลมาใชตอไดสะดวกสอดคลองกับ ศูนยคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยบูรพา (2559) ได
กลาวไววาการใช google form ทําใหขอมูลถูกจัดเก็บอยางเปนระเบียบ หากขอมูลนั้นมีความสําคัญการจัดเก็บ
ขอมูลก็มีความสําคัญตามไปดวย ซึ่งการที่ขอมูลถูกจัดอยางเปนระเบียบในบัญชีของ google จะทําใหงายตอการ
คนหาและนําขอมูลไปใชตอไดอยางสะดวก
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ภาพที่ 2 ตารางขอมูลการลากิจ/ลาปวยที่เชื่อมขอมูลกับ google form

นักศึกษาแจงลากิจ /
ลาปวย ผาน google
form

เจาหนาที่
หองปฏิบัติการแจง
อาจารยผูสอนทราบ
ในหองเรียน

นักศึกษาจัดทําใบคํา
รอง ลากิจ / ลาปวย
(สทน 16)

เจาหนาที่
หองปฏิบัติการนัด
เรียนชดเชยใหกับ
นักศึกษา

ภาพที่ 3 ระบบการลากิจ/ลาปวยของนักศึกษารายวิชาปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1

สรุปผลการวิจัย

รายวิชาปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 เปนวิชาปฏิบัติการที่อนุญาตใหนักศึกษาสามารถลากิจ/ลาปวยและเรียน
ชดเชยได ซึ่ง การแจงลากิ จ/ลาปวยของนักศึกษาในรายวิชาปฏิบั ติการฟสิกสทั่ว ไป 1 (PHY191) โดยกรอก
รายละเอียดใน google from ผานการสแกน QR code ที่ประกาศไวในกลุม facebook PHY191_2017 เมื่อ
เจาหนาที่หองปฏิบัติการรับทราบเรื่องการลาจากตารางบันทึกขอมูลที่เชื่อมตอกับ google form แลวจะแจงให
อาจารยผูสอนทราบ จากนั้นใหนักศึกษาสงใบคํารองขอลากิจ/ลาปวยใหกับเจาหนาที่หองปฏิบัติการและนัดเรียน
เรียนชดเชยใหกับนักศึกษาตอไป ซึ่งระบบการลากิจ/ลาปวยนี้ไดถูกประกาศใชในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา
2560 พบวามีนักศึกษาประสงคขอลากิจ/ลาปวยทั้งหมด 102 คนจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด โดยมี
นักศึกษารอยละ 94 ใชระบบลากิจ/ลาปวยผาน google form จะเห็นไดวาระบบการลากิจ/ลาปวยที่พัฒนาขึ้น
ชวยใหนักศึกษาแจงการลาไดทันที และยังเปนการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบไมทําใหขอมูลตกหลนและงาย
ตอการตรวจสอบ
การวิจัยนี้ เปนการวิจัยที่ศึกษาเฉพาะ “การพัฒนาระบบลากิจ/ลาปวย” เทานั้น ดังนั้นควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมในประเด็นอื่น ๆ เชน ความพึงพอใจของผูใชงาน การพัฒนาระบบลาโดยไมตองสงใบคํารองขอลากิจ/ลา
ปวย เปนตน และนําแนวทางนี้ไปประยุกตใชในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อเปนการเก็บขอมูลการลาที่เปนระบบมากขึ้น

110

29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 3”

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการ ลากิจ/ลาปวย ของนักศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 สําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดีเนื่องดวยไดรับความอนุเคราะหจาก ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ หัวหนาหองปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากิจกรรมในการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับการทํางานและการใชชีวิต
สําหรับนักศึกษาปริญญาโท เพื่อพัฒนาแผนกิจกรรมนักศึกษาและนําแผนกิจกรรมนักศึกษาไปประยุกตใชพัฒนา
ทักษะที่เกี่ยวกับการทํางานและการใชชีวิตของนักศึกษา และติดตามการดําเนินการของแผนกิจกรรมนักศึกษา ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามความคิดเห็น
กลุมตัวอยางจากนักศึกษา 217 คน สุมตัวอยางแบบบังเอิญ สถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย (X�)
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบความสัมพันธของตัวแปร การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัย พบวา การสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่
เกี่ยวกับการทํางานและการใชชีวิต โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (X�=3.89, S.D.=0.59) 1) กิจกรรมที่มีอิทธิพลในการ
พั ฒ นาทั ก ษะของนั กศึ กษา ได แก กิ จกรรมด านวิ ช าการ คื อ โครงการติ วภาษาอั งกฤษ TOEIC/TOEFL/IELTS
กิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม คือ โครงการเสริมสรางเครือขายดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา
ระหวางสถาบัน กิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ คือ โครงการแขงขั นกี ฬาภายในของสถาบัน/คณะ อย างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 2) ผลการพัฒนาแผนกิจกรรมนักศึกษา สถาบันกําหนดกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศนสถาบัน และตามความตองการของนักศึกษา 5 ดาน ไดแก ดานวิชาการ การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม กีฬา
และนันทนาการ คุณธรรมจริยธรรม บําเพ็ญประโยชน บรรจุในแผนกิจกรรมนักศึกษา ประจําปงบประมาณ 2561
ขอเสนอแนะควรจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการในดานตาง ๆ สงเสริมทัศนศึกษาตางประเทศ จัดการแขงขันกีฬาภายใน
ของสถาบั น/คณะ เพื่อเกิ ดการพัฒนาของนักศึกษาอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ และติดตามผลประเมินแผนกิ จกรรม
นักศึกษาของสถาบัน และสามารถนําไปปรับปรุงแผนอยางตอเนื่อง
คําสําคัญ: การสงเสริมกิจกรรม ทักษะที่เกี่ยวกับการทํางานและใชชีวิต นักศึกษาปริญญาโท

Abstract

The purposes of this study are to gather information on activities regarding skills’ development
for work and lives of regular graduate students, to develop and apply the activities for skills
development on work and lives and then to closely monitor the skill development on work and
lives, Plan of National Institute of Development Administration. This is quantitative research, for which
data was collected via questionnaires from a sample group of 217 by accidental sampling. The
analysis statistics are: Percentage, Mean (�X) and Standard Deviation (S.D.). The test of the relationship
of variables was done by multiple regression analysis, with a significance level of 0.05. Research
findings: the encouragement of skill development on work and life was at level of high (X�= 3.89,
1
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S.D.=0.59) Moreover, the activity influence in skill development for work and lifestyle, such as
academic activity, arts and cultural activities, as well as sports and recreation activity were at a
significance level of 0.05. moreover, the results of student development plan: the institution
determines student activities in consistent with the vision and as the needs of student 5 fields such
as the academic, the encourage art and culture, sports and recreation, ethics, volunteer activities,
which included in student activities plan fiscal year 2016. The suggestions are that relevant activities
should be applied to all courses, that the place must be appropriate, and that seminars should be
organized in various fields including international excursions and sports events. In terms of skill
development regarding the work and student lifestyle, well-organized student activity plans must be
in line with the evaluation result of student activity plan of the institute. In addition, there should be
simultaneously constantly improving the plan.
Keywords: encouragement activities, skill of work and lifestyle, graduate school

บทนํา

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาในปจจุบันนั้นเปนการศึกษาในระดับที่สําคัญเนื่องจากการศึกษาที่เตรียมบุคคลเขา
สูอาชีพ โดยนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับนี้จะตองเตรียมความพรอมเขาสูตลาดแรงงาน เพื่อประกอบอาชีพตามสาย
งานที่ตนเองจบมา นักศึกษาจะตองมีคุณลักษณะตามที่เจาของสถานที่ประกอบการยอมรับ ก็คือนักศึกษาที่มีคุณภาพ
จึงทําใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรใหใหมอยูเสมอ เพื่อใหตรงกับสภาพความตองการของ
ตลาดแรงงานในปจจุบันและอนาคต และพัฒนาผูเรียนใหมีการพัฒนาความรูระดับสูงเพื่อนําไปใชประโยชนตอสังคมใน
อนาคต เพื่อใหผลผลิตของอุดมศึกษาซึ่งเปนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกไปนั้นมีความสมบูรณทางดานรางกาย จิตใจ
และสติปญญาควบคูไปกับความรูทางวิชาการ จะทําใหนักศึกษามีความรูควบคูไปกับทักษะดานตางๆ
สถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในทักษะศตวรรษที่ 21 มีทักษะอยางไรบางที่จะพัฒนานักศึกษาให
มีความสมบูรณนอกเหนือจากการศึกษาในหลักสูตรของสถานที่กําหนดจึงมีการกําหนดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อ
พัฒนานักศึกษา ทักษะดานอารมณ ซึ่งเปนนามธรรมแตสําคัญมาก จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการกําหนดแผน
กิจกรรมนักศึกษา มุงเนนทักษะ (Soft Skills) การทํางานและใชชีวิตกําหนดเปนโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ของนักศึกษาโดยตรง เมื่อมองถึงความสําคัญของกิจกรรมหนึ่งเปนกระบวนการทางการศึกษาที่สถาบันจัดใหมีขึ้น
เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรูจักสนิทสนมปรึกษาหารือรวมกันทํากิจกรรมเพื่อชวยเหลือกัน ทางดานวิชาการ อัน
เปนประโยชนตอการศึกษาของนักศึกษา โดยมีอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมของนักศึกษาคอยแนะนําและใหคําปรึกษา
เพื่อใหการดําเนิ นการจัดกิจกรรมของนั กศึกษาเปนไปอย างมีประสิทธิภาพ ยังส งเสริ มใหนั กศึกษารูจักคิดและ
สรางสรรคกิจกรรมในแนวทางที่เปนประโยชนของสังคมอีกดวยประสบการณตาง ๆ ที่ไดรับจากการทํากิจกรรม
นักศึกษานั้นเปนสิ่งที่จําเปนและเปนประโยชนตอการใชชีวิตในอนาคตคอนขางมากเนื่องจากสังคมทุกวันนี้ไมตองการ
แตคนเกงทางวิชาการเพียงอยางเดียวแตตองการคนที่มีความสมบูรณทั้งความรูทางวิชาการ วิชาชีพและวิชาชีวิต ซึ่ง
ถือวาเปนบัณฑิตที่พึงประสงคถึงจะเปนที่ยอมรับ โดยทั่วไปผลจากการเขารวมกิจกรรมนักศึกษาทําใหไดรับประโยชน
ที่มีมากมายหลายประการ อาทิ โลกทัศนของตนเองกวางมากขึ้น การคนพบและรูจักตนเองมากขึ้น ความสามารถใน
การบริหารเวลา ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น การมีพัฒนาทางดานบุคลิกภาพ การรูจักและเขาใจคําวา
บทบาท เปนตน ซึ่งการเขารวมกิจกรรมนักศึกษานั้นทําใหไดรับประสบการณที่มีคุณคามากมายแตบางครั้งก็มิได
หมายความวาจะไดรับประสบการณที่มีคุณคาแกตนเองเสมอไป บางคนทํากิจกรรมจนเสียการเรียน เสียเพื่อน เสีย
คนที่รัก ฯลฯ เพราะไมรูจักแบงเวลา ไมรูจักหนาที่หลักของความเปนนักศึกษาคือการเรียน บางคนแยกไมออกวาการ
เรียนกับกิจกรรมอะไรสําคัญกวากัน บางคนที่เพลินกับการทํากิจกรรมจนทําใหการเรียนเสียหาย ดังนั้น เมื่อตองเขา
มาทํากิจกรรมเราจึงตองทําความเขาใจกับตนเองวาในฐานะนักศึกษาแลวการเรียนตองถือวามีความสําคัญมากที่สุด
และกิจกรรมนักศึกษาถือเปนองคประกอบอยางหนึ่งที่ชวยพัฒนาและเพิ่มศักยภาพใหนักศึกษามีคุณลักษณะของ
ความเปนบัณฑิตที่สมบูรณได
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ในป จ จุ บั น ภาครั ฐ ได กํ า หนดนโยบาย ยุ ท ธศาสตร แ ละแผนงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ จุ ด เน น เชิ ง นโยบาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป) นโยบายรัฐบาลหลักดานการศึกษา เชน
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และยังกําหนดยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ไดแก พัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึงปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม
จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรมีนโยบายในการพัฒนาบัณฑิตใหเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเปนการ
พัฒนานักศึกษาและตระหนักถึงความสําคัญของการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งตองมีการ
สงเสริมการเรียนรูเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ อีกทั้งยังมุงมั่นที่จะปลูกจิตสํานึกใหมีคุณธรรมและจริยธรรมเพิ่มมาก
ขึ้นตลอดจนสงเสริมใหนักศึกษามีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีทั้งในปจจุบันและอนาคตและเพื่อเปนการสรางบัณฑิตใหเปนผูที่มี
ความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม ในการสงเสริมดานคุณธรรมและจริยธรรมอยางเปนระบบชัดเจน จึงไดกําหนดแนว
ปฏิบัติระเบียบ วินัย พฤติกรรม ดานคุณธรรมและจริยธรรม ของนักศึกษาดังตอไปนี้
การศึกษานี้เปนปญหาที่มาจากผูมีสวนไดสวนเสียก็คือ “นักศึกษา” ซึ่งเปรียบเสมือนลูกคาของสถาบัน
สถาบันจึงใหความสําคัญในการพัฒนานักศึกษาใหมีศักยภาพเพื่อใหนําความรูท ี่ไดไปพัฒนาประเทศตอไป จะเห็นได
วาการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันตองสอดคลองกับนโยบายสถานศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคและจัดกิจกรรมทั้ง 5 ดาน กิจกรรมดานวิชาการ กิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมดานบําเพ็ญ
ประโยชน กิจกรรมด านคุณ ธรรม จริย ธรรม กิจ กรรมดานส งเสริมศิล ปวัฒนธรรม สง ผลให แผนกิ จกรรมของ
นักศึกษามีคุณภาพ ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
สถาบันใหความสําคัญเปนอยางมาก ในการสงเสริมพัฒนาทักษะนักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยมีการ
วางแผนการดําเนินงานกิจกรรมตามที่ไดรับงบประมาณ เพื่อการพัฒนาทักษะของนักศึกษาใหเพียงพอครอบคลุม
กิจกรรมทุกดาน
อยางไรก็ตาม ไดพบปญหาของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมของสถาบัน พบปญหา
เชน การจัดกิจกรรมชวงเวลาเรียน การประชาสัมพันธใหทั่วถึง ที่พักอาศัยอยูไกล และกิจกรรมไมนาสนใจ นั่นคือ
เหตุผลที่สําคัญ คือ กิจกรรมไมตอบสนองตอความตองการหรือการมีสวนไดสวนเสียที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
โดยตรง นักศึกษาก็จะไมเขารวมกิจกรรมทําใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมหรือจัดกิจกรรมมีจํานวนลดนอยลง ผูวิจัย
ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องนี้เปนอยางมากและเปนปญหาเรงดวนในการแกไขปญหาใหกับสถาบัน จะมีวิธีการ
ใดที่จะสงเสริมใหนักศึกษาของสถาบันเขารวมกิจกรรมของสถาบันใหมากขึ้นและเปนประโยชนตอตัวนักศึกษา
กลุมงานกิจการนักศึกษาของสถาบันมีการสํารวจความตองการของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมที่
หลากหลายมีคุณคาและเปนประโยชนตอนักศึกษาสถาบันมอบหมายใหบุคลากรตามความสามารถดูแลกิจกรรม
ของนักศึกษาโดยสนับสนุนการจัดกิจกรรมใหตรงตามคุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงค จัดทําแผนกิจกรรม
นักศึกษาของสถาบัน ประจําปงบประมาณ 2561 โดยเนนกิจกรรม ดังนี้
1. ดานกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ดําเนินโครงการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมสรางเสริมจิตสํานึกและ
ความภาคภูมิใจในความเปนไทย สืบสานศิลปวัฒนธรรมใหคงอยูสืบไป
2. ดานกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดเกิดทักษะความรูทางกีฬา
ปลูกฝงการมีน้ําใจ รูแพ รูชนะ รูอภัย การเลนกีฬาชวยเสริมสรางพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และ
สังคม อีกทั้งยังชวยลดความตึงเครียด ที่สําคัญคือ การเลนกีฬานั้นเปนเรื่องของสุขภาพพลานามัย การที่นักศึกษามี
สุขภาพพลานามัยที่ดีแลว ก็ยอมจะเจริญเติบโตและพัฒนาไปเปนผูใหญที่พรอมสําหรับการพัฒนาประเทศตอไป
3. ดานกิจกรรมดานวิชาการ มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่จะชวยสงเสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใชในการศึกษาตอและการทํางาน เปนตน
ซึ่งจะนําผลการสํารวจความตองการเพื่อไปใชเสนอแผนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่
เกี่ยวของกับการทํางานและการใชชีวิตและจะนําไปใชประโยชนในการจัดกิจกรรมตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษากิจกรรมในการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับการทํางานและการใชชีวิตสําหรับนักศึกษาปริญญาโท
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
2. เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวของกับการทํางานและการใชชีวิตและจะนําไปใช
ประโยชนในการจัดกิจกรรม

ระเบียบวิธีวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาโท ปการศึกษา 2559 ภาคปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร จํานวน 495 คน ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 217 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบตารางสําเร็จรูป
Krejcie and Morgan (1970) โดยกลุมตัวอยางมีคุณสมบัติเปนนักศึกษาจากคณะตาง ๆ ของปการศึกษา 2559 ภาค
ปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร โดยการสุมแบบบังเอิญ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะทั้งที่เปน แบบสอบถามปลายเปด (Open- end
question) และแบบสอบถามปลายปด (Close-ended question) ประกอบดวยขอคําถาม 57 ขอ แบงเปน 4 ตอน
ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ คณะ เหตุผลของทานในการเขารวมกิจกรรมของคณะ/สถาบัน
เหตุผลของทานที่ไมสามารถเขารวมกิจกรรมของคณะ/สถาบัน
ตอนที่ 2 ทักษะการเรียนรูในการพัฒนาการทํางานหลักการใชชีวิต
ตอนที่ 3 การสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการทํางานและการใชชีวิต ไดแก 1. กิจกรรมดาน
วิชาการ 2.กิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ 3. กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชน 4. กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม
5. กิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ตอนที่ 4 ป ญหาและข อเสนอแนะ ของการจั ดกิจกรรม สําหรั บนั กศึกษาปริ ญญาโท ภาคปกติ สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดแก 1.ปญหาของการเขารวมกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมของสถาบัน/คณะ 2.แนว
ทางการสงเสริมใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมหรือจัดกิจกรรมของสถาบัน/คณะ 3. กิจกรรมที่ทานตองการใหสถาบัน/
คณะจัดขึ้นภายใน
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติพรรณนาใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติพื้นฐานหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( x ) คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบความสัมพันธของตัวแปร การ
วิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีเกณฑการแปลผลของความคิดเห็นที่มีตอการ
จัดกิจกรรม การแปลผลคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรวัดแบบชวง (Interval Scale) มีเกณฑดังตอไปนี้
คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด,
คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก
คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง,
คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง นอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง นอยที่สุด

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ในการตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพื่อศึกษากิจกรรมในการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับการทํางานและการ
ใชชีวิตสําหรับนักศึกษาปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พบวา
1. กิจกรรมในการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับการทํางานและการใชชีวิต กิจกรรมดานวิชาการ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (�X= 4.07, S.D.= 0.57) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โครงการติวภาษาอังกฤษ
TOEIC/TOEFL/IELTS (X�= 4.32, S.D. = 0.75)
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2. กิจกรรมในการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับการทํางานและการใชชีวิต กิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (X�= 3.82, S.D. = 0.81) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการ
แขงขันกีฬาภายในของสถาบัน/คณะ (X�= 3.83, S.D. = 0.87)
3. กิจกรรมในการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับการทํางานและการใชชีวิต กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชน โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (X�= 3.91, S.D.= 0.80) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โครงการกิจกรรม
CSR ในรูปแบบตางๆ (X�= 3.93, S.D. = 0.84)
4. กิจกรรมในการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับการทํางานและการใชชีวิต กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (�X= 3.87, S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โครงการบริจาค
โลหิต (X�= 3.95, S.D. = 0.88)
5. กิจกรรมในการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับการทํางานและการใชชีวิต กิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (X�= 3.79, S.D. = 0.85) เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ โครงการ
เสริมสรางเครือขายดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาระหวางสถาบัน (�X= 3.85, S.D. = 0.87)
ในการตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 เพื่อพัฒนาแผนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่
เกี่ยวของกับการทํางานและการใชชีวิตและจะนําไปใชประโยชนในการจัดกิจกรรม
สมมติฐานที่ 1 กิจกรรมของนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ของสถาบันมีปจจัยเรื่อง กิจกรรมดานวิชาการ
กิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมดาน
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการทํางานและการใชชีวิต แตกตางกัน
ตารางที่ 1 ปจจัยที่มีอิทธิพลของตัวแปรกิจกรรมที่สงผลตอทักษะเกี่ยวกับการทํางานและการใชชีวิต
การสงเสริมกิจกรรมของนักศึกษา
B
Beta
t
ตัวทํานายปจจัยที่นําไปสูทักษะ Soft Skills
กิจกรรมดานวิชาการ
0.312 0.428
6.213
กิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ
0.091 0.177
2.337
กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชน
0.075 0.145
1.903
กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม
0.021 0.038
0.483
กิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
0.108 0.219
2.660

Multiple R = 0.553, Standard Error = 0.351, R2 = 0.306; Adjusted R2 = 0.290; * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

P
0.000*
0.020*
0.058
0.629
0.008*

จากตารางที่ 1 พบวา ผลวิเคราะหการถดถอยพหุคูณระหวางกิจกรรมของนักศึกษากับทักษะเกี่ยวกับการ
ทํางานและการใชชีวิต ในเรื่องกิจกรรมที่สงผลตอทักษะเกี่ยวกับการทํางานและการใชชีวิต (Soft Skills) โดยใชการ
คัดเลือกตัวแปรทุกตัวคํานวณดวยสมการพรอมกัน (Enter Regression) ปรากฏวา มีตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ กิจกรรม
ดานวิชาการ กิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ กับทักษะเกี่ยวกับการทํางานและ
การใชชีวิต คิดเปนรอยละ 55.3 (R = 0.553) และสามารถอธิบายกิจกรรมของนักศึกษากับทักษะเกี่ยวกับการทํางาน
และการใชชีวิตไดรอยละ 30.6 (R2= 0.306)
จากการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุ (Beta) เพื่อพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของตัวแปรที่สงผล
ตอทักษะเกี่ยวกับการทํางานและการใชชีวิตนั้น พบวา ตัวแปรตนที่อธิบายไดดี เรียงตามลําดับความสําคัญจากมากไป
หานอย ไดแก กิจกรรมดานวิชาการ กิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ ซึ่งมีคา
Beta เทากับ 0.428, 0.219 และ 0.177 โดยมี ความสัมพันธกับทักษะเกี่ยวกับการทํางานและการใชชีวิต อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัยสามารถพัฒนาแผนกิจกรรมนักศึกษาเพื่อใหนําไปสูการปฏิบัติ ไดดังนี้
1. สถาบันกําหนดแผนกิจกรรมนักศึกษาใหสอดคลองกับวิสัยทัศนสถาบัน และตามความตองการของ
นักศึกษา บรรจุในแผนกิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2561
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2. กลุมงานกิจการนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา/ชมรมตางๆ จัดกิจกรรมตามแผนงานที่ไดกําหนดไว
3. ติดตามและประเมินผลตามแผนงานทีไ่ ดกําหนดไว และรายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการ
อาจารยที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ประจําปงบประมาณ และเปนประโยชนตอ หนวยงานภายใน คณะ/สํานัก/
วิทยาลัย ของสถาบันสามารถนําขอมูลไปใชในการกําหนดแนวทางการทํากิจกรรมใหกับนักศึกษาของสถาบันเพื่อให
ตอบสนองตอความตองการของนักศึกษาและเปนประโยชนตอนักศึกษาสูงสุด
จากการศึกษาการสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับการทํางานและการใชชีวิต สําหรับนักศึกษา
ปริ ญญาโท ภาคปกติ สถาบั นบั ณฑิ ตพั ฒนบริ หารศาสตร พบว า กิ จกรรมด านวิ ชาการ กิ จกรรมด านกี ฬาและ
นันทนาการ กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งการพัฒนาแผนจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวของกับการทํางานและการใชชีวิตและ
จะนําไปใชประโยชนในการจัดกิจกรรม เปนไปตามความตองการของนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ของสถาบันมีปจจัย
เรื่อง กิจกรรมดานวิชาการ กิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมดานบําเพ็ญประโยชน กิจกรรมดานคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการทํางานและการใชชีวิต
แตกตางกัน จากการศึกษา พบวา กิจกรรมที่สงผลตอทักษะเกี่ยวกับการทํางานและการใชชีวิตนั้น พบวา กิจกรรมดาน
วิชาการ กิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ ซึ่งมีคา Beta เทากับ 0.428, 0.219
และ 0.177 โดยมี ความสัมพันธกับทักษะเกี่ยวกับการทํางานและการใชชีวิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของบุญยงค (2547) ไดศึกษาความตองการในการจัดกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัย
พลศึกษา จังหวัดชลบุรี โดยวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความตองการในการจัดกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัด
ชลบุรี ดานวิชาการ ดานกีฬา ดานศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม และดานบําเพ็ญประโยชน ผลการวิจัยพบวา ความ
ตองการในการจัดกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรีโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดย
เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือความตองการดานกีฬาและนันทนาการ ความตองการดานวิชาการ ความตองการ
ดานบําเพ็ญประโยชน และดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม อยูเปนอันดับสุดทาย และสอดคลองกับงานวิจัยของลัด
ดาวรรณ (2557) ไดศึกษายุทธศาสตรการเสริมสรางจิตสาธารณะในการจัดกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษานักศึกษา
สาขาวิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พบวา ยุทธศาสตรการเสริมสรางจิต
สาธารณะในการจัดกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชาฟสิกส 1) ยุทธศาสตรการเรียนรูคูการทํางานมี 2 กลยุทธและมี 3
โครงการ 2) ยุทธศาสตรบัณฑิตที่พึงประสงคมี 3 กลยุทธและมี 2 โครงการ 3) การสรางเครือขายกับชุมชนมี 3 กลยุทธ
และมี 1 โครงการ
ขอเสนอแนะการศึกษาเชิงปฏิบัติในครั้งนี้
1. สถาบันควรใหความสําคัญกับกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันในการพิจารณาแผนกิจกรรมนักศึกษาวามีความ
สอดคลองกับวิสัยทัศน ยุทธศาสตร นโยบายของสถาบันอยางไร และพิจารณากิจกรรมที่กําหนดขึ้นวามีความคุมคา
มากนอยเพียงไร เพื่อใหแผนกิจกรรมนักศึกษาสามารถนําไปพัฒนานักศึกษาอยางมีประสิทธิผล
2. ผู บริหาร บุคลากรดานกิจการนั กศึกษาร วมกั บสโมสรนั กศึกษาและชมรมตางๆ ในการริเริ่มโครงการ/
กิ จกรรม ที่ มี ความคิ ดสร างสรรค ตอบสนองต อความต องการนั กศึ กษาสถาบั นอยู เสมอมี การปรั บเปลี่ ยนตาม
สถานการณที่เกิดขึ้นใหมๆ อยูเสมอ
3. สถาบั น กํ า หนดแนวทางการส ง เสริ ม ให นั ก ศึ ก ษาเข า ร ว มกิ จ กรรมของสถาบั น /คณะ โดยให มี ก าร
ประชาสัมพันธให มีความหลากหลายชองทางจะทําใหผูที่มีความสนใจเขารวมกิจกรรมตลอดทั้งปงบประมาณ และ
กิจกรรมที่จัดขึ้นใหสอดคลองกับ หลักสูตรการศึกษา
4. สถาบันสามารถนําผลการศึกษาที่เปนตัวแบบไปประยุกตใชในการปรับปรุงรายโครงการตางๆ ที่บรรจุในแผน
กิจกรรมของสถาบันเพื่อพัฒนานักศึกษาในปงบประมาณถัดไป

สรุปผลการวิจัย

ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับกลุมตัวอยางนักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เพศ
พบวา สวน ใหญเปนผูหญิง (รอยละ 61.3) อายุ 20- 25 ป (รอยละ 73.7) มากที่สุดศึกษาอยูในคณะบริหารธุรกิจ (รอย
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ละ 34.6) เหตุผลในการ เขารวมกิจกรรมของคณะ/สถาบัน สวนใหญเปนพี่หรือเพื่อนชักชวนใหเขารวมกิจกรรม (รอย
ละ 72.8) เหตุผลของทานที่ไมสามารถ เขารวมกิจกรรมของคณะ/สถาบัน พบวา ไมมีเวลาเพียงพอในการเขารวม
กิจกรรม (รอยละ 76.5)
จากการศึกษาพบวา การสงเสริมกิจกรรมในการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับการทํางานและการใชชีวิต สําหรับ
นักศึกษาปริญญา โท ภาคปกติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ในภาพรวมพบวาทุกดานอยูในระดับมากที่สุด และ
เมื่อพิจารณาเปนรายด าน พบว า กิจกรรมด านวิชาการอยูในระดั บสูงที่สุ ด ดานรองลงมา กิจกรรมด านบําเพ็ ญ
ประโยชน กิจกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ และกิจกรรมดานสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ตามลําดับ และปจจัยที่สงผลตอทักษะเกี่ยวกับการทํางานและการใชชีวิต พบวา กิจกรรมดานวิชาการ กิจกรรมดาน
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมดานกีฬาและนันทนาการ

กิตติกรรมประกาศ

วิจัยนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย ดร.วิสาขา ภูจินดา ผูอํานวยการสํานักวิจัย ที่
ปรึกษาโครงการวิจัย ที่ใหขอเสนอแนะ แนวคิด ตลอดจน แกไขขอบกพรองตางๆ มาตลอด จนวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ
ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณเปนอยางยิ่ง สุดทายนี้ ขอบคุณเพื่อนๆ ที่ใหคําแนะนําดีๆ เกี่ยวกับการใชคําและเกี่ยวกับ
งานวิจัยนี้
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การศึกษาและพัฒนา SDF เพื่อการจัดการงานที่มีจํานวนมาก
SDF Study and Development to Handle a Large Number of Routine Work
____________________________________________________________________1*

ดามธรรม จินากูล
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บทคัดยอ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและพัฒนา Single Day Finish: SDF เพื่อใชสําหรับการบริหารจัดการ
งานประจํา กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คืองานที่ผูวิจัยรับผิดชอบจํานวน 5 งาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560
การวิเคราะหขอมูลที่โดยใชสถิติพรรณนา ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมโดยใชสถิติ
T-test ผลการวิจัยพบวาแนวคิด SDF คือรูปแบบการจัดการงานใหแลวเสร็จภายในตัวเลขหลักเดียว ซึ่งประกอบดวย
การทํางานทันที การทําใหเสร็จภายในวันนั้นๆ และการทําใหเสร็จภายในจํานวนวันที่มีเลขหลักเดียว หลักการทํางาน
แบบ SDF ประกอบดวยการคัดกรองงาน การระบุงาน การจัดลําดับของงาน การเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี และทํามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน ผลของการใช SDF ทําใหประเภทงานที่ทําทันทีเพิ่มขึ้นรอยละ 441.18 งานที่ตองดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในวันเดียวเพิ่มขึ้นรอยละ 15.7 งานที่ตองทําใหแลวเสร็จภายในจํานวนวันที่มีตัวเลขหลักเดียวลดลงรอยละ
40.6 รอบเวลาการทํางานลดลงรอยละ 64.26 ลดเวลานําลดลงรอยละ 80.47 จากการทดสอบความแตกตางกอน
และหลังการใช SDF พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาการใช SDF
ในการจัดการงานประจําอืน่ ๆ
คําสําคัญ: แลวเสร็จภายในตัวเลขหลักเดียว เสร็จภายในวันเดียว รอบเวลาการทํางาน เวลานํา

Abstract

This research aims to study and develop Single Day Finish: SDF for routine management.
The sample of this research was 5 of my routine works on fiscal year 2016-2017. The statistical
methods employed were the descriptive statistics and T-test. The results showed that The SDF
concept is a complete job management model within a single digit. Contain with work done
immediately, completion within that day and completion within the number of days with a single
digit. The SDF principle are Includes screening, task identification, job classification, choosing a
good practice and do standard work. The implementation of SDF could increase the work done
immediately by 441.18 per cent; the completion within that day by 15.7 per cent; the completed
within the number of days with a single digit by 40.6 per cent; reduce the cycle time by 64.26 per
cent; the lead time by 80.47 per cent. The significant difference between before and after the
implementation of SDF was at the .05 level It is recommended that the routine management with
SDF methods should be extended to of other jobs.
Keywords: completed within a single digit, single day finish, cycle time, lead time

บทนํา

การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานโดยพนักงานขององคกร มีความจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้น การ
บริหารองคกรสมัยใหม ภาระกิจหนึ่งของหนวยงานที่ดําเนินการก็คือ การพัฒนาใหพนักงานเปนผูที่มีสมรรถนะ
ทางดานการสรางนวัตกรรมเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนางานประจํา มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนด SUT Re-Profile
1
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2020 ขึ้นเพื่อทําการปรับเปลี่ยนทั้งดานวิธีคิดและการจัดการ โดยไดกําหนดวิสัยทัศนคือ “Excellent Academic
Institution in STI and Society Accountability” (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2560) เพื่อเปนสวนหนึ่งของ
การนําไปสูการบรรลุตามวิสัยทัศนดังกลาว ผูวิจัยจึงไดพัฒนาเครื่องมือที่เปนนวัตกรรมเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
งานขึ้น
ปญหาหนึ่งของพนักงานโดยเฉพาะพนักงานของมหาวิทยาลัย จะมีภาระงานคอนขางมาก ซึ่งงานที่แตละคน
รับผิดชอบในแตละปจะมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 5 แตจํานวนบุคคลากรไมไดเพิ่มขึ้น สงผลใหผูที่ทํางาน
นานก็จะทําใหมีภาระงานที่ตองใชเวลาทํามากขึ้น แตจากการศึกษาวิจัยโดยใชเครื่องมือลีนเพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงงาน โดยมุงเนนไปที่การทําเฉพาะงานที่มีคุณคาในมุมมองของผูรับบริการ และการกําจัดความสูญเปลา
(Womack and Jones, 1996) ซึ่งผลงานวิจัยพบวา งานประจําที่รับผิดชอบมีความสูญเปลาในกระบวนการไมนอย
กวารอยละ 85 ซึ่งเมื่อทําการกําจัดความสูญเปลา ก็ทําใหมีเวลาเหลือมากขึ้น (ดามธรรม, 2558)
นอกจากประมาณงานที่เพิ่มขึ้นของแตละงานมีมากขึ้นแลว ผูวิจัยยังมีจํานวนงานที่ตองรับผิดชอบ 13 งาน
และงานอื่นๆ ตามที่บริหารมอบหมายและการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย ยิ่งทําใหมีขอจํากัดเรื่องเวลา
การทํางานมากขึ้น มีจํานวนชิ้นงานมาก มีลักษณะงานที่หลากหลาย มีกิจกรรมยอยๆ จํานวนมาก และแตกตางกัน
ออกไป มี งานที่ตองดําเนินการตามชั้ นความเร็ วของหนั งสือเชน ดวน ดวนมาก ดวนที่สุด หากมีหลายงานที่มีชั้ น
ความเร็วเทากันมาถึงพรอมกัน ก็จะมีปญหาวาจะดําเนินการงานชิ้นใหนกอน เชน “ดวนที่สุด” ที่มาพรอมกันหลายๆ
ชิ้น จะรู ไดอย างไรว า ด วนที่ สุ ดจริ งหรื อไม และชิ้ นไหนด วนมากกว ากั น ฯลฯ ทั้ งนี้ เพราะการส งหนังสื อภายใน
มหาวิทยาลัย จะมีพนักงานนําไปสงยังหนวยงานตางๆ วันละ 2 รอบ ทําใหในแตละวันจะมีเอกสารกองรอเพื่อนํามาสง
พรอมกันวันละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังพบวาแตละงานจะมีผังกระบวนการทํางานที่ระบุเวลาการทํางานไวชัดเจนแยก
อิสระของแตละงาน เมื่อมีงานที่เขามาพรอมๆ กัน ก็จะสงผลโดยตรงตอการปฏิบัติ ที่ไมสามารถทําตามกรอบเวลาที่
ระบุไวในผังการทํางานไดตรงตามเวลาทั้งหมดไดในเวลาเดียวกัน เพราะหากรอทํางานหนึ่งๆ แลวเสร็จ งานอื่นๆ ก็จะ
ลาชา เปนตน และไมสามารถบอกผูรับบริการไดวา งานชิ้นนี้ จะสําเร็จเมื่อไร ทําไมงานชิ้นนี้ตองรอทําหลังจากงานชิ้น
อื่นเสร็จกอน ซึ่งผูรับบริการไมไดทราบดวยวาผูรับผิดชอบงานมีงานที่กองรอที่ตองดําเนินการพรอมกันหลายชิ้น
จากความจําเปนดังกลาว ผูวิจัยจึงไดทําการพัฒนากระบวนการทํางานของตนเองที่มีทั้งจํานวนงานที่มาก มี
ทั้ง กิจกรรมที่ตองดําเนินการที่มาก งานมีความหลากหลาย และมีความตองการดวนเหมือนๆ กัน ผูวิจัยจึงไดพัฒนา
เครื่องมือที่จะนํามาใชในการแกไขปญหาดังกลาว จากการศึกษาเครื่องมือลีน ตลอดจนเครื่องมืออื่นๆ ประกอบกับ
งานวิจัยที่มาจากการวิจัยในงานประจํา (Super factory, 2014) พบวายังมีขอจํากัดในการใชเครื่องมือที่ตรงกับที่
ผูวิจัยจําเปนตองใช ผูวิจัยจึงไดพัฒนาเครื่องมือ SDF มาใชในการจัดการกระบวนการทํางานโดยไดนําเครื่องมือที่
ใกลเคียงมาเปนกรอบในการพัฒนาเครื่องมือขึ้นมาใชเองเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของงานที่รับผิดชอบ ดังกลาว

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาและพัฒนาเครื่องมือ SDF
2. เพื่อศึกษาผลของการใช SDF เพื่อจัดการกระบวนการทํางาน

ระเบียบวิธีวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้คือ งานที่ผูวิจัยรับผิดชอบจํานวน 13 งาน ไดแก งานทุนตีพิมพผลงาน งานทุนการ
วิจัยและพัฒนา งานทุนวิทยานิพนธ งานทุนนําเสนอผลงาน งานทุนการศึกษา เงินสมทบ งานสัตวเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร งานทุนวิจัยภายนอก งานเงินพัฒนาขอเสนอโครงการ งานแผน งาน 5ส งาน Happy work place และ
งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
กลุมตัวอยาง เลือกโดยการเรียงลําดับงานที่พิจารณาในดานความสํ าคัญ จํานวนผูรับบริการ และความ
สอดคลองกับตัวชี้วัดการบรรลุวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย จํานวน 5 งาน กลาวคือ งานทุนตีพิมพผลงาน งานทุน
วิทยานิพนธ งานทุนนําเสนอผลงาน งานทุนการศึกษา และงานสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร
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กระบวนการศึกษาวิจัยมีดังนี้
1. การศึกษาและการพัฒนาเครื่องมือ SDF
2. การนําเครื่องมือ SDF ไปทดลองใชจริง ในงานประจํา
3. ประเมินผลการใชเครื่องมือ SDF
การรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล มีดังนี้
1. แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญเพื่อประเมินเครื่องมือ SDF
2. แบบบันทึกขอมูลผลจากการใชเครื่องมือ SDF
ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. เก็บขอมูลกอนการใชเครื่องมือ SDF
2. เก็บขอมูลระหวางและหลังจากการใชเครื่องมือ SDF เสร็จแลว
การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา และวิเคราะหเปรียบเทียบผลกอนและหลังการใชเครื่องมือ SDF ดวยสถิติ ttest ตัวแปรที่นํามาวิเคราะห ไดแก รอบเวลาการทํางาน (Cycle Time) เวลานํา (Lead Time) (Hayes, 2012)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลของการพัฒนาเครื่องมือ SDF
การพัฒนาเครื่องมือ SDF ไดมุงเนนเพื่อนําไปใชในการจัดการงานที่มีจํานวนมาก หลากหลาย หรือ ซับซอน
การจัดการงานที่มีชั้นความเร็ว และการจัดลําดับงาน ในมุมมองของผูรับบริการ
แนวทางการพัฒนาเครื่องมือ ไดอาศัยแนวคิดลีน เปนฐานของการพัฒนาเครื่องมือ กลาวคือการทําเฉพาะงาน
ที่มีคุณคา และมุงกําจัดความสูญเปลา ในมุมมองของผูรับบริการ นอกจากนี้ยังใชแนวคิดไคเซ็น SMED (Vorne
Industries Inc, 2016) และ FIFO เปนแนวทางของการพัฒนาเครื่องมือ จากการพัฒนาเครื่องมือ SDF มีหลักการ
และวิธีดําเนินการ ดังนี้
1. แนวคิด SDF
1) ทําทั นที (IOC=1.0) เป นกระบวนการที่ ต องดําเนิ นการทั นที หรือดํ าเนินการหลั งจากงานที่ กํ าลั ง
ดําเนินการไมเกิน 1 ชั่วโมง ถางานที่กําลังทําสามารถทําใหเสร็จไดไมเกิน 1 ชั่วโมง ใหทํางานนั้นใหแลวเสร็จกอน แต
ถาหากคิดวาไมสามารถทําใหแลวเสร็จ ก็ใหหยุดงานนั้นกอน แลวมาทํางานที่ตองทําทันทีกอน เชน งานดวนที่สุด
งานที่สามารถทําใหเสร็จไดภายใน 10 นาที งานแจงมติ งานรับรองมติ งานที่มี File ตนแบบแลว งานเบิกเงินงวด
การแจงมาตรการตอบโตเมื่อพบปญหา ฯลฯ งานที่ผูรับบริการบนซึ่งหนา เปนตน
2) ทําใหเสร็จภายในวันนั้นๆ (IOC=0.8) ทําใหเสร็จในวันนั้นๆ งานดวนมาก งานดวนที่สุด งานที่สามารถ
ทําใหแลวเสร็จไดภายในวันนั้นๆ เชน งานจัดทําขอมูล งานจัดทําหนังสือสง การแจงเวียนขอมติคณะกรรมการฯ
Online และงานที่มีแบบ หรือ Link จากฐานขอมูล เปนตน
3) ทําใหเสร็จภายในจํานวนวันที่มีเลขหลักเดียว (IOC=1.0) กลาวคือตองทําใหเสร็จภายใน 9 วัน เชน
งานดวนมาก งานดวน งานที่ไมสามารถทําใหแลวเสร็จภายในวันนั้นๆ งานสงผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา งานแจงเวียน
ขอมติคณะกรรมการ งานเอกสารที่ตองผานครบทุกฝายที่เกี่ยวของภายในหนวยงาน เปนตน หากเปนงานตอเนื่อง ให
แบงงานเปนชวงๆ แตละชวงไมเกิน 9 วันทําการ และคิดเวลารอคอยแยกออกมาตางหาก เปนตน
2. หลักการทํางานแบบ SDF
1) คัดกรองเอกสารหรืองานแรกรับ (r=0.58) เปนจัดลําดับในเบื้องตน
2) การระบุเอกสารหรืองาน (r=0.68) เปนการจัดประเภทของงานหรือเอกสาร
3) จัดลําดับของงาน (r=0.89) เปนการจัดเพื่อการปฏิบัติ
4) เลือกวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (r=0.89) ในการจัดงานนั้นๆ ดวย เครื่องมือ วิธีการที่ดีที่สุด
5) ทํามาตรฐานการปฏิบัติ (r=0.78) โดยการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานเมื่อพบวามีวิธีที่ดีกวา
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3. การนํา SDF ไปใช
1) การจัดการงานที่มีจํานวนมาก หลากหลาย หรือ ซับซอน
2) การจัดการงานที่มีชั้นความเร็ว
3) การจัดลําดับงาน
ผลของการใชเครื่องมือ SDF
ภายหลังจากการนําเครื่องมือ SDF ไปใชในงานประจําแลว ไดมีการเก็บรวมรวมขอมูล พบวาไดผลดังนี้
1. การทํางานโดยใช SDF เทียบกับการทํางานในรูปแบบเดิม
การทํางานโดยใช SDF เทียบกับการทํางานในอดีต มีดังนี้
2. ประเภทงานแยกตามงานทีต่ อ งดําเนินการทันที งานที่ตองทําภายใน 1 วัน และงานที่ตองทําภายใน 9 วัน
จากการแยกประเภทงานกอนและหลังการใช SDF พบวา กอนการใช SDF จํานวนงานที่ตองทําทันที
เพิ่มขึ้นจาก 72 เปน 92 คิดเปนรอยละ 441.18 จํานวนงานที่ตองทําภายใน 1 วันเพิ่มขึ้นจาก 223 เปน 258 คิดเปน
รอยละ 15.70 จํานวนงานที่ตองทําภายใน 9 วันลดลงจาก 266 เปน 158 คิดเปนรอยละ 40.60 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบวิธีการทํางานในรูปแบบเดิม และวิธีการทํางานโดยใช SDF
รายการ
การเลือกงาน

การทํางานในรูปแบบเดิม
การทํางานโดยใช SDF
ทําใหแลวเสร็จในขั้นตอนหนึ่งๆ ทําใหงานอื่นๆ ตอง แยกขั้นตอนเปนกิจกรรมยอยๆ เปลี่ยนจากการ
รอขั้นตอนนั้นๆ แลวเสร็จจึงจะเริ่มกระบวนการ ซึ่ง เรียงลําดับงานจากขั้นตอนการทํางาน มาเรียง
ทําใหเวลานํานาน
ตามกิจกรรมยอย ทําใหสงมอบงานให
ผูรับบริการไดเร็วกวา
สถานีงาน
ทํางานแยกสถานีงานตามประเภทของงาน
ทํางานบูรณาการสถานีงานของทุกงาน
เรียงลําดับงานตามกอนหลัง FIFO
เรียงลําดับงานตามความเรงดวนของ
ผูรับบริการ
งาน
ทํางานใหเสร็จครบทุกขั้นตอน ของกระบวนการ
แยกงานภายใน ภายนอก โดยงานที่สามารถ
นัน้ ๆ ซึ่งทําใหมีเวลารอคอย ในระหวางกระบวนการ แยกออกมาดําเนินการกอนได ก็ใหดําเนินการ
ทํางานหนึ่งๆ
กอน งานใดที่ทําคูขนานได ก็จัดทําคูขนานกัน
ไป
ระยะเวลา
ดําเนินการตามกรอบเวลาที่กําหนดในผังขั้นตอนการ ดําเนินการตามกรอบเวลาที่ผูรับบริการตองการ
ทํางานนั้นๆ ซึ่งแตละงาน มีกรอบเวลาของงานนั้นๆ โดยบูรณาการกรอบเวลาของทุกงานและนํามา
หากรับผิดชอบหลายงาน จะทําใหตองขยายเวลาของ จัดกรอบเวลาใหมตามกรอบเวลาของการ
แตละงาน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดทุกงาน
ทํางานที่เปนมาตรฐาน
ชั้นความเร็วของงาน ดําเนินการตามชั้นความเร็วของหนังสือ ซึ่งเมื่อมี
ดําเนินการตามชั้นความเร็วของ SDF กลาวคือ
หลายงานที่ตางก็มีชั้นความเร็วเทากันมาพรอมๆ กัน ดําเนินการทันที ดําเนินการภายในวันนั้นๆ หรือ
ดําเนินการภายใน 9 วัน
จะเกิดปญหาการปฏิบัติ เชนชั้นความเร็วเทากัน
อะไรที่ดวนกวากัน และงานไหนที่มีการกําหนดชั้น
ความเร็วไดถูกตองเหมาะสมที่สุด
คูมือการทํางาน
คูมือปฏิบัติงาน ซึ่งจัดทําตามระเบียบและแนว
คูมือการทํางานที่เปนมาตรฐาน ซึ่งจัดทําตาม
ปฏิบัติของผูรับผิดชอบงานเปนหลัก
ผลของการปรับปรุงกระบวนการทํางานที่ดีที่สุด
ตลอดจนการบูรณาการของงานทั้งหมด ณ เวลา
นั้นๆ ในมุมมองของผูรับบริการ
การพัฒนางาน
ปรับวิธีการทํางาน โดยเลือกวิธีการทํางานที่ดีที่สุด ปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยการกําหนด
มาตรฐานการทํางาน
ทีมงาน
ทํางานตามที่รับผิดชอบโดยแยกอิสระจากกัน ทําให ทํางานรวมกันทั้งกระบวนการ กับทุกคน ทุก
ทางผานของงานขาดตอน
ฝายที่งานนั้นๆ ไหลผาน
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3. ผลของการทํางานโดยใช SDF ตอรอบเวลาการทํางาน
การใช SDF ทําใหสามารถลดรอบเวลาการทํางาน (Cycle Time) ของงานทุนวิทยานิพนธไดรอยละ 51.18
งานทุนนําเสนอผลงานไดรอยละ 64.83 งานทุนตีพิมพผลงานไดรอยละ 66.45 งานทุนการศึกษาไดรอยละ 61.64
งานสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตรไดรอยละ 71.97 ดังตารางที่ 3
4. ผลของการทํางานโดยใช SDF ตอเวลานํา
การใช SDF ทําใหสามารถลดเวลานําของงานทุนวิทยานิพนธไดรอยละ 70.47 งานทุนนําเสนอผลงานได
รอยละ 89.37 งานทุ นตีพิ มพ ผลงานได รอยละ 81.57 งานทุ นการศึกษาไดร อยละ 53.77 งานสัตวเพื่องานทาง
วิทยาศาสตรไดรอยละ 92.41 ดังตารางที่ 4
จากการทดสอบความแตกตางของกรอบเวลาการทํางานและเวลานํา ระหวางกลุมที่ไมใช SDF และกลุมที่
ใช SDF พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 2 จํานวนงานแยกตามประเภทงานและงานที่ทําทันที ทําภายใน 1 วัน และทําภายใน 9 วัน
งาน/จํานวนงาน
งานทุนวิทยานิพนธ
งานทุนนําเสนอผลงาน
งานทุนตีพิมพผลงาน
งานทุนการศึกษา
งานสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร
รวม (จํานวนงาน)

ทําทันที
กอน หลัง เพิ่มขึ้น
5
13 8
2
21 19
6
14 8
2
24 22
2
20 18
17 92 75

ทําภายใน 1 วัน
ทําภายใน 9 วัน
กอน หลัง เพิ่มขึ้น กอน หลัง ลดลง
43 48 5
55 43
12
36 45 9
43 15
28
49 59 10
59 42
17
61 67 6
68 40
28
34 39 5
41 18
23
223 258 35
266 158 108

ตารางที่ 3 ผลของการทํางานโดยใช SDF ตอรอบเวลาการทํางาน
งาน
งานทุนวิทยานิพนธ
งานทุนนําเสนอผลงาน
งานทุนตีพิมพผลงาน
งานทุนการศึกษา
งานสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร
รวม

Cycle Time (min/case)
กอน
หลัง
ลดลง
42.12
19.3
23.22
37.53
13.2
24.33
42.09
14.12
28.67
40.41
15.5
25.61
54.13
15.17
39.36
216.28
77.29
139.39

ตารางที่ 4 ผลของการทํางานโดยใช SDF ตอเวลานํา
งาน
งานทุนวิทยานิพนธ
งานทุนนําเสนอผลงาน
งานทุนตีพิมพผลงาน
งานทุนการศึกษา
งานสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร
รวม

กอน
254
254
255
106
237
1,106

Lead Time (day/case)
หลัง
ลดลง
75
179
27
227
47
208
49
57
18
219
216
890
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รอยละ
ของการเปลี่ยนแปลง
54.18
64.83
66.45
61.64
71.97
64.26
รอยละ
ของการเปลี่ยนแปลง
70.47
89.37
81.57
53.77
92.41
80.47
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความแตกตางของการทํางานซ้ําและเวลานํา กอนและหลังการทํางานที่เปนมาตรฐาน
รายการ

Lead Time
Cycle Time

กลุม
A
B
A
B

Mean
221.20
43.20
43.26
15.46

Std. Deviation
64.84
22.12
6.36
2.33

t

P value

5.81

0.000

9.18

0.000

สรุปผลการวิจัย

เครื่องมือ Single Day Finish: SDF ไดพัฒนาขึ้นเพื่อใชในการจัดการกับงานที่มีจํานวนมากและมีความ
หลากหลาย ซึ่งเปนกรอบแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่สามารถนําไปประยุกตใชในงานประจําไดกับทุกงาน ซึ่งหลังจากที่
พัฒนาเครื่องมือผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ และผูเชี่ยวชาญในงานประจําทําใหไดกรอบแนวคิด SDF หลังจาก
นั้นผูวิจัยไดนํามาทดลองใชในงานประจําที่รับผิดชอบที่มีอยูจํานวน 5 งาน พบวาสามารถจัดการงานที่มีจํานวนมากได
เปนอยางดี สามารถแกปญหางานที่มีชั้นความเร็ว งานที่กองรอ ที่มีเวลาที่ตองดําเนินการในเวลาเดียวกัน ใชเพื่อการ
จัดการขั้นตอนหรือกระบวนการทํางานที่มีความซอนทับ เพื่อพิจารณาในภาพรวมของการใชเ SDF สงผลตอการลด
ระยะเวลาการดํ าเนิ นงาน ลดระยะเวลานํ าของทั้ งกระบวนการทํ างาน นอกจากนี้ ยั งสามารถส งมอบงานให กั บ
ผูรับบริการที่ตรงเวลา และหลายชิ้นงานสามารถสงมอบไดเร็วกวาวิธีการแบบเดิม โดยเฉพาะในงานที่ตองทําทันที
แนวคิดของ SDF ไดนําเอากรอบเวลา และวิธีการปฏิบัติมาเปนกรอบในการดําเนินงาน โดยตองดําเนินงานให
แลวเสร็จภายในไมเกินเลขหลักเดียว ซึ่งไดแบงกลุมงานออกเปน 3 ประเภท คือ งานที่ตองทําทันที งานที่ตองทําใหแลว
เสร็จภายใน 1 วัน และงานที่ตองทําใหแลวเสร็จภายในจํานวนวันที่มีเลขหลักเดียว ซึ่งวิธีการดําเนินการตามแนวทาง
SDF มีหลักการคือ คัดกรองเอกสารหรืองานแรกรับ การระบุเอกสารหรืองาน จัดลําดับของงาน เลือกวิธีปฏิบัติที่ดี และ
ทํามาตรฐานการปฏิบัติ การนํา SDF ไปใช เชน การจัดการงานที่มีจํานวนมาก หลากหลาย หรือซับซอน การจัดการ
งานที่มีชั้นความเร็ว การจัดลําดับงาน เปนตน
การนําผลงานวิจัยไปใช ผูวิจัยไดนําเครื่องมือ SDF ไปใชในงานที่รับผิดชอบ ถายทอดเครื่องมือ SDF ภายใน
สํานักงาน ผูที่รับผิดชอบงานตอจากผูวิจัย และนําเครื่องมือ SDF ไปใชในงานใหมที่รับผิดชอบ เชน งานนักวิจัยพี่เลี้ยง
ขอเสนอแนะควรนํา SDF ไปใชในบริบทงานอื่นๆ เพื่อเปนแนวทางแกปญหาและบริหารจัดการงานประจํา
ขอเสนอแนะการทําวิจัย ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวางงานหรือระหวางเครื่องมืออื่นๆ
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บทคัดยอ

บทความนี้เปนการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลจากนายจาง/ผูใชบัณฑิตของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สจล. ด วยการประยุ กตใ ชแบบประเมิ นออนไลนกู เกิล ฟอร ม โดยการเขาถึ งเพื่ อพัฒ นาและสรา ง
แบบฟอรมประเมินออนไลน ไดที่ URL: http://drive.google.com// เปนการพัฒนากระบวนงานดวยการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความรวดเร็ว และทันสมัย
พบวาระบบที่พัฒนาขึ้นมา ชวยลดคาใชจาย และลดระยะเวลาในการทํางานเมื่อเทียบกับขั้นตอนและวิธีการเดิม
ดังนั้นผลการศึกษาวิจัยสรุปไดวา ระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และจากผลการศึกษา
พบวา ผูเขาใชระบบมีความพึงพอใจตอวิธีการดังกลาวอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.80) และมีผูเขาใชระบบ คิด
เปนรอยละ 74.50 ซึ่งอยูในระดับคอนขางสูง อีกทั้งยังสงผลใหระบบการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลจากนายจางหรือ
ผูใชบัณฑิตสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่ดี โดยผูเขาใชระบบไดสงขอมูลการประเมินความพึงพอใจตอสมรรถนะของศิษย
เกาหรือผูสําเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. (รุนปการศึกษา 2559) เมื่อวิเคราะหประมวลผล
แลว อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.27) อันเปนขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญในการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
คําสําคัญ: การพัฒนาระบบ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสียประเภทนายจาง

Abstract

This study aims to research and develop the employer/graduate's user data collection
system for Faculty of Information Technology, KMITL. Online Google Form is applied for the
assessment. The users can access the evaluation form at URL: http://drive.google.com//. This
new approach was developed by using information technology applications in order to achieve
higher efficiency, low cost, fast and modern compared with the traditional one. The results
conclude that the number of users who access this online assessment system is 74.50 percent
of the total sample and they are satisfied with the proposed system at the highest level
(average 4.80). Moreover, the results of performance satisfaction assessment of alumni/graduates
of Faculty of Information Technology (academic year, 2559) from the stakeholders are at a high
level (the average 4.27). This feedback is the most important information for the quality
assurance.
Keywords: the development data collection system, increase performance,
the feedback from stakeholders
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บทนํา

จากแนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จากคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.
2553 ระดับอุดมศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554 พิมพครั้งที่3) กลาวถึงระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา วาเปนการดําเนินการของสถานศึกษาที่มีหนาที่เตรียมนักศึกษา ใหเปนบัณฑิตที่มีความรู ทักษะตรง
ตามความตองการของผูใชหรือผูมีสวนไดสวนเสีย หรือใหผูใชบัณฑิตมีความมั่นใจในผลผลิตหรือคุณภาพของบัณฑิตวา
จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางเปนที่นาพอใจหรือที่คาดหวัง ตอมาไดมีการพัฒนากระบวนการของระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา และไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา CUP QA (2558-2560) (ที่ประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย, 2559) โดยไดกําหนดเปนตัวชี้วัดที่เปนปจจัยสําคัญของผลการดําเนินงานที่ตองรายงานในการทําประกัน
คุณภาพการศึกษาประจําปไวเปนตัวชี้วัดที่ 11 เรื่องขอมูลปอนกลับจากผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ซึ่ง
สอดคลองกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กลาวถึงกลุมคนตางๆ ที่ไดรับผลกระทบหรืออาจไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินการและความสําเร็จของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา อาทิ กลุมนักศึกษา ผูปกครอง
ผูปฏิบัติงาน คูความรวมมือทั้งที่เปนทางการหรือไมเปนทางการ ศิษยเกา นายจางตลอดจนชุมชนทองถิ่น เปนตน
ซึ่งจะพบวากลุมผูมีสวนไดสวนเสีย จําแนกเปนหลายกลุมที่เกี่ยวของ สําหรับการพัฒนาระบบที่จะนํามาใชในครั้งนี้จะ
ดําเนินการสําหรับผูใช ประเภทกลุมผูใชบัณฑิต/นายจางหรือตลาดแรงงานอันเปนปจจัยสําคัญหรือเสียงสะทอน
ที่สําคัญที่สงผลกระทบตอสถานศึกษาโดยตรงในการกําหนดทิศทางในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนไดอยางเหมาะสมหรือสอดคลองกับความตองการ อยางไรก็ตามการดําเนินการที่ผานมา (วิธีเดิม) เก็บและรวบรวม
ขอมูลจากผูใชบัณฑิตหรือนายจางของบัณฑิตหรือศิษยเกาที่ไปทํางานอยูในหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน จะใช
กระบวนการแบบเอกสาร โดยแจกแบบสํารวจขอมูลแกบัณฑิตในวันซอมรับปริญญาประจําป และขอความรวมมือ
บัณฑิต/ศิษยเกาสงแบบประเมินไปยังนายจางที่สังกัด หรือสงทางไปรษณีย ปญหาที่พบคือการตอบกลับไมไดผล
เทาที่ควร มีความลาชา และสูญหาย และมีคาใชจายในการจัดสง และทําใหการจัดเก็บขอมูลไมสมบูรณ จากปญหา
ดังกลาว ผูวิจัยจึงมีแนวคิด การพัฒนาระบบการเก็บและรวบรวมขอมูลจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียประเภทนายจาง/
ผูใชบัณฑิต โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชจะชวยใหการจัดเก็บขอมูลและใหผูใชเขาถึงขอมูลไดสะดวก
รวดเร็วจะชวยใหกระบวนงานมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลมากขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่ อศึ กษาวิจัยและพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมู ลจากนายจ างหรือผู ใชบั ณฑิตของคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สจล.
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลแบบออนไลน
3. เพื่อศึกษาผลการนําระบบไปใชจากผูใช
4. เพื่อศึกษาผลการจัดเก็บขอมูลของนายจางที่มีตอศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.

ระเบียบวิธีวิจัย

1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลจากนายจางหรือผูใชบัณฑิตของ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สจล. เปนการวิจัยและพัฒนาเชิงทดลอง สรางและพัฒนาระบบโดยการประยุกตใชแบบประเมินออนไลน กูเกิลฟอรม
2. ศึกษาประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลแบบออนไลน โดยทําการวิเคราะหขอมูล
ปฐมภูมิ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบดวย คาใชจายและระยะเวลา สถิติที่ใชเปนคาเปอรเซ็นต
3. การศึกษาผลการนําระบบไปใชจากผูใช และการศึกษาผลการจัดเก็บขอมูลของนายจางที่มีตอศิษยเกาที่
สําเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการโดยมีประชากรและกลุมตัวอยางของผูเขาใชระบบสุม
ตัวอยางแบบเจาะจง โดยการสุมแบบไมใชโอกาสความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) สมบูรณ และคณะ
(2544) ขนาดของกลุมตัวอยางกําหนดตามตารางของเฮนเดล เกียรติสุดา (2549) วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ เครื่องมือที่นํามาใชเปนแบบสอบถามออนไลน มาตราวัดอัตราสวน 5 ระดับ
(Rating sale)
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ขั้นตอน วิธีการ ของการพัฒนาระบบ
ขั้นตอนที่1
1. จัดทําฐานขอมูล e-mail นักศึกษาชั้นปที่4 (ชั้นปสุดทาย) กอนสําเร็จการศึกษา
2. สรางแบบสํารวจขอมูลพื้นฐาน เพื่อการติดตามการมีงานทําของบัณฑิต/ศิษยเกาผานฐานขอมูล e-mail
อาทิ การสอบถามเกี่ยวกับ ระยะการมีงานทํา ทํางานที่ไหน เมื่อไหร ทํางานตรงตามสาขาที่เรียนมาหรือไม ความรูที่
เรียนไปนําไปใชประโยชนไดมากนอยเพียงใด เปนตน และใหกรอกขอมูล e-mail ของนายจางหรือผูที่จะสามารถตอบ
แบบประเมินไดโดยตรง เปนขอมูลสําคัญ โดยการประยุกตใชแบบประเมินออนไลน บนแอปพลิเคชั่น กูเกิลฟอรม
ขั้นตอนที่ 2
1. จัดทําฐานขอมูล e-mail นายจาง/ผูใชบัณฑิต ที่ไดรับจากการสํารวจในรอบแรก
2. พัฒนาและสรางแบบประเมินออนไลนบนแอปพลิเคชั่นกูเกิลฟอรม สง Link แบบประเมินออนไลน ผาน
ฐานขอมูล e-mail นายจางโดยตรง

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลจาก นายจางหรือผูใชบัณฑิต ของศิษยเกาคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.โดยใชการประยุกตใชแบบประเมินออนไลนบนแอปพลิเคชั่นกูเกิลฟอรม Google ฟอรม
สรุปผลเปนดังนี้
1. การสรางและพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลจากนายจางหรือผูใชบัณฑิต (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 ระบบการจัดเก็บขอมูลจากนายจางหรือผูใชบัณฑิต, A: เขาไปที่ URL : http://drive.google.com// ทํา
การ log in ดวยบัญชี Google และเมื่อลงชื่อแลว จะปรากฏหนาตาง คลิกที่ไอคอน Drive, B: คลิกไอคอน
ที่ new, C: ดําเนินการประเมินตามหัวขอที่ไดสรางไว, D: การรายงานผลการประเมิน
2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลแบบออนไลน
2.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ระหวางวิธีเดิมกับวิธีใหม ดานคาใชจาย
และระยะเวลาการจัดเก็บขอมูล ระหวางป 2560-2561 สามารถสรุปไดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานระบบการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลระหวางวิธีการเดิม-วิธีใหม ดาน
คาใชจายและระยะเวลาการดําเนินงาน ระหวางป 2560-2561
วิธีการ(เดิม) รอบปการดําเนินงาน 2560
ขั้นตอนที่1: ทําแบบสํารวจแจกผูสําเร็จ การศึก ษารุนป
การศึกษา2559 จํานวน 113 คนใชกระดาษ 3 แผน/คน
รวมจํานวนกระดาษ ใชไป 339 แผน มีคาใชจาย 88.14
บาท ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1-2 วัน
ขั้นตอนที่ 2: สง แบบประเมินใหนายจา งทางไปรษณี ย
จํานวน 89 ฉบับ ใชกระดาษ 2แผน/คน กระดาษใชไป 178
แผน มีคาใชจาย 46.28 บาท
ขั้นตอนที่ 3: คาไปรษณีย (ไป-กลับ) เทากับ 6 บาท/คน
เปนเงิน 534 บาท

วิธีการ(ใหม) รอบปการดําเนินงาน 2561
ขั้นตอนที่ 1: พัฒนาและสรางแบบสํารวจออนไลน ไมมี
คาใชจาย ระยะเวลาปฏิบัติงาน ประมาณ 1 ชม.

ขั้นตอนที่ 2: พัฒนาและสราง ลิ้งค แบบประเมินออนไลน ถึง
นายจางไมมีคาใชจาย ระยะเวลา ประมาณ 1-2 ชม.
ขั้นตอนที่ 3: นายจางตอบกลับ แบบ Rail time

2.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลแบบออนไลน ดานความพึงพอใจ
ของผูใชระบบ พบวาผูใชระบบไดรับความสะดวกในการทําแบบประเมินมากที่สุด และมีความความพึงพอใจตอ
ระบบออนไลนมากที่สุด โดยมีคาระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.80 (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีตอความพึงพอใจของผูใชระบบ
รายการประเมิน
1.ทานไดรับความสะดวกในการทําแบบประเมินมากนอยเพียงใด
2.ทานพึงพอใจตอระบบประเมินออนไลนนี้มากนอยเพียงใด
คาเฉลี่ยรวม

คาเฉลี่ย
4.76
4.84
4.80

S.D
0.43
0.36
0.31

ระดับความพึงพอใจ
ผูใชระบบมีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก
ที่สุด (คาเฉลี่ย 4.80)

2.3 ผลการศึกษาการการเขาใชระบบจากผูใช ในรอบปการดําเนินงาน 2561 มีจํานวนขอมูลศิยเกามีงาน
ทําทั้งหมด 85 ราย โดยมีขอมูลนายจาง (กลุมตัวอยาง) ทั้งหมด 51 ราย ซึ่งกลุมตัวอยางเหลานี้มีการเขาระบบเพื่อ
ทําแบบประเมิน 38 ราย คิดเปนรอยละ 74.50 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียด จํานวนกลุมตัวอยาง รอยละ ของผูเขาใชระบบ

ขอมูลศิษยเกามีงานทํา
85

ขอมูลอีเมลนายจาง (กลุมตัวอยาง)
51 คน

กลุมตัวอยางเขาใชระบบ รอยละของผูเขาใชระบบ
38 คน
38X100/51=74.50

3. ผลการศึกษาผลการประเมินของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.
(รุนปการศึกษา 2559) โดยแบงออกเปนดานตางๆ พบวา ระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูใชบัณฑิต อยูในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.27) โดยดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีฯ ของบัณฑิตนั้น นายจาง/
ผูใชบัณฑิต มีความพึงพอใจมากกวาดานอื่นๆ (คาเฉลี่ย 4.35) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินของนายจาง/ผูใชบัณฑิต รุนปการศึกษา 2559
รายการประเมิน
ดานความรู/ความสามารถทางวิชาการ
ดานทักษะทางปญญา
ดานมนุษยสัมพันธและความรับผิดชอบ
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและเทคโนโลยีฯ
ดานคุณธรรม จริยธรรม
คาเฉลี่ยรวม
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คาเฉลี่ย
4.26
4.16
4.23
4.35
4.37
4.27

S.D
.57
.62
.57
.65
.63
.49

ระดับความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
ของนายจาง/ผูใชบัณฑิต
อยูในระดับมาก
(คาเฉลี่ย4.27)
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จากการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลจากนายจาง/ผูใชบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.
โดยการประยุกตใชแบบประเมินออนไลนกูเกิลฟอรม เปนการพัฒนากระบวนงานโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหมีประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว ทันสมัย พบวาระบบที่พัฒนาขึ้นมา เมื่อเทียบ
กับวิธีการเดิม สามารถลดชวยลดคาใชจายที่เปนตัวเงินลงเทากับ 668.42 และยนระยะเวลาในการทํางาน
จากจํานวนเปนวันเหลือเพียงจํานวนชั่วโมง ซึ่งสอดคลองกับจิตตานันท (2559) ที่ไดพัฒนารูปแบบการแจงเวียน
โดยการประยุกตใช Google Forms: กรณีศึกษาการรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย พบวาสามารถลด
คาใชจายและกระดาษ และระยะเวลาในการทํางานลงอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผูเขาใชระบบก็มี
ความพึงพอใจตอวิธีการดังกลาวอยูในระดับมากที่สุด และมีผูเขาใชระบบคิดเปนรอยละ 74.50 ซึ่งอยูในระดับ
คอนขางสูง อีกทั้งยังสงผลใหระบบการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลจากนายจางหรือผูใชบัณฑิตสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
ที่ดี

สรุปผลการวิจัย

การพัฒนากระบวนงานโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ในการจัดเก็บ
ขอมูลจากนายจาง/ผูใชบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. โดยการประยุกตใชแบบประเมินออนไลนกูเกิล
ฟอรม สามารถลดชวยลดคาใชจายในการดําเนินการ และสามารถลดระยะเวลาในการทํางานลงได ซึ่งจากการ
ประเมินระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้ โดยนายจางหรือผูใชบัณฑิต พบวามีความพึงพอใจตอวิธีการดังกลาวอยูในระดับ
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.80) และมีผูเขาใชระบบ คิดเปนรอยละ 74.50 เปนผลใหระบบการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล
จากนายจางหรือผูใชบัณฑิตสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิตติกรรมประกาศ

ผูวิจัยขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ศิษยเก ารุนปการศึกษา 2559 และผูประกอบการ
นายจางของศิษยเกาที่ใหความรวมมือเขาใชระบบและตอบแบบประเมิน ทําใหการศึกษาวิจัยและการพัฒนางานให
ครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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การวิเคราะหปญหาในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและแนวทางใน
การแกไขปญหาในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ดําเนินการโดยวิเคราะหลักษณะการ
รายงานขอมูลในรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร เลมปการศึกษา 2558-2559 โดยใชเกณฑตามคูมือ
AUN QA Version 3.0 ผลการวิเคราะหพบวา มีหลักสูตรรอยละ 70 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ไมรายงาน
ขอมูลตามเกณฑ AUN QA และเมื่อนําขอมูลดังกลาวไปสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยางเพื่อรับทราบปญหาในการ
จัดทํารายงาน พบปญหาดังนี้ 1) ผูจัดทํารายงานไมทราบแหลงที่มาของขอมูลสําหรับใชในการเขียนรายงาน 2)
คณะควรมีระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพระดับคณะ และ 3) บุคลากรสายสนับสนุนไมไดมีสวนรวมในการ
เขียนรายงาน หลังจากนั้นไดจัดใหมีการระดมความคิดเห็น ผลจากการประชุมพบวาสาเหตุที่สําคัญ คือ ผูจัดทํา
รายงานไมทราบแหลงที่มาของขอมูลสําหรับใชในการเขียนรายงาน ผูเขารวมประชุมไดพิจารณาปจจัยและสาเหตุ
ของปญหารวมกับแนวทางการแกไขพบวา แนวทางสําคัญที่หลักสูตรไดเลือกนําไปใชในแกไขปญหามากที่สุด ไดแก
การจัดทําแนวทางการเขียนรายงาน SAR ปการศึกษา 2560 นอกจากนี้แนวทางดังกลาวยังสามารถเปนขอมูลเพื่อ
แกไขปญหาที่พบวา หลักสูตรรอยละ 68 รายงานขอมูลในลักษณะไมมีการอธิบายการดําเนินการ ไมแสดงหลักฐาน
ประกอบ หรือไมรายงานขอมูล จากการจัดประชุมระดมความคิดเห็นดังกลาว พบวาผูเขารวมประชุมไดแสดงความ
คิดเห็นตอระดับการนําขอมูลไปใชประโยชนในการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.35)
คําสําคัญ: รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร เกณฑ AUN QA

Abstract

The purpose of study is to analyze the problems in preparation of curriculum selfassessment report of Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut's Institute of
Technology Ladkrabang in order to comply with ASEAN University Network Quality Assurance
(AUN QA). This study was conducted by the data from the curriculum self-assessment report of
the academic years 2015-2016. Data were analyzed for the completeness of data reporting
based on AUN QA Version 3.0. The results show that 70% of all courses are not good reporting
according to the AUN QA criteria. In order to identify the problems, the depth interview and
brainstorming sessions with the samples were conducted. The results are as follows: 1)
Unknown source of the data, 2) Faculty should have information system for quality assurance, 3)
support staffs are not involved in reporting process. The result of a brainstorming session shows
1
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that the major cause was that the reporters lacked of the data source. It found that the
essential approach is to create the guidelines for the SAR report preparation of the academic
year 2017. In addition, this approach can be used as details to solve the problem that 68
percent of curriculum reports were non-descriptive manner or no evidences reported. From the
brainstorming meeting, it found that the participants expressed their useful opinions for the
preparation of curriculum self-assessment report with the overall score at a high level (4.35).
Keywords: self-assessment report at Programme Level, ASEAN University Network-Quality Assurance

บทนํา

ตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (พระราชบัญญัติ, 2542) และขอ 3 แหงกฎกระทรวง วาดวยการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 (ราชกิจจานุเบกษา, 2561) กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแตละระดับและจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผล
การดําเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมิน
ตนเอง ใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรภายใตระบบ CUPT QA (ที่ประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย, 2559) โดยทุกหลักสูตรตองดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ซึ่งมีลักษณะ
เป น การรายงานผลการดํ า เนิ น งานของหลั ก สู ต รตามแนวทางคุ ณ ภาพ (P-D-C-A) ประกอบด ว ย 2 ส ว น คื อ
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และองคประกอบที่ 2 การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตาม
เกณฑของ ASEAN University Network – Quality Assurance (AUN QA) โดยรายงานผลการประเมินเปน
คะแนน 1- 7 (ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย, 2559) โดยตั้งแตปการศึกษา 2558 เปนตนมาใชเกณฑ AUN
QA Version 3.0 ประกอบดวย 11 ตัวบงชี้ (AUN 1- AUN 11) (ASEAN University Network, 2015) ซึ่งงาน
ประกันคุณภาพและบริหารองคความรู คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ไดรวบรวมผลการตรวจประเมิน
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามเกณฑ AUN QA โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระหวางปการศึกษา 2558-2559 พบวา ผลการประเมินของทุกหลักสูตรมีคะแนน เฉลี่ยอยูที่ระดับ 2 ตอเนื่องกัน 2
ปการศึกษา ซึ่งตามเกณฑ AUN QA คะแนนระดับ 2 หมายถึง หลักสูตรเริ่มมีการวางแผนที่จะพัฒนา มีเอกสาร
หรือหลักฐานบาง มีการดําเนินการบางสวน ตองมีการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนา (ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศ
ไทย, 2559) ผูวิจัยในฐานะผูปฏิบัติงานในหนาที่เจาหนาที่งานประกันคุณภาพการศึกษาและบริหารองคความรู ซึ่งมี
หนาที่หลักในการประสานงานการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและระดับคณะ รวมถึงการ
ติดตามผลการดําเนินงานระหวางคณะกับสถาบันในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 2 ปการศึกษาที่ผานมา แสดงถึงการดําเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ AUN QA
ตองมีการปรับปรุง แกไข หรือพัฒนา เพื่อใหเกิดการสงเสริม พัฒนา และยกระดับคุณภาพของหลักสูตร ผูวิจัยจึง
ดําเนินการวิเคราะหรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรในเรื่องปญหาในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร เพื่อเปนแนวทางในการแกไขปญหาในการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรคณะครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปญหาในการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2. เพื่อศึกษาแนวทางในการแกไขปญหาในการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods Research) แบบขั้นตอนเชิงอธิบาย
(Explanation Sequential Design) ที่มีการบูรณาการการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเขาดวยกัน โดย
แบงเปนสองขั้นตอน ชวงแรกเปนการวิจัยเชิงปริมาณ และตามดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ (อโณทัย, 2558) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ในระหวางปการศึกษา 2558 2559 ตามคําสั่งคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จํานวน 95 คน
กลุมตัวอยาง คือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ในระหวางปการศึกษา 2558 - 2559 คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จํานวน 18 คน จาก 18 หลักสูตร ที่ยังมีการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2560
คัดเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (ศิริลักษณ, 2538) หลักสูตรละ 1 คน
วิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
1. การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
1.1 นํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ระหวางปการศึกษา 2558-2559 จํานวน 19 หลักสูตร
มาวิเคราะหขอมูลในประเด็นความสมบูรณของรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามเกณฑ AUN QA
(ASEAN University Network, 2015) โดยพิจารณาจากลักษณะการรายงานขอมูล 6 รูปแบบ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ลักษณะการรายงานขอมูลตามเกณฑ AUN QA
ที่
1
2
3
4
5
6

ลักษณะการรายงานขอมูล
รายงานวาดําเนินการและอธิบายวาดําเนินการอยางไร (มีหลักฐาน)
รายงานวาดําเนินการและอธิบายวาดําเนินการอยางไร (ไมมีหลักฐาน)
รายงานวาดําเนินการแตไมอธิบายวาดําเนินการอยางไร (มีหลักฐาน)
รายงานวาดําเนินการแตไมอธิบายวาดําเนินการอยางไร (ไมมีหลักฐาน)
รายงานวาไมไดดําเนินการ
ไมรายงานขอมูล (เวนวาง)

ความสมบูรณของรายงาน
ตามเกณฑ AUN QA
เปนไปตามเกณฑ AUN QA
ไมเปนไปตามเกณฑ AUN QA

1.2 รายงานผลการวิเคราะหขอมูลประเด็ นความสมบูรณ ของรายงาน แสดงขอมูลรายตัวบงชี้ เป น
คาเฉลี่ยของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่มีลักษณะการรายงานขอมูลแบบตางๆ ในแตละปการศึกษา เปรียบเทียบกับ
คะแนนผลการตรวจประเมินรายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามเกณฑ AUN QA (CAR) และคารอยละ
(Percentage) ของหลักสูตรที่รายงานขอมูลไดสมบูรณตามเกณฑ AUN QA เพื่อนําขอมูลไปใชในการดําเนินงาน
ขั้นตอไป
2. การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
2.1 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) นําผลการวิเคราะหความสมบูรณของรายงานตามเกณฑ
AUN QA ไปสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยาง เพื่อรับทราบปญหาในการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับ
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หลักสูตร รายงานผลการวิเคราะหขอมูลเปนคาความถี่ และคารอยละ ของปญหาที่หลักสูตรสวนใหญพบ (≥รอยละ
50 ของหลักสูตร)
1) จัดทําแนวทางการแกไขปญหาเบื้องตนในการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร โดยใช
ขอมูลจากการวิเคราะหลักษณะการรายงานขอมูลของหลักสูตรและขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก จัดทําเปนขอมูลแนว
ทางการแกไขปญหาในการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรสําหรับนําเสนอตอที่ประชุมระดมความ
คิดเห็นเพื่อรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอแนวทางการแกไขปญหาในการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร
2) การจัดประชุมระดมความคิดเห็น (Brainstorming) นําประเด็นปญหาที่ไดจากการสัมภาษณเชิง
ลึก และแนวทางการแกไขปญหาเบื้องตนโดยงานประกันคุณภาพฯ มาเปนหัวขอในการจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นกับกลุมตัวอยาง เพื่อรวมกันพิจารณาสาเหตุของปญหาในการจัดทํารายงาน และใหความคิดเห็นพรอมทั้ง
เสนอแนะขอมูลเพิ่มเติมจากแนวทางการแกไขปญหาในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรที่งาน
ประกันคุณภาพและบริหารองคความรูจัดทําขึ้น โดยบันทึกผลการประชุมเปนผังกางปลาแสดงสาเหตุของปญหา
และรายงานขอมูลแนวทางการแกไขปญหาที่ไดรับและคารอยละของการนําขอมูลไปใชประโยชน
3. การสรุปและรายงานผล
สรุปประเด็นปญหาสําคัญและแนวทางแกไขปญหาในการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพื่อนําไปเปนแนวทางในการจัดทํารายงานรายงานประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2560 ตอไป

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ
จากการวิเคราะหรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2558-2559 จํานวน 19
หลักสูตร ในประเด็นความสมบูรณของรายงานตามเกณฑ AUN QA พิจารณาจากลักษณะการรายงานขอมูล 6
รูปแบบ เปรียบเทียบกับผลการประเมินรายงานระดับหลักสูตรจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร (CAR) แสดงผลดังตารางที่ 2
เปนการเปรียบเทียบผลการประเมินรายงานระดับหลักสูตรกับลักษณะการรายงานขอมูลของหลักสูตรตาม
เกณฑ AUN QA พบวา หลักสูตรรอยละ 70 ไมสามารถรายงานขอมูลไดตามเกณฑ AUN QA โดยมีลักษณะการ
รายงานขอมูลดังภาพที่ 1 นอกจากนี้ยังพบวา ลักษณะการรายงานขอมูลไมไดแปรผันตรงกันกับผลการประเมิน
รายงานระดับหลักสูตรจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ดังขอมูลผลการประเมินระดับห
ลัหสูตรจํานวน 5 ตัวบงชี้ ในปการศึกษา 2559 ที่มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น แตลักษณะการรายงานขอมูลของหลักสูตร
สวนใหญในตัวบงชี้ดังกลาวยังไมไดรายงานขอมูลตามเกณฑ AUN QA เพื่อหาสาเหตุของปญหาในการจัดทํา
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร จึงรวบรวมขอมูลและนําประเด็นลักษณะการรายงานขอมูลรายหลักสูตรไป
สัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยาง เพื่อรับทราบปญหาที่แทจริงในการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร
และดําเนินการหาแนวทางแกไขปญหาในการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร ตอไป
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
2.1 ผลการสัมภาษณเชิงลึก จากผลการวิเคราะหขอมูลความสมบูรณของรายงานไปสัมภาษณเชิงลึก
กับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อรับทราบปญหาที่แทจริงในการจัดทํารายงานประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตรตามเกณฑ AUN QA สามารถสรุปประเด็นปญหาที่สําคัญ (≥รอยละ 50 ของตัวอยาง) ไดดัง
ขอมูลตารางที่ 3
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลการประเมินรายงานระดับหลักสูตรกับลักษณะการรายงานขอมูลของหลักสูตรตามเกณฑ
AUN QA ในภาพรวมของทุกหลักสูตร (n=19)
ลักษณะการรายงานขอมูลตามเกณฑ AUN QA (คาเฉลี่ยจํานวนหลักสูตร)

ผลการประเมิน
รายงานวา
รายงานวา
รายงานวา
รายงานวา
ป
รายงานระดับ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ดําเนินการ
ตัวบงชี้
รายงานวา
การศึกษา
หลักสูตร
และอธิบายวา และอธิบายวา แตไมอธิบายวา แตไมอธิบายวา
ไมรายงานขอมูล
ไมไดดําเนินการ
(CAR)
ดําเนินการอยางไร ดําเนินการอยางไร ดําเนินการอยางไร ดําเนินการอยางไร
(มีหลักฐาน)
(ไมมีหลักฐาน)
(มีหลักฐาน)
(ไมมีหลักฐาน)
2558
2
4
2
3
10*
AUN 1
2559
2
5
1
5
8*
2558
2
8*
7
3
1
AUN 2
2559
3
7
4
8*
2558
2
4
3
12*
AUN 3
2559
2
4
7
8*
2558
2
7*
2
3
7*
AUN 4
2559
3
5
2
3
9*
2558
2
12*
6
1
AUN 5
2559
3
8*
7
4
2558
2
5
6
7*
1
AUN 6
2559
2
7
3
9*
2558
2
7*
2
6
4
AUN 7
2559
2
5
2
9*
3
2558
2
9*
3
1
5
1
AUN 8
2559
3
9*
2
5
3
2558
2
2
7
9*
1
AUN 9
2559
3
4
1
4
10*
2558
2
3
5
2
6*
1
2
AUN 10
2559
2
5*
3
3
4
2
2
2558
2
3
2
3
5*
2
4
AUN 11
2559
2
4
6*
3
4
2
5.8
1.3
4
6.7*
0.3
0.9
คาเฉลี่ย
2
30 %

7%

21 %

35 %

2%

5%

รอยละความสมบูรณของรายงาน
รายงานตามเกณฑ
ไมรายงานขอมูลตามเกณฑ AUN QA (70%)
ภาพรวมเฉลี่ย 2 ปการศึกษา
AUN QA (30%)
หมายเหตุ
* หมายถึง ลักษณะการรายงานขอมูลของหลักสูตรสวนใหญในแตละตัวบงชี้

ภาพที่ 1 ภาพรวมรอยละของลักษณะการรายงานขอมูลของหลักสูตรรายตัวบงชี้ตามเกณฑ AUN QA เฉลี่ย 2 ปการศึกษา
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ตารางที่ 3 จํานวนและรอยละของประเด็นปญหาในการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรจากขอมูลการ
สัมภาษณเชิงลึก (n=18)
ประเด็นปญหาในการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรจากขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก จํานวน รอยละ
สวนที่ 1 ปญหาทั่วไป
1. วิธีการเขียนรายงาน : ผูเขียนรายงานบางทานไมทราบเทคนิค และแนวทางการเขียน
10
56
2. ผูจัดทํารายงานไมทราบแหลงที่มาของขอมูลสําหรับใชในการเขียนรายงาน
10
56
3. ขอมูลแบบสอบถามตาง ๆ คณะควรเปนผูดําเนินการรวบรวมขอมูล และรายงานผลใหหลักสูตร 10
56
สําหรับนําไปใช: ตัวบงชี้ AUN 10-11
สวนที่ 2 ปญหาที่พบในการรายงานคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA
4. ตัวบงชี้ AUN 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ : ควรระบุขอมูล กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของไวให
12
67
5. ตัวบงชี้ AUN 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน : บุคลากรสายสนับสนุน ไมไดมีสวนรวมในการ 14
78
เขียนรายงานหรือการบริหารจัดการหลักสูตร
6. ตัวบงชี้ AUN 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน: คณะควรเปนผูเขียนรายงานในตัวบงชี้นี้ เนื่องจาก 10
56
คณะเปนผูบริหารจัดการสายสนับสนุนทั้งแผนการรับเขา การกําหนดสมรรถนะ การพัฒนา/อบรม
การประเมิน
7. ตัวบงชี้ AUN 9 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐาน:หลักสูตรไมทราบแหลงที่มาของขอมูล 15
83
สวนที่ 3 สิ่งที่ตองการใหงานประกันคุณภาพและบริหารองคความรูสนับสนุนขอมูลในการจัดทํารายงาน
8. ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพระดับคณะ : ควรมีการจัดทําขอมูลพื้นฐาน Online ราย
15
83
ตัวบงชี้ที่ครอบคลุมและครบวงจร เขาถึงไดงาย และเปนปจจุบัน
9. ควรระบุกฎ ระเบียบ ที่ใชอางอิงในทุกตัวบงชี้ เพื่อใหหลักสูตรอางอิงขอมูลเดียวกัน
11
61

จากขอมูลตารางที่ 3 ประเด็นปญหาในการจัดทํ ารายงานประเมินตนเองระดั บหลักสู ตรจากขอมูลการ
สัมภาษณเชิงลึก แบงขอมูลประเด็นปญหาออกเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 ปญหาทั่วไป พบวา หลักสูตรรอยละ 56
พบปญหา 1) ผูเขียนรายงาน บางทานไมทราบเทคนิค และแนวทางการเขียน 2) ผูจัดทํารายงานไมทราบแหลงที่มา
ของขอมูลสําหรับใชในการเขียนรายงาน และ 3) ขอมูลแบบสอบถามตางๆ คณะควรเปนผูดําเนินการรวบรวมขอมูล
และรายงานผลใหหลักสูตรสําหรับนําไปใชในการเขียนรายงานในตัวบงชี้ AUN 10-11
สวนที่ 2 ปญหาที่พบในการรายงานคุณภาพหลั กสูตรตามเกณฑ AUN-QA พบวา ตัวบงชี้ที่หลักสูตรพบ
ปญหาในการรายงานขอมูลมากที่สุด 3 ตัวบงชี้ ไดแก 1) ตัวบงชี้ AUN 9 สิ่งอํานวยความสะดวกและโครงสราง
พื้นฐาน หลักสูตรรอยละ 83 ไมทราบแหลงที่มาของขอมูลสําหรับใชในการเขียนรายงาน 2) ตัวบงชี้ AUN 7 คุณภาพ
บุคลากรสายสนับสนุน พบ 2 ประเด็นปญหาคือ หลักสูตร รอยละ 78 มีความคิดเห็นวาบุคลากรสายสนับสนุน ไมได
มีสวนรวมในการเขียนรายงานหรือการบริหารจัดการหลักสูตร และหลักสูตรรอยละ 56 ระบุใหคณะเปนผูเขียน
รายงานในตัวบงชี้นี้ เนื่องจากคณะเปนผูบริหารจัดการสายสนับสนุนทั้งแผนการรับเขา การกําหนดสมรรถนะ การ
พัฒนา การอบรม และการประเมิน และ 3) ตัวบงชี้ AUN 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ หลักสูตรรอยละ 67
มีความคิดเห็นใหควรมีการระบุขอมูลกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของไวให
สวนที่ 3 สิ่งที่ตองการใหงานประกันคุณภาพและบริหารองคความรูสนับสนุนขอมูลในการจัดทํารายงาน
พบวา หลักสูตรรอยละ 83 ตองการใหจัดทําระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพระดับคณะ มีขอมูลพื้นฐาน Online
รายตัวบงชี้ที่ครอบคลุมครบวงจร เขาถึงไดงาย และเปนปจจุบัน รองลงมาคือ หลักสูตรรอยละ 61 มีความตองการให
ระบุกฎ ระเบียบ ที่ใชอางอิงในทุกตัวบงชี้ เพื่อใหหลักสูตรอางอิงขอมูลเดียวกัน
ผลการสัมภาษณเชิงลึก (ตารางที่ 3) สอดคลองกับผลการวิเคราะหลักษณะการรายงานขอมูลของหลักสูตร
(ตารางที่ 2) ดังนี้ ตัวบงชี้ที่หลักสูตรสวนใหญใหขอมู ลวาพบปญหาในการจัดทํารายงาน ไดแก ตัวบงชี้ AUN 7
รองลงมาคือ ตัวบงชี้ AUN 9 ตัวบงชี้ AUN 6 และตัวบงชี้ AUN 10-11 ตามลําดับ โดยตัวบงชี้ดังกลาวหลักสูตร
สวนใหญมีลักษณะการรายงานขอมูลวาดําเนินการแตไมอธิบายวาดําเนินการอยางไร และไมมีหลักฐานประกอบการ
เขียนรายงาน นอกจากนี้ยังเปนกลุมตัวบงชี้ที่หลักสูตรไมรายงานขอมูล (เวนวาง)
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เพื่อเปนการสนับสนุนขอมูลในการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ งานประกัน
คุณภาพและบริหารองคความรู ไดรวบรวมขอมูลจากการวิเคราะหลักษณะการรายงานขอมูลและปญหาที่พบในการ
จัดทํารายงานจากการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยางมาจัดทําแนวทางการแกไขปญหาโดยพิจารณาใหสอดคลอง
ตามเกณฑและรวบรวมขอมูลที่คณะไดมีการดําเนินการโดยมีแนวทางการแกไขปญหาเบื้องตน 5 แนวทาง ดังภาพที่
2 และนําแนวทางดังกลาวไปจัดประชุมระดมความคิดเห็น
แนวทางการแกไขปญหาเบื้องตนโดยงานประกันคุณภาพและบริหารองคความรู
การดําเนินการของ จัดทําแนวทางการเขียนรายงาน จัดโครงการอบรมความรูดานประกัน
แจงแหลงขอมูล
รวบรวมขอมูลพื้นฐาน จัดทํากรอบในการ
งานประกัน
SAR ปการศึกษา 2560
คุณภาพภายใตงบประมาณโครงการ แบบสอบถามที่เกี่ยวของใน รายตัวบงชี้ AUN 1- 11 เขียนรายงาน AUN 6
คุณภาพคณะ
ประกอบดวยขอมูลเกณฑ พัฒนาบุคลากรทางวิชาการของคณะ SAR ปการศึกษา 2560 ที่เว็บไซตงานประกันฯ AUN 7 และ AUN 9
คุณภาพ แนวทางการเขียน
รายงาน และแหลงขอมูลเบือ้ งตน
Code สําหรับ
นําเสนอขอมูลใน
ตารางที่ 4











ภาพที่ 2 แนวทางการแกไขปญหาเบื้องตนโดยงานประกันคุณภาพและบริหารองคความรู
2.2 ผลการจัดประชุมระดมความคิดเห็น สามารถสรุปผลการวิเคราะหปญหาในการจัดทํารายงานประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร ดังนี้ ปญหาในการจัดทํารายงานเกิดจากปจจัยที่สําคัญ 3 ดาน ประกอบดวย ดานบุคลากร
ดานกระบวนการจัดทํารายงาน และดานขอมูลประกอบการจัดทํารายงาน ซึ่งปจจัยดานขอมูลประกอบการจัดทํา
รายงานเปนป จจัยที่สําคัญที่สุ ด เนื่องจากประกอบด วยสาเหตุที่ของสูตรสวนใหญพบปญหา 3 สาเหตุ ไดแก
1) ผูจัดทํารายงานไมทราบแหลงที่มาของขอมูลสําหรับใชในการเขียนรายงาน 2) ควรมีระบบสารสนเทศงานประกัน
คุณภาพระดับคณะ และ 3) ควรระบุกฎ ระเบียบ ที่ใชอางอิงในทุกตัวบงชี้ แสดงผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิค
ผังกางปลา ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ผังกางปลาแสดงสาเหตุของปญหาในการจัดทํารายางานประเมินตนเองระดับหลักสูตร
จากขอมูลการวิเคราะหสาเหตุของปญหาในการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร (ภาพที่ 3)
และขอมูลแนวทาง การแกไขปญหาเบื้องตนโดยงานประกันคุณภาพและบริหารองคความรู จํานวน 5 แนวทาง (ภาพ
ที่ 2) ผูเขารวมประชุมไดรวมกันพิจารณาและเสนอแนวทางการแกไขปญหาในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร แสดงขอมูลในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แนวทางการแกไขปญหาในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

แนวทางการแกไข
การดําเนินการ
ของงานประกันคุณภาพคณะ
ขอมูลจากการประชุมรับฟงความคิดเห็น
(จากขอมูลภาพที่ 2)
    
ผูเขียนรายงานบางทานไมทราบ
√ √
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อใหความรูแกอาจารยทุกทาน
เทคนิค และแนวทางการเขียน
แบบตอเนื่องอยางนอย 2 ครั้ง โดยเฉพาะอาจารยที่ไม
เคยเขียนเขารวมอบรม
รายงาน
2. ควรมีการนําตนแบบผูที่จัดทํารายงานในปที่ผานมามาให
คําแนะนําปรึกษา
บุคลากรสายสนับสนุน ไมไดมีสวน
√
√ √
1. ความคิดเห็นในมุมมองของภาควิชาบุคลากรสายสนับสนุน
รวมในการเขียนรายงานหรือการ
คือผูทํางานธุรการของภาควิชา ยังไมไดลงดูแลถึงหลักสูตร
2. ควรวิเคราะหกรอบงานสายสนับสนุนตามภาควิชาระบุให
บริหารจัดการหลักสูตร
ชัดวาดูแลหลักสูตรใด จัดทําอะไรในหลักสูตรนั้น
คณะควรเปนผูเขียนรายงานตัวบงชี้ √
√ √ - คณะควรเปนผูเขียนรายงานในตัวบงชี้นี้ เนื่องจากคณะ
AUN 7 เนื่องจากคณะเปนผูบริหาร
เปนผูบริหารจัดการสายสนับสนุนทั้งแผนการรับเขา การ
จัดการสายสนับสนุน
กําหนดสมรรถนะ การพัฒนา/อบรม การประเมิน
คณะควรเปนผูด ําเนินการหลักใน
√
1. ใหทําเปนระบบ Online กําหนดใหนักศึกษาทําทุกคน
การรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม
กอนแจงผลการเรียน/ กอนการลงทะเบียน
ตาง ๆ และรายงานผลใหหลักสูตร
2. ควรใหภาค/หลักสูตรเก็บขอมูลจะไดผลสะทอนที่นําไป
สําหรับนําไปใช ในตัวบงชี้ AUN
พัฒนาหลักสูตรที่ตรงประเด็นการถามในภาพกวาง เนื่อง
10-11
จากการสอบถามบางเรื่อง เชน ความพึงพอใจตอบัณฑิต
ของแตละหลักสูตรมีแงมุมของ ELO ที่แตกตางกัน
3. พบปญหานักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไมทําการ
ประเมินการสอน และยังพบวานักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาบางคนรักษาสภาพ
4. ควรมีการสงแบบสอบถามสําหรับผูตอบอยางตอเนื่อง
5. ควรสรางนโยบายระดับปฏิบัติการดวยการเก็บ
แบบสอบถามจากผูมีสวนไดสวนเสียใหครบทุกกลุม
ผูจัดทํารายงานไมทราบแหลงที่มาของ √
√ √ - ควรเปนมีขอมูลพื้นฐานใหหลักสูตร (หองสมุด/อุปกรณ
ขอมูลสําหรับใชในการเขียนรายงาน
สารสนเทศ/สุขอนามัย/สิ่งแวดลอม)
ควรระบุกฎ ระเบียบ ที่ใชอางอิงทุก √
√ √
1. ควรระบุขอมูล กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้ AUN 6
ตัวบงชี้ เพื่อใหหลักสูตรอางอิง
คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ
2. ควรจัดทําเปนระบบสารสนเทศขอมูลระดับคณะเพื่อให
ขอมูลเดียวกัน
ขอมูลที่สามารถ Link ไดกับทุกงาน
3. ผลการเรียน (เกรด) กระบวนการอุทธรณรอ งทุกข
ทําเรือ่ งรองเรียนผานรองวิชาการ ผานกรรมการคณะ
ผานสภาวิชาการ ทางคณะควรดําเนินการเปนขั้นตอน
อาจจะชี้แจงในวันปฐมนิเทศ หรือเปนขั้นตอนของคณะ
ควรมีระบบสารสนเทศงานประกันคุณ- √
√
1. เว็บไซตควรเขาถึงและสามารถสืบคนขอมูลไดงาย
ภาพระดับคณะ ที่มีขอมูลพื้นฐาน Online
2. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะฯ อยูระหวางดําเนินการ
ครอบคลุมทุกตัวบงชี้และเปนปจจุบัน
จัดทําระบบสารสนเทศครบวงจรระดับคณะ
ความถี่ของการนําแนวทางไปใชในการแกไขปญหา 6 1 1 5 4
ระดับการนําขอมูลไปใชประโยชน (คาเฉลี่ย 4.35)
√ หมายถึง ผูเขารวมประชุมระดมความคิดเห็นรับทราบและเห็นดวยกับการนําแนวทางดังกลาวไปใชในการแกไขปญหาจากสาเหตุทพี่ บ
สาเหตุของปญหาในการจัดทํา
รายงาน
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร

ดานขอมูลประกอบการทํา SAR

ดานกระบวนการจัดทํา SAR

ดานบุคลาการ

ปจจัย
ที่
สงผล
ใหเกิด
ปญหา

จากตารางที่ 4 พบวาแนวทางการแกไขปญหาที่งานประกันคุณภาพและบริหารองคความรูไดจัดทําขึ้น
จํานวน 5 แนวทาง (ภาพที่ 2) สามารถนํามาใชเปนแนวทางการแกไขปญหาในการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรไดครอบคลุมทั้ง 3 ปจจัยและครบทั้ง 7 สาเหตุหลักของปญหาที่รวบรวมไดจากผลการสัมภาษณเชิงลึก โดย
แนวทางการแกไขปญหาที่ถูกเลือกนําไปใชมากที่สุด คือ การจัดทําแนวทางการเขียนรายงาน SAR ปการศึกษา 2560
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(ความถี่=6) รองลงมาคือ การรวบรวมขอมูลพื้นฐานรายตัวบงชี้ AUN 1- 11 ที่เว็บไซตงานประกันฯ (ความถี่=5)
การจัดทํากรอบในการเขียนรายงานตัวบงชี้ AUN 6 AUN 7 และ AUN 9 (ความถี่=5) สําหรับการจัดโครงการอบรม
ความรูดานประกันคุณภาพภายใตงบประมาณโครงการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการของคณะ และการแจงแหลงขอมูล
แบบสอบถามที่เกี่ยวของใน SAR ปการศึกษา 2560 มีความถี่เทากัน (ความถี่=1)
จากการรวมประชุมระดมความคิดเห็นและรับฟงแนวทางการแกไขปญหาที่งานประกันคุณภาพและบริหาร
องคความรู ไดนําเสนอขอมูลเพื่อใหผูเขารวมประชุมไดรวมเสนอแนวทางการแกไขปญหาในการจัดทํารายงาน
ประเมินตนเองระดับหลักสูตร พบวาผูเขารวมประชุมมีความคิดเห็นตอระดับการนําขอมูลแนวทางการแกไขปญหาไป
ใชประโยชนในการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.35)

สรุปผลการวิจัย

จากการวิเคราะหลักษณะการรายงานขอมูลในรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร เลมปการศึกษา
2558-2559 โดยใชเกณฑตามคูมือ AUN QA Version 3.0 พบวา มีหลักสูตรรอยละ 70 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่
ไมรายงานขอมูลตามเกณฑ AUN QA และเมื่อนําขอมูลดังกลาวไปสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยาง เพื่อรับทราบ
ปญหาในการจัดทํารายงาน พบปญหาดังนี้ 1) หลักสูตรไมทราบแหลงที่มาของขอมูล 2) คณะควรมีระบบสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพระดับคณะ และ 3) บุคลากรสายสนับสนุนไมไดมีสวนรวมในการเขียนรายงาน สอดคลองกับ
งานวิจัยของสิริลักษณ (2555) และนวรัตนและอรกัญญา (2560) ที่ดําเนินการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง โดยปญหาที่พบจากการสัมภาษณผูจัดทํารายงานที่เหมือนกันคือ 1) ผูเขียนไมมี
ทักษะในการเขียนรายงาน 2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูยังไมรองรับการจัดทํารายงานประเมินตนเอง และ 3)
ไมไดรับความรวมมือที่ดีจากผูที่เกี่ยวของ จากขอมูลขางตนงานประกันคุณภาพและบริหารองคความรู ไดนํามาจัดทํา
แนวทางการแกไขปญหาเบื้องตน เพื่อเปนขอมูลนําเสนอตอที่ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟงขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ ผลจากการประชุมระดมความคิดเห็น พบวา ปจจัยดานขอมูลประกอบการจัดทํารายงาน เปนปจจัยหลัก
ของปญหาในการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร โดยมีสาเหตุ คือ 1) ผูจัดทํารายงานไมทราบแหลงที่มา
ของขอมูลสําหรับใชในการเขียนรายงาน 2) ควรระบุกฎ ระเบียบ ที่ ใชอางอิ งในทุกตัวบงชี้ และ 3) ควรมีระบบ
สารสนเทศงานประกันคุณภาพระดับคณะ เมื่อผูเขารวมประชุมระดมความคิดเห็นไดพิจารณาปจจัยและสาเหตุของ
ปญหารวมกับแนวทางการแกไขปญหาในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร จํานวน 5 แนวทาง
พบวา สามารถนําแนวทางดังกลาวมาใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร
ไดครอบคลุมทั้ง 3 ปจจัยและครบทั้ง 7 สาเหตุ โดยแนวทางการแกไขปญหาที่ถูกเลือกนําไปใชมากที่สุด คือ การจัดทํา
แนวทางการเขียนรายงาน SAR ปการศึกษา 2560 รองลงมาคือ การรวบรวมขอมูลพื้นฐานรายตัวบงชี้ AUN 1- 11 ที่
เว็บไซตงานประกันฯ และการจัดทํากรอบในการเขียนรายงานตัวบงชี้ AUN 6 AUN 7 และ AUN 9 นอกจากนี้แนวทาง
การแกไขปญหาดังกลาวยังสามารถเปนขอมูลเพื่อแกไขปญหาที่พบจากการวิเคราะหลักษณะการรายงานขอมูลที่พบวา
หลักสูตรรอยละ 68 รายงานขอมูลในลักษณะไมมีการอธิบายการดําเนินการ ไมแสดงหลักฐานประกอบ หรือไมรายงาน
ขอมูล จากการจัดประชุมระดมความคิดเห็น พบวาผูเขารวมประชุมมีความคิดเห็นตอระดับการนําขอมูลแนวทางการ
แกไขปญหาไปใชประโยชนในการจัดทํารายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตรในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.35)
ขอเสนอแนะ
จากการวิเคราะหปญหาในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พบวาปจจัยดานขอมูลประกอบการจัดทํา
รายงาน เปนปจจัยหลักที่ทําใหเกิดปญหาในการจัดทํารายงานของหลักสูตร ดังนั้น ควรจัดทําระบบสารสนเทศงาน
ประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน เพื่อเปนฐานขอมูลหลักในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับหลักสูตรใน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
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ปญหาและแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร:
กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
Problem and the Best Practice for Self-Assessment Report (SAR) in Program Level:
A Case Study in Faculty of Education, Khon Kaen University
___________________________________________________________________
1*
1

นวรัตน เงาะสนาม และ อรกัญญา เบาจรรยา
Nawarat Ngosanam 1* and Ongunya baochanya1

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร
และเพื่ อศึ กษาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ในการจั ดทํ า SAR ระดั บหลั กสู ตร คณะศึ กษาศาสตร มหาวิ ทยาลั ยขอนแก น
กลุมเปาหมาย ไดแก ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดและอาจารยประจําหลักสูตร
จํานวน 66 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามและแบบบันทึกการสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรม SPSS ทําการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหาจากการสนทนา
กลุม ผลการวิจัยพบวา ปญหาในการจัดทํา SAR ระดับหลักสูตร ปญหาสําคัญ 3 อันดับแรก ไดแก (1) ไมสามารถ
บริหารเวลาสําหรับการจัดทํา SAR (2) ความเหมาะสมของการปรับ/การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด และ (3) บุคลากร
สนับสนุนการจัดทํา SAR มีไมเพียงพอ และจากการสนทนากลุม พบปญหาสําคัญ ดังนี้ (1) การไมมีสวนรวมของ
บุคลากรภายในหลักสูตร (2) ขาดกระบวนการทํางานเปนทีม (3) ขาดความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทํา SAR ระดับหลักสูตร แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก (1) ดานการจัดสรรเวลา โดย
กําหนดการจัดทํา SAR ไวในแผนปฏิบัติการประจําป และกํากับติดตามการดําเนินงานเปนระยะ (2) ดานการมีสวน
รวม โดยกําหนดการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนภาระงานในขอกําหนดการจาง (3) ดานความรูความ
เขาใจ โดยจัดกิจกรรมใหคําปรึกษาการเขียน SAR กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน SAR การใชตัวอยางและ
จัดทําคูมือที่มีคําแนะนําที่ชัดเจน (4) ดานขอมูลสารสนเทศ โดยจัดทําขอมูลพื้นฐานใหถูกตองและครบถวน (5) ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คําสําคัญ: ปญหา แนวปฏิบัติที่ดี การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร

Abstract

The objectives of this research were: 1) to study the problem of the self-assessment report
(SAR) organizing in program level and 2) to study the Best Practice of the SAR in program level,
Faculty of Education, Khon Kaen University. Samples including the presidents of program
administrative committee, indicator responsible persons, and program instructors, total of 66
persons. The research instruments included: questionnaires and focus group discussions. The SPSS
Program was used for data analysis by calculating the mean and standard deviation, the data
analysis was used for analyzed focus group discussion content. The research findings found that,
the problem of self-assessment report organizing in program level. The most significant three
problems were: (1) they unable to organize their time in SAR organizing, (2) the suitability in the
adjustment/modification of indicators, (3) number of staffs for organizing the SAR was insufficient.
During Focus group discussion, the researchers found that problems included (1) the participation
shortage of personnel in program, (2) teamwork deficiency and, (3) quality assurance in education
1
1
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knowledge and comprehension deficiency. The best practice for the SAR organizing in program
level could be classified into 5 aspects: (1) the time allocation, by determined the SAR schedule in
annual plan and controlled the work implementation periodically, (2) the participation, the work
implementation in quality assurance was determined into work load in TOR, (3) the knowledge
and comprehension, the counseling activity on SAR initiation in program level, the workshop for
SAR initiation in program level, the specimen usage for illustration as well as the design for
handbook with clear instructions, (4) the information, the fundamental data should be accurate
and complete, and (5) the information technology, the information technology system should be
developed to reduce the processes.
Keywords: problem, best practice, SAR, program level

บทนํา

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จัดตั้งขึ้นดวยหลักการและเหตุผลของการขาดแคลนครูปริญญา
และการขาดความสมดุลดานคุณภาพการศึกษาระหวางสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยองคกรมีการพัฒนาคุณภาพ
การผลิตบัณฑิตและคุณภาพคณาจารยใหเปนไปตามความตองการของยุคสมัยและประเทศไทยมาอยางตอเนื่อง
ตั้งแตมีการกอตั้งเปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน เมื่อปพุทธศักราช 2511 มีภารกิจดานการจัดการเรียนการ
สอนหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษาในระดั บ ต า ง ๆ จํ า นวน 25 หลั ก สู ต ร และได ดํ า เนิ น การตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในรอบใหม (พ.ศ. 2557 – 2561) ในป พ.ศ. 2557 สํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาโดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญของหนวยยอยของอุดมศึกษาที่ทํา
หนาที่ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ จึงไดกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา โดยพิจารณาเพิ่มเติมในสาระที่เกี่ยวของในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2551 – 2565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งไดกําหนดหลักการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา องคประกอบที่ 4 อาจารย องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผูเรียน องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ฝายวางแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแก น, 2558) โดยมหาวิ ทยาลัยขอนแกนกําหนดใหมี การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดั บ
หลักสูตร และใหจัดทํา SAR ของแตละหลักสูตร ตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนมา ซึ่งในการจัดทํา SAR ตองยึด
หลักตามเกณฑการประเมินของ สกอ. และมหาวิทยาลัยขอนแกน (IQA KKU) ตามองคประกอบ 6 องคประกอบ โดย
คณะฯมีการมอบหมายใหประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวน 25 หลักสูตร ดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในหลักสูตร ในแตละหลักสูตรจะกําหนดผูรับผิดชอบแตละตัวชี้วัด ซึ่งในการจัดทํา SAR ที่ผานมานั้น แมจะมีการ
กําหนดไวในแผนและประชุมติดตามผลการดําเนินงานบอยครั้ง แตก็เปนไปดวยความลาชา และที่สําคัญไมเปนไป
ตามแผนที่กําหนดไว นอกจากนี้ การสงมอบขอมูลและหลักฐานในหลายตัวชี้วัดไมครบถวน สงผลกระทบในเชิงลบตอ
ประสิทธิภาพในการจัดทํา SAR ของหลักสูตรในที่สุด ซึ่งปญหาดังกลาวเปนเพียงเสียงสะทอนจากผลการดําเนินงานที่
ผานมาเทานั้น ยังไมไดดําเนินการแกไขปญหาอยางแทจริง
ดังนั้น ผูวิจัยจึงจําเปนตองศึกษาปญหาในการจัดทํา SAR ระดับหลักสูตร อีกครั้ง และศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีใน
การจัดทํา SAR ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยคนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากการดําเนิน
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาการจัดทํา SAR ระดับหลักสูตร เพื่อจะไดนําผลการวิจัยที่ไดนี้ไปใชประโยชนในการปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการจัดทํา SAR ระดับหลักสูตร ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปญหาในการจัดทํา SAR ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทํา SAR ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ระเบียบวิธีวิจัย

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
1. สํารวจปญหาในการจัดทํา SAR ระดับหลักสูตร โดยใชแบบสอบถาม และแบบบันทึกการสนทนากลุม
2. ดําเนินการพัฒนาการจัดทํา SAR ระดับหลักสูตร โดยมีการดําเนินการดังนี้ 1) จัดทําฐานขอมูลกลางที่ทุก
หลักสูตรสามารถใชขอมูลรวมกันได 2) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน SAR ระดับหลักสูตร 3) จัด
กิจกรรมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
(CHE QA Online) และ 4) จัดกิจกรรมการใหคําปรึกษาในการเขียน SAR ระดับหลักสูตร
3. เก็บรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทํา SAR ระดับหลักสูตร โดยใชแบบสอบถาม และแบบบันทึกการ
สนทนากลุม
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร เปนบุคลากรสายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวน 78 คน
กลุมตัวอยาง กําหนดกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ไดแก ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวน 25 คน
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 41 คน รวมทั้งสิ้น 66 คน
เครื่องมือในการวิจัย
คือ แบบสอบถาม และแบบบันทึกการสนทนากลุม แบงออกเปน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้ ง ที่ 1 สอบถามเพื่ อศึ ก ษาป ญ หาในการจั ด ทํ า SAR ระดั บหลั ก สู ตร คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน 1) แบบสอบถาม ใชสอบถามประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดและ
อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 66 คน ซึ่งเปนแบบสอบถามลักษณะปลายปดและปลายเปด 2) แบบบันทึกการ
สนทนากลุม ใชบนั ทึกการสนทนากลุมของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวน 25 คน
ครั้ ง ที่ 2 สอบถามเพื่ อ ค น หาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการจั ด ทํ า SAR ระดั บ หลั ก สู ต ร คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน 1) แบบสอบถามแนวปฏิบั ติที่ ดีในการจัดทํา SAR ระดับหลั กสู ตร ใชสอบถามประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดและอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 66 คน ซึ่งเปนแบบสอบถาม
ลักษณะปลายเปด 2) แบบบันทึกการสนทนากลุม ใชบันทึกการสนทนากลุมของประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร จํานวน 25 คน
การเก็บรวบรวมขอมูล
จากกลุมตัวอยางทั้งหมด โดยการทําหนังสือราชการขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม และขอความ
อนุเคราะหสัมภาษณ ถึงกลุมตัวอยางเปนรายบุคคล โดยเริ่มเก็บขอมูลตั้งแต เดือนกุมภาพันธ 2560 – กันยายน
2560 โดยแจกแบบสอบถามทั้งสิ้น จํานวน 66 ชุด ไดรับคืน 34 ชุด คิดเปนรอยละ 51.52 และจัดการสนทนากลุม
จํานวน 25 คน เขารวม จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 52
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยการคํานวณหาคาเฉลี่ย (X�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาเพื่อประมวลผลจาก
การสนทนากลุม ระดับความคิดเห็นเกณฑที่ใชในการแปลความหมายคาเฉลี่ย (X�) มีดังนี้ (บุญชม, 2543)
คาเฉลี่ยระหวาง 4.51 – 5.00
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สดุ
คาเฉลี่ยระหวาง 3.51 – 4.50
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.51 – 3.50
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.51 – 2.50
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ยระหวาง 0.00 – 1.50
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สดุ
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ปญหาในการจัดทํา SAR ระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
จากการวิ เคราะห ความคิดเห็ นเกี่ยวกั บป ญหาในการจั ดทํ า SAR ระดั บหลั กสู ตร คณะศึ กษาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยสอบถามประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดและอาจารยประจํา
หลักสูตร จํานวน 66 คน พบวาปญหาสําคัญ 3 อันดับแรก ไดแก 1) ไมสามารถบริหารเวลาสําหรับการจัดทํา SAR (X�
= 3.85, S.D. = 0.82) 2) ความเหมาะสมของการปรับ/การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (X� = 3.76, S.D. = 0.90) และ 3)
บุคลากรสนับสนุนการจัดทํา SAR มีไมเพียงพอ (X� = 3.74, S.D. = 0.79) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการจัดทํา SAR ระดับหลักสูตร (n=13)
รายการ
ระดับความคิดเห็น
𝑥𝑥
S.D.
แปลความ
1. หลักสูตรมีแผนการจัดทํา SAR ที่ชัดเจน
3.29 0.92
ปานกลาง
2. หลักสูตรมีเปาหมายในการจัดทํา SAR ที่ชัดเจน
3.61 0.79
มาก
3. หลักสูตรมีการกําหนดผูร ับผิดชอบในการจัดทํา SAR ที่เหมาะสม
3.50 1.06
มาก
4. หลักสูตรมีการดําเนินการตามแผนการจัดทํา SAR ที่กําหนดไว
3.59 0.97
มาก
5. หลักสูตรมีการประเมินผลการจัดทํา SAR
3.38 0.86
ปานกลาง
6. หลักสูตรมีการนําบทเรียนในอดีตมาใชในการปรับปรุงการจัดทํา SAR
3.32 1.14
ปานกลาง
7. หลักสูตรมีการเรียนรูจากตัวอยางที่ดีในการจัดทํา SAR
3.56 0.97
มาก
8. มีความรู ความเขาใจในการจัดทํา SAR
3.38 1.14
ปานกลาง
9. มีความมุงมั่น ใสใจในการจัดทํา SAR
3.15 0.91
ปานกลาง
10. มีความสามารถในการจัดทํา SAR
3.62 0.86
มาก
11. มีความตอเนื่องในการกําหนดผูรับผิดชอบในการจัดทํา SAR
3.62 0.86
มาก
12. ความเหมาะสมของการปรับ/การเปลี่ยนแปลงตัวชีว้ ัด
3.76 0.90
มาก 
13. ความเหมาะสมของชวงเวลาในการจัดทํา SAR
3.44 0.90
ปานกลาง
14. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดทํา SAR
3.72 0.85
มาก 
15. มีความรู ความเขาใจในเกณฑการประกันคุณภาพที่เปนปจจุบัน
3.50 0.71
มาก
16. มีความเขาใจในความหมายของตัวบงชี้ที่รับผิดชอบ
3.65 0.78
มาก
17. มีทักษะในการเขียน SAR
3.41 0.97
ปานกลาง
18. มีทักษะในการจัดการเอกสารหลักฐานประกอบการจัดทํา SAR
3.41 0.87
ปานกลาง
19. สามารถบริหารเวลาสําหรับการจัดทํา SAR
3.85 0.82
มาก 
20. เห็นประโยชนในการจัดทํา SAR
3.53 1.20
มาก
21. มีทัศนคติที่ดีตอการประกันคุณภาพการศึกษาที่นํามาใชในปจจุบัน
3.41 1.12
ปานกลาง
22. ไดรับความรวมมือที่ดีจากผูที่เกี่ยวของ
3.68 0.82
มาก 
23. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูรองรับการจัดทํา SAR เปนอยางดี
3.47 1.06
ปานกลาง
24. ทรัพยากรสนับสนุนการจัดทํา SAR มีเพียงพอ
3.47 1.06
ปานกลาง
25. บุคลากรสนับสนุนการจัดทํา SAR มีไมเพียงพอ
3.74 0.79
มาก 
ความคิดเห็นในภาพรวม
3.52 0.93
มาก

นอกจากนี้ จากการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพที่ไดมาจากการสนทนากลุม แลวนํามาวิเคราะหสรุปประเด็น
ปญหาในการจัดทํา SAR ระดับหลักสูตร พบปญหาที่สําคัญ ดังนี้ 1) การไมมีสวนรวมของบุคลากรภายในหลักสูตร
2) ขาดกระบวนการทํางานเปนทีม 3) ขาดความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพการศึกษา
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จากขอสรุปผลการวิจัยขางตน สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1) การไมสามารถบริหารเวลาสําหรับการจัดทํา SAR เนื่องจากอาจารยมีภารกิจที่ตองรับผิดชอบหลากหลาย
ทั้งดานการสอน ดานการวิจัย และดานการบริการวิชาการ ทําใหไมมีเวลาในการจัดเตรียมขอมูลและจัดทํา SAR จาก
ผลการวิจัยดังกลาวขางตนสอดคลองกับงานวิจัยของนันทกา (2549) พบวา ผูบริหาร ผูปฏิบัติมีภาระรับผิดชอบใน
พันธกิจหลักหลายดาน ทําใหไมมีเวลาในการเตรียมขอมูลและจัดทํา SAR 2) ความเหมาะสมของการปรับ/การ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด เนื่องจาก สกอ. มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด เกณฑการประเมินใหทันตอสถานการณเปน
ประจําทุกป และมหาวิทยาลัยขอนแกนมีการปรับเปลี่ยนแบบฟอรม SAR ตามการเปลี่ยนแปลงของ สกอ. เพื่อให
ครอบคลุมทุกประเด็นคําถาม ทําใหไมสามารถเตรียมความพรอมของขอมูลที่สอดคลองกับตัวชี้วัดและเกณฑที่
เปลี่ยนแปลงไป จากผลการวิจัยดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของธวัชชัย (2557) พบวา ปญหาและอุปสรรคที่พบ
มากในหนวยงานตาง ๆ ของสถาบัน ไดแก ตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในบางตัวไมเหมาะสมกับการ
ดําเนินงานของคณะหรือการดําเนินงานของสถาบัน 3) บุคลากรสนับสนุนการจัดทํา SAR มีไมเพียงพอ ซึ่งแสดงให
เห็นวาหลักสูตรขาดเจาหนาที่ประจําหลักสูตร ที่คอยชวยเหลือและสนับสนุนการจัดทํา SAR โดยเจาหนาที่จาก
สวนกลางมีจํานวนไมเพียงพอตอความตองการของหลักสูตร จากผลการวิจัยดังกลาวขางตนสอดคลองกับงานวิจัย
ของปวีณา (2556) พบวา ปญหาและอุปสรรคในการจัดทํา SAR ที่สําคัญที่สุด คือ บุคลากรสนับสนุนการจัดทํา SAR
ไมเพียงพอ นอกจากนี้ผลจากการสนทนากลุมขางตนสอดคลองกับงานวิจัยของสิริลักษณ (2555) พบวา ขอมูลจาก
การสัมภาษณ ปญหาอุปสรรคที่พบในการทํา SAR บางตัวชี้วัดเกิดจาก 1) การไมมีสวนรวมของบุคลากร ขาดขวัญ/
กําลังใจ ไมมีความภาคภูมิใจในงานที่ทํา ไมเขาใจและไมเต็มใจทํา 2) ขาดการทํางานเปนทีมที่มุงสูทิศทางเดียวกัน
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทํา SAR ระดับหลักสูตร ขอสรุปที่ไดจากแบบสอบถามและจากการสนทนากลุมนํามา
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ สามารถแบงแนวปฏิบัติออกเปน 5 ดาน ไดแก 1) ดานการจัดสรรเวลา โดยกําหนดการ
จัดทํา SAR ไวในแผนปฏิบัติการประจําป และกํากับติดตามการดําเนินงานเปนระยะ 2) ดานการมีสวนรวม โดย
กําหนดการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนภาระงานในขอกําหนดการจาง/กําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 3)
ดานความรูความเขาใจ โดยจัดกิจกรรมใหคําปรึกษาการเขียน SAR กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน SAR การ
ใชตัวอยางและจัดทําคูมือที่มีคําแนะนําที่ชัดเจน 4) ดานขอมูลสารสนเทศ โดยจัดทําขอมูลพื้นฐานใหถูกตองและ
ครบถวน 5) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
เนื่องจากคณะศึกษาศาสตร ไดนําปญหามาวางแผนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการจัดทํา SAR ระดับหลักสูตร
ซึ่งมีการดําเนินกิจกรรมดังนี้ 1) จัดทําฐานขอมูลกลางที่ทุกหลักสูตรสามารถใชขอมูลรวมกันได 2) จัดกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการ การเขียน SAR ระดับหลักสูตร 3) จัดกิจกรรมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชระบบฐานขอมูลดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) และ 4) จัดกิจกรรมการใหคําปรึกษาในการเขียน
SAR ระดับหลักสูตร สงผลทําใหเกิดการประเมินตนเองในระดับหลักสูตรที่ดีขึ้น นอกจากนี้ผลการวิจัยดังกลาวขางตน
สอดคล อ งกั บงานของคณะทํ างานจั ด การความรู ค ณะนิ ติ ศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ทั ก ษิ ณ (2558) ได จั ดประชุ ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู สามารถสรุปแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพหลักสูตร สําหรับมหาวิทยาลัย ดังนี้ 1) การมีคูมือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกปการศึกษา 2) มีประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายคุณภาพและ
นโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ 3) การจัดประชุมเพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการประกัน
คุณภาพหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย ใหแกบุคลากรทุกระดับ 4) การมีคูมือการจัดเก็บขอมูลตามตัวบงชี้และ
แบบฟอรมการจัดเก็บขอมูลที่มีการกําหนดรายละเอียดของขอมูลที่จัดเก็บอยางละเอียด และใหมีการนําเสนอขอมูล
ตามแบบฟอรม 5) มีการกํากับติดตามการรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร ทุกไตรมาส 6) มีการ
ประเมิ น คุ ณภาพหลั กสู ตรเป นประจํ าทุ กป 7) มี การจั ดอบรมการเขี ยน SAR ระดั บ หลั กสู ตร 8) มี การแต งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 9) มหาวิทยาลัยมีการนําระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ (e-SAR System Thaksin University) มาใชในการติดตามการรายงานผลการดําเนินการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
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สรุปผลการวิจัย

การศึ ก ษาป ญ หาและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการจั ด ทํ า SAR
ระดั บ หลั ก สู ต ร คณะศึ ก ษาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน พบวา ปญหาสําคัญ 3 อันดับแรก ไดแก ไมสามารถบริหารเวลาสําหรับการจัดทํา SAR ความ
เหมาะสมของการปรับ/การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด และบุคลากรสนับสนุนการจัดทํา SAR มีไมเพียงพอ และจากการ
สนทนากลุม พบปญหาสําคัญคือ การไมมีสวนรวมของบุคลากรภายในหลักสูตร การขาดกระบวนการทํางานเปนทีม
และการขาดความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทํา SAR ระดับ
หลักสูตร มีดังนี้
1. ดานการจัดสรรเวลา โดยกําหนดการจัดทํา SAR ไวในแผนปฏิบัติการประจําป และกํากับติดตามการ
ดําเนินงานเปนระยะ
2. ดานการมีสวนรวม โดยกําหนดการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนภาระงานในขอกําหนดการจาง
3. ดานความรูความเขาใจ โดยจัดกิจกรรมใหคําปรึกษาการเขียน SAR กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน SAR
การใชตัวอยางและจัดทําคูมือที่มีคําแนะนําที่ชัดเจน
4. ดานขอมูลสารสนเทศ โดยจัดทําขอมูลพื้นฐานใหถูกตองและครบถวน
5. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใชประโยชน
จากผลการวิจัยที่พบแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทํา SAR ระดับหลักสูตร หนวยงานทางการศึกษา และผูที่
รับผิดชอบในการจัดทํา SAR สามารถนําเอาแนวปฏิบัติที่ดีนี้ ไปใชเปนแนวทางในการจัดทํา SAR ของหลักสูตรได
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาสาเหตุหรือปจจัยของปญหาที่ทําใหเกิดปญหานั้น เพื่อที่จะใชผลการวิจัยไปวางแผนไมใหเกิด
ปญหานั้นซ้ําซอน
2. ควรมีการศึกษาการพัฒนากระบวนงานการจัดทํา SAR ระดับหลักสูตร ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน
กระบวนการลดขัน้ ตอน การนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดทํา SAR ระดับหลักสูตร เปนตน
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บทคัดยอ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและประเมินสื่อการเรียนรูเกี่ยวกับงานประจําสูงานวิจัย สําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุมตัวอยางเปนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ จํ า นวน 48 คน โดยการเลื อ กแบบเจาะจง เครื่ อ งมื อที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก
1) แบบสอบถามความตองการรั บการสงเสริ มความรูเกี่ ยวกั บงานประจําสู งานวิ จัย (R2R) สํ าหรับบุ คลากร
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) สื่อการเรียนรู เรื่องงานประจําสูงานวิจัย ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
ดวยตนเอง ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและเทคนิคการนําเสนอมีระดับคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ
72.67 และ 3) แบบประเมินความคิดเห็นที่มีสื่อการเรียนรู เรื่อง งานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความตองการรับการ
สงเสริมความรูเ กี่ยวกับงานประจําสูง านวิจัย อยูในระดับมาก (�X= 3.62, S.D.=0.82) และการจัดกลุมในการพัฒนางาน
ประจําสูงานวิจัย พบวา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สนใจที่จะทํางานวิจัยพอควร
แตไมคอยแนใจวาจะทําไดหรือไม (รอยละ 41.50) เมื่อพัฒนาสื่อการเรียนรูเกี่ยวกับงานประจําสูงานวิจัย สําหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นดวยตนเองจากโปรแกรมสําเร็จรูป
มีความยาว 2.50 นาทีโดยประมาณ ประกอบดวยภาพนิ่ง ตัวอักษร เสียงประกอบ และเนื้อหาที่ประกอบไปดวย
3 หัวขอหลัก ไดแก การเขียนโครงรางงานวิจัย การลงมือทํา การคิด วิเคราะห เขียน และเมื่อประเมินความคิดเห็น
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีตอสื่อการเรียนรู เรื่อง งานประจําสูงานวิจัย
(R2R) ในดานเนื้อหาและเทคนิควิธี พบวา มีระดับความคิดเห็นโดยรวมเห็นดวยอยูในระดับมาก (X�= 3.70,
S.D.=0.91)
คําสําคัญ: สื่อการเรียนรู งานประจําสูงานวิจัย (R2R) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Abstract

The objectives of the research are to develop and to evaluate the learning media from
subject of routine to research (R2R) for supported academic staff in Srinakarinwirot University. The
samples are staffs of support academic and research coordinator in Srinakarinwirot University 48
people by purposive sampling. The instruments used; 1) Questionnaires of need assessment receive
knowledge of routine to research (R2R) for supported academic staff in Srinakarinwirot University 2)
Learning media from subject of R2R which developed by myself and through the evaluation of
content experts and techniques presented is score average percent 72.67 and 3) Questionnaire of
the assessment opinions learning media from subject of R2R for supported academic staff in
Srinakarinwirot University. The statistical analysis of data percentage, mean, standard deviation. The
study found that: supported academic staff in Srinakarinwirot University are needs to receive
1
1
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knowledge about R2R was evaluated as high score (X�=3.62, S.D.=0.82) and grouping to development
R2R; interesting enough but not sure how to done it (41.50 %). Development of learning media for
routine to research into supported academic staff in Srinakarinwirot University by myself from ready
program; about 2.50 minute consist of slide text audio and content are 3 main topics: Topic are
writing research proposal, action, thinking, analyzing, writing and when assessment to opinions of
learning media from subject of R2R by supported academic staff in Srinakarinwirot University in
content and technique are average score of agreeing was evaluated high score (X�=3.70, S.D.=0.91).
Keywords: learning media, routine to research (R2R) supported academic staff in Srinakarinwirot University

บทนํา

พระราชบัญญั ติการศึ กษา พ.ศ.2542 หมวด 3 มาตรา 15 ระบุว า การจั ดการศึกษามี สามรู ปแบบ คื อ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และหมวด 4 มาตราที่ 22 ระบุวา การจัดการ
ศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยเปนชองทางการสรางโอกาสทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต ให
ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มีความพรอมทั้งดานรางกายที่
สมบูรณแข็งแรง มีสติปญญาที่รอบรูและมีจิตใจที่สํานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร มีโอกาสและสามารถ
เรียนรูตลอดชีวิตควบคูกับการเสริมสรางสภาพแวดลอมในสังคมและสถาบันทางสังคมใหเขมแข็งและเอื้อตอการ
พัฒนาคน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555) การที่ผูเรียนจะประสบความสําเร็จ
ในการเรียนรูไดดีมีประสิทธิภาพ ควรเกิดจากการเรียนรูอยางเปนระบบ โดยอาศัยกระบวนการวิจัยเขามาเสริมในการ
เรียนรูที่ซับซอนขึ้น ทําใหผูเรียนไดฝกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปญหา (กรมวิชาการ, 2545)
ดังนั้น การวิจัยจึงเปนกระบวนการคนควาหาขอเท็จจริง หรือปรากฎการณทางธรรมชาติอยางมีระบบระเบียบ และมี
จุดมุงหมายที่แนนอนเพื่อใหไดความรูที่เชื่อถือได การวิจัยจึงเปนกระบวนการเรียนรูอยางหนึ่ง ที่สามารถผลักดันให
คนใชความรูที่ไดรับจากการวิจัยไปพัฒนาประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยแหงหนึ่ง มีการดําเนินงานภายใตพันธ
กิจ 4 ดาน ไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดวยกําลังการขับ
เคลื่อนที่สําคัญของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร 15 ป มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ.2553-2567) ระบุแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรหลัก (Super Strategic Action Plan-SSAP) ไว
ในขอที่ 5 การพัฒนาและเสริมสรางปญญา (Wisdom) ของนิสิตและบุคลากร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556)
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ที่กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาที่ของคนไทยทุกคนมี
นิสัยใฝรู รักการอาน ตั้งแตวัยเด็ก และสงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตางวัยควบคูกับการสงเสริมใหองคกร กลุม
บุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค สื่อสาร ดวยภาษาที่เขาใจงาย รวมถึง
สงเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน และสรางสังคมแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพและ
สนับสนุนปจจัยที่กอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ,
2555) ดังนั้น การเรียนรูจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะกอใหเกิดการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการเรียนรูที่เกิดจากการวิจัย
หรื อ การเรี ย นรู ที่ เ กิ ด จากการหาเหตุ ผ ลในการตอบป ญ หาอย า งเป น ระบบ การวิ จั ย ของบุ ค ลากรในทุ ก
สถาบันอุดมศึกษารวมทั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงเปนสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนใหเปนไปตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาดานการวิจัย สงเสริมใหบุคลากรเรียนรูจากการวิจัย และสรางโอกาสใน
การพัฒนาศักยภาพทางวิ ชาการ และความก าวหนาในวิ ชาชี พของตนเองอย างมี ประสิทธิ ภาพซึ่งครอบคลุ มถึ ง
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการปรับตําแหนงระดับชํานาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษที่
จําเปนตองถูกประเมินการเขาสูตําแหนงจากผลงานทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพโดยที่ผลงานวิจัยเปนองคประกอบ
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หนึ่งในการประเมินเขาสูตําแหนงดังกลาว อยางไรก็ตาม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ยังมีขอจํากัดในการสรางงานวิจัย ซึ่งจากการสัมภาษณบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการผานเครือขายสังคม
ออนไลน พบวา ปจจัยที่บุคลากรสายสนับสนุนที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีไมทําการวิจัยเนื่องจากขาด
ความรู มีความรูสึกวายาก ไมรูวาจะเริ่มตนในการทําวิจัยอยางไร
จากขอจํากัดดานความรูในการทําวิจัยดังกลาวของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒบงชี้ใหเห็นวา การสงเสริมความรูการวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีความจําเปนเรงดวนที่ควร
พัฒนา ดังนั้น การจัดทําสื่อการเรียนรู เรื่อง งานประจําสูงานวิจัย (R2R) สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นจึงเปนทางเลือกหรือชองทางหนึ่งในการศึกษาเรียนรูไดดวยตนเอง เพื่อนําความรูที่
ไดไปพัฒนางานวิจัยตอไปในอนาคต

วัตถุประสงคของการวิจัย

วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ คือ เพื่อพัฒนาและประเมินความคิดเห็นที่มีตอสื่อการเรียนรู เรื่อง งาน
ประจําสูงานวิจัย (R2R) สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระเบียบวิธีวิจัย

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีคุณสมบัติเปนผูประสานงานวิจัยใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 53 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีคุณสมบัติเปนผูประสานงานวิจัย
ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ จํานวน 48 คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางเครซี่และมอรแกน
(Krejcie and Morgam, Online) และใชวิธีเลือกแบบเจาะจง
เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบไปดวย 1) แบบสอบถามความตองการรับการสงเสริมความรู
เกี่ยวกับงานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) สื่อการเรียนรู
เรื่อง งานประจําสูงานวิจัย (R2R) สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 3)
แบบประเมินความคิดเห็นที่มีตอสื่อการเรียนรู เรื่อง งานประจําสูงานวิจัย (R2R) สําหรับบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามรายละเอียดดังนี้
1. แบบสอบถามความตองการรับการสงเสริมความรูเกี่ยวกับงานประจําสูงานวิจัย (R2R) สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเองโดยประยุกตจากแนวคิดการจัดกลุมตนเองใน
การพัฒนางานประจําสูงานวิจัยของรองศาสตราจารยกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย (กิตติชัย, มปป.) และมาตรฐานการ
เขียนผลงานวิจัยแบบ R2R ของสมชาติ (2553) มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale)
2. สื่อการเรียนรู เรื่อง งานประจําสูการวิจัย (R2R) ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเองจากโปรแกรมสําเร็จรูป ประกอบไป
ดวย ภาพนิ่ง ตัวอักษร และเสียงประกอบ ตามเนื้อหาจากเอกสารการบรรยายเรื่องเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยของ
เฉลิมเผา (2556) และมาตรฐานการเขียนผลงานวิจัยแบบ R2R ของสมชาติ โตรักษา (สมชาติ, 2553) ดังนี้ (1) การ
เขียนโครงรางงานวิจัย ไดแก การตั้งชื่อเรื่องงานวิจัย การเขียนความสําคัญและความเปนมาของปญหา การเขียน
วัตถุประสงคของงานวิจัย (2) การลงมือทํา ไดแก วิธีการที่ใชทําวิจัย การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง การระบุ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ขั้นตอนและวิธีการวิจัย (3) การคิด วิเคราะห เขียน ไดแก การเขียนผลการวิจัย การ
อภิปรายผล การเขียนขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใชประโยชน การเขียนขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป การ
เขียนกิติกรรมประกาศ การเตรียมเอกสารอางอิง และการเขียนบทคัดยอ
3. แบบประเมินความคิดเห็นที่มีตอสื่อการเรียนรู เรื่อง งานประจําสูงานวิจัย (R2R) สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเอง ประกอบไปดวยความคิดเห็นในดานเนื้อหา
และเทคนิควิธี มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale)
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การวิเคราะหและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบถูกตอง และนํามาประมวลผลขอมูลที่ไดเปนรหัสตัวเลขเพื่อใหสามารถ
ประมวลดวยเครื่องคอมพิวเตอรและทําการวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้
1. แบบสอบถามความตองการรับการสงเสริมความรูเกี่ยวกับงานประจําสูงานวิจัย (R2R) สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใชเกณฑการแปลผลโดยเปรียบเทียบเกณฑคาเฉลี่ย 5 ระดับ ดังนี้
(บุญชม, 2553)
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ตองการรับการสงเสริมความรูฯ อยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ตองการรับการสงเสริมความรูฯ อยูในระดับเห็นดวยมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ตองการรับการสงเสริมความรูฯ อยูในระดับเห็นดวยปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ตองการรับการสงเสริมความรูฯ อยูในระดับเห็นดวยนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ตองการรับการสงเสริมความรูฯ อยูในระดับเห็นดวยนอยที่สุด
2. แบบประเมินความคิดเห็นที่มีตอสื่อการเรียนรู เรื่อง งานประจําสูงานวิจัย (R2R) สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใชเกณฑการแปลผลโดยเปรียบเทียบเกณฑคาเฉลี่ย 5 ระดับ ดังนี้
(บุญชม, 2553)
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นที่มีตอสื่อการเรียนรูอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความคิดเห็นที่มีตอสื่อการเรียนรูอยูในระดับเห็นดวยมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความคิดเห็นที่มีตอสื่อการเรียนรูอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความคิดเห็นที่มีตอสื่อการเรียนรูอยูในระดับเห็นดวยนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความคิดเห็นที่มีตอสื่อการเรียนรูอยูในระดับเห็นดวยนอยที่สุด
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติพื้นฐานหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

1. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความตองการรับการสงเสริมความรู
เกี่ยวกับงานประจําสูงานวิจัยอยูในระดับมาก (X�= 3.62, S.D.=0.82) สามารถเรียง 3 ลําดับดังนี้ ความตองการรับ
การสงเสริมความรูเกี่ยวกับงานประจําสูงานวิจัยในหัวขอการอภิปรายผลการวิจัย การเขียนขอเสนอแนะเพื่อนํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชน และขั้นตอนและวิธีการวิจัย (X�= 4.07, 4.01, 4.00) นอกจากนี้ เมื่อจัดกลุมในการพัฒนา
งานประจําสูงานวิจัย (R2R) จัดเรียง 3 ลําดับจากมากไปหานอย พบวา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒมี ความสนใจที่ จ ะทํ า งานวิ จั ยพอควร แต ไ ม ค อ ยแน ใ จว า จะทํ า ได ห รื อ ไม (ร อยละ 41.50),
มีโครงการวิจัย หรือมีหัวข ออยูแลว แตไมไดเริ่มทํา (รอยละ 22.60) และสนใจที่จะทํางานวิ จัยมาก แตยังไม มี
โครงการแนนอน (รอยละ 20.80) รายละเอียดตามตารางที่ 1-2
2. สื่อการเรียนรู เรื่อง งานประจําสูงานวิจัย (R2R) สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจากโปรแกรมสําเร็จรูป มีความยาว 2.50 นาทีโดยประมาณ เปนไฟลที่มีนามสกุล
.wav หรือ Window media Audio/Video file สามารถเปดศึกษาไดดวยตนเองดวยคอมพิวเตอร บนระบบ
ปฏิบัติงาน Windows หรือสามารถเปดดูไดกับเครื่องเลนวิดีโอทุกชนิด ประกอบไปดวย ภาพนิ่ง ตัวอักษร เสียง
ประกอบ และเนื้อหาจากเอกสารการบรรยายเรื่องเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยของเฉลิมเผา (2556) และมาตรฐาน
การเขียนผลงานวิจัยแบบ R2R ของสมชาติ (2553) ดังนี้ (1) การเขียนโครงรางงานวิจัย ไดแก การตั้งชื่อเรื่องงานวิจัย
การเขียนความสําคัญและความเปนมาของปญหา การเขียนวัตถุประสงคของงานวิจัย (2) การลงมือทํา ไดแก วิธีการ
ที่ใชทําวิจัย การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง การระบุเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ขั้นตอนและวิธีการวิจัย (3) การ
คิด วิเคราะห เขียน ไดแก การเขียนผลการวิจัย การอภิปรายผล การเขียนขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
ประโยชน การเขียนขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป การเขียนกิติกรรมประกาศ การเตรียมเอกสารอางอิง และการ
เขียนบทคัดยอ เมื่อนําสื่อการเรียนรูดังกลาวไปประเมินความเหมาะสมจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและเทคนิควิธีการ
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นําเสนอ จํานวน 3 ทาน โดยนําคะแนนผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญมารวมกัน และคํานวณหาคาเฉลี่ยของคะแนน
พบวา เนื้อหาและเทคนิควิธีการนําเสนอมีระดับคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 72.67 ตามภาพที่ 1 แสดงตัวอยางสื่อ
การเรียนรู เรื่อง งานประจําสูงานวิจัย (R2R) สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
3. ความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีตอสื่อการเรียนรู เรื่อง
งานประจําสูงานวิจัย (R2R) จาก 5 ระดับคะแนน ในดานเนือ้ หา และเทคนิควิธี พบวา มีระดับความคิดเห็นโดยรวม
เห็นดวยอยูในระดับมาก (X�= 3.70, S.D.=0.91) สามารถเรียงลําดับจําแนกตามรายขอ 3 ลําดับ ดังนี้คือ ภาษาที่ใช
สื่อความหมายเขาใจไดงาย ขนาดของภาพมีความเหมาะสม และการจัดลําดับการนําเสนอเหมาะสมเขาใจงาย
เนื้อหาตรงกับภาพที่นําเสนอ มีลักษณะนาสนใจและดึงดูดความสนใจ (�X= 3.95, 3.81, 3.79) รายละเอียดตาม
ตารางที่ 3
ตารางที่ 1 แสดงความตองการรับการสงเสริมความรูเกี่ยวกับงานประจําสูงานวิจัย
�
หัวขอการสงเสริมความรูเกี่ยวกับงานประจําสูงานวิจัย
X
S.D.
การเขียนโครงรางงานวิจัย
1. การตั้งชื่อเรื่องงานวิจัย
3.75 0.75
2. การเขียนความสําคัญและความเปนมาของปญหา
3.83 0.80
3. การเขียนวัตถุประสงคของงานวิจัย
3.88 0.82
การลงมือทํา
1. วัสดุและวิธีการที่ใชทําวิจัย
3.86 0.78
2. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
3.81 0.83
3. การระบุเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.98 0.82
4. ขั้นตอนและวิธีการวิจัย
4.00 0.85
การคิด วิเคราะห เขียน
1. การเขียนผลการวิจัย
3.96 0.91
2. การอภิปรายผลการวิจัย
4.07 0.96
3. การเขียนขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
4.01 0.88
4. การเขียนขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป
3.88 0.86
5. การเขียนกิตติกรรมประกาศ
3.60 1.06
6. การเขียนเอกสารอางอิง
3.66 0.97
7. การเขียนบทคัดยอ
3.94 0.94
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม
3.62 0.82
ตารางที่ 2 แสดงการจัดกลุมในการพัฒนางานประจําสูงานวิจัย (R2R)
ประเภทของการจัดกลุม
1. เก็บขอมูลไวบางแลว แตไมรูวาจะทําอะไรตอไปอยางไร
2. มีโครงการวิจัย หรือมีหัวขออยูแลว แตไมไดเริ่มทํา
3. สนใจที่จะทํางานวิจัยมาก แตยังไมมีโครงการแนนอน
4. สนใจที่จะทํางานวิจัยพอควร แตไมคอยแนใจวาจะทําไดหรือไม
5. ไมตองการทําวิจัยเลย คิดวายุงยาก และไมสนใจ
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ลําดับที่

การแปลผล

13
9
7

มาก
มาก
มาก

8
10
4
3

มาก
มาก
มาก
มาก

5
1
2
7
12
11
6

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

รอยละ
11.30
22.60
20.80
41.50
3.80

ลําดับที่
4
2
3
1
5
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ภาพที่ 1 แสดงตัวอยางสื่อการเรียนรู เรื่อง งานประจําสูงานวิจัย (R2R) สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
ตารางที่ 3 แสดงความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่มีตอสื่อการเรียนรู
ลําดับ
ระดับ
�
รายการประเมิน
X
S.D.
ที่
ความคิดเห็น
ดานเนื้อหา
1. เนื้อหาเหมาะสม ครอบคลุมวัตถุประสงค
3.70 0.79 5
เห็นดวยมาก
2. เนื้อหาสนับสนุนความรูใหกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
3.75 0.72 4
เห็นดวยมาก
3. เนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 3.52 0.85 7
เห็นดวยมาก
4. การจัดลําดับการนําเสนอเหมาะสม เขาใจงาย
3.79 0.82 3
เห็นดวยมาก
5. ภาษาที่ใชสื่อความหมายเขาใจไดงาย
3.95 0.74 1
เห็นดวยมาก
ดานเทคนิค
6. เนื้อหาตรงกับภาพที่นําเสนอ
3.79 0.82 3
เห็นดวยมาก
7. ขนาดของภาพมีความเหมาะสม
3.81 0.84 2
เห็นดวยมาก
8. เสียงที่ใชประกอบมีความเหมาะสม
3.56 0.79 6
เห็นดวยมาก
9. ตัวอักษรและสีมีความเหมาะสม
3.33 0.66 8 เห็นดวยปานกลาง
10. มีลักษณะนาสนใจและดึงดูดความสนใจ
3.79 0.77 3
เห็นดวยมาก
คะแนนเฉลี่ยโดยรวม
3.70 0.91
เห็นดวยมาก
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและประเมินสื่อการเรียนรูเกี่ยวกับงานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งกอนการพัฒนาสื่อการเรียนรูดังกลาว ผูวิจัยไดทําการศึกษา
ความตองการรับการสงเสริมความรูเกี่ยวกับงานประจําสูงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ และพบวาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยมีความตองการในการรับการสงเสริมความรู
เกี่ ยวกั บงานประจํ าสูงานวิจั ยเรี ยงลําดั บจากมากไปหาน อย 3 ลํ าดับ ดั งนี้ การอภิปรายผลการวิ จัย (�X=4.07,
S.D.=0.96), การเขียนขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใชประโยชน (X�=4.01, S.D.=0.88) และขั้นตอนและวิธีการ
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วิจัย (X�=4.00, S.D.=0.85) นอกจากนี้ ยังพบวา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มี
ความสนใจที่จะทํางานวิจัยพอควร แตไมคอยแนใจวาจะทําไดหรือไม (รอยละ 41.50) มีโครงการวิจัยหรือมีหัวขออยู
แลว แตไมไดเริ่มทํา (รอยละ 22.60) และสนใจที่จะทําวิจัยมาก แตยังไมมีโครงการแนนอน (รอยละ 20.80)
เมื่ อผูวิ จั ยได พัฒนาสื่ อการเรียนรูเกี่ ยวกั บงานประจําสู งานวิจั ย สํ าหรั บบุคลากรสายสนับสนุนวิ ชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดวยโปรแกรมสําเร็จรูปโดยผูวิจัยเปนผูพัฒนาขึ้นดวยตนเองมีความยาว 2.50 นาที
โดยประมาณ เปนไฟลที่มีนามสกุล .wav หรือ Window media Audio/Video file สามารถเปดศึกษาไดดวยตนเอง
ดวยคอมพิวเตอร บนระบบปฏิบัติงาน Windows หรือสามารถเปดดูไดกับเครื่องเลนวิดีโอทุกชนิด ประกอบไปดวย
ภาพนิ่ง ตัวอักษร เสียงประกอบ และมีเนื้อหาดังนี้ (1) การเขียนโครงรางงานวิจัย ไดแก การตั้งชื่อเรื่องงานวิจัย การ
เขียนความสําคัญและความเปนมาของปญหา การเขียนวัตถุประสงคของงานวิจัย (2) การลงมือทํา ไดแก วิธีการที่ใช
ทําวิจัย การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง การระบุเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ขั้นตอนและวิธีการวิจัย (3) การคิด
วิเคราะห เขียน ไดแก การเขียนผลการวิจัย การอภิปรายผล การเขียนขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
การเขียนขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป การเขียนกิติกรรมประกาศ การเตรียมเอกสารอางอิง และการเขียน
บทคัดยอ และนําสื่อดังกลาวมาประเมินความคิดเห็นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒที่มีตอสื่อการเรียนรู เรื่อง งานประจําสูงานวิจัย (R2R) จาก 5 ระดับคะแนน ในดานเนื้อหา และเทคนิควิธี
พบวา มีระดับความคิดเห็นโดยรวมเห็นดวยอยูในระดับมาก (X�=3.70, S.D.=0.91) สามารถเรียงลําดับจําแนกตาม
รายขอ 3 ลําดับ ดั งนี้คือ ภาษาที่ใชสื่อความหมายเขาใจไดงาย (�X=3.95, S.D.=0.74), ขนาดของภาพมีความ
เหมาะสม (X�=3.81, S.D.=3.84) และการจัดลําดับการนําเสนอเหมาะสมเขาใจงาย, เนื้อหาตรงกับภาพที่นําเสนอ, มี
ลักษณะนาสนใจและดึงดูดความสนใจ (X�= 3.79, S.D.=0.82, 0.82, 0.77) อยางไรก็ตาม จากการศึกษาพบประเด็น
ความคิดเห็นที่มีตอสื่อการเรียนรูดังกลาวที่อยูในระดับเห็นดวยนอย ไดแก ตัวอักษร สี เสียงที่ใชประกอบ เนื่องจาก
ในการพัฒนาสื่อที่ ดีตองใชโปรแกรมซอฟตแวร ที่มีคุณภาพสูง จํ าเปนตองอาศัยอุ ปกรณ รวมหลายชนิด ซึ่ งเป น
ขอจํากัดเกี่ยวกับงบประมาณในการพัฒนา และเนื้อหามีความยากงายเหมาะสมกับบุคลากรสายสนับสนุนฯ เกิดจาก
ขอจํากัดจากตัวผูวิจัยในดานการปรับเนื้อหาใหงายตอการทําความเขาใจ

สรุปผลการวิจัย

การพัฒนาและประเมินสื่อการเรียนรูเกี่ยวกับงานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบขอสรุปเบื้องตนดานความตองการรับการสงเสริมความรูเกี่ยวกับงานประจําสู
งานวิจัย พบวาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความสนใจอยูในระดับมากพอควร แต
ไมคอยแนใจวาจะทําไดหรือไม เมื่อมีการพัฒนาสื่อการเรียนรูเกี่ยวกับงานประจําสูงานวิจัย สําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นดวยตนเองจากโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีเนื้อหาที่
ประกอบไปดวย การเขียนโครงรางงานวิจัย การลงมือทํา การคิด วิเคราะห เขียน และประเมินความคิดเห็นของ
บุคลากร พบวามีระดับความคิดเห็นโดยรวมเห็นดวยอยูในระดับมาก (X�= 3.70)
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. ควรมีการจัดทําสื่อการเรียนรู เรื่อง งานประจําสูงานวิจัย (R2R) ในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อเปน
การเพิ่มชองทางในการเรียนรู และเกิดแรงจูงใจในการพัฒนางานวิจัยจากงานประจําในลําดับตอไป
2. ควรมีการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรูฯ
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การประยุกตใช Xmind ในการสื่อสารเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ CUPT QA
Application of Xmind in Communication for CUPT Quality Assurance Administration
___________________________________________________________________1*

วรณันส สกุลวงศหิรญ
ั
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บทคัดยอ

สถานศึ กษาทุก แหง จํา เป นตอ งทํ างานด านการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา การสื่ อสารระหวางบุค คลที่
เกี่ยวของกับงานประกันคุณภาพการศึกษาใหมีความเขาใจตรงกันถือเปนสิง่ สําคัญในการบริหารงานประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้พัฒนาโดยการนําโปรแกรม Xmind มาชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา และจัดขอมูลในรูปแผนภูมิเพื่อชวยในการสื่อสารระหวางบุคคลที่เกี่ยวของกับงาน
ดังกลาว ไดทําการศึกษาผลของการใชโปรแกรม Xmind โดยการสัมภาษณผูใชทั้งหมด จากการเปรียบเทียบการ
สื่อสารดวยคูมือเอกสารทั่วไปกับการใชโปรแกรม Xmind จะเห็นไดวา ผูที่เกี่ยวของมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
(คาเฉลี่ยเทากับ 4.73) ในการใชโปรแกรม Xmind มากกวาการใชเอกสาร
คําสําคัญ: Xmind การทําแผนกลยุทธ การติดตามงาน การพัฒนางาน

Abstract

All universities have to work in academic quality assurance. Interpersonal communication
in a group for understanding in the same direction is very important for effective quality assurance
administration. This research was developed by using Xmind program to collect data on quality
assurance and present information in the chart helping to communicate between people involved
in the task. The effect of using Xmind program was studied by interviewing all users. By comparing
communication with the documentation manual and using the Xmind program, users preferred
using Xmind rather than using a document with satisfaction level average 4.73.
Keywords: Xmind, strategic planning, job tracking, job development

บทนํา

งานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบไปดวย 3 กระบวนการดวยกัน คือ 1. กระบวนการประเมิน
ตนเอง การจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด 2. กระบวนการประเมิน ติดตาม
ตรวจสอบ และ 3. กระบวนการพัฒนาคุณภาพ ทั้ง 3 กระบวนการนี้จะมีความสัมพันธกัน เพราะเมื่อมีการรายงาน
การประเมินตนเองแลว จึงมีการติดตามตรวจสอบตามรายงานการประเมินตนเอง โดยบุคคลภายนอกมาตรวจ
ประเมินผลทั้งระดับคณะและระดับหลักสูตรพรอมมีขอเสนอแนะในการพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําคณะรวมกับผูเกี่ยวของจะนําผลประเมินพรอมขอเสนอแนะมาพิจารณาเพื่อนําไปวางแผนในการ
ปรับปรุงตัวชี้วัดที่สามารถปรับปรุงไดในปการศึกษาตอไป จากการดําเนินงานตามกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบังพบวาการดําเนินงานที่ผานๆ มา ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของมีความไมสะดวกในการคนหาขอมูลที่เกี่ยวของ
กับตัวชี้วัด เชน SAR ปที่ผานมา กฎเกณฑตางๆ และคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งขอมูลดังกลาวเหลานี้จะ
อยูในแฟมเอกสารที่เปนกระดาษหรืออยูในฐานขอมูลคนละที่กัน ทําใหการสืบคนหาขอมูลยุงยากไมสะดวก ไดมีการ
ศึ กษาวิ จั ยการพั ฒนาระบบประกั นคุ ณภาพการศึ กษาส วนใหญ มี ค วามต องการให เพิ่ ม การพั ฒนาระบบข อมู ล
1
1

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร, 10520
Faculty of Information Technology, King Mongkut's Instituteof Technology Ladkrabang, Bangkok 10520
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สารสนเทศการประกันคุณภาพโดยใชเทคโนโลยี (จันทร และคณะ, 2556) ซึ่ง อํานาจ (2553) ไดอธิบาย XMind
โปรแกรมชวยสรางสรรคทางความคิด ประชาสรรค (2553) นําโปรแกรม Xmind ในการจัดการความคิด ยังไมมีผูใด
ไดนําโปรแกรม Xmind มาใชกับงานประกันคุณภาพการศึกษา จึงจุดประกายใหผูวิจัยอยากพัฒนาโปรแกรม Xmind
มาประยุกตใชในการสื่อสารเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ CUPT QA เพราะโปรแกรม Xmind
จะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร เชื่อมโยงขอมูลตางๆ เพื่อใหผูบริหาร ผูกํากับติดตามตัวชี้วัดและผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
สืบคนขอมูลตางๆ เกี่ยวกับผลประเมิน ขอเสนอแนะ นโยบายการปรับปรุงพัฒนาตัวชี้วัดในภาพรวมที่เขาใจงาย ดวย
ความถูกตอง และผูที่เกี่ยวของเขาใจในทิศทางเดียวกันได

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาโปรแกรม Xmind มาประยุกตใชในการสื่อสารเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบ CUPT QA เก็บรวบรวมเอกสาร และสื่อสารดวยแผนภูมิ การคนหาเอกสาร การติดตามงาน
2. เพื่อศึกษาผลของการใชโปรแกรม Xmind ในการสื่อสารเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา

ระเบียบวิธีวิจัย

ประชากรคื อบุ คคลที่เ กี่ย วข องกับ งานประกั นคุ ณภาพการศึก ษา คณะเทคโนโลยีส ารสนเทศ สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังสามารถแบงเปนสองกลุมใหญคือ กลุมผูบริหารสวนงานวิชาการ 5
คน ประธานหลักสูตร 5 คน และผูรับผิดชอบตัวชี้วัดงานละหนึ่งคน งานกิจการนักศึกษา งานแผน งานวิจัย งาน
บริการวิชาการและสั งคม งานทรัพยากรบุ คคล งานอาคารสถานที่ และงานประกันคุ ณภาพการศึกษา 7 คน
ทั้งหมด 17 คน ไดใชโปรแกรม Xmind ในการสื่อสารเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา ระยะเวลาการ
ใชงาน 1 ป มีการสัมภาษณการใชงานเปนระยะ ๆ หลังจากครบเวลาที่ใชมีการสัมภาษณ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช ใชการสังเกตและการสัมภาษณ
การดําเนินการ
1. ติดตั้งโปรแกรม Xmind 8 ใหกับผูที่รับผิดชอบตัวชี้วัดและผูที่เกี่ยวของ สาเหตุที่ใช Xmind 8 เพราะ
สามารถโหลดโปรแกรมไดฟรี ซึ่งตอไปจะขอเรียกเพียงโปรแกรม Xmind (XMind Ltd., 2561)
2. ถายทอดวิธีการใช โปรแกรม Xmind ใหกับผูที่เกี่ยวของ
3. จัดทําผังกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาลงในโปรแกรม Xmind
4. บันทึกขอมูลลงในแผนผังการทํางาน พรอมแสดงความสัมพันธตางๆ มีลิงคไป google drive ซึ่งมีไฟลขอมูล
ที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัด เชน SAR ปที่ผานมา กฎเกณฑตางๆ และคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ผลประเมิน พรอม
ขอเสนอแนะปที่ผานมา นโยบายการปรับปรุงพัฒนาตัวชี้วัด และ SAR ปปจจุบันพรอมเอกสารหลักฐานอางอิงตางๆ
5. แชรโปรแกรม xmind ทาง google drive ใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัดไดใชโปรแกรม
สามารถแกไข เพิ่มเติมขอมูลที่สามารถเห็นรวมกันได สามารถติดตามงาน เพื่อทุกคนไดมีความเขาใจตรงกัน
การประยุกตใชโปรแกรม Xmind ในการสื่อสารเพื่อการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
ขอมูลที่เกี่ยวของกับงานดานการประกันคุณภาพศึกษา เชน คาคาดหวัง กฎหมายที่เกี่ยวของ หลักการ
สําคัญ รายงานการประเมินตนเองระดับคณะและระดับหลักสูตร รายงานผลการประเมิน คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษา แสดงไวในภาพที่ 1 ซึ่งแสดงความสัมพันธตางๆ พรอมลิงคไป google drive ประกอบดวยไฟลขอมูล
สามารถกดตามสั ญ ลั ก ษณ
เพื่อเขาไปถึงขอมูลไดงาย รายละเอียดทั้งหมดอยูในแผนภูมิ ซึ่งงายตอการ
ใชและทําใหผูใชงานรวมกันทุกคนมีความเขาใจตรงกันได
งานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบไปดวย 3 กระบวนการดวยกัน คือ 1) กระบวนการประเมิน
ตนเอง การจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑที่หนวยงานตนสังกัดกําหนด 2) กระบวนการติดตาม
ตรวจสอบ และ 3) กระบวนการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งทั้ง 3 กระบวนการแสดงดังภาพที่ 2 และ 3 เปนภาพที่แสดง
แผนผังแสดงการทํารายงานการประเมินตนเอง และระดับคณะ ขณะที่แผนผังการทํารายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรแสดงดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 1 แสดงถึงขอมูลที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพศึกษา

ภาพที่ 2 แผนผังแสดงกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ภาพที่ 3 แผนผังแสดงการทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ซึ่งประกอบดวยองคประกอบตางๆ ซึ่ง
สามารถใสบันทึกขอความในสัญลักษณ
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ภาพที่ 4 แผนผังแสดงการทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยองคประกอบตางๆ

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผูวิจัยไดสังเกตผูที่เกี่ยวของที่ใชโปรแกรม Xmind ทุกคน ประกอบดวย ผูบริหาร และผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
จํานวนทั้งหมด 17 คน จะเห็นวาผูที่เกี่ยวของมีความสบายใจ สามารถเขาใจไดงายวาจะคนหาขอมูลที่ตนเองตองการ
ไดอยางไร ชวยลดอาการหงุดหงิดที่หาเอกสารไมได ทุกคนสามารถสามารถใสบันทึกติดตามงานกันไดงาย และจาก
การสัมภาษณในประเด็นการสื่อสารการประกันคุณภาพไดดีแคไหนและชวยในเรื่องการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการ
ประกันไดรวดเร็วมากกวาการคนหาขอมูลแบบแฟมเอกสารหรือไม ผลการทดลองใชโปรแกรม Xmind ไดดังนี้
1. ทุกคนมีความชื่นชอบการสื่อสารการประกันคุณภาพการศึกษาดวยโปรแกรม Xmind ดวยความพึงพอใจ
อยูในระดับดีมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.73)
2. ทุกคนที่เกี่ยวของมีความเห็นตรงกันวาการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
สามารถทําไดรวดเร็วดวยโปรแกรม Xmind มากกวาการคนหาขอมูลแบบแฟมเอกสาร ดวยความพึงพอใจในระดับดี
มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.75)
3. ทุกคนมีความเชื่อมั่นในระบบ สามารถแบงเบาทําใหผูที่เกี่ยวของเขาใจตรงกัน สามารถติดตามงานไดงายขึ้น

สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยนี้สามารถสรุปผลการใชโปรแกรม Xmind ในการสื่ อสารเพื่อการบริหารงานประกั นคุณภาพ
การศึกษา ผูที่ใชทุกคนมีความสบายใจ สามารถเขาใจไดงายวาจะคนหาขอมูลที่ตนเองตองการไดอยางไรและชวยใน
เรื่องการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการประกันไดรวดเร็วมากกวาการคนหาขอมูลแบบแฟมเอกสารดวยความพึงพอใจใน
ระดับดีมากที่สุดมีคาเฉลี่ย 4.75 ทุกคนมีความชื่นชอบการสื่อสารการประกันคุณภาพการศึกษาดวยโปรแกรม
Xmind ดวยความพึงพอใจในระดับดีมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.73 สามารถแบงเบาทําใหผูที่เกี่ยวของเขาใจตรงกัน และ
สามารถติดตามงานไดงายขึ้น
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การคัด เลือกอาจารยดีเดน แหงชาติไดจั ดขึ้นทุก ปโดยที่ประชุ มประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแห ง
ประเทศไทย (ปอมท.) ในอดีตการคัดเลือกรอบแรกการเก็บรวบรวมคะแนนและการประมวลผลคะแนนจาก
คณะกรรมการเกือบรอยคนทําดวยมือทุกขั้นตอนทําใหการประมวลผลลาชา ผูวิจัยตองการพัฒนาระบบสนับสนุน
การคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. 2560 ซึ่งประกอบดวยแอพพลิเคชั่นไลนซึ่งนํามาชวยในการสื่อสาร ชวย
ประสานงานใหคณะกรรมการมีความเขาใจกฎเกณฑและระเบียบที่ถูกตองตรงกัน การเก็บขอมูลบนกลุมเมฆเพื่อให
คณะกรรมการไดมีเวลาอานขอมูลกอนลวงหนาพรอมประเมินคะแนนดิบ และโปรแกรม excel ที่ถูกพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพซึ่งสามารถประมวลผล วิเคราะห และรายงานผลผูที่มีคะแนนสูงสุดสามอันดับแรกไดอยางถูกตอง
รวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ทําใหการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลการสํารวจ
แบบสอบถามจากคณะกรรมการทั้งหมด 79 คน ระดับความพึงพอใจของเวลาดําเนินการอยูในระดับดีมากคาเฉลี่ย
4.76 ระดับความพึงพอใจดานความถูกตองโปรงใสของการประมวลผลอยูในระดับดีมากคาเฉลี่ย 4.81 จากการ
สังเกตคณะกรรมการทุกคนมีความสุขอยางเห็นไดชัด มีเวลาปฏิสัมพันธระหวางกรรมการมากขึ้นกวาปที่ผานมา
สามารถรายงานผลการคัดเลือกเสร็จเร็วกวาปแลวประมาณสองชั่วโมง
คําสําคัญ: LINE application โปรแกรม excel การเก็บขอมูลบนกลุมเมฆ

Abstract

The selection activity of national outstanding teacher is held annually by the Council of
University Faculty Senate of Thailand or CUFST. In the past, the first round of selection, every
processing step was done by hand. This caused processing time delay. The researcher wanted to
develop a system to support the selection of outstanding national instructors in 2017. This new
system was consists of using a group line application, helping committees to understand the
rules correctly, using cloud storage allowing the board to read data in advance and to assess
raw scores, and using developed excel program helping to process, analyze, and report top
three score accurately, quickly for maximum efficiency. This system helped the selection activity
more effective. A total of 79 committees answered questionnaires. The satisfaction in the
system with fast processing time was at very good level, the average 4.76. The satisfaction with
computing accuracy and transparency of the system was at very good level, the average 4.81.
On observation, all users were happy and had more time to interaction between others. The
selection process was finished about two hours earlier than the previous year.
Keywords: LINE application, Excel program, Cloud storage
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บทนํา

ที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) ซึ่งกอตั้งในป พ.ศ. 2523 เกิดจากการ
รวมกลุ มของประธานสภาอาจารยที่ เปนไปตามพระราชบั ญญัติของมหาวิ ทยาลัยนั้นๆ และใหรวมถึงองคกรใน
มหาวิทยาลัยที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น โดยมีเครือขายมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และใหรวมถึง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เรียกชื่ออยางอื่น ปจจุบันมีเครือขายมหาวิทยาลัย/สถาบันเขารวมอยู 28 แหง ในป พ.ศ.
2544 เปนปแรกที่ ปอมท. ไดริเริ่มใหมีรางวัลเกียรติยศ ชื่อรางวัลอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. โดยไดจัดประชุม
วิชาการประจําปซึ่งในงานนี้มีการประกาศรายชื่อผูที่ผานการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ในแตละสาขาซึ่งมี
ทั้งหมด 5 สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาสังคมศาสตร สาขามนุษยและ
ศิลปกรรมศาสตร และสาขารับใชสังคม โดยมีการมอบโลประกาศเกียรติคุณจารึกชื่ออาจารยดีเดนแหงชาติในแตละ
สาขาลงนามโดยท านนายกรั ฐมนตรี ให กับผู ที่ผ านการคัดเลือกอาจารย ดีเดนแหงชาติ แต ละทาน มี การออกสื่ อ
ประชาสัมพันธทุกชองทางเพื่อเผยแพรขาวอาจารยดีเดนแหงชาติ เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกอาจารย
เปนอยางมาก จึงสืบทอดถือปฏิบัติใหมีการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติประจําทุกปจวบจนปจจุบัน ซึ่งขั้นตอนการ
คัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติมีการคัดเลือกสองรอบ รอบแรกจะใหอาจารยที่สนใจเสนอตัวเองเขามาโดยตองให
ขอมูลประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ผลงานดานความรูความสามารถในเชิงวิชาการ เชน งาน
แตงตํารา งานวิจัย บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัย และผลงานลักษณะอื่นๆ เปนตน ผลงานดานความสามารถใน
การถายทอดความรู เชน งานสอน การถายทอดกระบวนการวิจัย ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู การ
พัฒนานวัตกรรมการสอน เปนตน ผลงานดานคุณธรรม จริยธรรม และผลงานดานการอุทิศตนเพือ่ สวนรวม โดยมีการ
แนบเอกสารและไฟล คณะกรรมการคัดเลือกตองอานขอมูลของผูเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกอยางละเอียด แลวทํา
การประชุ มสรุ ปผู เสนอชื่อที่ ผ านการคั ดเลื อกรอบแรกไม เกิ นสาขาละสามรายชื่ อ ส วนการคั ดเลื อกรอบที่ สอง
คณะกรรมการคัดเลือกตองไปสัมภาษณผูเสนอชื่อที่ผานการคัดเลือกรอบแรกทุกคนเพื่อใหไดขอมูลเชิงประจักษถึงจิต
วิญญาณความเปนครู การครองงาน การครองคน การครองตนและครอบครัว การคัดเลือกรอบแรกในปที่ผานๆ มา
จะมีปญหาเพราะมีผูเสนอชื่อเปนจํานวนมาก ทําใหคณะกรรมการตองอานขอมูลอยางละเอียดในเวลาจํากัดเพียง
วันที่นัดประชุมคัดเลือกรอบแรกเทานั้น การสื่อสารระหวางคณะกรรมการใชเพียงคําสั่ง จดหมายเวียนเปนการ
สื่อสารทางเดียว และทุกขั้นตอนของการคัดเลือกทําดวยมือสงผลใหรายงานผลการคัดเลือกลาชา ผูวิจัยไดศึกษาจา
กกฤษณีและพัชนี (2559) พฤติกรรมการใชแอพพลิเคชั่นไลน ความพึงพอใจ และการนําไปใชประโยชนของคน
กรุงเทพ กองสงเสริมวิชาการ (2561) การใชงาน Google Apps เพื่อบริหารจัดการขอมูลรวมกัน และ วิไลวรรณ
(2557) การพัฒนาโปรแกรม excel กับตารางการทํางานของนักเรียน ทําใหผูวิจัยตองการทําระบบเพื่อสนับสนุนการ
คัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติโดยนําแอพพลิเคชั่นไลนมาชวยในการสื่อสารระหวางคณะกรรมการ นําขอมูลขึ้นบน
ระบบ cloud เพื่อใหคณะกรรมการไดอานและประเมินคะแนนมาลวงหนา และพัฒนาโปรแกรม excel ชวยในการ
ประมวลผลคะแนนดวยความรวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. 2560 เพื่อแกปญหาการสื่อสาร
ระหวางคณะกรรมการ คณะกรรมการมีเวลาอานขอมูลลวงหนาพรอมมีเวลาในการประเมินขอมูล และมีโปรแกรม
ชวยในการประมวลผลพรอมสามารถรายงานผลการคัดเลือกไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. เพื่อศึกษาความพึงพอผูใชระบบสนับสนุนการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. 2560

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยนี้จัดทําระบบสนับสนุนการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. โดยนําแอพพลิเคชั่นไลนมาชวยใน
การสื่อสารระหวางคณะกรรมการเพื่อใหทราบกฎและระเบียบที่ถูกตองตรงกัน มีการนําขอมูลผูเสนอชื่อเขาคัดเลือก
อาจารยดีเดนทุกคนขึ้นบนระบบ cloud เพื่อใหคณะกรรมการไดอานและประเมินคะแนนมาลวงหนาเปนเวลาสิบวัน
และพัฒนาโปรแกรม excel ชวยในการประมวลผลคะแนนดวยความรวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได ดังแสดงในภาพที่
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1 ประชากรคือผูใชระบบประกอบดวยคณะกรรมการคัดเลือกจํานวน 79 คน ตัวอยางไดจากประชากรคณะกรรมการ
คัดเลือกทั้ง 79 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถามและการสังเกต มีพนักงานทําหนาที่ปอนขอมูลคะแนน
ดิบจากคณะกรรมการเขาสูโปรแกรม excel จํานวน 10 คนจะไมถือวาเปนผูใชระบบเพราะไมไดใชทั้งระบบ

ระบบสนับสนุนการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. 2560

ในป 2560 มีผูเสนอชื่อเพื่อเขาการคัดเลือกเปนอาจารยดีเดนแหงชาติรวม 40 คน (หากแยกเปนรายสาขา ผู
เสนอชื่อสาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 9 คน สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 8 คน สาขาสังคมศาสตร 4 คน สาขามนุษย
และศิลปกรรมศาสตร 8 คน และสาขารับใชสังคม 11 คน) กรรมการมีจาํ นวนทั้งหมด 79 คน (หากแยกเปนรายสาขา
กรรมการสาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 17 คน สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 14 คน สาขาสังคมศาสตร 15 คน สาขา
มนุษยและศิลปกรรมศาสตร 16 คน และสาขารั บใช สังคม 17 คน) จากโจทยป ญหาของการคัดเลือกรอบแรก
เนื่องจากมีผูเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกเปนจํานวนมากทําใหกรรมการคัดเลือกตองอานขอมูลปริมาณมากอยาง
ละเอียดในเวลาจํากัดเพียงวันที่นัดประชุมคัดเลือกรอบแรกเทานั้น การมารับรูกฎเกณฑของกรรมการในวันนั้นทําให
กรรมการเครียดและการตัดสินผลภายในเวลาจํากัด เพื่อแกปญหาดังกลาวผูวิจัยไดทําระบบสนับสนุนการคัดเลือก
อาจารยดีเดนแหงชาติปอมท. ซึ่งระบบนี้ประกอบดวยแอพพลิเคชันไลน การเก็บขอมูลบนกลุมเมฆ และการพัฒนา
excel ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถประมวลผล วิเคราะห และรายงานไดอยางถูกตองรวดเร็วเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
ซึ่งโปรแกรมไดผานการตรวจสอบความถูกตองแมนยํา 100 % กอนนํามาใชจริง ระบบแสดงดังรูปภาพที่ 1 โดยสวน
หนาจอโปรแกรม excel การกรอกคะแนนดิบดังรูปภาพที่ 2 รายงานการคัดเลือกแสดงดังรูปภาพที่ 3

ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการทํางานของระบบสนับสนุนการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. 2560
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ภาพที่ 2 แสดงหนาจอการปอนคะแนนดิบซึ่งแตละชองกรอกตัวเลขจํานวนเต็ม 0 ถึง 5

ภาพที่ 3 หนาจอรายงานผลการคัดเลือกซึ่งโปรแกรมเรียงลําดับคะแนนจากมากไปหานอยโดยอัตโนมัติ

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

การใชไลนไดพูดคุยรูจักกันกอนภายในกลุมและกรรมการอํานวยการกลางทําใหการทํางานราบรื่น การนํา
ขอมูลขึ้น could ทําใหคณะกรรมการมีเวลาในการอานขอมูลของผูเสนอชื่อทุกคนไดอยางละเอียดรอบคอบมาก
ยิ่งขึ้น การคํานวณคะแนนรวดเร็วทันใจ ถูกตอง และสามารถตรวจสอบได การรายงานผลสามารถทําไดทันทีที่ปอน
ขอมูลเสร็จตรงตามวัตถุประสงคขอที่ 1ของงานวิจัย เนื่องจากแตละหองการคัดเลือกมีคอมพิวเตอรเครื่องเดียวผูวิจัย
จึงตัดสินใจใชโปรแกรม excel ชวยในการประมวลผล ถาใหกรรมการแตละคนตองปอนคะแนนดิบเองเหตุการณ
เปลี่ยนคนปอนขอมูลคะแนนดิบคงจะวุนวาย ผูวิจัยจึงตัดสินใจใหมีพนักงานอํานวยความสะดวกที่สามารถพิมพขอมูล
คะแนนดิบของคณะกรรมการประจําหองไวหองละ 2 คน คนหนึ่งพิมพขอมูลอีกคนคอยตรวจทาน แตมีปญหาคือ
ปริมาณงานของพนักงานปอนขอมูลคะแนนดิบของคณะกรรมการคัดเลือก โดยกรรมการแตละคนมีคะแนนดิบ 29
ชองขอมูลตอผูเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกหนึ่งคนดังภาพที่ 2 ปริมาณงานนี้สามารถดูไดดังตารางที่ 1 ซึ่งปญหา
ปริมาณงานของคนที่ปอนขอมูลคะแนนดิบเปนปญหาที่ควรดําเนินการแกไขในปตอไป
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ตารางที่ 1 จํานวนขอมูลชองคะแนนดิบที่พนักงานประจําหองตองปอนขอมูลเขาสูโปรแกรม excel
หองคัดเลือกอาจารยดีเดน
จํานวนชองคะแนนที่พนักงานตองปอนคะแนนดิบของคณะกรรมการ
สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
4,437
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
3,248
สาขาสังคมศาสตร
1,740
สาขามนุษยและศิลปกรรมศาสตร
3,712
สาขารับใชสังคม
5,423
จากขอมูลในตารางตัวเลขจํานวนชองคะแนนที่พนักงานตองปอนขอมูลคํานวณจากจํานวนกรรมการคัดเลือก
ในแตละหองคัดเลือกอาจารยดีเดนคูณกับจํานวนผูเสนอชื่อเพื่อเขาคัดเลือกคูณดวยจํานวน 29 ชองคะแนน การมี
พนักงานชวยปอนคะแนนดิบเขาสูโปรแกรม excel ทําใหกรรมการคัดเลือกสะดวกสบาย ในหองคัดเลือกอาจารย
ดีเดนในแตละสาขามีอุปกรณคอมพิวเตอรตั้งโตะเพียงหนึ่งเครื่องและมีเครื่องฉาย LCD กรรมการสามารถตรวจสอบดู
ขณะที่พนั กงานปอนข อมูลได หรือขอตรวจสอบจากโปรแกรมยอนหลังได หากมีขอสงสั ย โปรแกรมจะโปร งใส
สามารถตรวจสอบความถูกตองไดซึ่งมีความแมนยํา 100 % การสํารวจแบบสอบถามจากคณะกรรมการทั้งหมด 79
คน ระดับความพึงพอใจของความรวดเร็วในเวลาดําเนินการอยูในระดับดีมากคาเฉลี่ย 4.76 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.61 ระดับความพึงพอใจดานความถูกตองโปรงใสของการประมวลผลอยูในระดับดีมากคาเฉลี่ย 4.81 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.53 ผลการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติรอบแรกในป พ.ศ. 2560 ไดดําเนินการเสร็จเร็วกวาปที่ผานมา
ประมาณ 2 ชั่วโมง จากการสังเกตพบวาคณะกรรมการมีความสุขและมีเวลาปฏิสัมพันธระหวางกันมากกวาปท่ีผาน
มา พนักงานปอนขอมูลคะแนนดิบเขาสูโปรแกรม excel ไดทานขาวเที่ยงลาชาเพราะตองปอนขอมูลคะแนนดิบเปน
จํานวนมาก แตพนักงานปอนขอมูลทุกคนมีความสุขและเต็มใจเสนอตัวมาชวยงานอีกเมื่อผูวิจัยถามวาตองการใหมา
ชวยในปถัดไปไหม แสดงใหเห็นถึงความพึงพอใจของผูใชระบบทุกคน

สรุปผลการวิจัย

ระบบสนับสนุนการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. 2560 ที่ประกอบดวยแอพพลิเคชันไลน การเก็บ
ขอมูลบนกลุมเมฆ และการพัฒนาโปรแกรม excel ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถประมวลผล วิเคราะห และรายงานได
อยางถูกตองรวดเร็ว สามารถใชในการสนับสนุนการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. 2560 รอบแรกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ผูใชระบบดังกลาวมีความพึงพอใจระดับดีมากในทุกดาน แตการที่พนักงานตองปอนขอมูลคะแนนดิบ
ของคณะกรรมการเปนจํานวนมากในเวลาจํากัดควรตองมีการพัฒนาตอไป
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โปรแกรมประยุกตออนไลนสําหรับคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. 2561
Online Application for Selection Process of CUFST National Outstanding Lecturer 2018
____________________________________________________________________
1*
1
1

นวลสวาท หิรญ
ั สกลวงศ กวินวัชร โฆษิตโชติอนันต และ คณัสนันท ฉมาเมธากุล
Nualsawat Hiransakolwong1 Kawinwatchara khositchot-anan1 and Kanatsanan Chamametakul1

บทคัดยอ

ที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) การคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ
ปอมท. ถือเปนภารกิจที่สําคัญอยางหนึ่ง เพื่อคัดเลือกอาจารยในระดับอุดมศึกษาตางๆ ที่มีจิตวิญญาณความเปนครู
ประพฤติตน ปฏิบัติตนเปนคนดี โดยป พ.ศ. 2560 ไดมีระบบสนับสนุนการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท.
แตมีปญหาเรื่องโหลดปริมาณงานของเจาหนาที่บันทึกคะแนนดิบเปนอยางมาก ในป พ.ศ. 2561 ผูวิจัยตองการ
แกปญหาดังกลาว ทําโปรแกรมประยุกตออนไลนสําหรับคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. ใหคณะกรรมการ
แตละคนสามารถปอนขอมูลคะแนนดิบออนไลนไดดวยตนเอง โดยโปรแกรมประยุกตนี้เลียนแบบการคํานวณ การ
ประมวลผลเชนเดียวกับระบบสนับสนุนการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท พ.ศ. 2560 โดยทําการแกไขให
ทุกขั้นตอนออนไลน ผลความพึงพอใจจากผูใชโปรแกรมซึ่งเปนกรรมการคัดเลือกจํานวนทั้งสิ้น 118 คน ตอบ
แบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 83 คน คิดเปนรอยละ 70.3 โดยผูกรอกแบบสอบถามทั้งหมดมีระดับความพึงพอใจในทุก
ดานของการใชโปรแกรมประยุกตออนไลนนี้อยูในระดับดีมาก (คาเฉลี่ย 4.66)
คําสําคัญ: โปรแกรมประยุกต เว็บแอพพลิเคชั่น คํานวณออนไลน

Abstract

The Council of University Faculty Senate of Thailand or CUFST annually selects for the
national outstanding lecturer. In 2017, there was a system to support the selection of national
outstanding lecturer, but there was a problem loading the amount of work for staff recording the raw
scores. In 2018, researchers wanted to solve the problem by creating an application that allowed
each committee to input their own raw scores online. This application imitated the calculation of the
system in previous year with online processing. By measuring the satisfaction of 83 from 118 users
(70.3%), who used the new program, all respondents gave satisfactions with all aspects of using this
online application at very good level (average 4.66).
Keywords: online applications, web applications, online computation

บทนํา

ที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) เปนองคกรที่จัดตั้งโดยการรวมตัวกัน
ของประธานสภาคณาจารย มหาวิทยาลัย/สถาบันตาง ๆ ของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีสมาชิกอยู
ทั้งหมด 28 มหาวิทยาลัย/สถาบัน เปนการเสียสละเพื่อทําหนาที่เปนผูแทนของคณาจารยในเรื่องตางๆ โดยไมมี
คาตอบแทน หรือผลประโยชนอื่นๆ ปอมท. เปนองคกรที่ไมมีงบประมาณเปนของตนเอง การคัดเลือกอาจารยดีเดน
แหงชาติ ปอมท. ถือเปนภารกิจที่สําคัญอยางหนึ่ง เพื่อคัดเลือกอาจารยในระดับอุดมศึกษาตาง ๆ ที่มีจิตวิญญาณ
ความเปนครู ประพฤติตน ปฏิบัติตนเปนคนดี การคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติปอมท. ป พ.ศ. 2561 จะมีทั้งหมด
6 สาขา สาขาละ 1 คน ไดแก สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาสังคมศาสตร สาขา
มนุษยศาสตร สาขาศิลปกรรมศาสตร และสาขารับใชสังคม ซึ่งการคัดเลือกจะพิจารณาสองรอบ โดยป พ.ศ. 2560 ได
มีระบบสนับสนุนการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. แตมีปญหาเรื่องโหลดปริมาณงานของเจาหนาที่บันทึก
1
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คะแนนดิบเปนอยางมาก จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของจิตรพงษและนิธิ (2559) การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นใน
ระบบงานตรวจสุขภาพ จักรินทรและจิติมนต (2012) พัฒนาซอฟตแวรวางแผนมื้ออาหารเพื่อการควบคุมน้ําหนัก ซึ่ง
ทั้งสองงานวิจัยนี้เปนโปรแกรมประยุกตออนไลนไดจุดประกายความคิดใหกับผูวิจัย ในป พ.ศ. 2561 ผูวิจัยตองการ
แกปญหาดังกลาวขางตน โดยจัดทําโปรแกรมประยุกตออนไลนสําหรับคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. ให
คณะกรรมการแตละคนสามารถปอนขอมูลคะแนนดิบออนไลนไดดวยตนเอง และทําการศึกษาผลการใชโปรแกรม

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อจัดทําโปรแกรมประยุกตออนไลนสําหรับคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติรอบแรก ปอมท. พ.ศ. 2561
โดยคณะกรรมการแตละคนสามารถปอนขอมูลคะแนนดิบออนไลนไดดวยตนเอง เพื่อแกปญหาการโหลดงานของ
เจาหนาที่ปอนคะแนนดิบของกรรมการทุกคน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใชโปรแกรมประยุกตออนไลนสําหรับคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติรอบ
แรก ปอมท. พ.ศ. 2561

ระเบียบวิธีวิจัย

ในป พ.ศ. 2561 จํานวนคณะกรรมการคัดเลือกและจํานวนผูเสนอชื่อเพื่อเขารับการคัดเลือกเพิ่มขึ้นจากปที่
ผานมาโดยเฉพาะคณะกรรมการคัดเลือกมีจํานวนเพิ่มขึ้นเปนเทาตัวทําใหปริมาณงานของพนักงานปอนขอมูลคะแนน
ดิบเขาสูระบบเพิ่มขึ้นอยางมากหากไมหาวิธีแกไข จํานวนคณะกรรมการคัดเลือกมีจํานวนทั้งหมด 118 คน (หากแยก
เปนรายสาขา สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 20 คน สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 20 คน สาขาสังคมศาสตร 21 คน
สาขามนุษยศาสตร 21 คน ศิลปกรรมศาสตร 20 คน และสาขารับใชสังคม 20 คน) ผูเสนอชื่อเขารับการคัดเลือกเปน
อาจารยดีเดนแหงชาติรวม 41 คน (หากแยกเปนรายสาขา ผูเสนอชื่อสาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 11 คน สาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ 9 คน สาขาสังคมศาสตร 6 คน สาขามนุษยศาสตร 3 คน ศิลปกรรมศาสตร 5 คน และสาขารับ
ใชสังคม 4 คน) ผูวิจัยจัดทําโปรแกรมประยุกตออนไลนเพื่อสนับสนุนการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท.
2561 ซึ่งระบบนี้ประกอบดวย เว็บแอพพลิเคชั่นพัฒนาดวยโปรแกรมภาษา php MySQL และ JavaScript โดย
คณะกรรมการคัดเลือกสามารถทํางานไดบนอุปกรณคอมพิวเตอร notebook ipad หรือ smart phone ที่ใดก็ได
เพียงตองมีอินเตอรเน็ต โดยการเขาใชงานระบบตองมีการ login ดวย username และ password แสดงดังรูปภาพ
ที่ 1 สวนของ username จะเปนตัวแสดงถึงสาขาที่คณะกรรมการคัดเลือก และลําดับที่แตงตั้งใหเปนกรรมการ
คัดเลือกในสาขานั้น ซึ่งผูใชงานจะสามารถประเมินคะแนนของอาจารยผูเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ
ไดเฉพาะของสาขาที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการเทานั้น ตัวอยางเชน username A01 โดยที่ A คือสาขาที่เปน
กรรมการคัดเลือก 01 หมายถึงลําดับที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการคัดเลือกคนที่ 1 ซึ่งสาขาสามารถแบงรหัสได
ดังนี้ A แทนสาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี B แทนสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ C แทนสาขาสังคมศาสตร D แทนสาขา
มนุษยศาสตร E แทนสาขาศิลปกรรมศาสตร และ F แทนสาขารับใชสังคม สวน password ทางผูดูแลระบบจะมอบ
รหัสผานมาใหกอน เมื่อผูใชงาน login ไดแลวควรทําการเปลี่ยนรหัสผานไดเอง ถือวามีความปลอดภัยในการปอน
ขอมูลผลคะแนนดิบ คณะกรรมการมั่นใจวาปลอดภัย เพราะไมมีใครทราบรหัสผานที่เปลี่ยนคาไปนอกจากเฉพาะตัว
กรรมการผูที่เปลี่ยนคารหัสผานจะทราบเพียงผูเดียวเทานั้น กรรมการคัดเลือกสาขาใดจะเห็นอาจารยผูเสนอชื่อเพื่อ
คัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติในสาขาที่ตนเองไดรับแตงตั้งใหเปนผูคัดเลือกเทานั้น โปรแกรมจะมีระบบปฏิสัมพันธที่
ดีจึงงายตอการใช ทําใหกรรมการสามารถปอนคะแนนดิบไดดวยตนเองโดยสามารถทยอยทําทุกครั้งที่อานขอมูลของ
อาจารยที่เสนอชื่อเขารับการคัดเลือกคนใดเสร็จสามารถประเมินคะแนนและปอนขอมูลคะแนนดิบเสร็จก็ทําการ
บันทึก เมื่อกรรมการว างก็ คอยมาทําต อ กรรมการสามารถอานข อมูล ประเมินผล ปอนคะแนนดิบเขาสู ระบบ
สามารถแกไขผลไดดวยเมื่อมีความผิดพลาด ทําทุกอยางดวยตัวกรรมการเอง ดวยอุปกรณใดก็ได ทีไหนก็ได ขอเพียง
มีอินเทอรเน็ตเปนเวลาสิบวันลวงหนากอนวันประชุมสรุปผล ทําใหคณะกรรมการสามารถมีเวลาในการอานขอมูล
อยางละเอียด มีเวลาในการประเมินผลและการปอนขอมูลสามารถตรวจเช็คจนเปนที่พอใจ ทุกขั้นตอนทําดวยตนเอง
มั่นใจในความปลอดภัยของขอมูลคะแนนดิบที่ตนเองทําการประเมิน ไมมีกรรมการทานอื่นลวงรูขอมูลไดเพราะมี
username และ password ที่ตนเองเปนผูที่ทราบเทานั้น โปรแกรมนี้ไมจําเปนตองมีพนักงานชวยปอนขอมูลอีกเลย
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กรรมการแตละคนสามารถปอนคะแนนดิบหลังจากประเมินจากขอมูลอาจารยผูเสนอชื่อในระบบ cloud
ซึ่งระบบจะแสดงรหัส เชน A01 ตามดวยชื่อและนามสกุลของกรรมการ และแสดงรหัส เชน TA01 (Tแทนอาจารย
ผูเสนอชื่อ Aแทนสาขา 01 แทนลําดับที่ของอาจารยผูเสนอชื่อ) ตามดวยชื่อและนามสกุลของอาจารยผูเสนอชื่อเขา
รับการคัดเลือกใหเห็นดวย แตเนื่องจากเปนขอมูลที่ไมตองการเผยแพรจึงไมสามารถแสดงภาพการปอนขอมูล เมื่อ
กรรมการปอนขอมูลคะแนนดิบเสร็จกดบันทึก ขอมูลคะแนนดิบจะถูกบันทึกซึ่งกรรมการสามารถมาแกไขกี่ครั้งก็ได
จนเปนที่พอใจ เมื่อกรรมการอํานวยการกลางประกาศสิ้นสุดเวลาในการแกไข ผูดูแลระบบจะกดสรุปผลโปรแกรม
จะนําขอมูลคะแนนดิบมาคูณกับน้ําหนักในแตละตัวชี้วัดแลวรายงานคะแนนรวมของอาจารยผูเสนอชื่อเพื่อเขารับ
การแขงขันจากทุกกรรมการ หลังจากนั้นโปรแกรมจะคํานวณหาคาเฉลี่ยของคะแนนรวมจากกรรมการทุกคนและ
นําคาคะแนนเฉลี่ยนี้มาเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยดังรูปภาพที่ 2 และนําผลการเรียงลําดับคะแนนมา
รายงาน พรอมผลคะแนนอยางละเอียด เพื่อใหคณะกรรมการใชในการพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก

ภาพที่ 1 แสดงระบบการคัดเลือกและแสดงหนาจอ login ดวย username และ password
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ภาพที่ 2 แสดงขั้นตอนวิธีในโปรแกรมเพื่อการคํานวณคะแนนของคณะกรรมการ

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

คณะกรรมการคั ด เลื อ กอาจารย ดี เ ด น แห ง ชาติ ปอมท. พ.ศ. 2561 มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 118 คน ตอบ
แบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 83 คน คิดเปนรอยละ 70.3 โดยผูกรอกแบบสอบถามทั้งหมดแบงเปนเพศชาย 46 คน คิด
เปนรอยละ 55.4 เพศหญิง 37 คน คิดเปนรอยละ 44.6 ระดับวุฒิการศึกษา ปริญญาโท จํานวน 23 คน คิดเปน
รอยละ 27.7 ปริญญาเอก 60 คน คิดเปนรอยละ 72.3 ตําแหนงทางวิชาการ สามารถจําแนกเปนอาจารย จํานวน
26 คน คิดเปนรอยละ 31.3 ผูชวยศาสตราจารย จํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 55.4 รองศาสตราจารย จํานวน
11 คน คิดเปนรอยละ 13.3 ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใชโปรแกรมประยุกตนี้สามารถสรุปไดดังนี้ ดานการ
ใชงานที่งายความพึงพอใจระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.663 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 ดานความถูกตองแมนยํา
ความพึงพอใจระดับดีมากคะแนนเฉลี่ย 4.683 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 ดานความรวดเร็วในการประมวลผล
ความพึงพอใจระดับดีมากคะแนนเฉลี่ย 4.747 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 ดานความปลอดภัยของขอมูลความพึง
พอใจระดับดีมากคะแนนเฉลี่ย 4.561 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 ทุกคนมีความพึงพอใจในการใชงานระบบอยูใน
ระดับที่ดีมากในทุกดานคาเฉลี่ย 4.66 ไดรับคําชื่นชมวาระบบใชงานงาย ไมซับซอน แมคนที่ไมถนัดดานเทคโนโลยี
จะเปนอุปสรรคในการเรียนรูเพียงชวงแรกเทานั้น หลังจากไดฝกปฏิบัติในระยะสั้น ๆ ก็เกิดความชํานาญสามารถ
ทํางานไดสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตองขอบคุณและชื่นชมผูสรางโปรแกรม เปนโปรแกรมมีประโยชน
อยางมาก สะดวกในการรวมคะแนน และประหยัดลดการใชกระดาษไดอยางมาก
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สรุปผลการวิจัย

โปรแกรมประยุกตออนไลนสําหรับคัดเลือกอาจารยดเี ดนแหงชาตินี้ คณะกรรมการแตละคนสามารถปอน
ขอมูลคะแนนดิบออนไลนไดดวยตนเอง ไดแกปญหาการโหลดงานของเจาหนาที่ชวยปอนคะแนนดิบของกรรมการ
ทุกคน ผูใชโปรแกรมดังกลาวทุกคนชื่นชอบมีความพึงพอใจระดับดีมากในทุกดาน เชน ดานการใชงานที่งาย ดาน
ความถูกตอ งแม นยํา ดานความรวดเร็วในการประมวลผล ดา นความปลอดภัย ของขอมูล ดวยคาเฉลี่ย 4.66
โปรแกรมมีประโยชนอยางมาก สะดวกในการรวมคะแนน และชวยประหยัดสามารถลดการใชกระดาษลงได
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ตัวแบบการประมวลผลสนับสนุนการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท.
Computational Model Supporting the Selection of National Outstanding Teacher
___________________________________________________________________
1*
1

นวลสวาท หิรญ
ั สกลวงศ และ รุจิพันธุ โกษารัตน
Nualsawat Hiransakolwong1 and Rujipan Kosarat1

บทคัดยอ

การคัดเลือกครูดีเดน หรือการคัดเลือกใดๆ หากมีกรรมการใหคะแนนจํานวนมาก การประมวลผลคะแนน
คิดอยางงายดวยการหาคาเฉลี่ยจากคะแนนของคณะกรรมการที่ปอนขอมูล คาเฉลี่ยอาจไมไดผลที่เปนตัวแทนที่ดี
ผูวิจัยไดทําการศึกษาการใหคะแนนของกรรมการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติปที่ผานมา ผลการวิเคราะหวิธีการ
คํานวณใหมควรใชมัธยฐานคะแนนของกรรมการเปนตัวแทนและการรายงานสารสนเทศขอมูลมากขึ้น เชนคาความ
กระจายตัวของขอมูล จะทําใหคณะกรรมการตัดสินใจคัดเลือกไดดียิ่งขึ้น
คําสําคัญ: คาเฉลี่ย คามัธยฐาน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

Abstract

Selection of outstanding teachers, or any selection having a large number of committees,
the simple way is to use the average scores entered by committees. This may not work as a
good substitute. The researcher has conducted a study on the scoring of the selection of
outstanding teachers in previous years. The results of the recalculated analysis should be based
on the median from scores of committees, and the reporting more information. This way can
help committees make a better decision.
Keywords: mean, median, stand deviation

บทนํา

ที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) จะทําการคัดเลือกอาจารยดีเดน
แหงชาติ ปอมท. ปละครั้ง ซึ่งการคัดเลือกจะพิจารณาสองรอบ รอบแรกจะใหอาจารยที่สนใจเสนอชื่อเขามาเพื่อรับ
การคัดเลือก โดยตองสงขอมูลประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ผลงานดานความรูความสามารถ
ในเชิงวิชาการ ผลงานดานความสามารถในการถายทอดความรู ผลงานดานคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ
และผลงานดานการอุทิศตนเพื่อสวนรวม โดยแนบเอกสารประกอบ คณะกรรมการคัดเลือกจะตองอานขอมูลของผู
เสนอชื่อเขารับการคัดเลือกอยางละเอียด ประเมินคะแนนแลวทําการปอนคะแนน มาประชุม และสรุปรายชื่อผู
เสนอชื่อที่ผานการคัดเลือกรอบแรกไมเกินสามรายชื่อในแตละสาขา ซึ่งสาขาจะนิยามจากปอมท. สวนการคัดเลือก
รอบที่สองคณะกรรมการคัดเลือกตองไปสัมภาษณผูเสนอชื่อที่ผานการคัดเลือกรอบแรกทุกรายชื่อ เพื่อใหไดขอมูล
เชิงประจักษถึงจิตวิญญาณความเปนครูที่ดี การครองงาน การครองคน การครองตนและครอบครัวคณะกรรมการ
คัดเลือกทุกคนตองตัดสินใจและสรุปผลการคัดเลือกใหเหลือเพียงหนึ่งรายชื่อในแตละสาขา เพื่อทําการประกาศผล
การคัดเลือกใหเปนอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. ในสาขานั้นๆ ประจําปที่ทําการคัดเลือก
ขั้นตอนการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติแสดงดังภาพที่ 1 โดยเริ่มจากอาจารยผูเสนอชื่อกรอกขอมูลแลว
ทําการสงขอมูลพรอมเอกสารแนบทุกอยางอยูใน CD พรอมฉบับเอกสารมายัง ปอมท. ซึ่งปอมท. จะนําขอมูลใน
CD ทั้งหมดขึ้นระบบ cloud แลวปอมท. จะเพิ่มขอมูลรายชื่อคณะกรรมการ รายชื่อผูเสนอชื่อในแตละสาขา ใส
ระเบียบ เกณฑการใหคะแนน น้ําหนักในแตละตัวชี้วัด เมื่อคณะกรรมการแตละคนอานขอมูลจากระบบ cloud ทํา
1
1
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การประเมิน แลวปอนคะแนนดิบ โปรแกรมประมวลผลคะแนนเดิมจะใชคาเฉลี่ยเปนตัวแทนขอมูล จากการศึกษา
คาแนวโนมเขาสูสวนกลางของสมพงษ (2561) ผูวิจัยเกิดความสงสัยวาคาเฉลี่ยจะเปนตัวแทนขอมูลที่ดีหรือไม จึง
ตองการทําการวิจัยตัวแบบการคํานวณใดเปนตัวแทนที่เหมาะสมมากกวาคาเฉลี่ย และตัวแบบใหมมีประโยชน
อยางไร ขอมูลสารสนเทศใดจะชวยใหคณะกรรมการสามารถใชในการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกไดดีขึ้น

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติรอบแรก

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อหาตัวแบบการประมวลผลที่ดเี พื่อใชสนับสนุนการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท.
2. เพื่อศึกษาประโยชนจากตัวแบบการประมวลผลเพื่อสนับสนุนการคัดเลือกอาจารยดเี ดนแหงชาติ ปอมท.

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยนี้จะใชการทดลองตัวแบบการประมวลผลคะแนน โดยทําการศึกษาจากขอมูลคะแนนดิบและผล
การคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติรอบแรกของ ปอมท. ขอมูลยอนหลังในป 2560 – 2561 พรอมทําการศึกษา
เปรียบเทียบถึงประโยชนของตัวแบบที่เลือก

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

เนื่องจากผลคะแนนเปนความลับไมสามารถเปดเผยรายละเอียดได ขอยกตัวอยางสรุปผลคะแนนของ
คณะกรรมการจํานวน 18 คนจะไมลงรายละเอียดของแตละคน จากผูเสนอชื่อเขารับการคัดเลือก (TA) จํานวน 11
รายชื่อแสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สรุปผลคะแนนรวมจากกรรมการทั้งหมดในสาขาตัวอยางที่เลือกมา
สรุปคาคะแนน
คาต่ําสุด
คาสูงสุด
คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คามัธยฐาน

TA1
9.50
96.00
25.01
20.27
17.63

TA2
38.50
97.50
54.74
14.10
51.63

ผูเสนอชื่อคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท.
TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 TA8 TA9
31.25 32.50 45.50 42.25 53.50 38.50 39.25
96.00 99.00 98.25 100.0 100.0 96.00 99.50
55.40 52.08 79.86 64.61 74.88 63.56 80.10
15.43 15.34 15.64 17.52 12.80 15.58 17.81
50.50 50.50 82.75 60.25 71.88 64.88 85.75

TA10
19.75
96.00
35.47
17.48
30.88

TA11
29.50
97.50
56.49
15.69
57.38

จากตารางที่ 1 สามารถอานผลไดดังนี้ ผูเสนอชื่อรายที่ 1 (TA 1) ในกรรมการจํานวน 18 คน มีกรรมการให
คะแนนรวมต่ํ าสุดที่ 9.50 คะแนน และมีกรรมการใหคะแนนรวมสูงสุด ที่ 96 คะแนน (จากคะแนนเต็ ม 100
คะแนน) คาคะแนนเฉลี่ยจากคณะกรรมการทั้ง 18 คนได 25.01 คะแนน ดวยคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 20.27 หากนํา
คามัธยฐานมาเปนตัวแทนจะได 17.63 คะแนน รายงานสรุปผลคะแนนการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติรอบแรก
สามารถดูไดจากตารางที่ 2
ตารางที่ 2 รายงานสรุปผลคะแนนการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติรอบแรกในสาขาตัวอยางที่เลือกมา
ผูเสนอชื่อคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท. คาเฉลี่ย
คามัธยฐาน
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
TA9
80.10
85.75
17.81
TA5
79.86
82.75
15.64
TA7
74.88
71.88
12.80
TA6
64.61
60.25
17.52
TA8
63.56
64.88
15.58
TA11
56.49
57.38
15.69
TA3
55.40
50.50
15.43
TA2
54.74
51.63
14.10
TA4
52.08
50.50
15.34
TA10
35.47
30.88
17.48
TA1
25.01
17.63
20.27

จากตารางที่ 2 วิธีเดิมใชคาเฉลี่ยในการจัดลําดับ ผูผานการคัดเลือกสามรายชื่อแรกคือ TA9 TA5 และ TA7
ซึ่งมีคาคะแนนรวมเฉลี่ย 80.10 79.86 และ 74.88 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 17.81 15.64 และ 12.80 ตามลําดับ
คาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีคามากกวาคือคาขอมูลคะแนนรวมจะมีการกระจายตัวมากกวา กลาวคือผูเสนอชื่อ TA9
มีคาคะแนนรวมที่ไดจากคณะกรรมการมีการกระจายมากกวาคะแนนรวมที่คณะกรรมการใหกับผูเสนอชื่อ TA5 จะ
เห็นวาคาเฉลี่ยลําดับที่ 2 และ 3 มีความใกลเคียงกัน จึงสมควรตัดสินใจใหผานการคัดเลือกรอบแรกทั้งสามรายชื่อ
หากใชคามัธยฐานจะเห็นวาผูสมควรผานการคัดเลือกรอบแรกเพียงสองชื่อเทานั้น เพราะ TA9 มีคามัธยฐาน 85.75
TA5 มีคามัธยฐาน 82.75 สวน TA7 มีคามัธยฐานหางจากอันดับสองคอนขางมาก ขณะเดียวกันคณะกรรมการ
ทั้งหมดใหคะแนนผูเสนอชื่อ TA7 ดวยการกระจายตัวนอยกวาสองอันดับแรก ดังนั้นจากตัวอยางนี้ คณะกรรมการมี
ความเปนไปไดที่จะตัดสินใหผูผานการคัดเลือกรอบแรกเพียงสองรายชื่อคือ TA9 และ TA5 เทานั้น การลดลงของผู
ผานการคัดเลือกรอบแรกจะทําใหคณะกรรมการประหยัดเวลา และคาใชจายเพราะจะใชเวลาและคาใชจายในการ
เดินทางไปสัมภาษณรอบที่สองเฉพาะผูที่ผา นเขารอบแรกเทานั้น การลดจํานวนผูผานเขารอบแรกลง 1 คนสามารถ
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ประหยัดคาใชจายในการเดินทางของกรรมการเฉลี่ยคนละ 5,000 บาท ถากรรมการมี 15 หรือ 16 คน ก็สามารถ
ประหยัดได 75,000 – 80,000 บาท ตารางที่ 3 และ 4 เปนผลการวิเคราะหการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ
รอบแรกจากสาขา (อีกตัวอยางที่เลือกมา) จากตารางที่ 4 จะเห็นวาหากใชคาเฉลี่ยไดผูผานการคัดเลือกสามอันดับ
แรกคือ TA3 TA2 และ TA4 แตหากใชคามัธยฐานจะทําใหผูผานการคัดเลือกสามอันดับแรกคือ TA3 TA4 และ
TA2 โดยคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของ TA3 และ TA4 มีความใกลเคียงกันมาก เมื่อตามดูผลการคัดเลือกรอบที่สอง ผู
ที่ไดรับการเสนอชื่อคือ TA4 แสดงวาคามัธยฐานเปนตัวแทนคะแนนในการคัดเลือกรอบแรกไดดีที่สุด ขอมูลที่ยกมา
เปนตัวอยางเปนขอมูลจริงแตไมสามารถเปดเผยรายละเอียด เพื่อไมใหเกิดความเสียหายกับผูที่เกี่ยวของทั้งหมด
จริงๆ ผูวิจัยลองศึกษาใชคาตัวแทนเขาสูสวนกลางหลายวิธี ซึ่งวิธีอื่นๆ ไดผลไมดีเทาคามัธยฐาน
ตารางที่ 3 ตัวอยางการสรุปผลคะแนนรวมจากกรรมการทั้งหมดในสาขา
สรุปคาคะแนน
คาต่ําสุด
คาสูงสุด
คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คามัธยฐาน

TA1
18.50
92.00
53.32
19.41
46.25

ผูเสนอชื่อคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท.
TA2
TA3
TA4
51.25
53.00
40.00
100.00
100.00
91.75
75.44
79.32
72.13
14.32
16.04
15.98
73.75
82.00
77.88

TA5
20.00
84.75
55.65
17.54
54.88

ตารางที่ 4 ตัวอยางรายงานสรุปผลคะแนนการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติรอบแรกในสาขา
ผูเสนอชื่อคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติ ปอมท.
TA3
TA2
TA4
TA5
TA1

คาเฉลี่ย
79.32
75.44
72.13
55.65
53.32

คามัธยฐาน
82.00
73.75
77.88
54.88
46.25

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
16.04
14.32
15.98
17.54
19.41

ดังนั้นงานวิจัยนี้เสนอตัวแบบโปรแกรมการประมวลผลดังภาพที่ 2 ซึ่งโปรแกรมจะใชคามัธยฐานจากขอมูล
คะแนนรวมของคณะกรรมการทุกคนมาเปนตัวแทนคะแนนของผูเสนอชื่อ นําขอมูลผูเสนอชื่อทุกคนมาเรียงลําดับ
รายงานผลสามอันดับแรก พรอมคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อใหคณะกรรมการตัดสินใจประกาศรายชื่อผูที่ผานการ
คัดเลือกรอบแรกไดดีขึ้น

สรุปผลการวิจัย

จากการวิเคราะหขอมูลยอนหลังสองปที่ผานมา สามารถยืนยันไดวาการใชคามัธยฐานของคะแนนรวม
ของคณะกรรมการทุกคนมาเปนตัวแทนสามารถนํามาใชเปนตัวแบบการประมวลผลเพื่อสนับสนุนการคัดเลือก
อาจารยดีเดนแหงชาติรอบแรกของ ปอมท. ดีที่สุด คาใกลเคียงกับผลการคัดเลือกรอบสุดทาย แตทั้งหมดนี้ผูเสนอ
ชื่อควรกรอกขอมูลใหละเอียดตรงตามความเปนจริง ขณะเดียวกันคณะกรรมการควรมีเวลาเพียงพอในอานขอมูล
ของผูเสนอชื่อบนระบบ cloud อยางละเอียดและทําการประเมินอยางยุติธรรมก็จะชวยสนับสนุนใหโปรแกรม
ประยุกตที่ใชตัวแบบที่นําเสนอนี้มีความถูกตองยิ่งขึ้น การใหขอมูลสารสนเทศ เชนคาเบี่ยงเบนตรฐาน ชวยบอกการ
กระจายตัวของคะแนน สามารถสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการการคัดเลือก หากตัดสินใจถูกตองจะชวย
ใหประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทางของคณะกรรมการในการไปคัดเลือกรอบสองเปนอยางมาก
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ภาพที่ 2 โปรแกรมประมวลผลคะแนนและรายงานสรุปผลคะแนนการคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติรอบแรก
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บทคัดยอ

การวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อหาระดับและปจจัยที่สงผลตอทัศนคติของบุคลากรที่มีตอคานิยมหลักขององคกร
คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
สํารวจ ดวยวิธีการสุมอยางงายกระจายทั่วทุกหนวยงานจากจํานวนตัวอยาง 170 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก t test และ One Way ANOVA ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
ผลการวิจัยพบวา ทัศนคติของบุคลากรที่มีตอคานิยมหลักขององคกรโดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายดานพบวาทัศนคติโดยเฉลี่ยทั้ง 7 ดาน อยูในระดับมาก เรียงจากมากไปนอยดังนี้ มีจรรยาบรรณและความ
ซื่อสัตย มีความมุงมั่นใฝรู ใฝศึกษาตลอดเวลา มีการทํางานเปนทีม มีน้ําใจและเอื้อเฟอเผื่อแผ มีความเปนผูนํา มี
ความรับผิดชอบในหนาที่ และมีความกระตือรือรน สูงาน สูปญหา และพบวา ปจจัยที่สงผลตอทัศนคติของบุคลากร
ที่มีตอคานิยมหลักขององคกรโดยรวม ไดแก ประเภทตําแหนงงาน การรูจักและเขาใจเกี่ยวกับคานิยม และการรูวา
คานิยมหลักของคณะวิทยาศาสตร คือ GETREAL มีผลตอการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสําคัญ: คานิยมหลัก ทัศนคติ องคกร

Abstract

This research objective is to determine level and factors affecting staff’s attitude on
organization’s core values, Faculty of Science, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.
Research instrument are questionnaire 170 samples were randomly collected through all
departments using simple random sampling. T test and One Way ANOVA were used to analyze
data via SPSS package. The results were as following. Staff’s average total attitude on
organization’s core values was at high level. When considering each category of core values, it was
found that all average those were at high which can be sorted by descending order as follows :
Ethical and Honesty concern, Academic curiosity, Teamwork, Generosity, Leadership, Responsibility,
and Enthusiasm. Factors affecting staff’s attitude on organization’s core values were as: type of
position, knowing values, and knowing Faculty of Science’s values which was GETREAL affect
working effectiveness statistically significantly at 0.05.
Keywords: core values, attitude of work, organization

บทนํา

คานิยมองคกรเปนเครื่องมือชนิดหนึ่งที่แตละองคกรนํามาใชในการบริหารงาน เนื่องจากคานิยมองคกรสวน
ใหญเปนพฤติกรรมเชิงบวกที่ฝงอยูในแตละบุคคล เปนตัวชวยผลักดันใหการปฏิบัติงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนขององคกรไดอยางรวดเร็ว ดังงานวิจัยของดลชนก โมธรรม และศิริลักษณ
1
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ประสันแพงศรี ที่พบวา อิทธิพลของคานิยมรวมมีผลตอความผูกพันองคกรซึ่งจะสงผลใหพนักงานทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูกับองคกรไดยาวนาน (ดลชนก และศิริลักษณ, 2558) คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
สามารถสรางนวัตกรรมในงานวิจัย มีการบริการวิชาการแกสังคม รวมถึงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จากการที่มี
พันธกิจที่หลากหลาย และมีบุคลากรที่มีภาระหนาที่แตกตางกัน จึงไดนําแนวคิดเรื่องคานิยมองคกรมาใชในการ
บริหารเพื่อกําหนดทิศทางการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรทุกคนไดมองเห็นเปาหมายในพันธกิจขององคกรรวมกัน
จึง ได จั ดอบรมสัม มนาให กั บ บุ ค ลากรมี ความรู ความเข าใจเกี่ ยวกั บ ค านิ ย มหลัก ขององค ก ร และได สรุ ป คํ า ว า
GETREAL เปนคานิยมหลักของคณะวิทยาศาสตร สจล. ซึ่งหมายถึง ความมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ (Generosity)
ความกระตือรือรน สูงาน สูปญหา (Enthusiasm) มีการทํางานรวมกันเปนทีม (Teamwork) มีความรับผิดชอบใน
หนาที่ (Responsibility) ยึดมั่นจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย (Ethical & Honesty Concern) มีความมุงมั่นใฝรู
ใฝศึกษาตลอดเวลา (Academic Curiosity) มีภาวะผูนํา (Leadership) ซึ่งพฤติกรรมทั้ง 7 ดานดังกลาวเปนเพียง
การสรุปจากผูเขารวมกิจกรรมเพียงกลุมเดียว อีกทั้งยังขาดการประชาสัมพันธเพื่อใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบ
อยางทั่วถึง และขาดการกระตุนถึงการรับรูคานิยมหลักอยางตอเนื่อง ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาทัศนคติของ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร สจล.ที่มีตอคานิยมหลัก (GETREAL) และศึกษาวาปจจัยใดบางที่สงผลตอทัศนคติของ
บุคลากรที่มีตอคานิยมหลักขององคกรดังกลาว

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาทัศนคติของบุคลากรที่มีตอคานิยมหลักขององคกรคณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอทัศนคติของบุคลากรที่มีตอคานิยมหลักขององคกรคณะวิทยาศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ระเบียบวิธีวิจัย

งานวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ประกอบดวยคําถาม 2 สวน คือ สวนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และสวนที่ 2 เปนคําถาม
เกี่ยวกับทัศนคติที่มีตอคานิยมหลัก โดยกําหนดเกณฑการแบงคาเฉลี่ยของระดับทัศนคติที่สงผลตอการปฏิบัติงาน
เปน 5 ระดับ คือ คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง นอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง นอย คาเฉลี่ย 2.513.50 หมายถึง ปานกลาง คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มาก คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มากที่สุด (กองวิจัย
ทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) ซึ่งมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากงานวิจัยตางๆ และขอมูลที่ไดจากการบรรยาย
เรื่อง การสรางคานิยมองคกร ซึ่งวิทยากรไดสรุปคานิยมหลักของคณะวิทยาศาสตร สจล. จากพฤติกรรมของ
บุคลากรที่เขารวมกิจกรรม พรอมกับปรึกษาขอคําถามจากผูเชี่ยวชาญทางสิถิติวิจัยและทําการทดสอบความ
เที่ยงตรง (Validity) และวิเคราะหความนาเชื่อถือ (Reliability Analysis) ดวยการสุมตรวจแบบสอบถามนํารอง
จํานวน 39 ชุด เพื่อทดสอบหาความเชื่อมั่น ดวยการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Alpha
Cronbach Coefficient) ไดคาในระดับ 0.922 ซึ่งหมายความวาขอคําถามอยูในระดับที่มีความนาเชื่อถืออยางมาก
(เยาวดี, 2549)
การสุมตัวอยาง
ประชากรในงานวิจัย หมายถึง บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนที่ทํางานในคณะวิทยาศาสตร
สจล. จํานวนทั้งสิ้น 281 คน ซึ่งไดขนาดของกลุมตัวอยางที่คํานวณได จากสูตรของ Taro Yamane (ชานินทร
และคณะ, 2560) จํานวน 165 คน และไดทําการเก็บขอมูลเผื่อเปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 170 คน โดยใชวิธีการสุม
ตัวอยางอยางงาย และกระจายในทุกหนวยงาน
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก จํานวนความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage)
คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)
สถิตเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดแก การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสําหรับกลุม
ตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระตอกัน (Independence t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว
(One-way ANOVA) สําหรับการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยมากกวา 2 กลุม

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากการสํารวจดวยการเก็บแบบสอบถาม พบวา มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวนทั้งสิ้น 170 คน สวนใหญ
เปนเพศหญิง จํานวน 88 คน (รอยละ 51.8) มีอายุระหวาง 40-50 ป จํานวน 69 คน (รอยละ 40.6) มีอายุงานระ
วาง 20-30 ป จํานวน 62 คน (รอยละ 36.5) มีการศึกษาในระดับปริญญาเอก จํานวน 73 คน (รอยละ 42.9)
ทํางานในหนวยงานของสํานักงานคณบดีและศูนยบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร จํานวน 46 คน (รอยละ 27.1) มี
สถานภาพการทํางานในสายวิชาการ จํานวน 95 คน (รอยละ 55.9) และมีรายไดระหวาง 30,000-60,000 บาท
(รอยละ 52.9) สวนใหญรจู ักและเห็นวาคานิยมขององคกรนั้นมีความสําคัญ และรวมถึงคานิยมหลัก GETREAL ยัง
มีผลตอการทํางานที่ชวยใหการทํางานในองคกรนั้นประสบความสําเร็จดวยความราบรื่นไมมีอุปสรรค ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของสุนทรี โคมิน และสนิท สมัครการ วาคานิยมในการทํางานเปนพลังที่ซอนเรนอยูภายใตพฤติกรรม
สวนใหญของมนุษยและเปนเสมือนตัวตัดสิน หรือผลักดันพฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีขององคกร (สุนทรี และสนิท,
2522) และงานวิ จั ย ของธรรมรั ต น อยู พ รต ที่ อ า งถึ ง ผลงานตี พิ ม พ ใ นวารสารต า งประเทศของ Podsakoff,
Ahearne and Mackenzie ในป 1997 วา พฤติกรรมการเปนสมาชิกที่ดีจะชวยเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และทําใหมีผลการปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพชีวิตในการทํางาน (ธรรมรัตน, 2556) นั่นหมาย
รวมถึงความอยูรอด และความเขมแข็งขององคกรอีกดวย
ในการวิ เ คราะห ข อ มู ล เพื่ อ ทดสอบสมมติ ฐ านด า นทั ศ นคติ ข องบุ ค ลากรที่ มี ต อ ค า นิ ย มหลั ก องค ก ร
(GETREAL) คณะวิทยาศาสตร สจล. สามารถสรุปได ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและระดับทัศนคติของบุคลากรที่มีตอคานิยมหลักขององคกร (GETREAL) ในแตละดาน (n=170)

คานิยมขององคกร (GETREAL)
1. ความมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ (Generosity)
2. ความกระตือรือรน สูงาน สูปญหา (Enthusiasm)
3. การทํางานเปนทีม (Teamwork)
4. มีความรับผิดชอบในหนาที่ (Responsibility)
5. มีจรรยาบรรณ และซื่อสัตย (Ethical & Honesty Concern)
6. มีความมุงมั่นใฝรู ใฝศึกษาตลอดเวลา (Academic Curiosity)
7. มีความเปนผูนํา (Leadership)

Mean
4.106
3.808
4.169
4.032
4.302
4.182
4.076

SD
0.609
0.662
0.628
0.586
0.683
0.712
0.620

ระดับทัศนคติ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบวา คาเฉลี่ยระดับทัศนคติของบุคลากรที่มีตอคานิยมหลักขององคกรคณะวิทยาศาสตร
สจล. อยูในระดับมาก ทั้ง 7 ดาน โดยบุคลากรมีระดับคาเฉลี่ยทัศนคติที่มีตอคานิยมหลักในดานจรรยาบรรณและ
ความซื่อสัตย สูงสุด คือ 4.302 รองลงมาคือ ดานความมุงมั่นใฝรู ใฝศึกษาตลอดเวลา มีคาเฉลี่ยระดับทัศนคติ
4.182 ดานการทํางานเปนทีม มีคาเฉลี่ยระดับทัศนคติ 4.169 และดานความมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ มีคาเฉลี่ย
ระดับทัศนคติ 4.106 ตามลําดับ
ปจจัยที่สงผลตอทัศนคติของบุคลากรที่มีตอคานิยมองคกรคือ ประเภทตําแหนงงาน (P-Value = 0.003)
ความรูความเขาใจในคานิยมองคกร (P-Value = 0.004) และคานิยมหลักองคกร มีผลตอการทํางานที่สามารถชวย
ใหการทํางานประสบความสําเร็จ ราบรื่น ไมมีอุปสรรค (P-Value = 0.000) โดยมีทัศนคติตอคานิยมหลักของ
องคกรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนตัวทีม่ ีทัศนคติตอคานิยมหลักของคณะวิทยาศาสตร สจล.

ปจจัยสวนตัว
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
20-30 ป
มากกวา 30-40 ป
มากกวา 40-50 ป
มากกวา 50 ป
3. อายุงาน
1-10 ป
11-20 ป
21-30 ป
มากกวา 31 ป
4. ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
5. ประเภทตําแหนงงาน ขาราชการ
พนักงานสถาบัน
พนักงานเปลี่ยนสภาพฯ
ลูกจางชั่วคราว
6. หนวยงานที่สังกัด สํานักงานคณบดี/ศูนยฯ
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาวิทยาการคอมฯ
ภาควิชาสถิติ
ภาควิชาคณิตศาสตร
ภาควิชาชีววิทยา
ภาควิชาฟสิกส
7. ประเภทของสายงาน สายวิชาการ
สายสนับสนุนวิชาการ
8. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวาหรือเทากับ 30,000 บาท
มากกวา 30,000-60,000 บาท
มากกวา 60,000-90,000 บาท
มากกกวา 90,000 บาท
9. ความรูความเขาใจในคานิยมองคกร
รูจัก
ไมรูจัก
10. เขารวมอบรมเกี่ยวกับคานิยมองคกร เคย
ไมเคย
11. ความสําคัญของคานิยมองคกรโดยทั่วไป
มีความสําคัญ
ไมมีความสําคัญ
12. คานิยมหลักองคกร (GETREAL) มีผลตอการทํางาน
ทําใหการทํางานราบรื่น ไมมีอุปสรรค
ทําใหเกิดความอึดอัด

N
82
88
9
53
69
38
57
42
62
6
9
49
38
73
22
88
50
9
46
34
14
11
17
20
27
95
75
43
90
26
10
139
31
95
75
151
19

Mean
4.090
4.099
4.028
4.082
4.022
4.244
4.073
4.086
4.111
3.976
3.675
4.088
4.074
4.154
3.857
4.151
4.171
3.631
4.110
4.183
4.327
4.052
3.834
4.004
4.065
4.108
4.080
4.020
4.053
4.323
4.139
4.150
3.849
4.161
4.012
4.110
3.976

SD
0.551
0.510
0.970
0.440
0.515
0.517
0.555
0.492
0.541
0.528
0.772
0.645
0.419
0.436
0.712
0.472
0.374
0.872
0.559
0.426
0.513
0.421
0.375
0.550
0.655
0.436
0.629
0.647
0.506
0.379
0.334
0.500
0.591
0.514
0.538
0.534
0.483

t/F
t = -0.119

P-Value
0.905

F = 1.524

0.210

F = 0.141

0.935

F = 2.277

0.082

F = 4.794

0.003*

F = 1.454

0.197

t = 0.342

0.733

F = 2.163

0.094

t = 2.930

0.004*

t = 1.827

0.070

t = 1.047

0.297

138 4.180 0.451
32 3.730 0.675

t = 4.588

0.000*

* หมายถึง มีระดับทัศนคติที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-Value ≤ 0.05)
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จากผลการทดสอบค า สถิ ติ ใ นภาพรวมพบว า ทั ศ นคติ ข องบุ ค ลากรที่ มี ต อ ค า นิ ย มหลั ก ขององค ก ร
(GETREAL) มีคาเฉลี่ยในระดับมาก และปจจัยที่สงผลตอทัศนคติที่มีตอคานิยมหลักขององคกรแตกตางกัน คือ
ประเภทตําแหนงงาน ความรูความเขาใจในคานิยมองคกร และคานิยมหลักองคกร (GETREAL) มีผลตอการทํางาน
ซึ่งเมื่อทําการทดสอบดวยวิธีจับคูพหุคูณ (Multiple Comparison) พบวา ประเภทตําแหนงงานพนักงานสถาบัน
และพนักงานเปลี่ยนสภาพฯ มีทัศนคติที่แตกตางจากตําแหนงขาราชการและลูกจาง และเมื่อทดสอบในเชิงลึกจาก
การวิเคราะหรอยละดวยไคสแควร (Chi-Square) มาทําการ Crosstab พบวาบุคลากรพนักงานเปลี่ยนสภาพฯ
รอยละ 88.0 และพนักงานสถาบัน รอยละ 78.4 มีทัศนคติที่ดีกับคานิยม GETREAL สูงกวาบุคลากรกลุมอื่นถึงแม
จะไมเคยเขารวมอบรมมากอน เพราะตําแหนงพนักงานดังกลาวจะตองปฏิบัติงานใหไดตามเกณฑที่สถาบันกําหนด
เพื่อรองรับการประเมินอยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกันก็ยังมีบุคลากรที่ยังไมเขารับการอบรมและไมรูจักคานิยม ถึง
รอยละ 90.3 ดังนั้นอาจทําใหผลการปฏิบัติงานไมสามารถบรรลุเปาหมายไดดังที่องคกรคาดหวังไว ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของสุดา ประทวน และทิพทินนา สมุทรานนท ที่กลาวไววาการรับรูวัฒนธรรมองคกรนั้นเปนสวนหนึ่งของ
การกําหนดพฤติกรรมของพนักงานคือ การที่มีทัศนคติที่ดีตองานนั้นจะสงผลตอความกระตือรือรน ความทุมเท
และคุณภาพในการทํางานของบุคคล ซึ่งจะทําใหพนักงานเกิดความรัก ความผูกพันในองคกร ทั้งยังจะกอใหเกิด
ประโยชนตอตัวพนักงานและองคกรโดยรวมอีกดวย (สุดา และ ทิพทินนา, 2558)

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาระดับและปจจัยที่สงผลตอทัศนคติของบุคลากรที่มีตอคานิยมหลักขององคกร คณะวิทยาศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง พบวาบุคลากรมีระดับคาเฉลี่ยทัศนคติที่มีตอคานิยมหลัก
ในดานจรรยาบรรณและความซื่อสัตยสูงที่สุด รองลงมาคือดานความมุงมั่นใฝรู ใฝศึกษาตลอดเวลา ดานการทํางาน
เปนทีม และดานความมีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ ตามลําดับ ซึ่งปจจัยที่สงผลตอทัศนคติของบุคลากรที่มีตอคานิยม
องคกรคือ ประเภทตําแหนงงาน และความรูความเขาใจในคานิยมองคกร ขณะที่คานิยมหลักองคกรมีผลตอการ
ทํางานที่สามารถชวยใหการทํางานประสบความสําเร็จ ราบรื่น ไมมีอุปสรรค
คณะวิทยาศาสตร สจล.ควรจัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับคานิยม GETREAL ใหกับบุคลากรทุกคนอยางตอเนื่อง
เพื่อใหผูที่ยังไมเคยรับรูไดรูจักคานิยม GETREAL และเปนการกระตุนใหผูที่รูจักคานิยมอยูแลวไดตระหนักถึง
ความสําคัญของพฤติกรรมในแบบ GETREAL เพื่อชวยกันขับเคลื่อนใหองคกรบรรลุเปาหมายของพันธกิจไดรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น
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บทคัดยอ

งานวิ จั ยในครั้ งนี้ มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อศึ กษาสรรถนะการฝ กงานของนั กศึ กษาภาควิ ชาจุ ลชี ววิ ทยา คณะ
วิ ทยาศาสตร มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล าธนบุ รี ป การศึ กษา 2556 – 2560 โดยภาพรวมของสถาน
ประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกงาน ในดานสมรรถนะ 4 ดาน คือ ดานผลสําเร็จของงาน ดานความรูความสามารถ ดาน
ความรั บผิ ดชอบต อหน าที่ ด านลั กษณะส วนบุ คคล โดยใช แบบประเมิ นผลสมรรถนะการฝ กงานของนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล าธนบุ รี ในการเก็บรวบรวมข อมู ลการประเมินผลสมรรถนะการฝ กงานของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การอาหาร
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ระหวางปการศึกษา 2556–2560
จํานวน 519 คน โดยไดรับแบบประเมินผลสมรรถนะการฝกงานคืนทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100 จากผลการวิจัยพบวา
ผูประกอบการทั้งหนวยงานเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และตางประเทศ มีระดับผลการประเมินสมรรถนะฝกงานตอ
การฝกงานอยูในระดับมาก (X� =4.39, S.D.=0.71) หากพิจารณาเปนรายดานจะพบวา ผูประกอบการมีผลประเมิน
สมรรถนะตอการฝกงานในระดับ มากที่สุด อยู 1 ดาน คือ ลักษณะสวนบุคคล (X� =4.64, S.D.=0.59) มีผลประเมิน
สมรรถนะตอการฝกงานในระดับ มาก อยู 3 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ (1) ความรับผิดชอบตอ
หนาที่ (X�=4.43, S.D.=0.73) (2) ผลสําเร็จของงาน (X�=4.36, S.D.=0.68) (3) ความรูความสามารถ (X� =4.21,
S.D.=0.71) โดยเฉพาะดานลักษณะสวนบุคคล ที่ผูประกอบการประเมินผลสมรรถนะการฝกงานของนักศึกษาภาพรวม
ในระดับมากที่สุด แตสําหรับดานความรูความสามารถ ซึ่งไดรับผลการประเมินสมรรถนะฝกงานของนักศึกษาคะแนน
เฉลี่ยอยูในระดับมาก เปนอันดับที่ 3 จะตองนําไปปรับปรุงพัฒนาสงเสริมใหนักศึกษาทํากิจกรรมเพิ่มทักษะและเตรียม
ความพรอมกอนการฝกงานเปนตน
คําสําคัญ: สมรรถนะฝกงาน การฝกงานของนักศึกษา สถานประกอบการ

Abstract

The purpose of this research is to study the students' internships in microbiology. Faculty of
Science King Mongkut's University of Technology Thonburi, Academic year 2556 - 2560. Overview of
the establishment of the trainee. In terms of performance, the four aspects are: Work Achievement,
Knowledge and Ability, Responsibility, (Responsibility) Personality (Personality) by using the
performance appraisal model of King Mongkut's University of Technology Thonburi. To collect data
on the performance appraisal of undergraduate students in the 3rd year of microbiology. Department
of Food Science and Technology, Department of Microbiology Faculty of Science King Mongkut's
University of Technology Thonburi During the academic year 2556 - 2560, 519 people received the
full apprenticeship appraisal form. 100% of the results. Entrepreneurs in government, state
enterprises and foreign countries. The results of the apprenticeship appraisal were at the high level
(�X=4.39, S.D.=0.71). The entrepreneur has the highest level of appraisal on apprenticeship. Personality
(X�=4.64, S.D.=0.59). The evaluation of the performance on the high level of job placement was
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divided into 3 levels as follows: (1) (Responsibility) (X�=4.43, S.D.=0.73) (2) Work Achievement (X�=4.36,
S.D.=0.68) (3) Knowledge And Ability (X�=4.21, S.D.=0.71) The entrepreneur assesses the student's
internship performance at the highest level. But for the knowledge. The student performance
appraisal scores were at a high level. To be ranked No. 3 must be improved, encourage students to
do activities, skills and preparation before the internship.
Keywords: internship performance, student internship, establishment of the trainee

บทนํา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) เปนหนวยงานหนึ่งของรัฐ ทําหนาที่ในการผลิตบัณฑิต
ในสาขาวิชาชีพตางๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อออกไปพัฒนาประเทศในแตละปเปนจํานวนมาก และ
มีความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตรจะสอดคลองกับวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยของ
รัฐบาลในป 2559 ภายใต “ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเปนการวางแผนพัฒนาประเทศ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู
การเปนประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2559) จึงมีความจําเปนที่จะตอง
สรางบัณฑิตที่มีความสามารถ เชิงวิทยาการ รูจักและเลือกใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม เพื่อแปลงความไดเปรียบ
เชิงเปรียบเทียบใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขัน นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรยังคํานึงถึงการเขารวมเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) (สถิติการคาระหวางไทยกับอาเซียน
กระทรวงพาณิชย, 2558) ของประเทศไทยตั้งแตในป 2558 ซึ่งเปดโอกาสใหมีการสงเสริมการลงทุน การสงออก
และการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในกระบวนการผลิตมากขึ้น ดังนั้น การเตรียมพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาว จําเปนตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ เพื่อใหเปนแหลงสรางและผลิตบัณฑิตที่มี
ศัก ยภาพ มี ความสามารถในการคิ ดสรา งสรรค การวิ จั ยและพัฒ นา สามารถปรั บ ตัว ให เข ากั บ สัง คมที่มี ความ
หลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผสมผสานรวมกับแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี (แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2560-2564) เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศและเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค (หลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การอาหาร มจธ., 2560)
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) เห็นความสําคัญ
ของการฝกงาน โดยมุงหวังใหการฝกงานเปนเครื่องมือของการศึกษา เพื่อใหนักศึกษาไดมโี อกาสฝกหัดและประยุกตใช
ความรูที่ไดรับในหองเรียน และสรางความคุนเคยกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปนการเสริมสรางใหนักศึกษารูจักมีมนุษย
สัมพันธ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี กอนที่จะสําเร็จการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพตอไป มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) จึงไดบรรจุการฝกงานของนักศึกษาเขาไวเปนสวนหนึ่งของวิชาบังคับใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และภาควิชาจุลชีววิทยาเปดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีมาตั้งแตป พ.ศ. 2520
จนถึงปจจุบัน จึงควรศึกษาผลการประเมินสมรรถนะการฝกงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 ภาควิชาจุล
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ปการศึกษา 2556 – 2560 (ระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวด 6 การวัดผล
การศึกษา) ซึ่งผลของการวิเคราะหจะเปนประโยชนตอการบริหารหลักสูตรและการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

เพื่ อ ศึ กษาผลการประเมิ น สมรรถนะการฝ กงานของนั ก ศึก ษาภาควิ ช าจุล ชี ว วิ ทยา คณะวิ ท ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ปการศึกษา 2556 – 2560

ระเบียบวิธีวิจัย

กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมาย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ป
การศึกษา 2556 – 2560 จํานวน 519 คน
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เครื่องมือใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบประเมินผลสมรรถนะการฝกงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรีของสถานประกอบการที่มีตอการฝกงาน โดยแบบประเมินผลสมรรถนะฝกงานที่ใชในการวิจัยนํามาจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย โดยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและจัดทํา
ชุดฝกอบรมสหกิจศึกษา พ.ศ. 2552 จํานวน 15 ทาน และใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินผลสมรรถนะการ
ฝกงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีของสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกงานของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ป
การศึกษา 2556 – 2560 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนการ
ศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยวิเคราะหขอมูลยอนหลัง (Retrospective study)
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบประเมินผลสมรรถนะการฝกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี ของสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาจุล
ชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ปการศึกษา 2556 – 2560 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี โดยแบบประเมินผลสมรรถนะการฝกงานของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของนักศึกษา
ตอนที่ 2 เปนแบบประเมินผลสมรรถนะการฝกงานของนักศึกษาของสถานประกอบการ จํานวน 20 ขอ ตาม
องคประกอบ 4 ดาน คือ ดานผลสําเร็จของงาน ความรูความสามารถ ความรับผิดชอบตอหนาที่ และลักษณะสวนบุคคล
และประเมินผลสมรรถนะการฝกงานของนักศึกษามีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 การประเมินผลสมรรถนะการฝกงานของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

การประเมินสมรรถนะฝกงาน
ของนักศึกษา
1. ผลสําเร็จของงาน
(Work Achievement)
2. ความรูความสามารถ
(Knowledge And Ability)

3. ความรับผิดชอบตอหนาที่
(Responsibility)

หัวขอประเมิน (Items)
1. ปริมาณงาน (Job Quantity)
2. คุณภาพงาน (Job Quality)
3. ความรูความสามารถทางวิชาการ (Academic knowledge)
4. ความรูความชํานาญดานปฏิบัติการ (Working skill)
5. ความสามารถในการเรียนรูและประยุกตวิชาการ (Learning skill and adaptability)
6. การจัดการและวางแผน (Management and planning)
7. การแกปญหาและการตัดสินใจ (Problem solving and decision making skill)
8. ทักษะการสื่อสาร (Communication and presentation skills)
9. การพัฒนาดานภาษาและความสามารถในการใชโปรแกรมพื้นฐาน (Language and IT Literacy)
10. ความเหมาะสมตอลักษณะงานที่ไดรับมอบหมาย (Job suitability)
11. ความรับผิดชอบและเปนผูที่ไววางใจได (Responsibility and Dependability)
12. ความริเริ่มในงานไดดวยตนเองและมีความกระตือรือรน (Initiative or pro-active)
13. ความสนใจ อุตสาหะในการทํางาน (Enthusiasm)
14. การตอบสนองตอการสั่งการ (Responsiveness)
15. การตระหนักถึงความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดลอม (Safety in working and
Protect the environment)
16. บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality)
17. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร (Disciplinary)
18. การทํางานเปนทีมและมนุษยสัมพันธ (Team working & human relationship)
19. ลักษณะทางอารมณ (Emotion)
20. คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and morality)
61

4. ลักษณะสวนบุคคล
(Personality)
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิ เคราะห ขอมู ล โดยใช โปรแกรมสํ าเร็ จรูปในการประมวลผลและวิเคราะหโดยใชค าสถิ ติพรรณนา
(Descriptive Statistic) ใชการแจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) ดังนี้
- การวิเคราะหแบบสอบถามตอนที่ 1 ขอมูลผูตอบแบบสอบถาม และสถานภาพของหนวยงาน วิเคราะหโดย
ใชคาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage)
- การวิเคราะหแบบสอบถามตอนที่ 2 การวัดผลการฝกงานของสถานประกอบการที่มีตอนักศึกษาฝกงาน
วิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปรความหมายขอมูลใชวิธีของ (Rating Scale)
แบงระดับคะแนนเปน 5 ระดับ โดยมีเกณฑในการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง
มีความพึงพอใจ อยูในระดับ นอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง
มีความพึงพอใจ อยูในระดับ นอย
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง
มีความพึงพอใจ อยูในระดับ ปานกลาง
คาเฉลีย่ 3.50 - 4.49 หมายถึง
มีความพึงพอใจ อยูในระดับ มาก
คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง
มีความพึงพอใจ อยูในระดับ มากที่สุด

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

การศึกษาผลการประเมินสมรรถนะการฝกงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
และสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ประจําปการศึกษา 2556 – 2560 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวนทั้งสิ้น 519 คน ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการประเมินสมรรถนะการฝกงานของ
นักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ปการศึกษา 2556 –
2560 โดยภาพรวมของสถานประกอบการและจําแนกตามประเภทของหนวยงานระหวางเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ
และตางประเทศ ที่มีตอนักศึกษาฝกงาน ในภาพรวมและแยกตามองคประกอบการประเมิน ดานสมรรถนะ 4 ดาน คือ
(1) ดานผลสําเร็จของงาน (Work Achievement)
(2) ดานความรูความสามารถ (Knowledge And Ability)
(3) ดานความรับผิดชอบตอหนาที่ (Responsibility)
(4) ดานลักษณะสวนบุคคล (Personality)
โดยใช แบบประเมิ นสมรรถนะการฝ กงานของนั กศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ชั้ นป ท่ี 3 สาขาวิ ชาจุ ลชี ววิ ทยา และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี ปการศึกษา 2556 – 2560 ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้
ผลการวิเคราะหขอมูลประเภทของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝกงานในชวงระยะเวลา 5 ปที่ผานมา
พบวานักศึกษาเลือกฝกงานกับสถานประกอบการที่เปนหนวยงานเอกชนมากที่สุด รอยละ 63.53 รองลงมาลําดับที่ 2
คือ หนวยงานราชการรอยละ 34.51 รองลงมาลําดับที่ 3 คือ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 0.39 และลําดับสุดทาย
คือ ตางประเทศ รอยละ 1.57 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษาฝกงานภาควิชาจุลชีววิทยา ปการศึกษา 2556 – 2560
ปการศึกษา
จํานวนคน
2556
107
2557
128
2558
101
2559
87
2560
96
รวม
519
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รอยละ
20.62
24.66
19.46
16.76
18.50
100.00
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ตารางที่ 3 ขอมูลประเภทของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาฝกงาน ปการศึกษา 2556 – 2560
ปการศึกษา
รายการ
2556
2557
2558
รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี่
ตางประเทศ 1.08
1
0.78
1
3.74
4
เอกชน
66.67 62
59.38
76 57.01 61
ราชการ
30.11 28
39.84
51 39.25 42
รัฐวิสาหกิจ 2.15
2
0.00
0
0.00
0
รวม
100.00 93 100.00 128 100 107

2559
2560
รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี่
1.15
1
1.05
1
64.37
56 72.63 69
34.48
30 26.32 25
0.00
0
0.00
0
100.00 87
100
95

รวม
รอยละ ความถี่
1.57
8
63.53 324
34.51 176
0.39
2
100.00 510

ผลประเมิ นสมรรถนะของสถานประกอบการต อการฝกงานของนั กศึกษาระดั บปริ ญญาตรี ชั้ นปที่ 3
สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ปการศึกษา 2556 – 2560 ภาควิชาจุล
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในภาพรวมพบวา ผูประกอบการทั้ ง
หนวยงานเอกชน รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และตางประเทศ มีระดับผลการประเมินสมรรถนะฝกงานตอการฝกงานอยูใน
ระดับมาก (X�=4.39, S.D.=0.71) หากพิจารณาเปนรายดานจะพบวา ผูประกอบการมีผลประเมินสมรรถนะตอการ
ฝกงานในระดับ มากที่สุด อยู 1 ดาน คือ ลักษณะสวนบุคคล (Personality) (�X=4.64, S.D.=0.59) มีผลประเมิน
สมรรถนะตอการฝกงานในระดับ มาก อยู 3 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ (1) ความรับผิดชอบตอ
หนาที่ (Responsibility) (X�=4.43, S.D.=0.73) (2) ผลสําเร็จของงาน (Work Achievement) (X�=4.36, S.D.=0.68)
(3) ความรูความสามารถ (Knowledge And Ability) (X�=4.21, S.D.=0.71) รายละเอียดดังแสดงตารางที่ 4–5
สถานประกอบการที่ประเมินสมรรถนะการฝกงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาจุล
ชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ปการศึกษา 2556 – 2560 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในภาพรวมแยกตามองคประกอบ 4 ดาน มีความเห็นใน
ดานลักษณะสวนบุคคล (Personality) อยูระดับมากที่สุด (X�=4.64, S.D.=0.59) (ตารางที่ 4) สถานประกอบการที่
เปนแหลงฝกงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร ปการศึกษา 2556 – 2560 การประเมินสมรรถนะฝกงานของนักศึกษา จําแนกตามประเภท
สถานประกอบการตามองคประกอบ 4 ดาน มีความเห็นในดานลักษณะสวนบุคคล (Personality) อยูในระดับมาก
ที่สุดเชนเดียวกัน (X�=4.81) (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะฝกงานนักศึกษาของสถานประกอบการในภาพรวมและแยกตาม
องคประกอบ 4 ดาน
การประเมินสมรรถนะการฝกงานของนักศึกษา
1. ผลสําเร็จของงาน (Work Achievement)
2. ความรูความสามารถ (Knowledge And Ability)
3. ความรับผิดชอบตอหนาที่ (Responsibility)
4. ลักษณะสวนบุคคล (Personality)
รวม
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นักศึกษา (n=519)
คาเฉลี่ย (X�) S.D.
การแปลผล
4.36
0.68
มาก
4.21
0.71
มาก
4.43
0.73
มาก
4.64
0.59
มากที่สุด
4.39
0.71
มาก
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ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยการประเมินสมรรถนะฝกงานของนักศึกษาจําแนกตามประเภทสถานประกอบการ ปการศึกษา
2556- 2560
การประเมินสมรรถนะการฝกงานของนักศึกษา
ปการศึกษา 2556
1. ผลสําเร็จของงาน (Work Achievement)
2. ความรูความสามารถ (Knowledge And Ability)
3. ความรับผิดชอบตอหนาที่ (Responsibility)
4. ลักษณะสวนบุคคล (Personality)
ปการศึกษา 2557
1. ผลสําเร็จของงาน (Work Achievement)
2. ความรูความสามารถ (Knowledge And Ability)
3. ความรับผิดชอบตอหนาที่ (Responsibility)
4. ลักษณะสวนบุคคล (Personality)
ปการศึกษา 2558
1. ผลสําเร็จของงาน (Work Achievement)
2. ความรูความสามารถ (Knowledge And Ability)
3. ความรับผิดชอบตอหนาที่ (Responsibility)
4. ลักษณะสวนบุคคล (Personality)
ปการศึกษา 2559
1. ผลสําเร็จของงาน (Work Achievement)
2. ความรูความสามารถ (Knowledge And Ability)
3. ความรับผิดชอบตอหนาที่ (Responsibility)
4. ลักษณะสวนบุคคล (Personality)
ปการศึกษา 2560
1. ผลสําเร็จของงาน (Work Achievement)
2. ความรูความสามารถ (Knowledge And Ability)
3. ความรับผิดชอบตอหนาที่ (Responsibility)
4. ลักษณะสวนบุคคล (Personality)

ราชการ
�
X
S.D.

เอกชน
�
X
S.D.

รัฐวิสาหกิจ
�
X
S.D.

ตางประเทศ
�
X
S.D.

4.46
4.28
4.49
4.76

0.50
0.50
0.55
0.46

4.20
4.11
4.33
4.48

0.69
0.70
0.63
0.62

5.00
4.44
4.80
4.90

0.00
0.27
0.28
0.14

5.00
4.88
4.80
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00

4.53
4.28
4.51
4.66

0.55
0.61
0.60
0.53

4.32
4.22
4.50
4.60

0.61
0.62
0.56
0.53

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

5.00
5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00

4.51
4.32
4.58
4.70

0.65
0.68
0.57
0.48

4.36
4.11
4.33
4.60

0.60
0.63
0.64
0.56

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

4.25
4.28
4.65
4.95

0.29
0.66
0.42
0.10

4.48
4.38
4.59
4.79

0.60
0.64
0.57
0.42

4.40
4.20
4.47
4.59

0.57
0.59
0.61
0.60

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

5.00
4.50
4.20
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00

4.70
4.35
4.71
4.88

0.57
0.49
0.49
0.40

4.22
4.11
4.35
4.66

0.57
0.71
0.81
0.55

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

4.00
4.63
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00

ตารางที่ 6 คาเฉลี่ยการประเมินสมรรถนะฝกงานของนักศึกษาจําแนกตามประเภทสถานประกอบการเฉลี่ยโดยตลอด
ปการศึกษา 2556-2560
การประเมินสมรรถนะการฝกงานของนักศึกษา
1. ผลสําเร็จของงาน (Work Achievement)
2. ความรูความสามารถ (Knowledge And Ability)
3. ความรับผิดชอบตอหนาที่ (Responsibility)
4. ลักษณะสวนบุคคล (Personality)

ราชการ
4.54
4.36
4.57
4.76

เอกชน
4.30
4.15
4.40
4.59

คาเฉลี่ย (X�)
รัฐวิสาหกิจ
5.00
4.44
4.80
4.90
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ตางประเทศ
4.65
4.66
4.73
4.99

รวม
4.62
4.40
4.62
4.81
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สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาผลประเมินสมรรถนะของสถานประกอบการตอการฝกงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นป
ที่ 3 สาขาวิ ชาจุ ล ชี ววิ ทยา และสาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี ก ารอาหาร ภาควิ ช าจุ ลชี ว วิ ท ยา คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ปการศึกษา 2556 – 2560 สามารถสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคได ดังนี้
สถานประกอบการมีการประเมินผลสมรรถนะตอการฝกงานของนักศึ กษาทั้ งในภาพรวม และแยกตาม
องคประกอบ 4 ดาน ไดแก (1) ดานผลสําเร็จของงาน (2) ดานความรูความสามารถ (3) ดานรับผิดชอบตอหนาที่
(4) ดานลักษณะสวนบุคคล พบวา ผูประกอบการมีการประเมินผลสมรรถนะตอการฝกงานในภาพรวมอยูในระดับ
มากที่สุด คือ ลักษณะสวนบุคคล ของผลการประเมินผลสมรรถนะที่มีตอนักศึกษาฝกงานตลอด 5 ปการศึกษาที่ผาน
มา หากพิจารณาเปนรายดานจะเห็นวา ผูประกอบการมีการประเมินผลสมรรถนะการฝกงานระดับมาก อยู 3 ดาน
ซึ่งไดแก ดานความรับผิดชอบตอหนาที่ ดานผลสําเร็จของงาน ดานความรูความสามารถ และเมื่อพิจารณาจากขอมูล
ทั้งหมดแลวคนพบที่นาสนใจคือ นักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี มีจุดเดนในดานลักษณะสวนบุคคล ในขณะที่ผลการประเมินสมรรถนะดานความรูความสามารถอยูใน
ระดับมากอันดับที่ 3 เปนจุดออนที่ตองปรับปรุงและพัฒนาตอไป

กิตติกรรมประกาศ

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และสํานักงานกิจการ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
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การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการจัดการทุนการศึกษาของนักศึกษา: กรณีศึกษา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
A study of Factors Affecting Student Scholarships Applications: A Case Study in
Faculty of Information Technology, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
____________________________________________________________________1*

ประทีป อินทรเขียว
Prateep In-Khiaw 1*

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคของนักศึกษาในการสมัครทุนการศึกษา รวมถึงศึกษา
ปจจัยที่สงผลต อการจัดการทุนการศึกษาของนักศึกษาและเก็บขอมู ลการจัดการทุนการศึกษาและการสมัค ร
ทุนการศึกษาของนักศึกษา โดยใชกรณีศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง ซึ่งไดมาจากกลุมตัวอยางนักศึกษาจํานวน 96 คน โดยใชแบบสอบถามแบบออนไลน
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษามีความประสงคที่จะสมัครขอรับทุนการศึกษาที่จัดสรรโดยคณะอยูในระดับ “มาก” และ
เมื่อพิจารณาในแตละทุนพบวา ทุนเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพยมีผูตองการขอรับทุนอยูในระดับ “มากที่สุด” ใน
สวนของทุนการศึกษาจากสถาบันฯ พบวานักศึกษามีความตองการที่สมัครขอรับทุนการศึกษาโดยภาพรวมอยูใน
ระดับ “มาก” และเมื่อพิจารณาในแตละทุนพบวา ทุนตอเนื่องจนจบการศึกษา ทุนตอเนื่องอยางแทจริง และทุน
ขาดแคลนทุนทรัพย มีผูสมัครขอรับทุนอยูในระดับ “มากที่สุด” สวนปจจัยที่เปนปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการ
จัดการทุนการศึกษาคือปญหาดานการสื่อสารและการประชาสัมพันธ พบวา ชองทางการประชาสัมพันธไมทั่วถึง
เปนปจจัยที่เปนปญหาและอุปสรรคในการเขาถึงขอมูลของแหลงทุนที่ควรมีการปรับปรุงแกไขมากที่สุด มีผูแสดง
ความคิดเห็นมากที่สุด จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 63.50 และดานปจจัยที่สงผลตอการจัดการทุนการศึกษาของ
นักศึกษา พบวาชองทางที่นักศึกษาไดรับขอมูลขาวสารในการรับรูเกี่ยวกับการประกาศทุนมากที่สุดคือ คือทาง
เว็บไซตของคณะ มีจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 58.30 ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจในการสมัครขอทุนการศึกษา
พบวา นักศึกษาเปนผูตัดสินใจเองมากที่สุด จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 81.30 และประเภททุนการศึกษาที่
นักศึกษาอยากใหทางคณะและสถาบั นจัดสรรเพิ่มมากที่สุดพบวา ทุนตอ เนื่องจนจบการศึกษาของสถาบัน มี
นักศึกษาอยากใหจัดสรรมากที่สุด จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 60.40 คน
คํา สํ าคั ญ : ทุ น การศึก ษา ป จจั ย ที่ส ง ผลต อ การจัด การทุ นการศึ ก ษา การจัด การทุ นการศึ ก ษา การจัด สรร
ทุนการศึกษา

Abstract

This research aims to study students' obstacles in applying for scholarships and included
factors affecting in scholarship management to keep track of scholarship and scholarship
applications within the case study of faculty of Information Technology, King Mongkut's Institute
of Technology Ladkrabang by sample size of students was 96 persons. The research found that
students who wish to apply for a scholarship are eligible for a scholarship at a "high" level. It was
found that students had a high demand for scholarships. The problematical factors and barriers
to scholarship management are the problems of communication and public relations, 63
respondents (63.50%) informed that the up-to-date funding sources access is the most
obstacles, 56 respondents (58.30%) advised that the most popular way to access scholarship
1
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information is the website of faculty, 78 respondents (81.30%) confirmed that they made their
own decision in applying scholarship. Moreover, 58 respondents (60.40%) suggested that the
faculty and institution should increase the number of continuing scholarships.
Keywords: scholarship, affected factors in scholarship management, scholarship management,
scholarships arrangement

บทนํา

ทุนการศึกษา หมายถึง เงินทุน สําหรับคาใชจายในการศึกษาที่บุคคลหรือองคการตาง ๆ บริจาคหรือจัดสรร
ให เพื่อชวยเหลือสงเคราะห ผูที่มิไดอยูในหนาที่ เลี้ยงดูปกครอง โดยตรงของตน ทุนการศึกษามีหลายประเภท มีทั้ง
ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี ทุนการศึกษาประเภทเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย ตลอดจนทุนการศึกษาที่องคกร
บริษัทหรือมูลนิธิตาง ๆมอบใหแกสถานศึกษาเพื่อจัดสรรใหแกนักศึกษา ซึ่งทุนการศึกษาทั้งหมดนี้เปนปจจัยสําคัญ
ของการศึกษาและการศึกษาก็เปนปจจัยสําคัญยิ่งของคน ซึ่งประเทศใดที่ประกอบดวยกําลังคนที่มีการศึกษาสูง
ประชาชนยอมมีสติปญญาและความคิดสรางสรรคมากเปนเงาตามตัว (รุง, 2543) ในการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศจะประสบความสําเร็จได จําตองมีการวางแผนและดําเนินการเชิงรุกที่ดีรวมดวย นั้นหมายความถึงการให
ความสําคัญกับการคาดการณแนวโนมอนาคตทางการศึกษาเพื่อนํามาใชประกอบการเรียนการสอนใหสอดคลองตาม
สภาพการเปลี่ยนแปลง หลีกเลี่ยงอุปสรรคปญหา และใชประโยชนสูงสุดจากแนวโนมอนาตดที่จะมาถึง ปจจุบัน
แนวโน ม ทางด า นการศึ กษาได ถู กพั ฒนาขึ้ นมาก ซึ่ ง เป นกระแสทํ า ให ผู ปกครอง นั กเรี ยน นั ก ศึ กษาเกิ ดความ
กระตือรือรน พยายามหาทางศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถ ทักษะนําไปสูการ
แขงขันในชวงชีวิตวัยทํางาน การเลือกงาน อาชีพ ตําแหนงงานที่มีความเหมาะสม รายไดที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนเปนที่
ยอมรับจากเพื่อนฝูง ชุมชนและสังคม (ฉัตรชัย และคณะ, 2552) และจากงานวิจัยของรณชัย (2554) ไดวิจัยในเรื่อง
ปจจัยที่มีการเลือกเรียนสถาบันอุดมศึกษาของนักเรียนสายอาชีวศึกษาในจังหวัดภู เก็ตและพังงาดานราคารวม
โดยรวมอยูในระดับมาก พบวา การใหบริการเงินกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีการกําหนดคาธรรมเนียมการเรียน
คาบริการตางๆ อยางเปนระบบ มีการบริการนักเรียนอยาทั่วถึงอยูในระดับมาก และมีทุนการศึกษาใหแกนักเรียนที่
ขาดแคลนทุนทรัพยอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับสามารถ และ ไพโรจน (2454) ที่ศึกษาปจจัยสวนผสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจศึกษาตอการตัดสินใจ ดานราคา คือ คาเทอมและคาธรรมเนียมของโรงเรียน มี
เงินกองทุนรัฐบาลใหกูยืม และเปดโอกาสใหชําระคาเลาเรียนไดหลายงวด
ในสวนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ทุนการศึกษา
นับไดวาเปนสวนสําคัญในการสรางขวัญและกําลังใจใหกับนักศึกษา เปนสวนเติมเต็มใหกับนักศึกษาไดมีทุนทรัพยใน
การศึกษาเลาเรียน โดยเฉพาะนักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีกําลังทรัพยไมเพียงพอ ดวยเหตุนี้ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จึงไดดําเนินการจัดสรรทุนการศึกษาใหกับ
นักศึกษาของคณะในระดับปริญญาตรี ตั้งแตปการศึกษา 2546 เปนตนมา โดยมีประเภททุนการศึกษาดังนี้ ทุนการ
การศึกษาประเภทเรียนดีอันดับหนึ่ง ทุนการศึกษาประเภทเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย ทุนการศึกษาประเภทขาด
แคลนทุนทรัพย ทุนการศึกษาประเภทสรางชื่อเสียงและบําเพ็ญประโยชน ทุนการศึกษาประเภททุนนักเรียนที่มี
คะแนนสอบเขาดีเดนและนักเรียนโควตาตาง ๆ เปนตน ซึ่งในแตละปการศึกษาจะมีการจัดสรรทุนการศึกษาจํานวน
2 ครั้ ง คื อ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรี ยนที่ 2 และมีวิ ธีการประกาศรั บสมั ครรับทุ นการศึ กษาในแตละประเภท
กําหนดการรับสมัคร 1 เดือน ซึ่งในแตละทุนการศึกษาของแตละภาคการศึกษานั้น จะคัดเลือกโดยการสัมภาษณเพื่อ
สรรหาผูสมัครขอรับทุนที่มีความเหมาะสมตอทุนการศึกษาในแตละประเภท
ในสวนทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ประกอบดวยทุนการศึกษา
ประเภททุนเรียนดี ทุนการศึกษาประเภททุนขาดแคลนทุนทรัพย ทุนการศึกษาประเภททําชื่อเสียงใหกับสถาบัน
ทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนอยางแทจริง โดยวิธีประกาศรับสมัครรับทุนการศึกษาในแตละประเภทกําหนดการ
รับสมัครประมาณ 1 เดือน ในแตละทุนการศึกษาของแตละภาคการศึกษา มีการสัมภาษณเพื่อสรรหาผูสมัครขอรับ
ทุนการศึกษาที่มีความเหมาะสมในแตละประเภทโดยคณะกรรมการที่ไดแตงตั้งจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทํา
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หนาที่ในการสัมภาษณเพื่ อหาผู ที่มีความเหมาะสม และใหสอดคลองกับจํ านวนทุนในแตละประเภท ตลอดจน
ทุนการศึ กษาจากมู ลนิ ธิ และจากบริ ษั ทต างๆ จากหน วยงานภายนอก ก็ มี วิธี การรั บสมั ครและมี การสัมภาษณ
เชนเดียวกับทุนของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ซึ่งทุนการศึกษาทั้งหมดดังกลาว มีการประชาสัมพันธการรับสมัครโดยผานชองทางตางๆ เชน เว็บไซตของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และที่บอรดงานกิจการนักศึกษาของคณะ แตอยางไรก็ตาม จากการดําเนินการที่ผานมา
พบปญหาหลักอยู 5 ดาน คือ
1. ปญหาทางดานการสื่อสาร เชน การสื่อสารไมถึงกลุมเปาหมาย ถึงแมจะมีการประชาสัมพันธทางสื่อ
โซเชียลมีเดีย อยางเชน FacebookTM ก็พบวา ประกาศดังกลาวมีการเลื่อนไหลตามวัน-เวลา ทําใหชองทางการ
ประชาสัมพันธไมทั่วถึง และคลาดเคลื่อนจากกลุมเปาหมาย เปนตน
2. ปญหาดานนักศึกษาขาดความเขาใจในการสมัครขอรับทุน เชน การเขียนใบสมัครขอรับทุนที่ผิดหรือไม
ชัดเจน ทําใหการตัดสินใจของผูใหทุนมีความไมชัดเจน การขาดผูใหคําปรึกษาในการเขียนใบสมัคร เปนตน
3. ปญหาดานความกระชั้นชิดของระยะเวลาสมัครและกําหนดการ เชน การประกาศที่กระชั้นชิด ชวงเวลา
ในการประกาศมีนอย ทําใหนักศึกษาบางสวนที่ตองเตรียมเอกสารบางอยาง ไมสามารถเตรียมตัวไดทัน เปนตน
4. ปญหาชวงเวลาในการประกาศทุนการศึกษา เชน ทุนการศึกษาที่สงมาให ประกาศอยูในชวงระหวาง
นักศึกษาทําการสอบ หรือบางทุนการศึกษาประกาศในชวงระหวางปดเทอม เปนตน
5. ปญหาดานการจัดสรรทุนและจัดการทุนการศึกษาของผูที่ดูแลหรือผูบริหาร เชน ขาดขอมูลยอนกลับ
การไมเคยสํารวจความตองการที่แทจริง ทําใหผูบริหารมีขอมูลไมเพียงพอตอการตัดสินใจในการจัดสรรจํานวนทุนให
สอดคลองกับความตองการ เปนตน
จากประเด็นปญหา 5 ดาน ดังกลาว ผูวิจัยจึงทําการศึกษาวิเคราะห เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของ
นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสมัครทุนการศึกษา และเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการจัดการ
ทุนการศึกษาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดย
เก็บเปนขอมูลและนําผลที่ไดจากการสํารวจ นํามาเสนอผูบริหารตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสมัครทุนการศึกษาทั้ง
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และทุนการศึกษาจาก
หนวยงานภายนอก
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการจัดการทุ นการศึ กษาของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยสํารวจปญหาที่มีอยูอยางเปนระบบโดยการใชแบบสอบถามออนไลน โดยมี
การกําหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีการกําหนดคําถามวิจัย ซึ่งไดจากปญหาที่พบและประสบการณตรง มีการวิเคราะห
ปญหาโดยใชแผนภาพกางปลา (Fishbone diagram) มีการวางแผนการวิจัยและสรางเครื่องมือเพื่อรวบรวมขอมูลใน
การวิจัย โดยนําผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ และเขียนรายงานการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ กลุมตัวอยาง ไดแกนักศึกษาผูสมัครทุนการศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังทั้งหมด ที่มีประสบการณในการสมัครทุนการศึกษา จํานวน 130 คน
โดยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยวิธีการเปดตารางสําเร็จของเครจซี่ (Krejcie) และมอรแกน (Morgan) แลวนํามาหา
อัตราสัดสวนของประชากร (Proportional to Size) ไดกลุมตัวอยางทั้งหมด จํานวน 96 คน เปนผูกรอกแบบสอบถาม
ซึ่งผูวิจัยไดเปด ใหตอบแบบสอบถาม ตั้งแตวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ถึง 17 กรกฏาคม 2561 ระยะเวลา 1 เดือน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การออกแบบของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดพัฒนาแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย
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ตอนที่ 1 เป น แบบสอบถามเกี่ ยวกั บข อมู ล ทั่ วไปของผู ตอบแบบสอบถาม โดยใช คุ ณลั กษณะเป นแบบ
เลือกตอบ ซึ่งในสวนนี้มีเปาหมายเพื่อทราบขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล เชน เพศ ชั้นปการศึกษา รายได ฐานะทาง
ครอบครัวของนักศึกษา เปนตน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในการมีสวนรวมตอการสมัครขอรับทุนการศึกษาของ
นักศึกษา จากแหลงทุน 3 แหลงทุนหลัก
2.1 ทุนการศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 4 ขอ
2.2 ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 6 ขอ
2.3 ทุนการศึกษาจากมูลนิธิหรือหนวยงานภายนอก จํานวน 5 ขอ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบขอมูลพื้นฐานวาที่ผานมานักศึกษาเคยสมัครทุนการศึกษาประเภทใดบางหรือ มี
ความประสงคตองการทุนการศึกษาประเภทและแหลงทุนใด เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขในการจัดสรรทุนตอไป
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมในการสมัครทุนการศึกษาของนักศึกษา
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําขอมูลที่พบเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมในการสมัครทุนการศึกษาของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําเสนอผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของในการหาทางแกไขตอไป
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
นําแบบสอบถามประเมินตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) กับผูบริหารและกับผูทรงคุณวุฒิดาน
งานทุนการศึกษา อันไดแก รองอธิการบดีที่กํากับดูแลงานกิจการนักศึกษา, ผูอํานวยการสวนกิจการนักศึกษา
การเก็บขอมูล
การเก็บขอมูลผูวิจัยไดเก็บขอมูล จากนักศึกษาที่มี ประสบการณในการสมัครขอรับทุนการศึกษา ตั้งแต
นักศึกษาชั้น ป 2 ขึ้นไป มีจํานวนทั้งสิ้น 96 คน แบงเปนเพศชายจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 63.50 และเปนเพศ
หญิงจํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 36.50 ที่ใชเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย ซึ่งไดทําการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม
ใน Google Forms
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลใชแบบสอบถามใน Google Forms และนําเสนอในรูบแบบของกราฟ
ประกอบคําบรรยาย ดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหดวยวิธีหาคารอยละ
2. ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอการมีสวนรวมในการสมัครขอรับทุนการศึกษา
นําแบบสอบถามมาวิเคราะหดวยวิธีหาคารอยละ

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

การวิจัยเรื่อง “ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการสมัครทุนการศึกษาของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง” สรุปผลไดดังนี้
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม พบวา นักศึกษาเพศชาย 61 คน คิดเปนรอยละ 63.50 นักศึกษาเพศหญิง 35 คน
คิดเปนรอยละ 36.50 นักศึกษาที่กําลังศึกษาชั้นปที่ 4 มากที่สุด จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 33.30 รองลงมา นัก
ศึกชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 เทากันกลาวคือมีจํานวนชั้นปละ 30 คน คิดเปนรอยละชั้นปละ 31.30 และนักศึกษาชั้น
มากกวาปที่ มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.20 ตามลําดับ สวนนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 - 3.49 สนใจ
สมัครทุนการศึกษามากที่สุด มีจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 44.80 รองลงมาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 -2.99 มี
จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 24.00 และผูมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจํานวน 3.50 -4.00 มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ
16.70 ตามลําดับ
การเปรียบเทียบผูสนใจในการสมัครทุนการศึกษาจากแหลงทุน พบวาทุนตอเนื่องจนจบการศึกษา ของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีผูสนใจสมัครสูงสุด จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 28.12
รองลงมา คือ ทุนเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพยของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผูสนใจสมัคร 24 คน คิดเปนรอย
ละ 25.00 ทุนขาดแคลนทุนทรัพยทั้งของคณะและของสถาบันมีผูสนใจสมัคร 23 คน คิดเปนรอยละ 23.96 จาก
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ขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวาทุนตอเนื่องจนจบการศึกษาของสถาบันมีผูสนใจสมัครทุนการศึกษาสูงสุด อาจเนื่องจาก
นักศึกษาจํานวนมากยังขาดทุนทรัพยในการศึกษา (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงเปรียบเทียบผูสนใจสมัครทุนการศึกษา จําแนกตามประเภทของแหลงทุน
แหลงทุน
ประเภททุนการศึกษา
จํานวน (คน)
สถาบัน ทุนตอเนื่องจนจบการศึกษา
27
ทุนขาดแคลนทุนทรัพย
23
ทุนสรางชื่อเสียงแกสถาบัน
15
ทุนนักกิจกรรมนักศึกษา
15
ทุนอื่นๆ
13
คณะ
ทุนเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย
24
ทุนขาดแคลนทุนทรัพย
23
ทุนอื่นๆ
17
ทุนสรางชื่อเสียงและบําเพ็ญประโยชน
15
ภายนอก ทุนมูลนิธินายหางโรงปูน
10
ทุนวิจิตรพงษพันธ
10
ทุนมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช
8

จํานวน (รอยละ)
28.12
23.96
16.63
15.63
13.54
25.00
23.96
17.70
15.63
10.42
10.42
8.33

ป จ จั ย ที่ เ ป น อุ ป สรรคเกี่ ย วกั บ การจั ด การทุ น การศึ ก ษา ในส ว นของป ญ หาด า นการสื่ อ สารและการ
ประชาสัมพันธ พบวาชองทางการประชาสัมพันธไมทั่วถึง มีผูแสดงความคิดเห็นมากที่สุด จํานวน 63 คน จากจํานวน
นักศึกษาทั้งหมด 96 คน คิดเปนรอยละ 63.5 รองลงมา คือ การประชาสัมพันธผาน facebook มีการเลื่อนไหลตาม
กาลเวลา มีจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 55.20 และการประชาสัมพันธไมตรงกับกลุมเปาหมาย จํานวน 32 คน คิด
เปนรอยละ 33.3 ตามลําดับ จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวาความหลากหลายของชองทางการประสัมพันธไมทั่วถึง
เปนปจจัยอุปสรรคในการเขาถึงขอมูลของแหลงทุนที่ควรมีการปรับปรุงแกไขมากที่สุด (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ปจจัยที่เปนอุปสรรคเกีย่ วกับการจัดการทุนการศึกษา

ปจจัยที่เปนอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการทุนการศึกษา
การสื่อสารและประชาสัมพันธ
การสื่อสารไมตรงกับกลุมเปาหมาย
การประชาสัมพันธทางโซเชียลมีเดีย (Facebook) เลื่อนตามวัน-เวลา
ความหลากหลายของชองทางการประสัมพันธไมทั่วถึง
อื่น ๆ
ความรูความเขาใจในการสมัคร
ผูสมัครไมมีความเขาใจในเรื่องการขอทุนการศึกษา
ผูสมัครไมมีขอมูลที่เพียงพอตอการตัดสินใจ
ผูสมัครไมมีผูใหคําปรึกษาในกรณีที่พบปญหา
ไมมีแรงบันดาลในการตัดสินใจ
อื่น ๆ
กําหนดและระยะเวลาการรับสมัคร
กําหนดการประกาศและวันสิ้นสุดการรับสมัครกระชั้นชิด
ระยะเวลาที่ประกาศไมเพียงพอตอการเตรียมเอกสาร
ทุนการศึกษาประกาศในชวงเวลาที่นักศึกษาติดสอบหรือปดเทอม
อื่น ๆ

จํานวน (คน)

จํานวน (รอยละ)

32
53
63
4

33.30
55.20
63.50
4.20

48
62
46
26
4

50.00
64.60
47.90
27.10
4.00

42
47
35
16

43.80
49.00
36.50
16.20
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ปญหาดานขาดความเขาใจในการสมัครทุนการศึกษา พบวาการมีขอมูลที่ไมเพียงพอตอการตัดสินใจ มีผูแสดง
ความเห็นมากที่สุด จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 64.60 รองลงมา คือ การขาดความเขาใจในการขอทุนการศึกษา มี
ผูแสดงความเห็น จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และไมมีคนใหคําปรึกษา มีผูแสดงความคิดเห็น จํานวน 46
คน คิดเปนรอยละ 47.90 ตามลําดับ จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวา ปญหาผูสมัครไมมีขอมูลที่เพียงพอตอการ
ตัดสินใจเปนปจจัยอุปสรรคมากที่สุด ซึ่งอาจบรรเทาหรือแกไขดวยการสงขอมูลปอนกลับใหแหลงทุนรับทราบถึง
ปญหาความจําเปนดังกลาว
ปญหาดานในระยะเวลาในการสมัครขอรับทุนการศึกษา พบวาเวลาประกาศมีไมเพียงพอในการเตรียม
เอกสาร มี ผู แ สดงความคิ ด เห็ น มากที่ สุ ด จํ านวน 47 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 49.00 รองลงมา คื อ การประกาศ
ทุนการศึกษาที่กระชั้นชิด มีผูแสดงความเห็น จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 43.80 และทุนการศึกษาที่ประกาศ
ในชวงนักศึกษาติดสอบหรือปดเทอม มีผูแสดงความเห็น จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 36.50 ตามลําดับ จากขอมูล
ดังกลาวจะเห็นไดวา ปญหาดานระยะเวลาที่ประกาศไมเพียงพอตอการเตรียมเอกสารเปนปจจัยอุปสรรคมากที่สุด
รองลงมา คือ การประกาศทุนการศึกษาแบบกระชั้นชิด ซึ่งเปนปญหากับนักศึกษาในการสมัครทุนการศึกษา ทําให
นักศึกษาขาดโอกาสในการสมัครทุน เนื่องจากเตรียมตัวไมทัน
ปจจัยที่สงผลตอการจัดการทุนการศึกษาของนักศึกษา ซึ่งชวงเวลาในการสมัครขอรับทุนการศึกษา พบวา
ชองทางเว็บไซตคณะ มีผูแสดงความเห็นมากที่สุด จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 58.30 รองลงมาทางชองทางบอรด
งานกิจการนักศึกษา มีผูแสดงความเห็น จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 56.30 และทางชองทางสโมสรนักศึกษา มีผู
แสดงความเห็นจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 40.70 ตามลําดับ จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวาชองทางที่นักศึกษา
ไดขอมูลขาวสารในการรับรูเกี่ยวกับการประกาศทุน คือ เว็บไซตของคณะ เนื่องจากนักศึกษาเปนนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การรับรูข าวสารขอมูลสวนใหญจะผานการรับทราบทางเว็บไซต (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ปจจัยที่สงผลตอการจัดการทุนการศึกษาของนักศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอการจัดการทุนการศึกษาของนักศึกษา
ชองทางขอมูลขาวสารการประกาศทุน
บอรดงานกิจการนักศึกษา
สโมสรนักศึกษา
เว็บไซตของคณะ
บอกกลาวจากรุนพี่หรือผูที่เคยไดรับทุน
เพื่อนรวมชั้นเรียน
ผูมีสวนตัดสินใจในการสมัคร
บิดา-มารดา (ผูปกครอง)
เพื่อนนักศึกษา
นักศึกษาตัดสินใจเอง
อาจารยที่ปรึกษาแนะนํา
ความสนใจสมัครทุนในอนาคต
ทุนตอเนื่องจนจบการศึกษา (สถาบัน)
ทุนเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย (คณะ)
ทุนขาดแคลนทุนทรัพย (คณะ)
ทุนขาดแคลนอยางแทจริง (สถาบัน)
ทุนนักกิจกรรมนักศึกษา (สถาบัน)
ทุนวิจิตรพงษพันธ (ภายนอก)
ทุนบุญรอดพัฒนานักศึกษา (ภายนอก)
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จํานวน (คน)

จํานวน (รอยละ)

54
40
56
33
51

56.30
40.70
58.30
34.40
53.1

66
16
78
19

68.80
16.70
81.30
19.80

58
53
50
23
25
11
9

60.40
55.20
51.21
24.20
26.00
11.50
9.40
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สวนผูมีสวนในการตัดสินใจในการสมัครขอทุนการศึกษา พบวา นักศึกษาเปนผูตัดสินใจเอง มีผูแสดงความเห็น
มากที่สุด จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 81.30 รองลงมาบิดา-มารดาหรือผูปกครอง มีผูแสดงความเห็นคิดเปนรอยละ
68.80 และอาจารยที่ปรึกษาแนะนํา มีผูแสดงความเห็น จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 19.80 ตามลําดับ จากขอมูล
ดังกลาว จะเห็นไดวา ผูมีสวนในการตัดสินใจในการสมัครขอทุนการศึกษาของนักศึกษามากที่สุด คือ ตัวนักศึกษา
ตัดสินใจเอง เนื่องจากนักศึกษามีวุฒิภาวะเพียงพอตอการตัดสินใจไดเองตามลําพัง
สวนทุนประเภทใดที่นักศึกษาคิดวาอยากที่ใหคณะ/สถาบัน/หนวยงานภายนอกจัดสรรมากขึ้นกวาเดิม พบวา
ทุนตอเนื่องจนจบการศึกษาของสถาบัน มีนักศึกษาอยากใหจัดสรรทุนมากขึ้นกวาเดิมมากที่สุด จํานวน 58 คน คิดเปน
รอยละ 60.40 รองลงมา ทุนเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพยของคณะ จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 55.20 และทุน
ขาดแคลนทุนทรัพยของคณะ จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 51.21 ตามลําดั บ จากขอมูลดั งกลาว จะเห็ นไดว า
ทุนการศึกษาที่มีความตองการอยากใหจัดสรรมากขึ้นกวาเดิมมากที่สุด คือ ทุนตอเนื่องจนจบการศึกษาของสถาบัน
จากการวิเคราะหขอมูลขางตน นักศึกษามีความตองการที่สมัครขอรับทุนการศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาในแตละทุนที่จัดสรรอยู ณ ปจจุบัน พบวาทุนตอเนื่องจนจบการศึกษาของสถาบัน ผูสมัครขอรับ
ทุนมีความตองการมากที่สุด รองลงมา คือ ทุนเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพยของคณะ และตามดวยทุนขาดแคลนทุน
ทรัพยทั้งของสถาบันและของคณะ ในสวนของแหลงทุนภายนอก พบวานักศึกษามีความตองการสมัครทุนมูลนิธิโรงปูน
และทุนวิจิตรพงษพันธมากที่สุด
ในสวนของปจจัยที่เปนอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการทุนการศึกษา ปญหาดานการสื่อสารและการประชาสัมพันธ
พบวา ชองทางการประชาสัมพันธไมทั่วถึงเปนปจจัยอุปสรรคในการเขาถึงขอมูลของแหลงทุนที่ควรมีการปรับปรุง
แกไขมากที่สุด มีผูแสดงความคิดเห็นมากที่สุด จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 63.50 และปญหาผูสมัครไมมีขอมูลที่
เพียงพอตอการตัดสินใจก็เปนปจจัยอุปสรรคมากที่สุดในมิติของการขาดความเขาใจในการสมัครทุน มีจํานวน 62 คน
คิดเปนรอยละ 64.60 รวมถึงปญหาดานระยะเวลาที่ประกาศไมเพียงพอตอการเตรียมเอกสารก็เปนปญหาเรงดวนที่
ควรไดรบั การแกไขเชนเดียวกัน มีจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 49.00 สอดคลองกับ แนวคิดของ เสรี (2546) การมอง
ชองทาง เพื่อการประชาสัมพันธวาเปน “เครื่องมือที่ใชในการกระจายขอมูลขาวสารที่กอใหเกิดความรูความเขาใจที่
นําไปสูภาพพจนท่ีดี” หากมองเชนนี้แลวจะเห็นไดวา ชองทางในการประชาสัมพันธมีทั้งที่เปนชองทางของสื่อมวลชน
(Mass Media) และชองทางที่ไมใชสื่อมวลชน (Non - Mass Media) เพราะวาสิ่งที่ไมใชสื่อมวลชนนั้นก็สามารถสื่อ
ขาวสารไดสามารถสรางภาพพจนได
ดานปจจัยที่ ปจจัยที่สงผลตอการจัดการทุนการศึกษาของนักศึกษา พบวาชองทางที่นักศึกษาไดรับขอมูล
ขาวสารในการรับรูเกี่ยวกับการประกาศทุนมากที่สุดคือ คือทางเว็บไซตของคณะ มีจํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ
58.30 สอดคลองกับผลงานวิจัยและบทความของธิดาพร (2550) และขวัญฤทัย (2551) ที่พบวาสื่อออนไลนทําให
ผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางมากมาย ชวยเรื่องการประหยัดเวลา และเปนเครื่องมืออยางดีที่ใชสนับสนุนการ
ทํา E- Commerce ที่ในปจจุบันกําลังมีการเติบโตอยางรวดเร็ว
ดานผูมีสวนรวมในการตัดสินใจในการสมัครขอทุนการศึกษา พบวา นักศึกษาเปนผูตัดสินใจเองมากที่สุด
จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 81.30 รองลงมาบิดา-มารดาหรือผูปกครอง มีผูแสดงความเห็นคิดเปนรอยละ 68.80 ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของอเนก (2553) ศึกษาความคิดเห็นตอการตัดสินใจศึกษาตอของนักศึกษาภาคปกติ ในระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการเลือกศึกษาตอของนักศึกษาภาคปกติ
ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ใหความสําคัญตอการตัดสินใจศึกษาตอโดยบิดามารดาแนะนํา อยู
ในระดับมาก นักเรียนใหความสําคัญในการตัดสินใจเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในดานเหตุผลสวนตัวรองลงมา
เนื่องจาก นักเรียนตัดสินใจจากความชอบ ความถนัด ความสนใจของตนเอง รวมถึงการไดรับคําแนะนําจากบุคคลตางๆ
เชน พอแม ครูอาจารยรุนพี่ที่สําเร็จการศึกษา ในการตัดสินใจเพื่อเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาตอไป
ทุนการศึกษาที่นักศึกษาแสดงความตองการที่จะสมัครมากที่สุด คือ ทุนตอเนื่องจนจบการศึกษาของสถาบัน
ซึ่งสอดคลองกับทางสํานักงานกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ (2560) เอกสารรายงานการประชุม คณะกรรมการ
กองทุนการศึกษาวา ดวยการรับสมัครทุนและการจัดสรรทุนการศึกษาของสถาบัน. กรุงเทพฯ : งานทุนการศึกษา ได
สรุปวาผลการการจัดสรรทุนของสถาบันที่จัดสรรทุนในแตละปทุนตอเนื่องจนจบการศึกษาของสถาบัน มีจํานวนความ
ตองการอยูในระดับมากยอมไมเพียงพอตอความตองการของนักศึกษา ประกอบการหลักเกณฑการใหทุนการศึกษาให
เปนไปตามความตองการของนักศึกษามากขึ้น
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สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาปัญหาอุปสรรคของนักศึกษาในการสมั ครทุนการศึกษา รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ
ทุนการศึกษาของนักศึกษาและเก็บข้อมูลการจัดการทุนการศึกษาและการสมัครทุนการศึกษาของนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พบว่านักศึกษามีความประสงค์ที่จะ
สมัครขอรับทุนการศึกษาที่จัดสรรโดยคณะอยู่ในระดับมาก โดยทุนเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์มีผู้ต้องการขอรับ
ทุนอยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด ในส่ วนของทุ นการศึ กษาจากสถาบั นฯ พบว่ านั กศึกษามี ความต้ องการที่ สมัครขอรั บ
ทุนการศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา ทุนต่อเนื่องอย่างแท้ จริง และทุนขาด
แคลนทุนทรัพย์ มีผู้สมัครขอรับทุนอยู่ในระดับมากที่สุด
ส่วนปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการจัดการทุนการศึกษาคือปัญหาด้านการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์ ไม่ทั่วถึงซึ่งเป็นปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุ ปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลของแหล่งทุน โดยช่องทางที่
นักศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารในการรับรู้เกี่ยวกับการประกาศทุนมากที่สุดคือ ทางเว็บไซต์ของคณะ และผู้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในการสมัครขอทุนการศึกษา คือตัวนักศึกษาเป็นผู้ตัดสินใจเองมากที่สุด และประเภททุนการศึกษาที่
นักศึกษาอยากให้ทางคณะและสถาบันจัดสรรเพิ่มมากที่สุดพบว่าทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษาของสถาบัน
ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิจั ยพบว่า ทุนการศึกษายังเป็นที่ต้องการของนักศึกษาจานวนมาก และความต้องการการ
จัดสรรทุนการศึกษาทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษาของสถาบัน มีผู้สนใจขอรับทุนอยู่ในระดับมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม
ปัญหาด้านการประสัมพันธ์ควรเพิ่มช่องทางการประสัมพันธ์ให้ทั่วถึ ง รวมถึงเพิ่มระยะเวลาในการประสั มพันธ์ให้
ยาวนานขึ้น
2. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรวิจัยในเรื่องเดียวกันในระดับสถาบัน เพื่อจะได้ทราบผลสรุปเป็นมาตรฐานใน
ภาพรวมว่ามีความต้องการสมัครทุนการศึกษาในแต่ละประเภทเป็นเช่นไร เพื่อที่ทางคณะและสถาบันจะได้จัดสรร
ทุนการศึกษาตรงตามความต้องการของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณ ผศ.ดร.บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล ที่เป็นอาจารย์ให้คาปรึกษาและ ดร.พรสุรีย์ แจ่ม
ศรี ที่ช่วยให้คาแนะนา ตลอดจนนักศึกษาที่สมัครทุนการศึกษาทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นกลุ่มตัวอย่าง ในการให้
ข้อมูล ผู้วิจัยหวังว่า ผลงานวิจัยฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคณะและสถาบันตลอดจนนักศึกษาที่สมัครทุนการศึกษา
เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณาในการวางแผนในการจัดสรรทุนการศึกษาของคณะและของสถาบันเพื่อให้สอดคลองกับ
ความต้องการของนักศึกษา คุณค่าและประโยชน์อื่นใดๆ ที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้
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การใหบริการคลินิกใหคําปรึกษาเรื่องการเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือนักศึกษาในดานตางๆ
เชน ปญหาทางดานการเรียน การปรับตัว ปญหาทางดานจิตใจ อารมณ สังคม ปญหาในการดําเนินชีวิตของตนเอง การ
คบเพื่อน ปญหาครอบครัว เปนตน ซึ่งบางครั้งก็อาจประสบปญหาหลายอยางพรอมกัน จนกระทั่งนักศึกษารูสึกวาการ
ชวยเหลือตนเองหรือแกปญหาแตเพียงลําพังเปนไปไดยากและตองการที่ปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการแกไขใหลุลวง
ไปไดดวยดีหรือในบางครั้งนักศึกษามีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองในดานตางๆ เชน การทํางานระหวางเรียน การเขา
ฝกอบรม เปนตน การใหคําปรึกษาจึงมีความจําเปนอยางยิ่งของผูประสบปญหา การใหคําปรึกษาเปนกระบวนการที่มี
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล โดยอาศัยการสื่อสารแบบสองทางระหวางบุคคล ซึ่งประกอบดวย ผูใหคําปรึกษา และผูรับ
คําปรึกษา เพื่อหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้จะเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูวิจัยไดเปดชองทางการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาโดยการขอเขา
พบเปนการสวนตัว เปนกลุม และทางออนไลน (ทาง Messenger & Line) หรือผาน Facebook ของสวนงานหรือ
ขอความสวนตัว การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
ตางๆ ไดแก ความถี่ และรอยละ ผลการวิจัยพบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอคลินิกใหคําปรึกษาเรื่องการเรียนและ
การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย คอนขางมากที่สุด โดยมีความพึ่งพอใจของนักศึกษาตอการใหคําปรึกษาคาเฉลี่ย 4.86 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 และมีความพึงพอใจของผูรับคําปรึกษาในดานคุณภาพ คาเฉลี่ย 4.79 จากคะแนนเต็ม 5.00
คําสําคัญ: บริการใหคําปรึกษา ปญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัย การสื่อสารสองทาง

Abstract

At present, teenage issues in Thai society are more critical and complicated. Some students
are surrounded by family problems or improper environment. When those students enter the
universities, they may face with several problems, such as learning, adaptation, psychological,
emotional and social problems. The students sometimes have multiple problems at once. As a
result, they are unable to handle all problems and need a consultant to advise how to solve their
problems. Moreover, some students are interested in university activities, such as part-time jobs
and class training. That is, correct suggestions from the university officers are important and
necessary. With those reasons, the Faculty of Information Technology, King Mongkut's Institute of
Technology Ladkrabang, establishes the counseling and learning center for students in the faculty
in order to assist the students to overcome their problems. The counseling process is two-way
communication between a student and a consultant who is a faculty officer. The research found
that the students satisfied on the counseling and learning center of the Faculty of Information
Technology, and the consultants with 4.86 and 4.79 respectively.
Keywords: counseling service, university student problems, two-way communication
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บทนํา

ปจจุบันคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง มีการรับ
นักศึกษาปริญญาตรีเพิ่มมากขึ้น ในการศึกษาใหประสบความสําเร็จตลอดหลักสูตร นักศึกษาตองเผชิญปญหาตางๆ
ทั้งดานการเรียนการสอนและการใชชีวิตดวยตนเองในรั้วมหาวิทยาลัย การปรับตัวในสังคมการวางแผนการเรียนเพื่อ
ปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม การเปลี่ยนแผนการเรียนที่เหมาะสม ทั้งดานการเรียนการสอนและการใชชีวิตไดดวยตนเอง
ในรั้วมหาวิทยาลัย การปรับตัวในสังคม การวางแผนการเรียนเพื่อปรับคะแนนเฉลี่ยสะสม การเปลี่ยนแผนการเรียนที่
เหมาะสม กระบวนการขั้นตอนในการดําเนินการวิชาโครงงาน วิ ชาการศึกษาอิสระ วิชาวิทยานิพนธ การสอบ
ประมวลความรู ตลอดจนปญหาสวนตัว เชน ปญหาการเงินระหวางเรียน ปญหาความสัมพันธกับเพื่อน ในเบื้องตน
เมื่อป พ.ศ 2560 งานบริหารวิชาการและบัณฑิตศึกษาและบริการการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ไดจัดใหมีการบริการนักศึกษาดวยรูปแบบ One Stop
Services ในปที่ผานมา พบวามีนักศึกษาจํานวนหนึ่งที่ยังไมกลามาสอบถามโดยตรงกับเจาหนาที่ดูแล One Stop
Service เนื่องจากเปนที่สาธารณะเปดเผยและมีผูมารับบริการรายอื่นๆ เขามาติดตอตลอดเวลา ซึ่งขอมูลที่นักศึกษา
ตองการมาปรึกษาหรือสอบถามบางครั้งเปนขอมูลสวนตัวที่ไมตองการใหผูอื่นรับรู เชน เรื่องเพื่อน เรื่องสังคม เรื่อง
ครอบครัว และเรื่องสุขภาพ เปนตน
จากปญหาดังกลาวผูวิจัยในฐานะเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงานดานการบริการการศึกษา ซึ่งมีความใกลชิด
เกี่ยวของกับนักศึกษาโดยตรง อีกทั้งผูวิจัยมีแนวคิดและจัดทํา “คลินิกใหคําปรึกษาเรื่องการเรียนและการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย” เพือ่ ใหบริการดูแลและชวยเหลือนักศึกษาอยางเปนมิตรและสนับสนุนใหกําลังใจนักศึกษาในการเผชิญ
ปญหา เพื่อชวยใหนักศึกษาลดความกังวล ความเครียด และหาทางออกของปญหา
สถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันการศึกษามีบทบาทอันสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีภาระหนาที่หลัก
คือ การผลิตบัณฑิตที่มีความสมบูรณทั้งทางดานวิชาชีพชั้นสูง สติปญญา สังคม อารมณ รางกายและจิตใจ (สําเนาว,
2543) ดังปณิธานของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังที่วา
“สรางคน มุงวิจัย รับใชสังคม” (http://www.it.kmitl.ac.th/about/itkmitl/overview)
จนถึงปจจุบันไดมีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยที่นําเสนอนี้ คือ โครงการคลินิกใหคําปรึกษา (สุทธิพจน,
2559) เปนโครงการคลินิกใหคําปรึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งผลสํารวจ
ความพึงพอใจ ดานการจัดการใหคําปรึกษาอยูในระดับพอใชดานคุณภาพผูใหคําปรึกษาอยูในระดับดีมาก และดาน
รวมดานคุณภาพผูใหคําปรึกษาอยูในระดับดีมาก
แมว างานวิจั ยดังกลาวจะเปนการให คําปรึกษาเช นเดี ยวกั บงานที่ นําเสนอ แต ปญหาที่พบผูใชบริ การ
แตกตางกันและเผชิญปญหาตางกัน

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อชวยใหคําปรึกษาเรื่องการเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย แกนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลดความกังวล ความเครียด และหาแนวทางแกไขปญหาไดอยางถูกตอง
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการเปด “คลินิกใหคําปรึกษาเรื่องการเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย”

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิเคราะหปญหา
ผูวิจัยไดทําการศึกษาปญหาของนักศึกษาโดยการออกแบบและสํารวจความตองการในการใหคําปรึกษาเรื่อง
การเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา (เดือนเมษายน 2561) โดยมีกลุมเปาหมายเปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 250 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 100 คน โดยมีผูตอบแบบสํารวจคิดเปน
รอยละ 81.60 และรอยละ 58 ตามลําดับ

194

29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 3”

จากการสํารวจความตองการในการใหคําปรึกษาเรื่องการเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย มีรายละเอียด
ดังตารางที่ 1. และตารางที่ 2. ตามลําดับ
ตารางที่ 1. แสดงผลสํารวจความตองการในการใหคําปรึกษาดานการเรียน

ระดับปริญญาตรี
รอยละ
1. แนะนําดานการเรียน การวางแผนการเรียน
81
2. เกี่ยวกับการทําวิชาโครงงาน
78
3. ดานการเลือกแขนงหรือเปลี่ยน/ยายแขนงเรียน 74

ระดับบัณฑิตศึกษา
รอยละ
1. เกี่ยวกับวิชาคนควาอิสระ 1 และ 2
86
2. เกี่ยวกับการสอบประมวลความรู
79
3. แนะนําดานการเรียน การวางแผนการเรียน 70

ตารางที่ 2. แสดงผลสํารวจความตองการในการใหคําปรึกษาดานการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี
1.ความเครียด ความกังวล
2.คาใชจายและการหารายไดเสริม
3.การเดินทาง

รอยละ
82
77
62

ระดับบัณฑิตศึกษา
1.การเดินทาง
2.สังคม เพื่อน
3.ความเครียด ความกังวล

รอยละ
86
79
70

กระบวนการวิจัย
1. ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับการใหคําปรึกษา
การใหคําปรึกษาเปนกระบวนการที่ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล โดยอาศัยการสื่อสารแบบสองทางระหวาง
บุคคล บุคคลหนึ่งเปนผูใหคําปรึกษาและอีกบุคคลหนึ่งเปนผูรับคําปรึกษาโดยผูใหคําปรึกษาตองสํารวจ ทําความ
เขาใจสิ่งที่เปนปญหาและสามารถทําใหผูรับคําปรึกษาแสวงหาทางแกไขดวย (สุทธิพจน, 2559) ดวยเหตุนี้การให
คําปรึกษาจึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอผูประสบปญหา
การใหคําปรึกษาถือวาวิธีการหนึ่งที่จะชวยเหลือบุคคลใหชวยเหลือตัวเองไดอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
ศาสตรการใหคําปรึกษาไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิดทางตะวันตก ถือวาเปนวิชาชีพแหงการชวยเหลือ (Professional
Helping ) และตองอาศัยหลักการตางๆ ที่สําคัญดังนี้ (Chawanral, 2013)
1) ผูใหความชวยเหลือที่เรียกวาผูใหคําปรึกษา (Counselor) ซึ่งเปนผูที่ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับทักษะ
ทางวิชาชีพในดานการชวยเหลือ (Professional Skills) มาเปนอยางดี เปนผูที่ไดรับการฝกฝนตนเอง เพื่อใหมีการ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ (Self - Developing Skills) เพื่อที่จะไดเปนผูที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการใหความ
ชวยเหลือ นอกจากนี้ ผูใหความชวยเหลือจะตองมีศรัทธาและความเชื่อวาปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น เกิดจากสาเหตุและมี
แนวทางแกไขเสมอ
2) ผูมาขอรับบริการหรือขอความชวยเหลือ (Client) ซึ่งเปนผูที่มีปญหามีความคับของใจและความไมสบาย
ใจตางๆ ที่ยังไมสามารถจัดการกับความรูสึกดังกลาวได จึงมีความตองการที่จะแสวงหาความชวยเหลือเพื่อแกไข
ปญหาเหลานั้น
3) หลักการที่สําคัญของการชวยเหลือคือผูใหความชวยเหลือจะตองสรางสัมพันธภาพที่ดีใหเกิดขึ้น ซึ่งถือ
วาเปนเครื่องมือพื้นฐานและเปนหัวใจสําคัญในการใหความชวยเหลือ
4) มีจรรยาบรรณเชิงวิชาชีพในการใหความชวยเหลือ ซึ่งเปนสิ่งจะสรางความมั่นใจวาการชวยเหลือนั้นๆ
จะมีประสิทธิภาพสูงสุดแกผูขอรับคําปรึกษา
2. ขั้นตอนการดําเนินการ
ขั้นตอนการใหคําปรึกษาของคลินิกใหคําปรึกษาเรื่องการเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย (ภาพที่ 1)
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดออกแบบฟอรมเพื่อเก็บขอมูลที่ใชในการวิจัย 2 แบบฟอรม ไดแก
1) ใบบันทึกการเขาพบของนักศึกษา เอกสารนี้ใชบันทึกขอมูลการเขาพบเพื่อรับคําปรึกษาของนักศึกษาทุกครั้ง
เพื่อใชในการติดตามความกาวหนาของนักศึกษาในภายหลังโดยเจาหนาที่ใหคําปรึกษาจะเปนคนจดบันทึกขอมูลดังกลาว
2) แบบฟอรมประเมินผลการใหคําปรึกษา ซึ่งจะถูกสรางโดยใช Google Form แบบฟอรมนี้มีเนื้อหา
แบงเปน 3 สวน ไดแก ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจตอการใหคําปรึกษา และดานคุณภาพของ
ผูรับคําปรึกษา ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการประเมินผล ระดับคะแนน 1-5 แทนคา นอยที่สุด ถึง มากที่สุด
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การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 3”
ขั้นตอนการใหคําปรึกษา
“คลีนิกใหคําปรึกษาเรื่องการเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย”
เริ่มตน
ประชาสัมพันธ
ผานทาง Facebook, สแตนดี้
ทางขอความ
Massenger/Line

ชองทางการขอรับการปรึกษา

โทรศัพท

ขอเขาพบดวยตัวเอง

ใหคําปรึกษา

ลผ
มา ตดิ ต

จบกระบวนการ

ประสานงานตอผูเกี่ยวของ

ประสานงานเจาของงาน
เจาของเรื่องหรือผูรับผิดชอบ

อาจารยที่ปรึกษา/อาจารย
ผูสอน

ติดตอผูปกครอง

ผูดําเนินโครงการ

ติดตามผล
จบกระบวนการ

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการใหคําปรึกษา “คลินิกใหคําปรึกษาเรื่องการเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย”

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

เพื่อใหงานวิจัยนี้ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงตองการเก็บรวบรวมขอมูลที่นักศึกษาไดประเมินผล
การใหบริการ โดยผูวิจัยไดสงแบบสอบถาม Google Forms ผานชองทางออนไลนทาง Facebook Messenger ใหกับ
นักศึ กษาคณะเทคโนโลยี สารสนเทศ ที่ เขาขอคํ าปรึ กษากั บคลิ นิกให คํ าปรึ กษาเรื่ องการเรียนและการใชชี วิ ตใน
มหาวิทยาลัย
สําหรับการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลคาทางสถิติและนําเสนอในรูปแบบของตาราง
ประกอบคําบรรยาย โดยใชสถิติพรรณา คือ คาความถี่และรอยละ ในการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของกลุม
ตัวอยาง และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย และใชสถิติพรรณา คือ คาความถี่และรอยละ ในการดานตางๆ
โดยนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย พรอมทั้งสรุปขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในแตละดาน
ในการสํารวจความพึงพอใจผูวิจัยไดทําแบบสอบถามความพึงพอใจในการใหคําปรึกษา เพื่อประเมินความพึง
พอใจของผูเขาขอคําปรึกษา โดยใช Google Forms ในการเก็บขอมูลและทําการสงแบบสอบถามไปใหนักศึกษาที่เขา
รวมหรือผูขอคําปรึกษาผานทาง Messenger จํานวน 11 คน มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 63.66
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและประเมินผล การใชบริการสรุปไดดังนี้
1) ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหคําปรึกษา ของคลินิกใหคําปรึกษาเรื่องการเรียนและการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัยของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ในภาพรวม
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พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( Χ = 4.86) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ที่สุดทุกขอ และขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก ผูใหคําปรึกษามีความเขาใจถึงสาเหตุของผูรับการปรึกษา ( Χ = 5.00)
รองลงมาไดแก ผูใหคําปรึกษามีการสรางสัมพันธภาพ ผูใหคําปรึกษามีกระบวนการใหคําปรึกษา และผูใหคําปรึกษา
สามารถชวยใหผูรับคําปรึกษาหาแนวทางแกไขปญหาได โดยมีคาเฉลี่ยเทากัน คือ ( Χ = 4.86) สวนผูใหคําปรึกษามี
การใชทักษะและเทคนิคการใหคําปรึกษา มีคาเฉลี่ย ( Χ = 4.71) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคลินิกใหคําปรึกษาเรื่องการเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (n=7)
รายการ
ผูใหคําปรึกษามีการสรางสัมพันธภาพ
ผูใหคําปรึกษามีความเขาใจถึงสาเหตุของผูรับการปรึกษา
ผูใหคําปรึกษามีกระบวนการใหคําปรึกษา
ผูใหคําปรึกษามีการใชทักษะและเทคนิคการใหคําปรึกษา
ผูใหคําปรึกษาสามารถชวยใหผูรับคําปรึกษาหาแนวทางแกไขปญหาได
คาเฉลี่ยรวม

Χ

S.D.

4.86
5.00
4.86
4.71
4.86
4.86

0.38
0.00
0.38
0.49
0.38
0.30

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ลําดับ
ที่
2*
1
2*
3
2*

2) ความพึ งพอใจของผู รั บคํ าปรึ กษาในด านคุ ณภาพของใหคํ าปรึ กษาเรื่ องการเรี ยนและการใช ชี วิ ตใน
มหาวิทยาลัยของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ในภาพรวม
พบวา ระดับมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( Χ =4.79) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุดทุกขอและขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 2 ขอ ไดแก ไดรับประโยชนจากการรับคําปรึกษา และสามารถนํา
แนวทางที่ไดรับคําปรึกษาไปแกไขปญหาได โดยมีคาเฉลี่ยเทากัน คือ ( Χ = 4.86) รองลงมาไดแก ไดรับแนวทางใน
การแกไขปญหาและมีความพึงพอใจกับการรับคําปรึกษาเพียงใด โดยมีคาเฉลี่ยเทากัน คือ ( Χ = 4.71) สวนผูให
คําปรึกษามีการใชทักษะและเทคนิคการใหคําปรึกษา มีคาเฉลี่ย ( Χ = 4.71) (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับใหคําปรึกษาเรื่องการเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยของ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (n=7)
รายการ
ไดรับประโยชนจากการรับคําปรึกษา
ไดรับแนวทางในการแกไขปญหา
สามารถนําแนวทางที่ไดรับคําปรึกษาไปแกไขปญหาได
มีความพึงพอใจกับการรับคําปรึกษาเพียงใด
คาเฉลี่ยรวม

Χ

S.D.

4.86
4.71
4.86
4.71
4.79

0.38
0.49
0.38
0.49
0.39

ระดับ
ความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ลําดับ
ที่
1*
2**
1*
2**

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน
เทคโนโลยี พระจอมเกล าเจ าคุ ณทหารลาดกระบั ง ที่ มี ต อคลิ นิ กให คํ าปรึ กษาเรื่ องการเรี ยนและการใช ชี วิ ตใน
มหาวิทยาลั ย ผู รับบริการมี ความพึ งพอใจตอคลินิกให คําปรึกษาเรื่องการเรี ยนและการใช ชีวิตในมหาวิทยาลั ย
คอนขางมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหคําปรึกษาคาเฉลี่ย 4.86 จากคะแนนเต็ม 5.00 และมี
ความพึงพอใจของผูรับคําปรึกษาในดานคุณภาพ คาเฉลี่ย 4.79 จากคะแนนเต็ม 5.00 ซึ่งพบวางานวิจัยนี้ไดรับความ
พึงพอใจสูงกวาโครงการคลินิกใหคําปรึกษา (สุทธิพจน, 2559) สาขาจิตวิทยา คณะมนุษศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ที่มีระดับความพึงพอใจตอการใหคําปรึกษาและดาน
คุณภาพ คิดเปน 3.11 และ 4.75 ตามลําดับ
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สรุปผลการวิจัย

ผลจากการเปดใหบริการคลินิกใหคําปรึกษาเรื่องการเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 11 คน มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 7
คน คิดเปนรอยละ 63.66 จากผลการวิจัยพบวาผูรับบริการมีความพึงพอใจตอคลินิกใหคําปรึกษาเรื่องการเรียนและ
การใชชีวิตในมหาวิทยาลัย คอนขางมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหคําปรึกษาคาเฉลี่ย 4.86 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 และมีความพึงพอใจของผูรับคําปรึกษาในดานคุณภาพ คาเฉลี่ย 4.79 จากคะแนนเต็ม 5.00
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1.1 การใหคําปรึกษากับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง พบวานักศึกษามีปญหาดานตางๆ เชน การเรียน การสอน สั งคม รวมถึงปญหาสุขภาพ และพบวามี
นักศึกษาบางคนมีการเขารักษาตัวในสถานพยาบาลที่เกี่ยวกับจิตเวช แตทางสถาบันฯ และคณะฯ ยังไมมีนักจิตวิทยา
หรือจิตแพทยประจําเพื่อรองรับนักศึกษากลุมนี้ หรือควรมีการจัดอบรมเกี่ยวกับจิตวิทยา การปรับตัว การเขาสังคม
เปนหลักสูตรระยะสั้นๆ เพื่อปรับทัศนคติใหความรู แนวคิดใหกับนักศึกษาและบุคคลากร
1.2 ผูวิจัย อาจารยที่ปรึกษา หรืออาจารยผูสอนชวยกันสังเกตพฤติกรรมการของนักศึกษาทุกระดับและรวมมือ
กันแกไขปญหาเบื้องตน
1.3 ผู วิ จั ยซึ่ งทํ าหน าที่ เป นผู ให คํ าปรึ กษายั งไม มี เวลาเพี ยงพอต อการให คํ าปรึ กษาในบางช วงที่ งานยุ งๆ
นักศึกษามาพบจะไมเจอและผูใหคําปรึกษามีภาระงานประจําอื่นๆ ควรมีการจัดตารางเพื่อใหบริการประจําหอง M. 14
คลินิกใหคําปรึกษาเรื่องการเรียนและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาความถี่ในการมารับบริการ
1.4 ผูใหคําปรึกษายังไมมีใบรับรองจากหนวยงานจิตแพทยอยางเปนทางการ ใชเพียงประสบการณและการหา
ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อใหคําปรึกษากับนักศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่มีปญหาดานสุขภาพจิ ต) ควรเขาอบรมหรือเรียน
หลักสูตรเกี่ยวกับจิตวิทยาเพิ่มเติม
ขอเสนอแนะการใชประโยชนจากการวิจัย
เพื่อเปนประโยชนใหคณะและสถาบันเกี่ยวกับการใหคําปรึกษากับนักศึกษา เนื่องจากปจจุบันสถานการณและ
ปญหาวัยรุนในสังคมไทยนับวันจะมีความซับซอน วิกฤตและมีความรุนแรงมากขึ้น นักศึกษาสวนหนึ่งไดรับการหลอ
หลอมจากครอบครัวหรือสภาพแวดลอมรอบตัวที่ไมเหมาะสม นักศึกษาอาจจะประสบปญหา เชน ปญหาทางดานการ
เรียน การปรับตัว ปญหาทางดานจิตใจ อารมณ สังคม ปญหาในการดําเนินชีวิตของตนเอง การคบเพื่อน ปญหา
ครอบครัว ซึ่งบางครั้งก็อาจประสบปญหาหลายอยางพรอมกัน จนกระทั่งนักศึกษารูสึกวาการชวยเหลือตนเองหรือ
แกปญหาแตเพียงลําพังเปนไปไดยากและตองการปรึกษาหารือเพื่อจะหาแนวทางในการแกไขปญหาใหลุลวงไปไดดวยดี
หรือในบางครั้งนักศึกษามีความสนใจที่จะพัฒนาตนเองในดานตางๆ นักศึกษาก็ยังมีคลินิกใหคําปรึกษาเรื่องการเรียน
และการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย เปนศูนยกลางในการชวยเหลือ ชวยแกปญหาในเบื้องตน

กิตติกรรมประกาศ

ผูวิจัยไดจัดทําโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ประจําปงบประมาณ 2561 ซึ่งไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการ และไดรับรางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดใน
ครั้งนี้ ผูวิจัยขอขอบคุณคณะเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใหการสนับสนุนและขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร.วรพจน กรี
สุระเดช รองคณบดี, ดร.สุพัณณดา โชติพันธ ผูชวยคณบดี และคุณณิศวรา จันทรเพ็ชร ผูอํานวยการสวนสนับสนุน
วิชาการ ที่ใหคําปรึกษาและแนะนําการจัดทําผลงานวิจัยในครั้งนี้
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พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลน และผลกระทบตอนักศึกษาระดับปริญญาตรี สจล.
Online Social Networks Behavior and Their Impact on Undergraduate Students in KMITL
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง และ 2) เปรียบเทียบผลกระทบจากการใช
เครือขายสังคมออนไลนตอนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
จําแนกตามเพศ คณะ ชั้นปที่กําลังศึกษา ประสบการณในการใชเครือขายสังคมออนไลน และรายไดตอเดือน กลุม
ตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
จํานวน 375 คน ทําการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม
มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ประกอบดวยผลกระทบที่ศึกษาเปนผลกระทบดานอารมณ ดานสังคม
และดานการเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติ ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
แบบที และการวิเคราะหความแปรปรวน ซึ่งผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการเครือขายสังคม
ออนไลนมากกวา 8 ครั้งตอสัปดาห (รอยละ 67.74) ใชบริการเครือขายสังคมออนไลนมากกวา 4 ชั่วโมงตอครั้ง (รอย
ละ 42.47) Facebook เปนเครือขายสังคมออนไลนที่นิยมใช (รอยละ 52.65) ใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อคุยกับ
เพื่อนปจจุบันและเพื่อนเกา (รอยละ 29.09) ชวงเวลาที่ใชเครือขายสังคมออนไลนในวันจันทร-ศุกรคือชวงเวลากอน
เขานอน (รอยละ 40.02) ชวงเวลาที่ใชเครือขายสังคมออนไลนในวันเสาร-อาทิตยคือชวงเวลากลางคืน (19.01 24.00 น.) มีบล็อก (ขอมูลสวนตัว) (รอยละ 66.13) เปดเผยขอมูลสวนตัวที่เปนจริงบางสวนในการสมัครสมาชิก
เครือขายสังคมออนไลน (รอยละ 63.98) ใช PC/Notebook สวนตัวเปนอุปกรณในการใชเครือขายสังคมออนไลน
(49.64) มีความถี่ในการเปลี่ยนหนาตาของเครือขายสังคมออนไลนแบบนาน ๆ ครั้ง (รอยละ 75.00) และมีจํานวน
รูปภาพสวนตัวในเครือขายสังคมออนไลน มากกวา 50 รูป (รอยละ 45.16) ผูตอบแบบสอบถามไดรับผลกระทบจาก
การใชเครือขายสังคมออนไลนในระดับนอย (x� = 2.31) โดยดานที่ผูตอบแบบสอบถามไดรับผลกระทบมากที่สุดคือ
ดานอารมณ (x� = 2.44) รองลงมาคือดานการเรียน (x� = 2.41) และดานสังคม (x� = 2.19) และโดยรวมทุกดานใน
ระดับนอย โดยผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศตางกัน มีระดับผลกระทบจากการใชบริการเครือขายสังคมออนไลน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แตผูตอบแบบสอบถามในแตละคณะ แตละชั้นปการศึกษา ที่มี
ประสบการณในการใชเครือขายสังคมออนไลน และรายไดตอเดือนตางกัน มีระดับผลกระทบจากการใชบริการ
เครือขายสังคมออนไลนไมแตกตางกัน
คําสําคัญ: พฤติกรรม เครือขายสังคมออนไลน ผลกระทบ

Abstract

The purpose of this research was to 1) study behaviors of using social network of
undergraduate students. 2) compare the effects of using social networks on undergraduate
students of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. The samples in this study were 375
undergraduate students (randomly) which were classified by experience in using social networking
and monthly income. The instrument used to collect data was a five-level rating scale consisting
of the effects that affect social, emotional and academic outcomes. Data were analyzed using
1
1

คณะศิลปศาสตร สถาบันเทคโนโลยพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร, 10520
Faculty of Liberal Arts, King Mongkut's Instituteof Technology Ladkrabang, Bangkok 10520
*Corresponding author: e-mail: dsalamteh@gmail.com
29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ

199

P32-CRTES2018

การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 3”

การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 3”

frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and variance analysis. The survey found
that most respondents used social networking services more than eight times a week (67.74%),
social networking services were more than four hours per session (42.47%), Facebook login
(52.65%), use social networking talking to friends and family (29.09%), the period of social
networking on Monday to Friday was the bed time (40.02%), the period of social networking on
Saturday and Sunday was the night time (19.01 - 24.00), having a blog (personal data) (66.13%),
someone who actually subscribes to social networking (63.98%), use their PC / Notebook as a
device for social networking (49.64%), Frequency of changing the look of the social network
(75.00%), and having personal photo album more than 50 pcitures (45.16%). The respondents
were affected by the low level of online social networking (x�=2.31). The respondents most
affected were emotional (x�=2.44), followed by learning (x�=2.41) and social (x�=2.19). The gender
differences respondents had different impact of using online social networking service at the 0.01.
However, respondents in each class and each faculty who had different experience in using online
social networking service and difference monthly income, there is no difference impact.
Keywords: behavior, impact, social networks

บทนํา

อินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีสมัยใหมควบคูกับเครือขายคอมพิวเตอรที่ถูกนํามาใชเพิ่มประสิทธิภาพของการ
จัดเก็บขอมูลการสนทนา เปนสิ่งอํานวยความสะดวกที่ทุกคนตองการ สามารถรับรูและวิเคราะหขอมูลผานตัวอักษร
สามารถสื่อสารและสงผานขอมูลไดอยางรวดเร็ว (เรวดี, 2554) ทั้งนี้ จากการสํารวจจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตใน
ประเทศไทยของสํานักงานสถิติแหงชาติ ป พ.ศ.2550-2554 ประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป มีสัดสวนการใชอินเทอรเน็ต
เพิ่มขึ้นในทุกกลุมอายุ โดยเฉพาะกลุมวัยรุนที่มีอายุระหวาง 15-24 ป มีสัดสวนการใชอินเทอรเน็ตสูงกวากลุมอื่น
จากรอยละ 39.7 ในป 2550 เปนรอยละ 51.9 ในป 2554 และคาดวาการใชอินเทอรเน็ตของกลุมวัยรุนนี้นาจะมี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้นตอไปเรื่อยๆ (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2554) จากผลการสํารวจดังกลาวแสดงใหเห็นวานักศึกษา
ระดับปริญญาตรีอยูในชวงอายุที่ใหความสนใจกับอินเทอรเน็ตสูงกวากลุมอื่น ดวยคานิยมของสังคม หากใครไมมี
เครือขายสังคมออนไลนอาจถือไดวาไมทันสมัย นักศึกษาบางรายใชสังคมออนไลนผิดที่ ผิดเวลา ไมวาจะเปนใชใน
เวลาเรียน ยืน เดิน นั่ง นอน แมแตเวลากินขาว สมาธิจดจออยูกับโทรศัพทในมือ ไมสนใจผูคนรอบขาง ซึ่งอาจสงผล
กระทบตอนักศึกษาในดานอารมณ สังคม และดานการเรียน ผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขาย
สังคมออนไลน และผลกระทบที่สงผลตอนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง เพื่อทราบแนวโนมการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษา และสามารถนํามาเปนขอมูลใน
การพัฒนาสื่อประกอบการเรียนการสอนตอไปได

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2. เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบจากการใชเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ระเบียบวิธีวิจัย

ประชากร (Population) ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2560 จํานวน 5,825 คน (สํานัก
ทะเบียนและประมวลผล, 2561)
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ขนาดกลุมตัวอยาง (Samples) คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ทําการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยการเปดตารางสําเร็จรูป ของ ทาโร ยามาเน ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5% จะไดขนาดของกลุมตัวอยาง 375 คน (Yamane, 1973) โดย
สุมตัวอยางดวยวิธีการสุมอยางงาย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ใหนักศึกษาตอบดวยตนเอง จํานวน 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1
เปนแบบสอบถามปลายปดเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามปลายปดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใชบริการเครือขายสังคมออนไลน ตอนที่ 3 เปนแบสอบถามปลายปดเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการ
ใชบริการเครือขายสังคมออนไลน ซึ่งเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ และตอนที่ 4
เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพิ่มเติม
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) โดยการนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช (Try Out) กับนักศึกษาที่มีลักษณะใกลเคียงกับนักศึกษาในกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
และนําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาความเที่ยง โดยใชคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของครอนบาค (Cronbach Alpha
Coefficient) (Cronbach, 1984) พบวา แบบวัดตัวแปรในแบบสอบถามมีคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของผลกระทบดาน
อารมณเปน 0.882 ผลกระทบทางดานสังคมมีคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงเปน 0.913 และผลกระทบดานการเรียนมีคา
สัมประสิทธิ์ความเที่ยงเปน 0.886 จากคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของครอนบาคที่ไดพบวามีคาสูงกวา 0.8 ทุกคา แสดง
วาผลการวัดแบบสอบถามแตละตัวแปรมีคาความเที่ยงอยูในเกณฑที่ยอมรับได เนื่องจากเกณฑการพิจารณาคาความ
เที่ยงที่ใชไดควรมีคาไมต่ํากวา 0.5 (ศิริชัย, 2550) จากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยางจริง
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยขออนุญาตจากผูสอนเขาไปในชั้น
เรียนเพื่อชี้แจงวัตถุประสงคของการวิจัยและขอความรวมมือจากนักศึกษาในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดรับ
แบบสอบถามที่ตอบครบถวนสมบูรณจํานวน 372 ฉบับ คิดเปนรอยละ 94.18
การวิเคราะหขอมูล สําหรับขอมูลเพื่อบรรยายลักษณะทางประชากรศาสตรของนักศึกษาในกลุมตัวอยาง
และขอมูลเบื้องตนของตัวแปรตาง ๆ ในกรอบแนวคิดการวิจัยดวยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) คาสถิติ
ที่ใชไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการ
วิจัยดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบดวยการทดสอบแบบที (t-test) และการวิเคราะหความ
แปรปรวน (Analysis of Variance)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากการวิ เ คราะห ข อ มู ล นั ก ศึ ก ษากลุ ม ตั ว อย า ง 372 คน ได ผ ลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตรของนักศึกษาดังนี้
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย (รอยละ 52.96) ศึกษาอยูคณะเทคโนโลยีการเกษตร (รอยละ
30.11) กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 2 (รอยละ 31.72) มีประสบการณในการใชเครือขายสังคมออนไลนมากกวา 7 ป
(รอยละ 44.09) และมีรายไดตอเดือน 4,000 - 6,000 บาท (รอยละ 34.41) (ตารางที่ 1)
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการเครือขายสังคมออนไลนมากกวา 8 ครั้งตอสัปดาห (รอยละ 67.74) ใช
บริการเครือขายสังคมออนไลนมากกวา 4 ชั่วโมงตอครั้ง (รอยละ 42.47) Facebook เปนเครือขายสังคมออนไลนที่
นิยมใช (รอยละ 52.65) ใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อคุยกับเพื่อนปจจุบันและเพื่อนเกา (รอยละ 29.09) ชวงเวลาที่
ใชเครือขายสังคมออนไลนในวันจันทร-ศุกรคือชวงเวลากอนเขานอน (รอยละ 40.02) ชวงเวลาที่ใชเครือขายสังคม
ออนไลนในวันเสาร-อาทิตยคือชวงเวลากลางคืน (19.01 - 24.00 น.) (รอยละ 36.11) มีบล็อก (ขอมูลสวนตัว)
(รอยละ 66.13) เปดเผยขอมูลสวนตัวที่เปนจริงบางสวนในการสมัครสมาชิกเครือขายสังคมออนไลน (รอยละ 63.98)
ใช PC/Notebook สวนตัวเปนอุปกรณในการใชเครือขายสังคมออนไลน (49.64) มีความถี่ในการเปลี่ยนหนาตาของ
เครือขายสังคมออนไลนแบบนานๆ ครั้ง (รอยละ 75.00) และมีจํานวนรูปภาพสวนตัวในเครือขายสังคมออนไลน
มากกวา 50 รูป (รอยละ 45.16) (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล (n=372)
เพศ
คณะ

ปจจัยสวนบุคคล

ชาย
หญิง

วิศวกรรมศาสตร
วิทยาศาสตร
สถาปตยกรรมศาสตร
เทคโนโลยีการเกษตร
ครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ชั้นปที่กําลังศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
ชั้นปที่ 5
ประสบการณในการใชเครือขายสังคมออนไลน
นอยกวา 2 ป
2 - 4 ป
5 - 7 ป
มากวา 7 ป
รายไดตอเดือน
นอยกวา 4,000 บาท
4,000 - 6,000 บาท
6,001 - 8,000 บาท
8,001 - 10,000 บาท
มากกวา 10,000 บาท

จํานวน (ราย)

รอยละ

197
175

52.96
47.04

102
61
18
112
79

27.42
16.40
4.84
30.11
21.24

86
118
35
116
17

23.12
31.72
9.41
31.18
4.57

10
73
125
164

2.69
19.62
33.60
44.09

77
128
59
71
37

20.70
34.41
15.86
19.09
9.95

ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของพฤติกรรมการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนของของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (n=372)

พฤติกรรมการใชบริการเครือขายสังคมออนไลน
จํานวนครั้งที่ใชบริการเครือขายสังคมออนไลนตอสัปดาห
นอยกวา 3 ครั้ง
3 - 5 ครั้ง
6 - 8 ครั้ง
มากกวา 8 ครั้ง
จํานวนชั่วโมงที่ใชบริการเครือขายสังคมออนไลนตอครั้ง
นอยกวา 1 ชั่วโมง
1 - 2 ชั่วโมง
3 - 4 ชั่วโมง
มากกวา 4 ชั่วโมง
เครือขายสังคมออนไลนที่นิยมใช (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
facebook
Instagram
Line
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จํานวน

รอยละ

12
47
61
252

3.23
12.63
16.40
67.74

16
103
95
158

4.30
27.69
25.54
42.47

367
94
236

52.65
13.49
33.86
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ตารางที่ 2 (ตอ)

พฤติกรรมการใชบริการเครือขายสังคมออนไลน
เหตุผลที่เขาเลนเครือขายสังคมออนไลน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
คุยกับเพื่อนปจจุบันและเพื่อนเกา
ตองการหาเพื่อนใหม
ตองการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ตองการเพื่อนตางเพศ
ตองการความทันสมัย
ซื้อ-ขายสินคา โฆษณาประชาสัมพันธทางธุรกิจ
เลนเกมสออนไลน
ชวงเวลาที่ใชเครือขายสังคมออนไลนในวันจันทร - ศุกร (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ชวงเวลาเชากอนเขาเรียน
ชวงเวลาเวลาเรียน
ชวงเวลาพักกลางวัน
ชวงเวลาเย็นกอนกลับบาน (เลนที่สถาบัน)
ชวงเวลาเย็นกอนกลับบาน (เลนที่รานอินเทอรเน็ต)
ชวงเวลากอนเขานอน
ชวงเวลาที่ใชเครือขายสังคมออนไลนในวันเสาร-อาทิตย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ชวงเวลาเชา (05.00 - 11.00 น.)
ชวงเวลากลางวัน (11.01 - 16.00 น.)
ชวงเวลาเย็น (16.01 - 19.00 น.)
ชวงเวลากลางคืน (19.01 - 24.00 น.)
ชวงเวลาหลังเที่ยงคืน (24.01 - 05.00 น.)
การมีบล็อก (ขอมูลสวนตัว) ในเครือขายสังคมออนไลน
มี
ไมมี
การเปดเผยขอมูลสวนตัวในการสมัครสมาชิกเครือขายสังคมออนไลน
ขอมูลสวนตัวที่เปนจริงทั้งหมด
ขอมูลสวนตัวที่เปนจริงบางสวน
ขอมูลสวนตัวที่ไมเปนจริงทั้งหมด
ชองทางที่ใชเครือขายสังคมออนไลน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
PC / Notebook สวนตัว
คอมพิวเตอรในสถาบัน
คอมพิวเตอรในรานอินเทอรเน็ต
โทรศัพทมือถือ / Tablet
ความถี่ในการการเปลี่ยนหนาตาของเครือขายสังคมออนไลน
ไมคอยเปลี่ยน ตกแตงครั้งเดียวตั้งแตเริ่มสมัคร
นาน ๆ ครั้ง ขึ้นอยูกับเวลา และอารมณ
ชอบเปลี่ยนบอย ๆ เพื่อเพิ่มความสวยงามและความทันสมัย
จํานวนรูปภาพสวนตัวในเครือขายสังคมออนไลน
นอยกวา 10 รูป
10 - 30 รูป
31 - 50 รูป
มากกวา 50 รูป
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จํานวน

รอยละ

354
73
304
49
161
95
181

29.09
6.00
24.98
4.03
13.23
7.80
14.87

122
96
160
82
33
329

14.84
11.68
19.46
9.98
4.01
40.02

59
187
187
303
103

7.03
22.29
22.29
36.11
12.28

246
126

66.13
33.87

119
238
15

31.99
63.98
4.03

341
40
41
265

49.64
5.82
5.97
38.57

46
279
47

12.37
75.00
12.63

61
97
46
168

16.40
26.08
12.37
45.16
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การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 3”

ผูตอบแบบสอบถามไดรับผลกระทบจากการใชเครือขายสังคมออนไลนดานอารมณในระดับนอย (X� = 2.44)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่ผูตอบแบบสอบถามไดรับผลกระทบมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ เวลาที่รูสึกโดด
เดี่ยว หรืออยูคนเดียว จะใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อหาเพื่อนคุยระดับมากที่สุด (X� = 3.59) รูสึกวาตัวเองเปน
บุคคลที่มีความสําคัญเมื่ออยูในเครือขายสังคมออนไลนระดับปานกลาง (�X = 2.90) และ เมื่อรูสึกผิดหวัง หรือเสียใจ
จะเขาไปบรรยายความรูสึกในเครือขายสังคมออนไลนเพื่อใหรูสึกดีขึ้นระดับปานกลาง (X� = 2.88) (ตารางที่ 3)
ผูตอบแบบสอบถามไดรับผลกระทบจากการใชเครือขายสังคมออนไลนดานสังคมในระดับนอย (X� = 2.19)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่ผูตอบแบบสอบถามไดรับผลกระทบมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ รูสึกมั่นใจในการ
เขาสังคมเครือขายสังคมออนไลนมากกวาสังคมธรรมดาระดับปานกลาง (�X = 2.71) รูสึกปลอดภัยในการติดตอกับ
เพื่อนทางเครือขายสังคมออนไลนมากกวาการติดตอแบบเผชิญหนากันระดับปานกลาง (X� = 2.52) และบุคคลใน
ครอบครัวไมพอใจเมื่อใชเครือขายสังคมออนไลนมากเกินไประดับนอย (X� = 2.41) (ตารางที่ 4)
ผูตอบแบบสอบถามไดรับผลกระทบจากการใชเครือขายสังคมออนไลนดานการเรียนในระดับนอย (X�=
2.41) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่ผูตอบแบบสอบถามไดรับผลกระทบมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ ถามีเวลา
วางจะใชเครือขายสังคมออนไลนกอนที่จะใชเวลาวางทํากิจกรรมอื่นระดับปานกลาง (X� = 3.26) มักใชเครือขาย
สังคมออนไลนนานกวาที่ตั้งใจเอาไวเปนประจําระดับปานกลาง (X� = 3.06) และพักผอนไมเพียงพอ เกิดอาการงวง
หาวนอน หรือหลับระหวางเรียนเปนประจํา เนื่องจากเขาไปใชเครือขายสังคมออนไลนจนดึกเกินไประดับปานกลาง
(�X = 2.87) (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลกระทบจากการใชเครือขายสังคมออนไลนดานอารมณ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (n=372)
ผลกระทบจากการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนดานอารมณ
1. เวลาที่รูสึกโดดเดี่ยว หรืออยูคนเดียว จะใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อหาเพื่อนคุย
2. รูสึกวาตัวเองเปนบุคคลที่มีความสําคัญเมื่ออยูในเครือขายสังคมออนไลน
3. ถาไมไดเขาเครือขายสังคมออนไลน จะรูสึกหงุดหงิด กระสับกระสาย
4. เมื่อรูสึกผิดหวังหรือเสียใจจะเขาไปบรรยายความรูสึกในเครือขายสังคมออนไลนเพื่อใหรูสึกดีขึ้น
5. รูสึกวาไมสามารถควบคุมความตองการใชเครือขายสังคมออนไลน หรือหยุดการใชเครือขาย
สังคมออนไลนได
6. พอใจและยินดีที่จะนัดพบเพื่อนใหมที่รูจักกันทางเครือขายสังคมออนไลน
7. รูสึกคลอยตามคําพูด หรือคํายั่วยุของบุคคลที่มาเขียนขอความในเครือขายสังคมออนไลน
ของตนเอง
8. จะรูสึกโกรธและไมสามารถควบคุมอารมณของตัวเองไดเมื่อเห็นขอความในเชิงลบเกี่ยวกับตัวเอง
ในเครือขายสังคมออนไลน
9. เมื่อรูสึกไมพอใจบุคคลใดในเครือขายสังคมออนไลนจะเขียนขอความตอวาบุคคลนั้นผานทาง
เครือขายสังคมออนไลนโดยตรง
10. เมื่อมีปญหากับเพื่อนทางเครือขายสังคมออนไลนจะทําใหรูสึกหดหูจนไมอยากทําอะไร
11. รูสึกไวใจ และเชื่อใจเพื่อนใหมที่พึ่งรูจักในเครือขายสังคมออนไลน
12. รูสึกชื่นชอบเมื่อไดเห็นภาพลามก อนาจารของเพื่อนทางเครือขายสังคมออนไลน และทําให
อยากลองโชวภาพของตนเองบาง
13. รูสึกพอใจและยินดีจะลงภาพแนวเซ็กซี่ของตัวเอง เมื่อมีเพื่อนในเครือขายสังคมออนไลนรองขอ
14. รูสึกดีใจเมื่อมีคนมาชื่นชมรูปภาพแนวเซ็กซี่ของตนในเครือขายสังคมออนไลน
15. ขอความจากเพื่อนในเครือขายสังคมออนไลนมีผลกระทบตอความรูสึกเปนอยางมาก
เฉลี่ย
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�
X

3.59
2.90
2.67
2.88

S.D.
0.97
0.88
1.08
1.18

ระดับ
มากที่สุด
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.68 1.08 ปานกลาง
2.46 1.21

นอย

2.25 1.02

นอย

2.75 1.14 ปานกลาง
2.33 1.18

นอย

2.23 1.17
2.06 1.11

นอย
นอย

1.72 1.11

นอย

1.72
1.90
2.44
2.44

นอย
นอย
นอย
นอย

1.14
1.17
1.05
0.78
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การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครั้งที่ 3”

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลกระทบจากการใชเครือขายสังคมออนไลนดานสังคม ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (n=372)
ผลกระทบจากการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนดานสังคม
1. รูสึกมั่นใจในการเขาสังคมเครือขายสังคมออนไลนมากกวาสังคมธรรมดา
2. รูสึกปลอดภัยในการติดตอกับเพื่อนทางเครือขายสังคมออนไลนมากกวาการติดตอแบบ
เผชิญหนากัน
3. ปดบังขอมูลที่แทจริงของตนเอง เพื่อใหเปนที่สนใจและยอมรับจากเพื่อนทางเครือขายสังคม
ออนไลน
4. การเขียนขอความในเครือขายสังคมออนไลน ทําใหเกิดการเขาใจผิดจนเปนสาเหตุใหทะเลาะ
กับเพื่อน หรือบุคคลใกลชิด
5. ไมอยากเผชิญหนากับสังคม หรือชีวิตจริง จึงหลบตัวอยูในโลกของเครือขายสังคมออนไลน
6. มีปญหาดานความสัมพันธและความไมเขาใจกันในกลุมเพื่อน เนื่องจากใหความสนใจกับการใช
เครือขายสังคมออนไลนเพียงอยางเดียว
7. บุคคลในครอบครัวไมพอใจเมื่อใชเครือขายสังคมออนไลนมากเกินไป
8. เขียนขอความที่หยาบคายและไมเหมาะสมลงในเครือขายสังคมออนไลน จนทําใหบุคคลรอบ
ขางไมอยากสนทนาดวย
9. การใชเครือขายสังคมออนไลนสงผลเสียตอความสัมพันธทางสังคม หรือโอกาสตาง ๆ ในชีวิต
10. รูสึกวาเปนบุคคลที่ลาสมัย ไมสามารถเขากับกลุมเพื่อนไดหากไมไดใชเครือขายสังคมออนไลน
11. มักใหความสําคัญกับสังคมในเครือขายสังคมออนไลนมากกวาสังคมทั่วไป
12. คลอยตามความคิดของเพื่อนทางเครือขายสังคมออนไลนมากจนเกินไป จนทําใหเกิดปญหา
กับบุคคลรอบขาง
13. ตองคอยปดบังเพื่อน หรือคนในครอบครัวเพื่อเลนเครือขายสังคมออนไลน
14. มีเวลาพูดคุยและทํากิจกรรมกับคนในครอบครัวนอยลง เนื่องจากใชเวลาสวนใหญในการเลน
เครือขายสังคมออนไลน
15. ใหความสําคัญกับเพื่อนในเครือขายสังคมออนไลนมากจนทําใหขาดความสนิทสนมกับเพื่อนในกลุม
เฉลี่ย

2.71
2.52

S.D. ระดับ
0.97 ปานกลาง
1.02 ปานกลาง

2.28

0.98

นอย

2.34

1.12

นอย

2.01
1.98

1.05
1.03

นอย
นอย

2.41
1.84

1.15
1.02

นอย
นอย

2.18
2.38
2.15
1.94

1.07
1.11
1.07
1.06

นอย
นอย
นอย
นอย

1.89
2.28

1.09
1.09

นอย
นอย

1.95

1.07

�
X

2.19 0.81

นอย

นอย

ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับผลกระทบจากการใชเครือขายสังคมออนไลนดานการเรียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (n=372)

ผลกระทบจากการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนดานการเรียน
1. ถามีเวลาวางจะใชเครือขายสังคมออนไลนกอนที่จะใชเวลาวางทํากิจกรรมอื่น
2. ตองการใชเครือขายสังคมออนไลนจนไมอยากไปเรียนหรือทํางาน
3. เคยมีปญหากับอาจารย เพราะใชเครือขายสังคมออนไลนในเวลาเรียน
4. ใชเวลาคุยกับเพื่อนในเครือขายสังคมออนไลนจนไมมีเวลาทํางานที่อาจารยมอบหมายให
5. มักขาดสมาธิในการเรียน หรือการทํางาน เพราะการสนทนากับเพื่อนทางเครือขายสังคม
ออนไลน
6. มักเผลอนําภาษาแปลกๆ ที่ใชโตตอบกันในเครือขายสังคมออนไลนมาใชสําหรับจดบันทึกในการเรียน
7. มักใชเครือขายสังคมออนไลนนานกวาที่ตั้งใจเอาไวเปนประจํา
8. มักใหความสําคัญในการใชเครือขายสังคมออนไลนมากกวาการเรียน
9. ไมสนใจงานบาน หรือกิจกรรมอื่น ๆ โดยใชเวลาสวนใหญกับการเลนเครือขายสังคมออนไลน
10. ผลการเรียนไดรับผลกระทบเนื่องจากการใชเครือขายสังคมออนไลน
11. พักผอนไมเพียงพอ เกิดอาการงวง หาวนอน หรือหลับระหวางเรียนเปนประจํา เนื่องจากเขา
ไปใชเครือขายสังคมออนไลนจนดึกเกินไป
12. เคยหนีเรียนเพื่อไปพบเพื่อนทางเครือขายสังคมออนไลน
เฉลี่ย
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�
X

3.26
2.15
1.87
2.08

S.D. ระดับ
0.98 ปานกลาง
1.13
นอย
1.09
นอย
1.09
นอย

2.44 1.14
2.51
3.06
2.33
2.33
2.31

นอย

1.15 ปานกลาง
1.14 ปานกลาง
1.07
นอย
1.09
นอย
1.10
นอย

2.87 1.18 ปานกลาง
1.66 1.08
2.41 0.81

นอย
นอย
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ผูตอบแบบสอบถามที่มีเพศตางกัน มีระดับผลกระทบจากการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเพศชายมีระดับผลกระทบจากการใชบริการเครือขายสังคมออนไลน
มากกวาผูตอบแบบสอบถามเพศหญิงในดานอารมณ ดานสังคม ดานการเรียน และโดยรวมทุกดาน (ตารางที่ 6)
ผูตอบแบบสอบถามที่มีคณะตางกัน มีระดับผลกระทบจากการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนไมแตกตางกัน
(ตารางที่ 7) ผูตอบแบบสอบถามที่มีชั้นปที่กําลังศึกษาตางกัน มีระดับผลกระทบจากการใชบริการเครือขายสังคม
ออนไลนไมแตกตางกัน (ตารางที่ 8) ขณะที่มีประสบการณในการใชเครื อขายสังคมออนไลนตางกัน มีระดั บ
ผลกระทบจากการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนไมแตกตางกัน (ตารางที่ 9) และผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดตอ
เดือนตางกัน มีระดับผลกระทบจากการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนไมแตกตางกัน (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 6 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของระดับผลกระทบจากการใชบริการเครือขายสังคมออนไลน
จําแนกตามเพศ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ผลกระทบจากการใชบริการเครือขายสังคมออนไลน
ดานอารมณ
ดานสังคม
ดานการเรียน

ชาย
2.58
2.37
2.56
2.51

รวม

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

เพศ

P-Value

หญิง
2.28
1.99
2.23
2.16

0.000**
0.000**
0.000**
0.000**

ตารางที่ 7 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของระดับผลกระทบจากการใชบริการเครือขายสังคมออนไลน
จําแนกตามคณะ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ผลกระทบจากการใชบริการ
เครือขายสังคมออนไลน
ดานอารมณ
ดานสังคม
ดานการเรียน
รวม

วิศวกรรม
ศาสตร
2.45
2.26
2.49
2.40

วิทยา
ศาสตร
2.41
2.16
2.40
2.32

คณะ
สถาปตยกรรม
ศาสตร
2.79
2.59
2.79
2.72

เทคโนโลยี
การเกษตร
2.34
2.07
2.27
2.22

ครุศาสตร
อุตสาหกรรม
2.51
2.22
2.41
2.38

P-Value
0.167
0.096
0.085
0.079

ตารางที่ 8 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของระดับผลกระทบจากการใชบริการเครือขายสังคมออนไลน
จําแนกตามชั้นป ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ผลกระทบจากการใชบริการ
เครือขายสังคมออนไลน
ดานอารมณ
ดานสังคม
ดานการเรียน
รวม

ชั้นปที่ 1
2.34
2.19
2.34
2.29

ชั้นปที่ 2
2.39
2.19
2.45
2.34

ชั้นปที่กําลังศึกษา
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
2.65
2.45
2.38
2.11
2.55
2.32
2.53
2.29

ชั้นปที่ 5
2.75
2.40
2.74
2.63

P-Value
0.150
0.355
0.194
0.235

ตารางที่ 9 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของระดับผลกระทบจากการใชบริการเครือขายสังคมออนไลน
จําแนกตามประสบการณ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ผลกระทบจากการใชบริการ
เครือขายสังคมออนไลน
ดานอารมณ
ดานสังคม
ดานการเรียน
รวม

206

นอยกวา 2 ป
2.39
2.33
2.64
2.46

ประสบการณใชเครือขายสังคมออนไลน
2 - 4 ป
5 - 7 ป
มากกวา 7 ป
2.37
2.41
2.49
2.20
2.16
2.20
2.38
2.35
2.44
2.32
2.31
2.38

P-Value
0.698
0.916
0.643
0.821
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ตารางที่ 10 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของระดับผลกระทบจากการใชบริการเครือขายสังคมออนไลน
จําแนกตามรายได ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ผลกระทบ
ดานอารมณ
ดานสังคม
ดานการเรียน
โดยรวม

< 4,000
2.37
2.11
2.33
2.27

4,0006,000
2.41
2.24
2.39
2.35

รายไดตอเดือน (บาท)
6,0018,0018000
10,000
2.49
2.46
2.21
2.23
2.44
2.49
2.38
2.39

> 10,000
2.56
2.10
2.38
2.35

P-Value
0.745
0.759
0.808
0.877

อภิปรายผล
1. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษากลุมตัวอยางใชบริการเครือขาย
สังคมออนไลนมากกวา 8 ครั้งตอสัปดาห และมากกวา 4 ชั่วโมงตอครั้ง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของเสาวภาคย
(2559) ได ศึ กษาเกี่ ยวกั บพฤติ ก รรมและผลกระทบจากการใช เครื อข ายสั ง คมออนไลน ข องนั ก เรี ย นระดั บชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนนทบุรี พบวา การจัดเวลาในการใชเครือขายสังคมออนไลนในแตละวันนักเรียนใช
เฉลี่ยวันละ 7.30 ชั่วโมง และสอดคลองกับผลการวิจัยของวิไลลักษณ และคณะ (2557) ไดศึกษาเกี่ยวกับผลของการ
ใชเฟสบุคที่มีตอสมรรถภาพดานการเรียนของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา นักศึกษาใชเฟสบุควันละหลาย
ครั้งแตละครั้งใชอยูประมาณ 20-40 นาที โดย Facebook เปนเครือขายสังคมออนไลนที่นิยมใชมากที่สุด ซึ่ง
สอดคลองกับผลการสํารวจพฤติกรรมในการใชเครือขายสังคมออนไลนในชีวิตประจําวันของคนไทย เมื่อวันที่ 18
มิถุนายน 2557 โดยสํารวจคนไทยกวา 655 คน เกี่ยวกับพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนในชีวิตประจําวัน
ตั้งแตนอนจนจบวัน พบวา มีการใช Facebook (รอยละ 99) Line (รอยละ 84) Instagram (รอยละ 56) Google+
(รอยละ 41) และ Twitter (รอยละ 30) (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2557, น.1-10) สวนเหตุผลที่เขาเลนเครือขาย
สังคมออนไลนมากที่สุดเพื่อคุยกับเพื่อนปจจุบันและเพื่อนเกา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของพรปภัสสร และคณะ
(2553) ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนและผลกระทบตอนักเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชเครือขายสังคมออนไลนเพื่อคุยกับเพื่อนปจจุบันและเพื่อนเกาโดยมีชวงเวลาที่ใช
เครือขายสังคมออนไลนมากที่สุดในวันจันทร-ศุกรคือชวงเวลากอนเขานอน และชวงเวลาที่ใชเครือขายสังคมออนไลน
มากที่สุดในวันเสาร-อาทิตยคือชวงเวลากลางคืน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของพิมพสุรีย (2555) ไดศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวา กลุมตัวอยางมีการใชบริการใน
ชวงเวลา 21.00-01.00 น. ใชบริการทุกวัน วันละ 3 ชั่วโมงขึ้นไป ซึ่งนักศึกษากลุมตัวอยางสวนใหญมีบล็อก (ขอมูล
สวนตัว) และสวนใหญเปดเผยขอมูลสวนตัวที่เปนจริงบางสวนในการสมัครสมาชิกเครือขายสังคมออนไลน นอกจากนี้
สวนใหญใช PC/Notebook สวนตัวเปนอุปกรณในการใชเครือขายสังคมออนไลน โดยสวนใหญมีความถี่ในการ
เปลี่ยนหนาตาของเครือขายสังคมออนไลนแบบนาน ๆ ครั้ง และมีจํานวนรูปภาพสวนตัวในเครือขายสังคมออนไลน
มากกวา 50 รูป
2. ผลการวิเคราะหผลกระทบจากการใชเครือขายสังคมออนไลนของนักศึกษากลุมตัวอยาง นักศึกษาเพศ
ชายไดรับผลกระทบจากการใชเครือขายสังคมออนไลนดานอารมณ ดานสังคม ดานการเรียน และโดยรวมทุกดาน
มากกวาเพศหญิงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของเสาวภาคย (2559) ไดศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมและผลกระทบจากการใชเครือขายสังคมออนไลนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายใน
จังหวัดนนทบุรี พบวา นักเรียนชายและนักเรียนหญิงไดรับผลกระทบทางดานอารมณจากการใชเครือขายสังคม
ออนไลนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 นักเรียนชายและนักเรียนหญิงไดรับผลกระทบ
ทางดานสังคม จากการใชเครือขายสังคมออนไลนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 และ
นักเรียนชาย-หญิง ไดรับผลกระทบทางดานการเรียนจากการใชเครือขายสังคมออนไลนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยนักเรียนชายไดรับผลกระทบทางดานอารมณ ดานสังคม และดานการเรียนจาก
การใช เครือขายสั งคมออนไลนมากกวานักเรียนหญิง สําหรั บนักศึ กษาในแตละคณะ แตละชั้นปการศึกษา ที่ มี
29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
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ประสบการณในการใชเครือขายสังคมออนไลน และรายไดตอเดือนตางกัน ไดรับผลกระทบจากการใชเครือขายสังคม
ออนไลนไมตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะการใชเครือขายสังคมออนไลนมีผลกระทบในระดับนอย มีการใชในเชิง
สรางสรรค สงผลใหไดรับผลดีมากกวาผลเสีย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของอาชิรญาน และธีรพล (2558) ไดศึกษา
เกี่ยวกับการใชสังคมออนไลนที่มีผลตอนักศึกษาปริญญาตรี พบวา ผลกระทบจากการใชบริการเครือขายสังคม
ออนไลนดานอารมณ ดานสังคม และดานการเรียน ภาพรวมอยูในระดับนอย และเปนไปในแนวทางเดียวกับวชิรา
ภรณ (2554) ไดศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเรียนรูสําหรับเครือขายทางสังคมเพื่อสรางเสริมภูมิคุมกันทาง
สังคมสําหรับเด็กและเยาวชน พบวา ผลกระทบทางสังคมและการเรียนรูโดยผลกระทบในดานการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมทั้งทางดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม จําเปนตองเตรียมความพรอมเพื่อการปรับตัวใหสามารถ
เรียนรู เลือกสรร ประเมิน และใชเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนทั้งตอชีวิต ครอบครัว ชุมชน และสังคม อีกทั้งสามารถ
นําความรูมาประยุกตใชกับการดําเนินชีวิตในปจจุบันและอนาคตไดอยางมีคุณภาพ

สรุปผลการวิจัย

การศึกษาพฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนและผลกระทบตอนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 375 คน พบวานักศึกษาสวนใหญใชบริการเครือขายสังคม
ออนไลนมากกวา 8 ครั้งตอสัปดาห ชวงเวลาที่ใชเครือขายสังคมออนไลนในวันจันทร-ศุกรคือชวงเวลากอนเขานอน
นักศึกษามีการบล็อกขอมูลสวนตัวสูงถึงรอยละ 66.13 เปดเผยขอมูลสวนตัวที่เปนจริงบางสวนในการสมัครสมาชิก
เครือขายสังคมออนไลนรอยละ 63.98 นักศึกษาสวนใหญใช PC/Notebook สวนตัวเปนอุปกรณในการใชเครือขาย
สังคมออนไลน ผูตอบแบบสอบถามไดรับผลกระทบจากการใชเครือขายสังคมออนไลนในระดับนอย ไดรับผลกระทบ
มากที่สุดคือดานอารมณ รองลงมาคือดานการเรียน และดานสังคม และโดยรวมทุกดานในระดับนอย โดยผูตอบ
แบบสอบถามที่มีเพศตางกัน มีระดับผลกระทบจากการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนแตกตางกัน ขณะที่นักศึกษา
ที่มีคณะ ชั้นปที่กําลังศึกษา ประสบการณในการใชเครือขายสังคมออนไลน และรายไดตอเดือนตางกัน มีระดับ
ผลกระทบจากการใชบริการเครือขายสังคมออนไลนไมแตกตางกัน
ขอเสนอแนะ จากผลการวิจัยในครั้งนี้ สถานศึกษาควรสนับสนุนใหผูสอนใชเครือขายสังคมออนไลนเปนสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน หรือชองทางในการติดตอสื่อสาร รวมทั้งการสรางบทเรียน นอกจากนี้สถานศึกษาควรให
ข อ มู ล ความรู เ กี่ ย วกั บ กฎหมาย หรื อ พระราชบั ญ ญั ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ การใช เ ครื อ ข า ยสั ง คมออนไลน ด ว ย สํ า หรั บ
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาผลกระทบโดยใชปจจัยดานสภาพแวดลอม ดานบุคคล หรือดาน
วิชาการ
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ความพึงพอใจของกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานที่มีตอการดําเนินงานของ
สภาคณาจารยและพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
The Satisfaction of Committee Senate for Overall Operations Faculty of
Senate at King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
___________________________________________________________________1*

นริณี สุดเลิศศิลป
Narinee Sudlertsilp1*

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพึงพอใจ ความตองการ และขอเสนอแนะของกรรมการสภา
คณาจารยและพนักงานตอการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณ
ทหารลาดกระบัง เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจากกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน ซึ่งเปนผูแทนของบุคลากร
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 36 คน
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1)
กรรมการสภาคณาจารยและพนักงานมีระดับความพึงพอใจในการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงานโดย
รวมอยูในระดับมาก ( x =3.72, S.D.=0.82) 2) ความตองการของกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานโดยรวมอยู
ในระดับมากที่สุด ( x =4.49, S.D.=0.64) ประสงคใหสภาคณาจารยและพนักงานดําเนินงานในเรื่องตางๆ อยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และ 3) ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน คือ ควรเขาพบ
ผูบริหารอยางนอยปละ 2 ครั้งเพื่อเสนอปญหาดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการและนําเสนอแนวทางแกไขและเพิ่ม
สวัสดิการใหกับบุคลากร รวมทั้งควรจัดโครงการสงเสริมใหความรูแกบุคลากรโดยดําเนินการอยางจริงจังและเปน
ระบบเพื่อทําใหบุคลากรมีการตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเอง
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ ความตองการ การดําเนินงาน สภาคณาจารยและพนักงาน

Abstract

The purposes of this research were to study the level of satisfaction, needs and suggestions.
of committee senate for overall operations of Senate Faculty at King Mongkut’s Institute of
Technology Ladkrabang. The main research methodology is by the questionnaire from the
committee senate is representative of both academic and academic support staff 36 people at
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang. Data were analyzed by frequency, percentage,
mean and standard deviation. The results of this research were as follow: 1) That committee
senate had a high level of satisfaction in the performance of the Faculty of Senate. Very high
( x =3.72, S.D.=0.82) 2) The results of the research, needs of committee senate who wish the
senate of Faculty to perform various tasks. As a result, the committee senate are more efficiently
and effectively. The overall demand is at the highest level. ( x =4.49, S.D.=0.64) 3) Suggestions for
improvement and development of committee senate should be sought by the management to
present problems of benefits and welfare. It is recommended that the staffs at least twice a year.
The project should be promoted to educate the personnel by taking seriously and the system will
allow the staff to be awake to develop themselves.
Keywords: satisfaction, needs, overall operations, Faculty of Senate
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บทนํา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ ทหารลาดกระบัง (สจล.) เปนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศ ที่ผลิตบัณฑิตใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการและเปนเอกลักษณเฉพาะของสถาบันเมื่อสําเร็จการศึกษา
ออกไปรับใชสังคมและพัฒนาประเทศ โดยสถาบันประกอบดวยคณะ สํานัก วิทยาเขต สํานักงาน และองคกรกลาง
โดยสภาคณาจารยและพนักงานเปนองคกรกลางของสถาบันตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551 มาตรา 27 “ใหมีสภาคณาจารยและพนักงาน ประกอบดวย ประธานสภา
คณาจารยและพนักงาน และกรรมการสภาคณาจารย และพนั กงานซึ่ งมาจากคณาจารยประจําและพนักงาน
สถาบัน” โดยมีหนาที่ตามมาตรา 28 คือ 1) ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกอธิการบดีและสภาสถาบันในการบริหาร
กิจการของสถาบัน 2) สรางและสงเสริมความสามัคคีของคณาจารยและพนักงาน 3) สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณและผดุงเกียรติของคณาจารยและพนักงานสถาบัน 4) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภา
สถาบันมอบหมาย และดําเนินงานภายใตขอบังคับสถาบัน วาดวยสภาคณาจารยและพนักงาน พ.ศ. 2555 (สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง, 2551; 2555) ในรูปคณะกรรมการประกอบดวย ผูแทนของ
บุคลากรจากทุกสวนงาน ซึ่งมาจากวิธีการเลือกตั้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีวาระ
การดํารงตําแหนง 3 ป ในชุดปจจุบัน ตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2559 - 14 มกราคม 2562 รวมกันดําเนินงานตาม
หนาที่ซึ่งเล็งเห็นประโยชนของบุคลากร และการพัฒนาสถาบันเปนหลักรวมกัน ตลอดจนศึกษาวิเคราะหปญหา
เสนอขอคิดเห็นและแนวทางแกไขปญหา รวมทั้งเปนคูคิดเชิงยุทธศาสตรใหกับสภาสถาบันและผูบริหารสถาบัน
ตามที่ ร ะบุ ไ ว เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร และที่ มิ ไ ด มี ก ารระบุ ไ ว เ ป น ลายลั ก ษณ อั ก ษร คื อ บทบาทหน า ที่ ข อง
สภาคณาจารยและพนักงานในฐานะที่เปนผูแทนประชาคม มุงประเด็นการมีสวนรวมของบุคลากร เพื่อใหไดมาซึ่ง
การบริหารจัดการที่ดีขึ้นภายในสถาบัน แสดงออกถึงทัศนคติของบุคลากรที่มีตอนโยบายหรือแผนการดําเนินงาน
ตางๆ ของสถาบันเปนชองทางใหบุคลากรไดสงสัญญาณยอนกลับไปสูผูบริหารในลักษณะของการสื่อสาร 2 ทาง
(Two ways communications)
นอกจากนี้ยังมีการดําเนินงานตามแผนประจําป ทั้งในดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ ทําหนาที่รักษาสิทธิ
และสวัสดิการใหบุคลากรใหไดรับประโยชนสูงสุด ดานวิชาการในรูปแบบการจัดโครงการใหความรูและสงเสริม
พัฒนาศักยภาพในการทํางาน การบริการวิชาการไปสูบุตรของบุคลากร การสํารวจและรับฟงความคิดเห็นจาก
บุคลากร และดานประชาสัมพันธและสารสนเทศ ในการเปนศูนยกลางในการเผยแพรขาวสารและเปนสื่อกลางใน
การนําเสนอความคิดเห็นของบุคลากรตอผูบริหาร (สภาคณาจารยและพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง, 2559)
การที่คณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานไดทราบถึงขอมูลความพึงพอใจ และความตองการในการ
ดําเนินงาน ซึ่งเปนการประเมินการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงานพรอมขอเสนอแนะในวาระการดํารง
ตําแหนง (15 มกราคม 2559 - 14 มกราคม 2562) จึงมีความสําคัญและเปนผลดีอยางยิ่ง โดยผูทําการวิจัยซึ่งเปน
เจาหนาที่ประจําของสํานักงานสภาคณาจารยและพนักงาน ไดมีการรวบรวมสรุปเปนขอมูล และจะนําเสนอตอ
คณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานในชุดตอไปไดทราบขอมูล เพื่อนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงและ
พัฒนา พรอมทั้งเปนแนวทางในการดําเนินงานตามหนาที่และแผนประจําปของสภาคณาจารยและพนักงานใหตรง
กับความตองการของบุคลากรผานผูแทนบุคลากรของทุกหนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจ รวมถึงแผนพัฒนา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานที่มีตอการดําเนินงานของสภา
คณาจารยและพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
2. เพื่อศึกษาความตองการและขอเสนอแนะซึ่งสงผลใหกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน ดําเนินงานสภา
คณาจารยและพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
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ระเบียบวิธีวิจัย

ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาและเก็บขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน
ที่มีตอการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน ในวาระการดํารงตําแหนง 15 มกราคม 2559 -14 มกราคม
2562 จํานวน 36 คน และไดรับทราบถึงความตองการและขอเสนอแนะจากกรรมการซึ่งสงผลใหกรรมการสภา
คณาจารยและพนักงานดําเนินงานสภาคณาจารยและพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจและความคิดเห็นของคณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน
ซึ่งไดผา นการตรวจสอบจากผูเ ชี่ย วชาญ 3 ท าน ไดแ ก รองศาสตราจารย ดร.ชัย วุฒิ ฉัต รอุทั ย ประธานสภา
คณาจารย แ ละพนั ก งาน ดร.จรงค ศั ก ดิ์ พุ ม นวน รองประธานสภาคณาจารย แ ละพนั ก งาน คนที่ 1 และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตกนิษฐ ขวัญพฤกษ รองประธานสภาคณาจารยและพนักงาน คนที่ 2 เพื่อตรวจสอบ
เนื้อหา (Content Validity) ใหตรงกับวัตถุประสงคและภารกิจการดําเนินงานตามหนาที่และแผนประจําปของสภา
คณาจารยและพนักงานและปรับ ปรุง ตามคํา แนะนําของผูเชี่ ยวชาญ จากนั้น รวบรวมขอ มูลความคิด เห็น ของ
ผูเชี่ยวชาญ มาวิเคราะหดัชนีความสอดคลองระหวางรายการขอคําถามกับวัตถุประสงคการวิจัย ดวยคา IOC
(Index of Item Objective Congruence) (ประสพชัย, 2558) เพื่อคัดเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง
ตั้งแต 0.5 ขึ้นไปไวใช สวนที่ต่ํากวา 0.5 ตัดออกจากแบบสอบถาม ผลการวิเคราะหหาคาความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถามมีคาเฉลี่ยของดัชนีมีความสอดคลอง (IOC) ไดเทากับ 0.702
เกณฑการวัดและการแปลผลความหมาย
ข อ มู ล ความพึ ง พอใจและข อ มู ล ความต อ งการของกรรมการสภาคณาจารย แ ละพนั ก งานที่ มี ต อ การ
ดําเนินงานตามหนาที่ของสภาคณาจารยและพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วิเคราะหโดยวิธีวัดของลิเคิรท (Likert’s Scale) โดยกําหนดเกณฑเพื่อใชวัดออกเปน 5 ระดับ
คะแนนระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ / มีความตองการในระดับมากทีส่ ุด
คะแนนระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก / มีความตองการในระดับมาก
คะแนนระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง/ มีความตองการในระดับปานกลาง
คะแนนระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย / มีความตองการในระดับนอย
คะแนนระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด/ มีความตองการในระดับนอยที่สดุ
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อวิเคราะหหาคาทางสถิติและนําเสนอใน
รูปแบบของตารางประกอบคําบรรยาย โดยใชสถิติพรรณนา คือ การแจกแจงความถี่ และรอยละ เพื่อวิเคราะห
ขอมู ลทั่ วไป และนําเสนอในรูป แบบตารางประกอบคํา อธิ บาย การหาค าเฉลี่ ย สว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน เพื่ อ
วิเคราะหระดับความพึงพอใจและระดับความตองการของกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

1. ขอมูลทั่วไปของกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน
ขอมูลทั่วไปของกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 63.9 อายุ 50 ปขึ้นไป
รอยละ 36.1 ระดับการศึกษาปริญญาโท รอยละ 38.9 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 11 - 30 ป และ 21 - 30 ป มีจํานวนมากเทากัน รอยละ 38.9 เปนบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ รอยละ 63.9 ซึ่งเปนพนักงานสถาบันที่จางดวยเงินงบประมาณแผนดิน รอยละ 44.4 และมีวาระ
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน จํานวน 1 วาระ รอยละ 50
2. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของกรรมการสภาคณาจารยและพนั ก งาน
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน พบวา กรรมการสภาคณาจารย
และพนักงานมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
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(คาเฉลี่ยรวม 3.72) โดยมีคาคะแนนสูงสุดในเรื่องจัดโครงการสงเสริม ใหความรู เพื่อเปนการพัฒนาและเพิ่ ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ และเตรียมความพรอมการเขาสู
ตําแหนงที่สูงขึ้น รองลงมาเรื่องเล็งเห็นประโยชนของบุคลากรและการพัฒนาสถาบันเปนหลักโดยทําหนาที่รักษา
สิทธิและสวัสดิการใหกับบุคลากรเพื่อใหไดรบั ประโยชนสงู สุด สวนเรื่องที่มีคาคะแนนต่ําสุด ไดแก ใหคําปรึกษาและ
ขอแนะนําแกอธิการบดีและสภาสถาบันในการบริหารกิจการของสถาบัน (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (n=36)

ความพึงพอใจของกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน
ระดับความ
x S.D.
ที่มีตอการดําเนินงานสภาคณาจารยและพนักงาน
พึงพอใจ
1. ใหคําปรึกษาและขอแนะนําแกอธิการบดีและสภาสถาบันในการบริหารกิจการของสถาบัน
3.31 0.92 ปานกลาง
2. สรางและสงเสริมความสามัคคีของคณาจารยและพนักงาน
3.69 0.75 มาก
3. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและผดุงเกียรติของคณาจารยและพนักงานสถาบัน 3.92 0.77 มาก
4. เล็งเห็นประโยชนของบุคลากรและการพัฒนาสถาบันเปนหลักโดยทําหนาที่รักษาสิทธิและ
3.94 0.89 มาก
สวัสดิการใหกับบุคลากรเพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุด
5. วิเคราะหปญหาและเสนอขอคิดเห็น รวมทั้งแนวทางแกไขปญหาแกฝายบริหารอยางรวดเร็วและ 3.61 0.90 มาก
ทันตอสถานการณ เสมือนเปนคูคิดเชิงยุทธศาสตรใหกับสภาสถาบันและฝายบริหารของสถาบัน
6. เปนองคกรกลางที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งและการสรรหาที่โปรงใสและเปนธรรมรวมทั้งการ 3.72 1.00 มาก
ตรวจสอบ อุทธรณและการรองทุกข
7. เปนสื่อกลางในการเผยแพรขาวสาร ติดตามและทําความเขาใจกับบุคลากรในประเด็นสําคัญๆ 3.78 0.83 มาก
ซึ่งมีผลกระทบตอบุคลากรและสถาบัน
8. มีการสํารวจและรับฟงความคิดเห็นและความตองการของบุคลากร พรอมเปนสื่อกลางเพื่อ
3.50 0.94 มาก
นําเสนอขอมูลดังกลาวตอฝายบริหารสถาบัน
9. จัดโครงการสงเสริมใหความรู เพื่อเปนการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 4.19 0.67 มาก
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เตรียมความพรอมการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น
10. มีการประเมินการดําเนินงานในวาระการดํารงตําแหนงเพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการ
3.64 0.59 มาก
วางแผนกําหนดแนวทางและนโยบาย สงเสริม พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานใหดยี ิ่งขึน้
11. มีการประสานงานกับองคกรสภาอาจารยมหาวิทยาลัยตางๆ เพื่อรวมพัฒนาและแสวงหา
3.58 0.73 มาก
ทางออกของประเทศชาติในยามวิกฤติ
รวม
3.72 0.82 มาก

3. ผลการวิเคราะหความตองการของกรรมการสภาคณาจารยและพนั ก งาน
ผลการวิเคราะหความตองการของกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน พบวา ความตองการของกรรมการ
สภาคณาจารยและพนักงานที่ประสงคใหมีสภาคณาจารยและพนักงานดําเนินงานเพื่อสงผลใหกรรมการสภา
คณาจารยและพนักงานดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ใหระดับความตองการโดยรวม
อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ยรวม 4.49) โดยมีคาคะแนนสูงสุดในเรื่องสภาคณาจารยและพนักงานตองยืนเคียงขาง
บุคลากรสถาบันในเรื่องสิทธิประโยชนและสวัสดิการโดยยึดผลประโยชนของบุคลากรเปนสําคัญ เชน การเสนอแนว
ทางการเพิ่มสวัสดิการ และการปรับฐานเงินเดือนใหกับบุคลากร รองลงมาเรื่องสงเสริมการบริหารสถาบันแบบมี
ธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได และไมเอื้อประโยชนกับพวกพองของตนเอง สวนเรื่องที่มีคาคะแนนต่ําสุด ไดแก
ควรเปนศูนยกลางในการประสานและจัดทําวารสารวิชาการของที่ประชุมสภาขาราชการ พนักงาน และลูกจาง
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.) (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการของกรรมการสภาคณาจารยที่ประสงคให
สภาคณาจารยและพนักงานดําเนินงาน (n=36)
ความตองการของกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน
ที่ประสงคใหสภาคณาจารยและพนักงานดําเนินงาน
1. สภาคณาจารยและพนักงานตองยืนเคียงขางบุคลากรสถาบันในเรื่องสิทธิประโยชนและสวัสดิการ
โดยยึดผลประโยชนของบุคลากรเปนสําคัญ เชน การเสนอแนวทางการสวัสดิการ และการปรับฐาน
เงินเดือนใหกับบุคลากร
2. สงเสริมการบริหารสถาบันแบบมีธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได และไมเอื้อประโยชนกับพวก
พองของตนเอง
3. การดําเนินงานตรวจสอบขอมูลอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะปญหาที่อยูในความสนใจ
4. เสนอแนวคิดการพัฒนาบุคลากรแกผูบริหารอยางสม่ําเสมอ เชน การพัฒนา การศึกษาดูงานนอกสถานที่
5. สรางขวัญกําลังใจใหเกิดขึ้นกับบุคลากร เชน จัดโครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในสถาบันครบ 25 ป และผูทําชื่อเสียงคุณประโยชนใหแกสถาบัน
6. จัดใหมีระบบการรับฟงความคิดเห็น การสํารวจความตองการ ปญหาขอขัดของของบุคลากร เชน
ผานผูแทนกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานของหนวยงาน เว็บไซต E-mail แอปพลิเคชัน Line
และ Facebook หรือการเสวนา
7. ดําเนินงานตามบทบาทในเชิงรุก เชน การนําประเด็นที่เปนปญหาอยูในความสนใจกระทบตอ
บุคลากรจํานวนมากมาศึกษา วิเคราะหและเสนอเปนขอมูลทางเลือกแกผูบริหารสถาบัน
8. ควรเปนศูนยกลางแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นในดานการพัฒนาวิชาชีพคณาจารยและพนักงาน
และเผยแพรความรูสูสาธารณชน
9. ควรเปนศูนยกลางในการประสานและจัดทําวารสารวิชาการของที่ประชุมสภา
พนักงาน และลูกจางมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.)
รวม

ระดับความ
พึงพอใจ
4.69 0.45 มากที่สุด
x S.D.

4.67 0.45 มากที่สุด
4.61 0.54 มากที่สุด
4.33 0.84 มากที่สุด
4.61 0.85 มากทีส่ ุด
4.43 0.84 มากที่สุด
4.53 0.45 มากที่สุด
4.36 0.85 มากที่สุด
4.25 0.50 มากที่สุด
4.49 0.64 มากที่สุด

4. ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานสภาคณาจารยและพนักงาน
ในสวนขอเสนอแนะของกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน พบวา มีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและ
พั ฒ นาการดํ า เนิ น งานสภาคณาจารย แ ละพนั ก งาน 3 ด า น ได แ ก ด า นสิ ท ธิ ป ระโยชน แ ละสวั ส ดิ ก าร
ดานประชาสัมพันธและสารสนเทศ และดานวิชาการ (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานสภาคณาจารยและพนักงาน (n=36)

ดาน
ขอเสนอแนะ
ความถี่
1. ดานสิทธิประโยชน - ควรเขาพบผูบริหารเพื่อเสนอปญหาดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการและ นําเสนอแนวทาง
4
และสวัสดิการ
แกไขและเพิ่มสวัสดิการใหกับบุคลากรอยางนอยปละ 2 ครั้ง
- ควรมีการสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหบุคลากรสมัครเขามาทําหนาที่เปน กรรมการสภา
3
คณาจารยและพนักงาน
- ควรปรับปรุงวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน เนนการเสียสละเวลาและ
1
ความพรอมโดยไมตองเปนสัดสวนจากสวนงาน
2. ดานประชาสัมพันธ - ควรมีชองทางสื่อสารและเผยแพรขาวสารของสภาคณาจารยและพนักงานใหบุคลากรไดรับ 3
และสารสนเทศ
ทราบอยางทั่วถึงและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
- ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล งาน กิจกรรม และการจัดโครงการ ของสภาคณาจารย 2
และพนักงาน โดยผานชองทางแจงตรงไปยังคณะดวย
3. ดานวิชาการ (สาย - ควรจัดโครงการสงเสริมใหความรูแกบุคลากรโดยดําเนินการอยางจริงจัง และเปนระบบโดยจะ 4
วิชาการ และสาย
ทําใหบุคลากรมีการตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเอง
สนับสนุนวิชาการ)
- ควรจัดทําข อมูลหนาที่ความรั บผิดชอบแจงตอกรรมการและควรใหกรรมการประเมินการ 2
ปฏิบัติงานของตนเอง
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การอภิปรายผล
จากผลของการศึกษาในครั้งนี้ทําใหทราบระดับความพึงพอใจ และความตองการของกรรมการสภาคณาจารย
และพนักงานที่มีตอการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ในวาระการดํารงตําแหนงในปจจุบนั (15 มกราคม 2559 - 14 มกราคม 2562) สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลของระดับความพึงพอใจของกรรมการที่มีตอการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน พบว า
กรรมการสภาคณาจารยและพนักงานมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.72) ทั้งนี้อาจเปน
เพราะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน ไดทราบถึงภารกิจหนาที่ของสภาคณาจารยและพนักงาน กอนเป น
กรรมการสภาคณาจารย และพนั กงาน และเมื่ อดํ ารงตํ าแหน งเป นกรรมการสภาคณาจารย และพนั กงานได ร วม
ปฏิบัติงานโครงการ และกิจกรรมที่สภาคณาจารยและพนักงานไดจัดดําเนินงานขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการจัดโครงการ
สงเสริมใหความรู เพื่อเปนการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการและเตรียมความพรอมการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น เปนเรื่องที่กรรมการมีความพึงพอใจมากที่สุด เนื่องจาก
โครงการที่สภาคณาจารยและพนักงานไดจัดขึ้นเปนสวนหนึ่งในการสงเสริมและใหความรูเกี่ยวกับความกาวหนาใหกับ
บุคลากรสถาบัน ซึง่ กรรมการไดเปนผูแทนจากบุคลากรของทุกหนวยงานและไดมาปฏิบัติงานไดเห็นอยางเปนรูปธรรม
เชน โครงการสงเสริมบุคลากรสายวิชาการ (เขาสูตําแหนงวิชาการที่สูงขึ้นและผลงานวิชาการดีเดน) โครงการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนเรื่อง การพัฒนางานวิจัยจากงานประจํา Routine to Research : R2R รวมทั้งโครงการให
คําปรึกษาแกบุคลากรสถาบัน (คลินิกและพี่เลี้ยงสําหรับปรึกษาปญหาในการขอตําแหนงที่สูงขึ้น) และการจัดโครงการ
อื่นๆ เชน โครงการคายเยาวชนภาคฤดูรอน ซึ่งใหบริการทางวิชาการและดูแลบุตรของบุคลากรในชวงปดภาคเรียน หรือ
โครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถาบันครบ 25 ป และผูทําคุณประโยชนหรือชื่อเสียงใหแกสถาบัน
2. ผลของความตองการและขอเสนอแนะของกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานที่ประสงคใหสภาคณาจารย
และพนั กงานดําเนินงานที่ สงผลให กรรมการดําเนิ นงานสภาคณาจารยและพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ระดับความตองการอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.49) โดยกรรมการสภาคณาจารยและ
พนักงานมีความประสงคใหสภาคณาจารยและพนักงานตองยืนเคียงขางบุคลากรสถาบันในเรื่องสิทธิประโยชนและ
สวัสดิการโดยยึดผลประโยชนของบุคลากรเปนสําคัญ เชน การเสนอแนวทางการเพิ่มสวัสดิการ และการปรับฐาน
เงินเดือนใหกับบุคลากร ทั้งนี้อาจเปนเพราะ กรรมการสภาคณาจารยและพนักงานเปนผูแทนของบุคลากรจากทุก
หนวยงานมีการรับฟงปญหา ความตองการและความคิดเห็นจากบุคลากรในหนวยงานของตนโดยเปนการทําหนาที่ของ
กรรมการ และนําขอมูลที่ไดรับนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานไดรวมกันพิจารณา เพื่อ
รวมกันหาแนวทางแกไข ปรับปรุง และนําเสนอขอมูลและแนวทางแกไขปรับปรุงดังกลาวเสนอตอผูบริหารสถาบันได
ดําเนินการใหกับบุคลากรเพื่อประโยชนของบุคลากรและการพัฒนาสถาบันตอไป

สรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานที่มีตอการดําเนินงานของสภา
คณาจารยและพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จากกรรมการสภาคณาจารยและ
พนักงานทั้งหมด จํานวน 36 คน สามารถสรุปผลไดดังนี้
1. ดานความพึงพอใจในการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย
รวม 3.72) ซึ่งเปนการประเมินการปฏิบัติหนาที่ในการดํารงตําแหนงเปนกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน
โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวของโดยตรงกับบุคลากรสถาบัน กรรมการจะมีความพึงพอใจมากที่สุด ในขณะเดียวกันเรื่องที่
เกี่ยวกับนโยบายหรือการบริหารกิจการของสถาบันกรรมการจะมีความพึงพอใจนอยที่สุด
2. ดานความตองการของกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานที่ประสงคใหสภาคณาจารยและพนักงาน
ดําเนินงานในเรื่องตางๆ พบวากรรมการสภาคณาจารยและพนักงานใหระดับความตองการโดยรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด (คาเฉลี่ยรวม 4.49) ซึ่งในเรื่องที่กรรมการมีความตองการมากที่สุด ยังคงเปนเรื่องที่เกี่ยวของและเปนประโยชน
โดยตรงกับบุคลากร คือการยืนเคียงขางบุคลากรสถาบันในเรื่องสิทธิประโยชนและสวัสดิการโดยยึดผลประโยชนของ
บุคลากรเปนสําคัญ
3. จากขอเสนอแนะในดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ ดานประชาสัมพันธและสารสนเทศ และดานวิชาการ
(สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) ควรนําขอมูลนี้ไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานสภา
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คณาจารยและพนักงานใหตรงกับความตองการของบุคลาการ โดยจะสงผลใหกรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน
ดําเนินงานสภาคณาจารยและพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
1. ควรมีการประเมินการจัดดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงานตามวงลอคุณภาพ PDCA เพื่อเปนการ
ประเมินการดําเนินงานอยางเปนระบบและเกิดการพัฒนาการดําเนินงานอยางตอเนื่อง (พัชร, 2555)
2. ควรจัดทําแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามหนาที่ของสภาคณาจารย
และพนักงาน อาจใช รูปแบบการประชุมพิจารณาวางแผน จัดทําขั้นตอนการดําเนินงานตามฝายที่รับผิดชอบของ
กรรมการสภาคณาจารยและพนักงาน
3. ควรจัดทําแผนในการจัดโครงการอบรมใหความรูกับบุคลากรเปนประจําปอยางตอเนื่อง โดยอาจแยก
เปนประเด็นการพัฒนา สนับสนุน และการสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในดานตางๆ
4. ควรจัดทํารูปแบบการสํารวจความตองการของบุคลากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน โดยสภาคณาจารยและ
พนักงานไดมีการจัดทําแผนประจําป เชน จัดโครงการสํารวจความตองการของบุคลากรเพื่อการพัฒนาสถาบัน การ
สํารวจความคิดเห็นของบุคลากรผานกรรมการสภาคณาจารยและพนักงานผูแทนของบุคลากรในทุกหนวยงาน และ
การจัดทําแบบสอบถาม เปนตน
5. ควรจัดชองทางการติดตอกับบุคลากรเพิ่มขึ้นเปนแบบ 2 ทาง (Two ways communications) เชน
ทางแอปพลิเคชัน Line และ Facebook เพื่อใหบุ คลากรไดแจ งและปรึกษาปญหาและขอมู ลตางๆ โดยสภา
คณาจารยและพนักงานควรตอบขอคําถามใหกับบุคลากรอยางรวดเร็ว และมีชองทางใหบุคลากรไดสนทนากับ
ประธานสภาคณาจารย และพนั กงาน รองประธานสภาคณาจารย และพนั กงาน ประธานฝ ายต าง ๆ ของสภา
คณาจารยและพนักงาน
ขอเสนอแนะการใชประโยชนจากการวิจัย
เพื่ อเป นประโยชน ใ ห แก คณะกรรมการสภาคณาจารย และพนั ก งานในวาระถั ดไป ได ท ราบข อมู ลการ
ดําเนินงานตางๆ ของสภาคณาจารยและพนักงาน ใชเปนแนวทางวางแผนและปรับใชในการกําหนดนโยบายสงเสริม
พัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงานของสภาคณาจารยและพนักงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตรงกับ
ความต องการของบุ คลากรผ านผู แทนบุ คลากรของทุ กหน วยงาน และสอดคล องกั บภารกิ จด านต างๆ รวมถึ ง
แผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบังตอไป
71
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ผูวิจัยไดรับการสนับสนุนจากประธานสภาคณาจารยและพนักงาน รองประธานสภาคณาจารยและพนักงาน
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รายนามผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยฉบับสมบูรณ (ตอ)

“การประชุมวิชาการการวิจัยระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ ๓”
วันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
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รองศาสตราจารย ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนาพันธุ ชนาเนตร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิมล พันธแยม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิรัติ ปานศิลา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชลี ทองกําเหนิด
อาจารยปภาณภณ ปภังกรภูรินท
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา จุยทอง
อาจารยฐิติมา หิรัญรักษ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนศรีพฤฒา สังกัด สพม. เขต 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
บุคลากรชํานาญการพิเศษ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
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