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การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย” ครั้งที่ ๑
จัดโดย
ที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) รวมกับ
สภาคณาจารยและพนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
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ขอมูลทางบรรณาณุกรมของหอสมุดแหงชาติ
การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย” ครั้งที่ ๑
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ลิขสิทธิ์ของ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

การผลิตและการลอกเลียนแบบหนังสือเลมนี้ไมวารูปแบบใดทั้งสิ้น
ตองไดรับการอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากเจาของลิขสิทธิ์

พิมพที่ :

มีน เซอรวิส ซัพพลาย ๒๙/๙๗ หมู ๓ ถนนสุวินทวงศ
แขวงลําผักชี เขตหนองจอก กรุงเพฯ ๑๐๕๓๐

ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
The Council of University Faculty Senate of Thailand (CUFST)
จุดเริ่มต้นจากการรวมตัวกันก่อเกิดเป็นเครือข่ายของประธานสภาอาจารย์ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖
จัดตั้งเป็นที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๒๓

เครื่องหมายของ ปอมท. ประกอบด้วยวงกลมสองวงซ้อนกัน วงกลมตรงกลางแทน
สัญลักษณ์ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานกํากับดูแล
กิจการอุดมศึกษาของไทย ถูกหนุนไว้ด้วยสัญลักษณ์คล้ายตัวยู ซึ่งอาจแทนได้กับ
คําว่า University ในขณะเดียวกันก็อาจมองได้ว่าแขนของวงกลมสัญลักษณ์ของ
กกอ. ที่กําลังยกชูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจํานวนหลาย ๆ อันด้านบนที่เปรียบเสมือน
สภาคณาจารย์จากสถาบัน อุดมศึกษาทั้ง หลายไว้โ ดยปรับ แต่ง ขอบและมุม ของ
สี่เหลี่ยมผืนผ้าจํานวนสิบสองแท่งด้านบนให้โค้งรับกับความโค้งของวงกลมจาก
แขนด้านล่างดูประหนึ่งว่าวงกลมด้านบนถูกตัดออกเป็นแนวหยักซิกแซ็กสองขยัก

สาร
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เนื่องในโอกาสจัดการประชุมวิชาการประจาปี ๒๕๕๙
ชองที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
วันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
-----------------------------สถาบันอุดมศึกษาเป็นศูนย์รวมทางวิชาการ และเป็นแหล่งพลังทางปัญญาที่สาคัญของ
ประเทศที่มีบทบาทในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถให้แก่ชาติบ้านเมือง ศึก ษา วิเคราะห์
วิจัย และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศ สถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นที่คาดหวัง
ของสังคมทั้งในแง่การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ การเสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรม
และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของสังคม การที่ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ได้ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดประชุมวิชาการประจาปี ๒๕๕๙ เรื่อง “ปรับทัศนคติอย่างไร ให้อุดมศึกษา
ไทยอยู่รอด” เพื่อระดมความคิดเแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวิเคราะห์หาแนวทางที่เหมาะสมในการ
พัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา อันจะนาไปสู่การยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาของชาติ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของประเทศ แนวความคิดต่างๆ ที่ได้จากการประชุมวิชาการในครั้งนี้ นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยให้เป็นผู้นาทางการศึกษาในภูมิภาคต่อไป
ในโอกาสนี้ ผมขออวยพรให้ ก ารประชุ ม วิ ช าการประจ าปี ๒๕๕๙ ของที่ ป ระชุ ม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ และขอให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยทั่วกัน

พลเอก
(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี

สารจาก
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การจัดการประชุมทางวิชาการของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ประจาปี ๒๕๕๙ เรื่อง “ปรับทัศนคติอย่างไร ให้อุดมศึกษาไทยอยู่รอด” และการนาเสนอผลงานการ
วิจัยจากงานประจาและการวิจัยในชั้นเรียนภายใต้หัวข้อ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย” นับว่าเป็น
เรื่องที่สาคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ เพราะจะทาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับ พร้อมทั้งการส่งเสริมการวิจัยระบบการศึกษาและการใช้วิทยาการ
ด้านต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไปสู่ความยั่งยืน สถาบันอุดมศึกษา
ไทยจาเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างมากเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มี การปรับตัวโดยการเปลี่ยน
สถานะไปเป็นมหาวิทยาลัยในกากับ ของรัฐ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มข้น รวมทั้งมีการ
กาหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) เพื่อที่จะสามารถผลิตนักศึกษาให้เป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานอาเซียน
ผมเชื่อมั่นว่า ด้วยความรู้ความสามารถและศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาของไทยที่มีอยู่
จะสามารถปฏิรูประบบการศึกษาของเราให้ก้าวหน้าไปได้ โดยทุกภาคส่วนจะต้องให้ความร่วมมือกัน
อย่ า งเต็ ม ที่ และพั ฒ นาทุ ก อย่ า งไปตามสภาพปั ญ หาจริ ง ของระบบการศึ ก ษาที่ เ ป็ น อยู่ ดั ง นั้ น
สถาบันอุดมศึกษาไทยจะต้องตระหนักไว้เสมอว่า เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา คือ การพัฒนาให้
คนไทยใฝ่ดี มีคุณธรรมและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ให้คนไทยใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและ
แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และให้คนไทยคิดเป็น ทาเป็น มีทักษะในการแก้ปัญหาและมีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์
ผมขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทุกท่านที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของที่ประชุม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอชื่นชมสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุน ขอให้กาลังใจแก่
คณะกรรมการดาเนินการจัดการประชุมและผู้เข้า ร่วมประชุมวิชาการทุกท่าน และขอให้การประชุม
วิชาการในครั้งนี้บรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ทุกประการ

พลเอก
(สุรยุทธ์ จุลานนท์)
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สารจาก
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติ
จากที่ ป ระชุ ม ประธานสภาอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ประเทศไทย (ปอมท.) และส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้สภาคณาจารย์และพนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมทางวิชาการ ปอมท. ประจาปี ๒๕๕๙ เรื่อง
“ปรับทัศนคติอย่างไร ให้อุดมศึกษาไทยอยู่รอด” ในครั้งนี้ ผมในฐานะอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เห็นว่าประชาคมชาวอุดมศึกษามีบทบาทที่สาคัญในการให้
ความรู้ ความเข้าใจ ชี้นา และหาทางออกให้แก่สังคมไทยตามหลักการแห่งวิชาชีพ ซึ่งประเด็นหัวข้อ
การประชุมและกิจกรรมการนาเสนอผลงาน “การวิจัยระบบการศึกษาไทย” ในการประชุมวิชาการ
ครั้งนี้ นับว่ามีความสาคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศภายใต้สภาวะการณ์
ที่มีปัญหาต่ า ง ๆ เป็น การระดมความคิด เห็น จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เ ข้า ร่ วมประชุม เป็น การสะท้อน
แนวคิด มุมมอง และข้อเสนอแนะ ไปยังบุค คลหรื อ หน่วยงานที่ เ กี่ยวข้ องในการกาหนดนโยบาย
การศึกษาของประเทศ เพื่อนาไปสู่การบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มี
คุณภาพต่อไป
ผมขอแสดงความยิ น ดี กั บ อาจารย์ ดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ ทุ ก ท่า น ขอขอบคุ ณ และขอแสดงความ
ประทับใจในการประสานความร่วมมือร่วมใจของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทยที่ทาให้ คณาจารย์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนั บสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกัน
สร้างสรรค์จัดการประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ และขอให้การจัดประชุมวิชาการบรรลุผลสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์)
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สารจาก
ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในฐานะที่เป็นองค์กร
เครือข่ายหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูประบบ
การศึกษาของไทย จึงขอมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับ
เปลี่ยนความคิดหรือมุมมองต่อปัญหาอุดมศึกษาไทยโดยการจัดประชุมวิชาการ ซึ่งในปีนี้กาหนดหัวข้อ
การเสวนา เรื่อง “ปรับทัศนคติอย่างไร ให้อุดมศึกษาไทยอยู่รอด” “คิดใหม่ ทาใหม่ เพื่อการศึกษาไทย
ในอนาคต” และ “ปัญญาชนคนรุ่นใหม่กับธุรกิจไทยยุค ๔.๐” อีกทั้งยังได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของ
การพัฒนาคุณ ภาพทางด้ า นการวิจั ยจากงานประจ าและการวิจั ย ในชั้นเรี ยนในระดั บมัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยจัดให้มีการนาเสนอผลงานวิจัย การแสดงนิทรรศการ รวมถึงการ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิจัยจากงานประจาในระบบการศึกษา” นอกจากการประชุมวิชาการแล้ว
ยังมีพิธีการมอบโล่รางวัลเกียรติยศ (สลักนามนายกรัฐมนตรี) ให้กับอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติของ ปอมท.
จานวน ๕ สาขา เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นการส่งเสริมแบบอย่างที่ดีให้กับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ได้ยึดมั่นและปฏิบัติตาม ผมขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ผมขอขอบพระคุณ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณ อธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยากรและผู้ร่วมการเสวนาทุกท่าน และที่
สาคัญยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และสุดท้ายขอขอบคุณความ
ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากคณะกรรมการ ปอมท. คณาจารย์และบุคลากรสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้า คุณทหารลาดกระบัง ทุกท่า นที่ร่ วมกัน จัด งานประชุมวิชาการ
ประจาปีของ ปอมท. ในครั้งนี้จนสาเร็จลุล่วงและเป็นที่ประทับใจอย่างยิ่ง

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย)
ประธาน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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โครงการ
การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อง “ปรับทัศนคติอย่างไร ให้อุดมศึกษาไทยอยู่รอด”
การประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย” ครั้งที่ ๑
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ร่วมกับ
สภาคณาจารย์และพนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ โรงแรม นงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี


หลักการและเหตุผล
ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีความพยายามในการพัฒนาและปรับตัวเพื่อรองรับกับ
สภาพการแข่งขันทางการศึกษาที่รุนแรงขึ้น โดยสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนหลายแห่งได้พยายามจัดการศึกษาที่มี
คุ ณ ภาพและสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงาน และเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นมี ท างเลื อ กใ นการศึ ก ษาต่ อ
ระดับอุดมศึกษาได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาก็พบจุดเปลี่ยนของการจัดการศึกษาที่แตกต่างจาก
ในอดีตอยู่หลายประการ อาทิเช่น การเปลี่ยนสถานะจากมหาวิทยาลัยของรัฐสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐเพื่อ
เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ แต่การเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ส่งผลทาให้สถาบันอุดมศึกษาไทยต้อง
พึ่งพาตัวเองมากขึ้นโดยพัฒนาไปสู่การดาเนินกิจการเชิงพาณิชย์เพื่อลดการพึ่ง พางบประมาณจากรัฐ มหาวิทยาลัย จึงมุ่ง
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ซึ่งเป็น
ช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้เข้าสู่มหาวิทยาลัย แต่การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมโดยพิจารณาปัญหาของชุมชน
หรือสังคมเป็นหลัก คานึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับว่าจะนาไปแก้ปัญหาของชุมชนหรือสังคมได้มากน้อยเพียงใดก็ยังเป็นสิ่ง
สาคัญ จึงเป็นภารกิจหนักของมหาวิทยาลัยที่จะต้องตอบคาถามสังคมในแง่ประโยชน์ที่สังคมไทยจะได้รับจากการเข้าสู่
มหาวิทยาลัยระดับโลก การที่สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มข้น ซึ่งเป็นการสร้างมาตรฐาน
เชิงเดียวขึ้นใช้กับทุกสาขาวิชาการทาให้ทุกมหาวิทยาลัยถูกวัดคุณภาพด้วยผลงานเชิงปริมาณเป็นหลัก การกาหนดให้ใช้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) เพื่อควบคุมให้การเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยเป็นไปใน
ทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษากับการเปิดประชาคมอาเซียนเพื่อ
พัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานอาเซียน
การวิ จัย ในระดั บอุ ดมศึ กษาในปั จ จุบั น ส่ว นใหญ่นั้ นมุ่ ง เน้ นไปในด้า นการพั ฒนาองค์ ค วามรู้ และสร้ างสรรค์
นวัตกรรม มีการนาเอาจานวนผลงานการตีพิมพ์มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยให้ความสาคัญกับการวิจัยจาก
งานประจาและการวิจัยในชั้นเรียนค่อนข้างน้อยมาก ซึ่งการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหน้างานหรือเพื่อการพัฒนางานประจาให้มี
ประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้นนี้ เป็นเครื่องมือที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตัวบุคคลและในองค์กรเป็น
การเริ่มต้นของคนหน้างานเพื่อพัฒนาการทางานประจาที่ทาให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อมหาวิทยาลัย ที่จะส่งผลไปสู่
สังคม ในขณะที่การวิจัยในชั้นเรียนนั้น เป็นการวิจัยของผู้สอนที่สังเกตเห็นปัญหาบางอย่างของผู้เรียน ทาการวิเคราะห์ถึง
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สาเหตุของปัญหา คิดหาวิธีการแก้ไข และดาเนินการแก้ไขไปพร้อม ๆ กับการสอน ดังนั้น “การวิจัยระบบการศึกษาไทย”
จึงเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งสาหรับการพัฒนาเพื่อนาไปสู่แนวทางที่พึงประสงค์อย่างยั่งยืนต่อไป จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า
ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษายุคปัจจุบันแม้จะมีการพัฒนาก้าวหน้าแต่ก็ประสบกับปัญหาในหลายมิติควบคู่กันเสมอ
และหลายปัญหาก็ยังคงหาทางออกไม่ได้ จนมีการกล่าวกันว่าเป็นยุควิกฤติอุดมศึกษาไทย
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ในฐานะที่เป็นองค์ก รเครือข่ายหนึ่งของ
สถาบันอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ จึงเห็นสมควรมอบหมายให้สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางวิชาการประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง
“ปรับ ทัศ นคติอย่ างไร เพื่ อให้อุ ดมศึ กษาไทยอยู่ รอด” เพื่อให้บุ คลากรทางการศึกษาได้ แ ลกเปลี่ ยนและวิเ คราะห์
ปรับเปลี่ยนความคิดหรือมุมมองต่อปัญหาอุดมศึกษาไทย นาไปสู่การเตรียมความพร้อมและสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับ
ปัญหาต่ าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ นได้อ ย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพและยั่ง ยืน สามารถทางานได้อ ย่า งมี ความสุข อี กทั้ งยั งได้เ ล็ง เห็ นถึ ง
ความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพด้านการวิจัยระบบการศึกษาไทย จึงกาหนดให้มีการนาเสนอผลงานการวิจัยจากงาน
ประจาและการวิจัยในชั้นเรียนภายใต้หัวข้อ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย” ครั้งที่ ๑ ขึ้น โดยจัดให้มีการนาเสนอผลงาน
การวิจัยจากงานประจาและการวิจัยในชั้นเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ของ ครู อาจารย์
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ และบุ ค ลาการทั่ ว ไป ในรู ป แบบของโปสเตอร์ มี ก ารบรรยายพิ เ ศษจากวิ ท ยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยจากงานประจาและการวิจัยในชั้นเรียน การเสวนาโดยผู้ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่
แล้วและมีการนามาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนางานได้จริง และการแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ระดมความความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาไทยภายใต้
สถานะการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษา
๒. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาของรัฐ
และเอกชนทั้งระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวมถึงทิศทางในอนาคตของอุดมศึกษาไทยตาม
แผนยุทธศาสตร์ของประเทศ
๓. เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ” ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของที่ประชุมประธานสภา
อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
๔. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานด้านการวิจัยจากงานประจาและการวิจัยในชั้นเรียน และแลกเปลี่ยนความคิด
ระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่กับนักวิจัยอาวุโส แหล่งทุน และผู้ใช้ผลงานวิจัย
๕. เพื่อเป็นการประกาศรางวัลผลงานด้านการวิจัยจากงานประจาและการวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพ สามารถ
นาไปแก้ปัญหางานหรือการพัฒนางานได้จริง และสามารถนาแนวทางนี้ไปใช้กับหน่วยงานการศึกษาอื่นได้

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
๑. ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจถึงทิศทางในอนาคตของอุดมศึกษาไทย ตระหนักและเตรียมความพร้อมในทุกด้าน
เพื่อรองรับปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
๒. การเชิ ด ชู เ กี ย รติ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล “อาจารย์ ดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ ” ซึ่ ง จะเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ ห้ กั บ คณาจารย์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาได้ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
๓. การสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรในสถานศึกษาทุกระดับ สามารถนาความรู้และแนวคิดไปใช้ในการพัฒนา
ตน พัฒนางาน รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงและขยายเครือข่ายนักวิจัยระบบการศึกษาไทย
๔. การนาเสนอผลสรุปจากการประชุมต่อผู้บริหารประเทศ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาไปในทิศทางที่ดีขึ้น
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ผู้รับผิดชอบ
๑. ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
๒. สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๓. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๓๐๐ คน ประกอบด้วย
๑. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
๒. ผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
๓. ผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ
๔. ผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
๕. นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารมหาวิทยาลัย
๖. ประธานและกรรมการ สภาคณาจารย์ สภาอาจารย์ สภาพนักงาน สภาข้าราชการ และ
สภาคณาจารย์และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
๗. คณาจารย์และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
๘. ผู้บริหารและบุคลากรในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

ค่าลงทะเบียน
คนละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) ลงทะเบียนได้ที่ www.thaieduresearch.com

กาหนดการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ โรงแรม นงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน ณ ห้องนันทา
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. กล่าวต้อนรับ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กล่าวรายงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย
ประธาน ปอมท. และประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เวลา ๐๙.๑๕ – ๑๐.๑๕ น. พิธีเปิดและพิธีมอบโล่รางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ” ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
โดย พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. พัก รับประทานอาหารว่าง
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เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เสวนา เรื่อง “ปรับทัศนคติอย่างไร ให้อุดมศึกษาไทยอยู่รอด”
วิทยากร

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
คุณขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คาฝอย รองอธิการบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
ศาสตราจารย์ น.สพ.สมชาย จันทร์ผ่องแสง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ดาเนินการเสวนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร รองประธาน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องนันทา
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. เสวนากลุ่มย่อย
กลุ่มที่ ๑ หัวข้อ “คิดใหม่ ทาใหม่ เพื่อการศึกษาไทยในอนาคต” ห้องริมบึง ๒
วิทยากร

สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (สพฐ.)
ดร.พิธาน พื้นทอง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

ผู้ดาเนินการเสวนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล สุนันทเกษม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่
กลุ่มที่ ๒ หัวข้อ “ปัญญาชนคนรุ่นใหม่กับธุรกิจไทยยุค 4.0” ห้องริมบึง ๓
วิทยากร

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จากัด
คุณวิธาน มณีงาม ผู้จัดการฝ่ายบริหารประสิทธิผลทรัพยากรมนุษย์
สานักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เครือเบทาโกร
คุณรุ่งโรจน์ ตันติเวชอภิกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้ดาเนินการเสวนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ อุไรไพรวัน รองเลขาธิการ ปอมท.
สมาชิกสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พัก รับประทานอาหารว่าง

นิทรรศการ “การวิจัยจากงานประจา”
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การประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES)” ครั้งที่ ๑
เวลา ๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. ห้องริมบึง ๑
- การนาเสนอผลงานวิจัยจากงานประจาและงานวิจัยในชั้นเรียนแบบโปสเตอร์
- การแสดงผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วและมีการนามาใช้แก้ปัญหา
หรือพัฒนางานประจาได้จริง
เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ชมแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดภายในสวนนงนุช
เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. งานเลี้ยงรับรองและพิธีแสดงความยินดีแด่อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ห้องนันทา
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. เสวนา “ประสบการณ์การทางานวิจัยจากงานประจาและการวิจยั ในชั้นเรียน”
โดย ผู้ทไี่ ด้รับรางวัลการประกวดผลงานวิจัยที่ได้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่แล้วและ
มีการนามาใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนางานประจาได้จริง
รศ.ดร.จุรีพร กาญจนการุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผศ.ดร.สิริธร สินจินดาวงศ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คุณดามธรรม จินากูล สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ดาเนินการเสวนา ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน รองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เวลา ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. พัก รับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิจัยจากงานประจาในระบบการศึกษา”
โดย ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๑๕ น. พิธีมอบรางวัลการประกวด
- ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วและมีการนามาใช้แก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานประจาได้จริง
- ผลงานการวิจัยจากงานประจาและการวิจัยในชัน้ เรียน
พิธีปิดการประชุมวิชาการ
เวลา ๑๒.๑๕ – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องนันทา
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. ชมการแสดงวัฒนธรรม ณ โรงละคร นงนุชเธียเตอร์ และการแสดงช้างแสนรู้
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ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
ชุดที่ ๓๘
สมาชิกที่ปรึกษา ปอมท.
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี
รองศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ดร. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพล คดบัว
ศาสตราจารย์อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์

สมาชิกที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
จานวน ๒๘ มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหาร ปอมท.
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย

ประธาน ปอมท.
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เข็มราช

รองประธาน ปอมท. คนที่ ๑
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ เอี้ยงกุญชร

รองประธาน ปอมท. คนที่ ๒

ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย โกมลหิรัญ

เลขาธิการ ปอมท.
เลขาธิการสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์

รองเลขาธิการ ปอมท.
สภาคณาจารย์และพนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ อุไรไพรวัน

รองเลขาธิการ ปอมท.

สภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว

ผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา

ผู้อานวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์

สภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิริยะ ศิริชานนท์

ผู้อานวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
ชุดที่ ๓๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระชน พลโยธา

ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์

ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา

ผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์

ผู้อานวยการฝ่ายกิจการสังคม

ประธานสภาคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ธวัชชัย สิมมา

ผู้อานวยการฝ่ายสวัสดิการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ชังชู

กรรมการ

ประธานสภาข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์

กรรมการ

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์ นพ.ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย

กรรมการ

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ วงศ์สุวานิช

กรรมการ

ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล

กรรมการ

ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์

กรรมการ

ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จันทร์ศิลา

กรรมการ

ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาจารย์ ดร.จรรยารัตน์ พฤกษานันท์

กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม
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ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)
ชุดที่ ๓๘
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน เงาตระการวิวัฒน์

กรรมการ

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์

กรรมการ

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัติ ปานศิลา

กรรมการ

ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่

กรรมการ

ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล สุนันทเกษม

กรรมการ
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ธรรมานนท์

กรรมการ
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

กรรมการ

ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ

กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตต์ ศรีชัย

กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญ เจริญชัย

กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหวัฒน์ ปลื้มปรีชา

กรรมการ

ประธานสภาคณาจารย์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

อาจารย์อมร มะลาศรี

กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

น.ส.วรรณภา ทองเจริญ

เลขานุการ ปอมท.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

น.ส.สุนันทา พูลแพ

ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์

ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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กิจกรรม ที่ประชุม ปอมท. มกราคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม นงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

XV
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การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2559 และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครัง้ ที่ 1”

คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ อุไรไพรวัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล สีนะวัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สินชัย ชินวรรัตน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง
รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ วงศาวาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยูร วงศ์จันทรา
รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี สุรกาญจน์กุล
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ ฑีฆะสกุล
อาจารย์มาโนชญ์ เฮงวัฒนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีประไพ ธรรมแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เอียดเอื้อ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองศาสตราจารย์ นพ.ทศพร วิมลเก็จ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี ปะการะสังข์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.เฉลิมพงษ์ ชิดไทสง
อาจารย์ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ พรเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
รองศาสตราจารย์ พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย
อาจารย์ปิยภรณ์ แสนศิลา
อาจารย์ดนัย ตันเกิดมงคล
รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมมนา มูลสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์
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มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
สาขาสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ภัทรพงศ์สันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี ชามาตย์
รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์
อาจารย์วรรณวิมล นาคทัด
อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหญิง โควศวนนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ สิงห์สีโว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมสุภัค ครุฑกะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ ธรรมานนท์
อาจารย์ ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน
อาจารย์จิรศักดิ์ บางท่าไม้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา อุนะรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ชานิวิกย์กรณ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ สันติอัชวรรณ
อาจารย์สุรพล เนสุสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พดุงศักดิ์ คชสาโรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรินทร์ เหลืองสะอาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานาจ เอี่ยมสาอางค์
อาจารย์ทองล้วน สิงห์นันท์
อาจารย์ ดร.จรรยารัตน์ พฤกษานันท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเชิด หนูอิ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสพิมพ์ บุญญานันต์
อาจารย์ ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง
อาจารย์ จ่าสิบเอกสุพจน์ เทียมเมฆา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยา คูหา
อาจารย์รินบุญ นุชน้อมบุญ
อาจารย์นภกมล ชะนะ
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
สาขารับใช้สังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพล แสงปัญญา
รองศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา เรืองชยจตุพร
อาจารย์ ดร.วิบูลย์ศักดิ์ วัฒายุ
อาจารย์ธวัชชัย สิมมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดสายชล หอมทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา สุริยันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัติ ปานศิลา
อาจารย์มนตรี นุชดอนไผ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อกูล สุนันทเกษม
อาจารย์ ดร.ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา
อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาไพกาญจน์ อินทร์น้อย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยบรูพา
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี หมายถึง มีงานวิจัยและการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่ ศาสตร์
ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม เทคโนโลยี ส ารสนเทศ วิ ศ วกรรมศาสตร์
เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรม และสถาปัตยกรรม หรืองานที่เกี่ยวข้อง
สาขาวิท ยาศาสตร์สุขภาพ หมายถึง มีงานวิ จัยและการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ได้แก่ ศาสตร์
ทางด้านแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา หรืองานที่เกี่ยวข้อง
สาขาสังคมศาสตร์ หมายถึง มีงานวิจัยและการสอนในสาขาสังคมศาสตร์ ได้แก่ ศาสตร์ทางด้านพาณิชยศาสตร์
การบัญชี การท่องเที่ ยวและการโรงแรม การจัดการ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา
รัฐศาสตร์ รัฐประศานศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์หรืองานที่เกี่ยวข้อง
สาขามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมศาสตร์ หมายถึ ง มี งานวิ จั ย และการสอนในสาขามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
ศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ ศาสตร์ทางด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม วิจิตรศิลป์ นาฏดุริยางคศิลป์ ประยุกต์ศิลป์
ประติมากรรม มัณฑนศิลป์ การพิมพ์ ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์
หรืองานที่เกี่ยวข้อง
สาขารับใช้สังคม หมายถึง มีการนาศาสตร์ที่ตนเองมีความรู้ความสามารถหรือเชี่ยวชาญไปรับใช้สังคมหรือ
บริการวิชาการแล้วเกิดประโยชน์เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยไม่หวังผลตอบแทนส่วนบุคคลในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่
รวมค่าใช้จ่ายในการทากิจกรรมของโครงการนั้น ๆ และมีผลทางสังคมเป็นที่ยอมรับอย่างมีนัยสาคัญ หรือเป็น
ผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ส่งผลทาให้ชุมชน สังคมมีความเข้มแข็งและยั่งยืน
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อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2559
ทีป่ ระชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาสังคมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขารับใช้สังคม
รองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

XX

24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม นงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2559 และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครัง้ ที่ 1”

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจาปี 2559
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย จบการศึกษา B.Sc. (Hons) และ Ph.D. (Microbiology) จาก
The University of New South Wales (UNSW) ท่านได้ตั้งปณิธานในการใช้ความรู้ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ในการพัฒนาบ้านเกิด โดยเข้ารับราชการ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522
ปัจจุบันท่านเป็นศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับเงินเดือนขั้นสูง อุทิศตนทางานด้านการเรียนการสอนคู่ขนานกับการทาวิจัย โดยใช้กระบวนการทาง
บัณฑิตศึกษาในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพทางการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง
‘Give a Man a Fish and You Feed Him for a Day,
Teach a Man to Fish and You Feed Him for a Lifetime’
เป็นปรัชญาที่อาจารย์ใช้ในการสอนมาตลอดชีวิต โดยสอนให้ผู้เรียนรู้จักการค้นคว้าหาความรู้ ใช้ความคิด
รู้จักวิเคราะห์เป็นขั้นตอนอย่างมีเหตุผล
อาจารย์ เป็ น ผู้ส ร้ างแรงบั นดาลใจด้า นการวิจั ยให้ กั บนั ก ศึก ษาและนั ก วิจั ยใหม่ ได้ สร้ า งที ม วิจั ยที่ มี
ศักยภาพสูงซึ่งเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนางานวิจัยของประเทศในระดับมาตรฐานสากล ท่านมีตาราและ
หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้รับการเผยแพร่โดยสานักพิมพ์ที่มีชื่อเสียง ได้รับการคัดเลือกเป็น
อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2556 ได้รับเกียรติ
สูงสุดในชีวิตของความเป็นครู ได้แก่ การได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็น
ผู้สอนให้กับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (King’s Project Distance Learning Foundation) ที่
โรงเรียนวังไกลกังวล ด้าน Health Science เป็นภาษาอังกฤษ ออกอากาศทั่วโลก
ในด้านการบริหาร อาจารย์ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ได้วางระบบจัดการบริหารและวางแผนพัฒนางานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแบบบูรณาการข้ามศาสตร์
เพื่อจัดการประเด็นปัญหาโจทย์วิจัยและสามารถนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ ท่านได้ใช้กลยุทธ์การ
จัดการวิจัยโดยการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันต่างประเทศ
นับเป็นการประหยัดทรัพยากรโดยใช้งานวิจัยในการแก้ปัญหาประเทศสู่การพึ่งตนเอง
ในบริบทของนักวิจัย อาจารย์ได้ค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่คู่ขนานกับการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สานักงานพัฒนา
การวิจัยการเกษตร และสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับทุนจากองค์กรระดับ
นานาชาติ เช่น WHO, The BLAT Centre for Health and Medical Education, Newton Fund,
Medical Research Council ประเทศอังกฤษ, Thai-Austrian, Unisearch House ประเทศออสเตรเลีย,
JICA ประเทศญี่ปุ่น ได้รับเชิญให้เป็น Visiting Professor ณ The University of New South Wales,
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Alagappa University และ Kunming Medical University ท่านมีผลงานที่เด่น คือ การค้นพบสารโรโด
ไมรโทน (Rhodomyrtone) ซึ่งแยกจากสารสกัดหยาบใบกระทุ (Rhodomyrtus tomentosa) ที่มีฤทธิ์
ต้านแบคทีเรียเทียบเคียงได้กับยา Vancomycin สาหรับพัฒนาเป็นยาใหม่ในการรักษาโรคติดเชื้อดื้อยากลุ่ม
Gram-positive bacteria
อาจารย์ได้ทาการศึกษาคู่ขนานกับการค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ถึงแนวทางการนาสารสกัดหยาบจาก
ใบกระทุซึ่งเป็นวัชพืชที่ไม่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจแต่มีฤทธิ์ชีวภาพที่ดี ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
การเกษตร อุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงสัตว์น้า ทาให้ โครงการ “การศึกษาเชิงบูรณาการเรื่องสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพจากกระทุ” ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ในปี 2556
และ 2557 จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา “สูตรตารับปูดเบญกานีสาหรับรักษาโรคติดเชื้อใน
ผู้ป่วยเบาหวาน” ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี ปี 2558 จากสานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ผลงาน “อุปกรณ์สาหรับตรวจหาเชื้อแคมไพโลแบคเตอร์” ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานเด่นคลัสเตอร์
อาหารและการเกษตร จากสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และรางวัลประกาศเกียรติ
คุณผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 2553 จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ อาจารย์มีสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตรซึ่งได้นาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เช่น “สมุนไพรปูดเบญกานี (ChroniCare) สาหรับรักษาแผล
ติดเชื้อเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวาน” “Qi เจลล้างมือปราศจากแอลกอฮอล์” จากสารสกัดปูดเบญกานี “Acnes
Serum” จากสารโรโดไมรโทนนาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในอาสาสมัครที่เป็นสิว “ครีมป้ายเต้านมวัว”
จากสารสารสกัดใบกระทุสาหรับป้องกันโรค Streptococcosis ในปลานิล
อาจารย์มีผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับโลก เช่น “ChroniCare” ได้รับ Silver Medal จาก
rd
43 International Exhibition of Inventions of Geneva, Special Award จาก Taiwan Invention
Association และ Diploma Certificate จาก Doha-Qatar ผลงาน “Rhodomyrtone AcneClearBest Quality Anti-Acnes Herbal Product” ได้รับ Gold Medal จาก Brussels Diploma Eureka
2015, Prize on Stage จาก Technology Park, Silicon Valley, Innovation Award จาก ORIGITEA
Institute of Health & Beauty, Russia
จากผลงานวิจัยโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ทาให้ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ได้รับคัดเลือกเป็น
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ปี 2557 จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
อาจารย์ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ได้รับเกียรติเป็น
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ปี 2558 - 2561 และได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในปี 2559 ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้
พิจารณาแล้ว เห็นสมควรประกาศเกียรติคุณยกย่องให้ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย เป็นอาจารย์
ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2559 สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อเชิดชูเกียรติให้ปรากฏและเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่สังคมสืบไป
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อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจาปี 2559
สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ มีภูมิลาเนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ จบการศึกษามัธยมต้น
จากโรงเรียนดาราวิทยาลัยและมัธยมปลายจากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ท่านได้รับ
ปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย
มหิดล และพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันดารงตาแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัย
นวัตกรรม และทรัพยากรมนุษย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ เป็นทั้งครูและพยาบาลผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการ
ผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดาและครอบครัวระยะหลังคลอด การพยาบาลมารดาวัยรุ่น และการส่งเสริม
สุขภาพสตรี อาจารย์เป็นประธานในการจัดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในระยะหลังคลอดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 เพื่อให้
นักศึกษาพยาบาลสาเร็จการศึกษาไปเป็นพยาบาลที่เป็นคนดี ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นผู้ให้การ
พยาบาลแก่ผู้รับบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ อาจารย์ได้ทุมเทอุทิศตนให้กับการสอนและการวิจัย
แก่นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และสถาบันอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่านได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษและวิทยากรบรรยาย
แก่คณาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ณ Kobe University Graduate School of Health
Sciences ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้แล้วท่านยังได้เป็นอาจารย์ภายใต้โครงการ Linneus-Palme Exchange
Programme จาก Kristianstad University ประเทศสวีเดน
อาจารย์มีผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นทั้งงานแต่งหนังสือและเรียบเรียงตาราทางการพยาบาล เช่น
“การพยาบาลด้านจิตสังคมในระยะหลังคลอด” “การพยาบาลครอบครัววิกฤต: การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” “การ
พยาบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพสตรี: สตรีกับการมีระดู” “การพยาบาลผดุงครรภ์: สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน” และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย เรื่อง การเตรียมความพร้อมสาหรับการฝึกปฏิบัติในหน่ วยตรวจพิเศษทาง
สูติ-นรีเวชวิทยาและบทบาทของพยาบาลในการวางแผนครอบครัวหลังคลอด ท่านมีงานวิจัยที่ได้รับการ
ยอมรับทั้ งในประเทศและต่างประเทศก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม คือ “การพัฒนารู ปแบบการส่งเสริ ม
พฤติกรรมการคุมกาเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้าในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด” “ทัศนคติและการปฏิบัติใน
การป้องกันการติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์ของวัยรุ่นในประเทศไทย”และ “ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและปัจจัยที่
เกี่ยวข้องของมารดาและบิดาที่มีบุตรคนแรก”
อาจารย์มีผลงานด้านบริหาร โดยดารงตาแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และทรัพยากรมนุษย์
ประธานคณะกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และประธานคณะกรรมการบริหารและส่งเสริม
วิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ได้ส่งเสริมงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยดาเนินกิจกรรมเพื่อ
24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม นงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

XXIII

การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2559 และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครัง้ ที่ 1”

พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจาและนักวิ จัยรุ่นใหม่ จนได้รับ
รางวัลวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปีการศึกษา 2556
องค์ ป ระกอบที่ 4 : การพั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย์ ป ระจ าและนั ก วิ จั ย รุ่ น ใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานด้ า นบริ ก ารวิ ช าการ อาจารย์ ไ ด้ ด ารงต าแหน่ ง นายกสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า พยาบาลศาสตร์
มหาวิท ยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 23 ท่ านเป็ นผู้ ริเริ่มจั ดโครงการให้บ ริก ารวิชาการที่ ก่อให้ เกิด ประโยชน์แก่
ประชาชนในเขตภาคเหนือ รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยการจัดโครงการบริการวิชาการ 2 โครงการ ในปี 2559 - 2560 คือ โครงการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง จังหวัดเชียงใหม่ ” เพื่อให้ผู้ต้องขังหญิงและบุตรมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
รวมทั้งพัฒนาศักยภาพแกนนาผู้ต้องขังหญิง ให้มีความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพสตรีวั ยเจริญพันธุ์
และโครงการ “การพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ” ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้
ศักยภาพ และทักษะชีวิตแก่เยาวชนให้สามารถป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการดาเนินชีวิตเป็นครูพยาบาล รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ ได้ยึดถือคติพจน์ตาม
พระราชดารัส สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก องค์พระราชบิดาแห่งการแพทย์
แผนปัจจุบันของไทย “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ
ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ ” ท่านได้รับรางวัลและ
ประกาศเกียรติคุณมากมาย อาทิ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี 2558 ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติเป็นอาจารย์พยาบาลต้นแบบ ประจาปี 2558 จากที่ประชุมคณบดี/หัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขา
พยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.)
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิ ไ ล ศรี อ าภรณ์ เป็ น ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านอย่ า งเต็ ม ความสามารถ มุ่ ง มั่ น
สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานวิชาการและงานวิจัยของตนจนเป็นเลิศ และเป็นที่ประจักษ์ต่อวิชาชีพพยาบาล
ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ ตลอดจนจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่สังคม
ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรประกาศ
เกียรติคุณยกย่องให้ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2559
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเชิดชูเกียรติให้ปรากฏและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสืบไป
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อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจาปี 2559
สาขาสังคมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์
ศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้
ไปศึกษาต่อด้านการตลาดที่ University of Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา การที่ท่านมีโอกาสได้รับทุน
ปริญญาเอก เป็นการตอกย้าให้ท่านตั้งใจนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนกลับมาทางานเป็น
อาจารย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ โดยในปี 2529 ท่านกลับมารับราชการที่ภาควิชาการตลาด
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อาจารย์เป็นผู้ที่มีความรักในมหาวิทยาลัยและปรารถนาดีต่อนิสิตเป็น
อย่างยิ่ง ไม่แต่ เพียงวิช าความรู้ที่ ท่า นตั้ งใจถ่า ยทอดให้ แก่ นิ สิต ทุก รุ่น เท่ า นั้น แต่ต ลอดชี วิตของการเป็ น
อาจารย์ท่านได้สั่งสอนนิสิตในทุกระดับตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกให้มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่
มีความซื่อสัตย์และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีวินัย กิริยามารยาท การใช้ภาษาทั้งพูดและเขียนให้ถูกต้อง มี
ความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ รู้จักความพอเพียง ท่านได้มีส่วนสร้างบัณฑิต มหาบัณฑิต และ
ดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปสู่สังคมไทยมากมาย
เมื่อยี่สิบปีที่แล้ว สังคมไทยยังไม่เข้าใจศาสตร์ทางด้านการตลาดมากนัก อาจารย์จึงมีความมุ่งมั่นที่จะ
ส่ ง เสริ ม ให้ สั ง คมไทยได้ ต ระหนั ก ว่ า ความรู้ ด้ า นการตลาดมี บ ทบาทและมี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความรู้ความเข้าใจในด้านการตลาด
จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้เกิดขึ้นได้ ท่านได้สร้างผลงานที่เป็นการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมใน
หลายด้านโดยเฉพาะการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น
จนเป็นต้นแบบของหลักสูตรปริญญาตรีด้านการตลาดที่มหาวิทยาลัยอื่น ๆ นาไปประยุกต์หรือใช้เป็นตัวอย่าง
ในการพัฒนาหลักสูตรของตน ที่สาคัญคือ การบุกเบิก พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด (M.S. in Marketing) โดยถือว่าเป็นหลักสูตรปริญญาโทด้านการตลาดเฉพาะทางหลักสูตรแรกใน
ประเทศไทยซึ่งได้รับอนุมัติให้เปิดการสอนในปี พ.ศ. 2549 นอกจากนี้ ท่านยังได้พัฒนาหลักสูตรความรู้ด้าน
การตลาดสาหรับองค์กรภายนอก อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรความรู้การตลาด
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรขั้นกลาง จนถึงหลักสูตรสาหรับผู้บริหารระดับสูง โดยภาควิชาได้ดาเนินการจัดอบรม
ความรู้ทางวิชาการด้านการตลาดให้อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี
เมื่ออาจารย์ดารงตาแหน่งหัวหน้าภาควิชาการตลาดถึงสองสมัย (ปี 2546 – 2553) ท่านมีจุดมุ่งหมาย
ให้ภาควิ ชาเป็นเสาหลักทางวิชาการด้านการตลาดของสังคมไทย ท่ านได้ชัก ชวนให้อาจารย์ใ นภาควิช า
ทางานวิจัยเรื่อง “การประเมินค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรในประเทศไทย” และได้สร้างเครื่องมือวัดมูลค่า
แบรนด์องค์กรที่ชื่อว่า CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) โดยมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในนามของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และได้มี
การประกาศผลวิจัยเป็นประจาทุกปีจนถึงปัจจุบัน งานวิจัยเรื่องนี้ถือว่าเป็นการขยายองค์ความรู้ใหม่ และมี
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ผลกระทบต่อสังคมอย่างชัดเจน สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้ตัดสินให้งานวิจัยนี้ได้รับ “รางวัลผลงานวิจัย
ดีเด่น สาขาเศรษฐศาสตร์” ประจาปี 2557 นับว่าเป็นงานวิจัยทางด้านการตลาดเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลจาก
สภาวิจัยแห่งชาติซึ่งนับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ภาควิชา คณะฯ และมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง ในปัจจุบัน
อาจารย์ยังใช้ความรู้ความสามารถด้านการตลาดช่วยเหลืองานขององค์กรระดับชาติอีกหลายหน่วยงาน เช่น
สภาวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสานักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI)
อาจารย์มีความคิดริเริ่มที่จะพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัยของอาจารย์และนักวิชาการด้านการตลาดของ
ไทยให้เป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการนานาชาติมากขึ้น คือ การเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการ
นานาชาติด้านการตลาด The Emerging Markets Conference Board 2016 ในประเทศไทยซึ่งเป็นงาน
ที่ประสบความสาเร็จอย่างยิ่ง เพราะได้สร้างความประทับใจให้แก่ นักวิชาการถึง 15 ประเทศที่เข้าร่วมงาน
ท่านได้กล่าวถึงความสาเร็จของงานนี้ว่า “ความสาเร็จที่เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นของคน ๆ เดียว แต่เป็นความสาเร็จ
ของอาจารย์ในภาควิชาทุกคนที่สามารถทาให้คนต่างชาติรู้จักภาควิชาการตลาดของเรา”
คติในการทางานของศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ คือ ท่านเชื่อในเรื่องของความเอาใจใส่และความ
ตั้งใจในงานที่ทาหรือที่ได้รับมอบหมายเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของความสาเร็จ ต้องมีความเพียร มานะอดทน
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ยึดถือหลักการความถูกต้อง และไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเอง ทุกวันนี้ อาจารย์ยังอุทิศเวลา
ทางานสอนหนังสือและงานวิจัยอย่างเต็มที่ ท่านพูดเสมอว่า ผู้ที่เป็นครูหรืออาจารย์จะต้องมีความอดทน มี
เมตตากรุณา เพราะคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราโดยตรงก็คือ ลูกศิษย์ที่ต้องการเรียนรู้จากเราจานวนมาก
“คนเป็นครูมีหน้าที่ที่จะให้ความรู้สองด้านแก่ลูกศิษย์คือ ความรู้ด้านวิชาการเพื่อให้ลูกศิษย์สามารถ
พึ่งพาตัวเองนาไปประกอบอาชีพได้ และความรู้ด้านความสามารถที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคมได้
อย่างมีความสุข คนเป็นครูหรืออาจารย์ที่ดี จึงต้องเป็นคนชอบให้ความรู้แก่ลูกศิษย์ ต้องการให้เขา
เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ความสัมพันธ์ระหว่างครูและลูกศิษย์เป็นความสัมพันธ์ระยะยาวตลอดชีวิต
สิ่งที่ได้รับอาจจะไม่ใช่ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน แต่เราจะมีความสุขจากการเป็นครูเสมอ”
อาจารย์ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์ สาขาบริหารธุรกิจ ในปี
2558 และได้รับการยกย่องให้เป็นนิสิตเก่าดีเด่น คณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประจาปี 2558 ด้วยเหตุที่ ศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ เป็นผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู ไม่แต่วิชา
ความรู้ ด้ า นการตลาดที่ ถ่ า ยทอดให้ แ ก่ นิ สิ ต แต่ ยั ง เป็ น ตั ว อย่ า งของผู้ ที่ อุ ทิ ศ ตนปฏิ บั ติ ง านด้ ว ยความ
ขยันหมั่นเพียร มีวินัยในการทางาน มุ่งหวังที่จะพัฒนาหน่วยงานและองค์กรให้มีความก้าวหน้า ที่ประชุม
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรประกาศเกียรติคุณยกย่องให้
ศาสตราจารย์ ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2559 สาขาสังคมศาสตร์ เพื่อเชิดชู
เกียรติให้ปรากฏและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสืบไป
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อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจาปี 2559
สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง เป็นรองศาสตราจารย์สังกัด สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับปริญญาเอกสาขาไทศึกษาจากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ท่านเป็นปราชญ์ที่สาคัญยิ่งของแวดวงศิลปกรรมศาสตร์ อุทิศเวลาทั้งชีวิตของท่านเพื่อการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะแนวอิมเพรสชันนิสม์และเอ็กซ์เพรสชันนิสม์ เป็นต้นแบบของการแสวงหาองค์ความรู้
ตลอดชีวิต อีกทั้งยังฝึกฝนทักษะการสร้างสรรค์งานจิตรกรรมจนปรากฏผลงานนับพันชิ้น โดยท่านเป็นทั้ง
ทายาทผู้สืบทอดกระบวนการศิลป์จากศิลปินชั้ นครูของประเทศ ทั้งยังศึกษาศิลปะในต่างประเทศเพื่อขยาย
โลกทัศน์และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ลูกศิษย์ด้วยการปฏิบัติอย่างมีวินัยจนเป็นแบบอย่าง นอกจากนี้แล้วท่าน
ยังถ่ายทอดกระบวนการคิดที่เป็นระบบผ่านงานวิจัยและงานวิชาการอย่างลุ่มลึก ผลงานศิลปะและการสอน
ศิลปะของท่านเป็นเสมือนการบันทึกประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และเหตุการณ์
สาคัญในสังคมโดยสื่อสารผ่านภาพจิตรกรรมที่แลดูมีชีวิต ชีวา รวมถึงการสอดแทรกการครองตนอย่างมี
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่ลูกศิษย์สายศิลปะ ให้เป็นผู้ที่ดารงชีวิตอยู่บนรากฐานของการสร้างสรรค์และการ
ประยุกต์ใช้งานศิลป์เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน ประเทศชาติ และสังคมโลก
หลังจากที่อาจารย์ผ่านการเรียนศิลปะจากโรงเรียนเพาะช่างและได้เข้าเรียนต่อหลักสูตรประกาศนียบัตร
ครูมัธยมศิลปหัตถกรรม (ปม.ศ.) ซึ่งเป็นการศึกษาต่ออีก 1 ปี จากนั้นได้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษา
บัญฑิต สาขาศิลปศึกษา ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นภาคสมทบใช้เวลาเรียน 2 ปีครึ่งในช่วงเวลา
เย็นของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และศึกษาต่อในระดับมหาบัญฑิตในสาขาศิลปศึกษาอีกครั้งในปี 2528 เป็น
ช่วงเวลาที่ท่านได้ตระหนักในการศึกษารากฐานของความเป็น ครูจากกระบวนการเรียนการสอนที่ คณาจารย์
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ถ่ายทอดอุดมการณ์ความเป็นครูที่จะต้องให้ความสาคัญกับผู้เรียนบน
หลักการที่ว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ โดยมีครูเป็นผู้คอยชี้ แนะและจัดประสบการณ์ทางสุนทรียะ
ให้แก่ผู้เรียนตามหลักการของศิลปศึกษาที่มุ่งเน้นกระบวนการมากกว่าผลสัม ฤทธิ์ในผลงาน เพราะถ้าผู้เรียน
ได้ผ่านประสบการณ์ทางศิลปะอย่างถ้วนทั่วทุกคนแล้วจะสามารถส่งผลให้ประชาคมของพลเมืองบนโลกนี้จะ
มีความอ่อนโยน มีความละเอียดถี่ถ้วนในการที่จะพินิจพิจารณาในสรรพสิ่ง เพราะประสบการณ์ทางสุนทรียะ
เป็นประสบการณ์ที่ไม่มีการคาดหวัง แต่เป็นการซึมซับที่มีความแตกต่างในแต่ละบุคคล แต่ที่สุดแล้วก็จะ
นาไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตได้ในที่สุด ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเติบโตและไปมีอาชีพใดก็ต าม แต่ประสบการณ์
ทางสุนทรียะนั้นจะติดตัวของเขาไปตลอดชีวิต ไม่ว่าเขาจะต้องไปรับผิดชอบในบทบาทของบ้านเมืองในมุมใด
มุมหนึ่งของวิถีชีวิตในแต่ละคนก็ตาม
ในส่วนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนั้น อาจารย์ได้ดาเนินงานต่อเนื่องมาจากการเรียนอยู่ที่เพาะช่างด้วย
การแนะนาในการชี้แนวทางจากอาจารย์ที่คอยให้กาลังใจและสนับสนุนให้ท่านได้รู้และเข้าใจในตัวตนต่อการ
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แสดงออกทางศิล ปะด้วยการค้นพบเอกลั กษณ์เ ฉพาะทางที่ ได้ ดาเนินรูปแบบในการสร้า งสรรค์มาจนถึ ง
ปัจจุบัน โดยท่านมีลักษณะการท างานอยู่ 2 วิธีการด้วยกั น คือ อย่างแรกนั้นจะเป็ นการเขียนภาพจาก
สถานที่จริงและให้การเขียนภาพนั้นเสร็จภายในเวลาขณะนั้น ส่วนการเขียนภาพในสถานที่ทางานนั้นจะเป็น
เรื่องราวของภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชุมชน โดยการเขียนภาพเหล่านี้นั้นก็จะใช้เวลา
เป็นเดือนๆ แต่อย่างไรก็ตามในการแสดงออกทางศิลปะของท่านนั้น ในแวดวงทางด้านศิลปะต่างทราบกันดี
อยู่แล้วว่าท่า นจะแสดงออกในเรื่องของการใช้สีที่แสดงความแพรวพราวความหลากหลายในสีสัน ส่วน
อารมณ์ในการถ่ายทอดนั้นท่านจะใช้ฝีแปรงหรือรอยแปรงเป็นตัวสะท้อนความรู้สึกซึ่งความรู้สึกในการเขี ยน
ภาพนอกสถานที่นั้นจะเป็นแนวทางความรู้สึกแบบอิมเพรสชั นนิสม์ แต่ถ้าเขียนภายในสถานที่นั้นจะสะท้อน
อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ตามแนวทางเอ็ ก ซ์ เ พรสชั น นิ ส ม์ เป็ น ต้ น จึ ง ท าให้ ผ ลงานการสร้ า งสรรค์ข องท่ า นมี
ลักษณะเฉพาะดังกล่าว แต่ที่ผู้ชมได้สัมผัสแล้วสามารถรับรู้ในตัวตนของท่านได้ก็คือ การใช้สีสัน
ผลงานด้านบริการวิชาการ ช่วงปี 2545 – 2548 อาจารย์เป็นอาสาสมัครเข้าร่วมกับศูนย์เรียนทางไกล
กระทรวงศึกษาธิ การ สอนวิช าศิลปะไทยให้แก่วัดไทยเดนมาร์ก พรหมวิห าร กรุง โคเปนเฮเกน ประเทศ
เดนมาร์ก ท่านได้รับรางวัล“เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าเพาะช่าง” ประจาปี 2550 จากสมาคมศิษย์เก่าเพาะช่าง
ในปี 2556 ท่ า นเป็ นวิ ท ยากรที่ ส าธารณรัฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวในการฝึ ก อบรมครูศิล ปะให้ แก่
วิทยาลัยครูสอนศิลปะ 10 แห่งทั่วประเทศ ที่อาเภอท่าลาด นครหลวงเวียงจันทร์ และการฝึกอบรมศิลปะให้
แก่วิทยาลัยครู 9 แห่งและผู้แทน 17 แขวงทั่วประเทศ ที่วิทยาลัยครูเมืองหลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง
และท่านได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี คณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดวาดภาพ งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 27 จัดโดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในปี 2558
ด้วยเหตุที่ วิถีชีวิตของรองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง เป็นวิถีแห่งการบูรณาการทั้งจาก
ความรู้ที่เป็นเรื่องของศาสตร์และการสร้างสรรค์ที่สะท้อนภาพของการเป็นศิลป์ ทาให้การดาเนินชีวิตของการ
เป็นครูสอนศิลปะได้ดารงคงอยู่ตามที่สังคมได้มอบรางวัลแห่งชีวิต สร้างความภาคภูมิใจตลอดระยะเวลาแห่ง
การเป็นครูที่ทาหน้าที่ในการถ่ายทอดให้แก่ศิษย์ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรประกาศเกียรติคุณยกย่องให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง เป็น
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2559 สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อเชิดชูเกียรติให้ปรากฏ
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสืบไป
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อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจาปี 2559
สาขารับใช้สังคม

รองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล
รองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล ได้รับปริญญาเอกสาขาการจัดการจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม อาจารย์เป็นรองศาสตราจารย์สังกัดภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการอนุรักษ์ตลาดพื้นถิ่นโบราณ การพัฒนาชุมชนพื้นถิ่นในเชิงอนุรักษ์ ของชาวบ้านในหลายพื้นที่ให้หัน
มามองถึงคุณค่าของวัฒนธรรมในท้องถิ่นของตน กลยุทธ์การจัดการอย่างยั่งยืนสาหรับการอนุรักษ์ศิล ป
สถาปัตยกรรมของตลาดพื้นถิ่น การพัฒนาตลาดพื้นถิ่นหลายแหล่งทั่วประเทศไทยในเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน รวมทั้งการศึกษาการนาวัสดุพื้นถิ่นมาใช้ประกอบในการผลิตครุภัณฑ์ใน 4 ภาคของ
ประเทศไทย ส่งผลดีทาให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมในชุมชนเกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน ผู้สูงอายุ และคนพิการที่ขาดโอกาสในหลายท้องที่ทั่วพื้นแผ่นดินไทย
อาจารย์มีผลงานทางด้านบริการสังคมมาอย่างต่อเนื่องในโครงการพัฒนาตลาดเชิงอนุรักษ์ เริ่มตั้งแต่
ตลาดสามชุก อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ตลาดคลองสวน ตาบลคลองสวน อาเภอบางบ่อ จังหวัด
สมุทรปราการ และ ตาบลเทพราช อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตลาดโบราณบางพลี ตาบลบางพลี
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตลาดโบราณเชียงคาน ตาบลเชียงคาน อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
ตลาดโบราณบางหลวง ร.ศ. 122 ตาบลบางหลวง อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตลาดโบราณนครเนื่อง
เขต ตาบลท่าไข อาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ตลาดโบราณวัดสิงห์ ตาบลวัดสิงห์ อาเภอวัดสิงห์
จังหวัดชัยนาท นอกจากนี้ ท่านยังได้ดาเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนตลาดเก่าพื้นถิ่นหลังน้าท่วมของสมาคม
สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยงบประมาณช่วยเหลือจาก UNESCO ในปี 2550 และโครงการ
อนุรักษ์คูคลองและคลองแสนแสบ ชมรมคนรักเมืองมีนและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ในปี 2556
อาจารย์มีผลงานทางวิชาการทั้งงานแต่งหนังสือและตารา อาทิ “วัสดุพื้นถิ่นภาคเหนือที่ใช้ในการผลิต
ครุภัณฑ์” “วัสดุพื้นถิ่นภาคใต้ที่ใช้ในการผลิตครุภัณฑ์” “การออกแบบภูมิสังคมไทย” “การออกแบบเชิงภูมิ
สังคม” “กลยุทธ์การจัดการอย่างยั่งยืนสาหรับการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมตลาดพื้นถิ่น ” อาจารย์ยังมี
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อาคารร่วมสมัยอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมปะราพิธีรับบัว อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์บริการ
การท่องเที่ยวตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 เทศบาลตาบลบางหลวง จังหวัดนครปฐม ที่ทาการอาเภอบางพลี
อาคารสมเด็จช่วง วรปุญโญ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ ท่านยังมีผลงานการออกแบบ
ครุภัณฑ์และสิ่งประดิษฐ์ร่วมกับ Utah State University “การออกแบบและพัฒนาชุดการฝึก CBST/CBT”
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โครงการปรับ ปรุง ประสิ ท ธิ ภาพการพัฒ นาฝี มือแรงงาน กรมพัฒ นาฝี มือแรงาน กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม
รองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล ได้รับรางวัลอนุรักษ์ระดับดีจาก ยูเนสโก (UNESCO
Asia-Pacific Heritage Awards for Cultural Heritage Conservation 2009: Award of Merit)
โครงการพัฒนาตลาดตลาดสามชุกในเชิงอนุรักษ์ อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2552 ท่านยังได้รับ
รางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจาปี 2553 ตลาดสามชุก ประเภท “บุคคล” และ”องค์กร” จาก
คณะกรรมาธิการอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (ARCHITECTURAL
CONSERVATION AWARD 2010 Association of Siamese Architect under Royal Patronage)
ในปี 2556 ท่านได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศประเภท “อนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมและเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เพื่อการจัดแสดงงานกาชาด 120 ปี ตลาดน้าดอกแก้ว ของสมาคมแม่บ้าน
กระทรวงมหาดไทย (อนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมตลาดพื้นถิ่นที่มีอายุมากกว่า 100 ปี) ได้รับ Certificate in
Strong Support and Outstanding Service จาก Center for International Studies : Utah State
University ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ได้ทาคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้กับ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และรางวัล “ศิษย์เก่าเกียรติยศ 50 ปี พระจอมเกล้า
ลาดกระบัง” จากสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ด้วยเหตุที่ รองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล ได้อุทิศตนให้กับงานสอน งานวิจัย และงาน
รับใช้สังคม ด้วยความอุตสาหะ วิริยะ มุ่งมั่นและทุ่มเท ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการจัดการ
ชุมชนเชิงอนุรักษ์ทาให้เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน การค้นคว้าด้านสถาปัตยกรรมร่วมสมัย
การศึกษาทางนิเวศวิทยา วัฒนธรรม และภูมิทัศน์วัฒนธรรม สู่ลูกศิษย์ทุกรุ่นให้สามารถสร้างผลงานเชิง
ประจักษ์ในด้านการออกแบบเชิงภูมิสังคม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ได้
พิจารณาแล้ว เห็นสมควรประกาศเกียรติคุณยกย่องให้ รองศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยโท ดร.พิชัย สดภิบาล เป็น
อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจาปี 2559 สาขารับใช้สังคม เพื่อเชิดชูเกียรติให้ปรากฏและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
สังคมสืบไป
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ประมวลสาระสาคัญในการพัฒนาครูอาชีวศึกษาของประเทศไทยในอนาคต
The Essential content on Developing Vocational Education
____________________________________________________________________1
อุทุมพร อินทจักร์
Autumporn Intachak1

หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ และหัวใจของการปฏิรูปการเรียนรู้ คือ การปฏิรูปจาก
การยึดวิชาเป็นตัวตั้ง มาเป็นยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง หรือที่เรียกว่า ผู้เรียนสาคัญที่สุด ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาและเรียน
รูอย่างเปนระบบ โดยศึกษาประเด็นปญหาหลักใน การศึกษาและการเรียนรูที่ยึดโยงกัน และเนนการปรับปรุงแกไข
อย่างเปนระบบ มิใชเพียงจุดใด จุดหนึ่งที่แยกจากกันตั้งแตการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู เพื่อพัฒนาคนไทย
ยุคใหม ปรับกระบวนทัศนการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคนั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
พัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถเอื้ออานวยใหเกิดการเรียนรู โดยการสราง ครูยุคใหมที่
มีความรู ความสามารถ มีใจรัก มีคุณธรรม จริยธรรม เขามาเปนครู คณาจารย และ ปรับระบบบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพคลองตัว เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และ สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาผูเรียนเปนสาคัญ
ทิศทางของการปฏิรูปการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับครู จะเห็นได้ว่า “ครู” เป็นบุคคลที่ได้รับความสาคัญว่า
เป็นปัจจัยผลักดันสาคัญปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลสาเร็จในการปฏิรูปการศึกษา ครูผู้ทาหน้าที่จัดสภาพการเรียนการสอน
เพื่ อให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ ในตั วผู้ เรี ยนและครู มี ภาระอื่ นๆ อี กมากมายที่ จ ะต้ องช่ วยกั นท าเพื่ อความก้ า วหน้ า ของ
โรงเรียน ครูที่จะต้องก้าวทันกับสภาพความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม ครูจาเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 เป็นกรอบนโยบายแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ ได้ดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึง
ปัจจุบัน นับเวลาเกือบสองทศวรรษแต่ข้อคงมีข้อคาถามที่ว่า ทาไมยิ่งปฏิรูปการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนยิ่งต่าลง หลายฝ่ายต่างก็มองว่ามีปัญหาที่หมักหมมมานานหลายปัญหา เช่น ปัญหาขาดครู ปัญหาครูไม่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึง ปัญหาการปรับเปลี่ยนนโยบายบ่อยครั้งเกินไปจนทาให้ครูขาดกาลังใจขาด
แรงจูงใจในการทางาน เรื่องนี้มีส่วนเป็นปัญหาที่มาจากครูผู้มีหน้าที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ วิกฤตของวิชาชีพครู
เป็นปัญหาใหญ่และซับซ้อนเพราะครูเป็นกลุ่มของคนทางานที่มีจานวนมากที่สุด โดยเฉพาะครูอาชีวศึกษาที่จาเป็น
คานึงถึงสถานการณ์สาคัญ เช่น โครงสร้างตลาดแรงงานอีก 5 ปีข้างหน้า มีความต้องการแรงงานจบไม่เกินวุฒิ ม. 6 สูง
ถึงร้อยละ 60 วุฒิปวช. ปวส. ร้อยละ 30 ส่วนอีกร้อยละ 10 วุฒิปริญญาตรี ซึ่งปัจจุบันเราสอนเด็กให้มีค่านิยมเรียนต่อ
เรื่อยๆ ผ่านระบบมหาวิทยาลัย แต่โลกความจริงไม่ต้องการเช่นนั้น จึงต้องเปลี่ยนทิศทางการบริหารจัดการใหม่
นอกจากนี้ ยังพบว่าปัจจุบันการอาชีวศึกษาของไทย ตกอยู่ในสภาวะด้อยการพัฒนา โดยได้ประเมินแรงงาน
ฝีมือที่มีอยู่นั้นไม่สามารถสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการได้ ต้องได้รับการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงานจริง
ดังนั้น บทบาทของครูอาชีวศึกษาในปัจจุบันจาเป็นอย่างยิ่งต้องเรียนรู้ ปรับตัวในการพัฒนาศักยภาพตนเองให้สามารถ
ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาฝีมือ ทักษะ และคุณภาพแรงงานที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
นับเป็นเวลามากกว่า 6 ทศวรรษที่ศาสตร์ด้านอนาคตศึกษา (future study) ได้มีส่วนช่วยในกระบวนการ
กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบทศวรรษที่ผ่านมากระแสความ
เคลื่อนไหวด้านการศึกษาวิจัยอนาคต นอกจากจะคาดการณ์แนวโน้มสาคัญแล้ว ผลการศึกษาอนาคตในด้านต่างๆ ยัง
ได้ให้ข้อเสนอเกี่ยวกับทางเลือกในการพัฒนาในอนาคตที่มีส่วนสาคัญต่อการปรับวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศให้สอดรับกับแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ดังนั้นการนากระบวนการมองภาพอนาคต
1

ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร, 10900
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มาเพื่อศึกษาและยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ที่สามารถปฏิบัติได้จริงทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีเป้าประสงค์ที่ว่า
การยกระดับครูอาชีวศึกษาไทยให้มีความรอบรู้ ทักษะการจัดการเรียนรู้ เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีศักยภาพในการจัดการ
เรียนรู้ เป็นครูแนวใหม่เพื่อศิษย์ที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามความคาดหวังของสังคม
จากสภาพปัญหา เหตุผล และข้อมูลอ้างอิง อาทิ แนวโน้มของกระแสโลกาภิวัฒน์ การแข่งขันระหว่างประเทศ
เขตการค้าเสรีทั้งในระดับโลกและภูมิภาคอาเซียน ทัศนะของผู้นาประเทศอเมริกาและจีน รวมถึงองค์กรระดับโลกอย่าง
UNSECO ต่างมุ่งสู่การพัฒนากาลังคนโดยการพัฒนาอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง หากประเทศไทยเรานิ่งเฉยต่อกระแส
การพัฒนานี้อาจส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น การศึกษาแนวโน้มของอาชีวศึกษาและแนวโน้มของ
บริบทต่างๆ ในอนาคตเพื่อมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาครูอาชีวศึกษาในฐานะกลไกหนึ่งของสังคมในการพัฒนาคุณภาพ
แรงงาน ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้
ข้อค้นพบจากการประมวลและสังเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ทางอาชีวศึกษานานาประเทศ รวมทั้งการสารวจ
และศึกษาเอกสารงานวิจัยในประเทศต่างๆ สามารถสรุปเป็นประเด็นที่น่าสนใจได้ดังนี้
สภาวการณ์เรียนรู้คู่การทางาน : โจทย์ใหม่ที่ท้าทายระบบการศึกษาไทย
สภาวการณ์การขาดแคลนแรงงานไทยที่มีคุณภาพตามความต้องการของสถานประกอบการนั้น รัฐบาลได้มี
ความพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่ประชากรในประเทศมาโดยตลอดนับจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) และแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) ที่เน้นปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยึดทางสายกลาง บนพื้นฐานของความสมดุลพอดี รู้จัก
ประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เทาทันโลก เป็นแนวทาง ในการดาเนินชีวิต โดยยึด “คน” เป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา รวมไปถึงการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ที่ว่า “คนไทยต้องได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ” ที่ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาคน แต่จากการศึกษาพบว่าศักยภาพการแข่งขัน (Competitive
Advantage) ของประเทศไทยในปัจจุบัน คนไทยยังประสบปัญหาการพัฒนาด้านการศึกษา สอดคล้องกับข้อมูลของ
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2553) ที่รายงานว่าสมรรถนะของประเทศไทยในภาพรวม พ.ศ. 2552 ในเวทีสากล
โดยการจัดอันดับของสถาบัน Institute for Management Development หรือ IMD ประเทศตั้งแต่ 2547-2552
พบว่าสมรรถนะภาพรวมของไทยลดลงโดยตลอดโดยเฉพาะสมรรถนะด้านการศึกษาซึ่งรวมถึงการอาชีวศึกษา
นานาประเทศต่างมีการพัฒนากาลังแรงงานและประชากรในประเทศตนให้มีความรู้ การศึกษา พัฒนาทักษะ
ฝีมือทางอาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกาหนดนโยบายการพัฒนาฝีมื อ แรงงานอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตด้วย
เช่ นกั น โดยแนวทางและยุ ทธศาสตร์ ส าคั ญ ที่ ในหลายประเทศเลื อกด าเนิ น การคื อ การมุ่ งพั ฒนาแรงงาน
ภายในประเทศของตนโดยให้ การอาชี วศึ กษามี บทบาทส าคั ญ และเมื่ อศึ กษายุ ทธศาสตร์ ของผู้ น าประเทศ
สหรัฐอเมริกาในการพัฒนาการอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนั้น พบว่า โดยผู้นาสหรัฐอเมริกา
คาดหวังว่า ในปี 2020 ชาวอเมริกาจะมีอัตราส่วนการมีการศึกษาและทักษะอาชีพสูงที่สุดในโลกรวมไปถึงประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพแรงงานด้วยการขยาย การอาชีวศึกษาอย่าง
รวดเร็วจากร้อยละ 19 เป็นกว่าร้อยละ 45 และได้ก่อตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษากว่า 3,000 โรงเรียนในช่วงเวลาเพียง 10 ปี
ที่ผ่านมา เพื่อการนาร่องการพัฒนาและส่งเสริมการอาชีวศึกษาในประเทศจีน นอกจากนั้น UNESCO ได้ยังตอกย้า
ความสาคัญของการอาชีวศึกษาอีกว่าการอาชีวศึกษาก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ในด้านทักษะวิชาชีพ
ช่ วยให้ บุ คคลท างานได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ สามารถเพิ่ มผลผลิ ตจาก การท างาน เพิ่ มรายได้ จากผลผลิ ต การ
อาชีวศึกษาเป็นส่วนเสริมให้บุคคลมีรายได้ อันจะทาให้สภาพเศรษฐกิจดีขึ้น จนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
และครอบครัวได้ จะเห็นได้ว่าการที่หลายประเทศลงทุนทางด้านการอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาอนาคตทางด้านวิชา
ความรู้ ทั กษะ อาชี พ ให้ แก่ คนในชาติ ให้ สามารถสนองตอบความต้ องการของตลาดแรงงานในประเทศ และ
ตลาดแรงงานทั่วโลก ทาให้แรงงานเป็นแรงงานที่มีทักษะอาชีพ มีศักยภาพสามารถเคลื่อนย้ายถ่ายโอนไปทางานที่ใดๆ
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ก็ได้ทั่วโลก อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าความมุ่งมั่นของนานาประเทศในการพัฒนาคนด้วยการพัฒนาการ
อาชีวศึกษาให้แก่ประชากรในประเทศ เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเล็งเห็นความสาคัญของการเป็นพล
โลกในอนาคตทั้งสิ้น
นอกจากนี้กระแสเขตการค้าเสรี (Free Trade Area - FTA) เป็นอีกกระแสที่มีความสาคัญ ซึ่งประเทศไทยเป็น
สมาชิกในหลายกลุ่มเขตการค้าเสรี และที่ใกล้ตัวมากที่สุด คือ เขตการค้าเสรี ASEAN Community หรือประชาคม
อาเซียน สภาหอการค้าไทย (2551) พบว่าปัจจุบัน อาเซียน โดยในปี 2550 ผู้ผู้นาอาเซียนได้ด้ลงนามใน “ปฏิญญาว่า
ด้วยแผนงานการจัดตั้งประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC)” เพื่อยืนยัน
เจตนารมณ์ร่วมกัน ดาเนินการให้สาเร็จตามกาหนดในปี2558 โดยมีเป้าหมายเพื่อนาสู่การเป็นตลาดและฐานผลิต ร่
ร่วมกัน (Single Market and Single Production Base) ประเทศสมาชิกต่างได้มีการ เตรียมการในการการพัฒนาการ
อาชีวศึกษา เพื่อรองรับกระแสประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community ในปี 2015 ประเทศไทยจาเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องมีการผลักดันการอาชีวศึกษาให้เร่งพัฒนาครูหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน เพื่อสามารถผลิตกาลังแรงงาน
ให้สนองตอบความต้องการ ตลาดแรงงานในระดับ เอเชียและนานาชาติ ที่จะมีการเคลื่อนย้ายเสรี ให้ได้ค่าแรงที่สูงขึ้น
ตามคุณภาพฝีมือที่ได้พัฒนาขึ้น โดย Road Map for ASEAN Community 2009-2015(2009) พบว่าภายในปี
ค.ศ.2014- ค.ศ.2015 ได้มีการกาหนดให้การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกสามารถทาได้อย่างเสรี มีการ
กาหนดมาตรฐานความสามารถหลัก เช่น ทักษะฝีมือ คุณสมบัติของแรงงาน ให้เป็นทักษะ ที่จาเป็นของงานในทุกธุรกิจ
ประเทศไทยยังคงได้เปรียบในส่วนของความถนัดด้านเทคโนโลยี และการเป็นฐานการผลิต
แนวโน้มในศตวรรษที่ 21 นี้เป็นยุคที่แรงงานต้องมีความรู้ทักษะวิชาชีพเฉพาะ การศึกษา เท่านั้นที่จะส่งผลให้มี
โอกาสได้ทางาน จากการศึกษาผลการดาเนินงานในรอบ 9 ปี ของการปฏิรูปการอาชีวศึกษา (พ.ศ.2542-พ.ศ.2551)
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) การพัฒนาคุณภาพ การศึกษาและผู้เรียน ในระดับอาชีวศึกษา มีการผลิต
กาลังแรงงานระดับอาชีวศึกษาที่ยัง ไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นปัญหาสาคัญของประเทศที่ขาดกาลัง
แรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพ
กระแสการเรียกร้องการสร้างกาลังคนตลอดจนแรงงานคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะการทางานได้กลายเป็นประเด็น
สาคัญในประชาคมโลก ทั้งนี้อันเนื่องมาจากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวิกฤตการณ์ทางการศึกษา และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับวิกฤต “คุณภาพคน” ที่เกิดขึ้น ซึ่งต่างชี้ชัดถึงความอ่อนด้อยของ “ระบบการสร้างและพัฒนา
กาลังคน” ในปัจจุบันที่ไม่อาจสร้างเด็กเยาวชนและคนวัยทางานให้มีทักษะชีวิตและทักษะการทางานที่มากพอต่อการ
เผชิญโลกการทางานในชีวิตจริง
รายงานเอกสารเรื่อง “Empowering Youth” โดย World Economic Forum คาดการณ์ว่าภายใน 10 ปี
ข้างหน้าประชากรเยาวชนประมาณ 1.2 พันล้านคนจะเข้าสู่โลกของตลาดแรงงานซึ่งจาเป็นที่จะต้องเร่งสร้างโอกาสและ
เตรียมเยาวชนให้พร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับ “ระบบการศึกษา” และ “การเสริมพลังการเรียนรู้” ให้กับเยาวชน
เพื่อสร้างทักษะการทางานตลอดจนทัศนคติต่อการเห็นคุณภาพการทางานในโลกตลาดงานยุคใหม่ แต่ดูเหมือนน้าหนัก
ของเรื่องดังกล่าวกลับทวีความสาคัญมากยิ่งขึ้นอันนามาสู่ความเคลื่อนไหวและแรงผลักจากนานาประเทศเร่งการ
“ปรับทิศ เปลี่ยนทาง” ระบบการศึกษาใหม่
ข้อเรียกร้องจากประชาคมโลกคือการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ “ระบบการศึกษา” ในฐานะที่เป็นเครื่องมือหลัก
ของการสร้างการเรียนรู้และการพัฒนาคนรุ่นใหม่ และรวมถึง “ระบบการฝึกอบรมและพัฒนาคน” ในหลากหลาย
รูปแบบที่ถือเป็นกลไกการสร้างการเรียนรู้ต่อเนื่อง ที่จาเป็นต้องมองโจทย์สาคัญของพัฒนาคน นี่จึงเป็นที่มาของการ
ประมวลความรู้ที่มุ่งชี้ให้เห็นความเคลื่อนไหวและทิศทางการศึกษาของโลกยุคใหม่ที่ได้ปรับทิศเปลี่ยนทางต่อการ
พัฒนาผู้เรียนไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อภาพอนาคตที่ประชาคมโลกต่างคาดหวังจะเห็นการศึกษาในฐานะเครื่องมือ
การพัฒนาจะสร้างเด็กยุคใหม่ให้มีทักษะการเรียนรู้ มีทักษะการทางาน และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในโลก
อนาคตได้
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จากวิกฤตโลก สู่โจทย์ท้าทาย “คนรุ่นใหม่ไม่ไร้ฝีมือ”
กระแสความเคลื่อนไหวในวิกฤตศรัทธาต่อรัฐและระบบการศึกษาในหลายประเทศที่เกิดขึ้นในรอบ 2-3 ปีนั้น
สถานการณ์ร่วมที่เป็นชนวนให้เกิดการเรียกร้องและประท้วงในหลายประเทศส่วนหนึ่งก็มาจากปัญหาการว่างงาน
ของเยาวชนและคนหนุ่มสาวที่เกิดขึ้นแทบทุกประเทศ โดยถูกมองว่าเป็นผลพวงจากการจัดการศึกษาของรัฐที่ขาด
การวางแผนการกาลังคนที่ดี ทาให้การศึกษาไม่ตอบโจทย์การมีงานทาได้ นาไปสู่ปรากฏการณ์ความเคลื่อนไหวเรื่อง
การเรียกร้องการปฏิรูป “การศึกษาเพื่อการมีงานทา”ที่เกิดขึ้นทั่วโลก
ที่สาคัญความเคลื่อนไหวจากภาคเยาวชนคนรุ่นใหม่เองที่เกิดขึ้นในนานาประเทศก็ต่างวิพากษ์และเรียกร้องให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษาสาหรับเยาวชน ดังที่ปรากฏใน World Youth Report ของสหประชาชาติ ระบุว่า
หนุ่มสาวรุ่นใหม่จากทั่วทุกมุมโลกต่างส่งเสียงร่วมเดียวกันว่า หากรัฐบาลยังนิ่งดูดายต่ออัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงมาก
ขึ้น และภาวะความกดดันที่เกิดจากความขาดโอกาสในการมีงานทา อาจจะส่งผลให้พวกเขาไม่สามารถนาทักษะที่ร่า
เรียนมาไปใช้ในชีวิตจริงได้และจะเป็นความสูญเปล่าทางการศึกษาของชาติอย่างมหาศาล เช่นเดียวกับอีกหลายๆ
รายงานที่เกี่ยวข้องต่างบ่งชี้ไปทิศทางคล้ายคลึงกันที่ว่า ปัจจุบันทักษะชีวิตและโลกการมีงานทาถือเป็นสิ่งสาคัญของ
การพัฒนาการศึกษายุคใหม่ที่หลายประเทศหันมาให้ความสาคัญ ไม่ว่าจะเป็น The Partnership for 21st Century
Skills หรือแม้แต่องค์กรแรงงานสากล (International Labour Organization: ILO) ได้รายงานถึงปัญหาการจ้างงาน
เยาวชน (Youth Employment) และแนะนาให้ประเทศสมาชิกปรับปรุงระบบการศึกษา
ล่าสุดที่ประชุม “World Economic Forum” ที่มีการประชุมไปเมื่อช่วงต้นปี 2014 ที่ผ่านมาก็มีการหยิบยก
ประเด็นเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจและแรงงานอันเนื่องมาจากผลกระทบเรื่องคุณภาพและทักษะการทางานของคนอันเป็น
ชะตากรรมร่วมในหลายๆ ประเทศ ซึ่งท้ายที่สุดที่ประชุมก็ยังคง “ตอกย้า” และ “ผลักดัน” ให้มีกลไกการทางานแบบ
บูรณาการความร่วมมือเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาวิกฤตกาลังแรงงาานและคุณภาพคนรุ่นใหม่ โดยมิใช่เพียงผลักเรื่องการ
ส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ (HRD) ในภาคส่วนต่างๆ แล้ว ยังกดดันให้ภาคการศึกษาต้องปรับรื้อแนวทางการจัด
การศึกษาเพื่อให้สนองตอบต่อการสร้างกาลังคนที่มีทักษะฝีมือในการทางานอย่างเร่งด่วน ตลอดจนการ “เสริมพลังคน
รุ่นใหม่” ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายรองรับโลกแห่งความเป็นจริงในการทางาน
วิกฤตการศึกษาไทย “เด็กไทยตกขอบ เรียนไม่รู้ ทางานไม่เป็น”
มีการคาดการณ์แนวโน้มประชากรไทยภายในอีก 10-20 ปีข้างหน้าว่า แนวโน้มประชากรไทยแม้จะก้าวสู่สังคม
วัยวุฒิ แต่แนวโน้มความต้องการแรงงานและการจ้างงานที่หลากหลายก็สูงขึ้นด้วย อันเนื่องมาจากผลกระทบจากโลกา
ภิวัตน์หรือแม้แต่ความร่วมมือกันในการก้าวสู่ประชาคม ซึ่งต่างเป็นแรงผลักให้สังคมไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการ
สร้างทักษะการทางานของคนรุ่นใหม่ๆ ให้ก้าวเท่าต่ออาชีพที่หลากหลายที่มาพร้อมกับกระแสเศรษฐกิจสังคมในอนาคต
ที่ว่านี้ ขณะเดียวกันสังคมไทยเองยังต้องเตรียมความพร้อมเพื่อการเผชิญกับแนวโน้มอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็น
แนวโน้มความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ แนวโน้มเศรษฐกิจและตลาดงานยุคใหม่ แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวโน้มปัญหาเด็กเยาวชนที่นับวันจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อหันมามองสถานการณ์การศึ กษาไทยในบ้านเรา ไม่เพียงแต่ยังไม่อาจตั้งหลักรับมือกับ
แนวโน้มที่จะมาถึงได้แล้วนั้น ดูจะยังมีปัญหาทับซ้อนมากมายที่ฉุดรั้ง “คุณภาพคน” ให้ตกต่าอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะ
เป็นความสามารถในการแข่งขันต่าลง ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันในภาพรวมอยู่
ลาดับที่ 27 จากจานวน 60 ประเทศ โดยองค์ประกอบด้านการศึกษาอยู่ในลาดับที่ 51 จึงเป็นส่วนที่ฉุดรั้งอันดับ
โดยรวม การผลิตกาลังคนไม่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน การผลิตกาลังคนของไทยยังไม่สอดคล้องกันทั้งปริมาณและ
คุณภาพ โดยตลาดแรงงานต้องการกาลังคนสายอาชีพ แต่มีการผลิตสายสามัญมากกว่า นอกจากนี้ การผลิตสายอาชีพ
ยังมีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้วย โดยเฉพาะการขาดทักษะด้านไอที ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์
ที่น่าเป็นห่วง เมื่อมองกลับมาที่การศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนนั้น เด็กๆ ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
เรา (ป.1-ม.6) ประมาณ 11 ล้านคนนั้น มีจานวนประมาณร้อยละ 60 ออกจากระบบการศึกษาในช่วงชั้นมัธยมศึกษา
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ตอนปลายหรือต่ากว่า สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ยังได้ประมวลสถิติจานวน
นักเรียนนักศึกษาจากหน่วยงานทุกสังกัดเปรียบเทียบกับจานวนประชากรที่เกิดในแต่ละขวบปีระหว่างพ.ศ. 25522554 ผลการวิเคราะห์สามารถบ่งชี้ภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนบนเส้นทางการศึกษาพื้นฐาน (ป.1 ถึง ม.6/ปวช.) ดังนี้
เด็กไทยที่เกิดในรุ่นเดียวกันปีละประมาณ 9 แสนคนนั้น เด็กของเราเพียงร้อยละ 40 เท่านั้นที่ก้าวไปถึงการเรียน
ระดับอุดมศึกษาที่เหลือหลุดออกไปก่อน ม.3 หยุดแค่ ม.3 หรือมาได้แค่ ม.6 หรือปวช. กล่าวอีกนัยก็คือเด็กไทย ร้อย
ละ 26 ที่การเรียนแค่ ม.3 จะเป็น “การเรียนครั้งสุดท้าย” ในชีวิตของเขา และในจานวนนี้มีไม่ต่ากว่า 7-8 หมื่นคนที่
ออกจากระบบการศึกษาไปโดยไม่มีแม้แต่วุฒิ ม.3 ด้วยปัญหาความยากจน สภาพครอบครัว หรือการปรับตัวไม่ได้ใน
โรงเรียน เด็กๆ อีก ร้อยละ 27 มาได้แค่ ม.6 หรือปวช.แล้วก็สิ้นสุดชีวิตการศึกษาเช่นกัน นอกจากนี้ผลการศึกษาของ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในปี 2555 ยังพบว่า แม้ในระบบการอาชีวศึกษาการผลิตแรงงานยังมีปัญหาใน
เชิงคุณภาพ โดยคุณภาพของผู้จบอาชีวศึกษามีแนวโน้มแทบไม่แตกต่างจากเมื่อ 20 ปีก่อน คะแนนสอบ V-net ต่ากว่า
ร้อยละ 50 ในเกือบทุกประเภทวิชาสมรรถนะ (ยกเว้นอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว) นอกจากนี้ผู้จบ ปวส. สายช่าง
อุตสาหกรรมมีอัตราว่างงานสูงกว่าสายอื่นทั้งที่ภาคการผลิตมีความต้องการสูง
ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กเยาวชนที่กล่าวนี้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุที่หลากหลายใดๆ แต่ก็หนีไม่พ้นที่
การศึกษาจะตกเป็นหนึ่งในจาเลยร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาในด้านลงทุนด้านงบประมาณด้านการศึกษา
โดยเฉพาะในปี 2556 สูงถึง 460,411,648,800 บาท หรือประมาณร้อยละ 19.18 ของงบประมาณรวม 2.4 ล้านล้าน
บาท ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในอาเซียน แต่ผลตอบแทนต่อการศึกษากลับต่าในอันดับท้ายๆ และนั่นเองที่ในรายงานสมัชชา
ปฏิรูปประเทศไทยในมิติการศึกษาที่มีการระดมความคิดจากกลุ่มประชาคมที่หลากหลาย ไม่เพียงแต่ชี้วิกฤตการศึกษา
ที่ตกต่าและคับแคบ ทั้งในแง่ของระบบการศึกษาที่ เราเข็นเด็กผ่าน “สายพานการศึกษา” แบบเดียวอีกทั้งใน
กระบวนการเรียนรู้ที่จัดก็มุ่งเพียงส่งต่อเด็กเข้าสู่มหาวิทยาลัย ไม่เปิดทางให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายที่จะสร้าง
ทักษะสาคัญทั้งในการดูแลตัวเองและการเตรียมความพร้อมที่จะออกไปเผชิญกับโลกของการใช้ชีวิตจริง ด้วยการเรียน
แต่สาระวิชาแบบเดิมไม่ตอบโจทย์เด็กส่วนใหญ่ที่ต้องออกไปเผชิญชีวิตด้วยความรู้ครึ่งๆ กลางๆ อีกต่อไป
สภาพความเป็นจริงเหล่านี้ได้ตั้งโจทย์ที่ท้าทายความคิดเดิมของการจัดการศึกษาในโรงเรียนมากมาย ทั้งในแง่
การสร้างกาลังคนในโลกยุคใหม่ที่ต้องเผชิญกับแนวโน้มต่างๆ มากมายที่กาลังไล่ล่าสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโจทย์
ท้าทายต่อการเรียนรู้ที่จะสร้างทักษะชีวิตและทักษะการทางานเพื่อให้กับเด็กอีกจานวนมากที่ไม่มีโอกาสเรียนจนถึงม.6
และแม้แต่ไปไม่ถึงม.3 ด้วยความยากไร้ หรือจะด้วยการ “เรียนไม่ไหว ไต่ไม่ถึง” ที่ยังคาดหวังว่า การศึกษาจะเข้ามา
ช้อนหรือสร้าง “ทางเลือก” ให้กับการเรียนรู้และสร้างทักษะที่พอเพียงต่อการออกไปเผชิญชีวิตและโลกการทางานใน
แบบต่างๆ และโจทย์ที่ท้าทายมากที่สุดก็คือการก้าวข้ามกระบวนทัศน์เดิมของการเรียนแค่ “เพื่อรู้” สู่การเรียน “เพื่อ
ทางานได้ ทางานเป็น เห็นคุณค่าการทางาน” ตั้งแต่เยาว์วัย รวมไปถึงการสร้าง “อุปนิสัย” (Character) ที่ดีให้คนรุ่น
ใหม่พร้อมออกสู่โลกการทางานไม่ว่าที่ช่วงชั้นใด
ตัวอย่างการจัดการศึกษาสร้างทักษะสัมมาชีพในนานาประเทศ
การจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร โดยการเตรียมจากฐาน สร้างทักษะแต่เยาว์วัย โดยการวาง
หลักสูตรแบบบูรณาการให้เด็กปฐมวัยและประถมศึกษาได้เรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะการทางานผ่านกระบวนการ
เรียนรู้สร้างประสบการณ์ต่างๆ การจัดหลักสูตรหลากหลาย เลือกเรียนรู้ได้สารพัดวิชาชีพ รวมทั้งรูปแบบของ
มัธยมแบบประสม “เรียนสามัญและอาชีพ” นอกจากที่กล่าวแล้ว ยังมีการจัดการศึกษาและการออกแบบหลักสูตรที่
ส่งเสริมทักษะการทางานที่น่าสนใจในอีกหลายประเทศ ซึ่งมีลักษณะยืดหยุ่นและเชื่อมต่อกับการเรียนรู้กับภาค
ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันด้านอาชีวศึกษาหรือวิทยาลัยการอาชีพต่างๆ ที่ใน
ต่างประเทศถือว่าเป็นหน่วยสร้างกาลังคนที่สาคัญยิ่งไม่แพ้การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งในประเทศที่มีการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างทักษะอาชีพส่วนใหญ่แล้วจะมีการสร้างระบบ “วิจัย” เพื่อสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับ
“ระบบข้อต่อ ท่อเชื่อม” ระหว่างภาคีสาคัญๆ ทั้งหน่วยงานด้านการศึกษาจนไปถึงหน่วยสถานประกอบการและ
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ภาคอุ ต สาหกรรมและเกษตรกรรมและท้ อ งถิ่ น เข้ า มาร่ ว มอย่ า งเป็ น ระบบด้ ว ย หรื อ แม้ แ ต่ ก ารเชื่ อ มต่ อ กั บ
ระดับอุดมศึกษาอีกด้วย
บทเรียนการขับเคลื่อนภายใต้การมีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมรวมทั้งการตั้งโจทย์ตามพื้นที่
มีภาคีร่วมหลายฝ่าย
กรณีศึกษาต่างประเทศทาให้เห็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการเชิงพื้นที่ (Area-Based approach) ที่การจัด
การศึกษาถูกจัดระบบให้ตอบสนองการเติบโตของภาคการผลิตอุตสาหกรรม รวมทั้งการพัฒนากาลังแรงงาน (workforce
development) โดยมีการจัด “ท่อต่อเชื่อมผู้เรียน”(student pipeline) จากระดับโรงเรียนมัธยมสู่วิทยาลัยชุมชนและ
สถาบันอุดมศึกษาก่อนป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมหรือนายจ้างภาครัฐโดยเน้นระบบการศึกษาแบบ “เรียนรู้คู่ปฏิบัติ ”
(work-based learning & experience) เพื่อให้ได้แรงงานที่มีคุณภาพและมีทักษะในระดับสูงอย่างแท้จริง อาทิ
- เตรียมจากฐาน สร้างทักษะแต่เยาว์วัย โดยการวางหลักสูตรแบบบูรณาการให้เด็กปฐมวัยและประถมศึกษา
ได้เรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะการทางานผ่านกระบวนการเรียนรู้สร้างประสบการณ์ต่างๆ เช่น กิจกรรมฝึกการดูแล
ผู้สูงอายุให้กับเด็กปฐมวัยของญี่ปุ่น กิจกรรมการเล่นค้าขายในการจัดประสบการณ์ปฐมวัย เป็นต้น ส่วนในระดับประถม
มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกลุ่มวิชาและกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ โดยเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ รวมถึงผ่านกิจกรรม
โครงงานต่างๆ นอกจากผู้เรียนได้เรียนวิชาหลัก มีหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ใกล้ตัวที่ฝึกให้เด็กเรียนรู้การจัดการการเงิน วิชา
เล่นหุ้นในเกรด 4 ของเด็กอเมริกัน ในอังกฤษเด็กๆจะเรียนรู้เรื่องอาชีพและทักษะที่เกี่ยวข้องกับอาชีพต่างๆ หน่วยวิชาใน
หัวข้อ “อาชีพที่เด็กๆ สนใจ” หรือ “อาชีพที่อยากเป็นในอนาคต” ที่จะจัดแบบบูรณาการและผ่านกิจกรรมโครงงานหรือ
กิจกรรมการเรียนรู้จากผู้รู้ผู้ประกอบอาชี พตัวจริงเสียงจริงในชุมชน บางแห่งมีกิจกรรมเลือกนอกห้องเรียนเพื่อเป็น
กิจกรรมเสริมให้อีกด้วย แม้แต่ในระดับมัธยมศึกษา ในหลายประเทศก็ออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ใน
ลักษณะบูรณาการ ตัวอย่างประเทศแอฟริกาใต้ ฟิลิปปินส์ และในบางพื้นที่ของญี่ปุ่นที่ให้ความสาคัญกับการบูรณาการ
หลักสูตรการเกษตร ที่จัดให้เรียนรู้บนฐานที่เรียกว่า “farm based learning” เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ซึ่งจะผูกโยงและบูรณาการไปกับวิชาสาคัญๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เป็นต้น
- จัดหลักสูตรหลากหลาย เลือกเรียนรู้ได้สารพัดวิชาชีพ แนวคิดเรื่องการจัดหลักสูตรทางเลือกหรือวิชาเลือก
ในโรงเรียน โดยเฉพาะในระดับชั้นมัธยมศึกษานั้น โดยมากการจัดหลักสูตรจะเกิดขึ้นจากข้อมูลที่ได้มีการสารวจศึกษา
ความต้องการด้านการเรียนรู้ด้านอาชีพที่เด็กๆ สนใจ รวมถึงการสารวจแหล่งทรัพยากรและศักยภาพในการจัดการด้าน
เรียนรู้ฝึกอาชีพของแต่ละพื้นที่นั้นๆ เช่น ตัวอย่างในมลรัฐ Arlington ที่มีศูนย์ Arlington Career Center ที่กล่าวไป
หรือตัวอย่างในกลุ่มประเทศยุโรปกาลังเผชิญปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในรอบหลายปีที่ผ่านมา อีกทั้งการเรียนต่อในระดับ
มหาวิทยาลัยเป็นเส้นทางที่เด็กต้องแข่งขันและจ่ายค่าเรียนสูง จึงมีเด็กไม่น้อยที่ไม่มีโอกาสได้เรียนต่อ การจัดหลักสูตร
ในยุโรปเน้นให้เด็กไม่เพียงแต่มีทักษะพื้นฐานในการทางานแล้ว ยังพยายามส่งเสริมให้เด็กมองเห็นโอกาสการสร้างงาน
ให้กับตนเองให้มากด้วย วิชาที่มักเห็นได้เช่น กลุ่มวิชาด้านการออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม กลุ่มวิชาช่าง กลุ่ม
วิชาการประกอบการต่างๆ โดยมากยังเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อีกด้วย
- มัธยมแบบประสม “เรียนสามัญและอาชีพ” ที่มีการพยายามประสานการจัดการเรียนรู้ระหว่างสายสามัญให้
เชื่อมต่อกับการศึกษาสายอาชีพ Vocational Education มีการจับมือกับสถาบันอาชีวศึกษาหรือสถาบันฝึกอบรมฝีมือ
แรงงานในลักษณะต่างๆ ตลอดจนกับภาคเอกชนและผู้ประกอบการเองเข้ามาร่วมจั ด บางแห่งเรียกเป็น Career
Academy (ในสหรัฐอเมริกา) Dual Schools หรือการจัดคู่ขนาน ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นได้ในหลายประเทศ เช่น ใน
ประเทศบราซิลมีการจัดในลักษณะโรงเรียนมัธยมแบบประสม (Dupla Escola Program) ที่ไปร่วมมือกับภาคเอกชน
และภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่โดยอิงอยู่บนฐานทรัพยากรและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของพื้นที่นั้น
เป็นเงื่อนไขในการออกแบบหลักสูตรของโรงเรียน การจัดการเรียนรู้จึงถูกออกแบบให้เชื่อมต่อกับภาคการทางานจริงทั้ง
ในแง่ การเรียนและการฝึกประสบการณ์ ที่สามารถสร้างรายได้ เช่ น หลักสูตรการประกอบการโรงแรม หลักสูตร
การเกษตรและปศุสัตว์ หลักสูตรการประกอบอาหาร เป็นต้น ขณะเดียวกันยังมีการจัดการในแบบโรงเรียนทางเลือกที่
ออกแบบมาเฉพาะแบบทั้งสาหรับเพื่อเตรียมพร้อมให้กับเด็กๆ ที่จะไปเรียนต่อในระดับสูง เช่น หลักสูตรเทคโนโลยีและ
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การสื่อสาร หลักสูตรการผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชัน นอกจากนี้ยังมีรูปแบบของโรงเรียนแบบประสมที่ออกแบบมา
เพื่อสร้างระบบการศึกษาป้องกันเด็กออกกลางคันและเตรียมทักษะการทางานไว้หลังจากจบมัธยมไปแล้วอีกด้วย
การสร้างพลังการเปลีย่ นแปลงและคานงัดร่วมของทุกประเทศคือการพัฒนาครู
การทบทวนความเคลื่อนไหวทางการศึกษาของประเทศต่างๆ เห็นได้ชัดว่ากระแสการปฏิรูประบบพัฒนาครู
กาลังมาแรงทั่วโลก ผลการสังเคราะห์รายงานและกรณีศึกษากลุ่มประเทศ OECD โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวันออก โดยเฉพาะพิจารณาจากประเทศที่มีระบบโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์
จีน ไต้หวัน พบว่ายุทธศาสตร์ของการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นหัวใจสาคัญอยู่ที่การลงทุนในการพัฒนาครูแทบ
ทั้งสิ้น ตั้งแต่การออกแบบการผลิ ตครูใหม่และการปฏิรูปแนวทางการพัฒนาครูประจาการที่มีอยู่ ซึ่งจากการ
ประมวลพบว่ามีจุดเด่นที่น่าสนใจร่วมกันบางประการ นาไปสู่ระบบการผลิตครู การพัฒนาครู และกลไกที่จะขับเคลื่อน
สู่การพัฒนาครูที่เป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งจากการประมวลพบว่ามีจุดเด่นที่น่าสนใจร่วมกันบางประการ ดังนี้
- การคัดเลือกและจูงใจให้คนเป็นครู โดยกรณีประเทศสิงคโปร์จะคัดเลือก “เด็กหัวกะทิ” ที่เป็นเด็กมัธยมที่มี
คะแนนสูงที่สุด 1 ใน 3 ของชั้นมาเรียนครูโดยระหว่างเรียนจะได้รับเงินเดือนร้อยละ 60 ของเงินเดือนครู (3 ปี) เพื่อ
กระตุ้นให้เด็กเองสนใจที่จะเรียนครูและตั้งใจที่จะเรียนพร้อมด้วยปัจจัยเกื้อหนุนให้มีกิจกรรมและฝึกประสบการณ์
อย่างมืออาชีพส่วนกรณีครูประจาการหลายประเทศก็เน้นการสร้างขวัญกาลังใจให้กับครู
- การเพิ่มค่าตอบแทนหรือเงินเดือนครู โดยในกรณีประเทศสิงคโปร์อีกเช่นกันที่มีการตั้งค่าตอบแทนครูบรรจุใหม่
รวมถึงค่าตอบแทนครูประจาการโดยเพิ่มให้สอดคล้องกับอัตราการเพิ่มค่าตอบแทนหรือเงินเดือนของอาชีพอื่นๆ ทุกปี
ส่วนกรณีญี่ปุ่น จีนและไต้หวัน ครูมีเงินเดือนที่สูงกว่าหรืออย่างต่าก็เทียบเท่ากับข้าราชการอื่นๆ ในกรณีรัฐบาลญี่ปุ่นยัง
ช่วยรัฐบาลท้องถิ่นจ่ายเงินเดือนครูถึงร้อยละ 30 เพื่อให้เงินเดือนครูอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าอาชีพข้าราชการอื่นๆ ในท้องถิ่น
ส่วนจีนที่มีครูถึง 120 ล้านคนนั้น รัฐบาลจีนลงทุนคิดเป็นเงินถึง 7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเป็นเงินเดือนครู ขณะที่
สหรัฐอเมริกากลับนาเงินจานวนใกล้เคียงกันนี้ไปลงทุนในการทาโครงสร้างพื้นฐาน เช่นระบบขนส่งนักเรียน การจัดการ
กีฬาแถมในรอบปีที่ผ่านมาสหรัฐยังถูกวิพากษ์ด้วยว่าใช้งบประมาณไปในด้านการทหารมากกว่าด้านการศึกษาอีกด้วย
- การมีกลไกพัฒนาและยกระดับคุณภาพครูประจาการ ดังกรณีประเทสสิงคโปร์นั้นครูได้สิทธิในการพัฒนา
ตนเองได้ถึง 100 ชั่วโมงต่อปี โดยจะมีหลักสูตรพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยพัฒนากระบวนการศึกษาใน
อนาคตทั้งในด้านวิชาการ เทคนิคการสอน การรับมือกับปัญหาในโรงเรียน ICT ฯลฯ ในแต่ละโรงเรียนมีกองทุนในการ
พัฒนาครู เพื่อพัฒนามุมมองครูผ่านการดูงานการศึกษาในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้มีการตั้ง Academy of
Singapore Teachers (AST) ในปี 2010 เพื่อช่วยส่งเสริมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาตนเองของครู
สิงคโปร์โดยมีการคัดเลือก “ยอดครู” (Master Teachers) ในวิชาต่างๆ มาเป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดกิจกรรม
พัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ของครูโดยครูสิงคโปร์ทุกคนต้องเข้ามาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของ AST ร่วมกับ Master
Teachers ในวิชาของตนโดยเฉลี่ยคนละ 3 ครั้งต่อปี
นอกจากนี้ ยังสามารถสรุปเป็นหลักคิดและทิศทางสาหรับประเทศไทยเพื่อนาไปสู่การสร้างภาพอนาคตที่
ชัดเจนขึ้นสาหรับอนาคตภาพของครูอาชีวศึกษาในทศวรรษหน้า อาทิ การเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาทางระบบโดยเร็ว
เพื่อยกระดับคุณภาพกาลังคนและขีดความสามารถแข่งขันของประเทศโดยสอดคล้องไปกับแผนการพัฒนาระยะ
ยาว ทั้งในมิติของการลดความเหลื่อมล้าในโอกาสทางการศึกษาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสตลอดไปจนถึงแรงงานในภาค
การผลิตและบริการต่างๆ ให้ได้มีโอกาสรับการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติคุณภาพที่ต้อง
มุ่งเน้นคุณภาพกาลังคนในระดับสากล รวมทั้งเรื่องภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่อาจจาเป็นถึงขั้นที่ต้องยกระดับ
การศึกษาไทยให้เป็นระบบสองภาษา (Bilingual education) อย่างจริงจังทั่วประเทศที่จะมีผลกระทบสูงต่อการร
ร่วมมือทางการค้าและด้วยอื่นๆ กับนานาประเทศในอนาคต และยังมีมิติของการมีงานทาที่จะกลายเป็นโจทย์สาคัญ
ที่สุดของการศึกษาไทยในอนาคต โดยการปรับปรุงระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีช่องทางเข้าสู่การเรียนสายอาชีพได้
อย่างหลากหลายตั้งแต่ระดับมัธยมไปจนถึงอาชีวศึกษา รวมไปถึงมิติของการพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่จะ
เป็นคานงัดความเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพของกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จาเป็นให้แก่ผู้เรียนได้อย่างแท้จริง
24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม นงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
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การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2559 และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครัง้ ที่ 1”

การประมวลสรุปและสังเคราะห์ประเด็นจากระดมความคิดจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้เสีย ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับบริบท ปัญหา สภาวการณ์ของครูอาชีวศึกษาของไทย ดังตาราง
ตารางสรุปและสังเคราะห์ประเด็นร่วมทีน่ ่าสนใจ
ภาพอนาคต ประเด็นหลัก (การ
ประเด็นย่อย
ยกระดับคุณภาพครู) (สภาพปัญหา/ความต้องการ)

(ร่าง) แนวทางการพัฒนาครูอาชีวศึกษาในอนาคต

การผลิตครู ยุทธศาสตร์ระดับชาติ • ขาดความตระหนักในการ ★ ประกาศวาระแห่งชาติ/ออกกฎหมาย/กาหนดนโยบายฯ
ภาวะวิกฤติการขาดแคลนครู
• ขาดองค์กรกลางทาหน้าที่ ★ ตั้งองค์กร/คณะกรรมการระดับชาติเพือ่ แก้ปัญหาเชิงปริมาณ/คุณภาพตาม
สานต่อยุทธศาสตร์
วาระแห่งชาติ
★ ศูนย์ความเป็นเลิศในการผลิตครูชา
่ งในสาขาวิชาเฉพาะ
★ จัดทาระบบฐานข้อมูลกาลังครู
• ขาดประสิทธิภาพการ
★ วางแผน/กาหนดชุดโครงการแก้ปญ
ั หาแบบครบวงจร
วางแผนแก้ปญ
ั หาขาดแคลนครู
โดยเฉพาะในระดับอาชีวศึกษา
• ขาดการมีส่วนร่วม/ความ ★ สร้างภาคีพนั ธมิตรร่วม อาทิ โรงงาน/บริษัทเอกชน (สร้างครูในโรงงาน/
ร่วมมือในการแก้ปญ
ั หา
สถานประกอบการ)
ระบบการผลิตครู

• คุณภาพการผลิตครู

ประกาศกฎหมายและนโยบาย เน้นมาตรฐานคุณภาพครู (เน้นทักษะและ
การปฏิบัต)ิ
★ ยกระดับมาตรฐานหลักสูตรการผลิตครูโดยเฉพาะสาขาวิชาที่ตลาดมีความ
ต้องการพิเศษ
★ เปิดหลักสูตรพิเศษเพื่อระดมผู้มีความสามารถ/เพิ่มวุฒิการศึกษาครูของครู
★ ปรับวิธีการเรียนการสอน
★ เพิ่มคุณภาพผู้สมัครเข้าศึกษา
★ ให้รางวัลสถาบันผลิตครูทย
ี่ กระดับมาตรฐานหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
★ ปรับหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
★

• ปริมาณการผลิตไม่เพียงพอ ★ มาตรการเชิงรุก อาทิ สร้างแรงบันดาลใจและศรัทธาวิชาชีพครู/
กับความต้องการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่
★ มาตรการขยายกลุม
่ เป้าหมายผลิต อาทิ ปรับหลักสูตรและวิธีการสอน
หลักสูตรทางเลือก/เร่งรัด/ฉุกเฉิน
★ มาตราการจูงใจด้านการเงิน/ทุนการศึกษาแก้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
★ การผลิตครูทดแทนจากกลุม
่ เป้าหมายอื่นๆ
★ หน่วยงานรณรงค์ระดมคนเก่งจากทุกอาชีพมาเป็นครู
★ จัดสถาบันผลิตและพัฒนาครูประเภทครูในชุมชน/ครูในสถานประกอบการ
★ การลงทุนเพื่อการผลิตครู
• คุณสมบัติผลิตบัณฑิตไม่ตรง ★ การจัดทายุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัด อาทิ จังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ/
ความต้องการของพืน้ ที่
ถิ่นทุรกันดาร/พื้นที่เสี่ยงภัย
★ การสร้างภาคีร่วมในการพัฒนาหลักสูตรครูตามความต้องการของพื้นที่
★ การระดมผูม
้ ีความสามารถมาเรียนครู
★ การผลิตครูจากคนในพืน
้ ที่
★ สร้างครูของตนเองแบบเจาะกลุม
่ /รับเข้าทางานหลังสาเร็จการศึกษา
★ พัฒนาระบบเทียบโอนคุณวุฒิประสบการณ์เป็นคุณวุฒิวิชาชีพครู
การพัฒนาครู ระบบรักษาครู
(ครูเก่ง ครูดี มีวชิ า
สอน)
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ทักษะ/สมรรถนะวิชาชีพครูที่
จาเป็น

การสร้างภาคีร่วมในการพัฒนาหลักสูตรครูตามความต้องการของพื้นที่
การปรับมาตรฐานการรับรองวุฒิใบประกอบวิชาชีพให้สูงขึน้
★ สนับสนุนให้ครูที่สอนวิชาเฉาะทางไปฝึกงานในสถานประกอบการเอกชน
เพื่อเพิ่มประสบการณ์
★
★

24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม นงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2559 และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครัง้ ที่ 1”
ตารางสรุปและสังเคราะห์ประเด็นร่วมทีน่ ่าสนใจ
ภาพอนาคต ประเด็นหลัก (การ
ประเด็นย่อย
ยกระดับคุณภาพครู) (สภาพปัญหา/ความต้องการ)
การพัฒนาครู

ขาดครูที่มปี ระสบการณ์ใน
วิทยาลัย/สถานศึกษาทางด้าน
อาชีวศึกษา
แรงจูงใจน้อย

(ร่าง) แนวทางการพัฒนาครูอาชีวศึกษาในอนาคต
จ้างครูเกษียณกลับมาสอน/เป็นพีเ่ ลี้ยงให้ครูรุ่นใหม่
จัด Induction Program
★ สร้างเครือข่ายครูใหม่
★ จัดระบบแนะนแนวพัฒนาครูใหม่ให้เป็นครูมืออาชีพ
★
★

จัดชุดโครงการให้แรงจูงใจทั้งเงินและสวัสดิการ (Incentive Packages)
ปรับระบบความก้าวหน้าในอาชีพ/สวัสดิการ
★ ปรับระบบเงินเดือนครูที่มท
ี ักษะและประสบการณ์ในสาขาวิชาฯ
★ ลดภาระงานธุรการ/งานในโรงเรียน
★ ให้โบนัสสาหรับครูพเี่ ลี้ยง/เพิม
่ วุฒิการศึกษา
★ รัฐชาระเงินกูเ้ พื่อการศึกษาแทน/ให้ลาศึกษาโดยได้เงินเดือน
★ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มบ
ี รรยากาศทางวิชาการ
★ ยกระดับสถานภาพวิชาชีพให้รางวัลยกย่องเชิงชูเกียรติแก่ครูทม
ี่ ีผลงานดี
★
★

พัฒนาวิชาชีพอย่าง ตั้งองค์กรดูแลพัฒนาครูใน
ต่อเนื่องและเป็น
ประเด็นเรื่องทักษะและ
รูปธรรม
สมรรถนะวิชาชีพของครู
อาชีวศึกษาโดยเฉพาะ

ขาดแคลนผูบ้ ริหารมืออาชีพ

ออกกฎหมายให้จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
กาหนดให้การพัฒนาวิชาชีพเป็นส่วนหนึ่งของการออกใบอนุญาติวิชาชีพใน
สาขาวิชา/สาขางานเฉพาะหรือขาดแคลน
★ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครูตามประเด็นเร่งด่วน
★ หลักสูตรอบรมครูเพือ
่ เพิม่ วุฒ/ิ ศึกษาต่อ
★ สร้างเครือข่ายพัฒนาครู อาทิ เครือข่ายครูนวัตกรรมทักษะการคิดในระดับ
อาชีวศึกษา
★ กาหนดเงื่อนไขให้ครูต้องพัฒนาตนเองเป็นระยะๆ
★ พัฒนาครูด้วยระบบ IT
★ เตรียมครูให้พร้อมเข้าการปฏิรูปการศึกษา/อาเซียน/ศตวรรษที่ 21 ฯลฯ
★
★

พัฒนาครู/บุคลากรโรงเรียนให้เป็นผูบ้ ริหาร
พัฒนาผูบ้ ริหารโรงเรียนเน้นเรื่องหลักธรรมมาภิบาล

★
★

ครูด้อยคุณภาพ
การใช้ครู

มาตรการด้านระบบ ภาวะการขาดแคลนนักศึกษา
การจ้างงาน
ครูที่เป็นชนกลุ่มน้อย

★

วางมาตรการให้ครูดอ้ ยคุณภาพออกจากโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน

มาตรการก่อนเข้าศึกษาในสถาบันผลิตครู
มาตรการด้านการรับนักศึกษา
★ เกณฑ์การสอบใบรับรอง ยึดพื้นที่วัฒนธรรมเป็นฐาน
★
★

ภาวะการขาดการวางแผนการ ★ วางยุทธศาสตร์เพื่อประสิทธิภาพระบบการจ้างงานแบบเบ็ดเสร็จ
จ้างงานที่ดีและมีอุปสรรคจาก ★ มาตราการจ้างงานเชิงรุก อาทิ ตั้งหน่วยงานจ้างงานของรัฐ หาอัตราบรรจุ
ระบบราชการ
รวมทั้งปรับขัน้ ตอนสมัครและว่าจ้าง
★ กระจายอานาจการบริหารบุคลากรให้ท้องถิ่น
★ มาตรการจ้างครูแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย อาทิ บัณฑิตครูที่ยังไม่ทางาน
ประจา ครูชั่วคราวหรือครูทดแทน
กลไกการ
พัฒนาครู

การขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพืน้ ที่
ภาคีความร่วมมือคือหัวใจสาคัญของความสาเร็จ
★ การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมทักษะการทางาน
★
★

จากข้อมูลดัง ตารางที่ ได้กล่าวมานี้จ ะนาไปเป็นข้อความให้ผู้เชี่ ยวชาญได้พิจ ารณาเพื่อ ดาเนินการการ
วิเคราะห์หาแนวโน้มที่เป็นไปได้และมีความสอดคล้องกันทางความคิดเห็นระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (CONSENSUS)
รวมไปถึงภาพอนาคตที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ สาหรับผลลัพธ์ของการดาเนินการวิจัยในระยะนี้ คือ จัดทา
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ข้อมูลเพื่อให้ข้อเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ตลอดจนการประสานข้อมูล ความร่วมมือกับนักวิชาการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงานของประเทศโดยอาศัยฐานข้อมูลจากการสังเคราะห์
เป็นแนวทางในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนากาลังคนและบุคลากรทางด้านอาชีวศึกษาในระดับชาติต่อไป
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒสิ าขาวิศวกรรมศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย

Thai Qualifications Framework in Engineering Program and the Quality of Thai Education

____________________________________________________________________1
อธิคม ฤกษบุตร
Athikom Roeksabutr1

บทคัดย่อ
บทความนี้นาเสนอความเป็นมาของการนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกและกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ ม าใช้ กั บ ระบบการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของไทย โดยอ้ า งอิ ง จากหลั ก สู ต รสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ภายในประเทศ อีกทั้งทาการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดจากนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมาใช้ รวมไปถึงเสนอแนะแนวทางดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้น
Abstract
This article presents the history of the implementation of the Quality Assurance (QA) and
Thai Qualifications Framework (TQF) in Thai Higher Education by referencing of Engineering
curriculum program in the country. The analysis of the corresponding results is also described. In
addition, the various methods to enhance the education quality are suggested.

บทนา

สาขาวิศวกรรมศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่มีความสาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในอดีต
สาขาวิศวกรรมศาสตร์จาแนกเป็นสาขาวิชาย่อยหลักเพียงไม่กี่สาขา แต่ด้วยการเปลี่ย นแปลงอย่างรวดเร็วของ
วิทยาการและเทคโนโลยี ทาให้มีการแตกแขนงสาขาวิชาย่อยทางวิศวกรรมศาสตร์มากมาย รวมไปถึงการรวมกัน
ของแขนงย่อยต่างๆ เป็นศาสตร์หรือสาขาใหม่ทางวิศวกรรมศาสตร์เช่นกัน การผลิตบัณฑิตหรือวิศ วกรให้ได้
มาตรฐานสากลจึงเป็นสิ่งสาคัญที่ขึ้นอยู่กับการพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทแห่งโลกาภิวัฒน์
การกากับดูแลและควบคุมมาตรฐานทางการศึกษาในประเทศโดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไป
ตามบริบทของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และข้อบังคับของสภาวิศวกร (เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาย่อยด้านวิศวกรรมควบคุม) อันส่งผลให้เกิดกระบวนการประกันคุณภาพทางการศึกษา
(Quality Assurance) และการดาเนินการภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai
Qualifications Framework for Higher Education – TQF:HEd) ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การอุดมศึกษาของไทยมี
มาตรฐานครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
รวมไปถึงการบริหารจัดการหลักสูตรและระบบการศึกษาภายในสถาบัน
ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเปิดหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ เป็น จานวนมาก การนากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ (TQF – Thai Qualifications Framework) มาใช้ ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2552 โดยในทางปฏิบั ติต้องเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552, พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2), พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) นอกจากนี้ สาขาวิศวกรรมศาสตร์เป็นหนึ่งในไม่กี่สาขาที่มี
มคอ. 1 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553
ทาให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดทาและบริหารหลักสูตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา และเมื่อไม่นานมานี้ ได้มี
การเชื่อมโยงข้อมูลบางส่วนของระบบประกันคุณภาพการศึกษา (QA) เข้ากับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ

1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, กรุงเทพมหานคร, 10530
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(TQF) ในรูปของการจัดทา มคอ. 7 ทาให้ผู้บริหารการศึกษา คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง ต้องมีการปรับตัวอยู่
ตลอดเวลานับตั้งแต่มีการนาระบบประกันคุณภาพ (QA) และ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) มาใช้
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอบทวิเคราะห์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษานับตั้งแต่มีการนา QA
และ TQF มาใช้ รวมไปถึงเสนอแนะแนวทางในการปรับตัวเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้นไม่เพียงแต่เฉพาะ
ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ แต่ยังสามารถนาไปปรับใช้กับสาขาอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม

ความเป็นมาในการประเมินคุณภาพการศึกษาไทย

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดขึ้นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แบ่งเป็นระบบการประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance – IQA) และการประกัน
คุณภาพภายนอก (External Quality Assurance – EQA) โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาดูแลโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษาในปี
พ.ศ. 2549 ในขณะที่การประกันคุณภาพภายนอกดูแลโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จวบจนปัจจุบัน ทั้ง สกอ. และ สมศ.
ได้มีการพัฒนากรอบและแนวทางดาเนินการเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพเรื่อยมา จนกระทั่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทาง
สกอ. ได้ ป ระกาศให้ มี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต ร อี ก ทั้ ง ได้ มี ก ารเพิ่ ม ทางเลื อ กให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาอื่นๆ ที่มีมาตรฐานไม่ด้อยไปกว่ามาตรฐานที่
สกอ. กาหนด หรือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่ น ระบบ AUN-QA,
ระบบ EdPEx,
หรือระบบที่
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเองโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันและนาเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้ งนี้จะเห็นว่า ที่ผ่านมานับตั้งแต่เริ่มต้น การประกันคุณภาพ
การศึกษาจะเน้นที่ระดับคณะและระดับสถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาที่เน้นความสาคัญไปที่
กระบวนการ (Process-based) จนกระทั่งในปีนี้ ถือเป็นปีแรกที่มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
(เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2558) ที่เริ่มให้ความสาคัญกับการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมากขึ้น (Outcomebased) และมีทิศทางสอดคล้องกับการประเมินเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ประกาศ
ไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้โดยกาหนดให้ รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตรและรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกัน
ในขณะที่มีการดาเนินงานเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของชาติ ในปี พ.ศ. 2545 สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เริ่มโครงการจัดทามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพื่อสร้างความ
เข้าใจให้ตรงกันทั้งสถาบันอุดมศึกษา ผู้ควบคุมมาตรฐาน และผู้ใช้บัณฑิต ในการสร้างหลักประกันที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
คุณภาพของบัณฑิตในระดับอุดมศึกษา ที่จะต้องมี ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcomes) อย่างน้อย 5 ด้าน
ได้แก่ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ และ (5) ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยในช่ วงแรกใช้ การอ้า งอิง จาก NQF (National Qualifications Framework) ของประเทศ
ออสเตรเลี ย เป็ น แนวทาง ต่ อ มาผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ข องไทยได้ ช่ ว ยกั น พั ฒ นาจนเป็ น กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) แล้วประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2552 ทั้งนี้เพื่อ หวังให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เป็น
เครื่องมือในการอานวยความสะดวกต่อการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ
สามารถเชื่อมโยงและเพิ่มความสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย (Mobility) ของนักศึกษา โดยเฉพาะเมื่อต้องมีการเทียบ
โอนผลการเรียนรู้ระหว่างสถาบันทั้งระดับประเทศและนานาชาติ หลังจากนั้น สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ผลักดันให้กลุ่มผู้เชียวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ จัดทามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา หรือ มคอ. 1
เนื่องจากสาขาวิชาที่ต่างกัน อาจมีรายละเอียดของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต่างกัน การมี มคอ. 1 จะช่วยให้เกิดแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละสาขาวิชามากขึ้น
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การจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และข้อกาหนดจาเพาะหลักสูตร
ดาเนินการโดยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 31 ต่อเนื่องกับสมัยที่ 32 ในช่วงปี พ.ศ.
2551-2553 และต่อมาได้มีการประกาศใช้ มคอ. 1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ในปี พ.ศ. 2553
การจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์และข้อกาหนดจาเพาะหลักสูตร ใช้
การศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545, มาตรฐานการศึกษาของชาติ ,
มาตรฐานการอุดมศึกษา, กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications
Framework for Higher Education: TQF:HEd), มาตรฐานวิชาชีพที่กาหนดโดยสภาวิศวกร, เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548, การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ในระดับนานาชาติ เช่น ระบบคุณวุฒิของสหภาพยุโรปตามปฏิญญาโบโลญญ่า
(Bologna Declaration, 1999), ข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ (Mutual Recognition Agreements – MRA,
1998) โดยเฉพาะในส่วนของข้อตกลงวอชิงตัน (Washington Accord), ข้อตกลงระหว่างกลุ่มประเทศเอเปค
(Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Engineer Agreement, 1999), Engineers Mobility Forum
(EMF), 2001, ข้อตกลงซิดนีย์ (Sydney Accord, 2001), ข้อตกลงดับบลิน (Dublin Accord, 2002), และ
Engineering Technologist Mobility Forum Agreement, 2003 เป็นต้น ในส่วนของการจัดทารายละเอียด
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงการกาหนดขอบเขตองค์ความรู้ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์
ได้พิจารณาจากข้อแนะนา (Recommendation) และแนวทางที่นาเสนอในกรอบใหญ่ตามมาตรฐานสากลของ
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เช่น International Education Accords (Washington Accord), The Accreditation
Board for Engineering and Technology (ABET), Japanese Accreditation Board for Engineering
Education (JABEE), กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์ของต่างประเทศ ร่วมกับการระดมความรู้และ
ประสบการณ์ของบุคลากรในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และจากสภาวิศวกร ประกอบกับ
การพิจารณาความต้องการของสังคมและพื้นฐานอุตสาหกรรมในประเทศที่ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
พึ่ ง พาตนเองและลดการน าเข้ า เทคโนโลยี เ ป็ น ส าคั ญ อนึ่ ง จากบริ บ ทดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ถื อ ว่ า มคอ. 1 สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นแนวทางที่ดาเนินการตามมาตรฐานสากล

ผลการดาเนินการในทางปฏิบัติ

ปัจจัยในการผลิตวิศวกรหรือบัณฑิตตามหลักสูตรที่ออกแบบให้มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ได้ตามที่กาหนด
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและกลไกต่างๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน และการจัดการตามระบบ
สากลที่ได้กาหนดไว้ดังรายละเอียดใน มคอ. 1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ การเริ่มต้นบริหารและกากับดูแลหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร์ตามกรอบ TQF ของแต่ละสถาบัน ขึ้นอยู่กับความพร้อมและรอบการปรับปรุงหลักสูตร (ไม่เกิน 5
ปี) ทาให้บางสถาบันนากรอบ TQF มาใช้ตั้งแต่ปีการศึกษาถัดไปนับจากการประกาศใช้ ในขณะที่สถาบันที่
ดาเนินการตามกรอบ TQF ช้าสุดจะเริ่มในปีการศึกษา 2556 ซึ่งนับจากการนา TQF มาใช้จนปัจจุบัน ถือว่าทุก
สถาบันล้วนมีประสบการณ์ในการดาเนินการ อีกทั้งสถาบันส่วนใหญ่ได้เห็นผลลัพธ์ในการนา TQF มาใช้กันแล้ว ทา
ให้ทางสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มมีการกาหนดกรอบและขั้นตอนในการดาเนินการเผยแพร่
หลักสูตร (Thai Qualifications Register – TQR) ให้กับหลักสูตรของสถาบัน โดยอิงข้อมูลผลการประเมินตนเอง
ตามกระบวนการประกันคุณภาพที่มีระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน 2 ปี (เริ่มใช้ผลการประเมินตนเองปีการศึกษา 2558)
ทั้งนี้ สกอ. จะเริ่มดาเนินการให้กับหลักสูตรที่มีความพร้อมและแจ้งความจานงมายัง สกอ. เพื่อขึ้นทะเบียน TQR
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 โดยคาดว่าจะเริ่มดาเนินการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตรสาหรับขึ้นทะเบียน TQR กับหลักสูตรที่มี มคอ. 1 ประกาศใช้แล้วก่อนโดยจะเริ่มดาเนินการตั้งแต่
ปลายปี พ.ศ. 2559 นี้เป็นต้นไป
จากผลคะแนนการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมาสถาบันส่วนใหญ่ล้วนมีคะแนนไม่ต่ากว่าระดับดี อย่างไร
ก็ตาม การกาหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและรายงานผลการดาเนินงาน
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ของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียน TQR ทาให้
หลายสถาบันต้องปรับตัวในการบริหารหลักสูตรและปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่
กาหนด จึงอาจส่งผลให้หลายสถาบันมีผลคะแนนการประเมินตนเองลดลงบ้าง รวมไปถึงอาจต้ องใช้เวลาและ
พลังงานในการดาเนินการดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรในขณะที่
คุณภาพบัณฑิตไม่ได้ดีขึ้นอย่างมีนัยเป็นรูปธรรม
โดยหลักการแล้วการนากระบวนการประกันคุณภาพ (QA) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) มา
ใช้กับระบบการศึกษาไทย น่าจะทาส่งผลให้มาตรฐานด้านคุณภาพทางการศึกษาดีขึ้น แต่ในทางปฏิบัติ คนส่วนใหญ่
มีความเห็นว่ายังไม่ปรากฏว่าระบบการศึกษาไทยมีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน อีกทั้งคุณภาพบัณฑิตก็มิได้แตกต่าง
อย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพบัณฑิตในอดีต ก่อนมีการนาระบบ QA และ TQF มาใช้ ที่เป็นเช่นนี้อาจ
มีสาเหตุมาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น (1) ความไม่เข้าใจแจ่มแจ้งต่อปรัชญาและเจตนารมย์ในการใช้ QA และ TQF ของ
ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน, (2) การใช้เวลาในการจัดเก็บข้อมูลและการสร้างหลักฐานทางเอกสารตามตัวบ่งชี้ที่
มากเกินไปของผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอน ทาให้สูญเสียสมดุลของเวลาในการเตรียมการสอนและการทุ่มเทเวลา
ให้กับผู้เรียนอย่างเต็มที่, (3) การบริหารระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นการทาคะแนนตามตัวบ่งชี้ต่างๆ ให้ครบ โดยไม่
เข้าใจในเจตนารมณ์ของเกณฑ์ตัวบ่งชี้อย่างแท้จริง , (4) การให้ความเห็นของผู้ประเมินที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของ
สถาบัน ซึ่งรวมไปถึงความเห็นของผู้ประเมินที่มีประสบการณ์ในการสอนและการบริหารการศึกษาไม่เพียงพอ และ
ผู้ประเมินที่ยึดมั่นกับการตีความตัวอักษรในความหมายของตัวบ่งชี้มากกว่าการคานึงถึงปรัชญาและเจตนารมณ์ของ
QA และ TQF, และ (5) การที่อาจารย์ผู้สอนไม่ปรับตัวหรือพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นไปตามปรัชญาและ
เจตนารมณ์ของ QA และ TQF เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานที่กาหนดในแต่ละสาขาวิชา
ย่อยแขนง ต่างๆ ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

แนวทางดาเนินการเพื่อสร้างคุณภาพบัณฑิต

คุ ณ ภาพของวิ ศ วกรหรื อ บั ณ ฑิ ต เป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ส าคั ญ ต่ อ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาไทย หลั ก สู ต ร ในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่มี มคอ. 1 ส่วนใหญ่ที่เปิดสอนในสถาบันต่างๆ มักมีสาระความรู้เป็นไปในทานอง
เดียวกัน ซึ่งถ้าพิจารณาเบื้องต้น อาจดูเหมือนว่าเป็นหลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตร์มีมาตรฐาน แต่ในขณะเดียวกัน
หากผู้บริหารหรือกรรมการปรับปรุงหลักสูตรขาดประสบการณ์ทางการศึกษาและประสบการณ์ทางวิชาชีพที่มาก
พอ จะทาให้หลักสูตรที่สร้างขึ้น ขาดอัตลักษณ์และขาดจุดเด่นจนไม่สามารถสร้างวิศวกรเพื่อรองรับงานในอนาคต
อีก 4-5 ปีข้างหน้าได้ ซึ่งงานวิศวกรรมหลายสาขามีพลวัตรในการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากในปัจจุบัน อย่างไรก็
ตาม บริบทในการบริหารหลักสูตรภายใต้กรอบการดาเนินงานตาม QA และ TQF ในการผลิตวิศวกรหรือบัณฑิตที่
มีคุณภาพและมีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานที่กาหนดสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์
อาจประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน – ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของผู้สอนเป็นสิ่งสาคัญยิ่งใน
การสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสาระความรู้ในรายวิชาที่สอน การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและ
อยากค้นคว้าหาความรู้ การชี้แนวทางในการสร้างทักษะทางความคิดรวมไปถึงการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามกรอบ TQF ทั้งนี้สถาบันหรือผู้บริหารต้องจัดให้มีการอบรมทักษะต่างๆ ให้กับอาจารย์ผู้สอน เช่น ผู้สอน
ควรมีความรู้เกี่ยวกับ Bloom’s Taxanomy, ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยอาจอิงตามกรอบของ World
Economic Forum หรือองค์การอื่นๆ ที่สามารถอ้างอิงตามหลักวิชาการได้ , ธรรมชาติความต้องการของมนุษย์
ตามทฤษฎีของ Maslow, พฤติกรรมของผู้สอนที่เป็นคนยุค Generation X และ Y และพฤติกรรมของผู้เรียนที่เป็น
คนยุค Generation Z ขึ้นไป เป็นต้น
2) นาเทคนิคการสอนแบบต่างๆ มาใช้ – โดยทั่วไปผู้สอนที่เก่งหรือมีประสบการณ์สูงสามารถอธิบายเรื่อง
ยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ในเวลาจากัดมักมีจานวนมีไม่มากนัก ผู้สอนที่ขาดประสบการณ์หรือขาดทักษะทางการพูดที่ดี
(แต่มีความตั้งใจในการถ่ายทอด) จาเป็นต้องมีตัวช่วยซึ่งรวมไปถึงการนาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีดิจิทัล
สมัยใหม่มาใช้ ซึ่งอาจได้แก่

14

24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม นงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2559 และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครัง้ ที่ 1”

2.1) การใช้ Active Learning ซึ่งในที่นี้หมายถึงวิธีการสอนใดๆ ก็ตาม ที่ทาให้ผู้เรียนทั้งที่อยู่ในห้องเรียน
หรือนอกห้องเรียนสามารถเรียนรู้สาระความรู้ต่าง ๆ ได้ โดยไม่ต้องจดคาบรรยายหรือฟังผู้สอนอธิบายในลักษณะ
ของการสื่อสารแบบทางเดียวเป็นหลัก รูปแบบของ Active Learning ที่มีการนามาใช้ในประเทศไทยมีหลาย
รูปแบบ เช่น ห้องเรียนสลับด้าน (Flipped Classroom), การใช้แอปพลิเคชั่นต่างๆ เช่น Kahoot หรือ Plickers
ร่วมกับเครื่องมือสื่อสารแบบโมบาย (Mobile Gadgets) หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (online social network)
เป็นต้น
2.2) นาเทคนิค CDIO มาใช้ คาว่า CDIO เป็นคาย่อมาจาก Conceive Design Implement Operate
ซึ่งเริ่มกาเนิดโดยนักวิชาการจาก MIT – Massachusetts Institute of Technology ประเทศอเมริกาในช่วง
ประมาณปี ค.ศ. 1997 สาหรับใช้กับนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์เป็นหลัก ปัจจุบันเทคนิค CDIO ได้ถูก
เผยแพร่และนาไปใช้กับหลักสูตรสาขาวิศวกรรมศาสตร์ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย
2.3) ระบบการศึกษาแบบสะเต็ม (STEM Education) ซึ่งเป็นการเน้นและเสริมสร้างทักษะใกล้ตัวใน
ชีวิตประจาวันในกระบวนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี
(Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) ทั้งนี้ระบบการศึกษาแบบสะ
เต็มมีกาเนิดจากประเทศอเมริกาในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1998 หลังจากนั้นได้มีหลายประเทศนาไปใช้ในทุกระดับ
การศึกษา ทั้งนี้ มีหลักฐานปรากฏในหลายมหาวิทยาลัยฯในต่างประเทศที่สามารถเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนได้อย่างมีนัยหลังจากนา STEM Education มาใช้
2.4) การให้ความสาคัญกับการประเมินผลและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ – ผู้บริหารควรทดสอบความเข้าใจ
ของอาจารย์ผู้สอนตลอดจนจัดอบรมผู้สอนเกี่ยวกับทฤษฎีและทักษะเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่
หลากหลาย อีกทั้งสถาบันต้องให้ความสาคัญกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนและบัณฑิตในหลายๆ
มิติ เพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุงการบริหารหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
ในการสร้างผลลัพธ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ผู้เรียนนาผลลัพธ์การเรียนรู้นั้นไปใช้
ในวิชาชีพและชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม

สรุป

บทความนี้นาเสนอที่มา การดาเนินการ ผลดาเนินการ และบทวิเคราะห์ ของการนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมาใช้กับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย ภายใต้บริบทดาเนินการ
ของสาขาวิศวกรรมศาสตร์ภายในประเทศ รวมไปถึ งเสนอแนะแนวทางดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
เกิดขึ้น โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาศั กยภาพของผู้สอนเป็นสาคัญภายใต้บริบทของการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาและการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้แนวทางที่นาเสนอไม่เพียงแต่
สามารถใช้กับการศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ แต่ยังสามารถนาไปปรับปรุงใช้กับสาขาวิชาอื่นได้อีกด้วย
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สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของนักศึกษาที่มตี ่อการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนเชิงรุกหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง และ (2)
เปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกตามสภาพที่เป็นจริงในหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จาแนกตามสถานภาพของนักศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นปี การ
ทางาน การเทียบโอน และการมาเข้าชั้นเรียน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ จานวน 305 คน เครื่องมือคือแบบสอบถามสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.975 และ 0.987 ตามลาดับ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. คะแนนค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังในการจัดการ
เรียนการสอนเชิงรุก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
2. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีเพศ อายุ การเทียบโอน และ
การทางาน ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
3. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีระดับชั้นปี และการมาเข้าชั้น
เรียนต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก สภาพที่เป็นจริง สภาพที่คาดหวัง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

Abstract

The purposes of this research were (1) to study the actual and expected conditions of
students toward the active learning instruction in the Bachelor of Arts program in Human Resource
Development, Ramkhamhaeng University, and (2) to compare the opinions of students towards the
active learning instruction of the actual conditions in the Bachelor of Arts program in Human
Resource Development as classified by the demographical characteristics included gender, age, year
of study, employment, transference of credits and class attendance. The sample consist of 305
students who were studying in the program, and those who had registered in courses offered in the
program. The research instruments were to concern student opinions of the actual and expected
conditions of the active learning instruction and study in the program questionnaire. Testing for
quality, the quality of questionnaire was reliability at the levels of 0.975 and 0.987, respectively.
Findings are as follows:
1. The opinion of students towards the actual and expected conditions of the active learning
instruction and study in the program, was mean scores at a high level in overall.
1
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2. The students who differed in gender, age, transference of credits, year of study, and
employment, in overall was no differences in their opinion towards the actual conditions of the
active learning instruction.
3. The students who differed in class attendance, in overall was differences in their opinions
towards the actual conditions of the active learning instruction at the statistically significant level of 0.05.
Keywords: the active learning instruction, actual conditions, expected conditions, Bachelor of Arts Program

บทนา

การศึกษาเป็นเครื่องมือหนึ่งที่นามาใช้เพื่อพัฒนาเป็นรายบุคคล พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ของชาติ (บุญเลี้ยง, 2554) การจัดการศึกษาจึงเป็นภารกิจที่สาคัญของสถาบันการศึกษา โดยใช้บุคลากร
การศึกษา ครู อาจารย์ เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนความรู้ จากการจัดการเรียน การสอน การวิจัย การเขียนตารา
และหนังสือเรียนจึงเป็นภาระงานอันสาคัญของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากเป็นบุคคลที่ทราบ
และเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับหลักสูตร รู้เนื้อหาหลักสูตรมากที่สุด และอยู่กับผู้เรียนยาวนานที่สุด และจากนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ในปัจจุบันนี้ก้าวสู่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.25522561) ที่กาหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” โดยให้ความสาคัญต่อการมุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา รักการเรียนรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ และการเรียนรู้ตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพในทุก
ระดับและประเภทการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ (วิไล, 2554) ดังนั้น
สถานศึกษาจาเป็นต้องมีการจัดการศึกษาหรือการฝึกอบรมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาคนและ
พัฒนาประเทศ เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ Marruatona (2011) ที่สนับสนุนระบบการศึกษาต้องใช้หลักการของการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต จึงจะส่งผลต่อผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และครูเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสาคัญในการ
จัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทักษะในการประกอบวิชาชีพ ให้กับผู้เรียน
จากบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของอาจารย์ในการสั่งสอนวิชาการ ความรู้และการฝึกฝนวิทยาการให้กับ
ศิษย์ ไม่ว่าหลักสูตรหรือปรัชญาการศึกษาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ผู้เป็นครูอาจารย์จะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด นั่นคือการสอน ครูที่สอนดี รู้วิธีฝึกฝนศิษย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจวิชาที่เรียน
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ที่ใช้เป็นข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในการ
ประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กาหนดมาตรฐานวิชาชีพครู
อาจารย์ไว้ 3 มาตรฐาน คือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการ
ปฏิบัติตน (วิไล, 2554) ดังนั้นในการจัดการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย์จาเป็นต้องมีการ
จัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินความรู้ ความสามารถของผู้เรียน โดยต้องมีการกาหนดสิ่งที่จะประเมิน และ
วิธีการประเมินผล เพื่อตัดสินใจว่าจะต้องประเมินอะไร และตรวจสอบผลว่าบรรลุตามจุดประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่
รวมทั้งกาหนดด้วยว่าจะใช้วิธีประเมินผลอย่างไร ใช้เครื่องมืออะไร (Taba, 1962)
จากการศึกษาสภาพปัญหาทางการศึกษาในปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษา
เนื่องจาก สภาพการจัดการเรียนรู้จาเป็นต้องมุ่งที่การค้นหาวิธีที่จะทาให้การถ่ายทอดเนื้อหาความรู้จากผู้สอนไปสู่
ผู้เรียนให้ได้ผลดีที่สุด ประกอบกับเข้ามามีบทบาทสาคัญของการสื่อสาร วิธีการสอนที่มุ่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ไม่ใช่
แต่ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเกิดจากการรับส่งข้อมูลทั้งจากผู้สอนและผู้เรียน ดังนั้น สิ่งที่ทา
ให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารระหว่างกันและสื่อสารที่ได้ผลจะมาจากวัสดุ อุปกรณ์หรือกระบวนการที่ทาให้สื่อสารทั้งด้าน
เสียงและภาพ นอกจากนี้ เนาวนิตย์ (2557) ได้กล่าวถึง การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตามแนวคิด Fink
ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานที่เกิดจากการเรียนในชั้นเรียน การประยุกต์ใช้ความรู้ โดยจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการคิด
อย่างสร้างสรรค์ หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ที่สามารถเชื่อมโยงความคิดมาใช้ในความเป็นจริงได้อย่างมีเหตุมีผล
ซึ่งการเรียนรู้ต้องเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและการนามาใช้กับสังคม และการเรียนรู้ในการทางานร่วมกับผู้อื่น
สามารถสร้างความมั่นใจ และคุณค่าในการใช้ความรู้ ผู้สอนต้องสามารถจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะในการที่จะทาให้

20

24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม นงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2559 และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครัง้ ที่ 1”

ผู้เรียน เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งกิจ กรรมการสอนดังกล่าวเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่ช่ วยให้ผู้เรียนมี
ความสัมพันธ์กับกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างและประยุกต์ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าแต่ละกิจกรรมมี
ความสาคัญต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และนามาใช้ในการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
จากการศึกษาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้โดย
ร่วมมือกัน และการนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติ (Silberman and Auerbach, 2006) ซึ่ง จิรภาและประกอบ (2557) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาบัณฑิต ได้
สรุปองค์ประกอบของรูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ บทบาทผู้สอน บทบาทผู้เรียน ระบบจัดการเรียนรู้ เนื้อหาของบทเรียน การสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การติดต่อสื่อสารผ่านเทคโนโลยี กระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ การสะท้อน
การเรียนรู้ของผู้เรียน และการวัดและประเมินผล
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นสถาบันในสังกัดมหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่ทาหน้าที่ในการจัดการศึกษา
ให้แก่เยาวชนในแต่ละวัยและแต่ละระดับการศึกษา โดยมีการเตรียมหลักสูตรศิลปศาสตรบัญฑิต หลักสูตรศิลปศาสต
รมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้ทาการเปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โดยเปิดสอนในกระบวน
รายวิชาตามที่หลักสูตรกาหนด เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นสถาบันการศึกษาแบบตลาดวิชาเพื่อเปิดโอกาส
ทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หลักสูตรศิลปศา-สตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึง
เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาให้กับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับปฏิบัติการ (คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์,
2555) และด้วยพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยรามคาแหงเป็นสถาบันการศึกษาแบบตลาดวิชา”
ส่งผลต่อการจัดการเรียน การสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกตามสภาพที่เป็นจริงใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จาแนกตามสถานภาพของนักศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับชั้นปี การทางาน การเทียบโอน และการมาเข้าชั้นเรียน

ระเบียบวิธีวิจยั

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (survey research) ประชากร คือ นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จานวน 1,284 คน กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamane ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% และยอมให้คลาดเคลื่อน 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวนทั้งสิ้น 305 คน โดยการสุ่มแบบชั้นภูมิอย่างไม่
เป็นสัดส่วนตามระดับชั้นปี
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย สถานภาพของนักศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นปี การทางาน การเทียบ
โอน การมาเข้าชั้ นเรียน สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการจั ดการเรียนการสอนเชิ งรุก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
บทบาทผู้สอน ด้านบทบาทผู้เรียน ด้านเนื้อหาบทเรียน ด้านวิธีการหรือกิจกรรม ด้านการวัดและประเมินผล และด้านสื่อ
และอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยมีกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่ 1
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของนักศึกษาที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มี 3 ตอน คือ ตอนที่
1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นข้อคาถามแบบตรวจสอบรายการ (check
list) และแบบปลายเปิด ประกอบด้วย คาถาม 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นปี การทางาน การเทียบโอน และการมา
24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม นงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

21

การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2559 และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครัง้ ที่ 1”

เข้าชั้นเรียน ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเชิง
รุกในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตฯ จานวนข้อคาถามทั้งหมด 75 ข้อ ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านบทบาทผู้สอน
จานวน 17 ข้อ ด้านบทบาทผู้เรียน จานวน 13 ข้อ ด้านเนื้อหาของบทเรียน จานวน 9 ข้อ ด้ านวิธีการหรือกิจกรรม
จานวน 12 ข้อ ด้านการวัดและประเมินผล จานวน 12 ข้อ และด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน จานวน 12 ข้อ
ลักษณะเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.975 และ
0.987 ตามลาดับ
สถานภาพของนักศึกษา
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับชั้นปี
4. การทางาน
5. การเทียบโอน
6. การมาเข้าชั้นเรียน

สภาพที่เป็นจริงของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกฯ
1. ด้านบทบาทผู้สอน
2. ด้านบทบาทผู้เรียน
3. ด้านเนื้อหาบทเรียน
4. ด้านวิธีการหรือกิจกรรม
5. ด้านการวัดและประเมินผล
6. ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน

ภาพที่ 1. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยคือนักศึกษาแจกแบบสอบถามกับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ที่มาเข้าชั้นเรียน และมาสอบไล่ภาคการศึกษาที่
1/2558 ได้รับแบบสอบถามกลับมาทั้งสิ้น 263 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.23 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(One way ANOVA)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความความคิดเห็น ของนักศึกษาที่มีต่อสภาพที่เป็นจริงและ
สภาพที่คาดหวังในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ฯ เป็นรายด้าน
การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
1. ด้านบทบาทผู้สอน
2. ด้านบทบาทผู้เรียน
3. ด้านเนื้อหาบทเรียน
4. ด้านวิธีการหรือกิจกรรม
5. ด้านการวัดและประเมินผล
6. ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
โดยรวม

สภาพที่เป็นจริง
̅
S.D.
3.75 0.59
3.61 0.61
3.68 0.65
3.64 0.65
3.70 0.67
3.71 0.67
3.68 0.56

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

สภาพที่คาดหวัง
̅
S.D.
4.11 0.59
4.06 0.65
4.12 0.66
4.09 0.66
4.11 0.66
4.16 0.67
4.11 0.59

ระดับความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพที่เป็นจริงในการจัดการ
เรียนการสอนเชิงรุก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ โดยภาพรวม และทุกด้าน อยู่
ในระดับมาก โดยด้านที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านบทบาทผู้สอน รองลงมาด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการ
สอน ส่วนด้านที่ต่าที่สุด คือ ด้านบทบาทผู้เรียน
คะแนนค่าเฉลี่ยระดับความคิ ดเห็นของนักศึ กษาที่มีต่อสภาพที่คาดหวังในการจั ดการเรียนการสอนเชิงรุก
หลักสูตรศิลปศาสตร-บัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่
มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน รองลงมาด้านบทบาทผู้สอน ส่วนด้านที่ต่าที่สุด
คือ ด้านบทบาทผู้เรียน
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ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีต่อสภาพที่เป็นจริงในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุ ก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ จาแนกตามเพศเป็นรายด้าน
สภาพที่เป็นจริงในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
1. ด้านบทบาทผู้สอน
2. ด้านบทบาทผู้เรียน
3. ด้านเนื้อหาบทเรียน
4. ด้านวิธีการหรือกิจกรรม
5. ด้านการวัดและประเมินผล
6. ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
รวม

ชาย

̅

3.72
3.55
3.62
3.62
3.63
3.58
3.62

เพศ

S.D.
0.54
0.64
0.67
0.72
0.65
0.65
0.56

̅

หญิง

S.D.
0.61
0.61
0.67
0.65
0.65
0.65
0.57

3.77
3.64
3.74
3.75
3.70
3.66
3.71

t
-0.64
-1.04
-1.32
-1.42
-0.81
-0.99
-1.19

จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีเพศต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ในภาพรวม และทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีต่อสภาพที่เป็นจริงในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ จาแนกตามการทางาน เป็นรายด้าน
สภาพที่เป็นจริงในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
1. ด้านบทบาทผู้สอน
2. ด้านบทบาทผู้เรียน
3. ด้านเนื้อหาบทเรียน
4. ด้านวิธีการหรือกิจกรรม
5. ด้านการวัดและประเมินผล
6. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
รวม

̅

3.75
3.58
3.67
3.66
3.64
3.60
3.65

มีงานทา

การทางาน

S.D.
0.60
0.64
0.67
0.71
0.66
0.64
0.56

̅

ไม่มีงานทา

3.77
3.65
3.74
3.77
3.72
3.69
3.72

S.D.
0.58
0.59
0.67
0.62
0.65
0.67
0.56

t
-0.22
-0.94
-0.86
-1.32
-0.91
-1.12
-1.03

จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีการทางาน
ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ในภาพรวม และทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็น ของนักศึกษาที่มีต่อสภาพที่เป็นจริงในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ จาแนกตามการเทียบโอนเป็นรายด้าน
สภาพที่เป็นจริงในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
1. ด้านบทบาทผู้สอน
2. ด้านบทบาทผู้เรียน
3. ด้านเนื้อหาบทเรียน
4. ด้านวิธีการหรือกิจกรรม
5. ด้านการวัดและประเมินผล
6. สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน
รวม
* p < 0.05

̅

3.94
3.76
3.81
3.78
3.79
3.75
3.80

การเทียบโอนหน่วยกิต
เทียบโอน
ไม่เทียบโอน
̅
S.D.
S.D.
0.57
3.72
0.59
0.66
3.59
0.61
0.68
3.68
0.66
0.83
3.69
0.64
0.69
3.66
0.64
0.69
3.62
0.64
0.60
3.66
0.56

t
2.25*
1.67
1.14
0.65
1.20
1.25
1.55

จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีการเทียบ
โอนต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ในภาพรวม และด้านบทบาท
ผู้เรียน ด้านเนื้อหาบทเรียน ด้านวิธีการหรือกิจกรรม ด้านการวัดและประเมินผล และด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการ
สอน ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านบทบาทผูส้ อนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีต่อสภาพที่เป็นจริงในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ จาแนกตามอายุ ระดับชั้นปี และการมาเข้าชั้น
เรียน ในภาพรวม
อายุ

แหล่งความแปรปรวน

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
ระดับชั้นปี
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
การมาเข้าชั้นเรียน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
* p < 0.05

SS

df

MS

F

0.98
82.08
83.06

3
259
262

0.33
0.32

1.03

1.49
81.58
83.06

3
259
262

0.50
0.32

1.58

3.11
79.95
83.06

2
260
262

1.56
0.31

5.06*

จากตารางที่ 5 พบว่า นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีอายุ และ
ระดับชั้นปีต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ส่วนนักศึกษาที่มาเข้าชั้นเรียนจานวนครั้งต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงในการจัดการเรียนการสอนเชิง
รุก ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า นักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มาเข้าชั้นเรียนไม่เกิน 3 ครั้ง กับที่มาเข้าชั้นเรียนไม่เกิน 7 ครั้ง
และที่มาเข้าชั้นเรียนไม่เกิน 3 ครั้ง กับ มาเข้าชั้นเรียน 8 ครั้งขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงในการ
จัดการเรียนการสอนเชิงรุก แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนคู่อื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายได้ดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพที่เป็นจริงในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้สอนมีการจัดการ
เรียนการสอนโดยศึกษาความรู้ในศาสตร์ที่สอน วางแผนการสอน เมื่อจะดาเนินการสอนมีการชี้แจงแผนการสอน บอก
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เตรียมสื่อการสอนและเนื้อหาองค์ความรู้ ซึ่งในการจัดเรียนการสอนเชิงรุก หลักสูตรมีการ
จัดการเรียนการสอนทั้งมอบหมายโครงการ การศึกษาดูงาน การใช้กรณีศึกษา และการวิเคราะห์สถานการณ์ ตลอดจน
การมอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลความรู้ทางอินเตอร์เน็ต การค้นหาคาอภิธานศัพท์ นอกจากนี้
นักศึกษารุ่นพี่จะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยรุ่นพี่ช่วยติวเนื้อหาความรู้ให้รุ่นน้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของจิรภา
และประกอบ (2557) วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิต
ปริญญาบัณฑิต ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก เนื้อหาบทเรียน หมายถึง ใบความรู้ ซึ่ง
ในใบงานจะประกอบด้วยเนื้อหาข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และเว็บลิ้งที่สามารถเชื่อมต่อออกไปยังเนื้อหาเพิ่มเติมได้ โดย
เน้นการออกแบบที่เน้นกลยุทธ์การให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ กิจกรรมผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน ผู้เรียน และเพื่อน
ร่วมชั้นเรียน มีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามคาสั่ง และสามารถตรวจสอบความเข้าใจและความสนใจใน
บทเรียนของผู้เรียนได้ และเป็นการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (student-centered teaching) โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้เรียนเป็นประการสาคัญ เพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้ปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิมไปสู่พฤติกรรมการ
เรียนรู้ที่พึงประสงค์
จากผลการศึกษาคะแนนค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพที่เป็นจริงในการจัดการเรียนการ
สอนเชิงรุก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
คะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านบทบาทผู้สอน ส่วนด้านที่ต่าที่สุด คือ ด้านบทบาทผู้เรียน ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับเนื้อหาและแผนการสอนที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน การจัดการ
เรียนการสอนของผู้สอนมีความหลากหลาย เช่น การบรรยาย การมอบหมายงาน การอภิปรายกลุ่ม การศึกษาดูงาน
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ผู้สอนให้คาปรึกษาเมื่อผู้เรียนมาขอรับการปรึกษาและให้ความคิดเห็นที่ผู้เรียนนาไปปฏิบัติได้ และผู้สอนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นในประเด็นความรู้ที่สาคัญของบทเรียน ส่วนด้านบทบาทผู้เรียน ส่วนใหญ่นักศึกษามาเข้าชั้น
เรียนอย่างสม่าเสมอมีไม่มากนัก ทาให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนน้อยครั้งในแต่ละวิชา
ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด และการทากิจกรรมกลุ่มน้อย
จากผลการศึกษาคะแนนค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพที่คาดหวังในการจัดการเรียนการ
สอนเชิงรุก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก
โดยด้านที่มีคะแนนค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ส่วนด้านที่ต่าที่สุด คือ ด้านบทบาท
ผู้เรียน ทั้งนี้เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้มีอย่างน้อย 1 กระบวนวิชา ซึ่ง
หลักสูตรมีการพัฒนาสื่อการสอนเป็นบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 2 กระบวนวิชา และอาจารย์ผลิตตาราที่มีวัตถุประสงค์
การเรียนรู้และแบบฝึกหัดให้เรียนรู้ด้วยตนเอง และสร้างสื่อการสอนที่ให้ผู้เรียนได้อ่าน พูด ฟัง และเขียน และลงมือ
ปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กิดานันท์ (2548) ที่กล่าวว่าสื่อการสอนและการฝึกอบรมเป็นสื่อที่บรรจุเนื้อหา
เกี่ยวกับการเรียนการสอนในรูปแบบของวัสดุ อุปกรณ์ และเทคนิควิธีการ โดยอาจเป็นหนังสือ แผนภูมิ รูปภาพสไลด์
แถบวิดิทัศน์ แผ่นโปร่งใส เครื่องฉายข้ามศีรษะ เครื่องเล่นวีซีดี ลาโพง ไมโครโฟน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์
การสาธิต และการศึกษานอกสถานที่ และประเภทของสื่อนั้นจะส่งเสริมการเรียนรู้เมื่อทาให้ผู้เรียนได้ยิน ได้เห็น และ
ได้อธิบายจะเข้าใจ และถ้าได้ลงมือปฏิบัติด้วยจะมีความรู้และทักษะ และถ้าได้สอนผู้อื่นจะเชี่ยวชาญมากขึ้น
2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพที่เป็นจริงในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ จาแนกตาม เพศ พบว่า นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงในการจัดการเรียนการ
สอนเชิงรุก ในภาพรวม และด้านบทบาทผู้สอน ด้านบทบาทผู้เรียน ด้านเนื้อหาบทเรียน ด้านวิธีการหรือกิจกรรม ด้าน
การวัดและประเมินผล และด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ทั้งนี้เนื่องมาจากนักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิง ต่างก็มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และในการจัดการเรียน
การสอนเชิงรุกของหลักสูตรเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาแบบตลาดวิชา ดังนั้นหลักสูตรจึง
เตรียมการสอนทั้งแบบเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และมาเข้าชั้นเรียน มีการผลิตสื่อการสอนทั้งตารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งการสอนทั้งบรรยาย การศึกษาค้นคว้า การทากิจกรรมของหลักสูตร จึงส่งผลให้ความคิดเห็นของนักศึกษาทั้ง
เพศชายและเพศหญิง ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับกับงานวิจัยของ
จิรภาและประกอบ (2557) วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นิสิตปริญญาบัณฑิต ได้สรุปองค์ประกอบของรูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน์เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต พบว่า กระบวนการส่งเสริมพฤติกรรมการเรี ยนรู้ เป็นกระบวนการในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายตั้งรับเพียงอย่างเดียว ให้เป็นผู้เรียนที่มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และยังเป็นไปในทางเดียวกันกับพิมพ์พรรณและสุวพิชชา (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง
การเรียนรู้ด้วยการนาตนเองของนักศึกษาภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกันมีการเรียนรู้ด้วยการนาตนเองโดยภาพรวม และด้านความรับผิดชอบต่อ
การเรียนรู้และมีขั้นตอนเพื่อนาไปสู่เป้าหมาย ด้านความอดทนในการแสวงหาความรู้ ด้านการประเมินผลตนเองได้
อย่างถูกต้องยุติธรรม ด้านการมีวินัยในตนเองและนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ด้านความสามารถในการตั้งคาถามเพื่อการ
นาไปสู่ความรู้ที่ต้องการ ด้านความสามารถในการเลือกทักษะเพื่อการเรียนรู้ ด้านการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริม
บรรยากาศในการเรียนรู้ และด้านการแสวงหาคาตอบเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่แตกต่างกัน
3. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพที่เป็นจริงในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ จาแนกตามอายุ พบว่า นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงในการจัดการเรียนการ
สอนเชิงรุก ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากนักศึกษาทุกช่วงอายุ ต่างก็มีเป้าหมายในการเรียนที่ต้องการ
ประสบความสาเร็จ จึ งมีความตั้งใจในการเรียนรู้ และรับรู้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์ และการวัด
ประเมินผลที่หลากหลายอีกทั้งอาจารย์ผู้สอนมีการใช้เทคโนโลยีในการสอน การสื่อสารและการติดตามผู้เรียน ได้แก่
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facebook และ line กลุ่มซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับงานวิจัยของประพันธ์ (2555) ศึกษาวิจยั เรือ่ ง ความคาดหวัง
ผลการเรียนรู้และผลการเรียนรู้จริง ของนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการวิจัยพบว่า นิสิตปริญญาตรีที่มีช่วงอายุ แตกต่างกันมีผล
การเรียนรู้จริงโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
4. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพที่เป็นจริงในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ จาแนกตามระดับชั้นปี พบว่า นักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีระดับชั้นปีต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงใน
การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากนักศึกษาทุกชั้นปี มีวิธีการเรียนรู้ตามที่
ผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะคล้ายคลึงกันเนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคาแหงมีเอกลักษณ์แบบตลาด
วิชา อีกทั้งสร้างอัตลักษณ์ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ดังนั้นในบริบทสถานศึกษา จึงมีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้
บทบาทผู้สอนและบทบาทผู้เรียน ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ มีส่วนสนับสนุนผู้เรียนทุกชั้นปีสามารถเรียนรู้
ได้ตามเป้าหมายการเรียนการสอนในแต่ ละหลักสูตร ซึ่งยังเป็นไปในทางเดียวกันกับงานวิจัยของประพันธ์ (2555)
ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังผลการเรียนรู้และผลการเรียนรู้จริง ของนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลการวิจัยพบว่า นิสิตปริญญาตรีที่
มีชั้นปีการศึกษา แตกต่างกันมีผลการเรียนรู้จริงโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
5. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพที่เป็นจริงในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ จาแนกตามการทางาน พบว่า นักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีการทางานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงใน
การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ในภาพรวม และด้านบทบาทผู้สอน ด้านบทบาทผู้เรียน ด้านเนื้อหาบทเรียน ด้าน
วิธีการหรือกิจกรรม ด้านการวัดและประเมิ นผล และด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
เนื่องมาจาก นักศึกษาที่มีงานทาจะได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้จากประสบการณ์การทางานที่มีการนาเอาเนื้อหา
รายวิชา ไปปรับใช้ และมาเข้าชั้นเรียนในบางครั้ง โดยเฉพาะกระบวนวิชาที่ต้องเรียนโดยการทากิจกรรม สาหรับ
นักศึกษาที่ไม่มีงานทา ส่วนมากจะมาเข้าชั้นเรียนอย่างสม่าเสมอเข้าใจการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของคณาจารย์ที่
หลากหลาย ตลอดจนสามารถใช้ตารา และสื่อการสอนแบบต่าง ๆ ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นถึงแม้ว่านักศึกษา
จะมีงานทาหรือไม่มีงานทาก็สามารถปรับใช้ความรู้ได้ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับแนวคิดของเนาวนิตย์ (2557) ที่
กล่าวถึงการเรียนรู้เชิงรุกตามแนวคิดของ Fink ที่ให้ความสาคัญกับกับการเรียนรู้ประกอบด้วยความรู้พื้นฐาน คือ (1)
สิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนจากห้องเรียน ผู้เรียนเข้าใจและจดจาได้ ได้แก่ ข้อมูลสารสนเทศ และแนวคิด (2) การประยุกต์ คือ
การนาความรู้หรือทักษะการคิด เช่น คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณมาใช้ ในการจัดการสถานการณ์หรืองาน
ต่างๆ (3) การบูรณาการ โดยการเชื่อมโยงแนวคิดบุคคล และความจริงในชีวิต การเข้าใจในการเชื่อมโยงเหตุและผล (4)
การเรียนรู้ในมิติตนเองและผู้อื่น เป็นการค้นพบตนเองนามาใช้กับสังคมและการเรียนรู้การทางานกับผู้อื่น และ(5) การ
พัฒนาทักษะในการที่จะให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
6. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพที่เป็นจริงในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ จาแนกตามการเทียบโอน พบว่า นักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีการเทียบโอนต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่เป็นจริงใน
การจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ในภาพรวม และด้านบทบาทผู้เรียน ด้านเนื้อหาบทเรียน ด้านวิธีการหรือกิจกรรม ด้าน
การวัดและประเมินผล และด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากนักศึกษาส่วนใหญ่
ไม่ได้เทียบโอนหน่วยกิต จึงมีโอกาสเรียนในกระบวนวิชาของหลักสูตรจานวนมาก และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ผู้สอน
เตรียมสอน การรับรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนและการประเมินผลที่หลากหลาย ทาให้นักศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพการ
จัดการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านบทบาทผู้สอน นักศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพที่เป็นจริงในการจัดการ
เรียนการสอนเชิงรุกแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องมาจากคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มี
อาจารย์ใหม่ที่ได้รับผิดชอบกระบวนวิชา ซึ่งความสามารถในการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และจัดการสอนเชิงรุก
อาจจะมีประสบการณ์สอนน้อยกว่าอาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า ทาให้นักศึกษาเห็นข้อแตกต่างของบทบาท
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ผู้สอน ได้แก่ การชี้แจงวัตถุประสงค์ การแนะนาวิธีการเรียน และแหล่งค้นคว้า รวมถึงพฤติกรรมการสอนและการวัด
ประเมินผล
7. ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อสภาพที่เป็นจริงในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ จาแนกตามการมาเข้าชั้นเรียน พบว่า นักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีการมาเข้าชั้นเรียนต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่เป็น
จริงในการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องมาจาก
นักศึกษาส่วนใหญ่มาเข้าชั้นเรียนมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไปในแต่ละกระบวนวิชา จึงทาให้ความคิดเห็นในด้านบทบาทผู้สอน
บทบาทผู้เรียน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน แตกต่างกัน ด้วยกระบวนวิชาใน
หลักสูตรแต่ละกระบวนวิชา มีธรรมชาติในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม และการฝึกปฏิบัติ ซึ่งวิธีการสอนดังกล่าวจะสัมพันธ์กับการเตรียมการสอนของผู้สอน บทบาท
ครูจึงแตกต่างกัน ผู้เรียนก็จาเป็นต้องปรับตัวในการเรียนรู้ในแบบต่างๆ อีกทั้งการผลิตสื่อการสอนก็ต้องจัดเตรียมตาม
กิจกรรมการสอน รวมทั้งการวัดและประเมินผลก็จะมีวิธีการวัดประเมินผลที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
แนวคิดของจิรภาและประกอบ (2557) และ Silberman and Auerbach (2006) ที่กล่าวถึง การเรียนรู้เชิงรุก เป็น การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยร่วมมือกัน และการนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติกิจกรรม และ
สามารถสื่อสารกันโดยใช้สื่อการเรียนประเภทต่าง ๆ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือประสบการณ์
ระหว่างกัน ส่งผลให้การเรียนการสอนมีลักษณะเป็นแบบการเรี ยนการสอนเชิงรุก เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่
เป้าหมายทางการเรียนที่ตั้งไว้ ดังนั้นเมื่อนักศึกษามาเข้าชั้นเรียนจึงได้รับประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
จากหลักสูตร มากกว่านักศึกษาที่มาเข้าชั้นเรียนน้อยครั้ง

สรุปผลการวิจยั

1. ด้านบทบาทผู้สอน ในการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุกของหลักสูตร ควรให้ความสาคัญในบทบาทผู้สอน
ที่ต้องเอื้ออานวยให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ และทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง ซึ่งใน
ปัจจุบันหลักสูตรมีการจัดทาสื่อการสอนประเภทบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2 กระบวนวิชา แต่ควรมีนโยบายให้
ผู้สอนใช้เทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบอื่น ๆ หรือพัฒนาการสอนโดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้มี
มากขึ้น เพราะนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มาเข้าชั้นเรียน
2. ด้านบทบาทผู้เรียน หลักสูตรฯ ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนโดยครูเป็นผู้ประสานและเตรียม
กิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้จากเนื้อหาของบทเรียนแก่เพื่อนได้และได้รับ
ข้อมูลป้อนกลับจากอาจารย์ รวมถึงร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมการเรียนที่อาจารย์มอบหมาย
3. ด้านเนื้อหาบทเรียน ควรมีการมอบหมายให้ผู้เรียนสรุปบทเรียนจากการเรียนรู้ และจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพื่อร่วมชั้นเรียน และ สาหรับผู้สอนควรมีการสรุปบทเรียนในแต่ละคาบเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใน
ประเด็นต่าง ๆ ให้มีความเข้าใจมากขึ้น
4. ด้านวิธีการหรือกิจกรรม ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีการอื่นๆ ที่หลากหลาย ได้แก่ การ
มอบหมายโครงงาน การแสดงบทบาทสมมุติ และการนาเสนอผลงานปากเปล่า และการจัดทาบอร์ดความรู้ เป็นต้น
5. ด้านการวัดและประเมินผล หลักสูตรควรจัดหาวิธีการวัดผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การประเมินผล
งานจากแฟ้มสะสมผลงาน จากการจัดทาบอร์ดความรู้ การทดสอบ Quiz มากกว่าการสอบปลายภาค
6. ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดทาสื่อการสอนของผู้สอนไม่จาเป็นต้องเป็นตารา หรือสื่อการ
สอนอิ เล็ กทรอนิ กส์ ใบงานต่างๆ ที่ สอดคล้ องกับกิ จกรรมการเรียนรู้ การจั ดเตรี ยมสถานการณ์ จ าลอง หรื อใช้
สถานการณ์จริง
7. จากความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพความคาดหวังที่สูงกว่าสภาพความเป็นจริงในการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรควรนาข้อมูลนี้ไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน จะช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ให้ความสาคัญกับผู้เรียน และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบร่วมมือกัน ที่ตอบสนอง
กับนโยบายมหาวิทยาลัยรามคาแหงแบบตลาดวิชา
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บทคัดย่อ

บทความนี้นาเสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาภูมิสารสนเทศเบื้องต้น เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหา
ของผู้เรียนมีต่อการเรียนการสอนรายวิชาภูมิสารสนเทศ 2) เสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาภูมิ
สารสนเทศ โดยใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้เรียนสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จานวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย มีแบบสอบถามจานวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาภูมิสารสนเทศ และ 2) แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการ
สอน มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ภูมิสารสนเทศ ภาพรวมระดับมาก (̅= 3.55, S.D.=0.92) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านพบว่า มีสภาพปัญหาอยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านเนื้อหา (̅=4.17, S.D.=0.90) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (̅=3.57, S.D.=0.90) มีสภาพปัญหา
อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการ (̅=3.45, S.D.=0.95) และด้านการวัดและประเมินผล
(̅=2.99, S.D.=0.91) ตามลาดับ แนวทางพัฒนาการสอนด้านเนื้อหา คือ ควรเขียนคู่มือสาหรับการเรียนโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ สร้างแบบฝึกหัดภาคสนามเก็บข้อมูล สาหรั บด้านกิจกรรมการเรียนการสอน คือ มีการออก
ภาคสนามเรียนรู้เชิงประสบการณ์จริง เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนต่อไป
คาสาคัญ: ภูมิสารสนเทศ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเรียนการสอน

Abstract

This article presents the instructional development guideline of ‘Introduction to Geoinformatics’ course as a part of learner-centered in teaching procedure. This research aimed 1)
to find out the students’ difficulties in learning Geo-informatics course, and 2) to propose the
instructional development guideline in this course. The target group was 38 students who
studied in Social Studies Program from Faculty of Education. The study tools were two
questionnaires, which were 1) satisfactions of students in the course and 2) difficulties and
suggestions of the course. Both of the questionnaires showed the validity and reliability test at
0.80. The statistics used in data analysis were percentage, means, and standard deviation. The
results revealed that students showed high degree of difficulties in the overall course of Geoinformatics (̅=3.55, S.D.=0.92). Concerning the difficulties in each aspect, the high degree of
those was in the contents (̅=4.17, S.D.=0.90), and classroom activities (̅=3.57, S.D.=0.90) while
the moderate degree was in the environment and management (̅=3.45, S.D.=0.95) and the
course evaluation (̅=2.99, S.D.=0.91). In conclusion, there were two guidelines that could
enhance the course of Geo-informatics from the study. The first, a development of course
contents could be solved by providing a course manual of Geo-informatics system with some
1
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exercises of data collecting fieldwork. The second the classroom activities could be
supplemented by assigning the operative experiences through existing fieldwork study.
Keywords: geo-informatics, geographic information system, teaching and learning

บทนา

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้ง
ทางวิชาการ วิชาชีพ เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัยบนพื้นฐานการ
วิจัย สามารถประยุกต์ใช้แก้ปัญหา เพื่อให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม นอกจากนี้หลักสูตรยัง
ผลิตครูสังคมศึกษาที่มีความสาคัญต่อระบบการศึกษา เพราะครูเป็นหลักสาคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดคุณภาพของ
การศึกษา ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื้อหาสาขาวิชาสังคมศึกษาประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ 4 สาระการเรียนรู้ คือ
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัฐศาสตร์ และศาสนาและปรัชญา สาหรับการสอนสาระทางภูมิศาสตร์ มีสาระการเรียนรู้ใน
รายวิชาบังคับ 3 สาระการเรียนรู้ คือ ภูมิศาสตร์ทางกายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ และเทคนิค
ทางภูมิศาสตร์ ในส่วนของเทคนิคทางภูมิศาสตร์ยังแบ่งเป็นแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ
การเรียนการสอนภูมิสารสนเทศ (Geo-informatics) ประกอบด้วยเทคโนโลยี 3 S คือ การบูรณาการความรู้
และเทคโนโลยีทางด้านการรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing: RS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic
Information System: GIS) และระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS) เชิงวิทยาการ
ด้ า นการรั บ รู้ ร ะยะไกลศึ ก ษาองค์ ป ระกอบต่ า งๆ บนพื้ น โลกและชั้ น บรรยากาศ เพื่ อติ ด ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ สาหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูลและ
ประยุกต์ใช้ในการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ระบบกาหนดตาแหน่ง
บนโลกสามารถนามาใช้กาหนดตาแหน่งเชิงพื้นที่และติดตามการเคลื่อนที่ของคนและสิ่งของได้อย่างรวดเร็วและแม่นยา
(สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2552) นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยี ในการค้นหาข้อมูล ข่าวสาร ใน
พื้นที่ต่างๆ ในโลก เพื่อทาให้ผู้เรียนสามารถใช้ข้อมูลข่าวสารนั้นมาสร้างองค์ความรู้ในพื้นที่ที่ใช้กันมากในสายวิชาต่างๆ
เช่น สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม (Baker and White 2007; Johansson and Pellikka, 2005)
ที่ผ่านมานักวิชาการได้พยายามพัฒนาและตั้งคาถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมีการทางานอย่างไร
ทาไมต้องใช้ มีการพัฒนาและมีความสาคัญต่อชีวิตประจาวันอย่างไร การที่จะสามารถตอบคาถามต่างๆ ได้นั้น
จาเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ จึงได้มีการนาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาผลิตแผนที่ให้เป็นระบบ
สามารถทาการสร้างแบบจาลองเพื่อใช้ในการวางแผน จัดการ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นระบบ (Wei, 2011; Wiegand, 2001) เช่น สภาพภูมิอากาศ แผ่นดินไหว น้าท่วม และภัยที่เกิด
จากมนุษย์ ปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นจึงต้องมีการคาดคะเน ทานาย โดยการใช้แบบจาลอง รวมทั้งการนาเอาข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์มาใช้ ในการแสดงผลข้ อมูลในรูปแบบที่สามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยเป็นการนาข้อมูล
ภูมิศาสตร์มาเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบ เพื่อทาให้สามารถสร้างภาพและเข้าใจข้อมูลเชิงพื้นที่ของบนพื้นผิวโลกที่เรา
อาศัยอยู่ได้เป็นอย่างดี (สาวิตรี, 2552ก)
การเรียนการสอนภูมิสารสนเทศได้รับการแพร่หลายทั่วโลก เนื่องจากเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์
(Bednarz, 2004) แต่กลับพบว่าการสอนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากครูผู้สอน
ไม่ได้ทาการสอนวิชาดังกล่าวตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (Kerski, 2007; สาวิตรี, 2552ข) เนื่องจากไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติด้านโปรแกรม อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสาคัญกระบวนการเรียนการสอนด้านเทคนิคภูมิศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
และวิธีการใช้แบบฝึกหัดปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นที่ สถานที่ และการ
วิเคราะห์เชิงพื้นที่ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นสาคัญ ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียน
การสอน เพื่อทาให้ทราบถึงสภาพปัญหาและเพื่อเป็นการแก้ไขความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถนาไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนต่อไป
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภูมิสารสนเทศ
2. เพือ่ เสนอแนวทางการพัฒนาต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภูมิสารสนเทศ

ระเบียบวิธีวิจยั

การศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาภูมิสารสนเทศ มีขั้นตอนการดาเนินการวิธีการวิจัย
5 ขั้นตอน ได้แก่ ขอบเขตของการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตการศึกษามุ่งเน้นเกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภูมิสารสนเทศ มีเนื้อหา
เรื่องระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) การเรียนการสอนได้ใช้การสอนทฤษฎีใช้สื่อ
การสอนรูปแบบนาเสนอ ส่วนภาคปฏิบัติใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาหรับการเรียนการสอน 1 คน ต่อ 1 เครื่องและ
โปรแกรม Arcview ศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านเนื้อหา ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้าน
การวัดและประเมินผล
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มประชากร คือ ผู้ที่เรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จานวน 38 คน ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภูมิสารสนเทศเบื้องต้น ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558 โดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น จึงใช้วิธีการแบบเจาะจง
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภูมิ
สารสนเทศ ที่ได้ผ่านการตรวจสอบทางความเที่ยงตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ ยวชาญ เพื่อพิจารณาด้านเนื้อหาและ
โครงสร้างของคาถาม และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ที่มีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.5 – 1.0 จนได้ค่ าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจั ยได้นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปทดลองใช้กับผู้เรียนที่ไม่ได้เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้ วนามาตรวจให้คะแนน เพื่อหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของความเชื่อมั่น ตามวิธีการของครอนบาค (cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากับ 0.80 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามหลักการของลิเคิร์ท มีทั้งหมด 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภูมิสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558
โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านเนื้อหา ด้านสื่อการเรียนการสอนและด้านการวัดและ
ประเมินผล
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิดความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว นาแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบ่งสภาพปัญหาการเรียนการสอนแบบมาตรวัดแบบประเมินค่า 5 ระดับ คือ
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00
แปลความได้ว่า มีความปัญหาการเรียนการสอนระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50
แปลความได้ว่า มีความปัญหาการเรียนการสอนระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50
แปลความได้ว่า มีความปัญหาการเรียนการสอนระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50
แปลความได้ว่า มีความปัญหาการเรียนการสอนระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50
แปลความได้ว่า มีความปัญหาการเรียนการสอนระดับน้อยที่สุด
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลการวิจัยสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้เรียนรายวิชาภูมิสารสนเทศ หลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จานวนทั้งสิ้น 38 คน พบว่า เป็นเพศหญิง 20 คนคิดเป็นร้อยละ 53
และเป็นเพศชาย 18 คนคิดเป็นร้อยละ 47 ส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินหรือรู้จักภูมิสารสนเทศคิดเป็นร้อยละ 87 เคยได้ยิน
มาจากข่าว บทความระหว่างที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นร้อยละ 13 ผลการวิจัยความคิดเห็นสภาพ
ปัญหาต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภูมิสารสนเทศ โดยภาพรวม ประกอบด้วย 4 ด้าน คือด้านกิจกรรมการเรียน
การสอน ด้านเนื้อหา ด้านสื่อการเรียนการสอนและด้านการวัดและประเมินผล แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภูมิสารสนเทศ โดยภาพรวม
1.
2.
3.
4.

ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านเนื้อหา
ด้านสื่อการเรียนการสอน
ด้านการวัดและประเมินผล
ค่าเฉลี่ยรวม

̅

3.57
4.17
3.45
2.99
3.55

ค่าสถิติ

S.D.
0.90
0.90
0.95
0.91
0.92

ความคิดเห็น
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

ผลการวิจัยผู้เรียนมีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า
ภาพรวมมีสภาพปัญหาระดับมาก (̅=3.57) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อ พบว่ามีสภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก
ได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลาย (̅=3.69) กิจกรรมส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (̅=3.57)
และกิจกรรมสนับสนุนให้เรียนรู้ประสบการณ์จริง (̅=3.52) มีสภาพปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ กิจกรรมมี
ความสอดคล้องกับรายวิชา (̅=3.48)
ผลการวิจัยผู้เรียนมีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้านเนื้อหา พบว่าภาพรวมมีสภาพ
ปัญหาระดับมาก (̅=4.17) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อ พบว่ามีสภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก ได้แก่เนื้อหาที่
เรียนง่ายต่อทาความเข้าใจ (̅=4.49) เนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน (̅=4.48) และเนื้อหามีความน่าสนใจ (̅=4.25) มี
สภาพปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่เนื้อหามีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน (̅=3.59)
ผลการวิจัยผู้เรียนมีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่า
ภาพรวมมีสภาพปัญหาระดับปานกลาง (̅ =3.30) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อ พบว่า มีสภาพปัญหาอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ สื่อการสอนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (̅=3.55) มีสภาพปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การใช้สื่อเหมาะสม
กับเนื้อหาและสื่อการสอนกระตุ้นให้เกิดความสนใจ (̅=3.47) และสื่อการสอนเพียงพอต่อความต้องการ (̅=3.30)
ผลการวิจัยผู้เรียนมีระดับความคิดเห็นต่อปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่า
ภาพรวมมีสภาพปัญหาระดับปานกลาง (̅=2.99) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อ พบว่ามีสภาพปัญหาอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน (̅=3.53) มีสภาพ
ปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ มีการวัดผลและประเมินผลที่ใช้ความหลากหลาย (̅=3.45) มีสภาพปัญหาอยู่ใน
ระดับน้อย ได้แก่ มีการแจ้งเกณฑ์วัดและประเมินผลก่อนเรียนและระหว่างเรียน (̅=2.48)
ปัญหาด้านกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความสนใจตั้งแต่แผนการเรียนการสอน รายวิชา
เน้นทางด้านเทคนิคภูมิศาสตร์ มีกิจกรรมการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย แต่บางส่วนไม่มีความสนใจใน
กิจกรรมการเรียนการสอน มีความคิดเห็นว่าเป็นวิชาที่ค่อนข้างยาก (Whitaker, 2011) ประกอบกับไม่มีพื้นฐานความรู้
ทางด้านนี้ ต้องอาศัยระยะเวลาการเรียนรู้อุปกรณ์เทคนิคทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ แผนที่ภูมิประเทศ โปรแกรมการทาแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศ การแก้ไขของผู้สอนจึงจัดกิจกรรมให้ค้นคว้าทารายงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ภูมิสารสนเทศด้าน
ต่างๆ ที่มีความสาคัญต่อชีวิตประจาวัน พบเห็นได้จากสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ได้แก่ สภาพภูมิอากาศจาก
ภาพถ่ายจากดาวเทียม การหาค่าพิกัดตาแหน่งหรือเส้นทาง การมองลักษณะภูมิประเทศเป็นสามมิติ เป็นต้น (Schaefer,
2003) นอกจากนั้ นอ่ านบทความวิ จั ย 1 บทความ และสร้ างสิ่ งประดิ ษฐ์ สื่ อการเรี ยนการสอนด้ านเทคโนโลยี ภู มิ
สารสนเทศ เพื่อเป็นฝึกคิดสร้างสรรค์ เช่น เกมส์ สื่อการสอน เป็นต้น การพัฒนาการเรียนแก่ผู้เรียนโดยนาผลงานในชั้น
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เรียนที่ผ่านกระบวนการทางานเป็นกลุ่มไปเผยแพร่ผลงานในโรงเรียน ปัญหาด้านเนื้อหา พบว่าพื้นฐานของการเรียนรู้ของ
สังคมศึกษา ส่วนใหญ่การเรียนเน้นเนื้อหาบรรยาย ไม่มีความรู้พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี ทาให้รู้สึกยากประกอบกับผู้เรียน
ไม่มีความถนัด ทาให้ห่วงเรื่องคะแนนและเกรดอาจมีผลกระทบต่อการได้ทุนการศึกษา ภาคทฤษฎีเนื้อหาในหลักสูตรมี
มาก ระยะเวลาค่อนข้างมีเวลาที่จากัด ผู้เรียนไม่มีพื้นฐาน ทาให้การเรียนรู้เนื้อหาค่อนข้างใช้ระยะเวลานาน ไม่ตรงตาม
แผนการสอน จึงต้องทาการนาเอกสารประกอบการสอนมาใช้ประกอบการเรียนและสอนเสริม เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้
ครบตามแผนการสอน (Suwanlee, 2012; Keengwe and Onchawari, 2008) เมื่อเข้าสู่ภาคปฏิบัติทางคอมพิวเตอร์
และใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ค่อนข้างมีปัญหามาก สาเหตุหน้าจอโปรแกรมเป็นภาษาอังกฤษ ทาให้
ผู้เรียนไม่คุ้นเคย การแก้ไขของผู้สอนจึงทาการเขียนคู่มือสาหรับการเรียนโปรแกรมเป็นภาษาไทยให้ผู้เรียนได้เข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น และสอนการเรียนรู้จากแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติโดยการออกภาคสนามเก็บข้อมูลตามความสนใจของผู้เรียน หลังจาก
เก็บข้อมูลภาคสนามเรียบร้อยแล้วให้นาข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และออกแบบสื่อ ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม สินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เส้นทางการไหว้พระ 9 วัด เขตเศรษฐกิจ พื้นที่ปลูกพืช
เศรษฐกิจ ภาษาและวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ เป็นต้น
ปัญหาด้านสื่อการสอน พบว่า ไม่มีปัญหามากนัก เนื่องจากมีสื่อการเรียนรู้มีความหลากหลาย เช่น แผนที่ ใบ
งาน มีการจัดทาสื่อที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน เช่น ดีวีดี วิดิทัศน์ เพาเวอร์พอยต์ Google Map มาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาทักษะการสอนแก่
ผู้เรียนในอนาคตกับสภาพพื้นที่จริง ผู้เรียนได้เห็นความสาคัญของการเรียนภูมิสารสนเทศ เพื่อนาความรู้ไปพัฒนาด้าน
การสอนและการบริหารการจัดการเชิงพื้นที่ ในโรงเรียน เช่น การสร้างแผนที่โรงเรียน การสร้างฐานข้อมูล เช่น จานวน
นักเรียน จานวนบุคลากร เป็นต้น (Wei, 2011) รวมทั้งสอนเทคนิคการเก็บค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ผ่านโทรศัพท์มือถือ
เพื่อใช้ในการเก็บตาแหน่งที่สาคัญเป็นฐานข้อมูลใช้พัฒนาด้านต่างๆ
ปัญหาด้านวัดและประเมินผล พบว่า ไม่มีปัญหามากนัก เนื่องจากมีรายละเอียดในแผนการเรียนการสอน แต่
ผู้เรียนมีความคิดเห็นเรื่องข้อสอบค่อนข้างยากมีทั้งเชิงทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และเป็นข้อสอบปรนัยทั้งหมด ผู้เรียนเกิด
ความกังวลเรื่องคะแนนและเกรด เพราะถ้าได้เกรดไม่ถึง 3.50 จะมีผลต่อการของทุนการศึกษาทางด้านครู ผู้สอนจึงได้
ออกข้อสอบและวิธีการวัดและประเมินผลให้มีความหลากหลายมากขึ้น
ตารางที่ 2. ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการสอนรายวิชาภูมิสารสนเทศ

ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
แนวทางการแก้ไข
1. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
1.1 ไม่สนใจในกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา 1. เชิญอาจารย์พเิ ศษมาบรรยายให้ได้เห็นการวิเคราะห์โปรแกรมที่เป็นรูปธรรม
ค่อนข้างยาก
ที่ชัดเจน
2. สอนการเรียนรู้จากแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติโดยการออกภาคสนาม เก็บข้อมูล
เพื่อกระตุ้นความสนใจของผูเ้ รียน
2. ด้านเนื้อหา
2.1 เนื้อหามีสาระมาก เวลาจากัด และ
1. ควรเขียนคู่มือสาหรับการเรียนโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์จาก
2.2 จานวนผู้เรียนเป็นจานวนมาก ไม่สะดวกต่อการ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้ผู้เรียนได้เข้าใจมากยิง่ ขึ้น
สอนภาคปฏิบัติ
2. ควรมีการจัดชั่วโมงการสอนเสริม กาหนดลงไว้ในตารางสอน เพื่อจะทาให้
ผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลา
3. ควรจัดอาจารย์หรือผู้ช่วยสอนไปช่วยสอนภาคปฏิบัติ เพื่อจะได้ทันต่อ
ผู้เรียนคนอื่นและทันต่อระยะเวลาในเนือ้ หา
3. ด้านสื่อการสอน
3.1 สื่อการสอนไม่พร้อมใช้งาน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ 1. ตรวจสอบปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน
2. หาแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมและหาหนังสือที่เกี่ยวข้องประกอบการสอน
3.2 สื่อที่ใช้สอนด้านโปรแกรมระบบสารสนเทศ
3. ควรสร้างเนื้อหาความรู้บนเครือข่ายและสร้างสื่อการสอนในรูปแบบของสื่อ
ภูมิศาสตร์ ค่อนข้างยาก
ประสมเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา เพือ่ แก้ไขปัญหา
ระหว่างผู้สอนกับผูเ้ รียน
4. ด้านการวัดและประเมินผล
4.1 ข้อสอบยากเกินไป
1. ออกข้อสอบให้มคี วามหลากหลาย เช่น ถูกผิด เติมคา และเขียนเชิงวิเคราะห์
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สรุปผลการวิจยั

1. ผลการวิจัยสถานภาพทั่วไปของเป็นผู้เรียนรายวิชาภูมิสารสนเทศ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จานวนทั้งสิ้น 38 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ไม่เคยได้ยินหรือรู้จักภูมิ
สารสนเทศ ถ้าเคยได้ยินมาจากข่าว การเรียนการสอนได้ใช้การสอนทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
2. ผลการวิจัยผู้เรียนมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภูมิสารสนเทศ
ภาพรวม พบว่า มีสภาพปัญหาระดับมาก ในแต่ละด้านพบว่า มีสภาพปัญหาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านเนื้อหาและ
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านสื่อการสอนและด้านการวัดและประเมินผล
3. แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาภูมิสารสนเทศ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ
ด้านที่ 1 กิจกรรมการเรียนการสอน ควรหากิจกรรมที่หลากหลาย เช่น อาจารย์พิเศษ การออกภาคสนามเก็บ
ข้อมูล เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
ด้านที่ 2 เนื้อหา ควรเขียนคู่มือสาหรับการเรียนโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จากภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทยให้ผู้เรียนได้เข้าใจมากยิง่ ขึ้น และสอนการเรียนรู้จากแบบฝึกหัดภาคปฏิบัติโดยการออกภาคสนามเก็บข้อมูล
ด้านที่ 3 สื่อการเรียนการสอน ควรปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ด้านที่ 4 การวัดและประเมินผล ควรออกข้อสอบและวิธีการวัดและประเมินผลให้มีความหลากหลายมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ

ยิ่งขึ้น

1.ควรมีวิจัยความรู้พื้นฐานของผู้เรียน เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

2.ควรมีวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบการสอน เพื่อจะได้วิธีการสอนที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับการสอนรายวิชา
ภูมิสารสนเทศ

การนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

การวิ จั ยครั้ ง นี้ สามารถน าไปใช้ ประโยชน์ ในการพั ฒนาการเรี ยนการสอนในรายวิ ช าภู มิ สารสนเทศใน
สถาบันการศึกษา ที่สามารถสะท้อนสภาพปัญหาต่อการจัดการเรียนการสอนและแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนใน
รายวิชาอื่นๆ นอกจากนี้เป็นการบูรณาการด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย
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English Paragraph Writing through Cooperative Learning
___________________________________________________________________ 1
Orasa Roykhaew

Abstract

The research was aimed at supporting students’ English paragraph writing skills through
cooperative learning. The samples were 25 second year students who took English for
Communicative Writing course as an elective course in the second semester of an academic
year 2014 at King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand. The learners
were trained to write paragraphs through cooperative learning techniques. The data was
analyzed by the means, the percentage and t-test for dependent samples. The overall findings
showed that students’ English paragraph writing scores after studying increased at 0.05 level of
significance.
Keywords: english paragraph writing, cooperative learning

Background of the study

There are a number of different approaches to the practice of writing skills both in and
outside the classroom. We need to choose them, deciding whether we want students to focus
more on the process of writing than its product, whether we want them to study different
written genres, and whether we want to encourage creative writing – either individually or
cooperatively. (Harmer, 2007)
Maslow’s hierarchy of needs show that we need belongingness and emotional needs
especially relationships and work group. Therefore, theory of Maslow will help us review how
well the teacher fulfill students’ needs. They make each group member a stronger individual in
their own right. The right pattern should be flown to group improvement. They can then work
or discuss with classmates as a starting point to practicing their own work. (Johnson and
Johnson, 1983)
The researcher agreed to the ideas mentioned above. Therefore, the researcher
conducted a research by using cooperative learning technique for supporting the students’
paragraph writing skills.

Research purpose

The research was aimed at supporting English paragraph writing skill through cooperative
learning.

Research question

Can the co-operative learning technique support the writing skill?

1
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Methodology

Research methodology
The samples consisted of 25 undergraduate architecture students in the second semester
in the academic year 2014. The samples were selected as an elective course. They were
studying English for Communicative Writing. The samples were selected by purposive sampling.
The research was undertaken for two months.

Model of a Basic Paragraph
Introduction : Topic sentence (main idea)
Body: Specific supporting statements
Conclusion: Restatement of main idea (optional)
The Writing Process
1. Getting Started
 Understanding the assignment
 Selecting a topic
 Collecting Information
2. Planning
 Forming a thesis
 Using methods of development
 Developing a plan or an outline

Cooperative Learning
1. Students selected the group size. Each group
consisted of 5 members. Then, they discussed the
topics by brainstorming and sharing ideas among
each group.
2. Within the groups, they used Round Robin
Brainstorming and Numbered Head Together
activities for their outline.

3. Drafting
 Opening your draft
 Developing the middle
 Ending your draft

3. They started the first draft. They sometimes
consulted the instructor.

4. Revising
 Improving ideas
 Learning organization and voice revising
collaboratively

4. They revised the paragraph in their groups. (ThreeMinutes Review activity)

5. Editing and Proofreading
 Editing for style
 Proofreading for correctness

5. They edited their work between other groups.

6. Submitting
 Preparing a paper for submission
 Checking for page design and
documentation

6. They used the similar topics for their individual work
and shared editing
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Research instrument
1. The research instrument used in this study consisted of English paragraphs written by
the samples.
2. The criteria of correction and scoring for every stage was based on and adapted from
Teaching ESL Writing (Reid, 1993) and Testing ESL Composition: A Practical Approach
(Jacobs, et. al, 1981).
There were content, organization, vocabulary, language use and mechanics. Marks were
classified as follows:
4.50 - 5.00 marks = excellent
3.50 - 4.49 marks = very good
2.50 - 3.49 marks = good
1.50 - 2.49 marks = fair
1.00 - 1.49 marks = poor
Data analysis
The obtained data was analyzed by the means, the percentage and t-test for dependent
samples. The data was analyzed by using the statistical package for the Social Sciences (SPSS).

Results

scores

The results of this study revealed that the students’ paragraph writing English skills was
rather positive. In terms of the language development, the students’ paragraph writing English
marks greatly increased 51.28% of the students’ writing scores in the post test were higher than
the means, compared with 31.68% in the pre-test (Figure 1). More interestingly, most of the
students stated that they were highly supported English paragraph writing by cooperative
learning.
pre-test

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

post-test

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25

number of samples
Figure 1. The samples’ writing scores of the pre-test and post test
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Conclusion
The results indicated that students’ paragraph writing skills were better after using
cooperative learning. The overall findings showed that students’ English paragraph writing marks
after studying increased at 0.05 level of significance. It meant that co-operative learning
techniques could possibly improve students’ paragraph writing skills.

Recommendation
Cooperative learning should be taught in other English courses. The researcher hopes
that cooperative learning has increasingly become a popular form of active learning. It will
enlighten Thai students’ learning.
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การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์รายวิชาหลักโภชนาการด้วยพฤติกรรม 3 อ.
Experience Enhancement Activities with 3E’s Behavior in Principle of Nutrition Course

___________________________________________________________________
1
1

ปิ่นมณี ขวัญเมือง และนลินี รัตนสุวรรณ
Pinmanee Kwamuang1 and Nalinee Rattanasuwan1

บทคัดย่อ

การใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้วยพฤติกรรม 3 อ. ในการเรียนวิชาหลักโภชนาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้เรียนได้นาหลักพฤติกรรม 3 อ. ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ตามความเหมาะสม และเพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้เรียน
ต่อการใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้วยหลักพฤติกรรม 3 อ. การใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้วยพฤติกรรม 3 อ.
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักโภชนาการ ประจาภาคเรียนที่
2/2558 จานวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบบันทึกกิจกรรมประจาวัน ใช้บันทึกการรับประทาน
อาหาร บันทึกการออกกาลังกาย และบันทึกการทาสมาธิ 2) แบบสรุปข้อมูลการทากิจกรรม 3 อ. และ 3) แบบแสดง
ความคิดเห็นของผู้เรียน ใช้เวลาทากิจกรรมรวม 12 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า ด้านการบริโภคอาหาร ผู้เรียนส่วน
ใหญ่บริโภคอาหาร 3 มื้อต่อวัน (ร้อยละ 57.90) และพลังงานที่ได้รับจากการบริโภคอาหารอยู่ระหว่าง 1000-1200
Kcal (ร้อยละ 28.90) ด้านการออกกาลังกาย ผู้เรียนมีพฤติกรรมการออกกาลังกายแตกตางกัน และใช้ระยะเวลาใน
การออกกาลังกายอยู่ระหว่าง 20-30 นาที/ครั้ง (ร้อยละ 28.20) ด้านการบริหารใจ ผู้เรียนส่วนใหญ่เลือกวิธีการนั่ง
สมาธิ (ร้อยละ 67.10) และใช้เวลาในการทาสมาธิ 10-15 นาที/ครั้ง (ร้อยละ 50.00) ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการ
จัดกิจกรรม พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้วยพฤติกรรม 3 อ. ในการเรียน โดย
ผู้เรียนได้รับประโยชน์ และสามารถนารูปแบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
4.667)
คาสาคัญ: กิจกรรม 3 อ. การรับประทานอาหาร ออกกาลังกาย การบริหารใจ

Abstract

The experience enhancement activities with 3E’s Behavior in Principle of Nutrition Course
aimed to the students can apply this knowledge in their daily life appropriately and assessed the
opinion’s students on using experience enhancement activities with 3E’s Behavior. This research was
quantitative research, the population of this research were 21 students who register in principle of
nutrition courses, second semester, academic year 2015. The tools used in this research were 1) the
daily activities record form used to recorded dietary, exercise, and meditation, 2) the summary of
3E’s Behavior form, and 3) the opinion form. The time of activity was 12 weeks. The results found
that; food consumption, most students were eaten 3 meals per day (57.90%), and got energy from
food between 1000-1200 Kcal (28.90 %); exercised, the exercise behavior of students were different,
and taken time for exercise about 20-30 minutes/session (28.20%); mental management, most
students were practiced with meditation (67.10%) and taken time for 10-15 minute/session (50.00 %).
The opinion’s students on activity, they were satisfied in 3E’s Behavior activity on Principle of
Nutrition Courses, they got benefit and cloud to applied 3E’s Behavior on daily life as very good
(mean = 4.667).
Keywords: 3E’s Behavior, food consumption, exercise, mental management
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บทนา

วิชาหลักโภชนาการ (03606512) 3(3-0-6) จานวน 3 หน่วยกิต เป็นวิชาเลือกในแขนงวิชาอุตสาหกรรม
เกษตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2554) (คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม, 2554) เป็นวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนเฉพาะภาคทฤษฎี ซึ่งผู้สอนได้กาหนดวัตถุประสงค์
รายวิชาด้านความรู้ความจา ความเข้าใจ และการนาไปใช้ โดยวัตถุประสงค์ที่สาคัญด้านการนาไปใช้ที่สาคัญ คือ
เพื่อให้ผู้เรียนได้นาความรู้ภาคทฤษฎีที่ได้จากการเรียนในชั้นเรียนไปใช้ แก้ปัญหาภาวะโภชนาการของตนเอง
ตลอดจนนาความรู้เกี่ยวกับหลักโภชนาการไปใช้ในการดารงชีวิตได้อย่างถูกต้อง โดยคานึงการมีสุขภาพที่ดีจากการ
บริโภคอาหารควบคู่กับสุขภาพกาย และสุขภาพใจ (ปิ่นมณี, 2558) ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่
เป็นทฤษฎีอย่างเดียว ซึ่งผู้สอนพบว่าถ้าไม่ มีกิจกรรมเสริมในการเรียนการสอน ผู้เรียนส่วนใหญ่เรียนเพื่อให้สอบ
ผ่าน และไม่เห็นความสาคัญในรายวิชาอย่างแท้จริง สาหรับวิชาหลักโภชนาการ นับเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินชีวิตประจาวันของทุกคน เพื่อให้การจัดการเรียนได้ผลตามวัตถุประสงค์ ผู้สอนได้นาพฤติกรรม 3 อ. มาใช้
เป็นกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ โดยตระหนักถึงการมีสุขภาพดีนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือดาเนิน
ชีวิตใน 3 เรื่อง คือ อาหาร ออกกาลัง และอารมณ์ หรือเรียกย่อๆ ว่า 3 อ. ประกอบด้วยอาหารเป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยให้
ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง ให้พลั งงานช่วยควบคุมการทางานของอวัยวะต่างๆ ให้เป็นปกติ ปฏิบัติโดยบริโภค
อาหารให้ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เป็นต้น การออกกาลังกาย เป็นกิจกรรมที่ ช่วยเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกัน
โรค ช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกาย โดยออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ หรืออย่างน้อย สัปดาห์ละ 3-4 วัน วันละไม่น้อยกว่า 30
นาที และอารมณ์ที่มีความสุขจะทาให้มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น สามารถปรับตัวได้กับสภาพแวดล้อม (มูลนิธิ
หมอชาวบ้าน, 2559) ดังนั้นการมีสุขภาพกายที่ดี การมีสุขภาพจิตและสุขภาพสังคมที่ดีมีความเกี่ยวข้องกับการ
บริโภคอาหาร หรืออาจกล่าวได้ว่า สุ ขภาพที่ดีมีความเกี่ยวข้องกับการบริโภคอาหาร การออกกาลังกาย และการ
ควบคุมอารมณ์ ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมในชีวิตประจาวันของผู้ปฏิบัติ ถ้าได้ตระหนักและปฏิบัติเป็นประจาจะช่วยให้
บุคคลมีสุขภาพกายและใจที่ดี (ปิ่นมณี, 2555)

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เรียนได้นาหลักพฤติกรรม 3 อ. ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ตามความเหมาะสม
2.เพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้วยหลักพฤติกรรม 3 อ. ใน
รายวิชาหลักโภชนาการ

ระเบียบวิธีวิจยั

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้วยพฤติกรรม 3 อ. เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักโภชนาการ ประจาภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 21 คน เครื่องมือที่
ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล คือ1) แบบบันทึกกิจกรรมประจาวัน ใช้บันทาการรับประทานอาหาร การออกกาลังกาย
และการทาสมาธิ 2) แบบสรุปข้อมูลการทากิจกรรม 3 อ. และ 3) แบบแสดงความคิดเห็นของผู้เรียน โดยมีขั้นตอน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ ขั้นที่ 1) การชี้แจงเกณฑ์การทากิจกรรมและแจกแบบบันทึกกิจกรรม โดยชี้แจงใน
สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน กาหนดให้ผู้เรียนทากิจกรรมเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ขั้นที่ 2) การส่งบันทึกการทา
กิจกรรม ผู้เรียนต้องส่งทุกสัปดาห์ ขั้นที่ 3) อาจารย์ผู้สอนตรวจแบบบันทึกและส่งคือผู้เรียน จากนั้นผู้เรียนต้องนาแบบ
บันทึกแต่ละสัปดาห์ไปสรุปลงในแบบสรุปข้อมูลการทากิจกรรม 3 อ. ขั้นที่ 4) ขั้นนาเสนอการทากิจกรรมหน้าชั้น
เรียน ดาเนินการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาทากิจกรรม และขั้นที่ 5) ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์โดยใช้หลัก 3 อ. โดยใช้แบบแสดงความคิดห็น โดยระยะเวลาทากิจกรรมดาเนินการคู่ขนานกับการ
เรียนภาคทฤษฎีจากตาราตามเวลาเรี ยนที่กาหนดไว้ เมื่อสิ้นสุดการทากิจกรรมทุกขั้นตอน อาจารย์ผู้สอนนาแบบ
ประเมินมาวิเคราะห์ และสรุปผลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสรุปผลการจัดกิจกรรม
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล

การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาหลักโภชนาการด้วยพฤติกรรม 3 อ. กับกลุ่มผู้เรียนจานวน 21 คน
พบว่าผู้เรียนเป็นเพศชาย 4 คน เพศหญิง 17 คน โดยผู้เรียนมีอายุ 20 ปี จานวน 1 คน อายุ 21 ปี จานวน 13 คน
อายุ 22
ปี จานวน 5 คน และอายุ 23 ปี จานวน 2 คน ซึ่งผลการทากิจกรรมของผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน เป็น
ระยะเวลา 12 สัปดาห์ มีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลการทากิจกรรมด้านการบริโภคอาหาร
ข้อมูลการบริโภคอาหาร พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่บริโภคอาหาร 3 มื้อต่อวัน รองลงมาคือ 2 มื้อต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ 57.90 และ 41.30 โดยพลังงานที่ได้รับส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1,000-1,200 และ 1,200-1,400 Kcal คิดเป็น
ร้อยละ 28.90 และ 23.40 ตามลาดับ (ตารางที่ 1) ซึ่งผู้เรียนพิจารณาการบริโภคอาหารโดยคานวณการบริโภค
อาหารจากการเรียนในตารา (ปิ่นมณี, 2555)
ตารางที่ 1 ผลการจัดกิจกรรมการบริโภคอาหารของผู้เรียนเกี่ยวกับจานวนมื้ออาหาร และพลังงานที่ได้รับจาก
อาหารต่อวัน
รายการ

1 มื้อ

จานวนมื้ออาหาร/วัน (%) 0.80
พลังงานที่ได้รับต่อวัน (%) -

<1000
Kcal
41.30 57.90
15.90
2 มื้อ

3 มื้อ

1000-1200 1200-1400 1400-1600 1600-1800 >1800
Kcal
Kcal
Kcal
Kcal
Kcal
28.90
23.40
15.55
10.70
5.60

ลักษณะการบริโภคอาหารของผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นการบริโภคอาหารมื้อหลัก เครื่องดื่ม และ ผัก-ผลไม้ คิดเป็น
ร้อยละ 47.83 27.13 และ 19.73 (ตารางที่ 2) เมื่อพิจารณาข้อมูลแล้วเป็นการบริโภคอาหารที่ครบถ้วนตามหลัก
โภชนาการ และการคานวณค่าดัชนีมวลกายของผู้เรียน เมื่อแปรผลตามเกณฑ์อ้างอิงน้าหนักส่วนสูง (กรมอนามัย,
2543) พบว่า ค่าดัชนีมวลกายส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ (18.50-22.90) คิดเป็นร้อยละ 57.50 มีผู้เรียนบางส่วนที่มี
ดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์อ้วน (25.5-29.9) คิดเป็นร้อยละ 19.10 ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการรับประทานอาหารเกิน
ความต้องการของร่างกาย (ทั้งประเภทอาหาร แป้ง ไขมัน และอาหารใยอาหารต่า) และขาดการออกกาลังกายที่
เหมาะสม รวมทั้งพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ชอบการเคลื่อนไหว เช่น ติดทีวี ติดเกมส์ หรือติดคอมพิวเตอร์ ซึ่งพบ
มากในกลุ่มวัยรุ่น (พวงทอง, 2557)
ตารางที่ 2 ลักษณะการบริโภคอาหาร และค่าดัชนีมวลกาย

าหนักน้อย
ปกติ
ท้วม
อ้วน อ้วนมาก
มื้อหลัก ผัก-ผลไม้ เครื่องดื่ม อื่นๆ น้(<18.05)
(18.50-22.9) (23.0-24.9) (25.0-29.9) (>30)
ลักษณะอาหารที่บริโภค (%) 47.83 19.73
27.13 5.31
ดัชนีมวลกาย (BMI) (%)
11.5
57.50
7.90
19.10
4.00
รายการ

2. ผลการจัดกิจกรรมการออกาลังกาย
วิธีการออกกาลังกายและระยะเวลาที่ใช้ในการออกกาลังกาย พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ออกกาลังกายโดยวิธีอื่นๆ
เช่น ฮูลาฮูป เต้นแอโรบิค กายบริหาร แกว่งแขน Sit-Up โยคะ วิดพื้น กระโดดเชือก ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 39.00
รองลงมาคือ การวิ่ง/เดิน ปั่นจักรยานและว่ายน้า คิดเป็นร้อยละ 36.50 19.90 และ 4.60 ตามลาดับ (ตารางที่ 3) ซึ่ง
พฤติกรรมการออกกาลังกายของผู้เรียนมีความตางกันเนื่องจากการรับรูสมรรถนะตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคม การมี
เพื่อนออกกาลังกาย การมีสถานที่ออกกาลังกาย ระยะเวลาเดินทางไปออกกาลังกาย (ประศักดิ์, 2546) โดยผู้เรียนใช้
ระยะเวลาในการออกกาลังกายส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 20-30 นาที/ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 28.20 รองลงมาคือ 30-40
นาที/ครั้ง 40-50 นาที/ครั้ง มากกว่า 60 นาที/ครั้ง และ 50-60 นาที/ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 27.40 19.40 12.70
และ 12.30 ตามลาดับ ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาในการออกกาลังกายตามเกณฑ์เวลาที่เหมาะสม คือ อย่าง
น้อย 20-30 นาที/ครั้ง (ชาตรี และ นฤพนธ์, 2545; วรศักดิ์, 2523)
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ตารางที่ 3 วิธีการออกกาลังกาย และระยะเวลาที่ใช้ในการออกกาลังกาย

20-30
30-40
40-50
50-60
>60
วิ่ง/เดิน ว่ายน้า ปั่นจักรยาน อื่นๆ (นาที
/ครั้ง) (นาที/ครั้ง) (นาที/ครั้ง) (นาที/ครั้ง) (นาที/ครั้ง)
วิธีการออกกาลังกาย (%) 36.50 4.60
19.90 39.00
เวลาในการออกกาลัง (%)
28.20
27.40
19.40
12.30
12.70
รายการ

3. ผลการจัดกิจกรรมการทาสมาธิ
วิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการทาสมาธิ พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่เลือกการนั่งสมาธิ รองลงมาคือ การเดิน
จงกรม และการสวดมนต์ คิดเป็นร้อยละ 67.10 23.60 และ 9.30 ตามลาดับ โดยใช้เวลาในการทาสมาธิ 10-15 นาที/
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ 15-20 นาที/ครั้ง มากกว่า 25 นาที/ครั้ง และ 20-25 นาที/ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 25.40 13.10 และ11.10 (ตารางที่ 4) สอดคล้องกับสุรวัฒน์ (2552) ซึ่งกล่าวถึงการฝึกสมาธิใน
ชีวิตประจาวันอย่างน้อยควรฝึกโดยใช้เวลาวันละ 15-30 นาที
ตารางที่ 4 วิธีการทาสมาธิ และระยะเวลาที่ใช้ในการทาสมาธิ
รายการ
วิธีการทาสมาธิ (%)
เวลาในการทาสมาธิ (%)

นั่งสมาธิ

เดินจงกรม

สวดมนต์

67.10
-

23.60
-

9.30
-

10-15
15-20
20-25
> 25
(นาที/ครั้ง) (นาที/ครั้ง) (นาที/ครั้ง) (นาที/ครั้ง)
50.00
25.40
11.10
13.10

4. ความพึงพอใจในการทากิจกรรม
ความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมเสริมบทเรียนวิชาหลักโภชนาการพบว่า ผู้เรียนได้รับประโยชน์จาก
กิจกรรมการบริโภคอาหาร มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 3 รายการ คือ ผู้เรียนรู้ถึงแนวทางการบริโภคอาหารเพื่อให้
สุขภาพดี และมีสุข (ค่าเฉลี่ย = 4.571) ผู้เรียนนาความรู้ภาคทฤษฎีไปใช้เป็นหลักการบริโภคอาหารในชีวิตประจาวันได้
(ค่าเฉลี่ย = 4.524) ประโยชน์ภาพรวมที่ได้รับจากกิจกรรมการบริโภคอาหาร (ค่าเฉลี่ย = 4.524) ความคิดเห็นในระดับ
มาก 2 รายการ ได้แก่ ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการที่ตนเองเลือกได้อย่างเหมาะสม
(ค่าเฉลี่ย = 4.381) ผู้เรียนสามารถแนะนาการบริโภคอาหารที่ถูกต้องให้กับสมาชิกในครอบครัว และคนรู้จักได้อย่าง
มั่นใจ (ค่าเฉลี่ย = 4.143) และผู้เรียนสามารถกาหนดพลังงานที่ได้รับจากอาหารในแต่ละวันได้เหมาะสมกับตนเอง
(ค่าเฉลี่ย = 4.095) ซึ่งในภาพรวมผู้เรียนได้รับประโยชน์ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.373) (ตารางที่ 5)
ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการออกกาลังกาย ในระดับมากที่สุด 2 รายการ คือ การออกกาลังกาย
จัดเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญต่อสุขภาพอย่างยิ่ง (ค่าเฉลี่ย = 4.619) ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการทากิจกรรมออก
กาลังกาย (ค่าเฉลี่ย = 4.571) ผู้เรียนมีความคิดเห็นในระดับมาก 4 รายการ ได้แก่ ผู้เรียนเลือกประเภทของการออก
กาลังกายที่เหมาะสมกับตนเองได้ตามเวลาและโอกาสอันสมควร (ค่าเฉลี่ย = 4.381) ประโยชน์ในภาพรวมที่ได้รับจาก
กิจกรรมออกกาลังกาย (ค่าเฉลี่ย = 4.333) ผู้เรียนสามารถจัดเวลาออกกาลังกายตามเกณฑ์ที่กาหนดได้ (ค่าเฉลี่ย =
4.047) หลังทากิจกรรมครบตามเวลาที่กาหนดผู้เรียนเริ่มรักการออกกาลังกาย (ค่าเฉลี่ย = 4.000) และบางครั้ง
ผู้เรียนรู้สึกขี้เกียจออกกาลังกายอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.857) (ตารางที่ 5)
ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการทาสมาธิ อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ การทาสมาธิให้ผู้เรียนมีสติ และ
สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ (ค่าเฉลี่ย = 4.238) การทาสมาธิทาให้ผู้เรียนมีใจสงบ ไม่เครียด นอนหลับสบาย
(ค่าเฉลี่ย = 4.095) การทาสมาธิก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย = 4.190) และการทาสมาธิเป็น
สิ่งดี มีประโยชน์ จะทาให้เป็นนิสัยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.190) และสุดท้ายผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการทา
กิจกรรมตามหลัก 3 อ. ในการเรียนวิชาหลักโภชนาการ และสามารถนารูปแบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
ได้อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.667) (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 ระดับความคิดเห็นของผู้เรียนด้านต่างๆ ต่อการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้วยหลักพฤติกรรม 3 อ.
ระดับความคิดเห็นการจัดกิจกรรม
ค่าเฉลี่ย
รายการ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
(n=21)
5
4
3
2
1
1. ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริโภคอาหาร
4.373
1.1 ผู้เรียนนาความรู้ภาคทฤษฎีไปใช้เป็นหลัก 12
8
1
4.524
การเพื่อบริโภคอาหารในชีวิตประจาวันได้ (57.1) (38.1)
(4.8)
1.2 ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากบริโภคอาหาร
11
7
3
ตามหลักโภชนาการที่ตนเองได้เลือกอย่าง
4.381
(52.4) (33.3)
(14.3)
เหมาะสม
1.3 ผู้เรียนรู้ถึงแนวทางการบริโภคอาหาร
15
3
3
4.571
เพื่อให้สุขภาพดี และมีสุข
(71.4) (14.3)
(14.3)
1.4 ผู้เรียนสามารถกาหนดพลังงานที่ได้รับ
7
9
5
จากอาหารในแต่ละวันได้เหมาะสมกับ
4.095
(33.3) (42.9)
(23.8)
ตนเอง
1.5 ผู้เรียนสามารถแนะนาการบริโภค
9
7
4
1
อาหารที่ถูกต้องให้กับสมาชิกใน
4.143
(42.9) (33.3)
(19.0)
(4.8)
ครอบครัว และคนรู้จักได้อย่างมั่นใจ
1.6 ประโยชน์ภาพรวมที่ได้รับจาก
12
8
1
4.524
กิจกรรมการบริโภคอาหาร
(57.1) (38.1)
(4.8)
2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการออกกาลังกาย
4.301
2.1 การออกกาลังกายจัดเป็นกิจกรรม
14
6
1
4.619
ที่มีความสาคัญต่อสุขภาพอย่างยิ่ง
(66.7) (25.6)
(4.8)
2.2 ผู้เรียนสามารถจัดเวลาออกกาลังกาย
5
12
4
4.047
ตามเกณฑ์ที่กาหนดได้
(23.8) (57.1)
(19.0)
2.3 ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการทา
12
9
4.571
กิจกรรมออกกาลังกาย
(57.1) (42.9)
2.4 ผู้เรียนเลือกประเภทของการออก
10
9
2
กาลังกายที่เหมาะสมกับตนเองได้
4.381
(47.6) (42.9)
(9.5)
ตามเวลาและโอกาสอันสมควร
2.5 บางครั้งผู้เรียนรู้สึกขี้เกียจออกกาลังกาย 6 (28.6) 7 (33.3) 7 (33.3) 1 (4.8)
3.857
2.6 หลังทากิจกรรมครบตามเวลาที่
5
11
5
4.000
กาหนดผู้เรียนเริ่มรักการออกกาลังกาย (23.8) (52.4)
(23.8)
2.7 ประโยชน์ในภาพรวมที่ได้รับจาก
9
10
2
4.333
กิจกรรมออกกาลังกาย
(42.9) (47.6)
(9.5)
3. ประโยชน์จากการทาสมาธิ
4.178
3.1 การทาสมาธิทาให้ผู้เรียนมีสติและ
10
8
1
2
4.238
สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้
(47.6) (38.1)
(4.8)
(9.5)
3.2 การทาสมาธิทาให้ผู้เรียนมีใจสงบ
5
14
1
1
4.095
ไม่เครียด นอนหลับสบาย
(23.8) (66.7)
(4.8)
(4.8)
3.3 การทาสมาธิก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้
6
13
2
4.190
ที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
(28.6) (61.9)
(9.5)
3.4 การทาสมาธิเป็นสิ่งดี มีประโยชน์ท่าน
8
8
4
4.190
จะทาให้เป็นนิสัย
(38.1) (42.9)
(19.0)
4. ประโยชน์จากการทากิจกรรมหลัก 3 อ.
ผู้เรียนท่านได้ประโยชน์จากการทากิจกรรม 15
5
1
4.667
และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
(71.4) (23.8)
(4.8)
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SD

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก

0.6016 มากที่สุด
0.7400

มาก

0.7464 มากที่สุด
0.7684

มาก

0.9103

มาก

0.6016 มากที่สุด
มาก
0.5896 มากที่สุด
0.6690

มาก

0.5071 มากที่สุด
0.6690

มาก

0.9013

มาก

0.7071

มาก

0.6583

มาก
มาก

0.9436

มาก

0.7003

มาก

0.6016

มาก

0.7496

มาก

0.5773 มากที่สุด
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สรุปผลการวิจยั

จากการจัดกิจกรรมเสริมบทเรียน กล่าวได้ผู้เรียนคานึงถึงหลักการมีสุขภาพดีตามหลัก 3 อ. โดยนาความรู้
เกี่ยวกับหลักโภชนาการไปใช้ในชีวิตประจาวันในด้านการบริโภคอาหาร ผู้เรียนส่วนใหญ่บริโภคอาหาร 3 มื้อต่อวัน
และได้รับพลังงานจากการบริโภคอาหารระหว่าง 1000-1200 Kcal ผู้เรียนได้ออกกาลังกายและเห็นประโยชน์ของการ
ออกกาลังกายโดยผู้เรียนมีพฤติกรรมการออกกาลังกายแตกต่างกัน อันเนื่องจากการรับรู้สมรรถนะตนเอง แรง
สนับสนุนทางสังคม การมีเพื่อนออกกาลังกาย การมีสถานที่ออกกาลังกาย และระยะเวลาเดินทางไปออกกาลังกาย
(ประศักดิ์, 2546) และผู้เรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาในการออกกาลังกาย 20-30 นาที/ครั้ง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์หมาะสม คือ อย่าง
น้อยใช้เวลาออกกาลังกาย 20-30 นาที (ชาตรีและนฤพนธ์, 2545; วรศักดิ์, 2523) นอกจากนั้นผู้เรียนได้ฝึกควบคุมคุม
อารมณ์โดยการทาสมาธิ และเห็นประโยชน์ของการทาสมาธิ โดยผู้เรียนส่วนใหญ่เลือกนั่งสมาธิ และใช้เวลาในการทา
สมาธิ 10-15 นาที/ครั้ง สอดคล้องกับสุรวัฒน์ (2552) ได้กล่าวถึงเวลาในการฝึกสมาธิว่า อยางนอยควรใช้เวลาในการ
ฝึกให้ได้วันละ 15-30 นาที
สาหรับความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ด้วยพฤติกรรม 3 อ. ในรายวิชาหลัก
โภชนาการ ผู้เรียนมีความคิดเห็นว่าได้รับประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมการบริโภคอาหารมากที่สุด 3 รายการ คือ
สามารถนาความรู้ภาคทฤษฎีไปใช้เป็นหลักการเพื่อบริโภคอาหารในชีวิตประจาวันได้ รู้ถึงแนวทางการบริโภคอาหาร
เพื่อให้สุขภาพดีและมีสุข และประโยชน์ภาพรวมที่ได้รับจากกิจกรรมการบริโภคอาหาร ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเลือก
รับประทานอาหารได้เหมาะสมกับช่วงวัย ซึ่งจะช่วยลดการเกิดโรคจากการบริโภคอาหารได้ โดยโรงพยาบาลศิริราช
(2556) ได้กล่าวว่าปัจจุบันเด็กวัยรุ่นมีการบริโภคอาหารไม่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย ก่อให้เกิดการขาด
สารอาหาร ดังนั้นการแนะนาการบริโภคอย่างถูกต้องจะช่วยลดการเกิดปัญหาทางโภชนาการของวัยรุ่นได้
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมการออกกาลังกายระดับมากที่สุด 2 รายการ โดยเห็น
ว่าการออกกาลังกายเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญต่อสุขภาพอย่างยิ่ง และผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการทากิจกรรม
ออกกาลังกายโดยประโยชน์ของการออกกาลังกายมีอยู่หลายด้าน เช่น ผลตอระบบหัวใจ ผู้ที่ออกกาลังกายเป็นระยะ
เวลานานๆ จะสามารถหายใจเข้าออกได้อยางเต็มที่ ทาให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง สามารถป้องกันการเกิดโรคหัวใจ
เสื่อมสมรรถภาพหรือหัวใจวายได้ นอกจากนี้การออกกาลังกายยังเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน ท้าทายความสามารถ
สร้างสุขภาพที่ดี และยังทาให้มีจิตใจที่แจ่มใส มีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อผูอื่น มีไหวพริบและสติปญญาที่ดี (วุฒิพงษ,
2537)
ผู้เรียนมีความพึงพอใจด้านประโยชน์จากการทาสมาธิระดับมากทุกรายการ โดยการทาสมาธิทาให้ผู้เรียนมีสติ
และสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ การทาสมาธิก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และการทาสมาธิเป็น
สิ่งดี มีประโยชน์และจะทาให้เป็นนิสัย ซึ่งประโยชน์โดยทั่วไปของการทาสมาธิ คือ ทาให้จิตใจได้ผ่อนคลายความตึง
เครียด ผ่องใส เกิดความสงบเยือกเย็น ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการศึกษาเล่าเรียนและในการทางานต่างๆ (ประยูร,
2552) นอกจากนี้พบว่าในการแพทย์สมัยใหม่มีการใช้การเจริญสติและฝึกสมาธิในการรักษาผู้ป่วย โดย Chiesa and
Serretti (2010) ได้ทาการทดลองการเจริญสติและฝึกสมาธิในผู้ปวยที่ติดเชื้อ HIV พบว่าการเจริญสติช่วยให้ระบบ
ภูมิคุ้มกันของคนไข้ดีขึ้น
ความคิดเห็นในภาพรวมของการจัดกิจกรรม ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการทากิจกรรมตามหลัก 3 อ. ในการ
เรียนวิชาหลักโภชนาการ และสามารถนารูปแบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อยู่ในระดับมากที่สุด
สอดคล้องกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (2559) ได้ใช้หลัก 3 อ. ในการรณรงค์ให้คนไทย
มีสุขภาพกายใจที่ดี ห่างไกลจากการเป็นโรคอ้วนลงพุง โดยภาวะน้าหนักเกิน หรือโรคอ้วนลงพุงของคนไทยมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโรคอ้วนลงพุงถือเป็นสาเหตุของปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามมา เช่น ความดันโลหิต โรคหัวใจ
และหลอดเลือด มะเร็ง เป็นต้น และจากการสารวจพบว่าประชากร 1 ใน 3 ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไปเป็นโรคอ้วนลง
พุง จากการใช้กิจกรรมเสริมในการเรียนวิชาหลักโภชนาการ ผู้เรียนให้ความสาคัญกับการเรียนมากขึ้นและเห็น
ประโยชน์ของการเรียน สามารถนาความรู้จากการเรียนภาคทฤษฎีไปบูรณาการกับกิจกรรมที่ทาในชีวิตประจาวันได้
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การศึกษากระบวนการแปลงร่างงานวิจัยสู่สื่ออินโฟกราฟิกของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
A Study the Transformation Process of the Research Paper into Infographic Media
of Agricultural Communication Students, Faculty of Agriculture Technology,
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabung
____________________________________________________________________
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พัชรา เอี่ยมกิจการ อริชัย อรรคอุดม และ ณัฐวิภา สินสุวรรณ
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียนที่มุ่งศึกษากระบวนการแปลงงานวิจัยสู่สื่ออินโฟกราฟิกและการ
เปลี่ยนแปลงของนักศึกษาจากการเรียนรู้ในการแปลงงานวิจัยด้านการบริโภคสู่สื่ออินโฟกราฟิก โดยดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตร ชั้นปีที่ 2 จานวน 65 คน ด้วยการใช้เครื่องมือแบบสารวจ
ที่มีคาถามปลายเปิด และจากการวิเคราะห์ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการแปลงงานวิจัยสู่สื่ออินโฟกราฟิกมี
ทั้งสิ้น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการเลือกงานวิจัย ขั้นการเลือกประเด็น ขั้นการแปลงงานสู่สื่ออินโฟกราฟิก และขั้นการ
ปรับสื่ออินโฟกราฟิกและการส่งเข้าประกวด และ 2) นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมใน
3 มิติ ได้แก่ มิติด้า นการวิ จั ย มิติ ด้า นอาหารและการบริโภค และมิติด้า นสื่ออินโฟกราฟิกที่ดีม ากขึ้น ยกเว้ น
นักศึกษาบางส่วนที่ยังคงมีทัศนคติทางลบต่อสื่ออินโฟกราฟิก
คาสาคัญ: การบริโภคอาหาร สื่ออินโฟกราฟิก

Abstract

This classroom research aimed 1) to study the transforming process of the research paper
into infographic media and 2) to study the change of student who were learning in the project
that aimed to transform research paper into infographic media. Data was collected from 65
sophomores of the Agricultural Communication curriculum by using the questionnaire. The
research result found that the learning process of transforming research paper into infographic
media has 4 steps : (1) selecting a research topic (2) selecting the issue (3) transforming research
paper into infographic media and (4) editing the infographic media and submitting to the
contest. Moreover, the research result also found that the students have positively changed
their knowledge, attitude, and behavior in terms of research, food, and consumption. However,
some students have negative attitudes toward the infographic media.
Keywords: Food consumption, Infographic media

บทนา

ประชาชนในชาติมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเป็นเป้าหมายสาคัญที่ชี้ให้เห็นถึง
ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของประเทศ การสื่อสารจึงมีบทบาทสาคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้
ประชาชนมีพ ฤติก รรมการบริโ ภคอย่า งถูก ต้อ ง โดยเฉพาะในยุค ปัจ จุบัน ที่ก้า วเข้า สู่โ ลกยุค ดิจิทัล ที่สื่อ ใหม่ๆ
เกิด ขึ้น มากมาย การนาสื่อ เหล่า นี้ม าประยุก ต์ใ ช้ใ นการเปลี่ย นแปลงพฤติก รรมการบริโ ภคจึง เป็น สิ่ง จาเป็น
โดยเฉพาะการใช้สื่อสารสนเทศแบบดิจิทัลประเภทอินโฟกราฟิก (Infographic) ที่ Smiciklas (2012) ได้กล่าวว่า
1

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร, 10520
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, จังหวัดปทุมธานี, 12120
3
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, จังหวัดปทุมธานี, 12110
2
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อินโฟกราฟิกเป็นการเชื่อมประสานระหว่างข้อมูลที่ถูกประมวลผลและจัดระบบ (Information) และเทคนิคการ
ออกแบบ (Graphic)
เข้า ด้ว ยกัน จึง ทาให้ก ารสื่อ สารในประเด็น ด้า นการบริโ ภคไปสู่ผู้รับ สารได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งพัชรา (2558) ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าอิ นโฟกราฟิกเป็นการนาเสนอภาพหรือ
กราฟิกที่แสดงข้อมูลทั้งในเชิงสถิติ ความรู้ หรือตัวเลข ที่ผ่านการจัดการข้อมูลจากที่มีความซับซ้อนให้เป็นข้อมูล
ที่ง่ายที่ผู้รับสารสามารถประมวลผลด้วยระยะเวลาอันรวดเร็วและจากัด จึงทาให้ในสังคมปัจจุบันอินโฟกราฟิก
กลายเป็นเครื่องมือเล่าเรื่องที่มีบทบาทสาคัญทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร โดยในสังคมปัจจุบันมนุษย์รับ
ข้อมูลข่าวสารมากกว่าในยุค ค.ศ. 1986 ถึง 5 เท่า (Richard, 2011) มนุษย์ต้องบริโภคข้อมูลข่าวสารประมาณ
100,500 คาต่อวัน หรือประมาณ 34 กิกะไบต์ (Bohn and Shor, 2012) แต่มนุษย์สามารถอ่านข้อมูลข่าวสาร
ได้เพียงร้อยละ 28 ของเนื้อหาเท่านั้น (Nielsen Norman Group, 2008) อินโฟกราฟิกจึงน่าจะเป็นสื่อที่มีความ
น่าสนใจและเหมาะสมกับคนในยุคปัจจุบันที่ช่วยผู้รับสารในการคัดสรร คัดกรอง และวิเคราะห์เนื้อหาจานวนมาก
ออกมาเป็นสาระสาคัญพร้อมการถ่ายทอดผ่านภาพที่ง่ายต่อการทาความเข้าใจของผู้รับสารในระยะเวลาที่จากัด
ซึ่งได้มีงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการสื่อสารด้วยภาพอีกว่าการสื่อสารด้วยภาพที่มีสีจะเพิ่มความ
ตั้งใจในการอ่านของผู้รับสารมากกว่าร้อยละ 80 (Hoadley et al., 2014) และผู้รับสารจะปฏิบัติตามข้ อมูลที่
ข้อความและภาพมากกว่าข้อมูลที่ไม่มีภาพประกอบ (Levie and Lentz, 1982) ดังนั้นจากพลังอานาจของสื่อ
อินโฟกราฟิกที่มีต่อสังคมในยุคปัจจุบันจึงเป็นจุดเริ่มต้นสาคัญที่ทาให้สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้สื่ออินโฟกราฟิกในการเผยแพร่งานวิจัยด้านระบบอาหาร โดยการทางาน
ร่วมกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อโครงการ “นวกรรมการสื่อสาร
จากงานวิจัยอาหารเพื่อการบริโภคอย่างถูกต้อง” หรือ Communication for Conscious Consumption (3C)
ที่นักวิจัยได้เชื่อมโยงกิจ กรรมจากโครงการวิจัยสู่การวิจัยในชั้นเรียนโดยได้นากระบวนการแปลงร่างงานวิจัยสู่สื่อ
อินโฟกราฟิกเป็นโจทย์ในการดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนแก่นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์
เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยนักศึ กษาจะได้
เรียนรู้กระบวนการผลิตสื่ออินโฟกราฟิกบนฐานข้อมูลจากงานวิจัยที่จะทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งในมิติด้าน
การวิจัย มิติด้านอาหารและการบริโภค และมิติด้านสื่ออินโฟกราฟิกผ่านการลงมือปฏิบัติจริง จากนั้นนักวิจัยจึง
ได้ทาการศึกษาและถอดบทเรียนกระบวนการแปลงร่า งงานวิจัยด้านการบริโภคสู่สื่ออินโฟกราฟิก และศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่ได้จากการเรียนรู้ในการแปลงร่างงานวิจัยด้านการบริโภคสู่สื่ออินโฟกราฟิก

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.เพื่อศึกษากระบวนการแปลงร่างงานวิจัยด้านการบริโภคสู่สื่ออินโฟกราฟิก
2.เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาจากการเรียนรู้ในการแปลงร่างงานวิจัยด้านการบริโภคสู่สื่อ
อินโฟกราฟิก

ระเบียบวิธีวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียนที่ดาเนินการการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาหลักสูตรนิเทศ
ศาสตร์เกษตร ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาสื่อเบื้องต้นทางการเกษตรและเข้าร่วมโครงการวิจัยแปลงร่างโดยสกว. ตอนกินเป็น จานวน
65 คน โดยการใช้แบบสารวจที่มีคาถามปลายเปิดในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) กระบวนการ
ที่นักศึกษาใช้ในการดาเนินการแปลงร่า งงานวิจัยด้านการบริโภคไปสู่สื่ออินโฟกราฟิกเพื่อใช้ในการเผยแพร่สู่
สาธารณะ และ 2) การเปลี่ยนแปลงที่ เกิดจากการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
ในมิติด้านการวิจัย มิติด้านอาหารและการบริโภค และมิติด้านสื่ออินโฟกราฟิก จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหาจากคาถามปลายเปิดเพื่อชี้ให้เห็นถึงกระบวนการในการแปลงร่างงานวิจัยด้านการบริโภคไปสู่สื่อ
อินโฟกราฟิก และการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ในการแปลงร่างงานวิจัยด้านการบริโภค
สู่สื่ออินโฟกราฟิก อีกทั้งการใช้วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์เพื่อจัดลาดับความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ของนักศึกษาในมิติต่างๆ
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. กระบวนการแปลงร่างงานวิจัยสู่สื่ออินโฟกราฟิก จากการวิเคราะห์ขั้นตอนการแปลงร่างงานวิจัยด้านการ
บริโภคสู่สื่ออินโฟกราฟิกจากการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาสามารถสรุปขั้นตอนในการดาเนินการได้ทั้งสิ้น 4 ขั้นตอน
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการเลือกงานวิจัย นักศึกษาจะทาการคัดเลือกงานวิจัยที่จะทาการแปลงร่างสู่สื่ออินโฟ
กราฟิกโดยเลือกจากชื่องานวิจัยเป็นลาดับแรก เมื่อได้ชื่องานวิจัยที่สนใจนักศึกษาจะทาการศึกษาเนื้อหาโดยการ
อ่านงานวิจัยฉบับย่อและ/หรือการชมคลิปวีดีโ อที่นาเสนอเนื้อหาของงานวิจัย ซึ่งหากพบว่าเนื้อหายังไม่สอดคล้อง
กับความสนใจของนักศึกษาก็จะกลับไปเลือกชื่องานวิจัยอีกครั้ง แต่หากเนื้อหาเป็นที่น่าสนใจนักศึกษาจะทาการ
อ่านงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการเลือกประเด็น นักศึกษาจะทาการค้นหาประเด็นที่น่าสนใจจากงานวิจัยเพื่อใช้ในการ
เผยแพร่ผ่านสื่ออินโฟกราฟิกภายหลังจากที่ได้คัดเลือกงานวิจัยที่สนใจเรียบร้อยแล้ว โดยเกณฑ์ในการคัดเลือก
ประเด็นที่จะนาเสนอผ่านสื่ออินโฟกราฟิกของนักศึกษามีหลากหลาย อาทิ ประเด็นที่เรื่องใกล้ตัวของคนทั่วไป
ประเด็นที่สอดคล้องกับความสนใจของนักศึกษา ประเด็นที่คนทั่วไปยังมีความรู้น้อย ประเด็นที่กาลังเป็นที่สนใจของ
คนทั่วไป ประเด็นที่นักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหา เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นการแปลงร่างสู่สื่ออินโฟกราฟิก ในขั้นตอนนี้นักศึกษาจะเริ่มต้นจากการค้นหาความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและสื่อ อินโฟกราฟิกเพื่อเพิ่มเติมความรู้ที่จะใช้ประกอบการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิก โดย
การศึกษาตัวอย่างสื่ออินโฟกราฟิกที่เผยแพร่ในประเทศไทยและต่างประเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับ
อาหารและการบริโภคเพื่อเป็นไอเดียในการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก และนักศึกษาบางส่วนที่ ขาดทักษะด้านโปรแกรม
การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกจะทาการเรียนรู้โปรแกรมผ่านสื่อและผู้รู้ต่างๆ จากนั้นนักศึกษาจะทาการวิเคราะห์ผู้รับ
สารที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการเผยแพร่สื่ออินโฟกราฟิกเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิกให้
เหมาะสมกับผู้รับสาร และเมื่อนักศึ กษามีข้อมูลเบื้องต้นในการผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาจึงเริ่ม
ร่างแบบอินโฟกราฟิกด้วยมือและโปรแกรมจนกระทั่งได้สื่ออินโฟกราฟิกฉบับร่าง
ขั้นตอนที่ 4 ขั้นการปรับสื่ออินโฟกราฟิกและการส่งเข้าประกวด นักศึกษาจะนาสื่ออินโฟกราฟิกฉบับร่าง
มาน าเสนอให้ แก่ ผู้ รั บสารกลุ่ ม ต่า งๆ เช่ น คณาจารย์ เพื่อ นนัก ศึ ก ษา รุ่ นพี่ รุ่ นน้ อ ง ครอบครั ว และอื่ น ๆ เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่จะมีประโยชน์ต่อการปรับแก้ไขสื่ออินโฟกราฟิก จากนั้นจึงนาความคิดเห็นไปปรับแก้ไข
เป็นสื่ออินโฟกราฟิกฉบับสมบูรณ์ (ดังภาพที่ 1) และส่งเข้าประกวดในลาดับถัดไป

ภาพที่ 1 ผลงานสื่ออินโฟกราฟิกฉบับสมบูรณ์
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2. การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาจากการเรียนรู้ในการแปลงร่างงานวิจัยด้านการบริโภคสู่สื่ออินโฟกราฟิก ทั้ง
ในด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านการวิจัย ด้านอาหารและการบริโภค และด้านสื่ออินโฟ
กราฟิก ดังนี้
2.1 มิติด้านการวิจัย จากผลการศึกษานักศึกษาเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัยทั้งก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมการแปลงร่างงานวิจัยด้านการบริโภคสู่สื่ออินโฟกราฟิก พบว่า นักศึกษาได้
สะท้อนภาพของตนเองก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการวิจัยว่า ในด้านความรู้เกี่ยวกับการวิจัยนักศึกษายังขาด
ความรู้ (ร้อยละ 28.79) ในด้านทัศนคตินักศึกษามีทั้งทัศนคติทางลบต่อการวิจัยมากกว่าทางบวก โดยทัศนคติทาง
ลบ นักศึกษาคิดว่างานวิจัยมีความยุ่งยากซับซ้อน (ร้อยละ 34.85) คิดว่าเนื้อหาในงานวิจัยมีแต่ตัวอักษรและตัวเลข
จึงขาดความน่าสนใจในการอ่าน (ร้อยละ 28.79) และคิดว่าประเด็นในงานวิจัยขาดความน่าสนใจ (ร้อยละ 4.55)
แต่ในทัศนคติทางบวกมีนักศึกษาเพียงบางส่วนที่รู้สึกตื่นเต้นและท้าทายความสามารถในการวิจัย (ร้อยละ 3.03)
และในส่วนของพฤติกรรมนักศึกษาไม่ได้สะท้อนออกมาอย่างชัดเจน แต่นักศึกษาทั้งหมดกาลั งศึกษาในชั้นปีที่ 2 ที่
ส่วนใหญ่ยังขาดประสบการณ์ด้านการวิจัยและยังไม่เริ่มต้นเรียนในรายวิชาด้านการวิจัยอย่างชัดเจน (ตารางที่ 1)
แต่ภายหลังได้ดาเนินกิจกรรมแปลงร่างงานวิจัยด้านการบริโภคสู่สื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเผยแพร่ได้ทาให้
นักศึกษามีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อการวิจัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยมาก
ขึ้น ดังความคิดเห็นนักศึกษาที่สะท้อนว่าตนเองมีความรู้และความเข้าใจในผลการวิจัยมากขึ้น (ร้อยละ 31.18) และ
มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการวิจัยมากขึ้น (ร้อยละ 11.83) ส่วนในด้านทัศนคตินักศึกษาสะท้อนว่าตนเอง
มีทัศนคติที่ดีต่องานวิจัยมากขึ้น (ร้อยละ 19.35) มีความคิดว่างานวิจัยสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
(ร้อยละ 18.28) มีทัศนคติว่าการวิจัยเป็นเรื่องใกล้ตัว (ร้อยละ 8.60) และงานวิจัยมีประโยชน์ต่อผู้อ่านทั่วไป (ร้อย
ละ 8.60) และในส่วนของพฤติกรรมนักศึกษาสะท้อนว่าการร่วมกิจกรรมแปลงร่างงานวิจัยสู่สื่ออินโฟกราฟิกช่วยให้
ตนเองได้ฝึกการสร้างผลงานที่เป็นแบบแผนโดยมีลาดับขั้นตอนก่อนหลังที่ชัดเจน (ร้อยละ 2.15) (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาก่อน-หลังเข้าร่วมกิจกรรมแปลงร่างงานวิจัยสู่สื่ออินโฟกราฟิกในด้านการวิจัย

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
คิดว่างานวิจัยมีความยุ่งยากซับซ้อน
ขาดความรู้ด้านการวิจัย
คิดว่าเนื้อหาในงานวิจัยมีแต่ตัวอักษรและตัว
เลขที่ขาดความน่าสนใจในการอ่าน
คิดว่าประเด็นในงานวิจัยขาดความน่าสนใจ
รู้สึกตื่นเต้นและท้าทายความสามารถในการวิจัย
รวม

N
23
19
19

ร้อยละ
34.85
28.79
28.79

3 4.55
2 3.03
66 100.00

หลังเข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู้และความเข้าใจในผลการวิจัยมากขึ้น
มีทัศนคติที่ดีต่องานวิจัยมากขึ้น
มีความคิดว่างานวิจยั สามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการวิจัยมากขึ้น
มีทัศนคติว่าการวิจัยเป็นเรื่องใกล้ตัว
มีความคิดว่างานวิจยั มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทั่วไป
ฝึกการสร้างผลงานที่เป็นแบบแผน โดยมีลาดับ
ขั้นตอนก่อนหลังที่ชดั เจน
รวม

N ร้อยละ
29 31.18
18 19.35
17 18.28
11
8
8
2

11.83
8.60
8.60
2.15

93 100.00

2.2 ด้านอาหารและการบริโภค จากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมการแปลง
ร่างงานวิจัยด้านการบริโภคสู่สื่ออินโฟกราฟิกของสกว.ได้ช่วยให้นักศึกษามีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในด้าน
อาหารและการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนักศึกษาได้สะท้อนภาพตนเองก่อนเข้าร่วมกิจกรรมในด้านความรู้ว่า
ตนเองมีความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์และโทษของอาหารเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (ร้อยละ 34.04) มีความเข้าใจ
คาว่าอาหารในความหมายที่แคบ (ร้อยละ 31.91) และมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาหารบางประเภท (ร้อยละ 6.38)
ในส่วนด้านทัศนคตินักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติทางลบต่องานวิจัยด้านอาหารและการบริโภค โดยนักศึกษาสะท้อน
ภาพว่าตนเองมีความรู้สึกว่างานวิจัยด้านอาหารไม่น่าสนใจ (ร้อยละ 10.64) ไม่เห็นความสาคัญของการเผยแพร่
งานวิจัยด้านอาหาร (ร้อยละ 8.51) และไม่เห็นแนวทางในการนางานวิจัยด้านอาหารมาทาเป็นสื่ออินโฟกราฟิก
(ร้อยละ 8.51) (ตารางที่ 2)
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แต่ภายหลังได้ดาเนินกิจกรรมแปลงร่างงานวิจัยสู่สื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเผยแพร่ได้ทาให้นักศึกษามีความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมในด้านอาหารและการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในด้านความรู้นักศึกษาได้สะท้อนภาพ
ว่าตนเองมีความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์และโทษของอาหารมากขึ้น (ร้อยละ 54.74) และมีความเข้าใจคาว่าอาหาร
ในความหมายที่กว้างขึ้น (ร้อยละ 5.26) ส่วนในด้านทัศนคตินักศึกษามีความตระหนักถึงการศึกษาวิจัยด้านอาหาร
มากขึ้น (ร้อยละ 18.95) และมองเห็นความสาคัญของการถ่ายทอดงานวิจัยด้านอาหารผ่านสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อให้
คนทั่วไปได้รับรู้ข้อมูลที่ง่ายขึ้น (ร้อยละ 7.37) และในส่วนพฤติกรรมนักศึกษาได้สะท้อนภาพว่าตนเองมีพฤติกรรม
การเลือกซื้ออาหารที่เปลี่ยนแปลงไป (ร้อยละ 13.68) (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาก่อน-หลังเข้าร่วมกิจกรรมแปลงร่างงานวิจัยสู่สื่ออินโฟกราฟิกในด้าน
อาหารและการบริโภค

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์และโทษของ
อาหารเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย
มีความเข้าใจคาว่าอาหารในความหมายที่แคบ
มีความรู้สึกว่างานวิจัยด้านอาหารไม่น่าสนใจ
ไม่เห็นแนวทางในการนางานวิจัยด้านอาหารมา
ทาเป็นสื่ออินโฟกราฟิก
ไม่เห็นความสาคัญของการเผยแพร่งานวิจัยด้าน
อาหาร
มีความเข้าใจผิดเกีย่ วกับอาหารบางประเภท
รวม

N ร้อยละ
16 34.04
15 31.91
5 10.64
4 8.51
4

8.51

3 6.38
47 100.00

หลังเข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์และโทษของอาหาร
มากขึ้น
มีความตระหนักถึงการศึกษาวิจัยด้านอาหารมากขึ้น
มีพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารที่เปลี่ยนแปลงไป
มองเห็นความสาคัญในการถ่ายทอดงานวิจัยผ่านสื่อ
อินโฟกราฟิก
มีความเข้าใจคาว่าอาหารในความหมายกว้างมากขึ้น

N ร้อยละ
52 54.74

รวม

95 100.00

18 18.95
13 13.68
7 7.37
5

5.26

2.3 ด้านสื่ออินโฟกราฟิก การเรียนรู้ด้านสื่ออินโฟกราฟิกที่นักศึกษาจากกระบวนการแปลงร่างงานวิจัย
ด้านการบริโภคไปสู่การผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ในรูปแบบสื่ออินโฟกราฟิกได้ช่วยให้นักศึกษาได้มีความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมในด้านสื่ออินโฟกราฟิกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยก่อนเข้าร่วมกิจกรรมในด้านความรู้เกี่ยวกับสื่ออินโฟ
กราฟิก นักศึกษาได้สะท้อนว่าตนเองไม่มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมและขั้นตอนในการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก (ร้อยละ
34.25) และไม่มีความรู้เกี่ยวกับสื่ออินโฟกราฟิก (ร้อยละ 31.51) ในด้านทัศนคตินักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติทาง
ลบต่อสื่ออินโฟกราฟิก โดยนักศึ กษาที่มีทัศนคติทางลบได้สะท้อนว่าตนเองรู้สึกว่าการผลิตสื่ออินโฟกราฟิกมีความ
ยาก (ร้อยละ 27.40) และมีอคติทางลบเกี่ยวกับการอบรม Ai (ร้อยละ 1.37) แต่มีนักศึกษาบางส่วนที่มีทัศนคติ
ทางบวกต่อสื่ออินโฟกราฟิกโดยความคิดว่าการสร้างอินโฟกราฟิกไม่ยากมาก (ร้อยละ 5.48) และไม่มีนักศึกษาท่าน
ใดที่สะท้อนความคิดเห็นด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสื่ออินโฟกราฟิกเลย (ตารางที่ 3)
แต่ภายหลังได้ดาเนินกิจกรรมแปลงร่างงานวิจัยสู่สื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเผยแพร่ได้ทาให้นักศึกษามีความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมต่อสื่ออินโฟกราฟิกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในด้านความรู้นักศึกษาได้สะท้อนว่าตนเองมีความ
เข้าใจในสื่ออินโฟกราฟิกที่สามารถวางแผนและสร้างชิ้นงานได้อย่างถูกต้องมากขึ้น (ร้อยละ 27.06) ส่วนในด้าน
ทัศนคตินักศึกษาได้สะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายประเด็นทั้ง ทัศนคติทางบวกและลบ ได้แก่ มี
ความรู้สึกชอบในการสร้างชิ้นงาน รู้สึกสนุกและท้าทาย (ร้อยละ 11.76) มีความรู้สึกว่าโปรแกรมตัดต่อที่ใช้ในการ
ผลิตสื่ออินโฟกราฟิกสามารถนาไปใช้งานได้หลากหลาย (ร้อยละ 11.76) มีความภูมิใจในชิ้นงานของตนเอง (ร้อยละ
10.59) และทัศนคติทางลบที่นักศึกษาสะท้อนว่ายังรู้สึกไม่ชอบการทาอินโฟกราฟิกเพราะไม่ใช่แนวทางของตนเอง
(ร้อยละ 2.35) และในด้านพฤติกรรมนักศึกษาได้สะท้อนถึงการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกั บการผลิตสื่ออินโฟกราฟิกโดยระบุ
ว่าได้ฝึกใช้โปรแกรมสาหรับสร้างอินโฟกราฟิกที่สามารถสร้างสรรค์งานที่มีประโยชน์ (ร้อยละ 36.47) (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาก่อน-หลังเข้าร่วมกิจกรรมแปลงร่างงานวิจัยสู่สื่ออินโฟกราฟิกในด้านสื่อ
อินโฟกราฟิก
ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
N ร้อยละ
ไม่มีความรู้เกีย่ วกับโปรแกรมและขั้นตอน 25 34.25
ในการผลิตสื่ออินโฟกราฟิก
ไม่มีความรู้เกีย่ วกับสื่ออินโฟกราฟิก
23 31.51
รู้สึกว่าการผลิตสื่ออินโฟกราฟิกมีความยาก
คิดว่าการสร้างงานอินโฟกราฟิกไม่ยากมาก
มีอคติทางลบเกี่ยวกับการอบรม Ai
รวม

20
4
1
73

27.40
5.48
1.37
100.00

หลังเข้าร่วมกิจกรรม
มีการฝึกใช้โปรแกรมสาหรับสร้างอินโฟกราฟิกที่สามารถ
สร้างสรรค์งานที่มปี ระโยชน์
มีความเข้าใจในสื่ออินโฟกราฟิกที่สามารถวางแผนและสร้าง
ชิ้นงานได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
รู้สึกว่าโปรแกรมตัดต่อสามารถนาไปใช้งานได้หลากหลาย
รู้สึกชอบในการสร้างชิ้นงาน รู้สึกสนุกและท้าทาย
มีความภูมิใจในชิ้นงานของตนเอง
รู้สึกไม่ชอบการทาอินโฟกราฟิกเพราะไม่ไช่แนวทางของตนเอง
รวม

N ร้อยละ
31 36.47
23 27.06
10
10
9
2
85

จากผลการวิจัยสามารถสรุปกระบวนการแปลงร่างงานวิจัยสู่สื่ออินโฟกราฟิกได้ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 กระบวนการแปลงร่างงานวิจัยสู่สื่ออินโฟกราฟิก
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11.76
11.76
10.59
2.35
100.00
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จากผลการศึกษาที่กล่าวมา
ได้สะท้อนภาพการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบใหม่ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้
เรี ยนรู้ จากการลงมื อปฏิ บั ติ ในการ
แปลงร่างงานวิจัยสู่สื่ออินโฟกราฟิก
ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในลักษณะ Active
Learning หรือ Constructionism
ที่ ผู้ เ รี ย นจะเกิ ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า ง
แ ท้ จ ริ ง ผ่ า น ก า ร ล ง มื อ ป ฏิ บั ติ
(Learning by Doing) โดยจัดเป็น
รู ป แบบหนึ่ ง ของการเรี ย นรู้ ใ น
ศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียนจะเกิดอัตรา
การเรียนรู้มากถึงร้อยละ 50-75 ของ
เนื้อหาที่ได้เรียนรู้ทั้งหมด ดังแนวคิด Learning Pyramid ของ Edgar Dale (วิจารณ์, 2556) ซึ่งจากผลการวิจัยก็ได้
ชี้ให้เห็นถึงผลการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงของนักศึกษาทั้งในด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการ
เรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการจัดการเรียนการสอนโดยการลงมือปฏิบัติยังสอดคล้องกับงานวิจัยในชั้นเรียนอีก
หลากหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่นักศึกษาจะได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง อาทิ ณัฏฐ
พงษ์ (2557) ได้ศึกษาการเรียนรู้แบบลงมือปฎิบัติในรายวิชา TMT423 ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ที่พบว่านักศึกษามีผลการเรียนรู้ที่ดีและมีความพึงพอใจมากในการเรียนการสอนแบบลงมือ ปฏิบัติ (ค่าเฉลี่ย 3.79)
และสิริมณี (2553) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยใช้วิธีสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ พบว่าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นทั้ง 5 แผน สามารถพัฒนาทักษะปฏิบัติด้านการดูแลสุขภาพเด็กของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ได้ดี โดยนักศึกษามีทักษะปฏิบัติดีขึ้นจากระดับพอใช้เป็นระดับดีมาก ทักษะปฏิบัติเป็นรายบุคคล
ของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยดีขึ้นจากเดิมทุกคนเช่นเดียวกัน อีกทั้งนักศึกษายังมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดอีกด้วย
นอกจากนั้นผลการศึกษายังได้ชี้ให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมการแปลงร่างงานวิจัยด้านการบริโภค
ไปสู่การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการเผยแพร่ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในมิติด้านการวิจัย มิติด้านอาหารและ
การบริโภค และมิติด้านสื่ออินโฟกราฟิกซึ่งการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาทั้ง
ในด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลการวิจัยในส่วนของการเปลี่ยนแปลงในมิติด้านการวิจัยได้
สอดคล้องกับผลการวิจัยของสินธะวา (2557) ที่ได้ศึ กษาถึงการจั ดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวิจัย ใน
ระดับอุดมศึกษาพบว่าการจัดการเรียนการสอนด้านการวิจัยสามารถดาเนินการได้ใน 4 รูปแบบ คือ 1) ผู้สอนใช้
ผลการวิจัยในการสอน 2) ผู้เรียนใช้ผลการวิจัยในการเรียนรู้ 3) ผู้สอนใช้กระบวนการวิจัยในการสอน และ 4) ผู้เรียนใช้
กระบวนการวิจัยในการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้การวิจัยในรูปแบบต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการวิจัย
และได้ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ไปพร้อมๆ กัน โดยกระบวนการแปลงร่างงานวิจัยสู่สื่ออินโฟกราฟิกเป็นการจัดการเรียน
การสอนให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องการวิจัยโดยผู้สอนได้ใช้ผลการวิจัยในการสอนและนักศึกษาได้ ใช้ผลการวิจัยในการ
เรียนรู้เพื่อการแปลงร่างข้อมูลการวิจัยไปสู่การเป็นสื่ออินโฟกราฟิกที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมด้านการวิจัยของนักศึกษาได้เช่นเดียวกัน
ขณะที่การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้ยังเกิดผลที่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การวิจัยนั่นคื อกระบวนการแปลงร่าง
งานวิจัยสู่สื่ออินโฟกราฟิกได้เป็นเครื่องมือสาคัญที่นักศึกษาใช้ในการค้นหาความชอบของตนเองที่จะส่งผลต่อการเลือก
เรียนวิชาโทของหลักสูตรนิเทศศาสตร์เกษตรที่มี 3 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ กลุ่มวิชา
กราฟิก สิ่งพิมพ์ และมัลติมีเดีย และกลุ่มวิชาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในชั้นปีที่ 3 อีกด้วย
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สรุปผลการวิจยั

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยในชั้นเรียนที่มุ่งศึกษากระบวนการแปลงร่างงานวิจัยสู่สื่ออินโฟกราฟิกและการ
เปลี่ยนแปลงของนักศึกษาจากการเรียนรู้ในการแปลงร่างงานวิจัยด้านการบริโภคสู่สื่อ อินโฟกราฟิก ซึ่งผลการวิจัย
พบว่า
1. กระบวนการแปลงร่างงานวิจัยสู่สื่ออินโฟกราฟิก มีขั้นตอนทั้งสิ้น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการเลือกงานวิจัย
ขั้นการเลือกประเด็น ขั้นการแปลงร่างสู่สื่ออินโฟกราฟิก และขั้นการปรับสื่ออินโฟกราฟิกและการส่งเข้าประกวด
2. การเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักศึกษาจากการเรียนรู้ในการแปลงร่างงานวิจัย
ด้านการบริโภคสู่สื่ออินโฟกราฟิก พบว่าในมิติด้านการวิจัย มิติด้านอาหารและการบริโภค และมิติด้านสื่ออินโฟ
กราฟิกนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ยกเว้นด้านสื่ออินโฟกราฟิกที่ นักศึกษาบางส่วนยังคงมีความรู้สึกไม่ชอบ
การทาอินโฟกราฟิกเพราะไม่ใช่แนวทางของตนเอง

การใช้ประโยชน์จากการวิจยั

งานวิจัยชิ้นนี้สามารถนากระบวนการแปลงร่างงานวิจัยสู่สื่ออินโฟกราฟิกไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่ออินโฟ
กราฟิ กและสื่ ออื่ นๆ เพื่ อใช้ ในการเผยแพร่ ผลการวิ จั ยในรู ป แบบใหม่ ๆ และจากผลการวิ จั ยที่ ชี้ ให้ เห็ นถึ งการ
เปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักศึกษาจากการเรียนรู้การแปลงร่างงานวิจัยสู่สื่ออินโฟกราฟิกจึง
สามารถชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการนาวิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติไป
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาอื่นๆ ต่อไป
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ที่เรียนด้วยการทดลองเสมือน เรื่องการแยกสาร
The Study of Achievement in Science of Pratomsuksa 6 Students Bangkok
Christian College, learning by Virtual Experimentin on Separation Techniques
____________________________________________________________________
1
1
1

นรชัย พิทักษ์พรชัย พรทิพย์ ดิษฐปัญญา และ สรวัชร์ ชัยโชติเจริญถาวร
NorachaiPitakpornchai1, PronthipDittapanya1 and Saorawat Chaichotcharoentawon1

บทคัดย่อ

การวิจ ัย ครั้ง นี้มีค วามมุ่ง หมายเพื่อ ศึก ษาผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นวิช าวิท ยาศาสตร์ข องนัก เรีย นชั ้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยการทดลองเสมือน เรื่องการแยกสารที่ประกอบด้วยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ 5 ขั้นตอนได้แก่ 1) สร้างความสนใจ 2) สารวจและค้นหา 3) อธิบายและลงข้อสรุป 4) ขยายความรู้ 5)
ประเมินกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 จานวน100 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายที่มีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่มเครื่องมือที่ใช้วิจัยคือ
การทดลองเสมือ นเรื่อ งการแยกสาร แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย น การวิเ คราะห์ข้อ มูล ใช้ส ถิติ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test for dependent samples ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่องการแยกสาร หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: การทดลองเสมือน การแยกสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

Abstract

This research aimed to study the learning achievement in science of pratomsuksa 6
students, learning by virtual experiment on separation techniques, using inquiry method
included 1) engagement 2) exploration 3) explanation 4) elaboration and 5) evaluation. The
sample group consisted of 100 pratomsuksa 6 students at Bangkok Christian College during the
second semester of the academic year 2015. These students were selected by the simple
random sampling method. The research tools in this research included the virtual experiment
on separation techniques and the learning achievement test. Statistics for analysis were
descriptive statistics: mean, standard deviation and t-test for dependent samples.The research
result found that the students who study by using the virtual experiment on separation
techniques after learning had achievement higher than before learning at the statistical
significance level of 0.05.
Keywords: virtual experiment, separation techniques, learning achievement

บทนา

การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์นั้นจึ งเป็นวิช าหนึ่งที่มีความสาคัญอย่างมาก เพราะวิทยาศาสตร์มี
บทบาทสาคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องกับทุกคนทั้งในชีวิตประจาวันและ
การงานอาชีพต่าง ๆวิทยาศาสตร์ช่วยให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิด เป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิด
วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ มี ทั ก ษะส าคั ญ ในการค้ น คว้ า หาความรู้ มี ค วามสามารถในการแก้ ปั ญ หาอย่ า งเป็ น ระบบ
สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้ วิทยาศาสตร์เป็นวัฒนธรรมของ
โลกสมัยใหม่ซึ่งเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge-based society) ดังนั้นทุกคนจึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา
1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, 10500
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ให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนาความรู้
ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
วิทยาศาสตร์พื้นฐานช่วยให้ความรู้ทางรูปธรรมเกี่ยวกับมนุษย์และธรรมชาติรอบตัว ทาให้มนุษย์ดารงชีวิต
อยู่อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยและนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพื่อประโยชน์สุขของตนและสังคม (สุมณฑา,
2537) การเรียนหลักวิชาและภาคทฤษฎีต้องเรียนควบคู่กันไปกับภาคปฏิบัติหรือการทดลองนั่นเอง เพื่อให้นักเรียน
เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่กาลังเรียนมากขึ้น ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการต่างๆ ได้พิสูจน์
ทดสอบ เห็น ผลประจั กษ์ ด้ ว ยตนเอง เกิด การเรี ย นรู้ ไ ด้ ดี มี ค วามเข้า ใจและจดจ าได้น าน มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการแสวงหาความรู้ ทักษะกระบวนการคิด ทักษะกระบวนการกลุ่ม ทักษะ
ในการทาการทดลอง ทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การฝึกคิดวิเคราะห์และวางแผน
หรือให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาจากการฝึกฝนทาการทดลอง เพื่อต่อยอดในงานวิจัยระดับสูงในอนาคต
(ทิศนา, 2552)
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน นักเรียนยังขาดทักษะเหล่านี้เป็นอย่างมากเพราะไม่ได้ทาการทดลอง
ไม่ได้เรียนภาคปฏิบัติ เนื่องจากเวลาเรียนไม่เพียงพอบ้าง อุปกรณ์ชารุดเสียหายบ้าง ครูผู้สอนขาดความชานาญหรือ
สอนไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจบมา หรือการทดลองนั้นมี ความอันตรายมากจนเป็นประเด็นให้ยกเลิกการสอนไป
ส่งผลให้นักเรียนขาดโอกาสและขาดทักษะในการทาการทดลอง ครูจะสอนนักเรียนด้วยวิธีการบอกผลการทดลองที่
ควรจะเกิดขึ้นจากคู่มือครู แล้วให้นักเรียนบันทึกผลการทดลองเหล่านั้นลงสมุดหรือหนังสือที่นักเรียนเหตุนี้ที่มีส่วน
ทาให้นักเรียนรู้สึกไม่มีความสุขในการเรียน ไม่ตระหนักถึงความสาคัญของวิชา หรือการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่มี
ความน่าสนใจ เนื่องด้วยนักเรียนคาดหวังว่าเมื่อได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์แล้วจะได้ทาการทดลองในเรื่องที่กาลัง
เรียนอยู่ แต่นักเรียนกลับได้เรียนเพียงทฤษฎีหรือหลักวิชาเท่านั้น นักเรียนจึงไม่มีความกระตือรือร้นหรือความใส่ใจ
ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นผลให้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาลดลง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก็
จะลดต่าลง
ปัจจุบันวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์นั้นพัฒนาไปไกลมาก ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมหนึ่งสามารถ
นาเสนอข้อความ เสียง ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก การที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์เหล่านี้สามารถรวมสื่อ
หลายๆแบบไว้ได้ในโปรแกรมเดียวที่จะช่วยในการลดภาระการหาโปรแกรมหลายหลายอย่าง อีกทั้งเป็นการอานวย
ความสะดวกในการใช้งานเรียกโปรแกรมเหล่านี้ว่า มัลติมีเดีย(Multimedia) (พรพิไล, 2544) ซึ่งจะเป็นวิธีการสอน
รูป แบบหนึ่ง ที่มี การนาคอมพิ วเตอร์ม าใช้ ในการจั ดกระบวนการเรีย นการสอนเพื่ อช่ วยส่ง เสริ มและขยายขี ด
ความสามารถในการเรียนรู้หรือรับรู้ของตัวผู้เรียนและขยายขีดความสามารถในสื่อสารและการสอนของครูสู่
นักเรียน (ทิศนา, 2552)
ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยการทดลองเสมือนเรื่องการทดลองแยกสาร จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะ
ใช้ในการแก้ปัญหาการเรียนของนักเรียนที่ไม่สามารถทาการทดลองวิทยาศาสตร์ได้ด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ หรือการ
เรียนรู้การทดลองที่มีอันตรายจากการทดลองเสมือนเรื่องการทดลองแยกสาร แทนการทดลองจริง และส่งเสริม
พัฒนาการในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของผู้เรียนให้มากขึ้น อีกทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและ
ความสนใจอันจะช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีและนาไปสู่การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น อีกทั้งการ
ทดลองเสมือนเรื่องการทดลองแยกสาร สามารถที่จะนาไปใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยการ
ทดลองเสมือน เรื่องการแยกสาร

สมมติฐานการวิจัย

นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการทดลองเสมือนเรื่องการแยกสารมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแยกสาร หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ขอบเขตของการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรุงเทพมหานคร
จานวน 8 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 400 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กรุงเทพมหานคร
จานวน 2 ห้องเรียน จานวน 100 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย(simple random sampling)ที่มีห้องเรียนเป็น
หน่วยการสุ่ม
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย
เนื้อหาที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการแยกสาร สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ที่ประกอบไปด้วยการทดลอง 5 การทดลองดังนี้
การทดลองที่ 1 การระเหยแห้ง
การทดลองที่ 2 การตกผลึก
การทดลองที่ 3 การกรอง
การทดลองที่ 4 การกลั่น
การทดลองที่ 5 โครมาโตกราฟีแบบกระดาษ
ระยะเวลาในการวิจัย
ระยะเวลาสาหรับการวิจัยครั้งนี้คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 2 คาบเรียนต่อ 1 การ
ทดลอง รวม 5 การทดลองใช้เวลาทั้งสิ้น 10 คาบเรียน

วิธีดาเนินการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองซึ่งดาเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One-Group
Pretest-Posttest Design (ชูศรี, 2550)
สอบก่อน
T1

ทดลอง
X

สอบหลัง
T2

สัญลักษณ์ที่ใช้ในรูปแบบของการทดลองเพื่อสื่อความหมายคือ
X แทน การเรียนด้วยการทดลองเสมือนเรื่องการแยกสาร
T1 แทน การสอบก่อนที่จะทาการทดลอง (Pretest)
T2 แทน การสอบหลังจากที่ทาการทดลอง (Posttest)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการพัฒนาการทดลองเสมือนที่ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ เรื่องการแยกสาร
(ภาพที่ 1) สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งนี้ประกอบด้วย
1. การทดลองเสมือนเรื่องการแยกสาร
2.แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแยกสารแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกมีค่า IOC
ตั้งแต่ 0.67-1.00 มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.40 – 0.80 มีค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.30 ขึ้นไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการทดลองตามแผนโดยใช้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ในการ
ทดลองใช้เครื่องมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6จานวน 2 ห้องเรียน รวม 100 คนโดย
ดาเนินการดังนี้
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เรียนด้วยการทดลอง
เสมือนเรือ่ งการแยกสาร

ทดสอบก่อน
เรียน

ทดสอบหลัง
เรียน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
หาค่าสถิติ t-test for Dependent samples เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยการทดลองเสมือน เรื่องการแยกสาร(ชูศรี, 2550)

หน้าแรกของการทดลองเสมือน

หน้าเมนูหลักในการเลือกการทดลอง

หน้าเมนูการทดลอง

หน้าการทดลองเสมือน

หน้าประเมินผล

หน้าประเมินผล

ภาพที1่ ตัวอย่างการทดลองเสมือน เรื่อง การแยกสาร

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้นาคะแนนผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแยกสาร ก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน
ด้วยสถิติ t-test dependent samples ปรากฏผลการวิเคราะห์ดังตาราง
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแยกสาร ก่อนเรียนและหลังเรียน ที่
เรียนด้วยการทดลองเสมือนเรื่องการแยกสาร
การทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน

คะแนนเต็ม
20
20

จานวนนักเรียน
100
100

̅

10.66
16.85

S.D
2.48
2.06

t

p

-18.712*

.000

* มีนัยสาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05

จากตาราง สรุปได้ว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแยกสาร หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนเป็น 10.66 และ 16.85 ตามลาดับซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัย ที่กาหนดไว้ว่า นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการทดลองเสมือนเรื่องการแยกสารมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องการแยกสาร หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สรุปและอภิปรายผล

การทดลองเสมือนเรื่องการแยกสาร ในแต่ละการทดลองมีการเรียงลาดั บการนาเสนอเนื้ อหาที่ มีความ
เหมาะสมมากอีกทั้งเนื้อหาที่นาเสนอในการทดลองเสมือนนั้นมีความเหมาะสมกับระดับของนักเรียนที่ไม่ยากและไม่ง่าย
จนเกินไปในการเรียนรู้ซึ่งการทดลองเสมือนแต่ละการทดลองนั้นใช้เวลาในการศึกษาและเรียนรู้ไม่มากจนเกินไป การ
ทดลองเสมือนเรื่องการแยกสารแต่ละการทดลองยังมีภาพเคลื่อนไหวแสดงการเปลี่ยนแปลงในทุกการทดลองที่ช่วย
กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ของนักเรียนและในขั้นตอนการเรียนด้วยการทดลองเสมือนเรื่องการแยกสารของนักเรียนนั้น ถ้า
นักเรียนเกิดข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าใจในเนื้อหาของแต่ละการทดลองนักเรียนสามารถย้อนกลับมาศึกษาทบทวนใหม่ได้
หลายๆ ครั้งตามที่นักเรียนต้องการหรือนักเรียนสนใจการทดลองใดการทดลองหนึ่งก็สามารถที่จะเลือกศึกษาการ
ทดลองนั้นได้ก่อน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556)
การทดลองเสมือนเรื่ องการแยกสาร เกิดจากการผสมผสานสื่อในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นข้อความ เสียง
รูปภาพ วีดิทัศน์ กราฟิก การที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์เหล่านี้สามารถรวมสือ่ หลายๆแบบไว้ได้ในโปรแกรมเดียวที่จะช่วย
ในการลดภาระการหาโปรแกรมหลายหลายอย่าง อีกทั้งเป็นการอานวยความสะดวกในการใช้งาน (พรพิไล, 2544) เป็น
วิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่นาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อช่วยส่งเสริมและขยายขีด
ความสามารถในการเรียนรู้หรือรับรู้ของตัวผู้เรียนและขยายขีดความสามารถในสื่อสารและการสอนของครูสู่นักเรียน
(ทิศนา, 2552) อีกทั้งเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนต่อบทเรียน ส่งผลให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการ
เรียนวิทยาศาสตร์
การทดลองเสมือนเรื่องการแยกสารจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้สูงขึ้น เป็นการสนับสนุนว่า
สมมติฐานที่ว่านักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการทดลองเสมือนเรื่องการแยกสารมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการแยกสาร
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และเป็นการเรียนรู้ในสภาพของความเป็นจริงที่ช่วยให้นักเรียนได้เกิดทักษะในการค้นคว้า
และค้นหาคาตอบเพื่อแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองโดยมีวิธีการและกระบวนการที่ถูกต้อง ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
ความคิดจากนามธรรมเป็นรูปธรรมและทาให้นักเรียนเรียนได้ดีขึ้นในเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักเรียนในวิชาสังคมศึกษา เรื่องภูมิศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เทคนิค Tutorial เปรียบเทียบกับการสอนแบบปกติ
The Study of Achievement and Satisfaction of Fifth Grade Students on Social Studies
when Teaching Geography by the Tutorial Method compare with the Regular Method

___________________________________________________________________
1
1
1
วรินธร ไชยกาล อรญา รุ่งทวีสนิ และ ธมลวรรณ กานต์กิตติธร
Varintorn Chaiyakarn1, Oraya Rungthaveesin1 and Tamonwan Karnkittitorn1

บทคัดย่อ

การศึกษาช่วยพัฒนาคนในชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ ผู้เรียนต้องมีทักษะในการเรียนรู้ยุคศตวรรษที่ 21 เป็นการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งครูจัดกิจกรรมสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ของโรงเรียนให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยติว
เตอร์จะสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยวิธีการสอนโดยใช้เทคนิคครูพี่เลี้ยง เป็นการสอนแบบติวเตอร์โดยครู
เป็นผู้ออกแบบ Themes ที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาในหลักสูตร จากความสาคัญดังกล่าวจึงจัดทางานวิจัยนี้เพื่อ
ศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักเรียนในวิชาสังคมศึกษา เรื่องภูมิศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5 ด้วยวิธีการสอนโดยใช้เทคนิคครูพี่เลี้ยง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายจานวน 2
ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน กลุ่มทดลองเรียนใช้วิธีการสอนโดยใช้เทคนิค Tutorial และกลุ่มควบคุมใช้วิธีการสอน
แบบปกติ ผลจากการวิจัยนี้วิธีการสอนโดยใช้เทคนิคครูพี่เลี้ยง พบว่านักเรียนร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งสองกลุ่ม ผลการ
ดาเนินงานบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้เป็นอย่างดี การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีผลการวิจัยที่น่าพอใจโดยพบว่าค่าเฉลี่ย
ของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.05 โดยกลุ่มทดลองที่มีการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค ครูพี่เลี้ยง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าห้องเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติและ
นักเรียน มีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนโดยใช้เทคนิคครูพี่เลี้ยง อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด
คาสาคัญ: วิธกี ารสอนโดยใช้เทคนิคครูพี่เลี้ยง

Abstract

Education can improve people’s lives to grow up. The learners must have 21st century learning
skills which can be defined as self-learning. Teachers have been prepared in accordance with the
philosophy of event, vision and the learners have interaction well with each other. Tutors will
encourage the students to learn by themselves. According to the tutorial teaching method, the tutors
design themes which correspond to the Basic Education Core Curriculum. Researchers have chosen
this research to study the achievement and satisfaction of fifth grade students in social studies using
the topic of geography. The tutorial teaching method is used for research in the second semester of
the academic year 2015. The samples of the study were selected using a simple random sampling
method and assigned classrooms, with 30 students in each. The first experimental group was taught
through the tutorial teaching method whereas the second group was taught through traditional
instruction. The results of this study indicated that students in both groups paid attention to learning
activities. The findings revealed that considering the overall course content, there were statistically
significant differences at p < 0.05 between the mean scores of student achievement. The mean scores
of the experimental group after being taught by the tutorial teaching method were statistically
significant higher than the mean scores of the control group. Findings indicate the majority of the
students were either satisfied or extremely satisfied with the tutorial teaching method.
Keywords: tutorial teaching method
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บทนา

การศึกษาหาความรู้เป็นสิ่งสาคัญ เพราะการศึกษาช่วยพัฒนาประเทศชาติผู้เรียนต้องมีทักษะในการเรียนรู้ใน
ยุคศตวรรษที่ 21 สามารถสรุปทักษะการเรียนรู้ 4C ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การร่วมมือ และความคิด
สร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนมีทักษะโดยเน้นการปฏิบัติ เกิดการเรียนรู้ เชื่อมโยงและต่อยอดความรู้ เป็นผลงานใหม่ขึ้นเอง
ได้รับประสบการณ์จริง ทาให้เกิดทักษะการเรียนรู้ได้ดี รู้จักวิเคราะห์แยกแยะเอง ให้ผู้เรียนค้นคว้าและพัฒนาความรู้
ด้วยตนเอง
จากพระราชดารัสของในหลวง เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ที่ว่า “.......ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู ให้ครูสอน
เด็กให้มีน้าใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัด
กิจกรรมให้นักเรียนทาร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนและครู มีกระบวนการเรียนที่รู้จักแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนคนอื่น ๆ ครูช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ในการหาข้อมูลและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่นาไปสู่การรักที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้ตระหนักถึงคุณค่า
ของความสามัคคีร่วมกัน
เมื่อกล่าวถึงความหมายของวิธีการสอนโดยใช้เทคนิค Tutorial คือปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอนที่เคลื่อนไป
ในสองทิศทางโดยการติวแบบหนึ่งต่อหนึ่งเฉพาะตัวบุคคลซึ่งขั้นตอนการสอนเริ่มจากการให้ผู้เรียนได้เลือกหัวข้อในการ
ติวของตนเอง ทาความเข้าใจ และศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม จากนั้นเริ่มการติว เนื้อหาที่ง่ายไปสู่เนื้ อหาที่ยาก มี
การถามคาถามเชื่อมโยงสู่สิ่งรอบตัว ซึ่งผู้ถูกติวจะต้องจดบันทึกขั้นตอนการติวที่ตนได้เรียนรู้ สะท้อนสิ่งได้เรียนรู้และ
สิ่งที่ต้องการรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองให้สามารถเป็นติวเตอร์ให้กับคนอื่นๆ ต่อไปโดยมีครูเป็นผู้สังเกตการณ์ ขั้นแรก
Choice ให้ตัวเลือกหัวข้อต่างๆ วางแผนการค้นคว้าของตัวเอง ขั้นที่สอง Dialogue การสนทนาถามคาถามเพื่อใช้
ความคิดวิเคราะห์มากขึ้น และสรุปด้วยตนเอง ขั้นที่สาม คือ Research การค้นคว้า นักเรียนใช้หนังสือเรียน และคู่มือ
อื่นๆขั้นตอนที่สี่ คือ Reflection นักเรียนไตร่ตรองกระบวนการเรียนรู้ของตน ขั้นตอนที่ห้า คือ Presentation การ
เสนอรายงานหน้าชั้นเรียน ขั้นตอนที่หก คือ Tutoring การติวเตอร์ นักเรียนทาหน้าที่เป็น ผู้สอนที่ช่วยแนะนา
นักเรียนคนอื่นที่อยากเรียนรู้เรื่องที่ได้ค้นคว้า เป็นการสร้างโอกาสทบทวนความเข้าใจของตนเองมากขึ้น ขั้ นตอน
สุดท้าย คือ Academic Exchanges –Building a Learning Community การแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ สร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้
Eung (2015) ได้นาวิธีการเรียนการสอนด้วยวิธี Tutorial จะเป็นการสอนแบบติวเตอร์โดยครูเป็นผู้ออกแบบ
Tema ที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาในการเรียนในหลักสูตรโดยยึดหลักแนวทาง การเรียนแบบ Inquiry based
learning ซึ่งในแต่ละ Tema นักเรียนสามารถเสนอเพิ่มเติมเมื่อกาลังเรียนหรือรวบรวมเพิ่มเติมเมื่อต้องสอนผู้อื่นโดย
นักเรียนจะได้รับการป้อนข้อมูล และนาข้อมูลไปสร้างองค์ความรู้เพื่อนาไปถ่ายทอดให้ผู้อื่น Tema จะเสนอคาถามที่
กระตุ้นให้เกิดการสนทนาเพื่อนาไปสู่การหาความรู้ ครูร่วมกันออกแบบกิจกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
นักเรียนสร้างองค์ความรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนทาให้เกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้
จากความเป็นมา และความสาคัญดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ได้มีความสนใจการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ วิธีการสอนโดยใช้เทคนิค Tutorial เป็นการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง
วิธีการสอนโดยใช้เทคนิค Tutorial มีส่วนทาให้ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนการสอนสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา
สูงขึ้นจากการเรียนการสอนแบบปกติ เป็นการเรียนการสอนที่ผู้เรียนและครูมีปฏิสัมพันธ์กัน เป็นการฝึกทักษะการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
สมมติฐานของการวิจัยในครั้งนี้คือผลสัมฤทธิ์จากการเรียนการสอนสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา โดย
ใช้เทคนิคTutorial มีคะแนนสูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ

วัตถุประสงค์ในการวิจยั

เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคิดเห็นของนักเรียนจากการเรียนการสอนสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์
วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิค Tutorial กับวิธีการสอนแบบปกติ
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ระเบียบวิธีวิจยั

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึง
พอใจในการเรียนการสอนเรื่องภูมิศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิค Tutorial ปีการศึกษา 2558
ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 2 ห้องเรียน คือนักเรียน ป. 5/9 จานวนนักเรียนจานวน 30 คนและนักเรียน ป. 5/10
จานวนนักเรียนจานวน 30 คน โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธี Tutorial เรื่องภูมิศาสตร์ จานวน
1 แผนจานวน 4 คาบเรียนศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ แบ่งเป็น 2 มาตรฐาน โดยศึกษามาตรฐาน ส 5.1 ตัวชี้วัด
ที่ ป.5/2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Tutorial แนวคิดเกี่ยวกับวิธีการสอนโดยใช้เทคนิค แล้วนามา
สังเคราะห์เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ผู้วิจัยนาผลจากการศึกษา มาจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ราย
หน่วยตามจุดประสงค์การเรียนรู้ สู่ตัวชี้วัดให้ สัมพันธ์กับหน่วยการเรียนรู้ สร้างใบความรู้วิชาภูมิศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 4 ชุด ตามการกาหนดของ Tema
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ออกแบบขั้นตอนรูปแบบวิธีการสอนโดยใช้เทคนิค Tutorial
ผู้วิจัยออกแบบขั้นตอนวิธีการสอนโดยใช้เทคนิค Tutorial ดังนี้ ศึกษาแนวคิด จาก เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับวิธีการสอนโดยใช้เทคนิค Tutorial และเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบวิธีการ
สอนโดยใช้เทคนิค Tutorial นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามากาหนดโครงสร้าง ขอบเขตของเนื้อหา จุดประสงค์การ
เรียนรู้และดาเนินการสร้างวิธีการสอนโดยใช้เทคนิค Tutorial นารูปแบบที่ได้ไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างโดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1) ออกแบบการจัดการเรียนการสอน
2) จัดกลุ่มให้นักเรียน/กาหนดหัวข้อในการติวTema
3) ครูถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนกลุ่มติวเตอร์
4) ให้นักเรียนกลับไปหาข้อมูลเพิ่มเติม และฝึกฝนการติว
5) ให้นักเรียนฝึกฝนด้วยการสลับกันติวให้กับเพื่อนในกลุ่ม
6) เพื่อนและครูให้คาแนะนา/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
7) ติวให้เพื่อนในห้องโดยแบ่งติวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 กลุม่
8) ประเมินผลการเรียนรู้/ความพึงพอใจ
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียน(Post-test)
ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นข้อสอบชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก และเติมคาตอบ จ านวน 40 ข้อการสร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งวัดพฤติกรรมในการเรียนรู้ โดยสร้างแบบทดสอบให้ครอบคลุมเนื้อหาภูมิศาสตร์น่ารู้ โดยใช้
ค่าเฉลี่ย (̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่า t-test for independent samples โดยมีขั้นตอน
ศึกษาแนวคิด และวิธีการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ วิเคราะห์เนื้อหา
สาระการเรียนรู้สังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรมตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สร้างแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก และเติมคาตอบ จานวน
40 ข้อ นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่คัดเลือกให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค่าความสอดคล้อง (IOC) และ
นาไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ภูมิศาสตร์ จานวน 40 ข้อ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Tutorial
เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Tutorialผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือ
เป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการสารวจความพึงพอใจดังนี้ ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบสอบถาม
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มาตราส่วนประมาณค่า 5ระดับ ของลิเคอร์ท (Likert Rating Scale) โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณค่าความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบแบบ Tutorial ซึ่งกาหนดค่าคะแนนของช่วงน้าหนัก 5ระดับ คือ ความพึงพอใจ
น้อยที่สุด ความพึงพอใจน้อย ความพึงพอใจปานกลาง ความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจมากที่สุดสร้างเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม คือสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบTutorial แบบปลายปิด
(Closed Form) โดยใช้แบบประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยนามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับความคิดเห็น
(มาเรียม, 2553) โดยมีค่าเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนด้วยเทคนิคการสอนแบบ Tutorial น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนด้วยเทคนิคการสอนแบบ Tutorial น้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนด้วยเทคนิคการสอนแบบ Tutorial ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนด้วยเทคนิคการสอนแบบ Tutorial มาก
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนด้วยเทคนิคการสอนแบบ Tutorial มากที่สุด
ซึ่งมีข้อคาถามเกี่ยวกับวิธีการสอนด้วยเทคนิคการสอนแบบ Tutorialแบ่งเป็นด้านย่อย 3 ด้านคือด้านที่ 1
ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนด้านที่ 2ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศในการเรียนและด้านที่ 3
ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับ
4. ใบความรู้วิชาภูมิศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 4 ชุด ตามการกาหนด Tema
ใช้ประกอบในการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์โดยควบคู่กับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Tutorial
ขั้นตอนการวิจัย
1. ผู้วิจัยดาเนินการจับฉลากสุ่มห้องเรียนเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 2 ห้องเรียน
2. ผู้วิจัยดาเนินการทดลองด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Tutorial กับกลุ่มทดลองและใช้วิธีการสอนแบบปกติ
กับกลุ่มที่ควบคุมซึ่งมีอาจารย์ประจาวิชาเป็นผู้สอน
3. เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนแล้ว ทาการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วบันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนหลังเรียนสาหรับวิเคราะห์ข้อมูล
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Tutorial
5. ผู้วิจัยนาคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ผลการวิจยั และอภิปรายผล

ผลการวิจัยจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง Graham (1996) ได้ศึกษาเรื่องวิธีการสอนกลยุทธ์การเรียนรู้และการมีส่วน
ร่วมของนักเรียนในการติว: ปัญหาและการแก้ปัญหา ได้พบว่าการคานึงถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การ
ให้คาแนะนา จากงานวิจัยของ Barbara (1996) ได้ศึกษาผลของปฏิสัมพันธ์ของ Tutor-Tutee เงื่อนไขในการติว และ
พื้นฐานของติวเตอร์ สาหรับความพึงพอใจของติวเตอร์ที่เป็นนักศึกษาโดยผลการศึกษาพบว่ามีความพึงพอใจสูงในกลุ่ม
ของผู้สอนซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดมากขึ้นกับติวตี้มีการพุดคุยเปิดใจ และมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้น จากผลวิจัยของ
Prather et.al. (2004) การออกแบบการเรียนการสอนโครงการพัฒนาหลักสูตร Lexture-Tutorial โดยการเรียนแบบ
ร่วมมือในกลุ่มของผู้เรียนและเป็นการบูรณาการนอกหลักสูตรกับการบรรยายตามปกติ ซึ่งผลของการบรรยายและการใช้
Lecture-Tutorials มีการประเมินผลโดยใช้ก่อนเรียนและหลังเรียน Lecture-Tutorial ผู้เรียนมีความพอใจและได้รับ
ความรู้จากการสอนแบบบรรยายคะแนน 50% ส่วนการสอนแบบ Leture-Tutorial ช่วยให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จ
คะแนน 70% ซึ่งผลการวิจัยความพึงพอใจแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนพอใจในการเรียนแบบ Lecture-Tutorial จากผลวิจัยที่
กล่าวมาผู้เรียนมีส่วนร่วม มีความพึงพอใจสูง จากการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการเรียนการสอนสาระที่ 5
ภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิค Tutorial กับวิธีการสอนแบบปกติ
พบว่า ในการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนโดยใช้เทคนิค Tutorial นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5/10 มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 25.37 คะแนน ซึ่งสูงกว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 23.37
คะแนน จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ พบว่าการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา โดยใช้เทคนิค Tutorial มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนโดยใช้
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เทคนิค Tutorial ในสาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในการจัดการเรียนรู้
ด้วยวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนโดยใช้เทคนิค Tutorial นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/10 มีความพึงพอใจใน
วิธีการสอนโดยใช้เทคนิค Tutorial อยู่ในระดับความพึงพอใจ มาก–มากที่สุด คิดเป็น 100% นอกจากนี้นักเรียนยังชอบ
บทบาทการเป็นติวเตอร์ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70 และระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 26.67
ตารางที่ 1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
คะแนน

กลุ่ม
1) (5/10)
2 (5/9)

จานวนนักเรียน
30
30

ค่าเฉลี่ย
25.37
23.37

S.D.
5.308
8.041

T

Sig.

1.137

.022*

การจัดการเรียนรู้แบบใช้วิธีการสอนโดยใช้เทคนิค Tutorial นักเรียนสามารถศึกษาและทาความเข้าใจเนื้อหา
ด้วยตนเองได้มากขึ้น และมีโอกาสได้ทบทวนด้วยตัวเอง ฝึกฝนความรับผิดชอบมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ในวิชาที่ยาก
หรือไม่ชอบ เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน เวลาเรียนร่วมกันกับเพื่อนไม่เครียดมากเกิน ไป
สามารถจดจาเนื้อหาและทาความเข้าใจได้ดีกว่าการเรียนในห้องเรียนแบบปกติเพียงอย่างเดียว

สรุปผลการวิจยั

ผลจากการใช้วิธีการสอนโดยใช้เทคนิค Tutorial โดยใช้เนื้อหาเดียวกันนั้น พบว่านักเรียนให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดีทั้งสองกลุ่ม ตั้งแต่ครูกาหนดหัวข้อในการเรียน กาหนด Temaกาหนดตารางและ
กลุ่มติว วันแรกครูเริ่มการติวนักเรียนกลุ่มแรก วันที่สองครูให้นักเรียนจับคู่ติวกันเอง ครูมีหน้าที่สังเกตการณ์ติวของ
นักเรียนแต่ละคู่ จากนั้นในชั่วโมงเรียนเริ่มการติวหัวข้อแรกหลังจากติวเสร็จนักเรียนมีการบันทึก สิ่งที่ได้รับจากการติว
เช่นขั้นตอนการติวมีอะไรบ้าง ได้เรียนรู้อะไรบ้างในวันนี้ รู้สึกอย่างไรบ้างในขณะที่ติว โดยให้นักเรียนทุกคนบันทึก
หลังจากนั้นทาตามขั้นตอนจนกระทั้งเสร็จสิ้นกระบวนการตามแผนที่วางไว้ ผลการดาเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
เป็นอย่างดี โดยปัจจัยของความสาเร็จในการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูผู้สอนจาเป็นจะต้องมีการวางแผนและเตรียม
ตัวในการสอนเป็นอย่างดี มีการกาหนด Temaการเตรียมใบความรู้ รวมทั้ งการสอนนักเรียนในแต่ละกลุ่ม การ
จัดลาดับเนื้อหาที่ถูกต้องเหมาะสม มีความชัดเจน เข้าใจง่าย มีการกระตุ้นและเสริมแรงอย่างเหมาะสม ซึ่งผู้เรียนทั้ง
สองกลุ่มค่อนข้างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นักเรียนมีความสุขในการเป็นติวเตอร์ จึงทาให้การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มี
ผลการวิจัยที่น่าพอใจ

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือจากอาจารย์วราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพ อาจารย์อุดมพร พัสถานและคณะกรรมการประเมินและติดตามผลการจัดทางานวิจัยฉบับ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ด้วยวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทางโดยใช้สื่อวีดิทัศน์
Learning Achievement on Introduction to Economics of Grade 6 Students Using
Regular Teaching Method and Flipped Classroom via Video Media
____________________________________________________________________
1
1
สุปัญญา เขียนเจริญ และ อรญา รุ่งทวีสิน
Supanya Khieancharoen1 and Oraya Rungthaveesin1

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ ศึกษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทางโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ มีวัตถุประสงค์ 1)
เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ด้วยวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทางโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทางโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 32 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย กลุ่มทดลองใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทางโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ และกลุ่มควบคุมใช้วิธีการสอนแบบปกติ ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดยใช้เวลาในการทดลอง 3 สัปดาห์ จานวน 6 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที
ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทางโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เปรียบเทียบกับการ
สอนแบบปกติ พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ 0.01 โดยกลุ่มทดลองที่มีการจัดการเรียนการ
สอนแบบห้ องเรี ยนกลับทางมีคะแนนเฉลี่ ยสู งกว่ า ( ̅=17.19) ห้ องเรี ยนที่ มีการจั ดการเรี ยนการสอนแบบปกติ
(̅=13.75)2) จากการสารวจความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทางพบว่านักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกลับทางโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ อยู่ในระดับ มาก-มากที่สุด
คาสาคัญ: ห้องเรียนกลับทาง การใช้สื่อวีดิทัศน์ เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การสอนแบบปกติ
Abstract
This research studied the comparison the learning achievement on introduction to economics
of grade 6 students between regular teaching method and the flipped classroom via video
media.The objectives of this research were 1) to compare the learning achievement of grade 6
students on introduction to economics by using regular teaching method and the flipped classroom
method 2) to study the opinions of grade 6 students on regular teaching method and the flipped
classroom via video media in introduction to economics. The samples were 64 Grade 6 students in 2
classrooms by using simple random sampling. The pilot group used the flipped classroom method
via video media while the control group used traditional teaching method. The trial period was the
first semester of an academic year 2014; three weeks; six periods (50 minutes each).
The research showed that 1) the mean of the post-test of grade 6 students who learn the
flipped classroom via video media had a higher average scores (̅=17.19) than the regular teaching
methods (̅=13.75). The learning achievement of students revealed significant difference at Alpha =
0.01. 2) Grade 6 students satisfied with the flipped classroom method via video media in Introduction
to economics at a high to highest level.
Keywords: flipped classroom, video media, introduction to economics, regular teaching method
1
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บทนา

การศึ กษาถือได้ว่ า เป็นเครื่องมือ หนึ่ง ที่มีป ระสิทธิภ าพในการพัฒนาความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม
ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดีมีประสิทธิภาพของสังคม ซึ่งการที่เยาวชนจะได้รับการศึกษา
อย่ า งทั่ วถึ ง นั้น รั ฐจะต้อ งช่ ว ยให้ การส่ง เสริ มการศึ ก ษาทั้ ง ภาครั ฐและเอกชนไปพร้อ มกั น ตามพระราชบัญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยการศึกษาของประเทศ
จะต้องมีการปฏิรูปปรับเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ไปสู่การจัดการศึกษาที่ทาให้เกิดความรู้คู่คุณธรรมและจัดการการศึกษา
ให้มีคุณภาพสูงสุดในมาตรา24ได้เสนอไว้ว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จ ากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน และเกิด
การใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและ
อานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และในการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบันยังไม่ประสบผลสาเร็จ
เท่าที่ควร โดยใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย อธิบาย แล้วให้นักเรียนทาแบบฝึกหัด ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทา
กิจกรรมแบบร่วมมือ จากแบบวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย พบว่านักเรียนไม่ชอบสาระเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ 42 เพราะเนื้อหาเข้าใจยาก อยากให้ครูจัดกิจกรรมที่
หลากหลายมีสื่อใหม่ๆ ที่น่าสนใจ เช่น เกมต่างๆ หรือสื่อวีดิทัศน์ (สุปัญญา, 2557)
จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนสาระเศรษฐศาสตร์ ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนในสาระเศรษฐศาสตร์ เรื่องเศรษฐศาสตร์เบื้องต้ น ของนั กเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 ได้คะแนนสอบเก็บคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 63 ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์ของโรงเรียนที่
กาหนดไว้ คือร้อยละ 80 (วรวรรณ, 2556) เช่นเดียวกับกรมวิชาการ (2544) ได้กล่าวว่าครูเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญ
ในการจัดประสบการณ์ สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ และเลือกใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา
ความต้องการของผู้เรียน รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทางจึงเป็นอีกแนวทางที่น่าจะตอบสนองความ
ต้องการของเด็กที่มีความแตกต่างกันสามารถทบทวนในเนื้อหาที่ไม่เข้าใจได้ โดยครูทดสอบความรับผิดชอบและ
ความเข้าใจของนักเรียนได้จากการจัดกิจกรรมในห้องเรียนหรือการตั้งคาถาม นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ดีแล้ว สื่อการสอนยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ประสบความสาเร็จ ฐาปนีย์ (2541) ได้
กล่าวถึงความสาคัญของการสร้างสื่อการสอนไว้ว่า สื่อเป็นตัวกลางที่ช่วยนาและถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนหรือ
แหล่งความรู้ไปยังนักเรียน ทาให้การเรียนการสอนดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้
จากข้อมูลและเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทางกับสื่อการสอนวีดิทัศน์น่าจะ
เป็นส่วนที่ทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนแบบปกติ และทาให้
ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนเศรษฐศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทางโดยใช้สื่อวีดิทัศน์
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทางโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระเบียบการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน 10 ห้องเรียน จานวนนักเรียน ประมาณ 500 คนโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน
2 ห้องเรียน คือ นักเรียน ป. 6/9 จานวนนักเรียนจานวน 32 คนและนักเรียน ป. 6/10 จานวนนักเรียนจานวน
32 คน โดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนแบบห้องเรียน
กลับทางโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) สื่อวีดิทัศน์เรื่องเศรษฐศาสตร์เบื้องต้ น 3)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(หลังเรียน) 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับทางโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และการทดสอบค่า t-test for independent samples เนื้อหาวิชาสังคมศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ ส 3.1 หน่วย
การเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เศรษฐศาสตร์ ซึ่งนามาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อสร้างเป็นสื่อวีดิทัศน์ โดยใช้วิธีการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับทาง โดยดาเนินการทดลอง 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วันวันละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที
จานวน 6 คาบเรียน
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ผู้วิจัยดาเนินการจับฉลากสุ่มห้องเรียนเพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 2 ห้องเรียน
2. ผู้วิจัยดาเนินการทดลองด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางโดยใช้สื่อวีดิทัศน์กับกลุ่มทดลอง
และใช้วิธีการสอนแบบปกติกับกลุ่มที่ควบคุมซึ่งมีอาจารย์ประจาวิชาเป็นผู้สอน
3. เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนแล้ว ทาการทดสอบหลังเรียน (Post-test) กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วบันทึกผลไว้เป็นคะแนนสาหรับวิเคราะห์ข้อมูล
4.สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางโดยใช้สื่อวีดิทัศน์
5. ผู้วิจัยนาคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1.วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (̅) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) วิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Analysis) การทดสอบค่า t-test for
independent samples
2.ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ
(%) ค่าเฉลี่ย (̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ตอนที่ 1
การศึกษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทางโดยใช้สื่อวีดิทัศน์
ตารางที่ 1การศึกษาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คะแนน

กลุ่ม**
1 (6/10)
2 (6/9)

จานวนนักเรียน
32
32

ค่าเฉลี่ย
17.19
13.75

S.D.
2.039
2.436

t

Sig. (2-tailed)

6.121

.000*

*P<.01หมายเหตุ Group 1 ห้องป.6/10 (กลุ่มทดลอง) Group 2 ห้องป.6/9 (กลุ่มควบคุม)

ตอนที่ 2
การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทางโดยใช้สื่อวีดิทัศน์เรื่อง
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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ตารางที่ 2ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

รายการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
สอนแบบห้องเรียนกลับทางโดยใช้สื่อวีดิทัศน์
นักเรียนมีความชอบต่อการจัดรูปแบบในการเรียนเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เช่น การตั้งคาถามมาถามเพื่อน การร่วมกันตอบคาถามและค้นหาคาตอบ
นักเรียนมีความชอบต่อสื่อวีดิทัศน์เรื่องเศรษฐศาสตร์กับชีวิต
นักเรียนชอบบรรยากาศการเรียนการสอน มีความสุขและสนุกกับการเรียน
นักเรียนมีความรับผิดชอบในการศึกษาข้อมูลจากวีดิทัศน์ และส่งงานตรงเวลาที่
ครูกาหนด
นักเรียนคิดว่าการจัดกิจกรรมการเรียนแบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการใช้สื่อ
วีดิทัศน์มีประโยชน์ต่อตนเอง
นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เช่น การตอบปัญหา การค้นคว้า เป็นต้น
นักเรียนเข้าใจบทเรียน เนื้อหาวิชามากขึ้น
ถ้านักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนไหน นักเรียนจะย้อนกลับไปศึกษาใหม่ได้
นักเรียนอยากให้มีการใช้วิธีการสอนและสื่อวีดิทัศน์แบบนี้ในการเรียนครั้งต่อไป
ในภาพรวมนักเรียนชอบ วิธีสอน สื่อวีดิทัศน์ บรรยากาศการเรียน
ภาระงานมีความเหมาะสม

ค่าเฉลี่ย

SD

4.53

0.49902

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด

4.66
4.66
4.31

0.47495
0.47495
0.63430

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.72

0.44960

มากที่สุด

4.50
4.69
4.69
4.56
4.50

0.66143
0.46351
0.46351
0.60917
0.61237

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

อภิปรายผลการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทางโดยใช้สื่อวีดิ
ทัศน์ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ผลจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้มีการออกแบบให้สอดคล้องกับเนื้อหาและรูปแบบวิธีการสอนทั้งแบบ
ปกติและแบบห้องเรียนกลับทาง โดยใช้เนื้อหาเดียวกันนั้น พบว่าการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการ
สอนแบบห้องเรียนกลับทางโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/10 มีคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบอยู่ที่
17.19 คะแนน ซึ่งสูงกว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9 มีคะแนนเฉลี่ย 13.75 คะแนน ซึ่งผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์จากคะแนนพบว่าการเรียนเรื่อง เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยวิธีการ
สอนแบบปกติกับวิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทางโดยใช้สื่อวีดิทัศน์มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01โดยปัจจัยของความสาเร็จในการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูผู้สอนจาเป็นจะต้องมีการวางแผนและเตรียมตัวใน
การสอนเป็นอย่างดี ทั้งการใช้คาถาม การจัดลาดับเนื้อหาที่ถูกต้องเหมาะสม มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และมีการ
ออกแบบวีดิทัศน์ที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาด้วย คาถามที่ใช้ทั้งในวีดิทัศน์และใน
ห้องเรียนต้องเป็นคาถามที่ท้าทายและกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ และอยากมีส่วนร่วมในการตอบคาถาม ต้องมีการ
กระตุ้นและเสริมแรงอย่างเหมาะสมด้วย ซึ่งผู้เรียนทั้งสองกลุ่มค่อนข้างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงทาให้การ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ประสบความสาเร็จ
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ซึ่งได้แนวคิดจากการเรียนรู้แบบกลับทาง มาผนวกกับเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาเรื่อง
เศรษฐศาสตร์ ซึ่งพบว่าเป็นเนื้อหาที่ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่ชอบมากที่สุดจาก 5 สาระวิชา (อ้างอิง
จากแบบประเมินคุณลักษณะการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนในวิชาสังคมศึกษา ปี พ.ศ. 2556) นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาที่
ค่อนข้างยากไม่น่าสนใจเท่าที่ควร จากการสารวจความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง
พบว่า นักเรียน มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกลับทางโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ อยู่ในระดับ มาก-มาก
ที่สุด คิดเป็น 100%

ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป

การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง อาจจะยังมีประเด็นที่น่าสนใจในการเปรียบเทียบกับวิธีการสอน
แบบต่างๆ เช่น การสอนโดยบทบาทสมมุติและในบางเรื่องที่อาจจะไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
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ผู้เรียน หรือผู้เรียนที่มีลักษณะการเรียนรู้ที่แตกต่างกันได้ทั้งหมด ในการจัดการเรียนการสอนควรจัดให้เหมาะสมกับ
กลุ่มการเรียนรู้ บริบทของเนื้อหาวิชา และจากผลการวิจัยที่ได้อาจนาไปพัฒนาสื่อการสอนในเนื้อหาวิชาสังคม
ศึกษาสาระการเรียนรู้อื่นๆ ต่อไป เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี จากการสนับสนุนของคณะผู้บริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
และอาจารย์วราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและพัฒนามาตรฐานคุณภาพ ซึ่งได้ติดตามผลและให้
คาปรึกษาในการจัดทางานวิจัยฉบับสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557 และขอขอบคุณหัวหน้า
ฝ่ายโครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนที่สนับสนุนในการทดลองและเก็บข้อมูล ทาให้งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จ
อย่างสมบูรณ์ คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
ด้วยวิธีการสอนแบบติวเตอร์เรียลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
The Mathematics Learning Achievement on Systems of Linear Equations and Matrices
Using the Tutorial Relationship Instruction Method with Mathayomsuksa-Five Students

___________________________________________________________________ 1
วีรยุทธ วิริยะศิริพจน์
Weerayut Wiriyasiriphot1

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมท
ริกซ์ ด้วยวิ ธีการสอนแบบติวเตอร์ เรี ยล ของนักเรี ยนชั้ นมัธยมศึ กษาปีที่ 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตี ยนวิทยาลั ย
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 1 ห้องเรียน จานวน
นักเรียน 45 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม จากจานวนห้องเรียนทั้งหมด 9 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 4 แผน ใบกิจกรรม จานวน 4 ชุด และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ซึ่งเป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใช้สาหรับ
เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จานวน 20 ข้อ ที่มีค่าดัชนีความยากเฉลี่ย 0.57 ค่าดัชนีอานาจจาแนกเฉลี่ย
0.26 และค่าความเที่ยงของแบบทดสอบ 0.77 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การคานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางประกอบการบรรยาย ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ด้วยวิธีการสอนแบบติวเตอร์เรียล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ด้วยวิธีการสอน
แบบติวเตอร์เรียล หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 60% อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ การจัดการเรียนรู้แบบติวเตอร์เรียล

Abstract

The purposes of this research were to study mathematics learning achievement on Systems
of Linear Equations and Matrices by using the tutorial relationship instruction method of
mathayomsuksa-five students at Bangkok Christian College, Bangkok. The sample group used in this
research was chosen of mathayomsuksa-five students at Bangkok Christian College which was
studying the mathematics course more in the second semester of the academic year 2015. The one
classroom of 45 students which was selected by cluster random sampling from 9 classrooms. The
three instruments in data collection consisted of 4 lesson plans, 4 activities worksheets and 20 items
with four multiple choice questions of mathematics achievement test on Systems of Linear
Equations and Matrices for pretest and posttest, which has average of difficulty index 0.57, average of
discrimination index 0.26 and reliability 0.77. Percentage, arithmetic means, standard deviation, and ttest were used for analyzing data and presented by tables and descriptions. The research finding
revealed that the mathematics learning achievement on Systems of Linear Equations and Matrices
using the tutorial relationship instruction method with mathayomsuksa five students after learning
was higher than before learning at the 0.05 level of significanceand the mathematics learning
1

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, 10500
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achievement on Systems of Linear Equations and Matrices after learning was higher than 60% at the
significance level of 0.05.
Keywords: mathematics learning achievement, systems of linear equations and matrices, tutorial
relationship instruction method

บทนา

จากผลการประเมินคณิตศาสตร์ PISA 2009 ประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในตาแหน่งประมาณที่ 48-52 จาก
ทั้งหมด 65 ประเทศ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554) ชี้ให้เห็นว่าเยาวชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศยังไม่ได้รับการเตรียมตัวอย่างเพียงพอสาหรับการเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต หรือแม้แต่การสอบ O-NET ที่เป็นการ
ประเมินในระดับชาติ พบว่า คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนในช่วงชั้นที่ 4 ในปีการศึกษา 2555 - 2557
เท่ากับ 22.73, 20.48 และ 21.74 ตามลาดับ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน), 2558) ซึ่งมี
คะแนนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม และคะแนนมีแนวโน้มลดลงทุกปี สะท้อนให้เห็นถึงการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ในปัจจุบันที่ยังไม่ประสบความสาเร็จและไม่บรรลุจุดมุ่งหมายหลักของการจัดการศึกษาและเมื่อพิจารณา
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับโรงเรียนของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบว่าวิชาวิชา
คณิตศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยภาคต้นและภาคปลาย
เท่ากับ 66.14 และ 62.80 คะแนน ตามลาดับ (งานทะเบียนและวัดผลโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, 2557) ซึ่ง
กลุ่มนักเรียนที่ได้คะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ยมักเป็นนักเรียนในกลุ่มที่ไม่เน้นวิชาวิทยาศาสตร์ที่เลือกเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เป็นวิชาเพิ่มเติม
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ไม่ประสบความสาเร็จนั้นอาจมาจากลักษณะเฉพาะของวิชาคณิตศาสตร์ที่มี
ลักษณะเป็นนามธรรม ยากต่อการเข้าใจ ดังที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555) ได้กล่าวถึง
ลักษณะเฉพาะของวิชาคณิตศาสตร์ว่า เนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นนามธรรมที่มีโครงสร้าง
ประกอบด้วยข้อตกลงเบื้องต้นในรูปของคานิยาม คาอนิยาม และสัจพจน์ จึงทาให้ผู้เรียนส่วนใหญ่เรียนรู้และเข้าใจได้
ยาก นอกจากนี้ปัญหาที่สาคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์อาจเกิดจากวิธีการสอนของครูผู้สอนเอง
ดังที่ปรีชากร (2552) ได้กล่าวถึงประสบการณ์การสอนวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงชั้ นที่ 4 ของตนเอง โดยสรุปว่า การ
จั ดการเรี ยนรู้ ของครู มั กจะอยู่ บนพื้ นฐานของความรู้ และบริ บทการสอนคณิ ตศาสตร์ แบบดั้ ง เดิ ม คื อการสอน
คณิตศาสตร์โดยการอธิบาย บอกกฎ สูตร การทาแบบฝึกหัด และการทดสอบแบบปรนัย พบว่า การสอนในลักษณะนี้
นักเรียนไม่ตอบสนองต่อกิจกรรมการเรียน อีก ทั้งไม่ทาให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดและการใช้เหตุผล และ
นักเรียนเห็นว่าชั้นเรียนคณิตศาสตร์เป็นสิ่งน่าเบื่อ เครียด และไม่อยากแก้ปัญหาที่ยากๆ ดังนั้น สิ่งสาคัญประการหนึ่ง
ในการจัดการเรียนการสอนให้ประสบผลสาเร็จนั้น ครูผู้สอนจะต้องสามารถกระตุ้นและเร้าความสนใจของผู้เรียน ให้
เป็นการเรียนรู้แบบที่ผู้เรียนอยากจะรู้ ดังที่อรจรีย์ (2545) ได้กล่าวว่า เมื่อครูสามารถทาให้นักเรียนสนใจตั้งแต่เริ่มต้น
บทเรียน ครูก็ต้องทาให้นักเรียนสนใจจนจบบทเรียน โดยใช้เทคนิคหรือวิธีการเพื่อช่วยเชื่อมโยงบทเรียนเข้ากับแบบ
การเรียนที่นักเรียนชอบหรือถนัด
ในปัจจุบันแหล่งการเรียนรู้มีมากขึ้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ผ่านสื่อที่อยู่รอบตัวได้อย่างง่ายดายและ
รวดเร็ว เช่นการเรียนผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต การเรียนรู้ผ่านสื่อประเภทสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันผู้เรียนมีทักษะ
และความสามารถในการใช้สื่อต่างๆ เหล่านั้นสูง เมื่อแหล่งการเรียนรู้เข้าถึงผู้เรียนได้ง่ายขึ้นบทบาทของครูผู้สอนในชั้น
เรียนจึงเปลี่ยนไป เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตและความสนใจของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน วิธีการสอนแบบเดิมๆ จึงไม่อาจ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ แต่ครูผู้สอนควรเป็นบุคคลที่อานวยการเรียนรู้ เป็นที่ปรึกษา แนะนา ชี้แนะ
แหล่งการเรียนรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมกับผู้เรียน นอกจากแหล่งการเรียนรู้หรือสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมแล้ว การเรียนรู้
โดยผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ก็เป็นอีกเทคนิควิธีการสอนอีกอย่างหนึ่งที่สามารถกระตุ้นผู้ เรียนให้
เกิดการพัฒนาได้ ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักช่วยเหลือกันเกื้อกูลในการเรียน อีกทั้งผู้เรียนจะได้พัฒนาตนเองด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญหา สิ่งเหล่านี้ เรียกว่า รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ (เกศินีนาฏ, 2554) ซึ่ง
สอดคล้องกับสมหวัง (2537) ที่ได้กล่าวถึง วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือของผู้เรียนว่า การเรียนรู้ของผู้เรียนมิได้มาจากครู
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แต่ผู้เดียว แต่สามารถเรียนรู้จากเพื่อนนักเรียนด้วยกัน เพราะนักเรียนด้วยกันย่อมประสบปัญหาในการเรียนคล้ายๆ
กัน เมื่อคนหนึ่งเรียนรู้เริ่มเข้าใจ ก็สามารถช่วยเหลือเพื่อนได้ว่าปัญหาที่ ขัดข้องอยู่ที่ใด นักเรียนส่วนใหญ่จะมีความ
สนใจและตั้งใจที่จะถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองรู้มาให้เพื่อนอีกทั้งมีการเตรียมความพร้อมและกระตือรือร้นในการเตรียม
บทเรียนเสมอ นอกจากนี้ยังเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีความริเริ่มกล้าพูดกล้าแสดงออก ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558–2560 และพันธกิจของสถานศึกษาข้อหนึ่ง
กล่าวว่า โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ การพัฒนาผู้เรียน ครู และ
บุ คลากร ให้ มี การแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ และใช้ เทคโนโลยี ให้ เ กิ ดประโยชน์ ซึ่ งสถานศึ กษาได้ มี การจั ดหลั กสู ตร จั ด
สภาพแวดล้อม และการบริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ และพัฒนาตามศักยภาพของตนเองได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย พบว่า นักเรียนแผนการเรียนที่ไม่เน้นวิชาวิทยาศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต่ากว่าเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด กล่าวคือ นักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป ไม่ถึงร้อยละ 60 ของจานวน
นักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด นักเรียนที่มาเรียนส่วนมากไม่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์ แต่เลือกเรียนเพื่อจะได้อยู่กับ
เพื่อน ประกอบกับจานวนนักเรียนในชั้นเรียนมีจานวนมาก ประมาณ 30–40 คน ครูผู้สอนไม่สามารถอธิบายเนื้อหาให้
นักเรียนเข้าใจได้ทุกคนในเวลาที่มีอยู่อย่างจากัด จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจการจัดเรียนรู้ที่ให้นักเรียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนด้วยกันเอง ให้เกิดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ในเวลาเรียนและนอกเวลา
เรียน เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบติวเตอร์เรียล เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหนึ่งที่อาจช่วยลดปัญหาดังกล่าว
ได้ เนื่องด้วยครูผู้สอนเป็นผู้ออกแบบบทเรียนให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาในการเรียนในหลักสูตร โดยยึดหลักการ
จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลจากครูผู้สอนผ่านบทเรียนนั้น จากนั้นผู้เรียนจะนาข้อมูลที่ได้รับนั้นไป
สร้างเป็นองค์ความรู้เพื่อนาไปถ่ายทอดให้ผู้เรียนคนอื่นๆ เป็นการลดบทบาทของครู แต่เพิ่มบทบาทของนักเรียนมาก
ขึ้น กล่าวคือ จากเดิมครูเป็นผู้ถ่ายทอดและนักเรียนเป็นผู้รับ กลายเป็นครูเป็นเพียงผู้แนะนาและอานวยความสะดวก
ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือไปเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ที่มีการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องเรียน ยึดนักเรียน
เป็นศูนย์กลาง นักเรียนเป็นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนในห้อง นอกจากจะทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แล้ว การ
จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบติวเตอร์เรียลยังทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีภายในชั้นเรียน ทาให้เกิดสังคมแห่งการ
เรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอีกด้วย (ดนัย, 2558) จากเหตุผลและความสาคัญดังที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้
ผู้วิจัยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ด้วยวิธีการสอนแบบติวเตอร์
เรียลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจยั

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและ
เมทริกซ์ ด้วยวิธีการสอนแบบติวเตอร์เรียล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

ระเบียบวิธีวิจยั

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experimental research) ที่ใช้การวิจัยแบบ one group
pretest-posttest design ที่มุ่งศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริซ์ด้วย
วิธีการสอนแบบติวเตอร์เรียล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ที่เรียนวิชา
คณิตศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จานวน 1 ห้องเรียน จานวนนักเรียน 45 คน ที่ได้มา
จากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) จากทั้งหมด 9 ห้องเรียน จานวนนักเรียนทั้งหมด 308 คน ซึ่งการ
จัดห้องเรียนแต่ละห้องเป็นแบบคละความสามารถในการเรียน

72

24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม นงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2559 และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครัง้ ที่ 1”

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและ
เมทริกซ์ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบติวเตอร์เรียล จานวน 4
แผน (10 คาบเรียน)ใบกิจกรรม เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์โดยเป็นใบกิจกรรมที่ครูสร้างขึ้น เพื่อให้ผู้เป็นติว
เตอร์ได้ศึกษาเนื้อหาได้ตรงตามขอบเขตที่ครูกาหนดขึ้นโดยให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งมีหวั ข้อต่อไปนี้
1. เมทริกซ์และการดาเนินการ
2. การหาดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์
3. การหาอินเวอร์สการคูณของเมทริกซ์
4. การใช้เมทริกซ์แก้ระบบสมการเชิงเส้น
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
เรื่อง
ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์เป็น
แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบที่มี 4 ตัวเลือกจานวน 20 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการดังนี้
1. ผู้วิจัยนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ไป
ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จานวน 120 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่เคยเรียนเรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและ
เมทริกซ์มาก่อน จากนั้นนาผลการทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความยาก ค่าดัชนีอานาจจาแนกของข้อสอบรายข้อ
และค่าความเที่ยงของแบบทดสอบ โดยผู้วิจัยได้เลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความยากระหว่าง 0.2–0.8 และค่าดัชนีอานาจ
จาแนกตั้งแต่ 0.2 ขึ้นไป ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์
ฉบับนี้ได้ค่าดัชนีความยากเฉลี่ย 0.57 ค่าดัชนีอานาจจาแนกเฉลี่ย 0.26 และค่าความเที่ยงของแบบทดสอบ 0.77 มาใช้
ทาการทดสอบก่อนเรียนในคาบเรียนที่ 1 กับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เวลาในการทดสอบ 40 นาที
2. ผู้วิจัยดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบติวเตอร์เรียล เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ เป็นเวลา 10 คาบ คาบเรียนละ 40 นาที โดย
มีรูปแบบ ดังนี้
1) ครูวิเคราะห์เนื้อหาที่จะสอนทั้งหมดโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ที่เรียกว่า TEMA (เต็มม่า)
2) ครูขออาสาสมัครนักเรียนเพื่อเป็น TUTOR จากนั้นให้ TUTOR เลือก TEMA ที่ตนเองสนใจอย่างน้อยหนึ่ง TEMA
3) TUTOR ศึกษาและหาข้อมูลเพื่อตอบคาถามจากเอกสารที่ครูสร้างขึ้นโดยใช้ TEMA นั้นเป็นฐาน
4) TUTOR นาความรู้ที่ได้จากมาเรียบเรียงสร้างเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเอง
5) TUTOR นาเสนอและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้กับครูและ TUTOR คนอื่นที่เลือก TEMA เดียวกัน ครูและ
เพื่อนๆ ช่วยกันสังเกต ให้คาวิจารณ์ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบุคลิกในการสอนและการถ่ายทอดความรู้ของ TUTOR
6) TUTOR จัดทาเอกสารที่ใช้สาหรับสอน TUTEE และส่งให้ครูตรวจเอกสาร
7) เมื่อแก้ไขเอกสารเรียบร้อยแล้ว TUTOR จึงทาการสอน TUTEE
8) เมื่อการสอนสิ้นสุดลง ครูทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกคน
3. เมื่อดาเนินตามขั้นตอนข้างต้นได้ครบทุกใบกิจกรรมแล้ว ผู้วิจัยนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ทาการทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่างอีกครั้ง โดยใช้เวลาทดสอบ
40 นาที
4. ผู้วิจัยนาผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนมาเปรียบเทียบกันและเปรียบเทียบคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ของกลุ่มตัวอย่างกับเกณฑ์ 60%
5. วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบไปด้วยสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ได้แก่ ค่าดัชนีความยาก
ค่าดัชนีอานาจจาแนก และค่าความเที่ยงของแบบทดสอบการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ matched-pairs t-test และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างกับ
เกณฑ์ 60% โดยใช้ one sample t-test
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ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบติวเตอร์เรียล

ผลการวิจยั และอภิปรายผล

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ด้วยวิธีการสอนแบบติวเตอร์
เรียลของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ด้วยวิธีการสอนแบบติวเตอร์
เรียลของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 60% ที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. บรรยากาศในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ด้วยวิธีการสอนแบบ
ติวเตอร์เรียล พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นอยากที่จะเรียนรู้มากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ติวและผู้เรียน
ผู้เรียนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นหรือบอกในสิ่งที่ตนเองยังไม่รู้และอยากจะรู้ ผู้ติวมีความมั่นใจและมีความภาคภูมิใจใน
หน้าที่ที่ตนได้รับ มีความคิดที่จะพัฒนาตนเองและผู้เรียนให้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เป็นบรรยากาศสังคมแห่งการ
เรียนรู้ กิจกรรมในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ด้วยวิธีการสอนแบบติว
เตอร์เรียล พบว่า นักเรียนสามารถออกแบบการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าในสิ่งที่สนใจ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความ
คิดเห็นในด้านต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน ผู้เรียนและผู้สอนได้เรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาแก้ไขสิ่งที่เข้าใจคลาดเคลื่อนไปพร้อม ๆ
กับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง ทาให้ผู้เรียนมีความรู้ที่คงทน เข้าใจเนื้อหาได้ดี เกิดเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและมี
คุณค่า ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการศึกษาเนื้อหาในชั้นต่อไป
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและคะแนนการทดสอบหลังเรียน เรื่อง ระบบสมการเชิง
เส้นและ เมทริกซ์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสอนแบบติวเตอร์เรียล
คะแนน
ก่อนเรียน
หลังเรียน

n
45
45

s
2.57
3.25

X

5.11
14.37

t
17.60

sig
.000*

* มีนยั สาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
100
71.05

คะแนน

80
60
40

60.00

25.55

20
0

ก่อนเรียน

หลังเรียน

เกณฑ์

ภาพที่ 2 คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน หลังเรียน กับเกณฑ์ร้อยละ 60 ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง
ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสอนแบบติวเตอร์เรียล
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สรุปผลการวิจยั

จากการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ของนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการสอนแบบติวเตอร์เรียล โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคะแนนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างสูงสุด 20
คะแนน และคะแนนหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่าสุด 9 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นคะแนน
เฉลี่ย 14.38 และคิดเป็นร้อยละ 71.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 60% ตามที่ผู้วิจัยกาหนดไว้
จากผลสรุปข้างต้นจะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ด้วย
วิธีการสอนแบบติวเตอร์เรียล เป็ นการจั ดการเรียนรู้ที่ ทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิ ตศาสตร์สูงขึ้ น
นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการสอนที่คานึงถึงความสนใจและความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยผู้เรียนจะได้ศึกษาค้นคว้าในสิ่ง
ที่ตนเองสนใจในเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา และยังได้เรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาทักษะการเข้า
สังคมอีกด้วย
ข้อเสนอแนะการวิจัย
1. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง ผู้สอนจะต้องเตรียมการและวางแผนการจัดการเรียนรู้เป็นอย่าง
ดี ตรวจสอบความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องของผู้เป็นติวเตอร์ เอกสารประกอบการสอนหรือสื่อการเรียนรู้ที่ผู้เป็นติว
เตอร์เตรียมมา ความพร้อมของผู้เป็นติวตี้ และบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้
2. การสอนด้วยวิธีติวเตอร์เรียล ครูต้องตระหนักในบทบาทหน้าที่การเป็นเพียงผู้คอยชี้แนะ ให้คาปรึกษาแก่ผู้
เป็นติวเตอร์ ไม่ได้เป็นผู้บอกหรือสอนโดยตรง
3. ครูควรปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญ ข้อดี และข้อจากัดของการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ประเภท
สื่อเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน เวลาที่ใช้สอน และคุณค่าของการใช้สื่อเหล่านั้น
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การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์ปญ
ั หาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยเทคนิค KWDL
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A Study of Problem Solving on Linear Equation in One Variable by using KWDL
Technique of Mathayom-2 students of Bangkok Christian College, Academic year 2015
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บทคัดย่อ

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา
อย่างเป็นขั้นตอน นักเรียนทาความเข้าใจโจทย์ปัญหาได้อย่างชัดเจน และหาวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลายเป็น
ผลให้นักเรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล จุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้ คือ เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ที่
ได้รับการสอนด้วยเทคนิคการสอน แบบ KWDL ก่อนและหลังการทดลองงานวิจัยนี้จัดทาเรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน
51 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลการเรียนรู้และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สูงขึ้น การนาเทคนิค KWDL มาใช้ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดี
ขึ้นแต่นักเรียนยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหากับโจทย์เนื้อหาบทอื่นๆ ได้อีกด้วย
คาสาคัญ: เทคนิคเค ดับบลิว ดี แอล การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การแก้โจทย์ปัญหา

Abstract

The KWDL learning technique is a management technique learned at training the students to
practice critical thinking and problem solving skills. Moreover, students will be able to understand
problems clearly and find out how to solve as a result the wide range of solutions that student can
apply in various situations in daily life with efficiency and effectiveness. The objective of this study is
to investigate the ability for solving complicated problems and mathematics communication taught
by KWDL. The study comparesthe results of students’ marks before and after the experiment. The
title of this study is “Problem solving linear equation in one variable in semester 2 in academic year
2015.” The sample of the study is 51 students in Mathayom2. The academic achievement of the
students and their ability for linear equation problem solving in one variable are higher than before
they were experimented and 60% of the students have the ability to solve problems. The students
are able to change problem solving sentences into the mathematical sentence and the ability for
equation problem solving respectively. Not only does KWDL help students learn better, but it also
help them apply the knowledge to solve the problem in other heuristics mathematics.
Keywords: The KWDL learning technique, problem solving on linear equation in one variable,
problem solving heuristics mathematics

บทนา

ปัญหาการเรียนอ่อนของนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์มาจากสาเหตุที่แตกต่างกัน โดยมาจากกระบวนการเรียน
การสอน ที่ไม่ได้มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในหลักการทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน โดยนักเรียนจะถูกสอนให้จาแต่
วิธีการคานวณมากกว่าเน้นที่มาและพัฒนาเป็นความเข้าใจ เมื่อนักเรียนสะสมความไม่เข้าใจเพิ่มขึ้น ก็จะขาดความ
1
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มั่นใจในการเรียนและเมื่อยิ่งมีผลสอบในวิชาคณิ ตศาสตร์ไม่ดีต่อเนื่อง ก็ยิ่งทาให้นักเรียนรู้สึกกังวล และรู้สึกว่า
คณิตศาสตร์เป็นเรื่องยากที่เกินความสามารถของตนเอง จนสูญเสียความมั่นใจในการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ในที่สุด
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นทักษะหนึ่งในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ซึ่งได้กาหนดไว้ใน
มาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมี 5 ทักษะ ประกอบด้วย 1) มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา 2) มีความสามารถในการให้เหตุผล 3) มีความสามารถในการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และ
การนาเสนอ 4) มีความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ ได้ และ 5) มีความคิด
สร้างสรรค์ แต่เมื่อพิจารณาจากทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ทั้งหมดแล้ว ทักษะการแก้ปัญหาเป็นทักษะที่สาคัญ
ที่สุด ดังที่ Lester (1977) กล่าวว่า การแก้ปัญหานั้นเป็นเป้าหมายสูงสุดของหลักสูตร ดังนั้นในการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์จึงจาเป็นต้องคานึงถึงการส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นประเด็นหลัก
และสอดคล้องกับที่ Schoenfeld (2001) ได้กล่าวว่าในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นั้น ผู้สอนควรจะมุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ ซึ่งเทคนิคการสอนรูปแบบหนึ่งที่ครูสามารถนามาใช้จัดการ
เรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้โจทย์ปัญหาที่ตอ้ งอาศัยความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ของนักเรียนเป็นหลัก คือ
วิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอนละเอียดถี่ถ้วน ทาให้นักเรียนทาความเข้าใจโจทย์ปัญหาได้อย่างชัดเจน และหาวิธีก ารแก้ปัญหาได้อย่าง
หลากหลายอันจะเป็นผลให้นักเรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวันของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งเห็นได้จากขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา 4 ขั้นตอนได้แก่ ขั้นที่ 1 นักเรียนจะหาสิ่งที่
โจทย์บอกให้ทราบเป็นขั้นที่นักเรียนต้องอ่านโจทย์อย่างพินิจพิเคราะห์ และรวบรวมสิ่งที่โจทย์บอกให้มา รวมทั้งอาจ
ต้องใช้ความรู้เดิมที่ได้เรียนไปแล้ว ขั้นที่ 2 นักเรียนหาสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบหรือปัญหาของโจทย์ เป็นขั้นที่นักเรียน
ต้องตอบคาถามให้ได้ว่าโจทย์ต้องการให้หาอะไร และวางแผนแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆจากข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนแรก
ขั้นที่ 3 นักเรียนดาเนินการแก้ปัญหาตามที่ได้วางแผนไว้เป็นขั้นที่นักเรียนต้องลงมือแก้ปัญหา และเรียนรู้ขั้นตอน
วิธีการแก้ปัญหาอย่างกระจ่างชัด และขั้นที่ 4 ขั้น สรุปผลที่ได้จากการแก้ปัญหา เป็นขั้นที่นักเรียนจะต้องสรุปวิธีการ
ดาเนินการแก้ปัญหาและได้คาตอบของปัญหา สามารถอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง จากขั้นตอนการ
แก้ปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่านักเรียนได้ฝึกกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างหลากหลายรู้จักการคิดวิเคราะห์ช่วยให้
นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
จากเหตุผลและความสาคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้เทคนิค KWDL ว่ามีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือไม่

วัตถุประสงค์ในการวิจยั

เพื่อศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและการสือ่ สารทางคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิคการสอน แบบ KWDL
ก่อนและหลังการทดลอง

วิธีดาเนินการวิจัย

จัดทาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ที่กาลังเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง
คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน
1 ห้องเรียน 51 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม
(Sampling Unit)
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ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ใช้เวลาในการทดลอง 8 คาบเรียน โดยทดสอบก่อนเรียน 1 คาบเรียน ทดสอบหลังเรียน 1 คาบเรียน ทาการ
สอนจริง 6 คาบเรียน
เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL
ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
2. ความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL
2. แบบทดสอบวัดความสามารถเป็น อัตนัย เรื่องเกี่ยวกับจานวน มีทั้งหมด 5 ข้อ ข้อละ 4 คะแนน รวม20
คะแนน มีเกณฑ์การคิดคะแนนแต่ละข้อ ในข้อสอบ 1 ข้อ ให้คะแนนในแต่ละขั้นตอน ขั้นตอนละ 1 คะแนน
การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นเตรียมการชี้แจงให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทราบถึงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ด้วย
เทคนิค KWDL เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้อง
ขั้นดาเนินการผู้วิจัยดาเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแผนการจั ดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น ระยะเวลา 4
คาบ โดยมีขั้นตอนและวิธีการสอนการแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ด้วยเทคนิค KWDL ดังนี้
1. ขั้นนา
2. ขั้นสอน
2.1 สอนเนื้อหาใหม่ โดยใช้เทคนิค KWDL
ครูเขียนตัวอย่างที่ 1 ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย “เป้มีเงินเป็นสองเท่าของปอและปอกับเป้มีเงินรวมกัน 514 บาท”
ครูถามคาถามให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์โจทย์โดยครูเขียนข้อมูลลงในตาราง KWDL บนกระดาน
ขั้นที่ 1: K (What we know) สิ่งที่โจทย์กาหนดให้มีอะไรบ้าง (ระดมสมอง) โดยเขียนข้อมูลลงในที่ว่าง
1) เป้มีเงินเป็นสองเท่าของปอ
2) ปอกับเป้มีเงินรวมกัน 514 บาท
ขั้นที่ 2: W (What we want to know) สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง
อะไรบ้าง (การอภิปราย) โดยเขียนข้อมูลลงในที่ว่าง
จานวนเงินของแต่ละคน
ขั้นที่ 3: D (What we do และหาคาตอบ) นักเรียนร่วมกันดาเนินการแก้ปัญหาตามวิธีการที่เลือก (การ
ดาเนินการ) โดยเขียนข้อมูลลงในที่ว่าง
ให้ ปอมีเงิน
=
x
บาท
เป้มีเงินเป็นสองเท่าของปอ ดังนั้นเป้มีเงิน
=
2x
บาท
ปอกับเป้มีเงินรวมกัน
514
บาท
ดังนั้นจะได้สมการ
x + 2x =
514
ขั้นที่ 4: L (What we learned) นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากการแก้ปัญหาและมีขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างไร
(การนาเสนอ) โดยเขียนข้อมูลลงในตาราง KWDL
2.2 ขั้นฝึกทักษะและเรียนเป็นกลุม่ ย่อย
3. ขั้นสรุป
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ผลการวิจยั และอภิปรายผล

ข้อค้นพบจากงานวิจัย แสดงให้เห็นว่าผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWDL หลังทดลองสูงกว่าก่อน
ทดลองซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อทดสอบความแตกต่างของคะแนนทั้งสองกลุ่มพบว่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการเรียนรู้และความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียวเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอนด้วยเทคนิคการสอน แบบ
KWDLหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลองซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
จากการสังเกตการเรียนรู้ของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ตั้งใจเรียน มีความกระตือรือร้นและให้ความ
ร่วมมือในการทากิจกรรมต่างๆดีมาก เมื่อสอนโดยใช้เทคนิคการสอน KWDL และจากการสัมภาษณ์นักเรียนส่วนใหญ่
ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการเรียนรู้ แบบ KWDL ทาให้นักเรียนสามารถฝึกเขียนแสดงวิธีทาให้การแก้ปัญหาโจทย์สมการ
ได้ อย่ า งเป็ นระบบระเบี ยบ และน าไปประยุ กต์ ใช้ กั บโจทย์ ปั ญหาเรื่ อ งอื่ นๆได้ นั กเรี ยนได้ แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้
ประสบการณ์ระหว่างกัน และมีนักเรียนช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ตามระดับความสามารถของตนเอง ทาให้ในภาพรวม
นักเรียนมีทัศนคติเชิงบวก
การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันเป็นเรื่องที่ครูผู้สอนจาเป็นต้องนาวิธีการที่
เหมาะสมมาใช้พัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
ข้อบกพร่องการเรียนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สามารถจัดกลุ่มได้ 6 ด้าน คือ การให้ข้อมูลผิด การ
ใช้ภาษาผิด การอ้างอิงเหตุผลไม่สมบูรณ์ การบิดเบือนทฤษฎีและนิยาม การขาดการตรวจสอบระหว่างการแก้ปัญหา
ความคลาดเคลื่อนในเทคนิคการทา จากการศึกษาของ Shughnessy et. al. (1985) อ้างถึงใน สมศักดิ์ (2543) พบว่า
การผิดพลาดเกิดจากการคิดเลข หรือการแก้ไขปัญหาโจทย์ผิดนั้นเกิดจากการขาดความรู้ที่เหมาะสมบกพร่องใน
ขั้นตอนการคานวณ ไม่มียุทธวิธีแก้ไขปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ ตัดสินใจวางแผนดาเนินตามขั้นตอนต่างๆ การแก้ปัญหา
ผิด เลือกทางแก้ปัญหาผิด แปลความหมายไม่ถูกต้อง หากวิเคราะห์ลึกลงไปพบว่าข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากการขาด
การวางแผนและการกากับควบคุมการคิดและการขาดความเข้าใจทฤษฎีและนิยามที่จะนามาใช้ในการคิดแก้ปัญหา
นั่นเอง ดังนั้นการที่จะแก้ปัญหานักเรียนอ่อนคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุด ควรเริ่มต้นจากการวินิจฉัยให้รู้เสียก่อนว่านักเรียน
อ่อนคณิตศาสตร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ และไม่เข้าใจในเนื้อหาบทไหนบ้าง จากนั้นจึงค่อยวางกระบวนการเรียนซ่อมเสริม ที่
แก้ปัญหาความไม่เข้าใจของนักเรียนในบทนั้นๆ ให้ตรงจุด
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เป็นทักษะหนึ่งในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ที่สาคัญที่สุด ดังที่
Lester (1977) กล่าวว่า การแก้ปัญหานั้ นเป็นเป้าหมายสูงสุดของหลักสูตร ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์จึงจาเป็นต้องคานึงถึงการส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เป็นประเด็นหลัก และ
สอดคล้องกับที่ Schoenfeld (2001) ได้กล่าวว่าในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นั้น ผู้สอนควรจะมุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ ซึ่งเทคนิคการสอนรูปแบบหนึ่งที่ครูสามารถนามาใช้จัดการเรียนรู้ เพื่อ
แก้ปัญหาการเรียนรู้โจทย์ปัญหาที่ต้องอาศัยความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ของนักเรียนเป็นหลัก คือวิธีการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWDL เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างเป็น
ขั้นตอนละเอียดถี่ถ้วน ทาให้นักเรียนทาความเข้าใจโจทย์ปัญหาได้อย่างชัดเจน และหาวิธีการแก้ปัญหาได้อย่าง
หลากหลายอันจะเป็นผลให้นักเรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวันของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดังที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2551) ได้กล่าวไว้ว่าครู
ควรใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ การทางานร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสทางานเป็นกลุ่ม
ลงมือแก้ปัญหาและปฏิบัติภารกิจต่างๆจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่คาดหวังไว้ ซึ่งเห็นได้จากขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา 4
ขั้นตอน
ในการสอนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผู้สอนจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เวลาในแต่ละขั้นตอนของเทคนิค
KWDL เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียนในแต่ละขั้นให้เกิดการพัฒนาอย่ างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนจะ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเรื่องอื่นๆได้ต่อไป
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ผลของความคงทนและความพึงพอใจในการเรียนวิชาเคมี
โดยใช้การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการเรียนรู้ผา่ นเกม
Effects of Using Flipped Classroom Techniques Model with Game-Based Learning
Reflective Retention and Satisfaction in Chemistry
____________________________________________________________________1
สุวรรณา อัมพรดนัย
Suwanna Amporndanai 1

บทคัดย่อ

การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียนและวัดความพึงพอใจในการเรียน
เรื่อง สารกาหนดปริมาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ของ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร จานวน 1 ห้อง โดยการเลือกแบบเจาะจงที่เรียนรู้ด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการเรียนรู้ผ่านเกม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง สารกาหนดปริมาณ, แบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียน เรื่อง สารกาหนดปริมาณ
และ แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลความคงทนในการเรียนโดยคานวณผลต่างของคะแนน
การทาการทดสอบซ้าเป็นค่าร้อยละ และ วัดความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
ที่มเี ปอร์เซ็นต์ความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง สารกาหนดปริมาณมากกว่าร้อยละ 70 จานวน ร้อยละ 93.33 โดยช่วงที่
มีจานวนร้อยละของนักเรียนที่มีความถี่สูงสุด คือ 23.33 เป็นช่วงที่นักเรียนที่มี เปอร์เซ็นต์ความคงทนในการเรียนรู้
เรื่อง สารกาหนดปริมาณ ร้อยละ 101-110 และ ผลความพึงพอใจในการเรียน เรื่อง สารกาหนดปริมาณที่เรียนรู้ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้ผ่านเกมอยู่ในระดับมากทุกด้าน
คาสาคัญ : ห้องเรียนกลับทาง ความคงทนในการเรียน ความพึงพอใจในการเรียน

Abstract

This objective of this research were to study learning retention and satisfaction of grade ninth
students learning Limited Reagents through flipped classroom model with game-based learning. The
sample group was 30 students of grade ninth in second semester of the academic year 2015 by using
the purposive sampling group. Research instruments were Learning Achievement Test, Learning
Retention Test and Satisfaction questionnaire. Data analysis was percentage and mean. The results of
the study revealed that 1) Learning retention limited reagents of students in the sample group by
learning with flipped classroom techniques model with game-based learning were higher than 70%
of the test score at 93.33%. 2) Students in the sample group had the high level of satisfaction
towards learning with flipped classroom techniques model with game-based learning.
Keywords: the flipped classroom, learning retention, satisfaction towardslearning

บทนา

ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 จะเปลี่ยนไปจากที่เราคุ้นเคยโดยสิ้นเชิงครูจะต้องยกระดับไปทาหน้าที่ที่มีคุณค่า
สูงขึ้น คือเป็น “ครูฝึก” ให้การเรียนรู้ของศิษย์ก้าวสู่การ “ปลูกปัญญา” (High Order Thinking/Learning) ให้แก่ศิษย์
คุณค่าของครูจะไปอยู่ที่พลังของการเป็น ครูฝึก ไม่ใช่ ครูสอน อย่างในปัจจุบัน โดยทักษะสาคัญที่เด็กในอนาคตต้องมี
คือ 3 ร 1 ว ได้แก่ ทักษะในการปลูกฝังแรงบันดาลใจในการเรียนรู้แก่ตนเอง ทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการร่วมมือ
และการมีวินัยในตนเอง (วิจารณ์, 2558)
1

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, 10500
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ห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) จึงเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่สาหรับครูใน
ศตวรรษที่ 21 โดยที่ถูกคิดค้นขึ้นจากประสบการณ์การสอนในชั้นเรียนของ Jonathan Bergmann และ Aaron Sams
ครูสอนวิชาเคมีโรงเรียน Woodland Park High School รัฐโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยรูปแบบการสอนเป็น
ที่นิยมในสหรัฐอเมริกา เพราะ ครูจะมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนมากกว่าการบรรยายหน้าชั้นเรียนเพียงอย่างเดียว โดยครู
จะสอนด้วยวีดิทัศน์ที่ครูสร้างขึ้นมาเอง หรือ ให้หัวข้อเพื่อสืบค้นวีดิทัศน์จากสื่อออนไลน์โดยนักเรียนเรียนรู้เนื้อหา
ดังกล่าวนอกเวลาเรียน จากนั้นนักเรียนจะนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทางาน และแก้ไขปัญหาต่างๆในชั้น
เรียน ครูจะมีหน้าที่สอน และให้คาปรึกษาเวลาที่นักเรียนไม่เข้าใจมากกว่าการสอนเนื้อหา ดังนั้น กระบวนการเรียน
และการบ้านทั้งหมดจึงสลับด้านกัน การจดบันทึกสิ่งที่ครูสอนในชั้นเรียน จะกลับไปทาที่บ้านผ่านทางวีดิทัศน์ หรือ สื่อ
ออนไลน์ต่างๆตามที่ครูกาหนด และสิ่งที่เคยทาที่บ้าน เช่น การบ้าน รายงาน ถูกนามาทาในชั้นเรียนแทน
แนวคิดในการทาให้การเรียนการสอนมีความสนุกสนานและดึงดูดความสนใจของนักเรียนมีหลากหลายรูปแบบ
โดยการเรียนรู้ผ่านเกม (Games-Based Learning) ถือเป็นรูปแบบทางการศึกษาที่นาเอาความสนุกสนานของเกม
และเนื้อหาบทเรียนวิชามาผสมผสาน ทาให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน
ประหยัด จิระวรพงศ์ได้กล่าวว่าการเรียนรู้ผ่านเกมเป็นสื่อในการเรียนรู้แบบหนึ่ง ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้มี
ความสนุกสนานไปพร้อมๆกับการได้รับความรู้ โดยสอดแทรกเนื้อหาทั้งหมดของหลักสูตรนั้นๆ เอาไว้ในเกมและให้
นักเรียนลงมือเล่นเกมโดยที่นักเรียน จะได้รับความรู้ต่างๆ ของหลักสูตรนั้นผ่านการเล่นเกมนั้นด้วย เช่นเดียวกับ ถนอม
พร เลาหจรัสแสง ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ผ่านเกมเป็นสื่อถือเป็น e-learning อีกรูปแบบหนึ่งที่ทาให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ของนักเรียนเอง บนพื้นฐานแนวคิดที่จะทาให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่สนุกสนาน (ขวัญชนก, 2555)
จากประสบการณ์ในการสอนวิชาเคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นเวลา 5 ปี ผู้วิจัยพบว่า เรื่อง สารกาหนด
ปริมาณ เป็นเรื่องที่นักเรียนเกิดความเข้าใจผิดมากทาให้การเรียนในเนื้อหาต่อไปเกิดความคลาดเคลื่อน อีกทั้ง วิธีการ
สอนที่เน้น การบรรยายและขาดการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้ นักเรียนไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้
ทาให้นักเรียนเกิดความเบื่อในการเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ที่พบว่า
ครูวิทยาศาสตร์จานวนมากขาดเทคนิคการสอนที่ดีและครูขาดความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค วิธีสอน ด้านสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ (อารียา, 2548) และจากการศึกษาของ Bilgin (2006) พบว่า รูปแบบ การสอนวิชาเคมีในรูปแบบเดิม คือ
เน้ นการบรรยายของครู จะไม่ สามารถส่ งเสริ มการพั ฒนาทั กษะการคิ ดให้ กั บนั กเรี ยน ครู ค วรมี เครื่ องมื อที่ มี
ประสิทธิภาพที่ทาให้นักเรียนเห็นความสาคัญของความสัมพันธ์ระหว่างสาระสาคัญของวิชาเคมีกับแนวคิดและการ
แก้ปัญหาในวิชาเคมีได้ Berquisit and Heikkinen ได้กล่าวว่าในการที่นักเรียนเกิดแนวคิดในวิชาเคมี เกิดจากการจัด
สภาพการเรียนให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ ถกปัญหา รับฟังความคิดเห็น ทาให้เกิดแนวคิดและการแลกเปลี่ยนแนวคิดที่
เกิดขึ้น จะกาจัดแนวคิดที่คลาดเคลื่อนของนักเรียนได้ (Bilgin, 2006)
จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า ห้องเรียนกลับทาง นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง มีจุดเด่นที่จะสามารถทาความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหา ดาเนินการ
แก้ปัญหาและประเมินผล สามารถตรวจสอบแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี (จิตตา, 2558) และนักเรียนที่ได้รับผลการใช้การ
เรียนรู้ผ่านเกม ในการบูรณาการกับการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาที่มีเจตคติด้านบวกต่อการเล่น
เกมแล้ว กลุ่มทดลองมีความสามารถในทักษะการอ่านภาษาอังกฤษหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนเพิ่มขึ้น (กัลยา, 2553)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่าการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการเรียนรู้ผ่านเกมจะสามารถ
ทาให้นักเรียนเกิดความคงทนและมีความพึงพอใจในการเรียน เรื่องสารกาหนดปริมาณ ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง41 ที่เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการเรียนรู้ผ่าน
เกมเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาความคงทนในการเรียน เรื่องสารกาหนดปริมาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง41 ที่
เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการเรียนรู้ผ่านเกม
2. เพื่อวัดความพึงพอใจในการเรียน เรื่องสารกาหนดปริมาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง41 ที่
เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการเรียนรู้ผ่านเกม
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ระเบียบวิธีวิจยั

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่ง
เป็นนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ระดับชั้ นมัธยมศึ กษาปีที่ 4 ห้อง 41 จ านวน 30 คน ประจ าปี
การศึกษา 2558
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง สารกาหนดปริมาณเป็นข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ
2. แบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนเรื่อง สารกาหนดปริมาณ เป็นแบบอัตนัย 2ข้อใหญ่ 5 ข้อย่อย
3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการเรียนแบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการเรียนรู้
ผ่านเกม จานวน 8 คาบๆละ 40 นาที หลังจากดาเนินการสอนเสร็จ จึงทาการทดสอบ โดยการใช้แบบทดสอบ เรื่อง
สารกาหนดปริมาณ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ และแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนเรื่อง สาร
กาหนดปริมาณเป็นแบบอัตนัย 2ข้อ (5 ข้อย่อย)หลังจากการทาการสอนเสร็จเป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้น ทาการวัด
ความพึงพอใจในการเรียน เรื่องสารกาหนดปริมาณ ของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง
ร่วมกับการเรียนรู้ผ่านเกม โดยการใช้แบบสอบถามความพึ งพอใจในการเรียน เรื่องสารกาหนดปริมาณ ในหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ บรรยากาศการเรียน กิจกรรมการเรียน ครู และประโยชน์ที่ได้รับของนักเรียน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และแบบทดสอบวัดความคงทนใน
การเรียน เรื่อง สารกาหนดปริมาณ โดยคิดเป็นคะแนนค่า T-score และวิเคราะห์ข้อมูลจากเปอร์เซ็นต์ความคงทนใน
การเรียนรู้ เรื่อง สารกาหนดปริมาณ คิดเป็นคะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึง
พอใจในการเรียน ใช้วิธีคิดเป็นคะแนนค่าเฉลี่ยร้อยละ

ผลการวิจยั และอภิปรายผล

ในด้านความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง สารกาหนดปริมาณ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเปอร์เซ็นต์ความคงทนในการ
เรียนรู้ เรื่อง สารกาหนดปริมาณมากกว่าร้อยละ 70 จานวน ร้อยละ 93.33 โดยช่วงที่มีจานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีความถี่สูงสุด คือ 23.33 เป็นช่วงที่กลุ่มตัวอย่างที่มีเปอร์เซ็นต์ความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง สารกาหนดปริมาณ
ร้อยละ 101-110 (ตารางที่ 1)
ในด้านความพึงพอใจในการเรียน เรื่องสารกาหนดปริมาณที่เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้านร่วมกับการเรียนรู้ผ่านเกม เมื่อพิจารณาความพึงพอใจระดับสูงสุดในแต่ละด้าน พบว่า ด้านบรรยากาศในการเรียน
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจที่การเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม ด้านกิจกรรมการเรียน กลุ่ม
ตัวอย่ างมีความพึงพอใจที่ กิจกรรมการเรี ยนสนุกและน่ าสนใจ ด้ านครู กลุ่ มตั วอย่ างมีความพึงพอใจที่ ครู มีการ
เตรียมการสอน และ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจที่การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนทางาน
ร่วมกันเป็นกลุ่ม (ตารางที่ 2)
จุดประสงค์แรกของการวิจัย คือ เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการเรียน เรื่อง สารกาหนดปริมาณที่เรียนรู้
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการเรียนรู้ผ่านเกม ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
เปอร์เซ็นต์ความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง สารกาหนดปริมาณมากกว่าร้อยละ 70 จานวน ร้อยละ 93.33 เนื่องจาก การ
เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางทาให้กลุ่มตัวอย่างมีเวลาในการทาความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ซึ่งเกิดจากการค้นคว้า
จากแหล่งข้อมูลที่ครูชี้แนะ และ การสืบค้นจากแหล่งการเรียนรู้ที่กลุ่มตัวอย่างหาด้วยตนเอง ทาให้เกิดความเข้าใจใน
เนื้อหาเบื้องต้นก่อนทากิจกรรมเกมในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น และเมื่อได้รับการฝึกทาแบบฝึกหัดผ่านการทากิจกรรมเกม
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเนื้อหาจึงลดน้อยลง อีกทั้งบรรยากาศในการเล่นเกมที่มีการแข่งขันกันเป็นทีม กลุ่ม
ตัวอย่างต้องพยายามช่วยเหลือกันภายในทีม จึงทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคนิคในการคิดโจทย์ภายในทีม
ทาให้กลุ่มตัวอย่างสนุกและเกิดความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มขึ้น ทาให้เกิดความคงทนในการเรียนเพิ่มขึ้น
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จุดประสงค์ที่สองของการวิจัย คือ เพื่อวัดความพึงพอใจในการเรียน เรื่องสารกาหนดปริมาณ ของนักเรียนที่
เรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางร่วมกับการเรียนรู้ผ่านเกมผลการวิจัยบ่งบอกว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความพึงพอใจในการเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้ผ่านเกมอยู่ระดับมากในทุก
ด้าน พบว่า ด้านบรรยากาศในการเรียน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจที่การเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ทากิจกรรม ด้านกิจกรรมการเรียน กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจที่กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ ด้านครู นักเรียน
มีความ พึงพอใจที่ครูมีการเตรียมการสอน และ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจที่การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้นักเรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของจานวนนักเรียนต่อเปอร์เซ็นต์ความคงทนในการเรียนรู้ เรื่อง สารกาหนดปริมาณ
ร้อยละความคงทนในการเรียนรู้
ร้อยละความถี่

51-60 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 141-150 151-160
6.67 16.67 10.00 13.33 23.33
6.67
13.33
6.67
3.33

ตารางที่ 2แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของความพึงพอใจในการเรียน
รายการ
บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
บรรยากาศของการเรียนทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด
กิจกรรมการเรียนรู้ทาให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น
กิจกรรมการเรียนสนุกและน่าสนใจ
กิจกรรมการเรียนทาให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข
ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลหรือหาความรู้ด้วยตนเอง
การจัดการเรียนรู้ทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย
การจัดการเรียนรู้ทาให้จาเนื้อหาได้นาน
การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองได้

ความพึงพอใจ (%)
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
71.43 28.57
0.00
0.00
0.00
53.57 42.43
3.57
0.00
0.00
50.00 39.29 10.71 0.00
0.00
53.57 39.29
7.14
0.00
0.00
71.43 25.00
3.57
0.00
0.00
71.43 17.86 10.71 0.00
0.00
75.00 25.00
0.00
0.00
0.00
57.14 39.29
3.57
0.00
0.00
42.86 42.86 14.29 0.00
0.00
60.71 35.71
0.00
3.57
0.00

สรุปผลการวิจยั

ในการสอนวิชาเคมี เรื่อง สารกาหนดปริมาณในรูปแบบห้องเรียนกลับร่วมกับการเรียนรู้ผ่านเกมเป็นการสอนที่
ผู้สอนต้องทาความเข้าใจในรูปแบบการสอนที่เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยแหล่งการ
เรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีความถูกต้องของเนื้อหา เมื่อผู้เรียนได้ทาความเข้าใจในบทเรียนแล้ว การจัด
กิจกรรมในชั้นเรียนจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนเพิ่มขึ้น ผู้วิจัยเลือกการเรียนรู้ผ่านเกม โดยใช้เกมที่เป็นที่
นิยม คือ เกมเศรษฐี เป็นตัวกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ผลพบว่า เมื่อผ่านการเรียนด้วยการจัดการเรีย นรู้แบบ
ห้องเรียนกลับทางร่วมกับการเรียนรู้ผ่านเกม ผู้เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้ และมีความพึงพอใจในการเรียน ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการเรียนรู้ผ่านเกมเพราะเป็นรูปแบบการเรียนที่เปิดโอกาสให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมและกิจกรรมการเรียนที่จัดขึ้นมีความสนุกสนานและน่าสนใจ และกิจกรรมส่งเสริมให้
นักเรียนทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
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ผลการประยุกต์ใช้กลวิธีอภิปัญญาโดยใช้รูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง
ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
The Effects of applying Metacognitive Strategies using the Flipped Classroom
Model on Eleventh Grade Students’ Achievement in Writing English
___________________________________________________________________ 1
จินดา คู่เจริญ
Jinda Koocharoen1

บทคัดย่อ

งานวิ จั ยนี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อเปรี ยบเที ยบคะแนนผลสั มฤทธิ์ ทางการเขี ยนภาษาอั ง กฤษของนั กเรี ย น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการใช้กลวิธีอภิปัญญาโดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับทางและเพื่อศึกษาความตระหนัก
ในการใช้กลวิธีอภิปัญญาของนักเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนภาษาอังกฤษ 4 (อ.
32104) จานวน 10 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ซึ่งได้มาจากการสุ่ม
แบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบการเขียนภาษาอังกฤษ แผนการสอนการเขียนแบบห้องเรียน
กลับทาง แบบบันทึกการสะท้อนประสบการณ์แบบอภิปัญญา และแบบบันทึกการใช้กลวิธีอภิปัญญาในการเขียน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการประยุกต์ใช้กลวิธีอภิปัญญาในการเขียนโดยใช้
รูปแบบการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง สูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ข้อค้นพบจาก
แบบบันทึกการสะท้อนประสบการณ์อภิปัญญา พบว่านักเรียนมีความตระหนักในการใช้กลวิธีอภิปัญญาในด้านการ
วางแผนมากที่สุด รองลงมาเป็นการประเมินและการตรวจสอบ ตามลาดับ
คาสาคัญ: ห้องเรียนกลับทางกลวิธีอภิปัญญา การสะท้อนประสบการณ์แบบอภิปัญญา

Abstract

The purposes of this study were to compare eleventh grade students’ English writing
achievement before and after applying metacognitive strategies using flipped classroom model and to
investigate the students’ awareness of metacognitive strategies. The sampling group consisted of 10
eleventh grade students studying English 4 (Eng. 32104) in the second semester of the 2015 academic
year at Bangkok Christian College using purposive sampling. The research instruments comprised Pre-test
and Post-test of English writing, five flippedclassroomlessonplans, metacognitive reflection including,
metacognitive writing strategies.The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, and
T-testThe findings indicated that the students’ English writing achievement after applying metacognitive
strategies using the flipped classroom model was significantly higher than before at 0.05 level. The
students’ awareness of metacognitive strategies for planning strategy was the highest followed by
evaluating and monitoring respectively.
Keywords: the flipped classroom, metacognitive strategies, metacognitive reflection

บทนา

ในศตวรรษที่ 21 มีเทคโนโลยีในรูปแบบดิจิตอลอย่างหลากหลายที่ทาให้การเรียนรู้ผันแปรก่อให้เกิดแนวโน้มใน
การจัดการเรียนโดยครูเป็นศูนย์กลางน้อยลง และเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพิ่มขึ้น
รวมถึงการขยายรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือพร้อมกับการจัดการและควบคุมการเรียนด้วยตนเอง ที่ทาให้มี
การปรับเปลี่ยนบทบาทของครูเป็นผู้ฝึก และผู้อานวยความสะดวก (Hennick, 2014 ) ห้องเรียนกลับทาง เป็นหนึ่งใน
1

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, 10500
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กระแสการเรียนแบบ e-learning ที่ปรากฎอย่างรวดเร็วมากที่สุด เป็นรูปแบบพื้นฐานจากการเรียนแบบผสมผสาน
(Blended learning) ที่ผู้เรียนควบคุมเวลา สถานที่ หรือหนทางการเรียนรู้ (Staker and Horn, 2012)และถูกนามา
เกี่ยวข้องกับการเรียนเชิงปฏิบัติ (Hamdan et.al 2013) รูปแบบกลับทาง หมายถึง ตัวป้อน (Input) ถูกนาออกจาก
ห้องเรียนโดยเรียนรู้ผ่านวิดีโอ หรือการเรียนด้วยตนเองแบบออนไลน์ และสิ่งที่เคยทาที่บ้านก็นามาทาในห้องเรียน
บทบาทของนักเรียนในห้องเรียนกลับทาง คือ วิธีการเรียนแบบกากับตนเองในการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้นอกห้องเรียน
เชิงวิเคราะห์ แล้วนาสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้ว มาประยุกต์ในห้องเรียนแบบการเรียนแบบร่วมมือจากรูปแบบการเรียนรู้แ บบ
ผสมผสาน ที่ทาให้รูปแบบห้องเรียนกลับทางเป็นสิ่งที่ให้นักเรียนเรียนรู้กับเนื้อหาใหม่ โดยการอ่านหรือดูวิดีโอออนไลน์
ก่อนเข้าชั้นเรียน ส่วนเวลาที่เหลือในชั้นเรียนเป็นการอภิปราย หรือการทากิจกรรมที่สามารถปรับจากเนื้อหาที่นักเรียน
พยายามจะทาความเข้าใจ (Stoltzfus, 2014) ห้องเรียนกลับทางควรให้ประสบการณ์เรียนรู้ที่เป็นรูปแบบ ควรมีการ
รวมรูปแบบเข้าด้วยกันทั้งการเรียนแบบออนไลน์และการเรียนในห้องเรียน นอกจากนี้ การเรียนรู้ที่เป็นรูปแบบควรจัด
ให้มีการประเมินตนเอง ซึ่งสามารถนาวิธีการใดวิธีการหนึ่งมาใช้ เช่น การสะท้อนประสบการณ์ (Reflection) การ
ตรวจสอบตนเอง (Self-Checks) และการเขียนบันทึก (Journal) บทบาทของการเรียนรู้ที่เป็นรูปแบบ จะให้ผลที่
มาตรฐานและสนับสนุนการเรียนรู้จริง
การประเมินตนเองโดยการสะท้อนประสบการณ์เป็นหนึ่งในรูปแบบของอภิปัญญา อภิปัญญาได้ถูกนามาให้คา
นิยามว่า การคิดเกี่ยวกับการคิดของตนเอง O’Malley and Chamot (2001) สรุปว่า กลวิธีอภิปัญญาเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ การวางแผนสาหรับการเรียนรู้ การตรวจสอบภาระงาน และการประเมินสิ่งที่ได้เรียนรู้ ประเภทแรก
คือ การวางแผน ซึ่งประกอบด้วยกลวิธี 2 ประเภท คือ การจัดการล่วงหน้าและการวางแผนการจัดการ อีกประเภทคือ
การตรวจสอบตนเอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการพิสูจน์ข้อเท็จจริงหรือการตรวจสอบความเข้าใจของตนเอง
ประเภทสุดท้าย คือการประเมินตนเอง เป็นกระบวนการด้านจิตใจในการตรวจสอบผลการเรียนรู้ ความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ภาษาใหม่ของตนเอง
กลวิธีอภิปัญญาถูกนามาใช้ในห้องเรียนแบบกลับทางเพื่อที่จะสะท้อนและตรวจสอบความเข้าใจในกิจกรรมของ
ผู้เรียนในห้องเรียนกลับทางกล่าวโดยอีกนัยหนึ่งว่า ทุกครั้งที่ผู้สอนให้ผู้เรียนดูวิดีโอหรือทากิจกรรม ผู้สอนจะต้องสร้าง
กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนสะท้อนความคิดหรือสะท้อนประสบการณ์ในสิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ และจะมีวิธีช่วยผู้เรียนอย่างไร ถ้า
การสะท้อนประสบการณ์ไม่ถูกนามาปฏิบัติอย่างเป็นปกติแล้ว การดาเนินการห้องเรียนกลับทางก็จะไม่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ Van Vliet et. al. (2015) ได้ยืนยันว่า วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับทางส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอภิปัญญาใน
การศึกษาระดับสูงขึ้น Farah (2014) ได้ทาการวิจัยถึงผลของการสอนแบบห้องเรียนกลับทางในด้านการเขียนของ
นักเรียนหญิงเกรด 12 ชาวอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งพบว่าการพัฒนาทางด้านการเขียนของนักเรียนได้เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก
การสอนแบบห้องเรียนกลับทางนอกจากนี้ Farah ยังให้ความเห็นว่า ถึงแม้ทักษะการเขียนเป็นทักษะที่ยากที่สุดในการ
สอนผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ การที่จะให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทักษะการเขียนยังเป็นสิ่งที่ท้า
ทายสาหรับผู้สอน แต่การนาเทคโนโลยีไปใช้ดูเหมือนว่าส่งผลให้ผู้เรียนมีศักยภาพในทักษะการเขียนเพิ่มขึ้น
จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษ โดยการใช้รูปแบบการ
สอนแบบห้องเรียนกลับทางเพื่อใช้พัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเขียนต่า อีกทั้ง จากแนวคิดที่ว่า กลวิธีอภิปัญญาเป็น
กลวิธีที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนชี้นาตนเองในการเรียนรู้ (Self-Directed Learning) จึง
ทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะประยุกต์กลวิธีอภิปัญญาโดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับทางเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะการ
เขียน รวมถึงให้นักเรียนมีความตระหนักในการใช้กลวิธีอภิปัญญาและกลายเป็นผู้เรียนที่ควบคุมตนเองได้ในการเรียน
วิชาอื่นๆ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการใช้
กลวิธีอภิปัญญาโดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับทาง
2. เพื่อศึกษาความตระหนักในการใช้กลวิธีอภิปัญญาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
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ระเบียบวิธีวิจยั

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการเรียนปกติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ที่เรียนภาษาอังกฤษ 4 (อ.32104) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 7 ห้องเรียน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ
4 (อ.32104) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) จานวน 10 คน
ที่เป็นนักเรียนกลุ่มอ่อนในโครงการเรียนปกติที่มีปัญหาด้านการเขียนภาษาอังกฤษ โดยผู้วิจัยพิจารณาจากคะแนนสอบ
เขียนภาษาอังกฤษในกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นห้องทีผ่ ู้วิจัยทาการสอน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบทดสอบการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษแบบ
ออนไลน์ที่ใช้ก่อนและหลังการทดลอง ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกัน โดยใช้เวลาในการทดสอบ 50 นาที
แผนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษแบบห้องเรียนกลับทาง ซึ่งเป็นแผนการสอนที่ยึดหลักการจัดการ
เรียนรู้ของบลูมในด้านพุทธิพิสัย จานวน 5 แผน แผนละ 4 คาบ รวม 20 คาบ ซึ่งปรับมาจาก Anderson et.al.
(2001) ที่เป็นกรอบแนวทางในการกาหนดทักษะการคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการสอนแบบ Online Modules และ
การสอนแบบเข้าถึงบุคคลในรูปแบบของห้องเรียนกลับทาง (Estes et.al., 2014)
แบบบันทึกการสะท้อนประสบการณ์แบบอภิปัญญา สาหรับให้นักเรียนได้เขียนสะท้อนประสบการณ์จาก
กิจกรรมการเขียน โดยอยู่บนพื้นฐานของกลวิธีอภิปัญญาซึ่งได้แก่กลวิธีการวางแผน กลวิธีการตรวจสอบ และกลวิธี
การประเมิน เพื่อศึกษาถึงความตระหนักในการใช้กลวิธีอภิปัญญาของนักเรียน ซึ่งอยู่ในรูปแบบคาถามปลายเปิด
เช่น นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างในสัปดาห์นี้ สิ่งที่พบว่ายากคืออะไร และจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร เป็นต้น โดยผู้วิจัย
ปรับมาจาก Vandergrift (1999) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้บันทึกการสะท้อนประสบการณ์หลังการเรียนสิ้นสุดในแต่ละ
สัปดาห์
แบบบันทึกการใช้กลวิธีอภิปัญญาในการเขียนภาษาอังกฤษ การประยุกต์กลวิธีอภิปัญญาในการเขียนอนุ
เฉทภาษาอังกฤษถูกนามาใช้ระหว่างกระบวนการเขียนในแผนการสอน 3 แผนสุดท้ายที่เน้นการเขียนอนุเฉท ซึ่งเป็น
วีธีที่ทาให้นักเรียนได้รับประสบการณ์อภิปัญญาในการเขียน กล่าวคือ เป็นประสบการณ์ด้านความเข้าใจและ
ประสบการณ์ด้านการนึกคิด จากประสบการณ์เกี่ยวกับความเข้าใจ นักเรียนได้ตอบคาถาม เช่น การเขียนของคุณ
ชัดเจนและกระชับหรือไม่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการวางแผนตนเองในระหว่างกระบวนการเขียน รวมทั้งการ
ได้รับการส่งเสริมให้ใช้กลวิธีการตรวจสอบตนเอง ซึ่งช่วยให้นักเรียนประเมินการเขียนและนาวิธีการแก้ปัญหามาใช้
เมื่อเผชิญกับอุปสรรค
ในการจัดกิจกรรมก่อนเข้าชั้นเรียน กิจกรรมระหว่างชั้นเรียนและกิจกรรมหลังชั้นเรียนของห้องเรียนกลับ
ทางไม่มีรูปแบบเดียวสาหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (CTE. Cornell University, 2015) ผู้วิจัย
จึงได้ปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ รวมถึงวิธีการของ Kang (2015) ในการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังประยุกต์กลวิธีอภิปัญญามาใช้ในการสอนการเขียนภาษาอังกฤษ
วิธีการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบทดสอบการเขียนอนุเฉททางออนไลน์ก่อนการทดลอง ใช้เวลาทดสอบ 50 นาที
หลังจากนั้นผู้วิจัยได้อธิบายและแนะนารูปแบบการเรียนแบบห้องเรียนกลับทางทางออนไลน์ในระหว่างการเรียน
สิ้นสุดในแต่ละสัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างได้เขียนการสะท้อนประสบการณ์แบบอภิปัญญา นอกจากนี้ผู้วิจัยให้กลุ่ม
ตัวอย่างเขียนแบบบันทึกการใช้กลวิธีอภิปัญญาในการเขียนภาษาอังกฤษในช่วงเรียนใน 3 แผนสุดท้าย หลังจาก
สิ้นสุดการทดลอง กลุ่มตัวอย่างได้ทาแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อน
เรียนผู้วิจัยนาคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที และวิเคราะห์แบบ
บันทึกการสะท้อนประสบการณ์แบบอภิปัญญา
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังการทดลอง หา
ค่าเฉลี่ย (̅)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการทดสอบค่าที (T-test) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ในด้านการศึกษาความตระหนักในการใช้กลวิธีอภิปัญญาของนักเรีย น กลุ่มตัวอย่างได้เขียนแบบ
สะท้อนประสบการณ์แบบอภิปัญญา หลังจากการเรียนเสร็จสิ้นในแต่ละสัปดาห์ และผู้วิจัยนาข้อมูลจากแบบบันทึก
มาวิเคราะห์ตามทฤษฏีอภิปัญญาของ Tanner (2015)ซึ่งประกอบด้วย กลวิธีการวางแผน การตรวจสอบและการ
ประเมิน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการ
สอนโดยรูปแบบห้องเรียนกลับทาง (N=10) คะแนนเต็ม 10
การทดสอบ
ก่อนการสอนโดยรูปแบบห้องเรียนกลับทาง
หลังการสอนโดยรูปแบบห้องเรียนกลับทาง

ค่าเฉลี่ย ( ̅)
3.7
6.2

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การทดสอบค่าที (T-test)
1.33
5.23**
1.22

** P< 0.05

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าค่าคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนการสอนโดย
ใช้รูปแบบห้องเรียนกลับทางเท่ากับ 3.7 และค่าคะแนนเฉลี่ยหลังการสอนโดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับทางเท่ากับ 6.2
และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบค่าที ได้ค่าทีเท่ากับ 5.23 สรุปได้ว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเขียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการสอนโดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับทางสูงกว่าก่อนการสอนโดยใช้รูปแบบห้องเรียน
กลับทางอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษาความตระหนักในการใช้กลวิธีอภิปัญญาของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความตระหนักในการใช้
กลวิธีการวางแผนมากที่สุด รองลงมาคือ การประเมินและการตรวจสอบ ตามลาดับ ดังเช่น นักเรียนส่วนใหญ่ได้บันทึก
ในแบบสะท้อนประสบการณ์อภิปัญญาว่า สิ่งที่กระผมจะทาในครั้งต่อไปหลังพบว่าบทเรียนในสัปดาห์นี้ยาก คือ กระผม
จะท่องคาศัพท์ภาษาอังกฤษคาใหม่และฝึกการเขียน Topic sentence ให้มากขึ้น รวมถึงการทบทวนไวยากรณ์ให้มาก
เป็นต้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงการตระหนักในการใช้กลวิธีการวางแผน

อภิปรายผล

ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลังการใช้กลวิธี
อภิปัญญาโดยใช้รูปแบบห้องเรียนกลับทางพบว่า การใช้กลวิธีอภิปัญญาโดยรูปแบบห้องเรียนกลับทาง มีผลในแง่บวกต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษ อาจเป็นเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างได้สร้างความเข้าใจและการบันทึกในแบบบันทึก
(Note-Taking) โดยการตั้งคาถามรวมถึงการระลึกถึงแนวคิดที่ยากจากบทเรียนก่อนเข้าชั้นเรียน การใช้แบบบันทึกเป็น
หนึ่งในแบบตรวจสอบรายการการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง ยิ่งไปกว่านั้น กิจกรรมระหว่างที่เผชิญหน้ากันมุ่งเน้นการ
เรียนแบบปฏิบัติและวิธีการเพื่อนสอนเพื่อนหรือ กิจกรรมแบบการเรียนแบบร่วมมือ ซึ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจใน
บทเรียนอย่างลึก ผลการศึ กษาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากข้อค้นพบงานวิจั ยเกี่ยวกับการเขียนความเรียงของ
นักศึกษาปี 1 ในห้องเรียนกลับทางที่มหาวิทยาลัย Southeast Missouri State (Baranovic, 2013) นอกจากนี้กลุ่ม
ตัวอย่างยังต้องเขียนสะท้อนประสบการณ์ทางอภิปัญญาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมถึงการได้บันทึกการใช้กลวิธีอภิปัญญาใน
การเขียน ซึ่งมีส่วนสนับสนุนให้นักเรียนสามารถตั้งเป้าหมายในการเขียนอย่างชัดเจนและนาไปสู่การควบคุมและการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของตนเองตามเป้าหมาย เป็นที่สรุปว่า ทั้งการเขียนสะท้อนประสบการณ์และการเขียนบันทึก
ล้วนเป็นแบบตรวจสอบรายการของผู้เรียนกับบทเรียนที่ผู้เรียนเรียนในห้องเรียนกลับทาง เหล่านี้ล้วนมีส่วนทาให้ผู้เรียนมี
ความตระหนักในอภิปัญญาและการควบคุมตนเองในการเรียนแบบห้องเรียนกลับทางซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีคะแนนสูงขึ้นซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Panahandeh and Asl (2014) ที่พบว่านักเรียนที่ประสบความสาเร็จด้านการประเมินการ
เขียนมีคะแนนสูงขึ้นจากตัวแปรในด้านอภิปัญญา
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ผลการศึกษาความตระหนักในการใช้กลวิธีอภิปัญญาของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างได้ตอบคาถามเกี่ยวกับอภิปัญญา
ในแบบบันทึกการเขียนสะท้อนประสบการณ์อภิปัญญาที่ผู้วิจัยให้ ข้อค้นพบจากแบบสะท้อนประสบการณ์อภิปัญญา
แสดงให้เห็นว่า ความตระหนักในกลวิธีอภิปัญญาด้านการวางแผนของนักเรียนมีสูงสุดรองลงมาคือการประเมินและการ
ตรวจสอบตามลาดับ อาจเป็นเพราะคาถามด้านอภิปัญญาอยู่บนพื้นฐานทั้งกระบวนการและผล ซึ่งสนับสนุนให้นักเรียนมี
ความตระหนักในอภิปัญญา หากกล่าวโดยละเอียดแล้ว การใช้กลวิธีการวางแผนที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ เช่น การ
ค้นคว้าหาศัพท์ใหม่และการท่องศัพท์ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการใช้กลวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน สิ่งดังกล่าวส่งเสริมให้
นักเรียนมีความตระหนักในกลวิธีการเขียนที่ดี ประการที่สอง การเขียนโต้ตอบการสะท้อนประสบการณ์ของผู้วิจัยที่ได้
กล่าวคาชมเชยแก่กลุ่มตัวอย่างที่ได้ใช้กลวิธีอภิปัญญาที่ดี ซึ่งเป็นการกระตุ้นและช่วยให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการ
พัฒนาการเขียนผลการวิจัยบ่งบอกว่า ไม่เพียงแต่การประยุกต์ใช้กลวิธีอภิปัญญาในรูปแบบห้องเรียนกลับทางที่ช่วยให้
นักเรียนมีการพัฒนาการเขียนเพิ่มขึ้น แต่ยังสนับสนุนให้นักเรียนมีความตระหนักในอภิปัญญาด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Xiao (2015) และ Brame (2013) ที่พบว่าผลการใช้กลวิธีอภิปัญญาในการสอนเขียนภาษาอังกฤษแก่
ผู้เรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้เรียนมีการพัฒนาการเขียนเพิ่มขึ้นอีกทั้ง ผู้เรียนสามารถกาหนด
เป้าหมายการเรียนและตรวจสอบความก้าวหน้าของตนเองเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้

การสะท้อนผลของผู้วิจัย

ผู้สอนควรสุ่มตั้งคาถามผู้เรียนเกี่ยวกับบทเรียนออนไลน์ที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองก่อนเข้าชั้นเรียนเพื่อเป็น
การประเมินว่าผู้เรียนได้ศึกษาบทเรียนมาก่อนหรือไม่ หากพบว่าผู้เรียนไม่ได้ศึกษามาก่อน ผู้เรี ยนจะไม่สามารถทา
กิจกรรมในชั้นเรียนได้เท่าที่ควร ผู้สอนจึงเน้นย้าถึงการมีวินัยในการเรียนด้วยตนเอง นอกจากนี้ผู้สอนควรสอดแทรก
จริยธรรมในบทเรียนออนไลน์ ดังเช่น สุภาษิตคาคม เพื่อเป็นการเน้นความสาคัญของคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 23 ที่ว่าการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กัน รวมถึง
การประยุกต์อภิปัญญาในรูปแบบการเรียนแบบห้องเรียนกลับทางสามารถใช้ควบคู่กับการเรียนวิชาอื่นๆได้ ตามความ
เหมาะสมและความต้องการของห้องเรียนที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนลึกซึ้ง ผู้เรียน
จะต้องมีความสามารถจัดและควบคุมความคิดของตนเองได้ นั่นคือมีความรู้อภิปัญญานอกจากนี้ผู้วิจัยเสนอแนะว่า
ควรมีการจัดเวทีคนเก่ง ที่นาเสนอกระบวนการคิดของนักเรียนที่มีผลงานดีมากกว่าที่จะนาเสนอแต่ผลงานที่สาเร็จแล้ว
กล่าวคือ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการใช้กลวิธีอภิปัญญา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลวิธีการเรียนรู้ (Learning Strategies) ที่เน้น
ในกระบวนการ (Process) ก่อนที่จะได้ผล (Product)

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก อาจารย์ศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ รองผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการและฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ และที่ปรึกษาการจัดทางานวิจัยฉบับสถานศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัยอาจารย์วราภรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและพัฒนามาตรฐานคุณภาพและกรรมการประเมินและ
ติดตามผลการจัดทางานวิจัยฉบับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558 ที่ให้คาปรึกษา และอาจารย์บวร คุ้ม
สิริพักษ์ ที่กรุณาช่วยสร้างบทเรียนออนไลน์และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ทาให้งานวิจัยครั้งนี้สาเร็จอย่างสมบูรณ์ ผู้ วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา ส 23106 ประวัตศิ าสตร์ 6 ของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบติวเตอร์เรียล
HistoryLearning Achievement of Ninth Grade Students
Using the Tutorial Relationship InstructionMethod
___________________________________________________________________ 1
อุมาพร ปิ่นเนตร
Umaporn Pinnate1

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา ส23106 ประวัติศาสตร์ 6 ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Tutorial เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental
Research) แบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนสอบหลัง (One Group pretest – posttest Design) โดยมีวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยคือ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน รายวิชา ส23106 ประวัติศาสตร์ 6
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อโดยการ
จัดการเรียนรู้แบบ Tutorial รายวิชา ส23106 ประวัติศาสตร์ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ห้อง 38 จานวน 57 คน ซึ่ง
ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก 1 ห้องเรียนจากทั้งหมด 11 ห้องเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียน และ 3)แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Tutorial สถิติที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยการทดสอบค่า t–test แบบ Dependent และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า
สรุปผลการวิจัย 1)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 2)
ความคิ ดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Tutorial รายวิชา ส23106 ประวัติศาสตร์ 6 พบว่า โดย
ภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก
คาสาคัญ: ประวัติศาสตร์การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือการจัดการเรียนรู้แบบ Tutorial

Abstract

This is experimental research applying One Group pretest – posttest Design. The research was
aimed 1) to compare the pretest - posttest scores of t Mathayomsuksa 3 students learning History 6
subject (S23106) through Tutorial Learning Approach and 2) to study the students’ opinions on
Tutorial Learning Approach. The sample for this research was a group of fifty-seven students from
mathayomsuksaclass 38 in the second semester, academic year 2015 in Bangkok Christian College.
They were selected through a simple random sampling approach. The instruments used for the
research included: 1) lesson plans of learning activities through the tutorial learning approach in
history 6; 2) an achievement test and 3) a questionnaire requesting the students’ s opinion about
the tutorial learning approach. Statistical analysis was performed using percentage (%), mean,
standard deviation (S.D.), t-test dependent and content analysis.The findings were as follows: 1) the
post-test scores for these mathayomsuksa 3 History 6 students after studying using the tutorial
learning approach were significantly (p=0.05) higher than the pre-test ones and 2) the opinion of the
students towards using the tutorial learning approach in studying History 6 was at a high level with
regard to the usefulness of the learning activities and the learning outcomes.
Key words: history, co-operative learning activities, tutorial learning approach
1
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บทนา

การก้าวเข้าสู่ระบบการศึกษาในศตวรรษที่ 21 กระแสการศึกษาทั่วโลกรวมทั้งกระแสการศึกษาในประเทศ
ไทย เกิดแนวการปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการพัฒนา “พลเมืองโลก” เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้พร้อมสาหรับ
การดารงชีวิต และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในโลกที่ไร้พ รมแดน ดังนั้นการพัฒนาการศึกษาใน
ปัจจุบันนั้นจึงมุ่งเน้นการเรียนรู้โดยการให้ความสาคัญกับผู้เรียนเป็นสาคัญโดยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การพัฒนา
ระบบการคิดวิเคราะห์และตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้เรียน โดยครูทาหน้าที่เป็นผู้อานวยการสอน และ
คิดค้นเทคนิควิธีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง อนึ่งความสาคัญของสาระการเรียนรู้หรือเนื้อหา
สาระที่จัดให้เรียนในสถานศึกษาก็ถือว่าเป็นสิ่งสาคัญเช่นเดียวกัน เพราะจะเป็นตัวปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้
ในด้านต่างๆและสิ่งดังกล่าวติดตัวอยู่กับผู้เรียนตลอดไป นอกจากการมุ่งให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ และก้าวทัน
สัง คมในยุ ค โลกาภิ วัต น์ แ ล้ว สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ไม่ อ าจจะลื ม ได้ นั่ น ก็คื อ การปลู กฝั ง ให้ผู้ เ รี ย นมี ค วามรั ก ชาติ เคารพใน
พระพุทธศาสนาและเชิดชูพระมหากษัตริย์ แต่ในสภาพความเป็นจริงที่ผ่านมาพบว่า การเรียนการสอนในประเทศ
ไม่ประสบความสาเร็จในการสอนเรื่องให้คนไทยสมัยใหม่หรือเยาวชนรุ่นหลัง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาของตนเอง ดังจะเห็นได้จากพระเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงให้รื้อฟื้นการ
จัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ไทยขึ้นมาใหม่โดยแยกเป็นรายวิชาประวัติ ศาสตร์ ซึ่งทาการแยกสอนเป็นอีก 1
รายวิชา เพราะทรงเล็งเห็นถึงความสาคัญในวิชาประวัติศาสตร์ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย รักษ์วัฒนธรรมไทย มีจิตสานึกในความเป็นไทย จนก่อให้เกิดการพัฒนาสังคม และชาติบ้านเมืองให้มีความ
เจริญงอกงามอย่างเต็มที่ พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่มีแก่คณะบุคคลที่เข้า
เฝ้าเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2551 เรื่องการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ มี
จากพระราชเสาวนีย์ แสดงให้เห็นว่าควรที่จะให้ความสาคัญกับการจัดการเรียน การสอนวิชาประวัติศาสตร์ ให้
เยาวชนไทยมีความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของ การศึกษาประวัติศาสตร์ไทย และที่สาคัญต้องให้เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ศึกษาเรื่องราว เกี่ยวกับแผ่นดินเกิดของตนเอง ให้เด็กมีสานึกในความรักแผ่นดินเกิดของ
ตนเองก่อนที่จะเรียนประวัติศาสตร์ของชาติและประวัติศาสตร์นานาชาติต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่ท้าทายครูยุค
ใหม่ นั่นก็คือ การทาให้เกิดการเรียนรู้แบบครูไม่ต้องสอน ไม่เน้นการบรรยายหน้าชั้น แต่ให้ผู้เรียนจากการลงมือทา
ซึ่งต้องเริ่มจากการให้ผู้เรียนได้เริ่มที่จะลงมือคิด ซึ่งก็ไม่ใช่เพียงแค่การมอบโจทย์ สั่งงานตามใบงานหรือให้การบ้าน
ให้ ท าโครงงานและโครงการต่ า งๆ แต่ สิ่ ง ส าคั ญ ขึ้ น อยู่ กั บ การสร้ า งบรรยากาศ การท าให้ เ กิ ด มิ ต รภาพและ
ความสัมพันธ์ที่ดีในชั้นเรียน
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจในการมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
ให้เกิดขึ้นระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกันเองและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในเวลา
เรียนภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนในงานวิจัยครั้งนี้ทางผู้วิจัยได้นาการจัดการเรียนรู้แบบติวเตอร์เรียล มาเป็น
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อให้การจัดการเรียนรู้ภายในห้องเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
และการทาให้เกิดการเรียนรู้แบบครูไม่ต้องสอน ไม่เน้นการบรรยายหน้าชั้น แต่ให้ผู้เรียนจากการลงมือทา ซึ่งต้อง
เริ่มจากการให้ผู้เรียนได้เริ่มที่จะลงมือคิด โดยผู้สอนทาหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวกและเป็นผู้ออกแบบบทเรียน
ตามเรื่องที่นักเรียนต้องการให้ตรงกับเนื้อหาในหลักสูตรเน้นการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ทาให้ผู้เรียน
เกิดความท้าทายและความสนุกสนานสาหรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสอนแบบ Tutorial ผู้คิดค้น
คือ Dr.Gabriel Cámara, Ph.D in Education, Harvard University ในปี ค.ศ. 2009 ได้นาการจัดการเรียนการ
สอนแบบติวเตอร์เรียลมาใช้เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้อีกวิธีหนึ่งได้จัดกระบวนการขึ้นในโรงเรียนต่างๆ ใน
ประเทศเม็กซิโกกว่า 9,000 โรงเรียน ในการจัดการเรียนรู้แบบติวเตอร์เรียลเป็นการลดบทบาทครูลง โดยครูเป็น
เพียงผู้อานวยความสะดวกและถ่ายทอดข้อมูลในเนื้อหาที่เรียน ส่วนนักเรียนก็จะเรียนรู้เนื้อหาจากผู้สอนและหา
เทคนิค สร้างเครื่องมือในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับเพื่อนทั้งในเวลาเรี ยนและนอกห้องเรียนในเวลาที่
ต้องการเพิ่มเติม โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางและนักเรียนเป็นผู้ขับเคลื่อนกระบวนการภายในห้องเรียนและทาให้
เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างเพื่อนนักเรียนและครูผู้สอน
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จากที่กล่า วมาทั้ง หมดนั้น ในฐานะผู้ทาวิจั ยเป็นครู ผู้สอนวิช าประวัติ ศ าสตร์ จึ ง มีแนวความคิ ดในการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ในการเรียน สร้างความท้าทายให้กับผู้เรียน
รวมทั้งความสนุกสนาน ฝึกการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และส่งผลต่อการ
พัฒนาของผู้เรียนให้เรียนรู้ และเข้าใจเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุ
เป็นผลและสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยเลือกศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและ
หลังเรียน ในรายวิชา ส 23104 ประวัติศาสตร์ 6 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้
แบบติวเตอร์เรียล ผู้วิจัยจึงได้กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบติวเตอร์เรียลมี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การออกแบบหลักสูตรโดยการใช้ Tema (เต็มม่า)
2. จัด Tema รวมเล่มเป็นหัวข้อ ซึ่งนักเรียนสามารถเสนอเพิ่มเติมเมื่อกาลังเรียน
หรือรวบรวมเพื่อต้องการสอนนักเรียน
3. นักเรียนจัดการเรียนรู้ด้วยการฝึกเป็นติวเตอร์โดยการใช้คาถามเป็นตัวตั้งเพือ่ หา
และเรียนรู้ศึกษาข้อมูลในเรื่องที่เรียน
4. ติวเตอร์เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของติวเตอร์ซึ่งต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของ
Tema และสอนที่ตนนั้นเขียนขึ้นตาม Tema
5. ติวตี้ที่ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบติวเตอร์เรียลจะต้องสามารถสลับบทบาทและเป็น
ติวเตอร์ในการสอนเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ ได้ตาม Tema นั้นๆ ได้

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชา ส 23106
ประวัติศาสตร์ 6
ความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
แบบติวเตอร์เรียล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน ในรายวิชา ส 23104 ประวัติศาสตร์ 6ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบติวเตอร์เรียล
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบติวเตอร์เรียล

ระเบียบวิธีวิจยั

วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา ส 23106 ประวัติศาสตร์ 6 ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Tutorial เป็นวิจัยเชิงทดอง (Experimental Research) มีแผนการวิจัย
แบบจาลองการทดลอง (Pre - Experimental Research) แบบหนึ่งกลุ่มสอบก่อนเรียนและสอบหลังเรียน (The One
– Group Pretest - Posttest Design) โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นหน่วยวิเคราะห์
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนซึ่งกาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จานวน 57 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) โดยการจับฉลาก 1 ห้องเรียนจากทั้งหมด 11 ห้องเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา ส 23106 ประวัติศาสตร์ 6 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบ Tutorial จานวน 3 แผน ดังนี้
1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จานวน
2 คาบเรียน
2) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ จานวน 4 คาบเรียน

94

24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม นงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2559 และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครัง้ ที่ 1”

3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ถึง ปัจจุบัน
จานวน 4 คาบเรียน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1 เรื่อง วิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ภูมิภาคของโลกกับพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือของโลกในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ถึง ปัจจุบัน
เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก กาหนดค่าคะแนนโดยตอบถูกได้ 1 คะแนนผิดได้ 0 คะแนน จานวน 30 ข้อ 30
คะแนน โดยการหาค่าความยากง่ายและอานาจจาแนกของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Tutorial ในรายวิชา ส 23104
ประวัติศาสตร์ 6 จานวน 1 ฉบับ เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close From) เป็นแบบสอบถามมาตรประเมินค่า
(Rating Scale) โดยกาหนดค่ามี 5 ระดับ ซึ่งปรับปรุงมาจากแบบของลิเคิร์ท (Likert) ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น้อย น้อยที่สุด
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา ส 23104 ประวัติศาสตร์ 6
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Tutorial จานวน 3 แผน
2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน วิชา ส 23106 ประวัติศาสตร์ 6
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวคิดการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวคิดของ
บลูม (Bloom’sTaxonomy) โดยกาหนดเป็นสัดส่วน น้าหนัก จานวนข้อที่จะออกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไปทดลอง (Try out)
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่เคยเรียนเนื้อหานี้มาแล้ว เพื่อตรวจสอบหา
คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยหาค่าความยากง่ายและค่าอานาจจาแนก โดยผู้วิจัยคัดเลือก
ข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 – 0.80 และหาค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จานวน 30 ข้อโดยมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.21 – 0.73 และค่า
อานาจจาแนก (r) ระหว่าง 0.27 – 0.71 มีความครอบคลุมตามเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด มาใช้เป็น
แบบทดสอบที่ใช้ในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกข้อสอบที่ค่อนข้างง่าย อานาจจาแนกดีคือ ข้อ 1, 2, 5, 8, 9,
12, 20, 21, 28, 34, 38, 39และข้อ 40 จานวน 14ข้อข้อสอบที่ยากง่ายปานกลาง อานาจจาแนกดี คือ ข้อ 4, 7, 10,
11, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 33และข้อ 35 จานวน 16 ข้อ
3. การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบติวเตอร์เรียล วิชาประวัติศาสตร์ 6 จานวน
1 ฉบับ เป็นคาถามแบบปลายปิด (Close From) เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale ซึ่งถามใน 3
ประเด็น คือ กิจกรรมการเรียนรู้ บรรยากาศในการเรียนรู้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่าสถิติ ดังนี้ค่าเฉลี่ย(̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบติวเตอร์เรียล มีค่าระดับความคิดเห็น 5
ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ใช้ ค่ าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจยั และอภิปรายผล

ตอนที่ 1 ผลการเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น รายวิ ช า ส 23106
ประวัติศาสตร์ 6 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนรายวิชา ส
23106 ประวัติศาสตร์ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Tutorial สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียน
โดยมีผลคะแนนเฉลี่ย (̅) เท่ากับ 20.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เท่ากับ 2.98 ซึ่งสูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อน
เรียนที่มีค่าเฉลี่ย (̅) เท่ากับ 9.58 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.03 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1
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ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบติวเตอร์
เรียลพบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบติวเตอร์เรียล วิชา ส23104 ประวัติศาสตร์
6 โดยภาพรวมเห็นด้วยต่อการจัดการเรียนรู้แบบติวเตอร์เรียล อยู่ในระดับมาก (̅=4.31, S.D.=0.71) โดยเรียงลาดับ
จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ลาดับที่ 1 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ (̅=4.63, S.D.=0.77) ลาดับที่ 2 ด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้ (̅=4.25, S.D.=0.64) และลาดับที่ 3 ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ (̅=4.05, S.D.=0.71)

สรุปผลการวิจยั

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน รายวิชา ส 23106 ประวัติศาสตร์ 6
โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Tutorial สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1
ที่ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ส 23106 ประวัติศาสตร์ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Tutorial สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบ Tutorial วิธีสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง เน้นการเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวเชื่อมโยงออกไปสู่ชีวิตจริง การค้นคว้าหาความรู้ทาให้การเรียนการสอนเป็น
ธรรมชาติสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของนักเรียน โดยการจัดการเรียนรู้แบบ Tutorial ซึ่งแต่ละขั้นตอน
ส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เป็นวิธีสอนที่เน้นการเรียนรู้ร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนศึกษา
ค้นคว้า จินตนาการและที่สาคัญที่สุด
2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ Tutorial พบว่า
โดยภาพรวมเห็นด้วยในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ ด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้ และ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ ตามลาดับ ทั้งนี้เป็นเพราะผู้เรียนเห็นความสาคัญและตระหนัก
ว่าการจัดการเรียนรู้แบบ Tutorial นั้น เป็นวิธีสอนที่ทาให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหา ผู้เรียนรู้สึกมีอิสระในการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข โดยสังเกตจาก ความร่วมมือกันระหว่างติวเตอร์กับติวตี้ เกิดการบูรณาการระหว่างความรู้ ประสบการณ์เก่า
และใหม่เข้าด้วยกัน
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การศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นและทัศนคติต่อแนวคิดเกมมิฟิเคชั่น
ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
A Comparison of the Opinion and Attitude Toward the Gamification Concept of
Undergraduate Students
____________________________________________________________________
1
2
กุลชัย กุลตวนิช และ รัตตมา รัตนวงศา
Kulachai Kultawanich1 and Rattama Rattanawongsa2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นและทัศนคติต่อการเรียนแบบเกมมิฟิเคชั่นของนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐที่มีกลุ่มสาขาวิชาแตกต่างกัน 2) เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นและทัศนคติต่อการเรียนแบบเกมมิฟิเคชั่นของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในมหาวิทยาลัยของรัฐ
และในกากับของรัฐที่มีกลุ่มสาขาวิชาแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตในมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐ จานวน 200 คน ซึ่งผู้วิจัยเลือกตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น โดยแบ่งชั้นตามกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ 1) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ 2) กลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร์ 3) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยการกาหนด
โควต้ากลุ่มละ 50 คน จากนั้นใช้วิธีเลือกตัวอย่างตามความสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และ ONE-WAY ANOVA ผลการวิจัยพบว่า นิสิตนักศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิตในมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐที่มีกลุ่มสาขาวิชาแตกต่างกันมีทัศนคติต่อการเรียนแบบเกม
มิฟิเคชั่นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ทัศนคติ ความคิดเห็น เกมมิฟิเคชั่น ปริญญาตรี

Abstract

The aim of this research were (1) to study the opinions and attitudes toward Gamification
Learning of undergraduate students with different fields of study and (2) to compare the opinions
and attitudes toward the Gamification Learning of undergraduate students with different fields of
study. The samples of this study consisted of two hundred students stratified by four different field
of study as follows: Humanities, Social Science, Science & Technology and Heath Science. Each field
of study were quota sampling at 50 persons from convenience sampling. The data gathering
instrument was a questionnaire and analyze the data using descriptive statistic and ONE-WAY ANOVA.
The result indicated that the opinion and attitude toward the Gamification concept of undergraduate
students were not difference in each field of study at 0.05 level of significance.
Keywords: attitude, opinion, gamification, undergraduate

บทนา

ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 มีแนวโน้มในการจัดการเรียนรู้โดยดึงการมีส่วนร่วมในชั้น
เรียนของผู้เรียนด้วยการสร้างแรงจูงใจเพื่อทาเกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและมีความหมายมากยิ่งขึ้น จึงเกิดความพยายาม
ในการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อจัดการเรียนการสอนมากมาย โดยเฉพาะการเรียนในลักษณะของออนไลน์ และการเรียน
แบบผสมผสาน (Blended Learning) แต่การผู้สอนโดยส่วนมากมักพบกับปัญหาในการทาให้การเรียนการสอนมีความ
สนุกสนานและน่าสนใจ โดยเฉพาะการเรียนออนไลน์ผู้เรียนมักจะรู้สึกติดขัดและต้องใช้ความอดทนในการเรียน ขาด
1
2
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การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทาให้รู้สึกเคว้งและถูกทอดทิ้งระหว่างเรียน และรวมถึงเนื้อหาการเรียนการสอนที่น่าเบื่อ
และไม่น่าสนใจ (Fedynich, 2014) การแก้ปัญหาดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสาคัญ และถูกนามาพัฒนาเป็น
แนวคิดการจัดการเรียนการสอนใหม่เรียกว่า เกมมิฟิเคชั่น (Gamification) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 2004 และได้รีบ
ความนิยมอย่างแพร่หลายในปี ค.ศ. 2010 โดยแนวคิดเกมมิฟิเคชั่นเป็นการนาองค์ประกอบ และกลไกของเกมมา
ประยุกต์ใช้ในบริบทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เกม เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สร้างแรงจูงใจและเพิ่มการมีส่วนร่วมทางโลกเสมือน
เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Deterding et al., 2011; Kapp, 2012; Huotari and Hamari, 2012)
องค์ประกอบของเกมในแนวคิดเกมมิฟิเคชั่นนั้นแบ่งบทบาทในการสร้างแรงจูงใจออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1)
เกมมิฟิเคชั่นแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Gamification) เป็นองค์ประกอบของเกมที่นามาใช้ในการสร้างแรงจูงใจ
ภายนอก เช่น การให้คะแนน (Point) การให้รางวัล (Badges as a Reward) การแสดงสถานะความก้าวหน้า
(Progress Bar/ Leaderboard) เป็นต้น (2) เกมมิฟิเคชั่นแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Gamification) เป็นการใช้
กระบวนการจูงใจภายในและการออกแบบพฤติกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมของผู้เล่น เช่น เป้าหมาย (Goal) การเพิ่มระดับ
ความยาก (Level) ความท้ า ทาย (Challenge) การแข่ ง ขั น (Competition) การให้ ผ ลป้ อ นกลั บ อย่ า งต่ อเนื่ อ ง
(Continuous Feedback) ความสนุก (Fun) เป็นต้น (Brian, 2014) ดังนั้นเมื่อพิจารณาองค์ประกอบดังกล่าวจะเห็นได้
ว่ากระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนแบบเกมมิฟิเคชั่น มักจะเกี่ยวข้องกับการมอบหมายภารกิจ (Quest) จาก
ผู้สอนให้กับผู้เรียนไปปฏิบัติหลังจากปฏิบัติภารกิจผู้เรียนจะได้รับผลป้อนกลับพร้อมการเสริมแรงในรูปแบบต่าง ๆ
พร้อมกับได้รับความสาเร็จ โดยกระบวนการจัดกิจกรรมนั้นเริ่มต้นจากผู้สอนกาหนดภาระงานแล้วมอบหมายภาระงาน
หรือกิจกรรมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งผู้เรียนก็จะลงมือปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายผ่านกิจกรรมการอ่าน ดู ตอบคาถาม
เล่นเกม แสดงความคิดเห็น เป็นต้น จากนั้นผู้สอนจึงประเมินกิจกรรม แสดงความคิดเห็นและให้ผลป้อนกลับในทันที
แล้วอาจจะให้แต้มคะแนน ถ้วยรางวัล รางวัล หรือสิ่งของเสมือนแก่ผู้เรียนเพื่อเป็นการเสริมแรงให้แก่ผู้เรียน เมื่อผู้เรียน
ได้รับของเหล่านี้แล้วอาจมีการแบ่งปันหรือแสดงผลให้เพื่อนร่วมชั้นได้เห็นถึงความสาเร็จที่ได้รับ (Bahji et al., 2013)
จากสถิติของ De Freitas and De Freitas (2013) ที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับผู้ที่เล่นเกม พบว่า ร้อยละ 68 ของผู้ที่ชื่น
ชอบการเล่นเกมเป็นบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ข้อค้นพบนี้ชี้ให้เห็นว่าการนาเอาแนวคิดแบบเกมมิฟิเคชั่นซึ่งมี
องค์ประกอบของเกมนั้นมาใช้ในการเรียนการสอนนั้นควรพิจารณาจากกลุ่มผู้เรียนที่มีความสอดคล้องกับช่วงอายุ
ดังกล่าว โดยในประเทศไทยกลุ่มเป้าหมายที่มีช่วงอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยมากเป็นนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี แต่
เนื่องจากการใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่นสาหรับจัดการเรียนการสอนในประเทศไทยนั้นยังไม่มีความแพร่หลายมากนัก จึงยัง
ไม่มีข้อมูลสนับสนุนในการสร้างและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะนี้เท่าที่ควร
จากความเป็ นมาที่ กล่ า วไปในข้ า งต้ นจึ ง ท าให้ จุ ดมุ่ ง หมายของงานวิ จั ยในครั้ ง นี้ มุ่ ง เน้ นที่ จ ะศึ กษาและ
เปรียบเทียบความคิดเห็นและทัศนคติของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อแนวคิดเกมมิฟิเคชั่นเพื่อนามาเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและทัศนคติต่อการเรียนแบบเกมมิฟิเคชั่นของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐที่มีกลุ่มสาขาวิชาแตกต่างกัน
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นและทัศนคติต่อการเรียนแบบเกมมิฟิเคชั่นของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐที่มีกลุ่มสาขาวิชาแตกต่างกัน

ระเบียบวิธีวิจยั

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey research) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและทัศนคติที่มีต่อแนวคิด
เกมมิฟิเคชั่นของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐ มีระยะเวลาในการดาเนินการวิจัยทั้งสิ้น
4 สัปดาห์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของ
รัฐ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐ
จานวน 200 คน ซึ่งผู้วิจัยเลือกตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยแบ่ง
ชั้ นตามกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ 1) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ 2) กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ 3) กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 4) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากนั้นจึงทาการสุ่มตัวอย่างจากแต่ละชั้น
ขึ้นมาศึกษา โดยกาหนดโควต้ากลุ่มละ 50 คน แล้วใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience
Sampling)
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างและปรับปรุงขึ้นแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะคาถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List)
จานวน 3 ข้อ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อแนวคิดเกมมิฟิเคชั่น (Gamification) โดยมีลักษณะรายการคาถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check List) แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert) จานวน 9 ข้อ
ซึ่งเครื่องมือได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน จานวน 3 ท่าน ให้ค่าความ
เที่ยงตรง (Item Objective Congruence: IOC) ของแบบสอบถาม โดยในแต่ละข้อคาถามไม่มีรายการใดที่มีค่า IOC
ต่ากว่า 0.5 จึงอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (ล้วน, 2539)
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยติดต่อไปยังตัวแทนนิสิตนักศึกษาแต่ละกลุ่มสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐเพื่อขอ
ความร่วมมือในการทาแบบสอบถามออนไลน์ โดยกาหนดโควต้าในการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้กลุ่มสาขาวิชาละ 50 คน 4
กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 200 คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและการหาค่าสถิติต่าง ๆ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
สาเร็จรูป SPSS เพื่อนาเสนอข้อมูลในรูปตารางประกอบความเรียงต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม นามาวิเคราะห์ผลโดยการหา
ค่าร้อยละ พร้อมนาเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 2 นามาวิเคราะห์ผลข้อมูลตามลาดับขั้นตอน ดังนี้
1) นาคะแนนที่ได้จากแบบสอบถาม มาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
2) ข้อมูลจากการเปรียบเทียบกลุ่มสาขาวิชาที่เรียน โดยวิเคราะห์ผลจากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One – Way ANOVA) และถ้าพบว่ามีความแตกต่าง จะเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยในแต่ละข้อเป็นรายคู่ ตาม
วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe, Test for All Possible Comparison) เพื่อนาเสนอในรูปตารางและความเรียง

ผลการวิจยั และอภิปรายผล

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 200 คน แบ่งเป็นเพศชาย 83 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5
และเพศหญิง 117 คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 เป็นนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จานวน 57 คน นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 2
จานวน 60 คน นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จานวน 46 คน และนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ
28.5 30 23 และ 18.5 ตามลาดับ ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงเพศของนิสิตนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
ชาย
หญิง

ความถี่
83
117
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ร้อยละ
40.5
58.5
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลแบ่งตามชั้นปีของนิสิตนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม
ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4

ความถี่
57
60
46
37

ร้อยละ
28.5
30.3
23.0
18.5

2. ความคิดเห็นและทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อแนวคิดเกมมิฟิเคชั่น
กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน 200 คน มีความคิดเห็นและทัศนคติแบ่งตามประเด็น
ข้อคาถาม ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความชอบในการเล่นเกมแบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

40
42
45
37

ชอบ
(80%)
(84%)
(90%)
(74%)

ไม่ชอบ
10 (20%)
8 (16%)
5 (10%)
13 (26%)

จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มสาขาวิชาเรียนโดยมากชอบเล่นเกม เมื่อพิจารณาเป็นรายสาขาวิชา
พบว่า กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชอบเล่นเกมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90 รองลงมา ได้แก่ กลุ่ม
สาขาวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และอันดับสุดท้าย คือ กลุ่ม สาขาวิชามนุษยศาสตร์ คิด
เป็นร้อยละ 84, 80 และ 74 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับประเภทของเกมที่ชอบเล่นแบ่งตามกลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์

อันดับ 2

เกมการผจญภัย
เกมที่แข่งกับเวลาและตนเอง

อันดับ 3

เกมที่ต้องใช้ตรรกะในการ
แก้ปัญหา (Logic)

เกมการผจญภัย
เกมที่ต้องสวมบทบาทต่างๆเพื่อ
แก้สถานการณ์ให้ได้
เกมที่ต้องใช้ตรรกะในการ
แก้ปัญหา (Logic)

อันดับ 1

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
เกมการผจญภัย
เกมที่ต้องใช้ตรรกะในการ
แก้ปัญหา (Logic)
เกมที่แข่งกับเวลาและ
ตนเอง

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
เกมการผจญภัย
เกมที่แข่งกับเวลา
และตนเอง
เกมฝึกทักษะ

จากตารางที่ 4 พบว่า เกมที่กลุ่มตัวอย่างชอบเล่นมากที่สุด 3 ประเภทแรก มีดังนี้ (1) กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์ชอบเล่นเกมการผจญภัย มากเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ เกมที่แข่งกับเวลาและตนเอง และ เกมที่ต้องใช้
ตรรกะในการแก้ปัญหา (Logic) (2) กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ชอบเล่นเกมการผจญภัย มากเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ
เกมที่ต้องสวมบทบาทต่างๆเพื่อแก้สถานการณ์ให้ได้ และ เกมที่ต้องใช้ตรรกะในการแก้ปัญหา (Logic) (3) กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชอบเล่นเกมการผจญภัย มากเป็นอันดับ 1 รองลงมา คือ เกมที่ต้องใช้ตรรกะใน
การแก้ปัญหา (Logic) และ เกมที่แข่งกับเวลาและตนเอง และ (4) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ชอบเล่นเกมการ
ผจญภัย มากเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ เกมที่แข่งกับเวลาและตนเอง และ เกมฝึกทักษะ
ตารางที่ 5 แสดงความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของเกมที่ทาให้พบความสนุกสนานหรือน่าสนใจ

มนุษยศาสตร์
อันดับ 1 มีความท้าทาย/คาถาม/ภารกิจ
าวหน้าในแต่ละ
อันดับ 2 รายงานความก้
Level
อันดับ 3 มีการแข่งขันกับคนรูจ้ ัก

100

สังคมศาสตร์
มีความท้าทาย/คาถาม/ภารกิจ
รายงานความก้าวหน้าในแต่ละ
Level
มีแถบสถานะความก้าวหน้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีความท้าทาย/คาถาม/ภารกิจ
กราฟิกและเสียง, มีการแข่งขัน
กับคนรู้จัก
รายงานความก้าวหน้าในแต่ละ
Level

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
มีความท้าทาย/คาถาม/ภารกิจ
รายงานความก้าวหน้าในแต่ละ
Level
มีแถบสถานะความก้าวหน้า
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จากตารางที่ 5 พบว่า ลักษณะของเกมที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างพบความสนุกสนานหรือน่าสนใจ มีรายละเอียด
ดังนี้ (1) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ชอบเกมที่มีความท้าทาย / คาถาม / ภารกิจ มากเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ
รายงานความก้าวหน้าในแต่ละ Level และอันดับที่ 3 คือ มีการแข่งขันกับคนรู้จัก (2) กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
ชอบเกมที่มีความท้าทาย / คาถาม / ภารกิจ มากเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ รายงานความก้าวหน้าในแต่ละ Level
และอันดับที่ 3 คือ มีแถบสถานะความก้าวหน้า (3) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชอบเกมที่มีความท้า
ทาย / คาถาม / ภารกิจ มากเป็นอันดับ 1 เท่ากัน รองลงมีจานวนเท่ากัน คือ กราฟิกและเสียง และมีการแข่งขัน
กับคนรู้จัก อันดับที่ 3 คือเกมที่แข่งกับเวลาและตนเอง และ (4) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพชอบเกมที่มี
ความท้าทาย / คาถาม / ภารกิจ มากเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ รายงานความก้าวหน้าในแต่ละ Level และอันดับ
ที่ 3 คือ มีแถบสถานะความก้าวหน้า
ตารางที่ 6 แสดงจานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่คิดว่าหากมีการสอดแทรกแนวคิดของเกมลงไปในการเรียนการสอน
จะรู้สึกมีความสุขที่ได้ชนะการแข่งขันและได้เห็นชื่อของฉันอยู่บนบอร์ดคะแนน
กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รวม

ไม่เห็นด้วยอย่าง
มาก
0
1
3

ไม่เห็น
ด้วย
2
0
1

ไม่
แน่ใจ
11
14
18

เห็น
ด้วย
27
21
23

เห็นด้วยอย่าง
มาก
10
14
5

0
4

6
9

14
57

15
86

15
44

จากตารางที่ 6 พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า หากมีการสอดแทรกแนวคิดของเกมลงไปในการ
เรียนการสอนจะรู้สึกมีความสุขที่ได้ชนะการแข่งขันและได้เห็นชื่อของฉันอยู่บนบอร์ด คะแนน (คะแนนเฉลี่ย 3.78)
เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาขาวิชาพบว่า กลุ่มสาขาวิชาที่เห็นด้วยอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ตามลาดับ
ตารางที่ 7 แสดงจานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่คิดว่าหากมีการสอดแทรกแนวคิดของเกมลงไปในการเรียนการสอน
จะรู้สึกสนุกที่ได้สะสมรางวัลออนไลน์
กลุ่มสาขาวิชา
ไม่เห็นด้วยอย่างมาก
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
2
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
1
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0
รวม
4

ไม่เห็นด้วย
1
4
4
8
17

ไม่แน่ใจ
18
14
23
19
74

เห็นด้วย
20
19
16
14
69

เห็นด้วยอย่างมาก
9
12
6
9
36

จากตารางที่ 7 พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างไม่แน่ใจว่า หากมีการสอดแทรกแนวคิดของเกมลงไปในการเรียน
การสอนจะรู้สึกสนุกที่ได้สะสมรางวัลออนไลน์ (คะแนนเฉลี่ย 3.58) เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาขาวิชาพบว่า กลุ่ม
สาขาวิชาที่นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นด้วย ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ส่วน
กลุ่มสาขาวิชาที่นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่แน่ใจได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามลาดับ
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ตารางที่ 8 แสดงจานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่คิดว่าหากมีการสอดแทรกแนวคิดของเกมลงไปในการเรียนการสอน
จะรู้สึกอยากใช้ Application ในการเรียนบ่อยยิ่งขึ้น ถ้าได้คะแนนจากการทาภารกิจต่างๆ
กลุ่มสาขาวิชา
ไม่เห็นด้วยอย่างมาก ไม่เห็นด้วย
0
6
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
3
0
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0
4
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
0
8
รวม
3
18

ไม่แน่ใจ
12
8
18
11
49

เห็นด้วย
24
23
22
19
88

เห็นด้วยอย่างมาก
8
16
6
12
42

จากตารางที่ 8 พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า หากมีการสอดแทรกแนวคิดของเกมลงไปในการ
เรียนการสอนจะรู้สึกอยากใช้ Application ในการเรียนบ่อยยิ่งขึ้น ถ้าได้คะแนนจากการทาภารกิจต่างๆ (คะแนนเฉลี่ย
3.74) เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาขาวิชาพบว่า กลุ่มสาขาวิชาที่เห็นด้วยอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ และ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามลาดับ
ตารางที่ 9 แสดงจานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่คิดว่าหากมีการสอดแทรกแนวคิดของเกมลงไปในการเรียนการสอน การ
เรียนจะสนุกยิ่งขึ้นถ้าเพิ่มความท้าทายหรือการแข่งขันเข้าไป
กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รวม

ไม่เห็นด้วย
อย่างมาก
0
1
0
0
1

ไม่เห็น
ด้วย
3
2
3
6
14

ไม่
แน่ใจ
10
12
15
15
52

เห็น
ด้วย
29
20
25
18
92

เห็นด้วยอย่าง
มาก
8
15
7
11
41

จากตารางที่ 9 พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า หากมีการสอดแทรกแนวคิดของเกมลงไปในการ
เรียนการสอน การเรียนจะสนุกยิ่งขึ้นถ้าเพิ่มความท้าทายหรือการแข่งขันเข้าไป (คะแนนเฉลี่ย 3.79) เมื่อพิจารณา
รายกลุ่มสาขาวิชาพบว่า กลุ่มสาขาวิชาที่เห็นด้วยอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ รองลงมา ได้แก่ กลุ่ม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ตามลาดับ
ตารางที่ 10 แสดงจานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่คิดว่าหากมีการสอดแทรกแนวคิดของเกมลงไปในการเรียนการสอน
จะรู้สึกอยากใช้ระบบการเรียนที่สามารถเชื่อมโยงไปยังชุมชนออนไลน์ต่างๆ ได้ เช่น Facebook, Twitter
กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รวม

ไม่เห็นด้วยอย่าง
มาก
0
4
0
2
6

ไม่เห็น
ด้วย
4
8
3
5
20

ไม่
แน่ใจ
14
17
16
17
64

เห็น
ด้วย
25
12
24
16
77

เห็นด้วยอย่าง
มาก
8
15
7
11
41

จากตารางที่ 10 พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยว่า หากมีการสอดแทรกแนวคิดของเกมลงไปใน
การเรียนการสอน จะรู้สึกอยากใช้ระบบการเรียนที่สามารถเชื่อมโยงไปยังชุมชนออนไลน์ต่างๆได้ เช่น Facebook,
Twitter (คะแนนเฉลี่ย 3.56) เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาขาวิชาพบว่า กลุ่มสาขาวิชาที่เห็นด้ วยอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่ม
สาขาวิชามนุษยศาสตร์ รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
ตามลาดับ
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ตารางที่ 11 แสดงจานวนผู้ตอบแบบสอบถามที่คิดว่าจะสามารถสร้างสรรค์งานหรือมีผลคะแนนที่ดีขึ้นได้ หากนา
แนวคิดของเกมมาใช้ร่วมในกิจกรรมการเรียน
กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รวม

ไม่เห็นด้วยอย่าง
มาก
0
0
2
0
2

ไม่เห็น
ด้วย
0
1
1
2
4

ไม่
แน่ใจ
11
9
11
9
40

เห็น
ด้วย
29
27
25
22
103

เห็นด้วยอย่าง
มาก
10
13
11
17
51

จากตารางที่ 11 พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่คิดว่าจะสามารถสร้างสรรค์งานหรือมีผลคะแนนที่ดีขึ้นได้
หากนาแนวคิดของเกมมาใช้ร่วมในกิจกรรมการเรียน (คะแนนเฉลี่ย 3.98) เมื่อพิจารณารายกลุ่มสาขาวิชาพบว่า
กลุ่มสาขาวิชาที่เห็นด้วยอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ รองลงมา ได้ แก่ กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพตามลาดับ
3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นและทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อแนวคิดเกมมิฟิเคชั่น เมื่อทาการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นและทัศนคติในแต่ละรายการคาถามระหว่างผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละกลุ่มสาขาวิชาเรียน
พบว่า นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในมหาวิทยาลัยของรัฐและในกากับของรัฐที่มีกลุ่มสาขาวิชาแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นและทัศนคติต่อแนวคิดเกมมิฟิเคชั่นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกรายการ
ข้อคาถาม
จากผลการวิจัยสังเกตได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีกลุ่มสาขาวิชาแตกต่างกันมีความคิดเห็นและทัศนคติในภาพรวม
เป็นเชิงบวกต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมหรือการนาแนวคิดเกมมาใช้ในบริบทการเรียนในทุกตัวชี้วัด ซึ่งสอดคล้องกับ
De Freitas and De Freitas (2013) ที่ได้กล่าวไว้ว่า แนวคิดเกมมิฟิเคชั่นในปัจจุบันมักจะถูกใช้กับกลุ่มผู้เรียนในระดับ
มัธยมศึกษาขึ้นไป เนื่องจากร้อยละ 68 ของผู้ที่ชื่นชอบการเล่นเกมเป็นบุคคลอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ประชากรกลุ่มนี้จึง
ดูเป็นกลุ่มที่เหมาะสมที่จะใช้ในการพัฒนาเทคนิคในการจัดการเรียนให้ใช้ได้กับคนส่วนมาก และเมื่อพิจารณาราย
ประเด็นพบว่า ในทุกกลุ่มสาขาวิชาจะมีความชื่นชอบในลักษณะของเกมบางประเภทร่วมกัน ได้แก่ เกมการผจญภัย
เกมที่แข่งกับเวลาและตนเอง เกมที่ต้องใช้ตรรกะในการแก้ปัญหา (Logic) นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่าทั้ง 4 กลุ่มสาขาวิชา
มีความชอบในลักษณะของเกมที่ใกล้เคียงกันมาก ได้แก่ เกมที่มีความท้าทาย / คาถาม / ภารกิจ และเกมที่มีรายงาน
ความก้าวหน้าในแต่ละ Level นอกจากนั้นเกมที่ได้แข่งกันคนรู้จักก็ได้รับความสนใจมากเช่นเดียวกัน
ด้านทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนแบบเกมมิฟิเคชั่น จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างรู้สึกมีความสุขที่ได้ ชนะการแข่งขัน
ได้เห็นชื่อบนบอร์ดคะแนน ได้ทาภารกิจต่างๆที่ท้าทาย สามารถเชื่อมโยงไปยังชุมชนออนไลน์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งทาให้การ
เรียนนั้นสนุกยิ่งขึ้น นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างจะรู้สึกมีความสุขและมีแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้นภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อได้รับการเสริมแรงทั้งภายในและภายนอก เช่น การยกย่องให้เป็นผู้รอบรู้ มีชื่ออยู่บนบอร์ดคะแนนของ
ชั้นเรียน การได้รับรางวัล สะสมผลงานต่างๆ เป็นต้น สอดคล้องกับ Helms et al. (2015) ที่ระบุว่า การเรียนการสอน
ที่ทาให้เกิดแรงจูงใจภายในนั้นคือการสอนที่ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน ซึ่งสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทา
ให้เกิดแรงจูงใจภายในได้ด้วยการดังนี้ การใช้เทคนิคของเกมในบทเรียน การใช้เทคนิคพิเศษในการนาเสนอภาพ จัด
บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอิสระในการเลือก การมีกิจกรรมที่ท้าทายผู้เรียน ทาให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น
และการให้กาลังใจในการเรียนแม้ว่าผู้เรียนทาไม่ได้

สรุปผลการวิจยั

จากผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามในงานวิจัยครั้งนี้เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย และกาลังศึกษาอยูใ่ น
ชั้นปีที่ 2 มากกว่าชั้นปีอื่น ๆ โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นและทัศนคติต่อแนวคิดเกมมิฟิเคชั่น แบ่งได้ตามประเด็น
ดังนี้
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1. กลุ่มตัวอย่างในทุกกลุ่มสาขาวิชาเรียนส่วนมากมีความชื่นชอบในการเล่นเกม กลุ่มที่มีความชื่นชอบในการ
เล่นเกมมากที่สุดคือกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 90) และกลุ่มสาขาวิชาที่มีความชื่นชอบในการ
เล่นเกมน้อยที่สุดคือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ร้อยละ 74)
2. กลุ่มตัวอย่างในทุกกลุ่มสาขาวิชาชื่นชอบที่จะเล่นเกมแนวผจญภัยมากที่สุด
3. กลุ่มตัวอย่างในทุกกลุ่มสาขาวิชามีความคิดเห็นว่าลักษณะของเกมที่สนุกสนานและน่าสนใจจะต้องมีมี ความ
ท้าทาย คาถาม และภารกิจ สอดแทรกอยู่ภายในตัวเกม
4. กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเห็นด้วยกับการนาระบบบอร์ดคะแนนและการแข่งขันเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5. กลุ่มตัวอย่างส่วนมากไม่แน่ใจว่าการนาเอาระบบของรางวัลเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนนั้นจะทาให้มีความ
สนุกสนานในการจัดการเรียนการสอน
6. กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเห็นด้วยกับการใช้คะแนนภารกิจในแต่ละกิจกรรมของการเรียนทาให้มีส่วนร่วมในการ
ใช้งาน Application เพื่อการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
7. กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเห็นด้วยกับการสอดแทรกความท้าทายลงไปในกิจกรรมการเรียนการสอน
8. กลุ่มตัวอย่างส่วนมากเห็นด้วยกับการที่ระบบการเรียนสามารถเชื่อมโยงไปยังสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ได้
9. กลุ่ มตั วอย่างส่ วนมากเห็ นด้ วยว่าการนาแนวคิ ดเกมมิ ฟิเคชั่ นเข้ามาใช้ จะท าให้ผลงานสร้างสรรค์ และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนเองดีขึ้น
เมื่อนาประเด็นข้อคาถามมาพิจารณาเปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มสาขาวิชาเป็นรายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
กลุ่มสาขาวิชาแตกต่างกันมีความคิดเห็นและทัศนคติต่อแนวคิดเกมมิฟิเคชั่นเกมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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การพัฒนารูปแบบระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวม
ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
A Model Development of Purchasing Computer Device System
at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
____________________________________________________________________
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จินดารัตน์ ภูมิศิริชโย และ ธนโชค ภูมิศิริชโย
Jindarat Phumisirichayo1 and Thanachoke Phumisirichayo2

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนารูปแบบระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (KMITL) โดยได้ประเมินด้านคุณภาพของระบบจากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน และความคิดเห็นของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมโดยใช้วิธีสอบราคา ส่วนพัสดุ สานักงานอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จานวน 12 คน รวมทั้งการประเมินคุณภาพของรูปแบบการใช้
โปรแกรมเสนอราคาด้านเวลาที่ใช้เปรียบเทียบกับวิธีการเดิม ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของระบบการจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ในภาพรวมของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในรูปแบบโปรแกรมเสนอราคา
จากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ “มากที่สุด” (̅=4.91, S.D.=0.09) โดยความคิดเห็นของ
บุคลากรที่ใช้งานระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของสถาบันฯ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ “มากที่สุด”
(̅=4.89, S.D.=0.24) ขณะที่การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ผ่านรูปแบบการใช้โปรแกรมเสนอราคาใช้
เวลาดาเนินการ 15 นาที น้อยกว่ารูปแบบเดิมซึ่งต้องใช้เวลานานถึง 1 ชั่วโมง
คาสาคัญ: ระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ การเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง

Abstract

This research studied the development of the Purchasing Computer Device Program. The
objectives is to develop the Purchasing Computer Device System at King Mongkut's Institute of
technology Ladkrabang (KMITL). The quality assessment of system by comment from three experts
and twelve staff that involved with the Purchasing Computer Device System in overall as tender
envelope method of the Office of Supplies Division, KMITL. The assessment of the Purchasing
Computer Device System by compare time with the legacy system found that the quality of system
has appropriate level in ‘excellent’ (̅ =4.91, S.D.=0.09) and user’s opinion has appropriate level in
‘excellent’ (̅ =4.89, S.D. =0.24). While conducting the procurement of computer materials through a
model of the Purchasing Computer Device Program, take 15 minutes which less than the original
model that takes up to one hour.
Keywords: the purchasing computer device system, bidding, procurement

บทนา

ด้วยส่วนพัสดุ สานักงานอธิการบดี ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการจัดหาและจัดซื้อพัสดุ ภารกิจหนึ่งที่ต้อง
ดาเนินการเป็นประจา คือการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของสถาบันฯ โดยใช้วิธีสอบราคา ซึ่งมีขั้นตอนการ
ดาเนินงานจากการสารวจความต้องการใช้วัสดุคอมพิวเตอร์ทุกหน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการทาหน้าที่เปิดซองสอบ
ราคา และใช้วิธีการกรอกข้อมูลโดยตรง อีกทั้งต้องวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลจากผู้ประกอบการหลายแห่ง ซึ่ง
1
2

ส่วนพัสดุ สานักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร, 10520
สานักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร, 10520
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สอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับงานพัสดุ พบว่า การบริหารงานพัสดุเป็นสิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องให้ความสนใจ
ภารกิจการพัสดุที่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลถึงประสิทธิผลการบริหารงานสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควร
กาหนดนโยบาย การดาเนินงานด้านเจ้าหน้าที่ เอกสารให้เอื้ออานวยต่อการกระจายพัสดุให้เพียงพอกับความต้องการ
ตลอดจนดูแลการจัดซื้อ จัดหา และบารุงรักษาอย่างเป็นระบบผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ที่มีความชานาญเฉพาะด้านซึ่ง
ระเบียบนี้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายจึงทาให้ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่พัสดุ พบว่าขนาดของสถานศึกษาที่
แตกต่างกันมีการบริหารงานพัสดุ ด้านการจัดหาพัสดุ ด้านการเบิกจ่ายพัสดุ ด้านการเก็บรักษาพัสดุ และด้านการ
จาหน่ายพัสดุ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น ด้านการควบคุมพัสดุ พบว่า ไม่แตกต่างกัน
(สุรเวช และสมเดช 2548) ขณะที่ราเมศ (2548) พบว่า สภาพการบริหารงานพัสดุ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
ประถมศึ กษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษามุ กดาหาร ไม่ แตกต่ า งกั น รวมถึ ง สุ ญาณี (2554) กล่ า วว่ า
ความสัมพันธ์ระหว่างการวัดผลการดาเนินงานของการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจของ
องค์กร (ERP) (ด้านการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา) กับประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบการวางแผนทรัพยากรทาง
ธุรกิจขององค์กร( ERP) ด้านความสอดคล้องกับความต้องการและนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญ
บุรี ด้านความสะดวกต่อการทางาน และด้านอุปกรณ์และเครื่องมือรวมทั้งซอฟแวร์มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลามีความสัมพันธ์กั นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และอรุณรัตน์ และ วรเดช (2556) กล่าวถึง
ปั ญหาการจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครั ฐด้ วยวิ ธีการทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ ของโรงเรี ยน สั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 38 มากที่สุด คือ ความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาด้านบุคลากร อาจเป็นเพราะหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและ
เจ้าหน้าที่พัสดุมีภาระงานสอนจึงทาให้มีระยะเวลาในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
น้อยลงและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อีกทั้งสถานศึกษายังขาดบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงขาดการจัดอบรม บุคลากรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาบางแห่งยังไม่ให้การสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จากที่มาของปัญหาและประโยชน์ของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมกับการทางาน ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึง
ความสาคัญในการจัดทาระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของสถาบันฯ เพื่อนามาใช้ในการดาเนินงานของ
ส่วนพัสดุ เพื่อให้การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของสถาบันฯ มีความถูกต้อง รวดเร็ว ลดความผิดพลาด ผู้วิจัย
จึงได้ศึกษาและพัฒนาขั้นตอนแบบใหม่โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลแบบอัตโนมัติ โดยได้นามาใช้ในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาและผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบการจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ในภาพรวมของสถาบันฯ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนารูปแบบระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวม ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
2. เพื่อศึกษาคุณภาพของระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวม ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้ระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวม ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระเบียบวิธีวิจยั

ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรจานวน 3 คน และจานวน 12 คน
ตามลาดับ ที่เกี่ยวข้องในกับงานการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของสถาบันฯ โดยใช้วิธีส อบราคาของส่วน
พัสดุ สานักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีงบประมาณ 2559 รวม
ทั้งสิ้น 15 คน
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. รูปแบบระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของส่วนพัสดุ สานักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้วิจัยได้พัฒนาตามแนวคิดในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย การกาหนดและ
การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบ การพัฒนารูปแบบ การนาไปใช้และการบารุงรักษา โดยมีขั้นตอนการทางาน แสดง
ดังภาพที่ 1
2.รูปแบบโปรแกรมเสนอราคา เป็นโปรแกรม Microsoft Excel ที่มีสูตรในการคานวณและเปรียบเทียบหา
ราคาต่าสุดของวัสดุในแต่ละรายการที่บริษัทเสนอ โดยโปรแกรมจะแสดงราคาวัสดุของบริษัทที่มีราคาต่าสุดให้เห็นเป็น
ตัวเลขสีแดงและมีตารางสรุปแยกรายการสินค้าที่มีราคาต่าสุดของแต่ละบริษัทเพื่อให้ทราบว่าบริษัทใดมีสินค้ ากี่
รายการที่มีราคาต่าสุด
3. แบบประเมินคุณภาพของระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของสถาบันฯ ส่วนพัสดุ สานักงาน
อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผ่านรูปแบบการใช้โปรแกรมเสนอราคา แบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อคาถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชนิดตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด้วย
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 ข้อคาถามคุณภาพของระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของสถาบันฯ เป็นแบบสอบถาม
ชนิด มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ท
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
สาหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือนั้น ผู้วิจัยนาเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบความถูก
ต้องตรงตามเนื้อหา พิจารณาหาค่า IOC ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 และดาเนินการแก้ไขตามคาแนะนาที่ได้รับ
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้ระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของสถาบันฯ ส่วนพัสดุ
สานักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผ่านรูปแบบการใช้โปรแกรมเสนอราคา
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อคาถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชนิดตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด้วย
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 ข้อคาถามความคิดเห็นของผู้ใช้ระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของสถาบันฯ เป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแบบลิเคิร์ท
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
สาหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือนั้น ผู้วิจัยนาเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ตรวจสอบความถูก
ต้องตรงตามเนื้อหา พิจารณาหาค่า IOC ได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 และดาเนินการแก้ไขตามคาแนะนาที่ได้รับ
5. การประเมินคุณภาพของการใช้รูปแบบโปรแกรมเสนอราคา ดาเนินการโดยการบันทึกเวลาที่ใช้ในแต่ละ
ขั้นตอนของการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมเปรียบเทียบกับวิธีการเดิม
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ เมื่อพัฒนาระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของสถาบันฯ
ส่วนพัสดุ สานักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในรูปแบบโปรแกรมเสนอราคา
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้นาระบบไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพของระบบในแบบประเมินคุณภาพ หลั งจากนั้น
จึงให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของสถาบันฯโดยใช้วิธีสอบราคา ส่วนพัสดุ
สานักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทดลองใช้ระบบเพื่อสอบถามความ
คิดเห็น รวมทั้งการประเมินคุณภาพของรูปแบบการใช้โปรแกรมเสนอราคาด้านเวลาที่ใช้เปรียบเทียบกับวิธีการเดิม
สถิติที่ใช้ในการวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าร้อยละ (Percentage) ข้อมูลการ
ประเมินคุณภาพและข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้ระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของสถาบันฯ ส่วนพัสดุ
สานักงานอธิการบดี สจล. วิเคราะห์ด้วยสถิติค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
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ภาพที่ 1 แผนผังเปรียบเทียบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์รวมของสถาบันฯ ในรูปแบบเดิมและแบบใช้โปรแกรมสอบราคา

ผลการวิจยั และอภิปรายผล

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางานของการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ในภาพรวมของสถาบันฯ โดยใช้วิธีสอบราคา แล้วนาประเด็นที่เป็นปัญหาในการทางานมาพัฒนารูปแบบระบบการ
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของสถาบันฯ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel เข้ามาประยุกต์ร่วมกับงานที่
รับผิดชอบเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนารูปแบบโปรแกรมเสนอราคา มีสูตรในการคานวณและเปรียบเทียบหาราคา
ต่าสุดของวัสดุในแต่ละรายการที่บริษัทเสนอ โดยจะแสดงราคาวัสดุของบริษัทที่มีราคาต่าสุดให้เห็นเป็นตัวเลขสีแดง
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และมีตารางสรุปแยกรายการสินค้าที่มีราคาต่าสุดของแต่ละบริษัทเพื่อให้ทราบว่าบริษัทใดมีสินค้ากี่รายการที่มีราคา
ต่าสุด สามารถสรุปผล ได้ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลจากการศึกษาสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบ พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 2 คน
คิดเป็นร้อย ละ 66.67 และช่วงอายุ 51–60 ปี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 สถานภาพการทางานส่วนมากเป็น
ผู้บริหาร จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 และการศึกษาสูงสุดคือปริญญาโท จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67
ตอนที่ 2 จากการศึกษาคุณภาพของระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของสถาบันฯ พบว่าสามารถ
สรุปผลการจัดซื้อได้รวดเร็วขึ้น มีความถูกต้องของข้อมูลในการประมวลผล ความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของ
โปรแกรม ระบบการจัดซื้อวัสดุสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ระบบงานมีความทันสมัย ระบบสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (̅=5.00, S.D.=0.00) และกาหนดระยะเวลาการ
จัดหาทันกับความต้องการของผู้ใช้งาน การคัดเลือกรายการวัสดุที่มีราคาต่าสุดทาได้รวดเร็วขึ้น ความสะดวกในการ
ตรวจสอบข้อมูลของโปรแกรม ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (̅=4.66, S.D.=0.58) โดยภาพรวมของ
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (̅=4.91,
S.D.=0.09) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณภาพของระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของสถาบันฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
รายการ
1. กาหนดระยะเวลาการจัดหาทันกับความต้องการของผู้ใช้งาน
2. การคัดเลือกรายการวัสดุที่มีราคาต่าสุดทาได้รวดเร็วขึ้น
3. สามารถสรุปผลการจัดซื้อได้รวดเร็วขึ้น
4. ความถูกต้องของข้อมูลในการประมวลผล
5. ความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของโปรแกรม
6. เอกสารประกอบวิธีการใช้งานมีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย
7. ระบบการจัดซื้อวัสดุสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
8. ระบบงานมีความทันสมัย
9. ระบบสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
10. ขั้นตอนการทางานโดยรวมมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
11. ภาพรวมของการเข้าใช้ระบบงาน
รวม

ผู้ทรงคุณวุฒิ (n=3)
̅
S.D.
4.66
0.58
4.66
0.58
5.00
0.00
5.00
0.00
4.66
0.58
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
4.91
0.90

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ตารางที่ 2 ความเหมาะสมของระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของสถาบันฯ โดยผู้ใช้งาน
รายการ
1. การจัดทาใบเสนอราคามีความสะดวกรวดเร็ว
2. ช่วยลดระยะเวลาในการยื่นซองสอบราคา
3. ระบบช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
4. มีขั้นตอนการทางานที่ง่ายและสะดวก
5. เอกสารประกอบวิธีการใช้งานมีความเหมาะสมและเข้าใจง่าย
6. ระบบแสดงผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
7. ระบบการจัดซื้อวัสดุสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
8. ระบบงานมีความทันสมัย
9. ระบบสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
10. เป็นระบบการจัดซื้อที่มีความเหมาะสมกับการนามาใช้กับผู้ประกอบการ
11. ภาพรวมของการเข้าใช้ระบบงาน
รวม

ผู้ใช้งาน (n=12)
̅
S.D.
4.83
0.39
4.92
0.29
4.83
0.39
4.92
0.29
4.75
0.46
4.91
0.29
5.00
0.00
4.83
0.39
4.92
0.29
4.92
0.29
4.92
0.29
4.89
0.24
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ระดับความ
เหมาะสม
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ในการดาเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของสถาบันฯ
ขั้นตอน
1. คณะกรรมการอ่านแจ้งราคา
2. คณะกรรมการตรวจสอบหาราคาต่าสุดในแต่ละรายการ
3. คณะกรรมการสรุปรายการวัสดุที่ราคาต่าสุดของแต่ละบริษัท

รูปแบบเดิม (เวลา)
ประมาณ 1.30 ชม.
ประมาณ 30 นาที
ประมาณ 30 นาที

รูปแบบใหม่ (เวลา)
ประมาณ 1 ชม.
ประมาณ 5 นาที
ประมาณ 5 นาที

อภิปรายผล
1. จากการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางานของการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ใน
ภาพรวมของสถาบันฯโดยใช้วิธีสอบราคา ในรูปแบบเดิมพบว่า คณะกรรมการอ่านแจ้งราคาเพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกลง
เครื่อง จากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าสุดในแต่ละรายการ และเจ้าหน้าที่สรุปรายการวัสดุ
คอมพิวเตอร์ที่ราคาต่าสุดของแต่ละบริษัท ซึ่งทาให้เกิดความล่าช้าในการดาเนินงาน การนาเสนอข้อมูลมีความ
คลาดเคลื่อน การตรวจสอบข้อมูลมีความผิดพลาดได้ง่ายเนื่องจากยังใช้การตรวจสอบด้วยบุคคลโดยการเทียบเอกสาร
ผู้วิจัยจึงนาประเด็นที่ เป็นปัญหาในการทางานมาพัฒนารูปแบบระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของ
สถาบันฯ โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล เข้ามาประยุกต์ร่วมกับงาน
2. จากผลการวิจัยของแบบประเมินคุณภาพของระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของสถาบันฯ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถอภิปรายมีความคิดเห็นต่อระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า ระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน และช่วย
ให้มีการทางานที่รวดเร็วขึ้น สามารถสรุปผลการจัดซื้อได้รวดเร็วขึ้น การนาเสนอข้อมูลมีความถูกต้อง ทาให้สะดวกต่อ
การตรวจสอบข้อมูล รวมถึงการมีเอกสารประกอบวิธีการใช้งานที่มีความเหมาะสมและเข้าใจง่ายแสดงในรูปแบบ Flow
chart อีกทั้งระบบการจัดซื้อวัสดุสามารถค้นหาข้อมูล ทาให้ขั้นตอนการทางานโดยรวมมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
จึงทาให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานได้ดียิ่งขึ้น
3. จากผลการวิจัยของแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้งาน ระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของ
สถาบันฯ โดยผู้ใช้งาน มีความคิดเห็นต่อระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด
ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า การจัดทาใบเสนอราคามีความสะดวกรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาในการยื่นซองสอบราคา อีกทั้ง
ระบบช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มีขั้นตอนการทางานที่ง่ายและสะดวก และเอกสารประกอบวิธีการใช้งานมี
ความเหมาะสมและเข้าใจง่าย อีกทั้งระบบสามารถแสดงผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งผู้ใช้งานเล็งเห็นว่า
ระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ มีความเหมาะสมและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ระหว่างผู้ประกอบการ
กับสถานศึกษาได้ดียิ่งขึ้น
4. จาการบันทึกระยะเวลาในการดาเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของสถาบันฯ สามารถอภิปราย
ดังนี้ กระบวนการในการดาเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ผ่านรูปแบบการใช้โปรแกรมเสนอราคาด้วยรูปแบบใหม่ ใช้
ระยะเวลาน้อยกว่าในรูปแบบเดิมเป็นอย่างมาก ในด้านของตรวจสอบหาราคาต่าสุดในแต่ละรายการและสรุปรายการ
วัสดุที่ราคาต่าสุดของแต่ละบริษัท ซึ่งช่วยให้คณะกรรมการในการดาเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของ
สถาบันฯ สามารถทางานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่า การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ร่วมกั บ
กระบวนการในการดาเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ผ่านรูปแบบการใช้โปรแกรมเสนอราคาด้วยรูปแบบใหม่สามารถ
ตอบสนองการทางานของคณะกรรมการในการดาเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของสถาบันฯ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานได้ดียิ่งขึ้น

สรุปผลการวิจยั

งานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของสถาบันฯ เป็นการใช้สถิติ
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อหาแนวทางหาคุณภาพและความคิดเห็นของ
ผู้ใช้งานของระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของสถาบันฯ ผลการวิจัยคือ ทั้งสองกลุ่มมีความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกันคือ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากในการใช้ระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของสถาบันฯ
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อยู่ในระดับมากที่สุด ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อขั้นตอนการทางานโดยรวม ทาให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น รวมถึง
ระยะเวลาในการดาเนินการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ในภาพรวมของสถาบันฯผ่านโปรแกรมเสนอราคาด้วยรูปแบบใหม่
ช่วยลดระยะเวลาการทางาน จึงทาให้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานได้ดียิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะและแนวทางในการ
วิจัยต่อไป เนื่องจากระบบการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์นี้ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งในการใช้งานจะต้องทาการลง
โปรแกรมที่เครื่องผู้ใช้ ไม่สามารถเข้าใช้โปรแกรมได้โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ต ดังนั้น ในงานวิจัยครั้งหน้าผู้วิจัยขอเสนอ
ให้โปรแกรมการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์นั้น สามารถใช้งานได้โดยผ่านทางอินเตอร์เน็ตและสามารถเก็บข้อมูลการจัดซื้อ
ลงฐานข้อมูลได้
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การพัฒนารูปแบบการแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms:
กรณีศึกษา การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
Development of Document Circulation Model through Application of Google Forms:
A Case Study of Reporting Research Progress

___________________________________________________________________ 1
จิตตานันท์ ติกุล
Jittanan Tikul1

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms เพื่อ
ทดแทนการแจ้งเวียนเอกสารผ่านงานไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัย และศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการแจ้งเวียน
เอกสารที่พัฒนาขึ้น โดยศึกษาเฉพาะกรณี “การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย” ของปีการศึกษา 2558 ประชากรที่
ศึกษาคือ โครงการวิจัยที่รายงานความก้าวหน้า 254 โครงการ รวบรวมข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยตาม
แบบบันทึกข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ข้อมูลการเบิกกระดาษและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระดาษรวบรวมจากสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (สบวพ.) และค่าสาเนาเอกสารรวบรวมจากส่วนพัสดุ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา Wilcoxon Signed
Ranks Test และเปรียบเทียบกับข้อมูลปีการศึกษา 2556 ด้วย Mann-Whitney U Test ที่ระดับนัยสาคัญ .005
ผลการวิจัย พบว่า ในปีการศึกษา 2558 มีการแจ้งเวียนรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยโดยการประยุกต์ใช้
Google Forms จานวน 95 ครั้ง รวม 254 โครงการ โดยเฉลี่ยการแจ้งเวียนฯ ต่อครั้ง ใช้กระดาษ 2 แผ่น มีค่าใช้จ่าย
1.81 บาท และใช้เวลา 3 วัน การแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms ที่พัฒนาขึ้นนี้มีประสิทธิภาพสูง
กว่ารูปแบบเดิม สามารลดการใช้กระดาษและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการใช้กระดาษ
และค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ 95.31 และ 93.69 ตามลาดับ เวลาที่ใช้ในการแจ้งเวียนลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดั บ 0.05 โดยเวลาลดลงจาก 7 วั น เหลื อ 3 วั น นอกจากนี้ นั ก วิ จั ย ยั ง ได้ รั บ เงิ น อุ ด หนุ น งวดที่ 2 เร็ ว ขึ้ น
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยทางานได้สะดวกมากขึ้น พนักงานธุรการของ
สบวพ. ลดเวลาในการสาเนาและจัดชุดเอกสาร และ สบวพ. สามรถลดค่าใช้จ่ายด้านกระดาษและค่าสาเนาเอกสารใน
ภาพรวมได้ร้อยละ 26.29
คาสาคัญ: รูปแบบการแจ้งเวียนเอกสาร รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย Google Forms
Abstract
This research aimed to develop the document circulation model by applied to use Google
Forms to replace the existing postal operations of the university, and to study on the efficiency of
this developed model. This model focuses only on the case of “reporting research progress” in the
2015 Academic Year. The research population was the research progress reports from 254 research
projects. The research progress reports were collected from the data record form developed by the
researcher, the amount and the cost of paper were collected from the Institute of Research and
Development (IRD), and the cost of photocopying was collected from the Division of Procurement
and Supplies. Data were analyzed using descriptive statistics, Wilcoxon Signed Ranks, and MannWhitney U Test, at 0.05 statistically significant level.
Research findings indicate that in the 2015 Academic Year, the developed model was used 95
times, and in each time, 2 sheets of paper were used, costing 1.81 baht, and it took 3 days to
process the consideration. This model has higher efficiency than the old one, as evidenced by the
1
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following findings. This model could reduce the amount of the paper used and the cost at the 0.05
statistically significant level (95.31% and 93.69%, respectively). The average time spent on the return
of the research progress report consideration results was reduced from 7 to 3 days at the 0.05
statistically significant level. Furthermore, the SUT’s researchers received the second installment
grant sooner, the Working Group for Research Screening and Budget Allocation worked with better
convenience, the IRD’s staff reduced the time of document copying and sorting process, and finally
the IRD reduced the costs of the paper and the photocopying 26.29%.
Keywords: document circulation model, reporting research progress, Google Forms

บทนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทย มีภารกิจที่
สาคัญประการหนึ่งคือ ภารกิจด้านการวิจัย ที่มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบคือ สถาบันวิจัยและพัฒนา (สบวพ.) โดย
ฝ่ายประสานงานการวิจัย เป็นหนึ่งในสี่ฝ่ายของ สบวพ. ที่ทาหน้าที่ในการประสานงานกับนักวิจัยที่ได้รับอุดหนุนการ
วิจัยจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก มทส. (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , 2558) ซึ่งเป็นการประสานงาน
เกี่ยวกับการทาสัญญา การรายงานความก้าวหน้า การส่งรายงานการวิจัย และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของทุน
จากสานักงบประมาณ และแหล่งทุน มทส. (ทุนสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่) มีแนวปฏิบัติว่า การทา
สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจะทาสัญญาแบบปีต่อปี แบ่งจ่ายเงินอุดหนุนเป็น 2 งวด โดยงวดที่ 1 จะได้รับภายใน 2
สั ปดาห์ ภายหลั ง การลงนามในสั ญ ญา นั กวิ จั ยจะเบิ ก เงิ น อุ ด หนุ นการวิ จั ย งวดที่ 2 ได้ ก็ ต่ อเมื่ อมี การรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการวิจัยพร้อมรายงานการใช้จ่ายเงินงวดที่ 1 โดยตามแนวปฏิบัตินี้ ในการรายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยของนักวิจัยเมื่อส่งเรื่องมาถึง สบวพ. งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จะเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่าย
เงินงวดที่ 1 และรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 หลังจากนั้น จะส่งเรื่องต่อไปยังฝ่ายประสานงานฯ เพื่อตรวจสอบ
รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจั ย แล้วนาเสนอคณะอนุกรรมการพิ จารณากลั่ นกรองและจั ดสรรงบประมาณ
โครงการวิจัย โดยการแจ้งเวียนเอกสารผ่านงานไปรษณีย์ของของมหาวิทยาลัย
จากการปฏิบัตงิ านที่ผ่านมา ฝ่ายประสานงานฯ ประสบปัญหาความล่าช้าในการส่งผลการพิจารณากลับมายัง
สบวพ. (ภายใน 5 วันทาการนับจากวันที่สง่ เอกสาร) จากสถิติของปีการศึกษา 2556 พบว่า เวลาที่ใช้ในการแจ้งเวียนฯ
เฉลี่ยประมาณ 7 วัน ซึ่งจากการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของความล่าช้า พบว่า ส่วนหนึง่ เกิดจากคณะอนุกรรมการฯ ไม่
ส่งผลการพิจารณาภายในเวลาที่กาหนด อีกส่วนหนึ่งเกิดจากกระบวนการรับ-ส่งเอกสารของมหาวิทยาลัย ส่งผลต่อ
ความล่าช้าของการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 ของนักวิจัย นอกจากนี้ ในแต่ละครัง้ ที่มีการแจ้งเวียนจะมีการใช้ทรัพยากรและ
ค่าใช้จา่ ยเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจานวนต้นฉบับ จากสถิติการเบิกกระดาษของ สบวพ. ในปีการศึกษา 2556
พบว่า มีการเบิกกระดาษทัง้ สิ้น 287 รีม คิดเป็นค่าใช้จา่ ย 25,181.38 บาท และมีคา่ ใช้จา่ ยเกี่ยวกับค่าสาเนาเอกสาร
รวม 43,039.60 บาท
การท างานอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพนั้ น งานต้องบรรลุ เป้ าหมายด้ วยวิ ธี การที่ ง่ าย รวดเร็ ว มีปริ มาณมาก มี
คุณภาพสูง และประหยัด และในการวัดประสิทธิภาพของการทางาน สามารถวัดได้หลายมิติขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่
ต้องการพิจารณา เช่น (1) ประสิทธิภาพในมิตขิ องค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต เป็นการวัดการใช้ทรัพยากรการบริหาร
เช่น คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด (2) ประสิทธิภาพในมิติของ
กระบวนการ เป็นการวัดการทางานที่ถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้ เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม และ (3)
ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ เป็นการวัดการทางานที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลกาไร
ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสานึกที่ดีต่อการทางานและบริการ เป็นที่พอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ (ทิพาวดี, 2538;
อ้างถึงใน ธนากร, 2555) ในปัจจุบันเป็นยุคของดิจิทัล มีเว็บแอพลิเคชั่น (web application) มากมายที่สามารถนามา
ประยุกต์ใช้กับงานสานักงานเพื่อให้การทางานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ลดการใช้ทรัพยากร เกิดความรวดเร็ว
รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของสานักงาน ตัวอย่างหนึ่งคือ Google Forms ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการบริการของกลุ่ม Google
Docs ที่ช่วยให้สร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือใช้รวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ผู้ใช้
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สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับงานได้หลายรูปแบบ เช่น การสร้างแบบสารวจความคิดเห็น แบบสารวจความพึงพอใจ
เป็นต้น (ธีรยุทธ, 2558)
จากปัญหาเรื่องความล่าช้ าของการส่งผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งการใช้ กระดาษและ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยจึงได้มีการศึกษาและนา Google Forms มาประยุกต์ใช้ในการแจ้งเวียนเอกสารแทนรูป
แบบเดิม เพื่อให้การทางานของฝ่ายประสานงานการวิจัย สบวพ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดประโยชน์ใน
ภาพรวมต่อ สบวพ. และ มทส.

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนารูปแบบของการแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms ที่พัฒนาขึ้น

ระเบียบวิธีวิจยั

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยพัฒนาเชิงทดลอง (experimental development research) ซึ่งมีวิธีดาเนินการ
วิจัยดังต่อไปนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ จานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสานักงบประมาณ
และทุนจาก มทส. (ทุนสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่) ที่ส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและ
เบิกจ่ายเงินงวดที่ของปีการศึกษา 2558 จานวน 254 โครงการ และการวิจัยครั้งนี้ ศึกษาจากประชากรทั้งหมดโดย
ไม่มีการสุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. รูปแบบการแจ้งเวียนรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น
2. ไฟล์แบบบันทึกผลการแจ้งเวียนรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 2 ตาราง ได้แก่
ตารางรวบรวมข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย และตารางรวบรวมข้อมูลสถิติการเบิกกระดาษ ค่า
พิมพ์เอกสาร และค่าสาเนาเอกสาร
การรวบรวมข้อมูล
1. ข้อมูลการรายงานความก้าวหน้าตามการแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการปฏิบัติงานของผู้วิจัยในปีการศึกษา 2558 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559)
2. ข้อมูลเวลาที่ ใช้ ในการแจ้ ง เวีย นเอกสารตามรูปแบบเดิม เป็น ข้อมูลของปีก ารศึ ก ษา 2556 (วันที่ 1
พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557) ได้จากรายละเอียดประกอบภาระงานประจาภาคการศึกษาที่
1/2556, 2/2556 และ 3/2556 ของผู้วิจัย ข้อมูลการเบิกกระดาษและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระดาษของ สบวพ. ปี
การศึกษา 2556 และ 2558 ได้จากงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สบวพ. และค่าสาเนาเอกสาร ปีการศึกษา
2556 และ 2558 ได้จากส่วนพัสดุ มทส.
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์การใช้กระดาษ ค่าใช้จ่าย และเวลาที่ใช้ในการแจ้งเวียนรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยตาม
รูปแบบเดิมและการประยุกต์ใช้ Google Forms โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด
ค่าฐานนิยม ค่ามัธยฐาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การเปรี ย บเที ย บการใช้ ก ระดาษและค่ า ใช้ จ่ า ยระหว่ า งการแจ้ ง เวีย นฯ ระหว่ า งรูป แบบเดิ ม กั บ การ
ประยุกต์ใช้ Google Forms วิเคราะห์ด้วย Wilcoxon Signed Ranks Test ที่ระดับนัยสาคัญ เท่ากับ 0.05 และการ
เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการแจ้งเวียนฯ ระหว่างรูปแบบเดิมกับ การประยุกต์ใช้ Google Forms วิเคราะห์ด้วย
Mann-Whitney U Test ที่ระดับนัยสาคัญ เท่ากับ 0.05 ทั้งนี้ เนื่องจากข้อมูลจานวนกระดาษ ค่าใช้จ่าย และเวลา
ในการแจ้งเวียน มีการแจกแจงไม่เป็นโค้งปกติ จึงไม่สามารถใช้ parametric inferential statistics (PairedSamples T test และ Independent-Samples T test ในการเปรียบเทียบได้)
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ผลการวิจยั และอภิปรายผล

1. รูปแบบการแจ้งเวียนรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms
การแจ้งเวียนรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms เป็นการแจ้งเวียนเอกสาร
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยใน e-mail จะส่งข้อความถึงคณะอนุกรรมการฯ ให้พิจารณาความหน้า
โครงการวิจัยโดยได้ส่งเส้นทางการเชื่อมโยงไปยังไฟล์รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้แบ่งปัน (share) ให้เฉพาะ
คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าไปอ่านได้เท่านั้น และให้ส่งผลการพิจารณากลับผ่านทาง Google Forms ตามที่ได้
ส่งเส้นทางการเชื่อมโยงให้เช่นเดียวกัน หลังจากที่ฝ่ายประสานงานฯ ได้รับผลการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ
กลับไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง จะส่งเรื่องเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยงวดที่ 2 ให้งานการเงิน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สบวพ. เพื่อ
ดาเนินการต่อไป การแจ้งเวียนโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms แสดงได้ดังภาพที่ 1 และ 2
2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms
ในปีการศึกษา 2558 มีการแจ้งเวียนรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms
จานวน 95 ครั้ง รวม 254 โครงการ สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้
Google Forms กับ รูปแบบเดิม ได้ดังนี้
2.1 ประสิทธิภาพในมิติของต้นทุนการผลิตหรือค่าใช้จ่าย การแจ้งเวียนโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms
ในปีการศึกษา 2558 สามารถลดการใช้กระดาษได้ถึงร้อยละ 95.31 รายละเอียดดังตารางที่ 1

ภาพที่ 1 ตัวอย่างจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอมติรับรองรายงานความก้าวหน้าโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms

ภาพที่ 2 ตัวอย่างแบบฟอร์มรับรองรายงานความก้าวหน้าโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms
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ตารางที่ 1 ปริมาณกระดาษที่ใช้ ในการแจ้ งเวียนรายงานความก้า วหน้าโครงการวิจัยตามรูปแบบเดิมกับการ
ประยุกต์ใช้ Google Forms
รายการ
หนังสือแจ้งเวียน
แบบตอบรับรองรายงานความก้าวหน้า
สรุปข้อมูลโครงการ
รายงานการใช้จ่ายเงินงวดที่ 1
รายงานความก้าวหน้า(2)
รวม
(1)

รูปแบบเดิม
919
919
2,032
1,778
5,194
10,842

ปริมาณกระดาษที่ใช้ (แผ่น)
Google Forms
ปริมาณที่ลดลง
254
665
0
919
254
1,778
0
1,778
0
5,194
508
10,334

ร้อยละที่ลดลงจากการแจ้งเวียนตามรูปแบบเดิม, (2)กรณีของการสาเนาเอกสารเป็นการสาเนาแบบ 2 หน้า ต่อ 1 แผ่น

ร้อยละ(1)
72.36
100.00
87.50
100.00
100.00
95.31

นอกจากนี้ การแจ้งเวียนโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms ใช้กระดาษเฉลี่ยเพียงครั้งละ 2 แผ่นเท่านั้น
ในขณะที่รูปแบบเดิมใช้กระดาษเฉลี่ยถึงครั้งละ 42.69 แผ่น และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า การใช้กระดาษ
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบปริมาณการใช้กระดาษรายคู่ระหว่างการแจ้งเวียนรูปแบบเดิมกับการประยุกต์ใช้
Google Forms
รูปแบบ

จานวน
โครงการ

รูปแบบเดิม
Google Forms

254
254



ปริมาณการใช้กระดาษต่อครั้ง (แผ่น)
ค่าเบี่ยงเบน
ค่า
ค่าเฉลี่ย
ค่าสูงสุด
มาตรฐาน
ต่าสุด
42.69
19.30
28
161
2.00
0.00
2
2

ผลการทดสอบความแตกต่าง
ลาดับที่
ผลรวม
Z
p
เฉลี่ย
ลาดับที่
127.50
32,385 13.87 0.00

p < 0.05

จากผลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถลดการใช้กระดาษได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับทิพาวดี (2538; อ้างถึงใน ธนากร, 2555) ที่กล่าวถึงประสิทธิภาพด้านต้นทุนการผลิตว่า เป็นการวัด
การใช้ทรัพยากรการบริหารที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด ในกรณีนี้ เป็นการใช้กระดาษ
ที่มีอยู่อย่างประหยัดและนาเทคโนโลยีมาใช้อย่างคุ้มค่า
นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการแจ้งเวียนโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ
93.69 ดังตารางที่ 3 และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของการแจ้งเวียนโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms ต่อครั้ง ลดลงจาก
รูปแบบเดิม 31.96 บาท เหลือเพียง 1.81 บาท และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายคู่ พบว่า ค่าใช้จ่ายลดลงอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 3 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการแจ้งเวียนรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยรูปแบบเดิมกับการประยุกต์ใช้
Google Forms
รายการ
(2)

ค่ากระดาษ
ค่าพิมพ์ต้นฉบับ (3)
ค่าสาเนาเอกสาร (4)
รวม
(1)
(3)

รูปแบบเดิม
1,902.55
244.20
5,124.00
7,270.75

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (บาท) (1)
Google Forms ค่าใช้จ่ายที่ลดลง
89.14
1,813.41
191.95
52.25
177.80
4,946.20
458.89
6,811.86

ทีม่ า: ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, (2) กระดาษ ราคารีมละ 87.74 บาท หรือราคาแผ่นละ 0.18 บาท,
ค่าพิมพ์ต้นฉบับผ่านเครือ่ งพิมพ์ แผ่นละ .55 บาท, (4) ค่าสาเนาเอกสารแผ่นละ .35 บาท, (5) ร้อยละที่ลดลงจากการแจ้งเวียนตามรูปแบบเดิม
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ร้อยละ(5)
95.31
21.40
96.53
93.69

การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2559 และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครัง้ ที่ 1”

ตารางที่ 4. การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายรายคู่ระหว่างการแจ้งเวียนรูปแบบเดิมกับการประยุกต์ใช้ Google Forms
จานวน
โครงการ ค่าเฉลี่ย

รูปแบบ
รูปแบบเดิม
Google Forms


254
254

31.96
1.81

ค่าใช้จ่ายต่อครัง้ (บาท)
ค่าเบี่ยงเบน
ค่าต่าสุด
มาตรฐาน
18.95
13.16
0.27
1.60

ผลการทดสอบความแตกต่าง
ลาดับ ผลรวม
ค่าสูงสุด
Z
p
ที่เฉลี่ย ลาดับที่
149.81 127.50 32,385
13.85 0.00
2.15

p < 0.05

จากผลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับทิพาวดี
(2538; อ้างถึงใน ธนากร, 2555) ที่กล่าวถึงประสิทธิภาพด้านต้นทุนการผลิตว่า เป็นการวัดการใช้ทรัพยากรการ
บริหารที่มีอยู่อย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด ในกรณีนี้ สืบเนื่องจากการใช้ทรัพยากรกระดาษที่
ลดลงจึงทาให้ค่าใช้จ่ายลดลงตามไปด้วย
2.2 ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการ
การแจ้งเวียนโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms ในปีการศึกษา 2558 ใช้เวลาในการแจ้งเวียนเฉลี่ยเพียง
3 วัน จากที่เคยใช้เวลาเฉลี่ย 7 วัน ในปีการศึกษา 2556 และลดลงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดัง
ตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการแจ้งเวียนเอกสารระหว่างรูปแบบเดิมกับการประยุกต์ใช้ Google Forms
เวลาที่ใช้ในการแจ้งเวียนเอกสารต่อครัง้ (วัน)(2)
จานวน
ค่า
รูปแบบ(1)
ค่า
ฐาน
ค่า ค่า
โครงการ
เบี่ยงเบน
มัธยฐาน
เฉลี่ย
นิยม
ต่าสุด สูงสุด
มาตรฐาน
รูปแบบเดิม
192
7
2
8
8
3
15
Google Forms 254
3
1
3
3
1
7

(1)

(2)

ลาดับที่
เฉลี่ย
341.74
134.12

ผลการทดสอบความแตกต่าง
Mannผลรวม
Whitney U p
ลาดับที่
test
65,614.50 1,681.50 0.00
34,066.50

รูปแบบเดิม เป็นข้อมูลของปีการศึกษา 2556 และการประยุกต์ใช้ Google Forms เป็นข้อมูลของปีการศึกษา 2558,
เศษของจานวนวันทีม่ ากกว่า 12 ชั่วโมง ปัดเศษขึ้นเป็น 1 วัน, p < 0.05

จากผลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนี้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องความล่าช้าของการส่งผลการพิจารณากลับของอนุกรรมการฯ
ได้ ทาให้คณะอนุกรรมการเกิดความสะดวกในการทางาน สามารถส่งผลให้การพิจารณาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง
สอดคล้องกับทิพาวดี (2538; อ้างถึงใน ธนากร, 2555) ที่กล่าวว่า ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการ เป็นการวัด
การทางานที่รวดเร็วและใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม
2.3 ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์
การประยุกต์ใช้ Google Forms ในแจ้งเวียนการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ กล่าวคือ นักวิจัยได้รับเงินงวดที่ 2 รวดเร็วขึ้น เนื่องจากเวลาในการแจ้งเวียนเอกสาร
ลดลง คณะอนุกรรมการฯ ทางานได้สะดวกมากขึ้น เนื่องจากสามารถทางานได้ทุกที่หากมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
พนักงานธุรการของ สบวพ. ลดเวลาในการสาเนาและจัดชุดเอกสารเหลือเพียงการสแกนไฟล์ต้นฉบับ นอกจากนี้
การประยุกต์ใช้ Google Forms ในการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
กระดาษและค่ า สาเนาเอกสารของ สบวพ. ลดลงจากปีการศึ ก ษา 2556 คิ ด เป็น ร้อ ยละ 19.86 และ 30.05
ตามลาดับ และค่าใช้จ่ายรวมในสองส่วนนี้ลดลงร้อยละ 26.29 ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระดาษและค่าสาเนาเอกสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีการศึกษา 2556 และ 2558
ค่าใช้จ่าย (บาท)
(1)

ค่ากระดาษ
ค่าสาเนาเอกสาร(2)
รวม
(1)

ปีการศึกษา 2556
(รูปแบบเดิม)
25,181.38
43,039.60
68,220.98

ปีการศึกษา 2558
(Google Forms)
20,180.20
30,107.68
50,287.88

ข้อมูลจากงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา มทส., (2) ข้อมูลจากส่วนพัสดุ มทส.

ค่าใช้จ่ายที่ลดลง

ร้อยละ

5,001.18
12,931.92
17,933.10

19.86
30.05
26.29

สรุปผลการวิจยั
การแจ้งเวียนรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms เป็นการแจ้งเวียนเอกสาร
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โดยใน e-mail จะส่งข้อความถึงคณะอนุกรรมการฯ ให้พิจารณาความหน้า
โครงการวิจัยโดยได้ส่งเส้นทางการเชื่อมโยงไปยังไฟล์รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้แบ่งปัน (share) ให้เฉพาะ
คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าไปอ่านได้เท่านั้น และให้ส่งผลการพิจารณากลับผ่านทาง Google Forms ตามที่ได้ส่ง
เส้นทางการเชื่อมโยงให้เช่นเดียวกัน ในปีการศึกษา 2558 มีการแจ้งเวียนรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยโดยการ
ประยุกต์ใช้ Google Forms จานวน 95 ครั้ง รวม 254 โครงการ โดยเฉลี่ยการแจ้งเวียนฯ ต่อครั้ง ใช้กระดาษ 2 แผ่น มี
ค่าใช้จ่าย 1.81 บาท และใช้เวลา 3 วัน การแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้ Google Forms ที่พัฒนาขึ้นนี้มี
ประสิทธิภาพสูงกว่ารูปแบบเดิม สามารลดการใช้กระดาษและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
การใช้กระดาษและค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ 95.31 และ 93.69 ตามลาดับ นอกจากนี้ ยังสามารถแก้ไขปัญหาความล่าช้า
ของการส่งผลการพิจารณากลับได้อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเฉลี่ยเวลาที่ใช้ในการส่งผลการพิจารณา
กลับลดลงจาก 7 วัน เหลือ 3 วัน ทาให้นักวิจัยได้รับเงินงวดที่ 2 เร็วขึ้น คณะอนุกรรมการฯ ทางานได้สะดวกมากขึ้น
พนักงานธุรการของ สบวพ. ลดเวลาในการสาเนาและจัดชุดเอกสาร และการแจ้งเวียนเอกสารโดยการประยุกต์ใช้
Google Forms นี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ค่าใช้จ่ายของ สบวพ. ลดลง ร้อยละ 26.29
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี “การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย” เท่านั้น ควรมีการศึกษา
เพิ่มเติมในการแจ้งเวียนอื่น ๆ รวมทั้งประเมินผลลัพธ์ในมุมมองของผู้รับบริการ เช่น ความสะดวก ความยาก-ง่าย และ
การเข้าถึงบริการ เป็นต้น และควรเชิญชวนหน่วยงานภายใน มทส. นาแนวทางนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย
บางส่วนของ มทส. ต่อไป
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ความพึงพอใจของผู้รับการบริการวิชาการความรูท้ างภูมศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Subscribers’ Satisfaction on Academic Services in Geographical Information,
Mahasarakham University
____________________________________________________________________
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สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี และไพบูลย์ บุญไชย
Savittri Ratanopad Suwanlee1 and Piboon Boonchai1

บทคัดย่อ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ตระหนักถึงภารกิจในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและ
คุณลักษณะตามที่สังคมต้องการ จึงมีนโยบายการบูรณาการด้านการเรียนการสอนร่วมกับบริการวิชาการระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอก การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการความรู้ทาง
ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย
จานวน 240 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอของผู้ให้บริการวิชาการความรู้ทางภูมิศาสตร์
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยและไคส์สแควร์ ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวม
ระดับความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด (̅=4.56) โดยวัดระดับความพึงพอใจออกเป็น 4 ด้าน ความ
พึงพอใจอยู่ระดับมาก ได้แก่ 1) ด้านกระบวนการให้บริการ (̅=4.48) 2) ด้านการนาความรู้ความเข้าใจภูมิศาสตร์ไป
ใช้ประโยชน์ (̅=4.41) 3) ด้านถ่ายทอดองค์ความรู้ (̅=4.35) และ 4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (̅=4.21)
ตามลาดับ ขณะที่จ านวนผู้ที่ตอบแบบสอบถามในแต่ละระดับความพึงพอใจมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยสาคัญ (p<0.05) โดยทุกประเด็นมีผู้ที่ตอบแบบสอบถามระดับความพึงพอใจมากที่สุดในจานวนสูงสุด การฝึกฝนให้
ผู้เรียนได้มีการถ่ายทอดความรู้จากรายวิชาให้แก่สังคม เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดกระบวนการทางานและ
สะท้อนให้เห็นความสาคัญของการเชื่อมโยงงานและเป็นการเพิ่มคุณค่าของงานทางด้านภูมิศาสตร์
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ การบริการวิชาการ ความรู้ทางภูมิศาสตร์

Abstract

As Mahasarakham university is an institution of higher education to recognize the mission to
produce graduates with the quality and performance that meet social needs. Thus, we have the
policy of integrating teaching with academic services between the inside and outside. This research
aimed to study the satisfaction of the subscribers on academic services in geographical information.
There were 240 samples which were selected by simple random sampling. The study tool was a
questionnaire of satisfaction with the reliability of 0.87. The statistical devices were percentage,
means, and Chi-square. The findings revealed that the overall subscribers’ satisfaction on the
academic services had showed the highest level (̅=4.56) towards 4 aspects of the satisfaction. The
highest level of satisfaction were 1) service procedures (̅= 4.48); 2) applicable information on
geography (̅=4.41); 3) knowledge transferring (̅=4.35); and 4) facilities (̅=4.21). It also showed the
statistical significance (p<0.05) through a number of respondents in each degree of satisfactions. All
points of the questionnaire responding mostly showed the highest level of satisfactions. In
conclusion, a consequence of geographical collaboration and utility can be indicated by training
students how to transfer knowledge of the course to the community, which also enhance their
learning and manage their working procedures.
Keywords: satisfaction, academic services, geographical knowledge
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บทนา

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นสถานบันอุดมศึกษาที่ตระหนักถึงภารกิจในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและ
คุณลักษณะตามที่สังคมต้องการ จึงมีนโยบายจัดกิจกรรมการบูรณาการเรียนการสอนและการบริการวิชาการระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอก ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างและปลูกฝังค่านิยมที่ดี
งามและเป็นศูนย์กลางในการศึกษาของชุมชน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางวิชาการและนันทนาการ
และกิจกรรม ภาควิชาภูมิศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร นา
ความรู้ทางภูมิศาสตร์มาประยุกต์ร่วมกับเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ประกอบด้วย 3S ได้แก่ ภาพถ่ายจากดาวเทียม
(Remote Sensing: RS) การกาหนดตาแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS) และระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) (สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2552)
ทาการสร้างและพัฒนาความรูปแบบในการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยและสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยใช้
กรอบความคิดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เป็นฐานในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การศึกษาภูมิศาสตร์สามารถทาให้บุคคลทั่วไปเห็นภาพรวมลักษณะทางพื้นที่ คือ การสร้างแบบจาลองสถานที่
โดยอาศัยสื่อการเรียนการสอนรูปแบบสารานุกรมภูมิศาสตร์ เป็นการรวบรวมเอาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นบน
พื้นผิวโลกเข้ามาไว้ด้วยกัน ทาให้นักภูมิศาสตร์สามารถจดจาตาแหน่ง ลักษณะภูมิประเทศ แม่น้า เมืองสาคัญ การตั้ง
ถิ่นฐานของมนุษย์ เป็นต้น โดยอาศัยอุปกรณ์ภาพ แผนผัง แผนที่ เป็นเครื่องมือสนับสนุนที่ใช้ด้านการสอน การ
วางแผน การจัดการด้านการศึกษา (Melissa and Bradley, 2011) เป็นการสร้างคุณค่าต่อการศึกษาเป็นการทาให้เกิด
ความยืดหยุ่นต่อเนื้อหาวิชาการ สนุกสนาน เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและเกิดเป็นรูปธรรมเกิดความคิดอย่าง
หลากหลาย (Keengwe and Onchwari, 2008)
จากรายงานวิจัยการเรียนการสอนทางด้านภูมิศาสตร์ พบว่า ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ขาดแคลนอุปกรณ์
การสอน เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการนาไปปรับปรุง แก้ไข ซื้ออุปกรณ์ ทาให้ผลการเรียนไม่บรรลุผลตาม
เจตนารมณ์ของหลักสูตร (สาวิตรี, 2552) และยังไม่เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ โดยเฉพาะการ
นานวัตกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะ การคิดมาบูรณาการสู่การเรียนการสอนในห้องเรียนได้อย่างเป็น
รูปธรรม (ทิศนา, 2547) จึงใช้แนวคิดการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เน้นการฝึกฝนให้มีทักษะ การมี
ส่วนร่วมของผู้เรียนอธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกับการพัฒนาของตัวผู้เรียน เปลี่ยน
จากการบรรยายอย่างเดี ยวในชั้นเรียน ออกสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนและผู้เรียนได้ร่วมกันวาง
แผนการเรียนรู้ แสวงหาแหล่งข้อมูล การทางานเป็นกลุ่ม เป็นการให้โอกาสแก่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความสามารถ การตัดสินใจ การทางาน การปรับปรุงบุคลิกภาพ และการรู้จักเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีในสังคม (พิมพันธ์,
2551) และช่วยขจัดปัญหาการขาดครูสอนในแต่ละรายวิชา
งานบริ การวิ ชาการเป็ นงานหลั กของสถานศึ กษาที่ สามารถพั ฒนาผู้ เรี ยน เป็ นตั วก าหนดคุ ณภาพของ
มหาวิทยาลัยและเครื่องชี้วัดความสาคัญของฝ่ายวิชาการและวิจัย ดังนั้นผู้วิจัยตระหนักและเห็นความสาคัญของการจัด
กิจกรรมที่บูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนทางภูมิศาสตร์บริการวิชาการ เป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน ทั้งการเรียนรู้ตามหลักสูตร การเรียนรู้จากกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ให้สอดคล้องกับโลกการเรียนที่รู้ที่เปลี่ยนแปลงไป ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนั้นจึงได้เกิดโครงการ
บริการวิชาการความรู้ทางภูมิศาสตร์ งานวิจัยเป็นการสังเคราะห์จากการจัดการเรียนรู้จากกิจกรรมที่บริการวิชาการ
พัฒนาเป็นงานวิจัย มีขั้นตอนการคิดวิเคราะห์ปัญหา พัฒนาทักษะความคิดและทักษะในการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ
จากการลงมือปฏิบัติจริง ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นแนวทางสามารถใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนากิจกรรมของผู้เรียนครั้งต่อไป นอกจากนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษากับชุมชนในท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รบั บริการวิชาการความรู้ทางภูมิศาสตร์ จากนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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สมมติฐานการวิจัย
ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการทางภูมิศาสตร์ จากนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก

ระเบียบวิธีวิจยั

กลุ่มตัวอย่างการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ สาหรับวิธีการสุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการ
สุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยแจกแบบสอบถามให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ผูล้ งทะเบียนเข้าร่วมงานและ
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการการบริการวิชาการจานวน 240 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่หนึ่ง เป็นข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นคาถามตรวจสอบรายการ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาและอาชีพ
ส่วนที่สอง เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รบั บริการวิชาการความรู้ทางภูมิศาสตร์ มีแบ่งออกเป็น 4
ด้าน คือ 1) ด้านกระบวนการให้บริการ 2) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก 3) ด้านถ่ายทอดองค์ความรู้ และ 4) ด้านการนา
ความรูค้ วามเข้าใจภูมิศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ มีมาตรตรวัดตามแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ใช้การวัดแบบระดับ
คุณภาพ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
นาแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญจานวนสามท่าน เพื่อพิจารณาความตรง (Validity) ตามดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างคาถามกับวัตถุประสงค์ โดยเลือกข้อคาถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป จากข้อคาถามทั้งหมด 12 ข้อ มีค่าดัชนี
ความสอดคล้อง IOC เท่ากับ 1.00 หลังจากนั้นนาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน
30 คน นามาวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนกรายข้อและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอล
ฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.87 นาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจริงต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้การวิ เคราะห์เชิงสถิติพรรณา เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูลด้วย โดยใช้
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในการอธิบายและนาเสนอ ส่วนการหาจานวนความถี่ของความ
พึงพอใจมาทดสอบ ค่าไคสแควร์ (Chi-square test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 สาหรับการวิเคราะห์ค่าคะแนน
ของความคิดเห็นเกี่ยวกับความ พึงพอใจในการใช้บริการวิชาการ โดยการหาแบบค่าเฉลี่ย (̅) ใช้การวัดคะแนนตาม
มาตรวัดแบบประเมินค่า โดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ คือ
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00
แปลความได้ว่า
มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50
แปลความได้ว่า มีความพึงพอใจระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50
แปลความได้ว่า มีความพึงพอใจระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50
แปลความได้ว่า มีความพึงพอใจระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50
แปลความได้ว่า มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจยั และอภิปรายผล

ผลการดาเนินงานผู้เรียนฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการนาศาสตร์ความรู้ทางภูมิศาสตร์ที่เรียนแต่ละรายวิชา
ทาการสร้างสื่อการสอน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่สังคมผ่านกิจกรรมของผู้เรียนและสามารถนาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ชีวิตประจาวัน พบว่า ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการบริการวิชาการ
กลุ่มตัวอย่างมีจานวนทั้งหมด 240 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 75 เพศชายร้อยละ 25 มีอายุระหว่าง 15 – 18 ปี
จาแนกตามระดับการศึ กษา พบว่า ผู้เรียนกาลังศึ กษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 75 รองลงมาเป็นนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายร้อยละ 24 และอื่นๆ ร้อยละ 1 ได้แก่ ครูและผู้สอนระดับมหาวิทยาลัย
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ด้านรูปแบบการสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมด้านเนื้อหาบริการวิชาการด้านสื่อ เกมส์ การสอนทางภูมิศาสตร์
ได้ แ นวคิ ด จากการงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ แนวทางการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนทางภู มิ ศ าสตร์ ส ถาบั น การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาและโรงเรียน พบว่า ขณะนี้ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางการเรี ยนการสอนวิ ชาภู มิ ศาสตร์ ปั ญหาขาดแคลนอุ ปกรณ์ การสอนทางด้ านภู มิ ศาสตร์ เนื่ องจากมี
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการนาไปปรับปรุง แก้ไข ซื้ออุปกรณ์ (Suwanlee, 2012) ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เข้ารับบริการ
ความรู้ประเภทสื่อการสอนเกมส์ คาศัพท์ทางภูมิศาสตร์ร้อยละ 40 เนื่องจากสื่อด้านการสอนเป็นการเพิ่มทักษะความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ เนื้อหามีความทันสมัย และจานวนเกมส์ที่มีรูปแบบหลากหลาย สามารถร่วมเล่นได้
จานวนหลายคนและใช้ระยะเวลาไม่นาน รองลงมานิทรรศการร้อยละ 38 และการท่องโลกกว้างภาพสามมิติโปรแกรม
Google Street View ร้อยละ 22 จะเห็นได้ว่าพัฒนาการเรียนรู้พื้นที่โดยใช้สื่อการเรียนรู้ ช่วยให้เข้าใจและสามารถ
อธิบายลักษณะพื้นผิวโลกแต่ละส่วนที่ปรากฏสิ่งต่างๆ บนโลกได้ นอกจากนี้สามารถช่วยให้เกิดการวิเคราะห์เหตุการณ์
ต่างๆ จึงถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบที่สาคัญในเนื้อหาวิชาการทางภูมิศาสตร์ (Bednarz, 2004)

ภาพที่ 1. ความคิดเห็นความพึงพอใจการบริการวิชาการความรู้ทางภูมิศาสตร์
จากภาพที่ 1 ผลการวิจัยความพึงพอใจด้านกระบวนการให้บริการ พบว่าภาพรวมความพึงพอใจระดับมาก
(̅=4.48) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อ พบว่า ความพึงพอใจระดับมากที่สุด ได้แก่ การให้บริการด้วยความสุภาพ
และเป็นมิตร (̅=4.55) และการให้คาแนะนาข้อมูลและตอบคาถามมีความชัดเจน (̅=4.51) ความพึงพอใจระดับมาก
ได้แก่ ระยะเวลาการให้บริการมีค วามเหมาะสม (̅=4.40) จะเห็นได้ว่าการบริการวิชาการทางด้านภูมิศาสตร์ด้าน
กระบวนการ มีความพร้อมในด้านวิชาการ เนื่องจากผู้ที่ให้ความรู้ มีความเข้าใจสิ่งที่เรียนปฏิบัติงานเฉพาะทางเป็น
อย่างดี ในด้านของจานวนผู้ที่ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับความพึงพอใจพบว่ามีความแตกต่างกั นทางสถิติอย่างมี
นัยสาคัญ (p<0.05) โดยความถี่ของผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย และ พอใจน้อยที่สุด
ระยะเวลาการให้บริการมีความเหมาะสมเท่ากับ 118, 100, 21, 1 และ 0 การให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตรเท่ากับ
142, 89, 7, 2 และ 0 และการให้คาแนะนาและตอบคาถามมีความชัดเจนเท่ากับ 121, 97, 20, 2 และ 0 ตามลาดับ
ผลการวิจัยความพึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจระดับมาก (̅=4.21) เมื่อ
พิจารณารายละเอียดแต่ละข้อ พบว่าความพึงพอใจระดับมาก ได้แก่ ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารความรู้
แจกผู้ร่วมงาน (̅=4.30) การประสานงานประชาสัมพันธ์ (̅=4.23) และสถานที่และบรรยากาศเอื้ออานวยต่อผู้เข้าร่วม
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กิจกรรม (̅=4.11) ในด้านของจานวนผู้ที่ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับความพึงพอใจพบว่ามีความแตกต่างกันทาง
สถิติอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) โดยความถี่ของผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย และ
พอใจน้อยที่สุด ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารความรู้เท่ากับ 110, 102, 22, 6 และ 1 การประชาสัมพันธ์
เท่ากับ 106, 91, 36, 7 และ 0 และสถานที่และบรรยากาศเท่ากับ 93, 90, 51, 6 และ 1 ตามลาดับ
ผลการวิจัยความพึงพอใจด้านถ่ายทอดองค์ความรู้ พบว่าภาพรวมความพึงพอใจระดับมาก (̅=4.35) เมื่อ
พิจารณารายละเอียดแต่ละข้อ พบว่าความพึงพอใจระดับมาก ได้แก่ สามารถนาประโยชน์และความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน (̅=4.45) ความรู้ที่ได้รับหลังเข้าร่วมกิจกรรม (̅=4.42) และประโยชน์ความรู้ที่ได้รับก่อน
เข้าร่วมกิจกรรม (̅=4.19) ผู้ใช้บริการได้รับความรู้ ความเข้าใจศาสตร์ทางด้านภูมิศาสตร์ที่มีความทันสมัย โดยนา
เทคโนโลยีภาพถ่ายจากดาวเทียม เครื่องกาหนดตาแหน่งบนโลกและการวาดแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์นาเสนอให้เห็นเป็น
รูปธรรม ในด้านของจานวนผู้ที่ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับความพึงพอใจพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยสาคัญ (p<0.05) โดยความถี่ของผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย และ พอใจน้อยที่สุด
การนาประโยชน์และความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ได้จริงเท่ากับ 128, 94, 16, 2 และ 0 ความรู้ที่ได้รับหลังเข้าร่วม
เท่ากับ 124, 98, 16, 2 และ 1 และประโยชน์ความรู้ที่ได้รับก่อนเข้าร่วมเท่ากับ 107, 79, 50, 4 และ 1 และ
ตามลาดับ
ผลการวิจั ยการนาความรู้ความเข้าใจภูมิศาสตร์ไปใช้ ประโยชน์ พบว่าภาพรวมความพึงพอใจระดับมาก
̅
( =4.41) เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละข้อ พบว่า ความพึงพอใจระดับมาก ได้แก่ มีความมั่นใจและนาความรู้ทาง
ภูมิศาสตร์ที่ได้รับไปใช้เพิ่มเติมจากเดิม ( ̅=4.51) สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์โดยตรงและสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้ผู้อื่น (̅=4.38) และการได้รับความรู้ตรงสาขาวิชาหรือวิชาชีพ (̅=4.35) ในด้านของ
จานวนผู้ที่ตอบแบบสอบถามแต่ละระดับความพึงพอใจพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05)
โดยความถี่ของผู้ที่พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พอใจปานกลาง พอใจน้อย และ พอใจน้อยที่สุด ประโยชน์การได้รับ
ความรู้ทาให้มีความมั่นใจและนาไปใช้เพิ่มเติมจากเดิมเท่ากับ 139, 85, 16, 0 และ 0 สามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นเท่ากับ 123, 91, 25, 1 และ 1 และการได้รับความรู้ตรงกับสาขาวิชาเท่ากับ 117, 92, 30, 1 และ 0
ตามลาดับ
ผลการวิจัยความพึงพอใจต่อผู้รับบริการวิชาการภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อทาการเปรียบเทียบ
ความของพึงใจของผู้รับบริการวิชาการ โดยเรียงลาดับความพึงพอใจจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ
สอดคล้องกับงานวิจัย ระดับความพึงพอใจต่อบทบาทด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อผู้ให้บริการในด้านการให้บริการมากที่สุด เนื่องจากผู้ให้บริการ
ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตรและเป็นกันเอง (วิรัตนันท์ และ อรอุมา, 2558) ด้านการนาความรู้ความเข้าใจ
ภูมิศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ ด้านถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเหมาะสมของเวลาทั้งหมดในการอบรม มีเนื้อหาสาระ
ครบถ้วนน่าสนใจ มีเอกสารประกอบการนาเสนอครบถ้วน โดยผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถจากการ
อธิบายความรู้แก่ผู้อื่นให้สังคม ทาให้เกิดการคิดวิเคราะห์ได้ดีขึ้น และยังสามารถอภิปรายเชื่อมโยงกับประเด็นต่างๆ
นอกห้องเรียนได้มากขึ้น (Jan and Bruce, 2009) และด้านสิ่งอานวยความสะดวก ตามลาดับ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากข้อคิดเห็น คือ ควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ถ่ายทอดความรู้จากรายวิชาให้แก่สังคม
อย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจหลักการวางแผน การจัดกระบวนการทางาน การเผยแพร่
ให้ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ และส่งเสริมให้สามารถใช้ความรู้ทางภูมิศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็น
การบูรณาการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคมในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ผู้เรียนมองเห็นประโยชน์และเกิด
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม สอดคล้องกับการพัฒนากลยุทธ์การบริการวิชาการแก่สังคม เมื่อทาโครงการ
หรือกิจกรรมควรประเมินความพึงพอใจของการให้บริการวิชาการด้านความรู้และประสบการณ์ (เพลินพิศ, 2557) ดังนั้น
ควรสนับสนุนวิจัยการพัฒนาหลักสูตรให้มีการบูรณาการการเรียนการสอน บริการวิชาการและทานุศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
เป็นตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าทางสังคมต่อภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สร้าง
เครือข่ายการทางานร่วมกัน (คมสันทิ์, 2556; Sisko et al., 2013) สะท้อนให้เห็นความสาคัญของการเชื่อมโยงงานและ
เป็นการเพิ่มคุณค่าของงาน อีกทั้งเป็นการเผยแพร่หลักสูตร ภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัยให้แก่สังคม
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สรุปผลการวิจยั

ผลการวิจัยสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการบริการวิชาการทางภูมิศาสตร์ จากกลุ่ม
ตัวอย่างจานวนทั้งหมด 240 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 15–18 ปี ระดับการศึกษากาลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รองลงมาเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายร้อยละ และครูระดับโรงเรียนและอาจารย์
ระดับมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยระดับความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยวัดระดับความพึงพอใจ
ออกเป็น 4 ด้าน ความพึงพอใจอยู่ระดับมาก ได้แก่ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านการนาความรู้ความเข้าใจ
ภูมิศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ ด้านถ่ายทอดองค์ความรู้ และด้านสิ่งอานวยความสะดวก ตามลาดับ ขณะที่จานวนผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามในแต่ละระดับความพึงพอใจมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ (p<0.05) โดยทุกประเด็นมีผู้ที่
ตอบแบบสอบถามระดับความพึงพอใจมากที่สุดในจานวนสูงสุด

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อเป็นการกระตุ้น
ความสนใจต่อการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มมากขึ้น
2. ควรประยุกต์รูปแบบการจัดกิจกรรม โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หรือ
การจัดทาโครงการ
3. ควรศึกษาความพึงพอใจด้านผู้ให้บริการการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกับการบริการวิชาการ

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จจากการได้รับการอนุเคราะห์งบประมาณจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ
ขอขอบคุ ณคณาจารย์ นิ สิ ตสาขาภู มิ ศาสตร์ พั ฒนาเพื่ อการจั ดการทรั พยากรและนิ สิ ตสาขาสั งคมศึ กษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางภูมิศาสตร์และผู้เรียนที่ช่วยเหลือให้งานสาเร็จไปด้วยดี
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การพัฒนาบทเรียนมัลติมเี ดียผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์
The Development of Multimedia Lessons via Smart Devices
____________________________________________________________________
1
1
2
ชาคริต เทียนทอง สุชาดา แดงอินทวัฒน์ และ ทนงศักดิ์ ใจชื่นแสน
Chakrit Theantong1 Suchada Dangintawat1 and Thanongsak Chaichuensang2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดี
ไวซ์ และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียผ่าน
อุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ งนี้คือ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 60
คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่ า ความ
แปรปรวน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติการทดสอบที
ผลการวิ จั ยพบว่ า ประสิทธิ ภาพของบทเรียนมั ลติมี เดียผ่านอุปกรณ์ สมาร์ทดีไวซ์ มี ประสิทธิ ภาพเท่ ากั บ
80.6/81.56 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80 : 80 ที่กาหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียน
มัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05
คาสาคัญ : บทเรียนมัลติมีเดีย สมาร์ทดีไวซ์

Abstract

This research aimed 1) to develop and study the efficiency of Multimedia Lesson via Smart
Devices and 2) to compare the learning achievement before and after learning through multimedia
lessons via smart devices. The sample of this research were 60 first-year undergraduate students
from engineering faculty of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, in the second
semester academic year 2015. The instruments included multimedia lessons via smart devices and
the achievement test. Statistics used in data analysis included mean, variance, standard diviation, and
t-test for dependent samples
The findings revealed that the efficiency of multimedia lesson via smart devices was E1/E2
equal to 80.60/81.56 which higher than the criteria 80/80. The learning achievement after learning
through multimedia lessons via smart devices was higher than before learning at statistical
significance level of 0.05.
Keywords: multimedia lesson, smart device

บทนา

ในปัจจุบันสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) ได้มีการวิวัฒนาการและเปลี่ยน
แปลงมาตามลาดับโดยเฉพาะในยุคของสังคม IT ในขณะนี้จะมีวิถีของการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นไป
อย่างรวดเร็ว การพัฒนาประเทศที่จะให้สอดคล้องกับยุค IT นี้จึงต้องมีการระดมกาลังทรัพยากรมนุษย์อย่างมากมายที่
จะทาให้เกิดการพัฒนาประเทศไปในแนวทางดังกล่าว ในตอนนี้ประเทศไทยได้มีการปรับเข้าสู่การพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งใช้ควบคู่ไปกับการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ความรวดเร็วความสะดวกในการบริหารจัดการ ในด้านการศึกษาได้มีการนา "สมาร์ทดีไวซ์" (Smart Devices) และ
1
2

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร, 10520
เจ้าหน้าที่นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร, 10520
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กันอย่างอย่างแพร่หลาย รูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนที่ได้รับการยอมรับและ
สนใจเป็นอย่างมากก็คือ e-Learning
เกรียงศักดิ์ (2548) กล่าวว่า e-Learning ไม่ได้เป็นเพียงการเรียนโดยการรับความรู้หรือเรียนรู้อะไรเท่านั้น
แต่เป็นการเรียน “วิธีการเรียนรู้” ผู้เรียนในระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเป็นคนที่มีความสามารถ
แสวงหาความรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตนเอง เนื่ อ งจาก e-Learningไม่ มี ผู้ ส อนที่ ค อยป้ อ นความรู้ ใ ห้ เ หมื อ นกั บ การศึ ก ษาใน
ห้องเรียน ดังนั้นผู้เรียนจึงได้รับการฝึกฝนทักษะในการค้นหาข้อมูล การเรียนรู้วิธีการเข้าถึงแหล่งความรู้ การเลือก
วิธีการเรียนรู้และวิธีการประมวลความรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้การที่คนมีความสามารถในการเรียนรู้จะทาให้เกิดการ
พัฒนาอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองซึ่งหากประเทศชาติมีประชาชนที่มีความสามารถในการเรียนรู้
ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ จะทาให้เกิดผลดีต่อประเทศในแง่ของการสร้างองค์ความรู้ของคนไทยและการพัฒนา
ประเทศอย่างต่อเนื่อง
สุชาดา (2544) กล่าวว่า แนวโน้มการใช้งาน Mobile Device อย่างสมาร์ทโฟนนั้นเพิ่มขึ้นอย่ างก้าว
กระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ การพัฒนา Mobile Applications และเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนจากค่ายผู้ผลิต
สมาร์ทโฟนโดย เฉพาะการพัฒนาต่อยอดแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนเคลื่อนที่ของบริษัทต่างๆ ที่มีการแข่งขันกัน
เพื่อชิงความเป็นที่หนึ่งในตลาดด้าน Mobile Application การพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้แบ่งออกเป็นการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นระบบ (Operation System) และการพัฒนาแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ที่ตอบสนองการใช้งานบน
อุปกรณ์สมาร์ทโฟนด้วย แอพพลิเคชั่นที่เพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นทาให้ผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่มีแนวโน้มใช้
โปรแกรมต่างๆเพื่อตอบสนองต่อกิจกรรมในชีวิตประจาวัน ตัวอย่างเช่นการทาธุรกรรมทางการเงิน เชื่อมต่อและ
สืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ชมภาพยนตร์ ฟังเพลง ไม่เว้นแม้แต่การศึกษาที่ผู้เรียนสามารถออนไลน์ หรือ
ออฟไลน์บนสมาร์ทโฟนเพื่อศึกษาหาความรู้ ดังนั้นด้วยอัตราการขยายตัวด้านการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่ ทาให้การ
พัฒนาโปรแกรมบนสมาร์ทโฟนสามารถลองรับการใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ หรือแอพพลิเคชั่นที่มีอยู่มากมายใน
ปัจจุบันให้รองรับการใช้งานของผู้ใช้งานและผู้พัฒนาบนสมาร์ทโฟน
จากความสาคัญดังกล่าวผู้วิจัยได้มีแนวความคิดที่จะพัฒนาบทเรียนมัลติ มีเดียผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์
เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อความต้องการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการจัดโครงการ Active Learning
เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงาน หรือการลงมือทางาน ซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์
กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระทามากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว อีก
ทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์การสังเคราะห์และการประเมินค่าซึ่งเป็นแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ทางคณะวิศวกรรมสาสตร์ได้จัดทาขึ้น
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นาเนื้อหาบทเรียนในรายวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐานหรือที่เรียกว่า PRE-Engineer
Activities รหั ส 01006027 มาสร้ า งเป็ น บทเรี ย นเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษา ชั้ น ปี ที่ 1 คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ศึกษาขั้นตอนการลงมือปฏิบัติงานผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์
ควบคู่ไปกลับการลงมือปฏิบัติงานจริง โดยเนื้อหาจะถูกออกแบบให้มีลักษณะโต้ตอบการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้
กับบทเรียนที่ได้ศึกษาในเนื้อหาวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐานด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้นาแนวทฤษฏีการเรียนรู้ของโร
เบิร์ตกาเย่ (Gagné, 1985) มาทาการพัฒนาให้เป็นบทเรียนมัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย
ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์

ระเบียบวิธีวิจยั

การวิจัยนี้เป็นการพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ การสร้างและศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการตามลาดับ
ขั้นตอนดังนี้

128

24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม นงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2559 และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครัง้ ที่ 1”

ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร จานวน 1,350 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างแบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling) โดยสุ่มแบบกลุ่ม 1 ห้อง จานวน 60 คน
สมมติฐานการวิจัย
1. บทเรียนมัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด 80 : 80
2. นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. บทเรียนมัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน
3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษารายละเอียดเนื้อหาจากวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐานแล้วรวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาขึ้น โดยผู้วิจัยได้
เลือกมา 1 หน่วยการเรียนรู้คือ "การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการบัดกรี"
2. สร้างแบบร่างบทเรียนมัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ (Story board) เพื่อกาหนดแนวทางและลาดับ
เนื้อหาการดาเนินเรื่อง และการนาเสนอ
3. นาแบบร่างบทเรียนมัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ (Story board) ให้อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยและ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาตรวจสอบความสอดคล้อง ถูกต้องเหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ เพื่อนาไปแก้ไข
ปรับปรุงให้ถูกต้อง
4. สร้างบทเรียนมัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
- สร้างวิดีโอสื่อการเรียนการสอนการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการบัดกรี
- สร้างแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์
5. นาบทเรียนมัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ ที่สร้างขึ้น ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม จากนั้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหา จานวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องความสอดคล้องของ
เนื้อหาในแต่ละหน่วย และผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคนิคการผลิตสื่อ จานวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมในการเลือกใช้รูปแบบ สี ขนาดของตัวอักษร สีฉากพื้นหลัง ภาพประกอบ การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ
6. นาบทเรียนมัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ที่สร้างเสร็จแล้วไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่เคยเรียนวิชา
ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน จานวน 3 คน โดยเลือกนักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ระดับละ 1
คน เพื่อหาข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไข
7. นาบทเรียนมัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ที่ปรับปรุงในขั้นต้นไปทดลองใช้กับนักศึกษาที่ไม่เคยเรียน
วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน จานวน 6 คน ที่มีระดับผลการเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อน ระดับละ 2 คน เพื่อหา
ข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไข
8. นาบทเรียนมัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 60 คน ก่อนนาไปใช้จริงกับ
กลุ่มทดลอง
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อใช้หาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย
ผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐานซึ่งใช้เป็นแบบเลือกตอบ (Multiple choice test) 4 ตัวเลือก
เป็นจานวน 30 ข้อ ซึ่งขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบมีดังนี้
1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จากเอกสารและตาราที่เกี่ยวข้อง
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2. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของเนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง
3. วิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เพื่อกาหนดจานวนข้อสอบที่ต้องการในแต่ละหน่วย
4. กาหนดรูปแบบของคาถาม โดยผู้วิจัยใช้ข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
5. นาแบบทดสอบที่สร้างขึ้น ให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาตรวจสอบค่า IOC เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) และค่าความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
6. นาแบบทดสอบที่ผ่านเกณฑ์ ไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ผ่านการเรียนเนื้อหาวิชาปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน
20 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และวิเคราะห์หาค่าอานาจจาแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น
7. ผู้วิจัยทาการคัดเลือกข้อสอบจานวน 30 ข้อ นาไปใช้ทดสอบกลับกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ จากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
เทคนิคการผลิตสื่อจานวน 3 ท่าน
รายการประเมิน
1. อินเทอร์เฟส (Interface)
2.ระบบนาทาง (Navigation)
3.การนาเสนอข้อมูล (Presentation)
4. สี (Color)
5.ตัวอักษร (Typography)
6.กราฟฟิกและวีดีโอ (Graphic,VDO)
7.เสียง (Sound)
ค่าเฉลี่ยรวม

̅

S.D.
0.46
0.58
0.29
0.43
0.48
0.29
0.58
0.44

4.60
4.33
4.83
4.71
4.39
4.58
4.44
4.56

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพทางด้านเทคนิคการผลิตสื่อคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.56 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.44 ซึ่งแสดงว่าผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนมัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์สมาร์ท
ดีไวซ์ด้านเทคนิคการผลิตสื่ออยู่ในระดับดีมาก
ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ จากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเนื้อหา
จานวน 3 ท่าน
รายการประเมิน
1. เนื้อหาและการนาเสนอ
2. เสียงและภาษาที่ใช้
3. เวลาเรียน
4. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เฉลี่ยด้านเนือ้ หารวม

̅

4.60
4.53
4.33
4.42
4.47

S.D
0.58
0.46
0.28
0.58
0.48

ค่าเฉลี่ย

ความหมาย
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพทางด้านเนื้อหา ได้ผลคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.47 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ 0.48 แสดงว่าผลการประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์มี
คุณภาพในระดับดี

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

1. การทดลองเชิงปฏิบัติการ
การทดลองขั้นทดสอบเชิงปฏิบัติการ กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จานวน 60 คน ซึ่งก่อนการเรียนผู้วิจัยได้ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน
จานวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบจากนั้นผู้วิจัยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทาแบบทดสอบระหว่างเรียน
จานวน 16 ข้อ และเมื่อผู้เรียนได้ศึกษาครบทุกหน่วยแล้ว ผู้เรียนจะต้องทาแบบทดสอบหลังเรียนจานวน 30 ข้อ

130

24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม นงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2559 และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครัง้ ที่ 1”

จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนพบว่าผู้เรียนให้ความสนใจกับบทเรียนมัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์เป็น
อย่างดี ในตารางที่ 3 จะแสดงผลคะแนนที่ได้จากการทาแบบทดสอบระหว่างเรียน (แบบฝึกหัด) จานวน 16 ข้อ
และแบบทดสอบหลังเรียนจานวน 30 ข้อ เพื่อนาไปวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของบทเรียน โดยใช้สถิติการหา
ประสิทธิภาพของ (เผชิญ, 2544)
ตารางที่ 3 ผลคะแนนจากการทาแบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพ
ทดสอบเชิงปฏิบัตกิ าร
คะแนนแบบทดสอบระหว่างเรียน (E1)
คะแนนแบบทดสอบระหลังเรียน (E2)

คะแนนเต็ม
16
30

คะแนนรวม
774
1485

ค่าเฉลี่ย
12.90
24.75

ร้อยละ
80.63
82.50

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบระหว่างเรียนคะแนนเต็มทั้งหมด 16 คะแนน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.90 คิด
เป็นร้อยละ (E1) 80.63 ผลการทดสอบหลังเรียนคะแนนเต็มทั้งหมด 30 คะแนน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.75 คิดเป็น
ร้อยละ (E2) 82.50 แสดงว่าบทเรียนมัลติมีเดียผ่านระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ (E1 : E2)
เท่ากับ 80.63 : 82.50 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด 80 : 80 และเป็นไปตามสมมติฐานที่กาหนดไว้
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของผู้เรียน
ผลคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน (กลุ่มตัวอย่าง) จานวน 60 คน โดยแบ่งเป็นการทาแบบทดสอบก่อนเรียนจานวน 30 ข้อ และแบบทดสอบ
หลังเรียนจานวน 30 ข้อ โดยใช้แบบทดสอบแบบเลือ กตอบ และนาไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของผู้ เ รี ย น โดยใช้ ส ถิ ติ ก ารเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งซึ่ ง เป็ น การ
เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียผ่าน
อุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ ด้วยวิธีทางสถิติ โดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent (ล้วน และ อังคณา, 2538)
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนเรียนกับหลังเรียน
คะแนน
ก่อนเรียน
หลังเรียน

จานวนผู้เรียน
60
60

*มีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 (  = 0.05, df = 59,t = 1.671)

ค่าเฉลี่ย
18.28
24.75

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.53
1.57

ค่าทดสอบ
19.03*

จากตารางที่ 4 พบว่าค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 18.28 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.53 และ
ได้ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 24.75 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.57 เมื่อนาข้อมูลมาหาค่าสถิติโดยใช้ t-test
แบบ dependent ได้เท่ากับ 19.03 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า t (ตาราง) ที่  = 0.05, df = 59,t =1.671 สรุปได้ว่า
นักศึกษาที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05

สรุปผลการวิจยั
จากการดาเนินการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ไวซ์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ
80.63 : 82.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด 80 : 80
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่
เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียผ่านอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
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การบริหารเชิงบูรณาการเพื่อจัดการภาวะวิกฤติของโรงเรียนห้วยทรายด้วยหลัก 4Rs
Integrated Management for School Crisis in Huai Sai School with the 4Rs
____________________________________________________________________1
ชัญญา จินากูล
Chanya Jinagool1

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการบริหารเชิงบูรณาการด้วยหลัก 4Rs ในการจัดการภาวะวิกฤติของ
โรงเรียนห้วยทราย การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงคือคือโรงเรียนห้วยทราย และหน่วยงาน ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
โรงเรียนห้วยทราย โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม เก็บข้อมูลโดยการสารวจและข้อมูลจากทากิจกรรม
อย่างมีส่วนร่วมในปี 2559 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารเชิงบูรณาการด้วยหลัก 4Rs สามารถทาให้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 35.35 และสูงกว่ าค่ าเฉลี่ยทั้งในระดับเขต ระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ ทาให้สมรรถนะครูด้านการสอนและการทางานร่วมกับชุมชนสูงขึ้นร้อยละ 28.25 สามารถระดมทุนและ
มากกว่างบประมาณที่ได้รับจากรัฐร้อยละ 89.21 ผู้ปกครองนาเด็กกลับมาเรียนที่โรงเรียนห้วยทรายเพิ่มขึ้นร้อยละ
17.02 และผู้ปกครองที่มีบุตรถึงเกณฑ์ในปีการศึกษาที่จะถึงจะนาบุตรเข้ามาเรียนที่โรงเรียนห้วยทรายทุกคน ภาคี
เครือข่ายของโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น สามารถลดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับโรงเรียน
และความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านด้วยกันเอง โดยสรุปการบริหารเชิงบูรณาการด้วยหลัก 4Rs สามารถกาจัดภาวะวิกฤติ
ของโรงเรียนได้ ส่งผลให้โรงเรียนไม่ถูกลดจานวนครู และไม่ถูกยุบ จากการทดสอบ จากการทดสอบความแตกต่างก่อน
และหลังการใช้การบริหารเชิงบูรณาการด้วยหลัก 4Rs พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไปควรวิจัยรูปแบบการบริหารความต่อเนื่อง เพื่อทราบถึงรูปแบบและวิธีการในการ
ป้องกันไม่ให้โรงเรียนกลับเข้าสู่ภาวะวิกฤติอีก
คาสาคัญ: การบริหารเชิงบูรณาการ ภาวะวิกฤติ 4Rs

Abstract

This research aimed to study the results of the integrated management for school crisis in
Huai Sai School through the implementation of the 4Rs. The samples included Huai Sai school,
organization and communities that associated with Huai Sai School, selecting by purposive sampling
and using participatory action research. The data were collected in 2016 through the survey and
participatory activities, and were analysed by the descriptive statistical methods as well as the
content analysis.
The results revealed that the integrated management with the 4Rs enhanced the higher result
of the O-NET than the previous year by 35.35 per cent and higher than the mean scores across the
regional, provincial, and national levels. This also enabled the higher teaching competency of the
teachers and the higher collaboration with the community by 28.25 per cent. Moreover, the fund
raised 89.21 per cent higher than the budget allocated by the Government, 17.02 per cent of the
parents have decided to take their children back to Huai Sai School from elsewhere. This coming
academic year, the parents with the children to start their schooling have decided to send their
children to come to Haui Sai School. The school networks have played an important role in
organising learning activities. As a result, both the school and parents have fewer conflicts as well as
1
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among the parents themselves. We may come to the conclusion that the implementation of the
integrated management for school crisis is significantly effective (p<0.05), and the number of teachers
has not been cut down. More importantly, the school is not dissolved. It is recommended that the
study should be carried out continuously to prevent the same school crisis.
Keywords: the integrated management, school crisis, 4Rs

บทนา

โรงเรียนห้วยทราย เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท ปัจจุบันปีการศึกษา 2558 มีจานวนนักเรียน 47 คน มี
ครู 4 คน และผู้วิจัยเป็นผู้อานวยการโรงเรียนที่บรรจุใหม่ จากการสารวจข้อมูลบริบทของโรงเรียนห้วยทรายและ
ชุมชนที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนซึ่งพบว่าปัญหาที่จะนาไปสู่ภาวะวิกฤติ ดังนี้
1. เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจานวนนักเรียนทุกชั้นเรียนมีเพียง 47 คน
2. มีจานวนครูไม่ครบจานวนห้องเรียน กล่าวคือ โรงเรียนมีเด็กอนุบาล 1-2 เด็กประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวม
ทั้งสิ้น 8 ชั้นเรียน แต่มีครูอยู่เพียง 4 คน ทาให้ครู 1 คน ต้องทาการสอน 2 ชั้นเรียน ไปพร้อม ๆ กัน
3. โครงสร้างพื้นฐานไม่พร้อม เช่น ไม่มีห้องเด็กอนุบาล ไม่มีห้องสมุด ไม่มีลานทากิจกรรมกลางแจ้ง เครื่อง
เล่นสนามเด็กชารุดใช้ไม่ได้ โรงอาหารคับแคบที่ปรับปรุงมาจากโรงเก็บวัสดุ ไม่มีที่ล้างจาน ที่แปรงฟันทรุดโทรม
ห้องน้าชารุดและไม่เพียงพอ สภาพบริเวณรอบอาคารไม่เอื้อต่อการเรียนรู้
4. นักเรียนขาดปัจจัยพื้นฐาน เช่น ขาดสื่ อการเรียนรู้ ชุดนักเรียนไม่ครบ รองเท้า ถุงเท้า ซึ่งมีนักเรียน
จานวน 25 คน จาก 47 คน คิดเป็นร้อย 55.56 มีชุดนักเรียนไม่ครบ
5. ชุมชนขาดความเชื่อมั่นในโรงเรียน และมีขัดแย้งกับโรงเรียน เช่น กรณีชาวบ้านขอฝากลูกเข้าโรงเรียน
ชั้นอนุบาลก่อนเกณฑ์ ซึ่งทางโรงเรียนปฏิเสธการรับนักเรียน ทาให้ผู้ปกครองนาเด็กไปเรียนที่อื่น และขยายผลไปสู่
เครือญาติ และภายในคุ้มทาให้มีเด็กออกไปเรียนนอกหมู่บ้าน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 60
6. มีความขัดแย้งภายในชุมชนโดยชาวบ้านขัดแย้งกันเอง มีการทะเลาะกันระหว่างคุ้มหมู่บ้านที่สืบ
เนื่องมาจากการเมืองภายในชุมชน และปัญหาอื่นๆ
จากสภาพปัญหาดังกล่าวถือว่าเป็นภาวะวิกฤติของโรงเรียน ที่ทั้งเสี่ยงต่อการถูกยุบโรงเรียนอันเนื่องมาจาก
จานวนนักเรียนที่น้อยและผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า และหรือการถูกลดจานวนครูอีก 1 คน เนื่องจากมีจานวนเด็ก
นักเรียนน้อย ซึ่งตามเกณฑ์กาหนดให้มคี รู 1 คน ต่อนักเรียน 20 คน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
, 2558) ประกอบกับเด็กนักเรียนในชุมชนร้อยละ 60 ออกไปศึกษายังโรงเรียนอื่นภายนอกชุมชน นอกจากนี้ยังมี
ความขัดแย้งภายในชุมชนและระหว่างโรงเรียนอาจนาไปสู่ความล้มเหลวของโรงเรียนทาให้ชุมชนไม่ส่งลูกเข้ ามา
เรียนในโรงเรียน ชาวบ้านไม่มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน ไม่มีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
ให้กับโรงเรียน ยิ่งทาให้ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนอยู่ในภาวะวิกฤติมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะ
ผู้อานวยการโรงเรียนจึงต้องหาวิธีการบริหารจัดการเพื่ อแก้ไขภาวะวิกฤติดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้
หลักการบริหารเชิงบูรณาการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากภายในโรงเรียนและจากภายนอกโรงเรียนเช่นผู้นาชุมชน
ชาวบ้านตลอดจนหน่วยงานโดยรอบโรงเรียน นอกจากนี้ได้ใช้แนวคิดและการจัดการภาวะวิกฤติด้วยหลัก 4Rs เพื่อ
ทาการแก้ไขสภาวะวิกฤติดังกล่าว ซึ่งหลัก 4 Rs เป็นหลักของการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิด
ภาวะวิกฤติ ประกอบด้วยขั้นตอนการหาสัญญาณบอกเหตุ (Reduction) การเตรียมมาตรการ (Readiness) การ
ดาเนินการเพื่อกาจัดภาวะวิกฤติ (Response) และการดาเนินการเพื่อกลับสู่ภาวะปกติ (Recovery) (Baubion,
2016)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการบริหารเชิงบูรณาการเพื่อจัดการภาวะวิกฤติของโรงเรียนห้วยทรายด้วยหลัก 4Rs
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ระเบียบวิธีวิจยั

ประชากรที่ศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งที่ได้ทาการศึกษาโรงเรียนห้วยทรายและชุมชนตาบลหนอง
บัวน้อยที่อยู่โดยรอบโรงเรียนห้วยทราย ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนห้วย
ทรายประกอบด้วย ครูจานวน 5 คน นักเรียน 47 คน ผู้ปกครองนักเรียน 47 คน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนห้วยทราย 15 คน คณะสงฆ์วัดห้วยทราย 3 รูป เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวน้อย 10 คน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองกก 3 คน ตารวจที่ประจาป้อมตารวจห้วยทราย 3 คน ผู้นาชุมชนและชาวบ้าน
ห้วยทราย เป็นต้น
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) (วิรัตน์,
2554) ดาเนินการดังนี้
1. เตรียมการวิจัย (Pre-research Phase) ประกอบด้วย การคัดเลือกชุมชน (Selecting Community)
การเข้าสู่ชุมชน (Entering Community) การสารวจและศึกษาชุมชน (Surveying and Studying Community)
และการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (Build-up Rapport)
2. ดาเนินการวิจัย (Research Phase) ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกับชุมชน (Problem
Identification and Diagnosis) การพิจารณาความเป็นไปได้ (Project Appraisal and Identification) การ
วางแผนงาน (Planning Phase) และดาเนินการตามแผน (Implementation Phase)
3. การประเมินผล (Monitoring and Evaluation Phase)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากการศึกษาเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนห้วยทราย ในแต่ละกิจกรรมที่ทา ข้อมูลเชิงปริ มาณ เช่น ข้อมูลจานวน สถิติ
ต่างๆ และข้อมูลผลการทดสอบของนักเรียนในแต่ละชั้นปี ตลอดจนผลการทาสอบ O-NET ของโรงเรียนห้วยทราย
การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ด้วย Content Analysis ส่วนข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิง
พรรณนา

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

การบริหารเชิงบูรณาการเพื่อจัดการภาวะวิกฤติของโรงเรียนห้วยทรายด้วยหลัก 4Rs ได้ดาเนินการดังนี้
การบริหารเชิงบูรณาการ
เนื่องจากสภาวะวิกฤติมาจากปัญหาหลายสาเหตุ และมีทั้งปัญหาที่เกิดจากภายในโรงเรียนและปัญหาที่มาจาก
ชุมชน ดังนั้นจึงใช้เทคนิคการบูรณาการ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554) ดังนี้
1. การบูรณาการภายในโรงเรียน ประกอบด้วย ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนปัจจุบัน
2. การบูรณาการภายในชุมชน ประกอบด้วย ชาวบ้านห้วยทรายและชุมชนใกล้เคียง ปราชญ์ชาวบ้าน หน่วยงาน
ต่างๆ ภายในชุมชน เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองกก ตารวจชุมชน เป็นต้น
3. การบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เครือข่ายผู้
ปฏิบัติธรรม กลุ่มเพื่อน นทอ. กลุ่มพ่อค้า นักธุรกิจ เป็นต้น
การจัดการภาวะวิกฤติด้วยหลัก 4Rs ได้ดาเนินการ ดังนี้ (Baubion, 2016)
1. Reduction การหาสัญญาณบอกเหตุ เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงการเกิดวิกฤติ โดย
ทาการวิเคราะห์ ภาวะวิกฤติตามสภาพปัญหาที่ได้จากการสารวจเบื้องต้น โดยการหาสัญญาณบอกเหตุจากภายใน
โรงเรียน และจากภายในชุมชน ดังนี้
1) ภายในโรงเรียนห้วยทราย การศึกษาเพื่อเข้าใจองค์กร (Understanding the Organization) เป็น
กระบวนการทาความรู้จักกับโรงเรียนห้วยทราย ซึ่งหมายถึงความรู้และเข้าใจในสภาพและการดาเนินงานของโรงเรียน
ห้วยทรายว่า จะรับผลกระทบหรือความเสี่ยงอย่างไร ผ่านวิธีการวิเคราะห์ผลกระทบขององค์ กร (Organization
Impact Analysis – OIA) และ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment - RA) เพื่อระบุความเร่งด่วนของกิจกรรม
ต่าง ๆ และระดับความสามารถที่ต้องการ เพื่อนาไปเป็นข้อมูลในการจัดระดับความสาคัญ การกาหนดแนวทาง และ
การกาหนดกลยุทธ์ในการกาจัดภาวะวิกฤติต่อไป (ฉัตรปวีณ์, 2556)
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2) ภายในชุมชน การศึกษาเพื่อเข้าใจชุมชน โดยศึกษาถึงบริบทของชุมชนรอบ ๆ โรงเรียนห้วยทราย รวมถึง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน เพื่อทราบความรูปแบบลักษณะของความสัมพันธ์หรือกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตลอดจนผลกระทบ การมีส่วนได้ส่วนเสีย การมีส่วนร่วม ของชุมชน เพื่อแสวงหารูปแบบหรือแนวทางการมีส่วนร่วม
ของชุมชนต่อไป
2. Readiness การจัดเตรียมมาตรการ เป็นการเตรียมความพร้อมและหามาตรการเพื่อกาจัดภาวะที่จะ
ก่อให้เกิดวิกฤติ ได้ดาเนินการดังนี้
1) จัดตั้งคณะทางานทีมงานจัดการในภาวะวิกฤติ ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากโรงเรียนห้วยทราย ชุมชน
2) จัดทาแผนแนวทาง การบริหารและแนวทางปฏิบัติการเพื่อการดาเนินการต่อเนื่อง
3) พัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนห้วยทรายเพื่อความพร้อมและความรับผิดชอบร่วมกับชุมชน ทั้งในมิติ
ของการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการทางานร่วมกับชุมชน
4) ทาความเข้าใจกับครูโรงเรียนห้วยทราย นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนห้วยทราย วัดห้วยทราย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลหนองกก
5)
สร้างการตระหนักรู้ถึ งผลกระทบของวิกฤติแต่ละประเภท โดยการสื่อสารทั่วทั้ งโรงเรียนและ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนห้วยทราย
6) สร้างเครือข่ายพันธมิตรระหว่างโรงเรียนห้วยทรายกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอก เพื่อการประสานงาน
ร่วมมือกันในภาวะ วิกฤติ
7) จัดทาระบบการสื่อสาร ในสภาวะวิกฤติ ทั้งในด้านบุคลากร อุปกรณ์ ขั้นตอน และวิธีการ
8) สร้างระบบการประสานงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนห้วยทราย
3. Response การดาเนินการเพื่อกาจัดภาวะวิกฤติ เป็นขั้นตอนของการตอบสนองต่อสภาวะวิกฤติ โดย
ดาเนินการแก้ไขสภาวะวิกฤตินั้น ๆ ได้ดาเนินการดังนี้
1) ประเมินสถานการณ์ (Assess the situation) เพื่อทราบถึงภาวะวิกฤติและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
2) การรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง (Finding facts) เก็บข้อมูลจริง ณ สถานที่จริง
3) การสืบสวนเพื่อหาสาเหตุ (Investigate) เพื่อทราบถึงปัจจัยที่ทาให้นาไปสู่ภาวะวิกฤติ
4) ประเมินผลกระทบ (Assess impacts) ว่าผลกระทบนั้นมีผลทันที มีผลต่อเนื่อง เกิดขึ้นระยะสั้น หรือ
เกิดขึ้นระยะยาว มีระดับความรุ่นแรงเพียงใด
5) กาหนดแนวทางแก้ไข (Identify direction for solution) โดยการวางแผนร่วมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นาชุมชน และชาวบ้านห้วยทราย
6) ประชุมคณะทางาน (Resume working team) ที่ประกอบด้วยบุคลากรของโรงเรียนห้วยทรายและผู้แทน
จากชุมชน เพื่อลงมือปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ทันที
7) ติดต่อประสานงานกับภาคีเครื่อข่าย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้น
8) การช่วยเหลือนักเรียน ครู ชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง (People caring) ตลอดจนนักเรียนอนุบาลที่
เข้าใหม่และต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนไกลบ้าน
9) การสื่อสาร (communicate) สื่อสารภายในโรงเรียนห้วยทรายและผู้เกี่ยวข้อง เช่นผู้บริหารสถานศึกษา
ของโรงเรียนห้วยทราย ชาวบ้าน และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ทาให้เกิดความเชื่อมั่น ขวัญกาลังใจ
10) สื่อสารกับบุคคลภายนอกโรงเรียนห้วยทราย เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นคุณภาพของโรงเรียนห้วยทราย
ผ่านกิจกรรมการเข้าไปร่วมกับชุมชน และ การเชิญชุมชนเข้ามาร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียน และทาภาพให้ชุมชนเห็น
ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของโรงเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะวิกฤติ และแสดงข้อเท็จจริงของความสาเร็จให้เห็น
เชิงประจักษ์ เป็นต้น (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ, 2556)
4. Recovery การดาเนินการเพื่อกลับสู่ภาวะปกติ เป็นขั้นตอนการฟื้นฟูภาวะวิกฤติให้เข้าสู่ภาวะปกติและ
ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะวิกฤติขึ้นมาอีก ได้ดาเนินการดังนี้
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1) ถอดบทเรียนร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนห้วยทราย ร่วมกับ ผูป้ กครองนักเรียน ผู้นา
ชุมชน หน่วยงาน องค์กรภายในชุมชน สรุปการประเมิน และประมาณการผลกระทบต่อระบบงานของโรงเรียนห้วย
ทรายทั้งระบบ ทัง้ ภายใน และภายนอกโรงเรียน
2) จัดทาแผนดาเนินการต่อเนื่อง โดยสรุปสิง่ ที่จะต้องดาเนินการ ลาดับก่อนหลัง ตามความจาเป็นและ
ผลกระทบต่อการดาเนินการตามปกติของโรงเรียนห้วยทราย ความพร้อมของทรัพยากร และชุมชน
3) การพัฒนารูปแบบการบริหารงานแบบต่อเนื่อง (Business Continuity Management: BCM) เพื่อให้
โรงเรียนห้วยทราย สามารถดาเนินงานได้ตามปกติ มีมาตรการในการติดตามผล
4) สร้างกลไกการเฝ้าระวัง ทัง้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภายในโรงเรียน เช่น จานวนนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ตลอดจนข้อมูลของชุมชน เช่น ความพึงพอใจต่อโรงเรียนห้วยทรายของชาวบ้าน จานวนการส่งลูกไปเรียนยัง
โรงเรียนอื่น เป็นต้น เพื่อเป็นเครื่องมือตรวจวัดของภาวะวิกฤติที่จะเกิดขึ้น
5) ทางานให้เป็นมาตรฐาน (Standardization work) หลังจากที่ดาเนินการกาจัดภาวะวิกฤติแล้วถอด
บทเรียน เอา Best Practice มาเขียนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedures: SOPs)
ผลจากการบริหารเชิงบูรณาการเพื่อจัดการภาวะวิกฤติของโรงเรียนห้วยทรายด้วยหลัก 4Rs ส่งผลต่อโรงเรียนและ
ชุมชนในการกาจัดภาวะวิกฤติ ดังนี้
1. ผลต่อโรงเรียน
ผลต่อคณะครูของโรงเรียนห้วยทรายทั้ง 4 คนได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้
สามารถสอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างเสริมสมรรถนะด้านการทางานร่วมกับชุมชน ซึ่งผลจากการ
บริหารเชิงบูรณาการดังกล่าว มีดังนี้
ครูมีสมรรถนะที่สูงขึ้นร้อยละ 28.25 โดยเพิ่มสูงขึ้นทั้งสมรรถนะหลัก สมรรถนะตามสายงานและสมรรถนะ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) กล่าวคือ ครูคนหนึ่งสามารถสอนเด็ก
นักเรียน 2 ชั้นเรียนไปพร้อม ๆ กัน ทาให้นักนักเรียนทั้ง 2 ชั้นเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ครูทุก
คนได้ทาการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% ทาให้ครูสามารถรู้บริบทและปัจจัยของเด็กนักเรียนทุกคนที่สามารถนามาจัด
กระบวนการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างครบถ้วยสมบูรณ์เป็นรายบุคคล
ครูมีศักยภาพในการทางานร่วมกับชุมชน จากที่เคยขัดแย้งเรื่องการรับเด็กเข้าเรียน จนนาไปสู่การต่อต้าน
จากกลุ่มผู้ปกครองและนาเด็กไปเรียนภายนอกชุมชน ซึ่งคณะผู้วิจัยและคณะครูของโรงเรียน ได้ลงชุมชนเพื่อทาความ
เข้าใจกับชุมชนเป็นรายครอบครัว ทาให้ชาวบ้านที่เคยมีความเชื่อผิดๆ ว่าการนาเด็กไปเรียนโรงเรียนอื่น จะดีกว่า ซึ่ง
เมื่อมีการสื่อสารด้วย ข้อเท็จจริง ทาให้ชาวบ้านยอมรับครู ยอมรับโรงเรียน และนาเด็กกลับเข้ามาเรียนในโรงเรียนห้วย
ทราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.02
นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยและครูโรงเรียนห้วยทรายยังทาการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กับครอบครัวที่มี
เด็กที่พร้อมจะเข้าโรงเรียน และกลุ่มผู้ปกครองที่เคยมีความขัดแย้งกับโรงเรียน และกลุ่มผู้ปกครองที่มีความขัดแย้ง
กันเองภายในชุมชน เพื่อทราบถึงปัญหา ความต้องการ ตลอดจนรับข้อเสนอจากกลุ่มผู้ปกครอง เพื่อการจัดการเรียนให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ทาให้ปีนี้เด็กที่เข้าเกณฑ์ที่ต้องเข้าเรียนได้มาสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนห้วยทราย
ทุกคน และความขัดแย้งระหว่างกลุ่มลดลง เห็นได้จากการเข้ามาช่วยทากิจกรรมร่วมกันระหว่างคู่ขัดแย้ง เป็นต้น
นอกจากนี้การขาดความเชื่อมั่นของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนห้วยทรายลดลงเช่นกัน เห็นได้จากการเข้ามามีส่วนร่วมใน
หลายกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
ผลต่อนักเรี ยนโรงเรียนห้วยทรายได้จัดการการเรียนการสอนครบถ้วนตามเกณฑ์ของสถานสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นอกจากนี้ ยังได้เน้นให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการภาวะ วิกฤติ ทั้ง
ด้านการเรียน ซึ่งได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกระบวนการ
เรียนรู้ของเด็ก เป็นต้น การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เด็กเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ โดยผ่าน
กระบวนการในกิจกรรมทั้งในส่วนของกิจกรรมของโรงเรียนโดยตรงและกิจกรรมที่โรงเรียนทาร่วมกับชุมชนในลักษณะ
พหุสาขาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน (Kolb and Kolb, 2015) เด็กนักเรียนห้วยทรายได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุก
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กระบวนการ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจาปีการศึกษา 2557 และ 2558
โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนห้วยทราย
กลุ่มสาระเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ค่าเฉลี่ยรวม

คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน
ห้วยทรายปี 2558
56.67
68.33
55.50
63.33
24.17
53.60

ระดับ
เขต
47.57
40.77
41.69
47.83
33.87
42.35

ระดับ
สพฐ.
48.39
41.76
41.55
47.64
36.61
43.19

ระดับชาติ
49.33
43.47
42.59
49.18
40.31
44.98

คะแนนเฉลี่ยโรงเรียน
ห้วยทรายปี 2557
56.00
47.00
32.50
42.00
22.50
39.60

เพิ่มขึ้น
0.67
23.33
23.00
21.33
1.67
14.00

ร้อยละของการ
เปลี่ยนแปลง
1.20
51.84
70.77
50.79
7.42
35.35

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและสูงกว่าในทุกระดับที่ได้จากการทดสอบจากภายนอกโดยสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ทาให้ชุมชน ผู้ปกครอง เชื่อมั่นในคุณภาพการเรียนการสอนมากขึ้น ประกอบ
กับโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (University of North Texas, 2015) และได้จัดแสดงผลงานของ
นั กเรียนทั้งที่ ทาภายในโรงเรี ยน และนั กเรี ยนที่ ได้ รั บรางวั ลจากภายนอก แสดงให้ กับคณะกรรมการสถานศึ กษา
ผู้ปกครองและชาวบ้าน ทาให้ชาวบ้านรับรู้ถึงกระบวนการเรียนการสอนและรับรู้ถึงคุณภาพของคณะครูที่สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นในการนาเด็กเข้ามาศึกษาในโรงเรียนห้วยทราย
การปรับปรุงและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเรียนการสอนของโรงเรียนห้วยทราย ทั้งจาก
งบประมาณที่มาจากรัฐและงบประมาณที่เกิดจากการระดมทุนทรัพยากรจากภายนอก ดังนี้
1) โครงการกิจกรรมการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มาจากการจัดสรรจากงบประมาณภาครัฐ ก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์ ที่ปูด้วยกระเบื้อง ใช้สาหรับทากิจกรรมการเรียนการสอน
2) โครงการกิจกรรมการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่มาจากการจัดสรรจากการระดมทุน ทรัพยากรทางการศึกษา
จากชุมชนและหน่วยงานภายนอก เช่น ขยายและปรับปรุงโรงอาหารถูกหลักสุขาภิบาล ก่อสร้างสถานที่ล้างจานที่ถูก
หลักสุขาภิบาล ปรับปรุงที่แปรงฟันและที่ล้างมือ จัดทาห้องสุขาแห่งใหม่เพิ่มเติม ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และจัดหา
ของเล่นใหม่ ลานปูนสาหรับเคารพธงชาติ ถมดินและปรับปรุงสนามกีฬาของโรงเรียน หนังสือและอุปกรณ์การศึกษา
เข้าห้องสมุด และระดมทรัพยากรเพื่อก่อสร้างอาคารอนุบาล โต๊ะเด็กอนุบาล และอุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น
เนื่องจากโรงเรียนห้วยทรายเป็นโรงเรียนขนาดเล็กทาให้งบประมาณที่ได้รับต่อหัวน้อยมาก และจากการ
บริหารเชิงบูรณาการทาให้สามารถระดมทรัพยากรทางการศึกษาได้ 950,964 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.21 ของ
งบประมาณที่ได้รับจากภาครัฐ 115,000 บาท ซึ่งสะท้อนการยอมรับและการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ้นอย่าง
ชัดเจน
ระดมทรัพยากรเพื่อก่อสร้างอาคารอนุบาล ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี โดยเป็นโครงการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายในและภายนอกชุมชน ทาให้มีงบประมาณก่อสร้างอาคารอนุบาล เพราะเดิมไม่มีอาคารเด็ก
อนุบาล ทาให้ต้องใช้ห้องเรียนร่วมกับรุ่นพี่ จากการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มจานวน
เด็กนักเรียนที่เข้าใหม่ ทาให้มีเด็กเพิ่มขึ้นระหว่างปีจานวน 6 คน นอกจากนี้จากการสารวจและพูดคุยกับผู้ปกครองที่มี
ลูกก่อนวัยเรียนจานวน 12 คน โดยทุกคนจะนาเด็กเข้ามาเรียนที่โรงเรียนห้วยทราย
กิจกรรมโรงเรียน ซึ่งที่เคยเป็นกิจกรรมที่ทากันเฉพาะคณะครูและนักเรียนภายในโรงเรียน ผู้วิจัยได้บูรณา
การกิจกรรมโรงเรียน ร่วมกับชุมชน ทั้งในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง เช่น การเรียนรู้ศาสนา ที่ให้พระวัดห้วย
ทรายมาสอน ให้ปราชญ์ชาวบ้านในหมู่บ้านมาสสอนวิชาการเกษตร ฯลฯ และกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
เช่นกิจกรรมวันประเพณีต่าง ๆ เช่นวันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันลอยกระทง วันเด็ก วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา ฯลฯ
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โรงเรียนได้เชิญผู้ปกครอง ผู้นาชุมชน และหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมและทากิจกรรมกับ
โรงเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นอกจากจะได้ใจ ได้ความร่วมมือจากชุมชนแล้ว ยังได้ปัจจัยหรือทรัพยากรในการทา
กิจกรรมอีกด้วย เช่นกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียนได้รับสิ่งของบริจาคจากชุมชน เป็นจานวนมาก ทุกการแสดงของเด็ก มี
รางวัลจากชุมชน จานวนมากเช่นกัน
2. ผลต่อชุมชน
การบริหารเชิงบูรณาการ ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคของการมีส่วนร่วมทั้งในมิติของการเข้าไปร่วมกิจกรรมกับชุมชน
และการเชิญให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ดังนี้
โรงเรียนเข้าไปร่วมกับชุมชน โรงเรียนห้วยทรายได้กาหนดนโยบายให้คณะครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชน เช่น งานบวช งานแต่งงาน งานฌาปนกิจศพ เป็นต้นงานประเพณีที่จัดในชุมชน เช่น งานบุญกฐิน ผ้าป่า ลอย
กระทง งานทาบุญกลางบ้าน งานสงกรานต์ เป็นต้น งานพัฒนาชุมชน เช่นงานทาความสะอาดชุมชน งานแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด งานกาจัดลูกน้ายุงลาย งานกีฬาชุมชน เป็นต้น ซึ่งจากการที่คณะครูเข้าไปร่วมกิจกรรมมากขึ้น ทาให้ชุมชน
ยอมรับ และชาวบ้านรู้จักเป็นกันเองกับคณะครูทุกคน ทาให้เมื่อชุมชนมีงาน เช่นงานบวช งานแต่งงาน งานขึ้นบ้าน
ใหม่ ฯลฯ ก็จะบอกและคณะครูของโรงเรียน ก็จะไปช่วยงานเสมอ
ดึงชุมชนเข้ามาร่วมกับโรงเรียน โรงเรียนได้มีแนวทางให้ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน เข้ามาร่วมกิจกรรมที่ทาง
โรงเรียนจัดขึ้น โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียน เช่น งานวันเด็ก งานวันพ่อ
วันแม่ งานทาบุญตักบาตรในโรงเรียน งานปฏิบัติธรรมในโรงเรียน เป็นต้น กิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดทาขึ้นมาและเชิญให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งในทุกกิจกรรมชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมดีมาก เช่นงานวันเด็ก เด็กทุกคนจะได้รับสิ่งของที่
ชาวบ้านบริจาคเป็นจานวนมาก งานทาบุญตักบาตรในโรงเรียน ชาวบ้ านมาร่วมตักบาตรเกือบทุกหลังคาเรือน งาน
ผ้าป่าเพื่อระดมทุนสร้างอาคารอนุบาล ชุมชนทาอาหารมาออกโรงทานมากมายเพียงพอสาหรับผู้มาร่วมงานและยังมี
เหลือแจกจ่ายให้ผู้มาร่วมงานได้นากลับไปรับประทานที่บ้านอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการสร้างความ
สามัคคีความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ยังเป็นการกระตุ้นต้นทุนทางสังคมของชุมชนให้มีคุณค่าและมีผลต่อ
การนามาใช้เพื่อการพัฒนาโรงเรียนและชุมชนต่อไป นอกจากนี้ยังทาให้ลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะวิกฤติในอนาคต
ของโรงเรียนห้วยทรายอีกด้วย

สรุปผลการวิจยั
การบริหารจัดการภาวะวิกฤติเชิงบูรณาการด้วยหลัก 4Rs ภายใน 1 ปี สามารถทาให้โรงเรียนห้วยทรายพ้น
จากภาวะวิกฤติ โดยไม่ถูกยุบโรงเรียน และไม่ถูกลดจานวนครู และจากการทดสอบ จากการทดสอบความแตกต่างก่อน
และหลังการใช้การบริหารเชิงบูรณาการด้วยหลัก 4Rs พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 มี
รายละเอียด ดังนี้
โรงเรียนพ้นจากภาวะวิกฤติ
1) โรงเรียนห้วยทรายไม่ถูกยุบ ถึงแม้จะมีจานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น จาก 47 เป็น 55 เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.02
ถึงแม้จานวนนักเรียนจะเพิ่มขึ้นแต่ยังคงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กอยู่ เนื่องจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ทาให้ถูกจัดเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ สามารถบริหาร
จัดการเรียนการสอนได้ต่อไป
2) ไม่ถูกลดการลดจานวนครู เพราะ สพฐ. เขต 5 นครราชสีมา โรงเรียนห้วยทรายได้พัฒนาการเรียนการสอน
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาทุกประการ ประกอบกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูง
กว่าค่าเฉลี่ยระดับเขต ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ
3) โครงสร้างพื้นฐานสาหรับการเรียนการสอนมีความพร้อม สามารถระดมทรัพยากรจากชุมชนและหน่วยงาน
ภายนอกได้มากกว่างบประมาณที่ได้รับจากรัฐร้อยละ 89.21 และทาให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้เป็น
อย่างดี
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ชุมชนลดความขัดแย้ง
1) สลายขั้วความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านด้วยกันเอง ซึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างคุ้มและกลุ่มการเมือง เป็น
ต้น โดยทุกกลุ่มเข้ามาทางานร่วมกับโรงเรียนในหลาย ๆ กิจกรรมได้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดปัญหาข้อ
ขัดแย้งกัน
2) สลายความเชื่อโรงเรียนไม่มีความพร้อมและไม่มีคุณภาพตลอดจนความขัดแย้งกับครูในโรงเรียน โดยครู
พบปะกั บผู้ ปกครองนั กเรี ยนทุ กคน และการเข้ าไปมี ส่ วนร่ วมในทุ กกิ จกรรมของชุ มชน สมรรถนะครู ที่ เพิ่ มขึ้ น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเชิงประจักษ์ ทาให้มีเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นระหว่างปีการศึกษา และผลจากการสารวจผู้ปกครองที่
มีลูกเข้าสู่วัยเรียนพบว่าทุกคนจะส่งลูกมาเรียนที่โรงเรียนห้วยทราย สอดคล้องกับการศึกษาของ จริยาพร โตกุล และ
วรรณวดี ม้าลาพอง ที่พบว่าความพร้อมของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนมีผลต่อการเลือกโรงเรียนให้บุตรหลาน
เข้าเรียนในระดับอนุบาล (จริยาพรและวรรณวดี, 2556)
พลังความร่วมมือโรงเรียน ชุมชน วัด องค์กรจากภายในและภายนอกชุมชน
1) ร่วมคิด ร่วมบริหารจัดการ ร่วมรับผลประโยชน์ ระหว่างโรงเรียน วัด ชุมชน และองค์กรภายในและ
ภายนอกชุมชน ทางานร่วมกันอย่างมีปฏิสัมพันธ์
2) ร่วมสร้างและสะสมทุนทางสังคม ดังนี้
- การระดมทุนสร้างสิ่งก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนและชุมชน
- กิจกรรมและสิ่งก่อสร้างสาหรับนักเรียนโดยตรง โรงอาหาร ที่ล้างจาน ที่แปรงฟัน ห้องสุขา สนามเด็ก
เล่น ลานปูนสาหรับเคารพธงชาติ ลานปูนสาหรับทากิจกรรมการเรียนการสอน เป็นต้น
- กิจกรรมและสิ่งก่อสร้างสาหรับใช้ร่วมกันระหว่างโรงเรียน วัด บ้าน เช่น ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียน
ใช้สาหรับประชุม ปฏิบัติธรรม ออกกาลังกายของนักเรียน ชุมชนใช้เป็นที่ประชุมชาวบ้าน วัดใช้เป็นที่ทาพิ ธีทางสงฆ์
เช่นรับกฐิน ผ้าป่า ฝึกอบรมธรรมะแก่นักเรียนและชาวบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสนามกีฬาของโรงเรียน วัยรุ่นใน
ชุมชน เข้ามาใช้ หน่วยงานภายในชุมชนก็เข้ามาใช้บริการ เช่น องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวน้อยที่มีการจัดการ
แข่งขันกีฬาระดับตาบลเป็นต้น
- กิจกรรมที่สร้างให้คนในชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี ทาให้มีจิตสาธารณะ ถือเป็นทุนทางสังคมที่
สาคัญ สืบเนื่องจากการบริหารเชิงบูรณาการร่วมกับชุมชนทาให้คนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคี เห็นได้จาก กลุ่ม
คนในชุมชนที่เคยขัดแย้งกัน เข้ามาทางานร่วมกันในกิจกรรมในของโรงเรียน ผ่านกิจกรรมงานกฐิน ผ้าป่า งานวันเด็ก
วันไว้ครู เป็นต้น และคนในชุมชนทีจิตสาธารณะมากขึ้น เห็นได้จากคนในชุมชนเป็นหลักในการเข้ามาจัดกิจกรรมใน
โรงเรียนทั้งในด้านการระดมความคิด การช่วยกาลังกาย ในการทากิจกรรม และช่วยกาลังทรัพย์ เป็นต้น
ปัจจัยของความสาเร็จในการบริหารเชิงบูรณาการที่สามารถกาจัดภาวะวิกฤติของโรงเรียนห้วยทรายลงได้
โดยทาให้สมรรถนะของครูโรงเรียนเพิ่มขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกว่าในทุกระดับ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนมากขึ้น ความขัดแย้งภายในชุมชนลดลดลง ความขัดแย้งระหว่างโรงเรียนกับชุมชนลดลง ชุม ชนเชื่อมั่นใน
โรงเรียนและนาลูกกลับเข้ามาศึกษามากขึ้น สามารถระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากชุมชนได้อย่างเพียงพอ ทาให้มี
โครงสร้างพื้นฐานสาหรับการเรียนการสอนเพียงพอ มาจากการบริหารที่บูรณการทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดย
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทา ตั้งแต่ขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา ร่วมเป็นคณะทางานใน
การดาเนินการแก้ไขปัญหาภาวะ วิกฤติ ร่วมกันดาเนินการแก้ปัญหา ร่วมกันประเมินผล ปัจจัยที่เป็นดึงการเข้ามามี
ส่วนร่วมของชุมชนก็คือ การที่ชุมชนทราบถึงปัญหา ความเสี่ยง และภาวะวิกฤติของโรงเรียน เพราะหากโรงเรียนถูกยุบ
หรือถูกลดจานวนครู ก็จะยิ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชุมชนโดยตรง และการที่ได้เข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมใน
การสารวจ การกาหนดแนวทาง การดาเนินการเพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชน ทาให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง และเป็นส่วนที่ตระหนักถึงความต้องการจาเป็นในการเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ การ
แก้ไขปัญหาวิกฤติเชิงรุกด้วยหลัก 4Rs ทาให้สามารถมองและเข้าใจปัญหาวิกฤติเชิงระบบได้อย่างรอบด้าน (อภิสิทธิ์,
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2552) นาไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการของการบูรณาการร่วมกับชุมชนที่สอดคล้องกับสภาวะวิกฤติได้อย่าง
รวดเร็ว
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอต่อการวิจัย เห็นควรวิจัยรูปแบบการบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Management)
ภายหลังภาวะวิกฤติ เพื่อทราบถึงรูปแบบและวิธีการในการป้องกันไม่ให้โรงเรียนกลับเข้าสู่ภาวะวิกฤติอีก
ข้อเสนอการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สาหรับวิธีการบริหารจัดการภาวะวิกฤติเชิงบูรณาการด้วยหลัก 4Rs
ภายใน 1 ปี สามารถทาให้โรงเรียนห้วยทรายพ้นจากภาวะวิกฤติได้ ซึ่งแนวทางการบริหารดังกล่าวสามารถนาไปปรับ
ใช้ได้กับโรงเรียนหรือชุมชนที่ประสบปัญหาภาวะวิกฤติในลักษณะเดียวกันได้ โดยเฉพาะการทางานเชิงบูรณาการกับ
ทุกภาคส่วนในทุกขั้นตอนตั้งแต่การสารวจวิเคราะห์ข้อมูล การวางแผน การดาเนินการแก้ปัญหาและการประเมนผล
การดาเนินกิจกรรม

กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความร่วมมือของคณะครูโรงเรียนห้วยทราย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนห้วยทราย เจ้าอาวาสวัดห้วยทราย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวน้อย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
หนองกก เจ้าหน้าที่ตารวจป้อมยามห้วยทราย ผู้ปกครองนักเรียนและชาวบ้านห้วยทรายทุกคน
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บทคัดย่อ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) ของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา
ระหว่างปีการศึกษา 2557-2558 และวิเคราะห์สัดส่วนอาจารย์ : FTES และการวิเคราะห์แนวโน้มสัดส่วนอาจารย์ :
FTES ตามแผนการรับนักศึกษาอีก 3 ปีข้างหน้า (2559-2561) ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า FTES ปีการศึกษา 2557
ระดับปริญญาตรี เท่ากับ 367.82 ระดับบัณฑิตศึกษา เท่ากับ 451.48 และมีค่า FTES รวม เท่ากับ 819.30 ขณะที่ค่า
FTES ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี เท่ากับ 439.13 ระดับบัณฑิตศึกษา เท่ากับ 395.14 และมีค่า FTES รวม
เท่ากับ 834.27 เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนอาจารย์ : FTES ระหว่างปี 2557-2558 พบว่า ในปีการศึกษา 2557 มีสัดส่วน
เท่ากับ 1 : 28.25 ส่วนในปีการศึกษา 2558 มีสัดส่วนเท่ากับ 1 : 28.76 โดยแนวโน้มสัดส่วนอาจารย์ : FTES ระหว่างปี
2559-2561 มีสัดส่วนเท่ากับ 1 : 27.58
คาสาคัญ: นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า, สัดส่วนอาจารย์ : นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า,
แนวโน้มสัดส่วนอาจารย์ : นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

Abstract

This study analyzed Full Time Equivalent Student (FTES) at Faculty of Information Technology,
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang to all degree programs during the academic
years 2014-2015 and the analysis of teachers ratio : FTES and the analysis future trend of teachers
ratio : FTES (2016-2019). The results showed that in 2014 the FTES was at 367.82 for undergraduate
and 451.48 for graduate. The total FTES was 819.30. In 2015, the undergraduate FTES was 439.13 and
the graduate FTES was 395.14. The total FTES was 834.27. When comparing the number of teachers
ratio : FTES during 2014-2015, it was found that the ratios were 1:28.5 in 2014 and 1:28.76 in 2015.
The tendency of teachers ratio : FTES in 2016-2019 was 1: 27.58.
Keywords: full time equivalent student (FTES), teachers ratio : FTES, future trend of teachers ratio : FTES

บทนา
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้พัฒนาแนวคิดและวิธีการคิดคานวณหรือวิเคราะห์
ข้อมูล ที่สามารถหาค่าได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุด สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2553) จึง
ออกมาเป็นสูตรการคานวณนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) หรือเรียกว่า
“การคิดค่า FTES” ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์ด้วยการประมาณค่านักศึกษาลงทะเบีนนเรียนจริงในแต่ละภาคการศึกษา
และนามาหาหน่วยวัดภาระงาน หรือปริมาณงาน ที่จาเป็นใช้ ในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ซึ่งนับเป็น
หน่วยมาตรฐาน ที่เผยแพร่และให้แต่ละมหาวิทยาลัยนาไปใช้เป็นแนวทางในการคิดคานวณเพื่อหาค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษาของตนเอง ให้เป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญต่อการบริหารหรือการจัดการศึกษา
1
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ของมหาวิทยาลัย/สถาบันแต่ละแห่ง อาทิ การวางแผนอัตรากาลัง การคิดภาระงานของอาจารย์ การคิดค่าใช้จ่ายต่อหัว
(Unit cost) รวมไปถึงเพื่อการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา
ต้องเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร ทาให้การคิดค่า FTES ของแต่หลักสูตร จึงเป็นตัวชี้วัด
ที่สาคัญตัวหนึ่งของกระบวนการด้านประกันคุณภาพการศึกษา
จากความเป็นมาและความสาคัญดังกล่าว ผู้วิเคราะห์จึงเห็นว่าสมควรที่จะได้ทาการศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูล
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์จานวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student : FTES) หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี-โท-เอก ประจาปีการศึกษา 2557-2558
2. เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ระหว่างปีการศึกษา 2557-2558
3. เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ล่วงหน้า (ระหว่างปี 2559-2561)

ระเบียบวิธีวิจยั

ขอบเขตของการวิเคราะห์
วิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียน ที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี โท-เอก โดยการคานวณหาค่าหน่วยกิตนักศึกษา(Student Credit Hours : SCH) และค่านักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า (FTES) ของปีการศึกษา 2557-2558
ขั้นตอนดาเนินการวิเคราะห์
1. ศึกษาหลักการและวิธีการคานวนและการหาค่า SCH และ FTES (กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร, 2554; กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556; สานักงานคณะกรรมการการศึกษา, 2553)
2. เก็ บรวบรวมข้ อมู ลจ านวนนั กศึ กษาลงทะเบี ยนแต่ ละภาคการศึ กษาจากเว็ ปไซต์ ส านั กทะเบี ยนและ
ประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สานักทะเบียนและประมวลผล สจล., 2558)
และงานบริการการศึกษาของคณะและข้อมูลบุคลากรสายวิชาการหรืออัตรากาลังสายวิชาการ (สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2558)
3. กาหนดขอบเขตของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2557-2558 ทุกหลักสูตร (คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สจล., 2557; 2558)
4. ศึกษาแผนการรับนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อีก 3 ปีข้างหน้า (ระหว่างปี 2559-2561)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เป็นข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียนทุกหลักสูตร ทุกระดับการศึกษา จาแนกตามภาคการศึกษา
ระหว่างปีการศึกษา 2557-2558 ข้อมูลรายละเอียดบุคลากรสายวิชาการของคณะ
กลุ่มตัวอย่าง ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิเคราะห์ได้ดาเนินการเก็บและรวบรวมข้อมูลจานวนนักศึกษาลงทะเบียนตามแผนการเรียนแต่ละ ภาค
การศึกษาจาก เว็ปไซต์สานักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ
ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการจากงานบริหารทรัพยากรบุคคล และศึกษา ค้นคว้าข้อมูลมหาวิทยาลัยอื่นๆ จากเว็ปไซต์
เทคนิคที่นามาใช้การวิเคราะห์
ผู้วิเคราะห์นาเทคนิคที่ใช้ในการคานวณ โดยใช้สูตรการคานวณหาค่า (SCH) และ ค่า (FTES) โดยวิธีคิดตาม
หลักเกณฑ์ที่สกอ.กาหนด การวิเคราะห์ด้วยการสร้างตารางโปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Excel
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิเคราะห์ทาการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการเปรียบเทียบ(Comparative Techniques) และสถิติที่ใช้ เป็นสถิติ
เชิงพรรณา (Descriptive statistic) และการเปรียบเทียบด้วยสัดส่วน
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ผลการวิจยั และอภิปรายผล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังปีการศึกษา 2557-2558
จากการวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student : FTES) ทุกหลักสูตร
ทุกระดับการศึกษา ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างปี
การศึกษา 2557-2558 ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า FTES ปีการศึกษา 2557 ระดับปริญญาตรี เท่ากับ 367.82 ระดับ
บัณฑิตศึกษา เท่ากับ 451.48 และมีค่า FTES รวม เท่ากับ 819.30 ขณะที่ค่า FTES ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญา
ตรี เท่ากับ 439.13 ระดับบัณฑิตศึกษา เท่ากับ 395.14 และมีค่า FTES รวม เท่ากับ 834.27 (ตารางที่ 1-6) จากการ
เปรียบเทียบค่า FTES ของหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า มีค่า FTES ไม่แตกต่างกันมากนัก
ซึ่งจะเห็นว่าหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2558 จะมีค่า FTES เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2557 ตรงกันข้าม
กับ ระดับบัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2558 จะมีค่า FTES ที่ลดลงจากปีการศึกษา 2557 ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน มีข้อสังเกตุได้ใน 2 กรณี คือหลักสูตรในระดับปริญญาตรี มีการเพิ่มรายวิชา (รหัสวิชา 06016277-78) และมี
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจานวนมาก สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีค่า FTES ลดลง อาจเนื่องมาจากจานวน
นักศึกษาที่มีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตามผลของการเปรียบเทียบในภาพรวมของการจัดการศึกษาทั้ง 2 ระดับหลักสูตร
ก็มีค่าเฉลี่ย FTES ไม่แตกต่างกันมากนัก ตลอดปีการศึกษา 2557-2558 ดังนั้น สามารถที่จะนาข้อมูล FTES ตั้งต้นนี้
ไปเป็นฐานคิดในเรื่องอื่นๆ ต่อไปได้อย่างสมเหตุสมผล
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ค่านักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 จาแนกตาม
ชั้นปี และภาคการศึกษา
ชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4

SCH
1/2557
2,108
2,163
2,178
759

FTES
SCH
FTES
1/2557
2/2557
2/2557
2,108/18 117.11 1,680 1,680/18 93.33
2,163/18 120.16 2,061 2,061/18 114.5
2,178/18 121.00 1,591 1,591/18 88.38
759/18
42.16
702
702/18
39.00
ค่าFTES ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีต่อปีการศึกษา

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ค่านักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
การศึกษา (โท-เอก)
ระดับ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

SCH
5,001
417
5,418

FTES
5,001/24
417/24
5,418/24

ผลลัพท์
208.37
17.37
225.75

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ค่านักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
การศึกษา
ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตลอดปีการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา(โท+เอก)
ผลรวมค่า FTES ทุกหลักสูตร
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รวม
(SCH)
3,788
4,224
3,769
1,461

FTES
ต่อปีการศึกษา
3,788/36 105.22
4,224/36 117.33
3,769/36 104.69
1,461/36 40.58
367.82

ประจาปีการศึกษา 2557 จาแนกตามระดับ
การปรับค่า
208.37x2
17.37x2
225.75x2

FTES ตลอดปีการศึกษา
416.74
34.74
451.48

ประจาปีการศึกษา 2557 จาแนกตามระดับ
FTES/ปีการศึกษา
367.82
451.48
819.30
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ค่านักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
จาแนกตามชั้นปี และภาคการศึกษา
SCH
1/2557
2,100
2,166
2,969
1,044

ชั้นปี
1
2
3
4

FTES
SCH
FTES
1/2557
2/2557
2/2557
2,100/18 116.66 2,001
2,001/18 111.16
2,166/18 120.33 2,055
2,055/18 114.16
2,969/18 164.94 2,367
2,367/18 131.50
1,044/18 58.00
1,107
1,107/18 61.50
ค่าFTES ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีต่อปีการศึกษา

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ค่านักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
การศึกษา (โท-เอก)
ระดับ
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2558

SCH
4,139
603
4,742

FTES
4,139/24
603/24
4742/24

ผลลัพท์
172.45
25.12
197.57

รวม
(SCH)
4,101
4,221
5,336
2,151

FTES
ต่อปีการศึกษา
4,101/36 113.91
4,221/36 117.25
5,336/36 148.22
2,151/36 59.75
439.13

ประจาปีการศึกษา 2558 จาแนกตามระดับ
การปรับค่า
172.45X2
25.12X2
197.57X2

FTES ตลอดปีการศึกษา
344.90
50.24
395.14

ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ค่านักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ประจาปีการศึกษา 2558 จาแนกตามระดับ
หลักสูตร
ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรีตลอดปีการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา(โท+เอก)
ผลรวมค่า FTES ทุกหลักสูตร

FTES/ปีการศึกษา
439.13
395.14
834.27

ผลการวิเคราะห์สัดส่วนอาจารย์ต่อ ค่า FTES
จากการวิเคราะห์สัดส่วนอาจารย์ต่อ FTES ระหว่างปีการศึกษา 2557-2558 พบว่า สัดส่วนอาจารย์ :
FTES
ในปีการศึกษา 2557 มีสัดส่วนเท่ากับ 1:28.25 ส่วนในปีการศึกษา 2558 มีสัดส่วนเท่ากับ 1:28.76
(ตารางที่ 7-8) ซึ่งไม่แตกต่างกันมาก หมายความว่าในภาพรวมมีอัตรส่วนสูงกว่าเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด (1:20)
อธิบายได้ว่า อาจารย์ 1 คน ต่อการรับผิดชอบดูแลนักศึกษา ถึง 28.76 คน อาจจะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการ
สอน ซึ่งคณะสามารถนาข้อมูลนี้ไปใช้ในการคานวณอัตรากาลังในการขอกาหนดอัตรากาลังเพิ่มขึ้น
ตารางที่ 7 การวิเคราะห์สัดส่วนอาจารย์ต่อค่า FTES ประจาปีการศึกษา 2557 จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา(โท+เอก)
ทุกระดับการศึกษา

มีค่า FTES
367.82
451.48
819.30

จานวนอาจารย์ที่มอี ยู่ (ไม่รวมศึกษาต่อ)
29
29
29

อาจารย์ : FTES
367.82/29 =12.68
451.48/29 = 15.56
819.30/29 = 28.25

ตารางที่ 8 การวิเคราะห์สัดส่วนอาจารย์ต่อค่า FTES ประจาปีการศึกษา 2558 จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา (โท+เอก)
ทุกระดับการศึกษา

มีค่า FTES
439.13
395.14
834.27

จานวนอาจารย์ที่มอี ยู่ (ไม่รวมศึกษาต่อ)
29
29
29
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อาจารย์: FTES
439.13/29 = 15.14
395.14/29 = 13.62
834.27/29 = 28.76
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ผลวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาอีก 3 ปี ข้างหน้า (2559-2561)
การวิเคราะห์แนวโน้มสัดส่วนอาจารย์ : FTES ตามแผนการรับนักศึกษาอีก 3 ปีข้างหน้า (2559-2561) ผล
การวิเคราะห์พบว่า แนวโน้มสัดส่วนอาจารย์ : FTES ระหว่างปี 2559-2561 มีสัดส่วนเท่ากับ 1:27.58 (ตารางที่ 9)
ซึ่งสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษายังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาดังกล่าวก็จะมีอาจารย์ที่
อยู่ ร ะหว่ า งการลาศึ ก ษาต่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษากลับ เข้ า มาท างาน ก็ จ ะท าให้ สั ด ส่ ว นอาจารย์ ต่ อ นัก ศึ ก ษาลดลง
ประกอบในแต่ละภาคการศึกษาคณะได้มีการเชิญอาจารย์พิเศษมีช่วยสอนเสริมในบางรายวิชา จึงทาให้สัดส่วนต่อ
นักศึกษามีจานวนลดลงไม่สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
ตารางที่ 9 การวิเคราะห์ประมาณการสัดส่วนอาจารย์ต่อค่าFTES ระหว่างปีการศึกษา 2559-2561
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา

ค่า FTES (ฐานข้อมูลปี 2558xนศ. ทีเ่ พิ่มขึ้น)
834.27x15.73/100 =131.23
834.27+131.23 = 965.50

แนวโน้มสัดส่วนอาจารย์ : นักศึกษา

2559
965.5/35

2560
965.5/35

2561
965.5/35

1: 27.58

1 : 27.58

1:27.58

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) อันเป็นหลักการมาตรฐาน ในการหาหรือ
จัดทาข้อมูลตั้งต้นที่ถูกวิธี สาหรับเป็นฐานข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ได้กับกระบวนการอื่นๆในการจัดการศึกษา หรือการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา อาทิ นาไปเป็นฐานข้อมูลในการคิด/วิเคราะห์
ภาระงานของบุคลากร ภาระงานสอนของคณาจารย์ เพื่อการบริหาร การวางแผนอัตรากาลังให้เหมาะสม การนาไปใช้
กับการคิดคานวณต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) เพื่อประกอบการจัดทางบประมาณ ฐานข้อมูลในการบริหารด้าน
การเงินการคลัง เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ

ในการดาเนินงานการวิเคราะห์เรื่อง การวิเคราะห์นักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ในครั้งนี้ สามารถดาเนินการได้
สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิเคราะห์ขอขอบคุณ คุณวิภาดา ศิลา งานบริหารทรัพยากรบุคล คุณกมนนัทธ์ ชื้นสกุล และ
คุณณัฐนรี เลิศไพรัตน์ งานบริการการศึกษาของคณะที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีกับข้อมูล ต่างๆ ตลอดจนองค์
ความรู้ที่ได้จากเว็ปไซต์ที่ได้อ้างอิงที่เป็นต้นทุนของความรู้ทาให้ ผู้วิเคราะห์สามารถศึกษาทางานนี้ได้สาเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี
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การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ
ด้วยกระบวนการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
Development of WebQuest for System Analysis and Design
Using Collaborative Learning of Undergraduate Students
____________________________________________________________________
1
2
กัมปนาท คูศิริรัตน์ และนุชรัตน์ นุชประยูร
Kampanart Kusirirat1 and Nuchsharat Nuchprayoon2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ รายวิชาการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจด้วยกระบวนการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (2) เพื่อ
เปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลังจัดการเรียนโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ รายวิชาการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงานธุรกิจด้วยกระบวนการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (3) เพื่อประเมินความพึง
พอใจต่อบทเรียนแสวงรู้บนเว็บของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา
วาสุกรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จานวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ (1)
บทเรียนแสวงรู้ เรื่อง การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ (2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย (3)
แบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ทดสอบค่าทีและค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)
ผลการวิจัยพบว่า (1) ประสิทธิภาพของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
ธุรกิจด้วยกระบวนการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเท่ากับ 81.56/83.96 (2) เปรียบเทียบคะแนน
จากการทดสอบก่อนและหลังจัดการเรียนโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
ธุรกิจด้วยกระบวนการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (3) ผลประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนแสวงรู้ รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ
ด้วยกระบวนการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับ มาก
คาสาคัญ: บทเรียนแสวงรู้ กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ

Abstract

The objectives of this research were (1) to develop and test the efficiency of the WebQuest
for system analysis and design course, using collaborative learning of undergraduate students, (2) to
compare the pre-test and post-test scores of the students before and after using the lessons from
the WebQuest for system analysis and design course, using collaborative learning of undergraduate
students, and (3) to evaluate the satisfaction of the students who had learned from the WebQuest
in this course. The sample consists of 32 undergraduate students of the Faculty of Business
Administration and Information Technology of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi,
Wasukri Campus in the second semester,the academic year 2015, by using simple random sampling
method. The tools used in this research are 1) the WebQuest of system analysis and design course 2)
the learning archievement multiple choice tests and 3) the satisfaction questionnaires. The data was
analyzed by using mean, t-test, and effective index (E1/E2).

1
2

สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, กรุงเทพมหานคร, 10600
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูประถัมภ์, จังหวัดปทุมธานี, 13180
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The results of the research show that; 1) the WebQuest for system analysis and design
course, using collaborative learning of undergraduate students has the efficiency of 81.56/83.96; 2)
the post-test scores of the students after learning from the WebQuest for this course, using
collaborative learning of undergraduate students are higher than the pre-test scores at the statistical
significance level of 0.05; 3) the satisfaction of the students towards WebQuest for system analysis
and design course, using collaborative learning of undergraduate students was at a high level.
Keywords: WebQuest, collaborative learning

บทนา

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทาให้ต้องปรับตัวเพื่อแข่งขัน
การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องอาศัยความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้เป็นองค์
ความรู้ที่เหมาะสมและสามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ โดยคานึงถึงความสนใจและความถนัดของผู้เรียนที่
แตกต่างกัน จากการสารวจสภาพการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันพบว่า เน้นการบรรยาย ท่องจา ทาให้ผู้เรียนไม่
เห็นความสาคัญของการเรียนรู้ ขาดทักษะการคิด นอกจากนี้พบว่าผู้สอนขาดเทคนิคการสอน สื่อการสอนไม่เร้าความ
สนใจ ไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจของผู้เรียน กระบวนการจัดการศึกษาจึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ กระบวนการและ
วิธีการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมุ่งหวังให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็ว
เรียนรู้ได้มาก ทันสมัย เรียนได้หลากหลายและต่อเนื่องตลอดชีวิต การศึกษาต้องอาศัยทักษะต่างๆ ของบุคคลในการที่
จะช่วยให้ประสบความสาเร็จในการศึกษา รวมทั้งกระบวนการทางสังคมเพื่อให้ผู้เรียนมีปฎิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมใน
การเรียน สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ โดยการเรียนแบบร่วมมือจะช่วยส่งเสริม สนับสนุน เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ในกลุ่มทากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน มีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนของตนเองและส่วนรวม โดยบทบาทของ
ผู้สอนเป็นผู้เอื้ออานวยความสะดวก เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยมีแนวคิดที่ส่งเสริมบทบาทของการรู้สารสนเทศและ
ความจาเป็นที่จะต้องสร้างให้ผู้เรียนให้เป็นผู้รู้สารสนเทศ เพื่อเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long
Education) โดยผู้เรียนจะต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ จึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นการแสวงหาความรู้ร่วมกับกระบวนการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการปฎิสัมพันธ์กับ
ผู้เรียนบนแหล่งต่าง ๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สนับสนุนผู้เรียนในขั้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า โดย
ใช้แหล่งความรู้บนแหล่งต่างๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผู้สอนจัดไว้ให้และมีกระบวนการขั้นตอน ที่ให้ผู้เรียนได้ปฎิ
สัมพันธ์ ช่วยส่งเสริมขั้นคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ไขปัญหาของผู้เรียน ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงรู้สารสนเทศ
ร่วมกัน
จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนแสวงรู้ รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจด้วยกระบวนการ
เรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้
และเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาการ
เรียนและจัดการการเรียนรู้ของนักศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจยั

1. เพื่อสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนแสวงรู้ รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ
ด้วยกระบวนการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลจากการทดสอบก่อนและหลังจัดการเรียนโดยใช้บทเรียนแสวงรู้ รายวิชาการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจด้วยกระบวนการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนแสวงรู้ รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจด้วย
กระบวนการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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ระเบียบวิธีวิจยั

ประชากร คือประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 48 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึ กษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย จานวน 32 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย 1) บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบระบบงานธุรกิจ
ด้วยกระบวนการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย 4
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.73 และความเที่ยงตรงโดยหาค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ (correlation coefficient) ของเพียรสัน (Pearson) มีค่าเท่ากับ 0.84 และ 3) แบบประเมินความพึง
พอใจ เป็นลักษณะข้อคาถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ มีค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (IOC :
Index of item objective congruence) จากผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.8
การวิเคราะห์ข้อมูล การหาประสิทธิภาพของบทเรียนแสวงรู้โดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนใช้ค่าสถิติ t-test (Dependent Samples)
และค่าความพึงพอใจ โดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ดาเนินการวิจัย ผู้วิจัยดาเนินการวิจัย 3 ขั้นตอนดังนี้
1. สร้างและทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
ธุรกิจด้วยกระบวนการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้วิจัยนากรอบแนวคิดมาดาเนิน การสร้าง
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจด้วยกระบวนการเรียนแบบร่วมมือของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการวิเคราะห์เนื้อหา การ
วิเคราะห์ความต้องการ วิเคราะห์งานหรือกิจกรรม วิเคราะห์ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ขั้นการออกแบบ (Design)
เป็นการเขียนวัตถุประสงค์ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การแยกแยะแหล่งข้อมูล ออกแบบเครื่องมือ กาหนด
เนื้อหาบทเรียน ขั้นการพัฒนาและทดลอง (Development and Test) เป็นการสร้างบทเรียนแสวงรู้ รายวิชาการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจด้วยกระบวนการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และเครื่องมือ
เก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นนาไปทดลอง โดยดาเนินการทดลอง ดังนี้ ทดลองแบบเดี่ยว ทดลองแบบกลุ่มเล็ก ทดลอง
แบบกลุ่ มใหญ่ และน ามาปรั บปรุ ง โดยก่ อนน าบทเรี ยนแสวงรู้ ไปทดลองใช้ ได้ ท าการทดสอบประสิ ทธิภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ขั้นการนาไปใช้ (Implementation) ใช้แบบแผนการวิจัยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนแบบกลุ่มเดียว (One Group Pretest-Posttest Design) กับกลุ่มตัวอย่างจานวน 32 คน โดยใช้แบบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ขั้นการสรุปและประเมินผล
(Conclusion and Evaluation) นาผลในขั้นการนาไปใช้ ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อนามาสรุปและประเมินผล
2. เปรียบเทียบคะแนนจาการทดสอบทางการเรียนก่อนและหลังจัดการเรียนโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ
รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจด้วยกระบวนการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้วิธีการทดสอบค่าที (t-test)
3. คะแนนความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บรายวิชาการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงานธุรกิจด้วยกระบวนการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจยั

1. ผลการสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานธุรกิจด้วยกระบวนการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีกระบวนการเรียนรู้อย่างมีลาดับ
ขั้นตอน 6 ขั้นตอนคือส่วนนา (introduction) ส่วนภารกิจ (task) ส่วนการชี้แหล่งความรู้ (resources) ส่วน
กระบวนการ (process) ส่วนประเมินผล (evaluation) และส่วนสรุป (conclusion) ดอดจ์ (Dodge, 1997) โดยนา
ทฤษฎีการเรียนแบบร่วมมือมาใช้ร่วมกันเพื่อให้ผู้เรียนจาแนกความเหมือนและต่างที่สัมพันธ์กับความรู้นามาสรุปอย่าง
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สมเหตุสมผลโดยสามารถบอกถึง ข้อผิดพลาดได้ โดยประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ ใหม่ พบว่าค่ าประสิทธิภาพของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจด้วยกระบวนการ
เรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้ค่า E1 /E2 = 81.56/83.96 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ
80/80 ตังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนแสวงรู้บนเว็บรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ
ด้วยกระบวนการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากกลุ่มทดลอง (n=32)
รายการ
E1
E2

จานวน
32
32

คะแนนเต็ม
30
30

คะแนนรวม
783
806

ค่าประสิทธิภาพ
81.56
83.96

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อนและหลังจัดการเรียนโดยใช้บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ รายวิชา
การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจด้วยกระบวนการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยก่อนเรียน 13.44 และค่าเฉลี่ยหลังเรียน 21.16 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสรุปได้ว่าบทเรียนแสวงรู้ รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจด้วยกระบวนการเรียนแบบ
ร่วมมือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้สูงขึ้น ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บรายวิชาการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจด้วยกระบวนการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากกลุ่ม
ทดลอง (n=32)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียน
ก่อนเรียน

N
32
32

̅

13.44
21.16

S.D.
3.06
3.01

t

p-value

14.89

0.00

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนแสวงรู้ รายวิชาการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงานธุรกิจด้วยกระบวนการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี (̅= 4.24, S.D.=0.62) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงผลการหาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนแสวงรู้บนเว็บรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานธุรกิจด้วยกระบวนการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี จากกลุ่มทดลอง (n=32)
รายการ
ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา
เมนูและส่วนนาทางสะดวกต่อการใช้
เนื้อหาและภารกิจเหมาะสม
ภาษาที่ใช้เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
กิจกรรมเป็นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือ
แหล่งเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้และสอดคล้องกับภารกิจ
เข้าใจเนื้อหาบทเรียนด้วยตนเอง
รู้สึกสนุก ท้าทาย มีแรงจูงใจ
ต้องการมีรูปแบบการเรียนแบบนี้อีก
ค่าเฉลี่ยรวม
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̅

4.22
4.34
4.38
4.16
4.25
4.31
4.22
4.13
4.19
4.24

S.D.
0.71
0.70
0.61
0.51
0.67
0.54
0.55
0.71
0.54
0.62
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ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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การอภิปรายผล

1. บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจด้วยกระบวนการเรียนแบบ
ร่วมมือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สร้างมีประสิทธิภาพที่ 81.56/83.96 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 เนื่องจาก
มีการสร้างและพัฒนาขึ้นโดยผ่านกระบวนการขั้นตอนอย่างมีระบบ เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหา หลักสูตร มาตรฐาน
การเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลที่สอดคล้องกันเหมาะสมและสนองมาตรฐานการเรียนรู้ รวมทั้งสร้างขึ้นตามแนวคิด
และหลักการสร้างที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีองค์ประกอบที่ครบถ้วนง่ายต่อการเรียนรู้เนื่องจากบทเรียนได้ผ่าน
การพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องทั้งด้านเนื้อหา ด้านโปรแกรม ด้านสื่อการสอน จากนั้นนาไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ทดลองที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างแบบหนึ่งต่อหนึ่ง แบบกลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่ แล้วนามาปรับปรุงแก้ไข โดยก่อนนาบทเรียน
แสวงรู้ไปทดลองใช้ได้ทาการทดสอบประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน จากนั้นนนาไปเพื่อใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
รวมทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นผู้เรียนต้องลงมือปฎิบัติเองเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ จึงเป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ทิศนา (2552) ได้เสนอว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฎิบัติจริง
เพื่อที่จะเกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของธียาภรณ์และธีระศักดิ์ (2557) เนื่องด้วยกิจกรรมบน
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บมีพื้นฐานของการเรียนแบบสอบเสาะ ช่วยให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดและช่วยลดเวลาในการ
เรียนส่วนของเนื้อหาในห้องเรียนได้ จึงสรุปได้ว่าบทเรียนแสวงรู้รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจด้วย
กระบวนการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
2. คะแนนจากการทดสอบทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ รายวิชาการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงานธุรกิจด้วยกระบวนการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับมากขึ้นไป
เนื่องจากผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแสวงรู้มีการเรียนรู้ร่วมกัน ทาให้ผู้เรียนมีความสนุกสนานในการเรียนมีส่วนร่วมใน
การคิดและแก้ปัญหาด้วยกัน นอกจากนี้ยังได้ฝึกความสามารถในการสืบค้นข้อมูลและการเข้าใช้สารสนเทศจากแหล่ง
อื่น ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการวิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยของพิชยุชย์ (2553) ได้กล่าวว่า
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บโดยใช้กระบวนการแบบร่วมมือสามารถทาให้ผู้เรียนเกิดการติดต่อระหว่างกัน สร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ แบ่งปันความรู้แก่กัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Ersen and Remziye (2010) ได้กล่าวว่ากระบวนการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นส่วนสาคัญในการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียน ช่วยให้ผู้เรียนมี
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนดีขึ้น ช่วยให้ผู้เรียนมีความพยายามที่จะเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย เป็นผลทาให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน สูงขึ้นมีผลงานมากขึ้น การเรียนรู้มีความคงทนมาก ขึ้น มีแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจ
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนแสวงรู้ รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานธุรกิจด้วยกระบวนการเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาระดับปริญญาตรีพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
เนื่องจากผู้วิจัยได้ออกแบบบทเรียนแสวงรู้ในส่วนกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ทาให้เกิดการจาแนกความเหมือน
และต่างอย่างมีหลักการที่สัมพันธ์กับความรู้นามาสรุปอย่างสมเหตุสมผลโดยสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
นอกจากนี้ยังสามารถสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนสอดคล้องกับผลการวิจัยของพิชญะ (2558) ความพึงพอใจต่อ
บทเรียนแสวงรู้ผ่านเว็บ เพื่อสร้างสมรรถนะอยู่ในระดับมาก เนื่องด้วยกิจกรมมีความท้าทาย ตอบสนองความต้องการ
ผู้เรียนทาให้ผู้เรียนมีความสนใจมากเป็นพิเศษ และการที่ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกิดการติดต่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนแบบร่วมมือทาให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันเป็นส่ วนสาคัญต่อการ
พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งยังเป็นส่วนทาให้ผู้เรียนได้รับผิดชอบงานที่ตนได้รับมอบหมาย

สรุปผลการวิจยั

บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจด้วยกระบวนการเรียนแบบ
ร่วมมือของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นบทเรียนที่ดาเนินการ มีการแบ่งองค์ประกอบ 6 อย่าง ได้แก่ ส่วนนา
(Introduction) ส่วนภารกิจ (Task) ส่วนการชี้แหล่งความรู้ (Resources) ส่วนกระบวนการ (Process) ส่วน
ประเมินผล(Evaluation) และส่วนสรุป (Conclusion) โดยจาแนกความเหมือนและต่างอย่างมีหลักการที่สัมพันธ์
กับความรู้นามาสรุปอย่างสมเหตุสมผลโดยสามารถบอกถึงข้อผิดพลาดได้ โดยประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ใหม่ ซึ่ง
กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้อย่างดี มีการนาสื่อต่าง ๆ มาจัดรวบรวมไว้ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตใน
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การสืบค้นข้อมูลตามกระบวนการ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง บทเรียนแสวงรู้ที่จัดเตรียมไว้มีการจัดกิจกรรมการ
เรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฎิบัติร่วมกัน เพื่อทาให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้และการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้

1. ผู้สอนควรมีการแนะนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ วิธีการใช้ให้ผู้เรียนทราบก่อนการใช้งาน
2. ผู้สอนควรมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเนื้อหาที่สอน
3. การเรียนด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ ต้องใช้เวลาในเรียนและทากิจกรรมค่อนข้างนาน ดังนั้นควรมีการ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนกับผู้สอนสามารถพูดคุยซักถามนอกเวลาได้
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาบทเรียนแสวงรู้ร่วมกับรูปแบบการสอนและการจัดกิจกรรมอื่น
2. ควรมีการศึกษาร่วมกับวิธีการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบ การคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ
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การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเงินยืมทดรองจ่าย คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
The Development of Loan Advance Database System, Faculty of Agricultural
Technology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
____________________________________________________________________1
พัชรี เกิดชุ่ม
Pacharee Keadchoom1

บทคัดย่อ
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเงินยืมทดรองจ่าย งานด้านการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการข้อมูลด้านเงินยืมทดรองจ่ายให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และมีระบบการแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ
ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นระบบที่ใช้ฟังก์ชันในโปรแกรม Microsoft Excel 2010 พบว่าระบบฐานข้อมูลที่มี
การเชื่อมโยงของข้อมูล สามารถดาเนินการบันทึกข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และสามารถทาการแจ้งเตือนกาหนดเวลา
การส่งคืนเงินยืม พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารประกอบการคืนเงิน ยืมที่ถูกต้องให้ผู้ยืมเงินได้ทราบ
ล่วงหน้าก่อนครบกาหนดสัญญา ผ่านทาง E-mail ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลนี้โดยไม่ต้องเสียเวลาเปิด Email ใหม่ นอกจากนี้ยังสามารถรายงานยอดใช้จ่ายจริง ยอดเงินสดเหลือจ่ายที่รับคืน และยอดเงินคงเหลือได้ทุกวัน
โดยไม่ต้องเสียเวลาไปปรับสมุดที่ธนาคาร
คาสาคัญ: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ผู้ยืมเงิน ระบบแจ้งเตือน

Abstract
The development of the loan advance database system, at the Financial and Accounting
department, Faculty of Agricultural Technology, King Mongkut’s Institute of Technology
Ladkrabang aimed to increase the efficiency of the loan advance and notification system and to
decrease the overdue payment problem. The system was developed by using Microsoft Excel
2010. The results showed that the database which can connect the data, increased the
efficiency in data management, documentation, automatic payment notification and daily
statement report via E-mail. Which can connect to the database without having to open a new
E-mail and can also be reported actual expenses, total cash paid and the balance every day.
Without time to adjust book bank.
Keywords: data management system, loanee, notification

บทนา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ อันเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานด้านการเกษตรของประเทศไทยให้มีความยั่งยืนเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศ รวมทั้งส่งเสริม
โอกาสแข่ งขั นทางการค้ าในตลาดโลก ซึ่ งส่ งผลถึ งคุ ณภาพชี วิ ตของประชาชนทั้ งในด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม และ
สภาพแวดล้อม ปัจจุบันโครงสร้างการบริหารงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย 3 ภาควิชา 1 ศูนย์ และ
1 หน่วยงาน ได้แก่ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง ภาควิชาพัฒนาการ
เกษตรและการจัดการทรัพยากร ศูนย์วิจัยร่วมภาครัฐและเอกชน และ 1 หน่วยงาน คือส่วนสนับสนุนวิชาการ
1

คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร, 10520
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การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2559 และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครัง้ ที่ 1”

งานการเงินและบัญชีอยู่ภายใต้หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ทาหน้าที่งานด้านบริการ สนับสนุนงานด้าน
วิชาการ และงานประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ของคณะที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับงานบริการเงินยืมทดรองจ่ายซึ่งเป็นงานที่ซับซ้อนและต้องปฏิบัติตามระเบียบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและทรัพย์สินและ
การบัญชีของสถาบัน พ.ศ. 2552 (สจล., 2552ก) และเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (สจล., 2552ข) ปัญหาที่พบคือ
ลูกหนี้เงินยืมมีการส่งคืนเงินยืมเกินกาหนดจานวนหลายรายการในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการแจ้ง
เตือนที่ล่าช้าของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านเงินยืมทดรองจ่าย จากการวิเคราะห์เงินยืมทดรองจ่ายงานการเงินและบัญชี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในปีงบประมาณ 2556 (พัชรี,
2557) รวมถึงสาเหตุในการคืนเงินเกินกาหนด พบว่ามีรายการยืมเงินทดรองจ่าย 875 รายการ ในจานวนนั้น 24.5%
เป็นรายการที่ส่งคืนเงินยืมเกินกาหนด โดยการยืมเงินทดรองจ่ายค่าเดินทางไปต่างประเทศมีการคืนเงินยืมเกินกาหนด
สูงที่สุดคิดเป็น 69.2% ส่วนสาเหตุของการส่งเงินคืนทดรองจ่ายเกินเวลากาหนด พบว่าเกิดจากเอกสารไม่ถูกต้อง การ
ขาดความรู้เรื่องกฎระเบียบการคืนเงิน และการขาดระบบแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ
จากปั ญหาดั งกล่ าวข้ างต้ น ผู้ วิ จั ยจึ งได้ พั ฒนาการจั ดท าฐานข้ อมู ลด้ านเงิ นยื มทดรองจ่ ายเพื่ อใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว สามารถตรวจสอบและเร่งรัดการส่งคืนเงินยืมทดรองจ่ายให้
ทันตามกาหนดเวลา รวมถึงสามารถลดเวลาในการปฏิบัติงานและมีเวลาเพิ่มขึ้นสาหรับการปฏิบัติงานด้านอื่น เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดกับองค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสาหรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านเงินยืมทดรองจ่ายงานการเงินและบัญชี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นเงิ น ยื ม ทดรองจ่ า ยงานการเงิ น และบั ญ ชี คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระเบียบวิธีวิจยั
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยรูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) จากสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการส่งคืนเงินยืมทดรองจ่ายเกินกาหนดเวลา ของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากรายการยืมเงินทดรองจ่าย 875 รายการ ประจาปี
งบประมาณ 2556 (พัชรี, 2557) เพื่อนามากาหนดรูปแบบของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเงินยืมทดรองจ่าย
งานการเงินและบัญชี โดยการใช้ฟังก์ชัน ในโปรแกรม Microsoft Excel 2010 รวมทั้งการทดสอบประสิทธิภาพ
ของระบบโดยใช้สัญญายืมเงินของบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ของเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2559 จานวน 100 รายการ โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. สรุปปัญหาด้านเงินยืมทดรองจ่าย งานการเงินและบัญชี
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเงินยืมทดรองจ่าย งานการเงินและบัญชี
3. การทดสอบประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลด้านเงินยืมทดรองจ่าย งานการเงินและบัญชี

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. สรุปปัญหาด้านเงินยืมทดรองจ่าย งานการเงินและบัญชี
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการยืมเงินทดรองจ่ายคณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีงบประมาณ 2556 จานวน 875
รายการ ของพัชรี (2557) พบว่ามีจานวนผู้ส่งคืนเงินยืมทดรองจ่ายเกินกาหนดเวลา 214 รายการ เป็นรายการยืม
เงินค่าเดินทางไปต่างประเทศ 69.2% รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผน ค่า เดินทางในประเทศ และค่าวัสดุ
มีจานวนผู้ส่งคืนเงินยืมทดรองจ่ายเกินกาหนดเวลาคิดเป็น 32.1, 28.6 และ 28.4% ตามลาดับ ขณะที่ค่าใช้สอยมี
จานวนผู้ส่งคืนเงินยืมทดรองจ่ายเกินกาหนดเวลาน้อยที่สุด คิดเป็น 9.6% และจากการศึกษาถึงสาเหตุของการ
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ส่งคืนเงินยืมทดรองจ่ายเกินกาหนดเวลา พบว่าเกิดจากเอกสารไม่ถูกต้อง ผู้ยืมเงินขาดความรู้เรื่องกฎระเบียบการ
คืนเงิน และการขาดระบบแจ้งเตือนที่มีประสิทธิภาพ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 สาเหตุของการส่งคืนเงินยืมทดรองจ่ายเกินกาหนดเวลา ปีงบประมาณ 2556 (พัชรี, 2557)
รายการ

จานวน
รายการ

โครงการ
ตามแผน

78

ค่าเดินทาง
ต่างประเทศ

13

ค่าเดินทาง
ในประเทศ

91

ค่าวัสดุ

465

ค่าใช้สอย

228

รวม

875

รายการส่งคืนเงินยืม
เกินกาหนดเวลา
สาเหตุของการส่งคืนเงินยืมทดรองจ่ายเกินกาหนดเวลา
(%)
25 (32.1)
1. โครงการทีเ่ ป็นลักษณะโครงการใหญ่ ประกอบด้วยโครงการย่อยหลายโครงการ ซึ่ง
มีผู้รับผิดชอบหลายหน่วยงาน หากมีโครงการย่อยเพียงโครงการเดียวส่งเอกสาร
เกินกาหนดเวลา ส่งผลให้การคืนเงินทดรองที่ยืมทั้งโครงการเกินกาหนด ไปด้วย
2. เอกสารไม่ถูกต้อง ต้องใช้เวลากลับไปแก้ไข
3. ผู้ยืมเงินขาดความรู้เรื่องกฎระเบียบการคืนเงิน
4. ไม่มีการแจ้งเตือนอย่างเป็นระบบ
9 (69.2)
1. ผู้ยืมเงินมีการเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
2. เอกสารไม่ถูกต้อง ต้องใช้เวลากลับไปแก้ไข การแก้ไขเอกสารที่มาจากต่างประเทศ
จาเป็นต้องใช้เวลานาน
3. ผู้ยืมเงินขาดความรู้เรื่องกฎระเบียบการคืนเงิน ซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดพลาดของ
เอกสารที่ใช้ประกอบการคืนเงินยืม
4. ไม่มีการแจ้งเตือนอย่างเป็นระบบ
26 (28.6)
1. ผู้ยืมเงินมีการเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
2. เอกสารไม่ถูกต้อง ต้องใช้เวลากลับไปแก้ไข
3. ผู้ยืมเงินขาดความรู้เรื่องกฎระเบียบการคืนเงิน
4. ไม่มีการแจ้งเตือน
132 (28.4)
1. เอกสารไม่ถูกต้อง ต้องใช้เวลากลับไปแก้ไข
2. ผู้ยืมเงินขาดความรู้เรื่องกฎระเบียบการคืนเงิน
3. ไม่มีการแจ้งเตือน
22 (9.6)
1. เอกสารไม่ถูกต้อง ต้องใช้เวลากลับไปแก้ไข
2. ผู้ยืมเงินขาดความรู้เรื่องกฎระเบียบการคืนเงิน
3. ไม่มีการแจ้งเตือน
214 (100)

2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเงินยืมทดรองจ่าย งานการเงินและบัญชี
ผู้วิจัยได้ทาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านเงินยืมทดรองจ่าย โดยการใช้ฟังก์ชัน ในโปรแกรม Microsoft
Excel 2010 ซึ่งระบบฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วย
1) การบันทึกข้อมูล เพียง 2 แผ่นงาน และมีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน (ภาพที่ 1) โดยเลขที่เช็ค ทั้ง 2 แผ่น
งาน จะต้องตรงกัน เมื่อกรอกแผ่นงานที่ 2 แล้ว ในการคื นเงินของผู้ยืม ข้อมูลการคืนเงินจะมีการเชื่อมโยงไปยัง
แผ่นงานที่ 1 โดยไม่ต้องทาการสรุปผลซ้า และเรียกรายงานการคืนเงินยืมของเลขเช็คได้ทันที การเชื่อมโยงข้อมูล
กัน สามารถตรวจรายการได้สะดวก ง่าย และรวดเร็วขึ้น ซึ่งแตกต่างกับการจัดเก็บข้อมูลแบบเดิม ที่จัดเก็บโดยแยก
แผ่นงานออกหลาย แผ่นงาน จึงทาให้การเรียกผลการตรวจสอบใช้เวลาค่อนข้างมาก
2) การแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้าได้ โดยส่งหนังสือแจ้งเตือนกับผู้ยืมได้เลยโดยการเชื่อมต่อกับชื่อ E-mail
address ผ่านระบบฐานนี้ (ภาพที่ 2) ใน แผ่นงานที่ 1 มีฟังก์ชันการแจ้งเตือน การครบกาหนดของผู้ ยืมโดยจะมี
การเตือนเมื่อใกล้ครบกาหนด 7 และ 15 วัน เพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้การเงินรับทราบและทาการส่ง E-mail ให้แก่
ผู้ยืม เมื่อใกล้ครบกาหนด 7 วัน จะมีข้อความเตือน “เหลือเวลาอีก 7 วัน” และพร้อมทั้งแสดงชื่อของผู้ยืม เมื่อทา
การกดที่ลิงค์ชื่อของผู้ยืมแล้วจะแสดงดังภาพที่ 3
3) สามารถออกรายการยืมเงินเป็นรายเดือน ซึ่งสามารถทราบรายจ่ายจริงและยอดเงินคงเหลือผ่านระบบ
ฐานข้อมูล โดยไม่ต้องเสียเวลาไปปรับสมุดที่ธนาคาร ซึ่งจากการเชื่อมโยงกันของทั้ง 2 แผ่นงาน โดยกรอกข้อมูล ใน
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แผ่นงานที่ 2 และเชื่อมโยงข้อมูลมายัง แผ่นงานที่ 1 จะทาให้สรุป ข้อมูลยอดใช้จริง ยอดเงินสด และเงินคงเหลือ
สุทธิ เมื่อต้องการทราบได้ทันที (ภาพที่ 4)
3. การทดสอบประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลด้านเงินยืมทดรองจ่าย งานการเงินและบัญชี
ผู้วิจัยดาเนินการทดสอบประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้น โดยการบันทึกลูกหนี้แ ละรายการ
ยืมเงินทดรองจ่าย ของเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2559 โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 พบว่าการ
ปฏิบัติงานด้านการบันทึกข้อมูลและการตรวจสอบวันครบกาหนดส่งคืนทาได้สะดวกรวดเร็ว ซึ่งใช้เวลารวมเพียง 4
นาที ต่อสัญญา และการจัดทารายงานใช้เวลาเพียง 20 นาทีต่อครั้ง ขณะที่การบันทึกข้อมูลและการตรวจวันครบ
กาหนดในระบบเดิมต้องใช้เวลา 10 นาที ต่อสัญญา และการจัดรายงานในระบบเดิมใช้เวลา 60 นาทีต่อครั้ง
(ตารางที่ 2) และสามารถแจ้ ง เตือนผู้ ยืมเงิ น ให้ทราบล่วงหน้า ซึ่ง จะสามารถลดปัญ หาการส่ง คื น เงิ นยื มลงได้
นอกจากนี้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลนี้ยังสามารถทาให้ทราบยอดเงินใช้จริง ยอดเงินสดเหลือจ่ายที่รับคืน และ
ยอดเงินคงเหลือสุทธิ ทาให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ต้องเสียเวลาไปธนาคารบ่อยครั้ง ในการเช็คยอดเงิน ทาให้มีเวลาเหลือ
สาหรับการปฏิบัติงานอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แผ่นงานที่ 1 ทะเบียนคุมเช็ค เก็บข้อมูลการออกเลขเช็ค จานวนเงิน และสรุป ผลการใช้จริง

แผ่นงานที่ 2 เบิกคืนเงิน เก็บข้อมูลการคืนเงินของผู้ยืม

ภาพที่ 1 การบันทึกข้อมูล 2 แผ่นงาน และมีการเชื่อมโยงข้อมูลกัน
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ภาพที่ 2 การแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้าได้ โดยส่งหนังสือแจ้งเตือนกับผูย้ ืมได้เลยโดยการลิงค์กับชื่อ E-mail address

ภาพที่ 3 การแจ้งเตือนให้การเงินรับทราบและทาการส่ง E-mail ให้แก่ผู้ยืม

ภาพที่ 4 สรุปรายการยืมเงินเป็นรายเดือน
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบเวลาในการปฏิบัติงานขั้นตอน ในการบันทึกข้อมูลระบบเดิมกับระบบใหม่
เวลา(นาที) /
เวลา(นาที) /
ระบบใหม่
สัญญา
สัญญา
1. ต้องบันทึกรายการเงินยืมหลายแบบ หลายแผ่นงาน
2
1. ทาการบันทึกข้อมูล เหลือ 2 แผ่นงาน และมีการ
1
เช่น การบันทึกเช็คสัง่ จ่าย การบันทึกลูกหนี้การบันทึก
เชื่อมโยงข้อมูลกัน
การส่งคืนเงินของลูกหนี้ และการบันทึกรายการเงินสด
2. การตรวจสอบเอกสารเสียเวลามาก ต้องเลือกดูแต่
3
2. มีการเชื่อมโยงข้อมูลกันสามารถตรวจรายการได้
1
ละ แผ่นงาน
สะดวก ง่าย และรวดเร็วขึ้น
3. การแจ้งเตือนไม่ทนั เวลาต้องใช้เวลาตรวจสอบ
5
3. การแจ้งเตือนก่อนล่วงหน้าได้ โดยส่งหนังสือแจ้งเตือน
2
กับผู้ยืมได้เลย ทาง E-mail address ผ่านระบบฐานนี้
4. การทารายงานมีความยุ่งยาก ต้องใช้เครื่องคิดเลข
60
4. สามารถออกรายได้การยืมเงินเป็นรายเดือน สามารถ
20
ช่วยในการจัดทา
ทราบรายจ่ายจริง และยอดเงินคงเหลือผ่านระบบ
ฐานข้อมูลโดยไม่เสียเวลาไปปรับสมุดที่ธนาคาร
ระบบเดิม
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กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีงบประมาณ 2559 ภายใต้โครงการการวิเคราะห์เงินยืมทดรองจ่ายงานการเงินและ
บัญชี คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอขอบคุณนายอภิสิทธิ์ แสนหล้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคทางคอมพิวเตอร์

เอกสารอ้างอิง

พัชรี เกิดชุ่ม. 2557. การวิเคราะห์เงินยืมทดรองจ่ายงานการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง. การประชุมวิชาการประจาปี พ.ศ. 2557 ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศ
ไทย (ปอมท), วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557. ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง, กรุงเทพมหานคร. หน้า 66-69.
สจล. 2552ก. ระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงินและ
ทรัพย์สิน และการบัญชีสถาบัน พ.ศ. 2552.
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ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สัตว์น้าในแม่น้าปิง
แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
Students' Satisfaction of Community Participation in Aquatic Conservation
Activity in Ping River
____________________________________________________________________1
ประจวบ ฉายบุ
Prachaub Chaibu1

บทคัดย่อ

การวิจัยในชั้นเรียนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เรียน วิชาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางน้า (จป 412) ในส่วนเนื้อหา การอนุรักษ์
สัตว์น้าแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดยการสุ่มตัวอย่าง 73 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือ ประเมินความพึงพอใจ 5 ช่วง ตามหลัก Likert ผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยด้านการปล่อยสัตว์น้าในแหล่ง
น้าธรรมชาติ/แหล่งน้ าอนุรั กษ์เป็นการอนุ รักษ์พั นธุ์สั ตว์ น้าและสิ่งแวดล้อมทางน้ า (4.30) กิจกรรมการอนุ รักษ์
สิ่งแวดล้อมที่จัดโดยชุมชน/ หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนสามารถกระตุ้นให้ชุมชนดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่าง
ยั่งยืน (4.24) อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับมาก ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม/การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม (4.20) ด้านความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ (4.14) ด้านดัชนีความสุขโดยรวมหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรม (4.08) ด้านความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม (4.00) ด้านความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม
(3.97) และด้านความเหมาะสมของวันและเวลาที่จัดกิจกรรม (3.91) ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของทุกด้าน อยู่ในระดับดี
(4.11) และร้อยละ 98.9 เห็นควรให้มีกิจกรรมนี้ต่อไป
คาสาคัญ: ความพึงพอใจ อนุรักษ์สัตว์น้า ส่วนร่วมชุมชน แม่น้าปิง

Abstract

This classroom research aimed to determine satisfaction toward learning activities of
undergraduate students studying Community Cooperated Aquatic Conservation in a course entitled
Fisheries Conservation and Management (FB 412) in 1/2558 semester. Totally, 73 students were
randomly selected who participated in this activity and satisfaction questionnaires were a research
tool using a five-category Likert scale. The satisfaction results showed that the release of aquatic
animals into public reservoirs / reservoirs are the places for aquatic animals and aquatic environment
conservation (4.30); environment conservation handling by communities, government and private
sectors is able to induce the communities to take care and conserve the environment sustainably
(4.24). The average of satisfaction in high levels included the participation in environmental
conservation (4.20); the overall in participation in this activity (4.14); happy index after participation in
this activity (4.08); the suitability of activity pattern (4.00); the suitability of activity place (3.97); the
suitability of time for activity (3.91). The overall of the satisfaction was in a good level (4.11) and
98.9% would like to continue this activity.
Keyword: satisfaction, aquatic conservation, community participation, ping river

บทนา

ปัจจุบัน ความสาคัญของสิ่งแวดล้อมต่อวิถีการดาเนินชีวิต ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและภัยธรรมชาติที่
เกิดขึ้น สร้างเป็นแรงกดดันที่จะให้องค์การเป็นองค์การที่ดี มีการกาหนดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้
1

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้, จังหวัดเชียงใหม่, 50290
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เป็นหน้าที่อย่างชัดเจน (Carroll and Buchholtz, 2003) แม่น้าปิง เป็นแม่น้าที่มีความสาคัญของจังหวัดเชียงใหม่
ประชากรส่วนใหญ่อาศัยน้าจากแม่น้าปิงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม รวมทั้งด้านการประมง มีการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรประมงโดยขาดการให้ความสาคัญในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง เป็นผลทาให้ปริมาณสัตว์น้าลดลง
อย่างต่อเนื่อง ขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง มีการใช้ทรัพยากรประมงอย่างไม่รู้คุณค่า การทาลายแหล่ง
เพาะพันธุ์วางไข่ของสัตว์น้า การใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย การที่จะแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรสัตว์น้าใน
ชุมชนนั้น คนในชุมชนต้องเป็นผู้ที่แก้ไขปัญหาเองโดยมีแผนการจัดการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าในชุมชน ซึ่งแผนการ
ต่างๆ เหล่านี้ต้องมีที่มาจากปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน เมื่อเป็นเช่นนี้ทิศทางในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าใน
แม่น้าปิง จึ งมุ่งไปที่การเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้าเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นโดยมีกระบวนการฟื้นฟู
ทรัพยากรสัตว์น้าในแม่น้าปิงให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมและปลูกจิตสานึกให้ประชาชนตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญ
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้าในแม่น้าปิงให้มากขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ท้องถิ่นและประชาชนเข้ามามีส่วนร่ว มอย่าง
ใกล้ชิดมีการปลุกกระแสให้ท้องถิ่นและประชาชนรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเกิดการตื่นตัวและตระหนักเห็น
ความสาคัญของการอนุรักษ์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
สัตว์น้าเป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างหนึ่งซึ่งมนุษย์ได้นามาใช้ประโยชน์มากมายแต่ในสภาพปัจจุบันสัตว์น้า
จากแหล่งน้าธรรมชาติได้ลดลงทั้งชนิดและปริมาณอย่างเห็นได้ชัด จึงทาให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของมนุษย์
และทาให้ขาดความสมดุลต่อระบบนิเวศในธรรมชาติ ดังนั้นการดาเนิ นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้าจะประสบ
ความสาเร็จได้ จึงจาเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือและความรับผิดชอบจากทุกๆ ฝ่ายอย่างจริงจังและจริงใจ อาทิ
เจ้าหน้าที่ หน่วยงานทั้งภาครัฐฯและเอกชน องค์กรต่างๆ ตลอดถึงประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้า ซึ่งอาจทาได้หลายวิธี เช่นการจั ดกิจกรรมให้กับเยาวชนและชุ มชนให้ตระหนักถึง
ความสาคัญของทรัพยากรสัตว์น้าโดยเฉพาะปลา การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับปลาและสัตว์น้าหายากใกล้สูญ
พันธุ์ การน าความรู้เกี่ ยวกับทรัพยากรทางน้ามาบูรณาการเข้ ากับกิ จกรรมการเรียนการสอน ของโรงเรียนและ
สถานศึกษาในชุมชน มีการจัดตั้งชมรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้าไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้าเองหรือกระทั่งแหล่ง
น้าด้วย การให้ความร่วมมือทั้งในหน่วยงานทุกระดับกับตัวชุมชนเอง ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะทาให้การอนุรักษ์ทรัพยากร
น้าตลอดจนทางการประมงและทรัพยากรธรรมชาติมีประสิทธิภาพเห็นผลเร็วเป็นรูปธรรมมากขึ้น และส่งผลให้เกิดการ
รักษาทรัพยากรทางน้าได้อย่างยั่งยืน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการมีส่วนร่วมเป็นกิจกรรมที่ผู้วิจัยได้นามาใช้จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมกับชุมชนในสาระการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พัฒนา
ปรับปรุงจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุขและมีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (กรมวิชาการ, 2544 ) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีระดับความพึงพอใจ
หรือ ทัศนคติต่อกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้นๆ โดยเกิดจากพื้นฐานของการรับรู้
ค่านิยมและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ ระดับของความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมนั้นๆ สามารถตอบสนอง
ความต้องการแก่บุคคลนั้นได้ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ แต่
ถ้าเมื่อใดที่สิ่งนั้นสามารถตอบสนองและทาให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกทางบวกแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้า
สิ่งใดสร้างความรู้สึกผิดหวังไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย ก็จะทาให้เกิดความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ (สายจิตร,
2546) จะได้นาไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมนี้และยังเป็นแนวทางสาหรับอาจารย์ที่สนใจจะทาการวิจัยในชั้นเรียนและ
พัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง มีความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่กาหนดให้มี
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนามาจากงานวิจัยที่ผู้สอนพัฒนาขึ้นและนาไปใช้ในการพัฒนาวิธีสอน การจูงใจให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจ อยากรู้อยากเรียน การพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน การเพิ่มสัมฤทธิผลการเรียน และการสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วัลลภา, 2555 ; สินธะวา, 2556) ต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึ กษาที่มีต่อกิจกรรมในการสอน นักศึ กษาระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชาการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางน้า (จป 412) ในส่วนเนื้อหา การอนุรักษ์สัตว์น้าแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนาไปปรับปรุงกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนวิชานี้ต่อไป
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ระเบียบวิธีวิจยั

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จานวน 73 ชุด เป็น
เครื่องมือในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักศึกษาที่เรียนวิชาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
ทรัพยากรทางน้า (จป 412) ในส่วนเนื้อหา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ในรูปแบบ
พิธีกรรมสืบชะตาปลาร่วมกับการปล่อยสัตว์น้า ภาคเรีย นที่ 1 ปีการศึ กษา 2558 จ านวน 271 คน ผ่านการ
ดาเนินการกิจกรรมพิธีสืบชะตาปลา “เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ” ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
แม่น้าปิง เทศบาลตาบลสันผีเสื้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 สิงหาคม 2558 โดยคาถามหลัก
คือ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ คาถามเพื่อยืนยันความชัดเจน คือ กิจกรรมที่เข้าร่วมเป็น
ข้อกาหนดในวิชาเรียนใช่หรือไม่ และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมใดบ้าง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ขององค์ การอื่นๆ ในสังคม และข้อเสนอแนะ โดยใช้แบบประเมิน
สามารถสรุปผลการประเมิน ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม โดยการให้คะแนนความพึงพอใจ
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับน้อยที่สุด (1) ระดับน้อย (2) ระดับปานกลาง (3) ระดับมาก (4) และระดับมาก
ที่สุด (5) ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงความคิดเห็นในแบบประเมินผลที่มีประเด็นความคิดเห็นทั้งหมด 9 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูลได้มีการกาหนดวิธีการทางสถิติ เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป โดย
แยกวิเคราะห์ตามลาดับดังนี้
1. วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามนามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency)
และร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
ทรัพยากรทางน้า(จป 412) มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตาม ชูศรี
(2541) เกณฑ์การแปลความหมายตามหลัก Likert ได้กาหนดแบบช่วงออกเป็น 5 ช่วง ตามเกณฑ์การให้คะแนน
โดยใช้สูตรคานวณพิสัย (Range) ตาม วิเชียร (2529) เกณฑ์การแปลความหมายได้กาหนด ดังนี้
ค่าเฉลี่ยมีค่าระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยมีค่าระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการมาก
ค่าเฉลี่ยมีค่าระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการปานกลาง
ค่าเฉลี่ยมีค่าระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อย
ค่าเฉลี่ยมีค่าระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการน้อยที่สุด

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

การประเมินความพึงพอใจ พิธีสืบชะตาปลา “เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี”และการทอดผ้าป่าสามัคคี
มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 460 คน เป็นนักเรียน คณะผู้บริหารและคณะสมาชิกเทศบาลตาบลสันผีเสื้อ
ผู้นาชุมชนตาบลสันผีเสื้อ ประชาชนบ้านท่าหลุก พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบลสันผีเสื้อ เจ้าหน้าที่จาก
สานักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดเชียงใหม่ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชาการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางน้า(จป 412) ในส่วนเนื้อหา การอนุรักษ์สัตว์น้าแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2558 จากแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาเข้าร่ว มโครงการนี้ จานวน 73 คน โดยใช้แบบ
ประเมินสามารถสรุปผลการประเมิน ระดับคะแนนความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม โดยผลการวิจัยได้ค่าเฉลี่ย
ตามตารางที่ 1 ดังนี้
1. ด้านการปล่อยสัตว์น้าในแหล่งน้าธรรมชาติ/แหล่งน้าอนุรักษ์เป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าและสิ่งแวดล้อม
ทางน้า พบว่า ร้อยละ 39.5 และ 51.3 ของกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมากและดี ในด้านการปล่อย
สัตว์น้าในแหล่งน้าธรรมชาติ/แหล่งน้าอนุรักษ์เป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าและสิ่งแวดล้อมทางน้า มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจ เท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับมากที่สุด

24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม นงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

161

การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2559 และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครัง้ ที่ 1”

2. ด้านการกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จัดโดยชุมชน/ หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนสามารถกระตุ้นให้
ชุมชนดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน พบว่าร้อยละ 37.3 และ 49.4 ของกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับดีมากและดี ในด้านกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จัดโดยชุมชน/ หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนสามารถกระตุ้นให้
ชุมชนดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.24 อยู่ในระดับมากที่สุด
3. ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม/การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พบว่าร้อยละ 36.2 และ 48.0 ของกลุ่มตัวอย่าง มี
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับดีมากและดี ในด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม/การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจ เท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับมาก
4. ด้านความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ พบว่าร้อยละ 31.4 และ 52.4 ของกลุ่มตัวอย่าง มีความ
พึงพอใจ อยู่ในระดับดีมากและดี ในด้านด้านความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.14 อยู่ในระดับมาก
5. ด้านดัชนีความสุขโดยรวมหลังการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่าร้อยละ 27.3 และ 56.1 ของกลุ่มตัวอย่าง มีความ
พึงพอใจ อยู่ในระดับดีมากและดี ในด้านดัชนีความสุขโดยรวมหลังการเข้าร่วมกิจกรรมด้านดัชนีความสุขโดยรวมหลัง
การเข้าร่วมกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.08 อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
การมีส่วนร่วมที่ผู้วิจัยได้พัฒนาปรับปรุงจากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มุ่งพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขและมีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (กรมวิชาการ, 2544) และเพื่อเป็น
แนวทางสาหรับอาจารย์ที่สนใจจะทาการวิจัยในชั้นเรียนและพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง มีความสอดคล้องกับ
การประกันคุ ณภาพการศึ กษาระดับอุดมศึ กษา ที่กาหนดให้มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนามาจากงานวิจั ยที่ผู้สอน
พัฒนาขึ้นและนาไปใช้ในการพัฒนาวิธีสอนและสอดคล้องกับแนวคิดของสายจิตร (2546) ที่กล่าวถึงความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ แต่ถ้าเมื่อใดที่สิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการ
หรือทาให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกทางบวกแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งใดสร้างความรู้สึกผิดหวังไม่บรรลุ
จุดมุ่งหมาย ก็จะทาให้เกิดความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ
6. ด้านความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม พบว่าร้อยละ 23.6 และ 53.1 ของกลุ่มตัวอย่าง มีความพึง
พอใจ อยู่ในระดับดีมากและดี ในด้านความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.0
อยู่ในระดับมาก
7. ด้านความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม พบว่าร้อยละ 21.0 และ 56.1 ของกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีมากและดี ในด้านความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 3.97 อยู่ใน
ระดับมาก
8. ด้านความเหมาะสมของวันและเวลาที่จัดกิจกรรม พบว่าร้อยละ 21.0 และ 58.3 ของกลุ่มตัวอย่าง มีความ
พึงพอใจ อยู่ในระดับดีมากและดี ในด้านความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ
3.91 อยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของทุกด้าน อยู่ในระดับดี (4.11) และนักศึกษาร้อยละ 98.9 เห็นควรให้มีกิจกรรมนี้
ต่อไป เห็นควรให้จัดกิจกรรมต่อเนื่องในทุกๆ ปี เพื่อสืบทอดประเพณี สร้างจิตสานึก กระตุ้นให้เยาวชนและชุมชนเห็น
ความสาคัญของการอนุรักษ์เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างน้าที่ยั่งยืนต่อไปเห็น
ค่าระดับคะแนนการประเมินความพึงพอใจนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชาการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทางน้า (จป 412) ในส่วนเนื้อหา การอนุรักษ์สัตว์น้าแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558 ที่เข้าร่วมกิจกรรมพิธีสืบชะตาปลา “เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี” ปี พ.ศ. 2558 พบว่า
ระดับคะแนนการประเมินความพึงพอใจด้านความเหมาะสมของวัน/เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรมพบว่าผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และ 3.97 ตามลาดับ ความเหมาะสมของรูปแบบในการจัด
กิจกรรมที่นาเอาพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อของวัฒนธรรมทางภาคเหนือเข้ามามีส่วนร่วมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กว่าร้อยละ 76.7 เห็นว่ามีความเหมาะสมและควรจะจัดขึ้นเป็นประจาทุกปีเพื่อให้ผลการดาเนินงานมีความต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ความคิดเห็นร้อยละ 88.7 เห็นว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นภายในชุมชนและจัดโดยบุคลากรใน
ชุมชนทาให้ผู้เข้าร่วมมีความเชื่อมั่นว่าจะกระตุ้นให้ชุมชนได้ดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าได้
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อย่างยั่งยืน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 98.9 (ตารางที่ 1) เห็นควรให้จัดกิจกรรมต่อเนื่องในทุกๆ ปี เพื่อสืบทอด
ประเพณี สร้างจิตสานึก กระตุ้นให้เยาวชนและชุมชนเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างน้าที่ยั่งยืน
ต่อไป นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เห็นว่าพิธีสืบชะตาปลา “เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี” ปีพ.ศ. 2558 นี้
เป็นกิจกรรมที่ดีเป็นที่พึงพอใจนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่วิชาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรทาง
น้า (จป 412) ในส่วนเนื้อหา การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้าแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพิธีสืบชะตาปลา วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า เทศบาลตาบลสันผีเสื้อ อาเภอสันผีเสื้อ จังหวัดเชียงใหม่
ปัจจัย

ค่าเฉลี่ย
3.91
3.97
4.00
4.20

1. ความเหมาะสมของวันและเวลาที่จัดกิจกรรม
2. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม
3. ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม
4. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม/การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. การปล่อยสัตว์น้าในแหล่งน้าธรรมชาติ/แหล่งน้าอนุรักษ์เป็นการอนุรักษ์พันธุ์
4.30
สัตว์น้าและสิ่งแวดล้อมทางน้า
6. กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จัดโดยชุมชน/ หน่วยงานของรัฐหรือ
4.24
เอกชนสามารถกระตุ้นให้ชุมชนดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
7. ดัชนีความสุขโดยรวมหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
4.08
8. ความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
4.14
คะแนนเฉลี่ย
4.11
9. เห็นควรให้มีกิจกรรมนี้ต่อไปหรือไม่;
ไม่เห็นควร = 1.1%, เห็นควร = 98.9%

ความพึงพอใจ
S.D.
0.65
0.68
0.70
0.69

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก

0.63

มาก

0.68

มาก

0.73
0.71
0.52

มาก
มาก
มาก

สรุปผลการวิจยั

จากการวิจัยครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ ความพึงพอใจระดับมาก ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านความเหมาะสม
ของวันและเวลาที่จัดกิจกรรม ด้านความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม ด้านความเหมาะสมของรูปแบบการจัด
กิจกรรม ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม/การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการปล่อยสัตว์น้าในแหล่งน้าธรรมชาติ/แหล่ง
น้าอนุรักษ์เป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าและสิ่งแวดล้อมทางน้า ด้านกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จัดโดยชุมชน/
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนสามารถกระตุ้นให้ชุมชนดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ด้านดัชนีความสุข
โดยรวมหลังการเข้าร่วมกิจกรรม และด้านความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ และส่วนใหญ่เห็นควร
ให้มีกิจกรรมนี้ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้การสนับสนุน
งบประมาณในการทาการวิจัยครั้งนี้
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ผลการเรียนรู้แนวพระราชดาริทฤษฎีใหม่ ผ่านโครงการฝึกอบรม การเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ
“จากงานวิจยั สู่ชุมชนเกษตรพอเพียง”
Learning Achievement of The New Theory through A Deep - Litter Pig Production
“From Research to the Agricultural Sufficiency Community” Training
___________________________________________________________________
1
1
ภูวดล ประพฤติดี และวิภาวดี ครุฑศึก
Phoowadon Prapruetdee1 and Vipawadee Krutsuek 1

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ประเมินผลการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดาริ
ของ ในหลวงด้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงสัตว์มาถ่ายทอดผ่านการเผยแพร่ผลงานวิจัยในตาแหน่ง
นักวิชาการเกษตร ให้แก่สมาชิกในชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยการนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการ การ
เลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ “จากงานวิจัยสู่ชุมชนเกษตรพอเพียง”โดยใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตรที่จัดฝึกอบรมแบบ
CIPP Model มีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จานวน 100 คน ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร ตาบลสลุย
กลุ่มครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนวัดน้อมถวายและกลุ่มเกษตรกรตาบลวังใหม่และเขตพื้นที่ใกล้เคียง ในจังหวัด
ชุ มพร โดยใช้ แบบทดสอบความรู้ ก่ อน - หลั งการฝึ กอบรม และแบบสอบถามและแบบสั มภาษณ์ ความคิ ดเห็ น
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเชิงวิชาการที่เพิ่มขึ้นจากการทาแบบทดสอบก่อน –หลัง
การเข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 96.25 และ 2) ในด้านของการประเมินผลผลิต คือ โครงการสามารถส่งเสริมอาชีพ
ให้กับเกษตรกรได้ ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ เห็นว่าโครงการมีประโยชน์ต่อชุมชน โครงการไม่ซับซ้อน
สามารถนาความรู้ที่ไปใช้ได้จริง คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนาความรู้ที่ได้จาก
โครงการไปปฏิบัติได้จริง ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ ต้องการให้มีการจัดโครงการนี้ในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง และระดับความพึงพอใจกับโครงการ มีความเหมาะสมมาก ที่ระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 4.31 - 4.62
คาสาคัญ: ผลการเรียนรู้ ทฤษฎีใหม่ หมูหลุมดินชีวภาพ เกษตรพอเพียง

Abstract

The aim of this study was to evaluate the learning achievement of farmers attending Deep –
Litter Pig Production : “From Research to the Agricultural Sufficiency Community” Project which was
a project promoting His Majesty King Bhumibol Adulyadej’s New Agricultural Theory for Sufficient
Economy in animal husbandry via the dissemination of research results to community members in
the targeted areas. The model of an evaluation was CIPP Model. One hundred samples consisted of
farmers/swine farmers in Salui sub district, teachers and students and their parents at Nom - Tawai
School, and the farmers in Wang Mai sub district. Data collected by pre – test and post - test, and
questionnaire with suggestion. The results revealed that 1) Trainees have gained academic
knowledge by scoring higher by the end of a training at 96.25%, and 2) focusing on aspects of a
product topic , this training could encourage such avocation, allowed the community to benefit from
learning, facilitated to be practical, promoted the sufficient economy, turn the knowledge into
practice, gain more knowledge after attending, expect this training to be ongoing project and the
overall satisfaction were considered to be at a high level.
Keyword: achievement, the new theory, deep–litter pig, sufficient agriculture
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บทนา

ระบบการเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ ระบบการเลี้ยงทางเลือกที่แตกต่างไปจากระบบการเลี้ยงทั่วไป ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นระบบปิด และเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ มีการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ขณะที่เกษตรกรรายย่อยไม่สามารถจะ
เลี้ยงหมูเป็นอาชีพหลักได้เนื่องจากปัญหาของต้นทุนการผลิต แต่ก็ยังคงมีการเลี้ยงอยู่บ้างในระบบการเลี้ยงแบบ
หลังบ้าน เพื่อกินเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือน รวมทั้งผลพลอยได้ทางการเกษตร ดังนั้นระบบการเลี้ยงหมูหลุม
ดินชีวภาพจึงน่าจะเป็นระบบที่เหมาะสาหรับการเลี้ยงแบบหลังบ้านและเกษตรกรรายย่อยที่สามารถจัดหาผลพลอย
ได้ทางการเกษตรในพื้นที่มาใช้ประโยชน์ จากการศึกษาของนักวิจัยพบว่าระบบการเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพจะมี
ต้นทุนที่ถูกกว่า มีสุขภาพที่แข็งแรงและคานึงถึงสวัสดิภาพของหมูมากกว่าระบบทั่วไป และเป็นระบบการเลี้ยงที่
ได้รับความนิยมในหลายประเทศเนื่องจากสามารถลดปัญหาการบาดเจ็บและเจ็บป่วยของหมูได้ดีกว่าระบบทั่วไป
รวมทั้งยังเป็นระบบการผลิตที่คานึงถึงระบบนิเวศน์ นอกจากนี้หากมองในบริบทของประเทศไทยจะพบว่าระบบ
การผลิตหมูหลุมดินชีวภาพสอดคล้องกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจชุมชนแบบพอเพียง
ปัจจุบัน ชุมชน/หน่วยงาน/และองค์กรต่างๆ ในจังหวัดชุมพร ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานราชการ และ
ภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาให้มีการจัดตั้งโครงการที่มีกิจกรรมด้านการเกษตรและโครงการด้าน เศรษฐกิจ
พอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนได้ดาเนิ นชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ตามแนวพระราชดาริ”
ซึ่งถือเป็นการเกษตรแบบยั่งยืนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงบัญญัติไว้ครั้งแรก พระองค์ ได้
พระราชทานพระราชดารัส เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ ท้องพระโรง ศาลาเริง วังไกลกังวล อาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แก่รัฐมนตรี เกษตร ของประเทศกาลังพัฒนา 19 ประเทศ ความว่า : “เศรษฐกิจ
พอเพียง” เป็นปรัชญา หรือแนวคิดแต่ “ทฤษฎีใหม่” ไม่ใช่ปรัชญา แต่เป็นการนา “เศรษฐกิจพอเพียง” มา
ประยุกต์เป็นวิธีปฏิบัติ เพื่อช่วยการประกอบอาชีพของเกษตรกร (Suksri et. al., 2008) ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญที่
จะสร้างความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ครรชิต (2554) ได้สรุปในคู่มือการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ถึงหลักการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการ
ฝึกอบรม ที่ควรมีการติดตามประเมินผล โดยคานึงถึงผลจากการเรี ยนรู้ภายหลังจากการฝึกอบรมแล้ว ว่าผู้ผ่าน
การฝึกอบรมมีการตอบสนองอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ต้องสามารถวัดและประเมินผลได้ โดยระบุวิธีการเพื่อแสดงให้เห็น
ว่าจะประเมินและติดตามผลในเรื่องใด โดยทั่วไปอาจแสดงไว้ 2 ส่วน คือ 1) การประเมินผลโครงการ และ 2)
การประเมินและติดตามผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งมีการสร้างเกณฑ์และเครื่องมือประเมินผลการฝึกอบรม ซึ่งปกติ
แล้วผู้จัดโครงการต้องการจะทราบว่า 1) ผู้เข้าอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านความคิด อันได้แก่
ความรู้ ความเข้าใจ ความชานาญและความสามารถในการประเมิน วิเคราะห์ และสังเคราะห์เพียงใด 2) ผู้เข้า
อบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านความรู้สึก เช่น ความสนใจ ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม ในทิศทางใด
ระดับใด 3) ผู้เข้าอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านการประพฤติปฏิบัติ ตลอดจนผลการปฏิบัติงาน
ภายหลัง การฝึก อบรมอย่า งไรและเพีย งใด 4) การเปลี ่ย นแปลง ดัง กล่า วข้า งต้น เป็น การเปลี ่ย นแปลงซึ ่ง
ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมต้องการให้ เปลี่ยนแปลงหรือไม่ และได้ผลดีกว่าการเปลี่ยนแปลงด้วยวิธีการอื่นหรือไม่
และ 5) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วคราวเท่านั้น
โดยขยายขอบข่ายไปยังจุดมุ่งหมายของผลการเรียนรู้ คือ เพื่อทราบถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ฝึกอบรม เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทางาน ผลการปฏิบัติงาน เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการฝึกอบรม
การพัฒนาอาชีพหลังจากการผ่านการฝึกอบรมแล้ว และสิ่งที่ควรพิจารณาในการประเมินผลโครงการ ด้านผลที่
ได้จากการฝึกอบรม ในขั้นตอนของการเรียนรู้ คือ 1) ผู้เข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงตามที่
กาหนดไว้ใน วัตถุประสงค์หลักของโครงการหรือไม่ 2) ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นจากความรู้สึก
ของตนเองเพียงใด และ 3) ผู้เข้าอบรมได้มีประสบการณ์ตามที่ต้องการหรือไม่
ผู้วิจัยในฐานะนักวิชาการเกษตร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสถาบันอุดมศึกษา มีบทบาทสาคัญในการเข้าถึงชุมชนและ
เป็นผู้ประสาน งานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมระหว่างคณาจารย์และบุคลากรภายในสถาบันกับชุมชน จึงได้มี
ความสนใจศึกษาถึงผลการเรียนรู้ การเกษตรทฤษฎี ใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ จากความร่วมมือของหน่วยงานหลายภาคส่วน ก่อให้เกิดการบูรณาการกับงานวิจัย การเรียนการสอน
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และสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆ ได้ ดังนั้นผลการเรียนรู้ โครงการเรื่อง การเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ “จากงานวิจัย
สู่ชุมชนเกษตรพอเพียง” จึงสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของนักวิชาการเกษตร ในหัวข้อการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเอง และสามารถปรับใช้ได้กับคณาจารย์ นักศึกษา หรือบุคคลตาแหน่งอื่นๆ
ที่สนใจถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรหรือความรู้ที่ตนมี สู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดาริของในหลวง ให้แก่
สมาชิกในชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย ผ่านโครงการ การเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ “จากงานวิจัยสู่ชุมชนเกษตรพอเพียง”

ระเบียบวิธีวิจยั

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร ตาบลสลุย กลุ่มครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนวัดน้อม
ถวายและกลุ่มเกษตรกรตาบลวังใหม่และเขตพื้นที่ใกล้เคียง ในจังหวัดชุมพร จานวน 100 คน
เครื่องมือและวิธีการเก็บข้อมูล
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 1) ใช้แบบทดสอบความรู้ ที่ประกอบด้วยความรู้ด้านการผลิตสุกร และการเลี้ยงหมู
หลุมดินชีวภาพที่สร้างขึ้นเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในเชิงวิชาการที่ เพิ่มขึ้นจากการทาแบบทดสอบก่อน–หลังการ
เข้ารับการฝึกอบรม และ 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว และระดับความคิดเห็นในการเข้ารับการฝึกอบรม
ใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model (Stufflebeam, 2000) เพื่อสร้างประเด็นข้อคาถามในแบบสอบถาม จาก
ระดับน้อยที่สุดไปหามากที่สุด คือ จากระดับ 1 ถึง 5
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นปลายเปิด ต่อเนื่องจากแบบสอบถามเชิงปริมาณในข้อ
ที่ 2) ข้างต้นที่สร้างขึ้น โดยมีการทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ แล้ว สอบถามความคิดเห็นในหัวข้อ 1)
ข้อเสนอแนะนาเพิ่มเติม 2) ความคาดหวังกับโครงการนี้เป็นอย่างไรบ้าง และ 3) ปัญหาอุปสรรคที่พบเมื่อได้เข้าร่วม
โครงการ โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้กรอกแบบสอบถามเองทั้งหมด
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สาหรับแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อน – หลัง การเข้ารับการฝึกอบรม ใช้
คะแนนจากการทาแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม ลบคะแนนจากการแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรมของบุคคลเดียวกัน
(นับเฉพาะคนที่ทาแบบทดสอบครบทั้งก่อนและหลังเท่านั้น (คนที่ทาไม่ครบ ไม่สามารถนามาเปรียบเทียบกันคนอื่นๆ
ได้) โดยผลที่ได้ตอ้ งเป็น + 1 ขึน้ ไป และไม่มีการทาผิดซ้าในข้อเดิมเท่านั้น จึงถือเป็นความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากเข้ารับ
ฝึกอบรม ดังนี้
ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้น =

ผู้ที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้น
X 100
จานวนผู้ทาแบบทดสอบทั้งก่อนและหลัง

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สาหรับระดับความคิดเห็นที่มีต่อโครงการในประเด็นสภาวะแวดล้อม ปัจจัย
นาเข้า กระบวนการและผลผลิต วิเคราะห์โดยให้ค่าคะแนนระดับความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ด้วยโปรแกรม SPSS
(กัลยา, 2548)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การประเมินข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ความคาดหวังกับโครงการและปัญหา
อุปสรรคที่พบ ใช้การวิเคราะห์และสรุปอุปนัย

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากการศึกษาผลของการจัดโครงการ การเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ “จากงานวิจัยสู่ชุมชนเกษตรพอเพียง”
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 100 คน และพบว่า
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1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเชิงวิชาการที่เพิ่มขึ้นจากการทาแบบทดสอบก่อน – หลัง การ
เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ 96.25 (มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ทาแบบทดสอบครบทั้งก่อนและหลังจานวน 80 คน
จากคนที่ทาแบบทดสอบทั้งหมด 100 คน) มีจานวน 77 คน ดังนั้นร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีความรู้
เพิ่มขึ้นจากการทาแบบทดสอบจึงมีค่าเท่ากับ ร้อยละ 96.25
2. การประเมินการเรียนรู้ ด้านผลผลิตของโครงการ โดยใช้แบบสอบถามพบว่า การจัดโครงการ การเลี้ยง
หมูหลุมดินชีวภาพ “จากงานวิจัยสู่ชุมชนเกษตรพอเพียง” มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
4.31 - 4.49 ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 1
3. การประเมินผลข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ผลการแสดงความคิดเห็นในเชิงคุณภาพ) พบว่า ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม แตกต่างกันตามกลุ่มอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงการประเมินผลการเรียนรู้ในเชิงปริมาณ ด้านผลผลิต (Product Evaluation)
ประเด็น
1. โครงการสามารถส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรได้
2. ท่านได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ
3. ท่านเห็นว่าโครงการมีประโยชน์ต่อชุมชน
4. โครงการไม่ซับซ้อนสามารถนาความรู้ที่ไปใช้ได้จริง
5. ท่านคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
6. ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปปฏิบัติได้จริง
7. ท่านได้รับความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ
8. ต้องการให้มีการจัดโครงการนี้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
9. ท่านมีความพึงพอใจกับโครงการในระดับใด
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.36
4.62
4.43
4.41
4.61
4.59
4.31
4.58
4.50
4.49

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.52
0.53
0.52
0.50
0.60
0.60
0.60
0.50
0.50

ความพอใจ
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

ตารางที่ 2 ผลการแสดงความคิดเห็นในเชิงคุณภาพของข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกร รับจ้าง และแม่บ้าน

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ

นักเรียน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- ต้องการไปดูผู้ประกอบการรายอื่นๆ เพิ่มเติม ก่อนตัดสินใจเลี้ยงจริง
- ต้องการให้มีการเยีย่ มชมการเลี้ยงที่บา้ นสมาชิก และดูวิธีเลีย้ ง
- ควรสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง (ต่อยอด) มีการขยายผลออกสู่ครัวเรือนในหมู่บ้าน /ชุมชน
และจัดอบรมเพิ่มเติมในหัวข้อที่หลากหลายขึ้นแต่ยงั คงเกี่ยวข้องกับการเลีย้ งหมู
- ต้องการให้มีโครงการนี้ ต่อๆ ไป
- การเลี้ยงเชิงธุรกิจจาเป็นต้องมีการรับประกันความเสี่ยงด้านการขาดทุน ต้องมีความเป็นไป
ได้เรื่องผลกาไรอย่างชัดเจน
- ควรจัดตั้งกลุ่ม หาตลาดให้ และหากองทุนกู้ยืมให้ได้
- ควรมีความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และสถาบันฯ พระจอมเกล้าฯ และองค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดาเนินการ และต่อยอดความร่วมมือในด้านอื่นๆ
- เป็นโครงการที่ดี และสามารถนาไปเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้ และน่าจะมีโครงการ อย่าง
ต่อเนื่องตลอดไป
- อยากให้อยู่ในวิชาเรียน และมีกิจกรรมปฏิบัติเพื่อรับผิดชอบงานด้วย
- อยากให้โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงหมูหลุม
- อยากให้คนทีบ่ ้านได้มีโอกาสมาอบรม แต่เพราะพ่อกับแม่ไม่มีเวลามาเข้าฟัง คนที่บ้าน
จึงยังไม่ค่อยเชื่อและสนใจที่ลูกหลานเล่าให้ฟัง
- อยากให้คนในชุมชนได้มาศึกษาวิธีการเลี้ยงหมูหลุมให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมอาชีพในชุมชน
- ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองได้มาเรียนรูเ้ รื่องการเลีย้ งหมูหลุม เพราะน่าสนใจมาก
- แม่ไม่ค่อยสนใจ เพราะทาเกษตรอย่างอื่นแล้ว แต่มีช่องทางที่จะทาให้แม่สนใจได้ เพราะ เป็นการ
เลี้ยงแบบต้นทุนต่า
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สรุปผลการวิจยั
จากการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ า รับการฝึกอบรมโครงการ การเลี้ยงหมูหลุมดินชี วภาพ “จาก
งานวิจัยสู่ชุมชนเกษตรพอเพียง” สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเชิงวิชาการที่เพิ่มขึ้น ถึงร้อยละ 96.25
2. ผลการเรีย นรู้ ด้า นผลผลิต ของโครงการ การเลี้ยงหมูหลุมดินชีวภาพ “จากงานวิจัยสู่ชุมชนเกษตร
พอเพียง” มีความเหมาะสม เฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมาก โดยประเด็นย่อยที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ได้แก่ 1) ท่าน
ได้ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ 2) ท่านคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 3) ท่าน
สามารถนาความรู้ที่ได้จากโครงการไปปฏิบัติได้จริง และ 4) ต้องการให้มีการจัดโครงการนี้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
3. ผลของการเรียนรู้และนาองค์ความรู้จากการอบรมไปใช้มีความแตกต่างกันตามกลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือ
เมื่อกลุ่มเป้าหมายในการอบรมมีสถานภาพต่างกัน จะมีผลต่อการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้แตกต่าง
กัน ประกอบด้วย อายุ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ จากการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรโดยรวมเหมือนกัน
และมีจานวนชั่วโมงอบรมที่เท่ากัน
4. จากข้อเสนอแนะนาเพิ่มเติม พบว่า กลุ่มของผู้ที่มีอาชีพเกษตรกร รับจ้าง และแม่บ้าน จะเสนอแนะใน
ประเด็นที่เน้นไปทางด้านการสร้างอาชีพที่หลากหลาย และต้องการเห็นตัวอย่างผู้เลี้ยงจานวนหนึ่งก่อนการตัดสินใจ
เลี้ยงจริง และต้องการให้มีหน่วยงานช่วยสนับสนุนงบประมาณในการเริ่มต้นเลี้ยงหมูหลุมด้วย หากเป็นกลุ่มของผู้ที่
มีอาชีพ ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ จะเน้นการต่อยอดโครงการ การจัดตั้งกลุ่ม จัดหาเงินทุน และสร้างความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน และโรงเรียน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความยั่งยืนของ
โครงการและต่อยอดไปสู่โครงการอื่นๆ ได้ กรณี ผู้ตอบแบบประเมินเป็นกลุ่มของนักเรียน จะเสนอให้มีโครงการ
เลี้ยงหมูหลุมสอดแทรกในวิชาเรียน โดยต้องการให้ผู้ปกครองรับทราบว่าตนทากิจกรรมนี้ในโรงเรียนและสามารถ
สร้างรายได้จริง
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กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการจัดทาแผนกลยุทธ์วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
The Process of Personel Participation on Strategic Planning of
King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Prince of Chumphon Campus
____________________________________________________________________1
ปรัชญ์ชนิน ศิลป์เสวตร์
Pruchanin Sinsaweat1

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กลุ่ม
ตัวอย่างคือ ผู้บริหาร คณาจารย์ และสายสนับสนุน แบบเจาะจง เครื่องมื อการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่าผู้บริหาร คณาจารย์ และ
สายสนับสนุน มีส่วนร่วมในกระบวนการ วิเคราะห์ SWOT ร้อยละ 24.55 กาหนดทิศทางองค์กร ร้อยละ 20.26
วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ ร้อยละ 14.10 กาหนดเป้าประสงค์ ร้อยละ 12.89 กาหนดตัวชี้วัด ร้อยละ 14.10 และ
กาหนดกลยุทธ์ ร้อยละ 14.10 โดยปัญหาและความต้องการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนกลยุทธ์
พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ ปัญหาในระดับมาก ได้แก่ ทักษะการฝึกปฏิบัติหรือ
ประสบการณ์การจัดทาแผนกลยุทธ์ของบุคลากรทุกระดับ ความต้องการเข้าร่วมด้วยความยินดีและเต็มใจ ความรู้
พื้นฐานการจัดทาแผนกลยุทธ์ของบุคลากรทุกระดับ การกาหนดเป็นนโยบายและให้ความสาคัญจากคณะผู้บริหารเรื่อง
การจัดทาแผนกลยุทธ์ขององค์กร จานวนผู้บริหาร คณาจารย์ และสายสนับสนุน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ รวมทั้งรูปแบบการให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่ทั่วถึงชัดเจนและเข้าใจง่าย ส่วน
ปัญหาระดับปานกลาง ได้แก่ ตัวบ่ งชี้วัดความสาเร็จและโอกาสบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมที่สามารถวัดและ
ประเมินผลได้จริง การยอมรับแผนกลยุทธ์ร่วมกันของทุกคนในองค์กร เอกสาร/คู่มือเพื่อประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับ
การจัดทาแผนกลยุทธ์ขององค์กร และระยะเวลาการจัดทาแผนกลยุทธ์ยาวนานไม่สอดคล้องกับภารกิจงานประจาของ
คณะทางาน ตามลาดับ
คาสาคัญ : การพัฒนา กระบวนการมีส่วนร่วม แผนกลยุทธ์

Abstract

This research aimed to study current situations, problems and needs for the promotion of
personnel participation processes in strategic plan development at King Mongkut’s of Technology
Ladkrabang, Prince of Chumphon Campus. The sample constisted of administrators, lecturers and
some specific officers, a tool of research ware questionnaires, and a strategic analysis using of
frequency, average means, and standard deviations. The results demonstrated that those samples
merely participated in the process of SWOT analysis 24.55 percent, direction setting 20.26 percent,
strategic analysis 14.10 percent, objective setting 12.89 percent, indicator setting 14.10 percent, and
strategic setting 14.10 percent. The result also found that an overview of the process of personnel
participation was at the moderate level, yet when focusing in details, high-level-issues were a
number of individual’s strategic skills, willingness for participation, Fundamental knowledge of
strategic planning in individuals, policy setting and valuation by the administrators for strategic
planning, administrators lecturers and officers participating in strategic planning, including intelligible
styles to transfer the strategic planning, and the moderate issues key performance index including
1
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opportunity to achieve empirical evidence by evaluation, acceptance of the strategic planning by
individuals, hands-on and documents for the strategic practice, and were that a prolong strategic
timeline has not matched staffs routines, respectively.
Keywords: development, the process of participation, strategic planning.

บทนา

แผนกลยุทธ์ ถือเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสาหรับการบริหารองค์กร ช่วยให้เกิดการ
ตัดสินใจและการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เป็นกรอบช่วยให้เกิดความร่วมมือกันของบุคลากรทุกระดับในองค์กร
เพื่อลดความเสี่ยงในการดาเนินงาน และช่วยให้องค์กรสามารถปรับกลไกการดาเนินงานให้มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ ดังนั้น การวางแผนกลยุทธ์ จึงเป็นการกาหนดกรอบการทางาน และการวางแผนอย่างมียุทธศาสตร์ที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างวัตถุประสงค์เชิงนโยบายกับเป้าหมายในระดับปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมทั้งเป็นกระบวนการที่ ชี้นาให้สมาชิกในองค์กรกาหนดวิสัยทัศน์ และกาหนดอนาคตด้วยตนเอง เพื่อพัฒนา
แนวทางการปฏิบัติที่จาเป็น และดาเนินการให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในอนาคต ซึ่งในการวางแผนกลยุทธ์ต้องคานึงถึง
คาถามที่ต้องการหาคาตอบ 3 ประการ คือ ในปัจจุบันการดาเนินงานขององค์กรเป็นอย่างไร ในอนาคตต้องการไป
ที่ใด และทาอย่างไรจึงจะไปถึงจุดนั้น (บุญวา, 2546)
รวมถึ ง พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการต้องแสดงผลการปฏิบัติราชการ โดย
ประเด็นที่สาคัญ คือ ส่วนราชการต้องจัดทาแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกากับการดาเนินงานที่เน้นการ
ทางานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก และมีระบบการประเมินติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรม (นิชา, 2548)
ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาสภาพการมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ข องสถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ รวมทั้งปัญหาและความต้องการ
พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาแนวทาง/วิธีการอย่างไรให้ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ของส่วนงาน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ของส่วนงาน เพื่ อการได้มาซึ่งแผนกลยุทธ์ของส่วน
งานที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในกระบวนการการจัดทาแผนกลยุทธ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
2. เพื่อศึกษาปัญหา และความต้องการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ระเบียบวิธีวิจยั

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (survey research) ประชากรที่ใช้คือ คือ ผู้บริหาร คณาจารย์ และ
สายสนับสนุน ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิNเครื่องมือที่
ใช้เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน และใช้เกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) เกี่ยวกับ สถานะของ
บุคลากร หน่วยงานที่สังกัดใน สจล.วิทยาเขตฯ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางานใน สจล.วิทยาเขตฯ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกั บ สภาพการมีส่วนร่วมในกระบวนการจั ดท าแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 6
กระบวนการ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ SWOT 2) การกาหนดทิศทางองค์กร 3) การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
มุ่งหวัง 4) การกาหนดเป้าประสงค์ 5) การกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย และ 6) การกาหนดกลยุทธ์ วิเคราะห์โดยใช้
การแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละ
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนกล
ยุทธ์ เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ (5 = ระดับมากที่สุด, 4 = ระดับมาก, 3 = ระดับปานกลาง, 2 = ระดับ
น้อย, และ 1 = ระดับน้อยที่สุด)
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการแจกและเก็บแบบสอบถามคืนรายบุคคลด้วยตนเอง นาแบบสอบถามที่
ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องในแต่ละฉบับ พบว่า แบบสอบถามที่ได้ส่งไปแบบเจาะจงตัวบุคคล จานวน
80 ฉบับ ได้รับข้อมูลกลับคืน 64 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 80 ของแบบสอบถาม และนาแบบสอบถามไปวิเคราะห์และ
แปลผลข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้
1. สถานภาพทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/พนักงาน สาย ข ค คิดเป็นร้อยละ 57.80
สังกัดส่วนบริหารงานทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 40.60 จบการศึกษาระดับปริญญาโท 45.30 และมีประสบการณ์การ
ทางาน 5 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 79.70
2. สภาพการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ใน 6 กระบวนการ พบว่า 1) การวิเคราะห์ SWOT มีส่วนร่วมร้อยละ
24.55 2) การกาหนดทิศทางองค์กร มีส่วนร่วมร้อยละ 20.26 3) การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งหวัง มี
ส่วนร่วมร้อยละ 14.10 4) การกาหนดเป้าประสงค์ มีส่วนร่วมร้อยละ 12.89 5) การกาหนดตัวชี้วัดและ
เป้าหมาย มีส่วนร่วมร้อยละ 14.10 และ 6) การกาหนดกลยุทธ์ มีส่วนร่วมร้อยละ 14.10 ดังข้อมูลตารางที่ 1
ตารางที่ 1 สภาพการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์
กระบวนการมีส่วนร่วม
การวิเคราะห์ SWOT
การกาหนดทิศทางองค์กร (วิสัยทัศน์ พันธกิจ)
การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งหวัง
การกาหนดเป้าประสงค์
การกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
การกาหนดกลยุทธ์
รวม

ร้อยละ
24.55
20.26
14.10
12.89
14.10
14.10
100

3. ปัญหาและความต้องการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนกลยุทธ์ของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จากปัญหาและความต้องการ จานวน 19 ข้อ
พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ผู้วิจัยขอนาเสนอเพียง 10 ข้อ
ตามลาดับปัญหาและความต้องการ ดังนี้คือ ทักษะการฝึกปฏิบัติหรือประสบการณ์การจัดทาแผนกลยุทธ์ของ
บุคลากรทุกระดับ ̅=3.81 รองลงมาคือ ความต้องการเข้าร่วมในกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธิ์ด้วยความยินดี
และเต็มใจ ̅=3.78 ความรู้พื้นฐานการจัดทาแผนกลยุทธ์ของบุคลากรทุกระดับ ̅=3.75 การกาหนดเป็นนโยบาย
และให้ความสาคัญเรื่องการจัดทาแผนกลยุทธ์ขององค์กรจากคณะผู้บริหาร ̅=3.75 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
คณาจารย์ และสายสนับสนุนในการจัดทาแผนกลยุทธ์ ̅=3.62 รูปแบบการให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผน
กลยุทธ์ที่ทั่วถึงชัดเจนและเข้าใจง่าย ̅=3.62 จานวนผู้บริหาร คณาจารย์ และสายสนับสนุน ที่เข้าร่วมในการจัดทา
แผนกลยุทธ์ ̅=3.57 ช่องทางการเผยแพร่ หรือรูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับการจัดทาแผน
กลยุทธ์ ̅=3.45 ความเป็นรูปธรรมที่สามารถวัดและประเมินได้ของการกาหนดจุดมุ่งหมาย ̅=3.37 และการ
ยอมรับข้อมูลแผนกลยุทธ์ร่วมกัน ̅=3.32 ตามลาดับ (ตารางที่ 2)
24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม นงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

171

การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2559 และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครัง้ ที่ 1”

ตารางที่ 2 ปัญหาและความต้องการพัฒนากระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์
ปัญหาและความต้องการ
1. ทักษะการฝึกปฏิบัติหรือประสบการณ์การจัดทาแผนกลยุทธ์ของผู้บริหาร คณาจารย์ และสายสนับสนุน
2. ความต้องการเข้าร่วมในกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ดว้ ยความยินดีและเต็มใจ
3. ความรู้พื้นฐานการจัดทาแผนกลยุทธ์ของผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และสายสนับสนุน
4. การกาหนดเป็นนโยบายและให้ความสาคัญเรื่องการจัดทาแผนกลยุทธ์ขององค์กรจากคณะผูบ้ ริหาร
5. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณาจารย์ และสายสนับสนุนในการจัดทาแผนกลยุทธ์
6. รูปแบบการให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่ทั่วถึงชัดเจนและเข้าใจง่าย
7. จานวนผู้บริหาร คณาจารย์ และสายสนับสนุน ที่เข้าร่วมในการจัดทาแผนกลยุทธ์
8. ช่องทางการเผยแพร่ หรือรูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร เกี่ยวกับการจัดทาแผนกลยุทธ์
9. ความเป็นรูปธรรมที่สามารถวัดและประเมินได้ของการกาหนดจุดมุ่งหมาย
10. การยอมรับข้อมูลแผนกลยุทธ์ร่วมกัน

̅

3.81
3.78
3.75
3.75
3.62
3.62
3.57
3.45
3.37
3.32

S.D.
0.95
0.86
1.02
0.92
0.95
0.84
1.03
0.77
0.84
0.92

ระดับปัญหา
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

สรุปผลการวิจยั

สรุปผลการศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ใน 6 กระบวนการ พบว่า 1) กระบวนการวิเคราะห์
SWOT มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน เข้ามามีส่วนร่วมโดยการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิ บัติการ
เรื่องการจัดทาแผนกลยุทธ์วิทยาเขตชุมพรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น และระดมสมองบุคลากรทุกระดับ
เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เห็นควรให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ของวิทยาเขตฯ ด้ วยในโอกาสต่อไป ได้แก่ ศิษย์เก่า ผู้ว่าราชการจังหวัด
นักการเมืองท้องถิ่น หอการค้าจังหวัด ตัวแทนผู้ประกอบการ ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่โดยรอบวิทยาเขตฯ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร ผู้ปกครอง ผู้แทนจากสโมสรนักศึกษา ผู้แทนจากกลุ่มโรงเรียนของเขตพื้นที่
การศึกษา และวิทยาลัยต่าง ๆ ภายในจังหวัด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ตามลาดับ สาหรับกระบวนการ 2) การ
กาหนดทิศทางองค์กร 3) การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งหวัง 4) การกาหนดเป้าประสงค์ 5) การกาหนด
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย และ 6) การกาหนดกลยุทธ์ พบว่า จานวนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนกลยุทธ์วิทยาเขตชุมพรน้อยลง ซึ่งเหตุผลของการเข้ามามีส่วนร่วมนั้นเนื่องจาก
เป็นคณะกรรมการและคณะทางานตามคาสั่งแต่งตั้งเป็นส่วนใหญ่ โดยผู้เข้าร่วมด้วยความสมัครใจเป็นส่วนน้อย
สาหรับปัญหาและความต้องการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนกลยุทธ์ พบว่าภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ ปัญหาในระดับมาก ได้แก่ ทักษะการฝึกปฏิบัติหรือประสบการณ์ การ
จัดทาแผนกลยุทธ์ของบุคลากรทุกระดับ ความต้องการเข้าร่วมด้วยความยินดีและเต็มใจ ความรู้พื้นฐานการจัดทา
แผนกลยุทธ์ของบุคลากรทุกระดับ การกาหนดเป็นนโยบายและให้ความสาคัญจากคณะผู้บริหารเรื่องการจัดทา
แผนกลยุทธ์ขององค์กร จานวนผู้บริหาร คณาจารย์ และสายสนับสนุน ที่เข้าร่วมในการจัดทาแผนกลยุทธ์ รูปแบบ
การให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทาแผนกลยุทธ์ที่ทั่ วถึงชัดเจนและเข้าใจง่าย ส่วนปัญหาระดับปานกลาง ได้แก่
ความเป็นรูปธรรมที่สามารถวัดและประเมินได้ของการกาหนดจุดมุ่งหมาย การยอมรับข้อมูลแผนกลยุทธ์ร่วมกัน
ของบุคลากรทุกระดับของวิทยาเขตฯ ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จและโอกาสบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมที่สามารถวัด
และประเมินผลได้จริงในทางปฏิบัติ เอกสาร/คู่มือเพื่อประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับการจัดทาแผนกลยุทธ์ของ
องค์กร และระยะเวลาการจัดทาแผนกลยุทธ์ยาวนานไม่สอดคล้องกับภารกิจงานประจาของคณะทางาน ตามลาดับ

ข้อเสนอแนะ

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอข้อเสนอแนะในการนาผลงานวิจัยไปใช้ ดังนี้
1. กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนกลยุทธ์ขององค์กร ในกระบวนการวิเคราะห์ SWOT เพื่อระดม
สมองบุคลากรทุกระดับเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม หน่วยงานควรเชิญผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ขององค์กรด้วย ได้แก่ ศิษย์เก่า ผู้ว่าราชการจังหวัด
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นั ก การเมื อ งท้ อ งถิ่ น หอการค้ า จั ง หวั ด ตั ว แทนผู้ ป ระกอบการ ตั ว แทนภาคประชาชนในพื้ น ที่ โ ดยรอบพื้ น ที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด ผู้ปกครอง ผู้แทนจากสโมสรนักศึกษา ผู้แทนจากกลุ่มโรงเรียนของเขตพื้นที่
การศึกษา และวิทยาลัยต่างๆ ภายในจังหวัด เพื่อให้เกิดมุมมองที่หลากหลาย ท้าทาย ตรงกับสภาพความเป็นจริง
ตอบโจทย์ความต้องการและการแข่งขันเชิงรุกเพื่อก้าวสู่สถาบันอุดมศึกษาชั้นนา
2. หน่วยงานควรพัฒนาทักษะ การฝึกปฏิบัติ หรือประสบการณ์ ด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมการจัดทา
แผนกลยุทธ์องค์กรเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ ทุกสายงาน ให้มีความรู้
ความเข้า ใจ มีทักษะ เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง โดยการเชิญวิทยากรมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญจาก
ภายนอก หรือการส่งผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องไปฝึกอบรมกับหน่วยงานมืออาชีพจากภายนอก โดยเฉพาะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขององค์กร ควรไปฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทาแผนกลยุท ธ์ของมหาวิทยาลัยแบบ
เข้มข้น (intensive courses) จากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ สาหรับการเป็นวิทยากรจัดทาแผนกลยุทธ์ขององค์กร และการให้บริการวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอกตามภารกิจขององค์กรได้
3. ผู้บริหารองค์กรควรกาหนดเป็นนโยบายชัดเจนและให้ความสาคัญเรื่องการจัดทาแผนกลยุทธ์ขององค์กร
และควรให้ความสาคัญด้วยการเข้าร่วมในกระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อสร้างขวัญ แรงจูงใจ และ
สร้างความมั่นใจให้กับประชาคมขององค์กรด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมร่วมด้วยความยินดีและเต็มใจมากขึ้ นอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดการยอมรับข้อมูลแผนกลยุทธ์ร่วมกันของบุคลากรทุกระดับในองค์กร
4. ควรจัดทารูปแบบการให้ความรู้ความเข้าใจ เอกสาร/คู่มือการจัดทาแผนกลยุทธ์ ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย
และทั่วถึงพอเพียงต่อความต้องการ
5. ควรกาหนดเป้าประสงค์ ตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จ และโอกาสบรรลุผลสัมฤทธิ์ ที่เป็นรูปธรรม สามารถวัด
และประเมินผลได้จริงในทางปฏิบัติ
6. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนกลยุทธ์ขององค์กร ต้องทางานเชิงรุก จัดการประชุมวางแผนให้ครอบคลุม
ครบทุกหน่วยงาน ทุกสายงาน อย่างจริงจังและต่อเนื่อง หาแนวทาง/วิธีการอย่างไรให้บุคลากรทุกสายงานทุก
หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ และความสาคัญของการจัดทาแผนกลยุทธ์ มีการ
รวบรวมข้อมูลอย่างครอบคลุมเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน ควรสร้างแรงจูงใจและสร้างจิตสานึกของ
บุคลากรทุกระดับ ทุกสายงาน ในการมีส่วนร่วมและการเสียสละเพื่อส่วนรวม ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ในการเข้าร่วม
จัดทาแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่จะมีต่อบุคลากรและองค์กรทั้งในด้านรูปธรรมและนามธรรม
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการทางานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ ของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร สุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ บุคลากรสายวิชาการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เท่ากับ 0.868 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการทางานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เรื่อง
ตาแหน่งทางวิชาการจูงใจในการทางานวิจัย การกาหนดให้การทางานวิจัยเป็นภาระงานส่วนหนึ่งของงานประจา
หน่วยงานให้ความสาคัญต่อการทางานวิจัย ต้องมีทักษะการเขียนบทความวิจัยทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อ
ตีพิมพ์ ต้องการทางานวิจัยแต่เกรงไม่มีผลผลิตหรือผลลัพธ์ได้ตามที่แหล่งทุนต้องการ และสาหรับประเด็นความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะอื่นๆต่อการทางานวิจัย ส่วนใหญ่พบว่า ต้องการทางานวิจัยแต่ขาดเทคนิคการเขียน การใช้ภาษาที่
ถูกต้องและเหมาะสม คณาจารย์หรือนักวิจัยหน้าใหม่ยังขาดประสบการณ์ด้านวิจัย ขาดโจทย์วิจัยจากหน่วยงาน
องค์กร หรือชุมชนที่ต้องการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยอย่างแท้จริง หน่วยงานมีการสนับสนุนทุนไม่เพียงพอและ
ทั่วถึง ภาระงานสอนเยอะจึงมีเวลาสาหรับการทาวิจัยได้น้อย
คาสาคัญ: ความคิดเห็น การทางานวิจัย บุคลากรสายวิชาการ

Abstract

The purpose of this research was to study opinions on conducting research studies amomg
academic staff at King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Prince of Chumphon Campus.
The samples used in the research were academic staff. The instruments used in the research was a
structured questionnaire, with reliability coefficient for the whole questionnaire being 0.868 and the
statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation.
The study results of the opinions of the research of the academic staff found that at a
moderate level of the academic incentives to research, to make the research is part of the routine
workload, the agency gives priority to the research, writing skills are required both in Thai and in
English language for publication, the researcher wants to research work but fear not yield results or
the funding requirements and the others comments or suggestions in the research found that want
to make the research but the lack of technical writing and using the language correctly. The new
researcher lack of experience, unknown requirements and expectations of the organization or
community to take advantage from the research including lack of funding and instructors are
teaching as a result, there is a little time left for research.
Keywords: the opinions, conducting research, academic staff
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บทนา

งานวิจัยถือเป็นรากฐานสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่ง จะเห็ นได้ว่าในทุกองค์กรหรือ
หน่วยงาน ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับงานวิจัย โดยจะมีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณด้านวิจัย เพื่อสนับสนุนให้
บุคลากรขององค์กรหรือหน่วยงานได้ค้นคว้าหาความรู้อย่างมีแบบแผน ทดลองอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยอุปกรณ์
วิธีการ เพื่อให้พบข้อเท็จจริง หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ นามาซึ่งความรู้ความเข้าใจในการปรับปรุงและพัฒนางาน พัฒนา
องค์กร (Organization Development) ซึ่งการทางานวิจัยเกี่ยวกับองค์กรหรือหน่วยงานสามารถนาผลที่ได้จากการ
วิจัยมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานของตนเอง นพวรรณและคณะ (2555) กล่าวว่า ซึ่งใน
ปัจจุบันองค์กรหรือหน่วยงานได้นาเอาความรู้ เทคนิคหรือวิธีการจากงานวิจัยไปใช้เป็นเครื่องมือพื้นฐานให้ผู้บริหาร
ขององค์กรหรือหน่วยงานในการพิจารณาหรือตัดสินใจ การวางแผน หรือเป็นส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนา
องค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยมากยิ่งขึ้น วิจารณ์ (2540) กล่าวถึง ด้านการสนับสนุนของหน่วยงาน
การบริหารหน่วยงานให้ทุนสนับสนุนการวิจั ยเป็นกลไกจัดการให้เกิดการสร้างนักวิจัย สร้างโครงการวิจัยสร้าง
ผลงานวิจัยและจัดการให้มีการนาการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ อมรา (2538) กล่าวว่า ทักษะการวิจัย (Research
Skill) เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ ผู้ ที่ ต้ อ งท าการวิ จั ย ทั้ ง ด้ ว ยบทบาทหน้ า ที่ ข องอาจารย์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษา หรือนักวิชาการ ช่อลดา (2554) กล่าวว่า ปัจจัยพื้นฐานในด้านอุป กรณ์และสิ่งอานวยความ
สะดวกที่สนับสนุนให้อาจารย์ทางานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ คือ แหล่งค้นคว้าเอกสาร เพราะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักวิจัย
สามารถค้นหาความรู้เพื่อใช้ในการวิจัย สุวรรณและคณะ (2556) กล่าวว่า สภาพเงื่อนไขในการทางานวิจัยและ
แรงจูงใจในการทาวิจัย ด้านโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และผู้มีผลงานวิจัยจะเป็นบุคคลสาคัญของ
องค์กรและได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน จิรารัตน์และคณะ (2558) กล่าวว่า ปัจจัยด้านนโยบายของหน่วยงาน
ที่ส่งเสริมการทาวิจัย โดยมีการกาหนดให้การทางานวิจัยเป็นภาระงานส่วนหนึ่งของงานประจา อรุณศรี (2546)
กล่าวว่า ปัจจัยด้านนโยบายส่งเสริมการทาวิจัย ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการนาผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน และผู้บริหารสนับสนุนให้มีการอบรมการทาวิจัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีพันธกิจด้าน
วิจัยเป็นอีกพันธกิจหนึ่งที่ควบคู่ไปกับพันธกิจด้านการเรียนการสอน มีนโยบายและยุทธศาสตร์มุ่งเน้นเป็นสถาบันแห่ง
การวิจัยที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มีนโยบายทิศทางการวิจัยที่
ชัดเจน เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนการดาเนินงานวิจัยของบุคลากรสถาบันให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ และ
นโยบาย/เป้าหมายของรัฐบาล ตลอดจนประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบัน โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง มีการจัดตั้งกองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2548 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยทุกปีสถาบันจะ
มีนโยบายเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินงบประมาณ
แผ่นดิน) เงินรายได้ของส่วนงาน (คณะ/สานัก/วิทยาเขต) และเงินกองทุนวิจัยสถาบัน เพราะฉะนั้น นับได้ว่าสถาบันมี
ความพร้อมในการส่งเสริม/สนับสนุนทุนวิจัยให้กับบุคลากรเป็นอย่างดีเยี่ยมแต่เมื่อมีการศึกษาวิเคราะห์ฐานข้อมูล
เกี่ยวกับสถานภาพการทางานวิจัยของคณาจารย์ทั้งหมด พบว่า คณาจารย์ที่ไม่มีความประสงค์ยื่นเสนอขอทุนวิจัย
คิดเป็นร้อยละ 57
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า คณาจารย์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุ ณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ไม่มีความประสงค์ ในการยื่นเสนอขอทุนวิจัยเกินครึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับคณาจารย์ทั้งหมด จึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นต่อการทางานวิจัยของบุคลากร
สายวิชาการ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัด
ชุมพร เพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดนโยบายหรือแนวทาง กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้กับคณาจารย์ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและตรงตามประเด็นที่ค้นพบ ประกอบกับใช้เป็นแนวทาง ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มี
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการทางานวิจัยมากยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่องานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

ระเบียบวิธีวิจยั

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (survey research) ประชากรที่ใช้ คือ บุคลากรสายวิชาการ ของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เครื่องมือที่
ใช้เป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน และใช้เกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) ซึ่งถามเกี่ยวกับ
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และตาแหน่งทางวิชาการ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการทางานวิจัยเป็นชนิดมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ
(5=ระดับมากที่สุด 4=ระดับมาก 3=ระดับปานกลาง 2=ระดับน้อย และ 1=ระดับน้อยที่สุด)
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด เป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีต่อการทางานวิจัย
โดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณา
4.50 – 5.00
มีความคิดเห็นต่อการทางานวิจัยระดับมากที่สุด
3.50 – 4.49
มีความคิดเห็นต่อการทางานวิจัยระดับมาก
2.50 – 3.49
มีความคิดเห็นต่อการทางานวิจัยระดับปานกลาง
1.50 – 2.49
มีความคิดเห็นต่อการทางานวิจัยระดับน้อย
1.00 – 1.49
มีความคิดเห็นต่อการทางานวิจัยระดับน้อยที่สุด
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการติดต่อบุคลากรสายวิชาการเป็นรายบุคคลโดยวิธีแจกและเก็บ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องในแต่ละฉบับ ปรากฏว่า
แบบสอบถามที่ได้ส่งไปทั้งหมด 80 ฉบับ ได้รับข้อมูลกลับคืน 69 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 86.25 ของแบบสอบถาม
และนาแบบสอบถามไปวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ หา
ค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้
1. สถานภาพทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น ร้อยละ 59.40 ส่วนใหญ่มีอายุ 4150 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.30 จบการศึกษาระดับปริญญาเอก 52.20 มีระยะเวลาการปฏิบัติงานส่วนใหญ่ 11 – 15
ปี คิดเป็นร้อยละ 39.10 และบุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่ยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 78.30
2. การศึกษาความคิดเห็นต่อการทางานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จากกลุ่มตัวอย่าง 69 คน ใน 5 ด้าน คือ ด้าน
ความรู้ในการทางานวิจัย ด้านพฤติกรรมการทางานวิจัย ด้านแรงจูงใจในการทางานวิจัย ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป
และด้านการสนับสนุนของหน่วยงาน เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมทุกด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=3.07) เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้ า นแรงจู ง ใจในการท างานวิ จั ย อยู่ ใ นระดั บ มาก ( ̅=3.65) รองลงมา ด้ า น
สภาพแวดล้อมทั่วไป (̅=3.47) ด้านการสนับสนุนของหน่วยงาน (̅=3.20) ด้านความรู้ในการทางานวิจัย ( ̅=2.63)
พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านพฤติกรรมการทางานวิจัย (̅=2.41) มีระดับความคิดเห็นต่อการทางานวิจัย
น้อย ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ความคิดเห็นต่อการทางานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ในภาพรวม 5 ด้าน
ความคิดเห็นต่อการทางานวิจัย
1. ด้านความรู้ในการทางานวิจัย
2. ด้านพฤติกรรมการทางานวิจัย
3. ด้านแรงจูงใจในการทางานวิจัย
4. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป
5. ด้านการสนับสนุนของหน่วยงาน
รวม

̅

2.63
2.41
3.65
3.47
3.20
3.07

S.D.
1.29
1.19
1.13
1.07
1.25
1.28

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
น้อย
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

เมื่อวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการทางานวิจัยในแต่ละด้าน พบว่า
1) ด้านความรู้ในการทางานวิจัย พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (̅=2.63) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ต้องมีทักษะการเขียนบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (̅=3.39)
รองลงมาคื อ ต้ องมี ค วามรู้ ใ นการสรุ ป และอภิ ป รายผลการวิจั ย ได้ อ ย่า งถู ก ต้ อง ( ̅=3.19) การสื บ ค้ นเอกสาร
วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (̅=2.23)
2) ด้านพฤติกรรมการทางานวิจัย พบว่าอยู่ในระดับน้อย (̅=2.41) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ต้องการทางานวิจัยแต่เกรงไม่มีผลผลิตหรือผลลัพธ์ได้ตามที่แหล่งทุนต้องการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (̅=2.87) รองลงมา
คือ การทางานวิจัยทาให้เครียดและรู้สึกยุ่งยาก (̅=2.65) มีความประสงค์จะทางานวิจัยแต่ยังขาดที่ปรึกษาและผู้
แนะนา (̅=2.59)
3) ด้านแรงจูงใจในการทางานวิจัย พบว่า อยู่ในระดับมาก (̅=3.65) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
ตาแหน่งทางวิชาการจูงใจในการทางานวิจัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅=3.84) รองลงมา ผลงานวิจัยสามารถนาไปใช้ใน
การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้น (̅=3.77) ต้องมีแหล่งทุนที่น่าสนใจ (̅=3.75)
4) ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=3.47) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
การกาหนดให้การทางานวิจัยเป็นภาระงานส่วนหนึ่งของงานประจามีค่าเฉลี่ยสูงสุด (̅=3.90) รองลงมา การทางาน
วิจัยจะทาให้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันการศึกษาต่างๆ ( ̅=3.54) มีการสนับสนุนและส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ และประสบการณ์ในการทาวิจัย (̅=3.43)
5) ด้านการสนับสนุนของหน่วยงาน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=3.20) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า หน่วยงานให้ความสาคัญต่อคณาจารย์ในการทางานวิจัย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (̅=3.68) รองลงมา หน่วยงานมี
ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายด้านการวิจัยที่ชัดเจน (̅=3.67) มีมาตรการหรือกลไก กระตุ้นบุคลากรให้มีการยื่น
เสนอขอทุนวิจัยอย่างสม่าเสมอ (̅=3.52)
3. ผลการวิเคราะห์การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆต่อการทางานวิจัยของบุคลากรสาย
วิชาการ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
พบว่ า ต้องการทางานวิจั ย แต่ ขาดเทคนิค การเขี ยน การใช้ ภ าษาที่ถู กต้อ งและเหมาะสม มีม ากที่ สุด ( f=37)
รองลงมา คณาจารย์ หรือนักวิจัยหน้าใหม่ยังขาดประสบการณ์ด้านวิจัย (f=34) ขาดโจทย์วิจัยจากหน่วยงาน
องค์กร หรือชุมชนที่ต้องการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยอย่างแท้จริง (f=33) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อการทางานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อการทางานวิจัย
ต้องการทางานวิจัย แต่ขาดเทคนิคการเขียน การใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสม
คณาจารย์หรือนักวิจัยหน้าใหม่ ยังขาดประสบการณ์ด้านวิจัย
ขาดโจทย์วิจัยจากหน่วยงาน องค์กร หรือชุมชนที่ต้องการใช้ประโยชน์จากผลการวิจัยอย่างแท้จริง
หน่วยงานมีการสนับสนุนทุนไม่เพียงพอและทั่วถึง
ภาระงานสอนเยอะ จึงมีเวลาสาหรับการทาวิจัยได้น้อย
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ความถี่ (f)
37
34
33
32
30
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สรุปผลการวิจยั

สรุปผลการศึกษาความคิดเห็นต่อการทางานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ในภาพรวมแต่ละด้าน
1. ด้านความรู้ในการทางานวิจัยพบว่า ต้องมีทักษะในการเขียนบทความวิจัย ต้องมีความรู้ในการสรุปและ
อภิปรายผลการสืบค้นเอกสาร วรรณกรรม
2. ด้านพฤติกรรมการทาวิจัยพบว่า ต้องการทางานวิจัยแต่ขาดประสบการณ์ในการทางานวิจัยทาให้เครียดและ
รู้สึกยุ่งยาก
3. ด้านแรงจูงใจในการทางานวิจัย พบว่า ตาแหน่งทางวิชาการการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนตาแหน่งให้
สูงขึ้น และต้องมีแหล่งทุนที่น่าสนใจ
4. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป พบว่ากาหนดให้การทางานวิจัยเป็นภาระงานส่วนหนึ่งของงานประจาการทางาน
วิจัยจะทาให้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมของสถาบันการศึกษาต่างๆ
5. ด้านการสนับสนุนของหน่วยงาน พบว่าหน่วยงานให้ความสาคัญต่อคณาจารย์ในการทางานวิจัย มีระเบียบ
ข้อบังคับ และนโยบายด้านการวิจัยที่ชัดเจน และมีมาตรการหรือกลไก กระตุ้นบุคลากรให้มีการยื่นเสนอขอทุนวิจัย
อย่างสม่าเสมอ

ข้อเสนอแนะ

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอข้อเสนอแนะในการนาผลงานวิจัยไปใช้
1. ด้านความรู้ในการทางานวิจัย หน่วยงานควรจัดให้มีคลินิกวิจัย เพื่อเพิ่มทักษะและรองรับนักวิจัยที่
ประสบปัญหาในการทางานวิจัยให้ครอบคลุม เช่น จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในการให้คาปรึกษาหรือแนะนาเกี่ยวกับการ
เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุ นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การเขียนบทความวิจัยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติให้ถูกต้องและเหมาะสม
2. ด้านพฤติกรรมการทาวิจัย หน่วยงานควรจัดประชุม อบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านวิชาการและวิจัย
อย่างน้อยปีละ 2-3 ครั้ง เพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้คณาจารย์ทาวิจัยอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ควรจัดให้มีทีมวิจัย
หรือกลุ่มวิจัย (cluster research) เฉพาะด้านภายในหน่วยงาน และทางานวิจัยในลักษณะบูรณาการหรือสห
สาขาวิชา เพื่อให้นักวิจัยหรือคณาจารย์หน้าใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้านวิจัย ได้มีโอกาสฝึกหัด เสริมทักษะด้าน
วิจัยอย่างต่อเนื่อง นาไปสู่การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถผลิตผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
3. ด้านแรงจูงใจในการทางานวิจัย หน่วยงานควรมีมาตรการเพิ่มแรงจูงใจในการขอตาแหน่งทางวิชาการให้
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควรมีการจัดแบ่งภาระงานสอนให้เหมาะสม ควบคู่กับการกระตุ้นส่งเสริมการทางานวิจัยอย่าง
สม่าเสมอและควรมีนโยบายจัดสรรงบประมาณสาหรับการสนับสนุนทุนอย่างเหมาะสมและทั่วถึง
4. ด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป ควรมีการกาหนดให้การทางานวิจัยเป็นภาระงานส่วนหนึ่งของงานประจา
อย่างชัดเจน และควรมีนโยบายพัฒนาหรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมสาหรับการทา
วิจัย เช่น เปลี่ยนบรรยากาศการทาวิจัยให้เป็นองค์กรที่มีการตื่นตั วด้านการวิจัยอยู่ตลอดเวลา เพื่ออานวยความ
สะดวกให้กับบุคลากรที่มีความประสงค์ทางานวิจัยนอกเวลาการเรียนการสอนหรือนอกเวลาราชการได้อย่างสะดวก
ยิ่งขึ้น อาทิ กาหนดให้มีอาคารปฏิบัติการวิจัยของทุกภาควิชาหรือหลักสูตร ไว้ในอาคารหรือตึกเดียวกัน ให้สามารถ
ปฏิบัติงานวิจัยได้ตามความต้องการ และรู้สึกได้ถึงความปลอดภัย เกิดการพัฒนางานวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง
5. ด้านการสนับสนุนของหน่วยงานควรให้ความสาคัญต่อคณาจารย์ในการทางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง มี
ระเบียบข้อบังคับและนโยบายด้านการวิจัยที่ชัดเจน และมีมาตรการหรือกลไกเพื่อกระตุ้นส่งเสริ มบุคลากรให้มีการ
ยื่นเสนอขอทุนวิจัยอย่างสม่าเสมอ ให้ความสาคัญกับงบประมาณรายการครุภัณฑ์ที่มีความจาเป็นกับการเรียนการ
สอนและวิจัยในลาดับต้น ควรสนับสนุนห้องปฏิบัติการสาหรับให้อาจารย์ทาวิจัยตามความเหมาะสมควรมีการจัด
สัมมนาเชิงวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ อย่างน้อยปี ละ 2-3 ครั้ง ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ
ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ร่ ว มกั น เสนอแนวทางในการพั ฒ นาโจทย์ วิ จั ย ให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ผลการวิจัยอย่างแท้จริง เพราะปัจจุบันคณาจารย์ทางานวิจัยมากมายตามความต้องการของตนเอง ผลงานวิจัยที่ได้
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จึงยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ที่นาไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญของการพัฒนาการทางาน
วิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการเสนอผลงานที่มีศักยภาพต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
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ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต. สาขาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น.
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มูลเหตุจงู ใจของนักเรียนทีผ่ ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2557
Motivation of Students who Passed the Entrance Exam to Study at the
Undergraduate Level Songkla University Academic Year 2014
___________________________________________________________________
1
2
เจริญพร แก้วละเอียด และ อารี เมธีธรรมวัฒน์
Jarernporn Kaewlaierd1 and Aree Mateethummawat2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบมูลเหตุจูงใจของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2557 ทาการศึกษากลุ่มตัวอย่างนักเรียนที่เข้าสอบ
สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 3,541 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวบ
ข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า 1) นักเรียนมีมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยภาพรวมและรายด้าน (ด้านคุณลักษณะของสถาบัน ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านสังคม ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้าน
เศรษฐกิจ) อยู่ในระดับมาก 2) นักเรียนที่มี เพศ ภูมิลาเนา อาชีพของผู้อุปการะ รูปแบบการสอบคัดเลือก เกรดเฉลี่ย
สะสม แผนการเรียน กลุ่มสาขาวิชา วิทยาเขตที่ศึกษา ต่างกัน มีมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อโดยภาพรวมและราย
ด้านแตกต่างกัน
คาสาคัญ: มูลเหตุจูงใจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Abstract

The purpose of this research was to study and compare motivation of students who passed
the entrance exam for undergraduate eduatio at Prince of Songkla University (PSU), in the academic
year 2014. Total samples 3,541 students who are interviewed to study at the undergraduate level.
The questionnaire was used for data collection. The results showed that: 1) The motivation of these
students to studied at PSU, an overview of all aspects: characteristics of the institution, personal
reasons, community, concerned persons, economic are at a high level. 2) Gender, native habitat,
parent’s occupation, entrance exam plan, GPA, education plan, group branching programs, campus
area, are the different motivations factors for choosing in PSU study.
Keywords: motivation, Prince of Songkla University (PSU)

บทนา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่งในภาคใต้ที่มี
ศักยภาพสูง ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพจานวนมาก สามารถสร้างประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ เปิดโอกาสให้
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าได้มีโอกาสเข้าศึกษา ได้ขยายเขตการศึกษาไปยังพื้นที่
ต่าง ๆ ในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดตรัง พร้อมทั้ง
ได้เปิดช่องทางในการรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลากหลายช่องทาง ได้แก่ การรับเข้าศึกษาในระบบกลาง (Admissions)
ระบบรับตรงและระบบโควตา/โครงการพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้ได้นักศึกษาที่ต้องการตามแผนการรับนักศึกษา การรับ
นักศึกษาดังกล่าวได้รับผลกระทบจากบริบทภายนอก เช่น การลดจานวนประชากรในวัยเรียน การจัด การศึกษาระบบ
ทางไกล การเพิ่มขึ้นของสถาบันอุดมศึกษาทาให้เกิดการแข่งขันทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เหตุการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดภาคใต้ เป็นต้น ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาที่ตัดสินใจขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของคณะต่าง ๆ
1
2

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จังหวัดสงขลา, 90112
งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จังหวัดสงขลา, 90112
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มีจานวนน้อยกว่านักศึกษาที่ผ่านสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อให้ได้จานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะต่างๆ ได้พิจารณาจัดจานวนนักเรียนเข้าสอบ
สัมภาษณ์เกินจานวนจากแผนการรับนักศึกษาไว้จานวนหนึ่งเพื่อทดแทนนักเรียนที่สละสิทธิ์ จากข้อมูลการรับนักศึกษา
ใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระหว่างปีการศึกษา 2554- 2556 พบว่านักเรียนที่เข้าสอบสัมภาษณ์แต่ไม่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา ประมาณร้อยละ 7.04 - 9.86 ซึ่งเป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาร้อยละ 78.36-85.37
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเกิดคาถามว่า นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีระดับมูลเหตุจูงใจและปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลเหตุในการเลือกเรียน ผลการวิจัยนี้จะ
เป็นแนวทางสาหรับผู้บริหารนาข้อมูลไปประกอบการพิจารณาวางแผนการจัดการศึกษา ส่งเสริมการศึกษา รวมถึง
นโยบายการรับนักศึกษาเข้าศึกษา ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจที่จะเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนเพิ่มแผนการประชาสัมพันธ์เพื่อจูงใจให้นักเรียน
สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วัตถุประสงค์

1.ศึกษามูลเหตุจูงใจของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัย สงขลา
นครินทร์ ปีการศึกษา 2557
2.เปรียบเทียบมูลเหตุจูงใจของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จาแนกตามตัวแปรในการศึกษา

สมมติฐานการวิจัย

1.นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีมูลเหตุจูงใจใน
การศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก
2.นักเรียนที่มีตัวแปรอิสระต่างกันมีมูลเหตุจูงใจเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน

ระเบียบวิธีวิจยั

1.ประชากร คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ซึ่งเป็น ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อ
คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจาปีการศึกษา 2557จากการสอบคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรง (Direct Admissions) และการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง
(Admissions) จานวนทั้งสิ้น 10,061 คน
2.กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนที่เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ประจาปีการศึกษา 2557 โดยวิธีรับตรง ระบบกลาง กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรคานวณ
ของทาโรยามาเน ได้จานวน 3,541 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ จาแนกตามวิทยาเขต และคณะวิชา
3.ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วยตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ เพศ ภูมิลาเนา อาชีพหลัก
ของผู้อุปการะ รูปแบบการสอบคัดเลือก เกรดเฉลี่ยสะสม แผนการเรียน กลุ่มสาขาวิชา วิทยาเขตที่ศึกษา ตัวแปรตาม
(Dependent Variable) คือ มูลเหตุจูงใจเลือกศึกษาต่อ ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ ด้านคุณลักษณะของสถาบัน ด้าน
เหตุผลส่วนตัว ด้านสังคม ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง และด้านเศรษฐกิจ
4.เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ลักษณะคาถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบัค (Reliability) ทั้งฉบับเท่ากับ 0.93 มีค่าอยู่ระหว่าง 0.69-0.89
5.การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ คานวณหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ใช้สถิติทดสอบ t-Test, F-Test กาหนดค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 เกณฑ์ในการแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง เป็นมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่ออยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51-4.50
ระดับมาก 2.51-3.50 ระดับปานกลาง 1.51-2.50 ระดับน้อย 1.00-1.50 ระดับน้อยที่สุด
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล

1.มูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก คือ ด้านคุณลักษณะของสถาบัน (̅=4.40, S.D.=0.44) ด้านเหตุผลส่วนตัว (̅=4.31,
S.D..=0.45) ด้านสังคม (̅=4.06, S.D.=0.53) ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง (̅=4.04, S.D.=0.67) และด้านเศรษฐกิจ
(̅=3.81,S.D.=0.60) ตามลาดับ เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1 ที่กาหนดไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า (1) ด้าน
เหตุผลส่วนตัวนักเรียนมีความศรัทธาในชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย มีโอกาสสาเร็จการศึกษาสูง มีคณะ/สาขาวิชาที่เลือก
เรียนเหมาะสมกับความสามารถและบุคลิกภาพของตน (2) ด้านคุณลักษณะของสถาบัน มีคณาจารย์มีความรู้
ความสามารถเป็นที่ยอมรับในวงการศึกษาและวิชาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานเท่าเทียมกับ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่ตลอดเวลา (3) ด้านสังคม เป็นแหล่งบ่มเพาะ
ประสบการณ์ ท างสั ง คม สร้ า งชื่ อ เสีย งให้ แ ก่ต นเองและวงศ์ ต ระกู ล มี ค วามปลอดภัย ในชี วิ ตและทรัพ ย์ สิน มี
หน่วยงานเข้ามาให้การช่วยเหลือ ไม่มีความยุ่งยากในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น เพื่อนสนิทส่วนใหญ่เลือกศึกษาต่อ (4)
ด้านเศรษฐกิจ มีทุนการศึกษาประเภทต่างๆ อย่างเพียงพอ ค่าใช้จ่ายอยู่ในวิสัยที่ผู้อุปการะสามารถรับภาระได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าที่พัก ค่า พาหนะในการเดินทางต่ากว่าเรียนที่สถาบันอื่น (5) ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง พบว่า
บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อาจารย์แนะแนว ญาติพี่น้อง รุน่ พีแ่ ละเพื่อนต้องการให้เข้าศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัย
ของกุสุมา (2551), พิศมัย (2554), สุชาติ (2549) และ สงบ (2550) พบว่าปัจจัยความก้าวหน้าในการประกอบ
อาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต สังคมให้การยอมรับในตัวบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ความเป็นสถาบันที่สังคมให้การ
ยอมรับและยกย่อง ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านเพศ ภูมิลาเนาประเภทการสอบเข้าคณะที่
ศึกษา มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียง มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง มีหลักสูตรและแผนการเรียนที่ เหมาะสมสอดคล้องกับการ
ประกอบอาชี พและการทางานในสังคมปัจจุบัน มีสื่อวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัย สถาบันมี
ภาพลักษณ์ที่ดีในด้านชื่อเสียงคุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิต คุณวุฒิและชื่อเสียงของอาจารย์มหาวิทยาลัย มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกสถานศึกษา
2.ผลการเปรียบเทียบมูลเหตุจูงใจในการศึกษาต่อ ผลการศึกษาดังตารางที่ 1
2.1 นักเรียนเพศชาย และเพศหญิง มีมูลเหตุจูงใจเลือกศึกษาต่อโดยภาพรวม ด้านคุณลักษณะของสถาบัน
ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้านเศรษฐกิจ ต่างกัน โดยเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเพศชาย สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากเพศหญิงมักให้ความสาคัญในเรื่องของการเลือกสถานที่เรียนที่มูลเหตุจูงใจด้านบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง จากคาแนะนาของผู้ปกครอง ตามค่านิยมของสังคมไทยที่มักจะให้บุตรหลานผู้หญิงศึกษาในสถานศึกษา
ใกล้บ้าน สามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับงานวิจัยของชลลดา (2548) พบว่านิสิตเพศชายมีแรงจูงใจใน
การเลือกศึกษาต่อด้านความต้องการการยกย่อง ด้านความต้องการความสาเร็จในชีวิต แตกต่างจากนิสิตเพศหญิง
2.2 นักเรียนที่ภูมิลาเนาต่างกันมีมูลเหตุ จูงใจเลือกศึกษาต่อโดยภาพรวมและทั้ง 5 ด้าน แตกต่างกัน
นักเรียนที่มีภูมิลาเนา 11 จังหวัดภาคใต้ตอนบน จังหวัดอื่นๆ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของสถาบัน ด้านสังคม ด้านเหตุผล
ส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง อาจมาจากระยะห่างของสถาบันกับภูมิลาเนาทาให้นักเรียนต้อง
คานึงถึงค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น นักเรียนที่มีภูมิลาเนา 3 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และ 11 จังหวัดภาคใต้ตอนบน มี
มูลเหตุจูงใจเลือกศึกษาต่อด้านเศรษฐกิจ ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากว่านักเรียนที่มีภูมิลาเนาจังหวัดอื่นๆ
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากนักเรียนจะคานึงถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว รายได้ ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายส่วนตัวขณะเรียน อยู่ในเงื่อนไขที่สามารถแบ่งเบาภาระของผู้ป กครองได้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของนฤมล (2551) พบว่านิ สิตที่มีภูมิลาเนาต่างกันมีการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยบูรพา
ต่างกัน ผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของอุษณีย์ (2551) และ สุชาติ (2549) พบว่าภูมิลาเนาต่างกัน ไม่มีผล
ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
2.3 นักเรียนที่มีผู้อุปการะประกอบอาชีพหลักต่างกัน มีมูลเหตุจูงใจเลือกศึกษาต่อ ด้านเศรษฐกิจต่างกัน
นักเรียนที่มีผู้อุปการะประกอบอาชีพหลักเกษตรกรรม มีค่าเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนที่มีผู้อุปการะประกอบอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการมีโอกาสเข้าศึกษาในสถานศึกษาที่สังคมยอมรับ จะสร้าง
โอกาสในการพัฒนาตนเอง สร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มผู้ปกครองประกอบอาชีพ
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เกษตรกรรมส่วนใหญ่มีเศรษฐานะไม่ดีนัก สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทยที่มักคาดหวังในอาชีพของบุตรหลาน ที่
จบการศึกษาสามารถเป็นที่พึ่งของครอบครัวได้ในอนาคต ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของมานะ (2554) พบว่าปัจจัยด้าน
อาชีพผู้อุปการะที่ต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.4 นักเรียนที่มีรูปแบบการสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรง และวิธีสอบรวม มีมูลเหตุจูงใจเลือกศึกษาต่อ โดย
ภาพรวม ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านสังคม ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ด้านเศรษฐกิจ แตกต่างกัน กลุ่มที่สอบเข้าโดยวิธี
สอบรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มรับตรง สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเนื่ องจากนักเรียนที่สอบโดยวิธีสอบรวม
มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ ก่อนการตัดสินใจในขณะที่นักเรียนสอบตรงส่วนใหญ่เป็นการสมัครสอบก่อนการสอบ
รวมมีโอกาสในการสอบอีกหลายรอบ และมุ่งเพื่อประเมินความรู้ของตนเองเป็นหลัก ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
กุสุมา (2551) พบว่านักเรีย นที่สอบเข้าในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในระบบรับตรงมีความ
ต้องการศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก
2.5 นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่างกัน มีมูลเหตุจูงใจเลือกศึกษาต่อ โดย
ภาพรวม ด้านคุณลักษณะของสถาบัน ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านเศรษฐกิจต่างกัน นักเรียนที่มีเกรดมากกว่า 2 ขึ้นไป
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนที่มีเกรดน้อยกว่า 2.00 นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ย 2.00 -3.00 ค่าเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนที่มีเกรด
น้อยกว่า 2.00 และมากกว่า 3.00 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากนักเรียนที่มีเกรดระดับปานกลางเมื่ อ
สามารถเข้าศึกษาต่อได้มักตัดสินใจเลือกเรียนทันทีเพื่อลดโอกาสในการแข่งขันครั้งต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สงบ (2550), ชลลดา (2548) และเฉลิมเกียรติ (2555) พบว่า ผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
สถานศึกษา เกรดเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับแรงจู งใจในการเลือกศึกษาต่อทาง ด้านความต้องการความปลอดภัยและ
ความมั่นคง ด้านความต้องการทางสังคม ด้านความต้องการการยกย่อง และด้านความต้องการประสบความสาเร็จใน
ชีวิต อย่างไรก็ตาม พบว่าไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของมานะ (2554) พบว่าปัจจัยด้านเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายที่ต่างกันไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2.6 นักเรียนแผนการเรียนต่างกัน มีมูลเหตุจูงใจเลือกศึกษาต่อโดยภาพรวม ด้านคุณลักษณะของสถาบัน
ด้านเหตุผลส่วนตัว ต่างกัน นักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าแผนการเรียนศิลปศาสตร์คณิตศาสตร์ สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
วิจัยมีชื่อเสียงสะสมมาอย่างต่อเนื่อง ได้รับรางวัลในระดับประเทศและนานาชาติ ส่งผลให้นักเรียนสายวิทยาศาสตร์
มองเห็นโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพตามที่คาดหวังไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภา (2554) พบว่า
ปัจจัยด้านแผนการเรียนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลั ยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2.7 นักเรียนกลุ่มสาขาวิชาต่างกัน มีมูลเหตุจูงใจเลือกศึกษาต่อโดยภาพรวม ด้านคุณลักษณะของสถาบัน
ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ต่างกันนักเรียนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีปัจจัยจูงใจด้านคุณลักษณะของสถาบัน ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เมื่อ
สาเร็จการศึกษาจะมีโอกาสในการสร้างความมั่นคงทางด้านวิชาชีพสูงกว่ากลุ่มสังคมศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อุษณีย์ (2551) และ ยุพาพิน (2552), พบว่านักศึกษาที่เรียนในกลุ่มสาขาต่างกันมีผลต่อการตัดสินเลือกสถานศึกษา
ในขณะที่สุชาติ (2549) พบว่านักศึกษาคณะต่างกัน มีแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อไม่ต่างกัน
2.8 นักเรียนที่สอบเข้าเรียนในวิทยาเขตต่างกัน มีมูลเหตุจูงใจเลือกศึกษาต่อโดยภาพรวม และทั้ง 5 ด้าน
ต่างกัน นักเรียนที่สอบเข้าเรียนวิทยาเขตหาดใหญ่ มีมูลเหตุจูงใจในการเลือกศึกษาต่อด้านคุณลักษณะของสถาบัน
ด้านเหตุผลส่วนตัว ด้านสังคม สูงกว่านักศึกษาวิทยาเขตอื่นๆ ส่วนนักเรียนที่สอบเข้าเรียนวิทยาเขตปัตตานี มีค่าเฉลี่ย
สูงกว่านักเรียนที่เรียนวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาเขตตรัง นักเรียนวิทยาเขตหาดใหญ่ วิทยาเขตปัตตานี มีมูลเหตุ
จูงใจด้านเศรษฐกิจ ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องสูงกว่านักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต วิทยาเขตตรัง สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากวิทยาเขตหาดใหญ่ มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ มีอัตราการสอบแข่งขันสูง ผู้สาเร็จ
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การศึกษาได้รับการยอมรับจากสังคม มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี สอดคล้อง
กับงานวิจัยของกุสุมา (2551) พบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีเหตุจูงใจในการเรียนใน
มหาวิทยาลัย อยู่ในระดับปานกลาง
ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบมูลเหตุจูงใจของนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2557 จาแนกตามตัวแปร
มูลเหตุจูงใจ
1.
2.
3.
4.
5.

เพศ

t-test
ด้านคุณลักษณะของสถาบัน -4.17**
ด้านเหตุผลส่วนตัว
-3.90**
-1.45
ด้านสังคม
ด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง
-2.24*
ด้านเศรษฐกิจ
-3.92**
รวม
-3.97**

อาชีพ
รูปแบบ เกรด
แผน
หลักของ การสอบ เฉลี่ย การเรี
ยน
ผู้อุปการะ คัดเลือก สะสม
F-test
F-test
t-test F-test F-test
9.97**
1.72
1.85 7.66** 3.49*
13.30**
1.26
2.12* 5.66** 6.01**
26.96**
1.61
3.10** 4.11
2.06
5.07**
2.11
2.31*
2.10
2.16
41.75** 3.65**
4.48** 7.13*
1.61
22.93**
0.62
3.80** 5.01* 3.05*
ภูมิ
ลาเนา

กลุ่ม
สาขา วิทีทศ่ ยาเขต
ึกษา
วิชา
F-test
F-test
12.91** 15.11**
17.23** 38.83**
7.07** 14.29**
2.80
10.79**
12.42** 9.02**
9.35** 21.89**

* p<0.05, ** p<0.01

ข้อเสนอแนะ

1.ผู้บริหารหรือหน่วยสอบคัดเลือกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ควรมีการศึกษาเชิงลึก (Indepth Interview) เพื่อ
อธิบายสาเหตุและปัจจัยบริบทอื่นๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจในเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
2.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ควรสร้างภาพลักษณ์ที่เด่นชัดในแต่ละวิทยาเขต เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของแต่วิทยาเขต เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่นักเรียน
3.ควรศึกษาถึงสาเหตุการสละสิทธิ์การเข้าศึกษาของนักเรียนเพื่อหาสาเหตุและแนวทางที่เหมาะสมในการ
รับนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายแผนการรับนักศึกษา
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์
สาหรับนิสิตหลักสูตรภูมศิ าสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร
Computer-Assisted Instruction Regarding Geographic Coordinates Reading
for Students in the Program of Development Geography for Resources Management

____________________________________________________________________1
สาวิตรี รตโนภาส สุวรรณลี
Savittri Ratanopad Suwanlee1

บทคัดย่อ

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ เป็นการแก้ไขปัญหาผู้เรียนที่ไม่ทัน
ในชั้นเรียน สามารถนาบทเรียนไปทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการอ่านพิกัดทางภูมิศาสตร์ให้มีประสิทธิ ภาพไม่ต่ากว่าเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนี
ประสิทธิภาพผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน กลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตสาขาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการอ่านแผนที่และการแปลภาพถ่ายทางอากาศ ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 61 คน โดยวิธีการแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจั ย คื อ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการอ่านพิกัดทางภูมิศาสตร์ให้เกณฑ์ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการวิจัย พบว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2 ) เท่ากับ 85/83.8 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเท่ากับ 0.7081 หมายความว่า
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.81 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้าง
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.16) จะเห็นได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นเป็นสื่อที่ช่วยให้ ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดี สามารถนาไปใช้ในการประกอบการเรียนการสอนและพัฒนาต่อยอดเป็น
บริการวิชาการได้
คาสาคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์

Abstract

Stemming from a solution of learning-impeded of learners, a tool kit on geographic
coordinates reading through Computer-Assisted Instruction (CAI) became a tutoring implement at all
times. Thence, there were three objectives in this study: 1) to create the effective lessons on
geographic coordinates reading through CAI at the minimum criteria of 80/80; 2) to find out an
achieving index of the CAI tool kit; and 3) to examine learners’ satisfactions toward the CAI tool kit.
The subjects were the first year students majoring in Development Geography for Resources
Management (GRM), in the Bachelor of Science program, Mahasarakham University. As the purposive
subjects, there were 61 students taking a course of “Map Reading and Aerial Photo Interpretation” in
the 2nd semester, 2015. The research tools were the CAI tool kit on geographic coordinates reading
with the efficient criteria at 80/80, an achievement test, and a questionnaire of the CAI tool kit’s
satisfaction. The findings revealed that the CAI tool kit showed its efficiency (E1/E2) at 85/83.8, higher
than the criteria of 80/80. The achieving index of the CAI took kit showed at 0.7081, which meant
1

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, จังหวัดมหาสารคาม, 44150
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learners increased their achievement at 70.81. They also showed the high degree of satisfaction at
(̅=4.16) for the CAI took kit. In conclusion, this study indicated that the Computer-Assisted
Instruction (CAI) tool kit was the efficient media for learners and could be used as a part of classroom
instruction, which could be developed for academic services as well.
Key words: computer-assisted instruction, reading geographic coordinates

บทนา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในหลักสูตรมีการกาหนดรายวิชาบังคับ คือ การอ่านแผนที่และการแปลภาพถ่ายทางอากาศและหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาสังคมศึกษา รายวิชาการอ่านแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เนื้อหาส่วนหนึ่งของรายวิชาเป็นด้าน
ทักษะการอ่านแผนที่ ถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของการศึกษาด้านเทคนิคทางภูมิศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นวิชาพื้นฐาน
รายวิชาอื่นๆ ได้แก่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) การรับรู้ระยะไกล
(Remote Sensing) และการกาหนดตาแหน่งบนโลก (Global Positioning System) หลักการอ่านค่าพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์มีอยู่ 2 ระบบ คือ การอ่านค่าละติจูดและลองจิจูดและการอ่านค่าแบบกริด ดังนั้นหัวใจของการอ่านค่า
พิกัดทางภูมิศาสตร์บนแผนที่ คือ เป็นการบอกตาแหน่งสถานที่ ทิศทาง เส้นทางและลักษณะทรัพยากรธรรมชาติ
บนพื้นโลก (สาวิตรี, 2555)
จากประสบการณ์สอนปัญหาการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน คือ การสอนแบบเดิมมีลักษณะเป็นการ
บรรยาย ขาดทักษะด้านการผลิตและการใช้สื่อการสอนทางภูมิศาสตร์ อีกทั้งจานวนผู้เรียนในชั้นเรียนมีจานวนมาก
เกินไป ทาให้ผู้เรียนขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนโดยตรง เมื่อไม่เข้าใจในสิ่งที่สอนจึงเกิดความ
เบื่อหน่าย ไม่มีสมาธิและไม่สนใจต่อการเรียน ขาดความกระตือรือร้น ขาดแรงจูงใจ สาหรับกลุ่มที่มีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ผู้เรียนที่เรียนอ่อนจะตามเพื่อนไม่ทันในระหว่างสอน ทาให้การเรียนเป็นไปไม่มีประสิทธิภาพ
(สาวิตรี, 2552) นอกจากนี้ข้อจากัดเรื่องเวลาในการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีน้อยมากไม่เพียงพอต่อการสอนอย่าง
ละเอียด ทาให้ผู้เรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาที่สอนได้ชัดเจน ดังนั้นการเรียนการสอนจึงไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
สื่อการสอนเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญต่อด้านการเรียนการสอน ปัจจุบันบุคคลากรวงการศึกษาต่างก็
ผลิตสื่อทางด้านการเรียนการสอนออกมาเป็นจานวนมากขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนของ
แต่ละเป้าหมายของการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา การนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI (Computer-Assisted Instruction) มีการนาเสนอสื่อ
ประสม ได้แก่ ภาพนิ่ง กราฟฟิก ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว เป็นสื่อช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการศึกษา โดยการ
สร้างเป็นบทเรียนแทนผู้สอน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนได้ด้วยตนเอง ช่วยดึงดูดความสนใจ ผู้เรียนเกิด
ความสนุกสนานในการเรียนและสามารถโต้ตอบกับผู้สอนได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งบทเรียน (Liao, 2007)
ข้อดีของการผลิตสื่อการสอนสาหรับผู้เรียนที่เรียนไม่ทันในชั้นเรียน สามารถนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไป
ทบทวนความรู้และเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้ว ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องเวลาในการเรียนมีน้อย อีกทั้งเป็นลักษณะการ
เรียนตัวต่อตัว สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ มีความอิสระในการเลือกเวลาเรียนได้ตามความ
พอใจของตนเอง (Thomerson, 2006; บุญรัตน์ และคณะ, 2556) ผู้เรียนจึงเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์
หรือการโต้ตอบ พร้อมทั้งการได้รับผลป้อนกลับอย่างสม่าเสมอกับเนื้อหา กิจกรรมต่างๆ ในบทเรียนและฝึกทักษะ
การเรียนล่วงหน้าได้ด้วยตนเอง ดังนั้นสื่อเป็นนวัตกรรมเครื่องมือหรือเป็นปัจจัยที่จะทาให้คุณภาพของผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ยังมีความเหมาะสมสาหรับองค์ประกอบของการเรียนรู้อย่างยิ่ง สามารถตอบรับกับ
ประสาทสัมผัสได้มากกว่า จะเห็นได้จากงานวิจัยการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า ประสิทธิภาพของ
ผู้เรียนกลุ่มที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้เรียน (Basturk, 2005; นิชา และคณะ, 2558)
ดังนั้นจากปัญหาดังกล่าวมีความจาเป็นอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน ควรนาสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเข้ามามีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ และยังเป็นการช่วยลดเวลาสอนของผู้สอน
ลดลง ช่วยแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Hattie, 2009; McLeod and Reynolds,
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2007) ประกอบกับการผลิตสื่อการสอนด้านภูมิศาสตร์รายวิชาเกี่ยวกับเทคนิคแผนที่เรื่องการอ่านค่าพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ ยังไม่มีผลงานทางด้านนี้ งานวิจัยชิ้นนี้เป็นประโยชน์เป็นการบูรณาการด้านการเรียนการสอนและ
งานวิจัย นอกจากนี้สามารถนาไปต่อยอดการให้บริการความรู้ทางภูมิศาสตร์ด้านการอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ใน
สถาบันศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิภาพผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการอ่านพิกัดทางภูมิศาสตร์

สมมติฐาน

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ มีค่า
มากกว่าร้อยละ 50
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์อยู่ในระดับ
มากขึ้นไป

ระเบียบวิธีวิจยั

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ มีขั้นตอนการดาเนินการวิธีการวิจัย 4
ขั้นตอน ได้แก่ ขอบเขตเนื้อหา ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่
ใช้ในการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาข้อมูลมีหลักแนวคิด ประกอบด้วย การศึกษารายละเอียดของคาอธิบายรายวิชา เนื้อหา จุดประสงค์
การเรียนรู้ มีขอบเขตด้านเนื้อหา คือ การอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย 2 หัวข้อ คือ การอ่านค่าพิกัด
ละติจูด ลองจิจูดและการอ่านค่าพิกัดกริด การศึกษาขั้นตอนและวิธีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ความพึงพอใจและศึกษาการประเมินบทเรียน
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เรียนระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการอ่านแผนที่และภาพถ่าย
ทางอากาศ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการ
ทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จานวน 61 คน โดยวิธีการแบบเจาะจง เนื่องจากเป็นปีแรกได้มีการพัฒนาสื่อการ
สอน ถือว่าเป็นตัวแทนของผู้ที่ใช้โปรแกรมในอนาคต
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ ทาการศึกษาหลักสูตรและ
วิเคราะห์ด้านเนื้อหาการอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ ศึกษาหลักการและเทคนิคการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ทาการเขียนแผนการสอน เพื่อทากิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหากิจกรรม
การเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลให้มีความสอดคล้องกัน
2. แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นาไปใช้กับผู้เชี่ยวชาญจานวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
เนื้อหา ด้านออกแบบหน้าจอและด้านแบบทดสอบ การประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีระดับความคิดเห็น
5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท หลักเกณฑ์การประเมินพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของผู้เชี่ยวชาญ จะต้องได้คะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จึงจะถือว่ามีความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดี ผู้วิจัยนาไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ทาการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบหน้าจอและด้าน
แบบทดสอบ สามารถสรุปได้ดังนี้จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการอ่านค่าพิกัดทาง
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ภูมิศาสตร์ ด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยรวม (̅=4.64, S.D.=0.34) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก ด้านการออกแบบหน้าจอ
มีค่าเฉลี่ยรวม (̅=4.47, S.D.=0.41) มีความพึงพอใจอยู่ระดับดี และด้านแบบทดสอบมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ (̅=4.22,
S.D.=0.37) มีความพึงพอใจอยู่ระดับดี จากการประเมินผลโดยรวมความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทุก
ด้านอยู่ในระดับดี
3. แบบทดสอบสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดลองได้กาหนดให้เป็นแบบ One- Group Pretest Posttest
Design โดยมีการทดสอบก่อนเรียน 1 ครั้งและหลังการเรียนมีการทาแบบทดสอบ 1 ครั้ง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เพื่อหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เป็นรูปแบบข้อสอบปรนัย ชนิด
แบบทดสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีคาตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว จานวน 20 ข้อ โดยใช้สัดส่วนกาหนดเกณฑ์
พิจารณาความยากง่าย ค่าระหว่าง 0.34 ถึง 0.81 มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 จากนั้นแนะนาวิธีการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแก่ผู้เรียน โดยมีการทดลองรายบุคคล นาบทเรียนสร้างขึ้นมาทดลองกับผู้เรียนที่ไม่เคยเรียน
เนื้อหาทางด้านพิกัดทางภูมิศาสตร์ จานวน 3 คน ระดับละ 1 คน จากกลุ่มผู้เรียนที่มีผลการเรียนสูง เกรดเฉลี่ย 3.00
ขึ้นไป ระดับปานกลาง เกรดเฉลี่ย 2.00-2.99 และต่า เกรดเฉลี่ย 1.99 ลงมา ต่อมานามาทดลองกลุ่มเล็กจานวน 9 คน
แบ่งระดับผลการเรียนระดับละ 3 คน เพื่อหาข้อบกพร่องของบทเรียน ลักษณะ 1 คนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
ทาการสัมภาษณ์กลุ่มทดลองอย่างไม่เป็นทางการ
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยสอบถามความพึงพอใจ 3
ด้าน คือ เนื้อหา ด้านออกแบบหน้าจอและด้านการประเมินผล โดยใช้การประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี
ระดับความคิดเห็น 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท
5. การดาเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูลทดลองแบบภาคสนาม จัดเตรียมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มี
การแก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองกลุ่มตัวอย่างนิสิตสาขาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการ
จัดการทรัพยากร ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบระหว่างเรียนบรรจุในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 10 ข้อ หลังจากนั้น
เรียนเนื้อหาการอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์จนจบ จึ งทาแบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ เมื่อเรียนเสร็จนาคะแนน
แบบทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียนไปคานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนโดยใช้เกณฑ์ 80/80 และนาคะแนนที่
ได้จากการทาแบบทดสอบระหว่างเรียนและหลังเรียนไปคานวณหาดัชนีประสิทธิผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย
1. วิเคราะห์หาเกณฑ์ประสิทธิภาพเป็นเกณฑ์แสดงคุณภาพในเชิงประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนการอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ โดยแสดงเกณฑ์ประสิทธิภาพเป็นค่า E1 /E2 = 80/80
2. วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการใช้สูตรคานวณหาค่าดัชนี
ประสิทธิภาพ E.I.
3. วิเคราะห์หาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้ค่าเฉลี่ย

ผลการวิจยั และอภิปรายผล

ผลการวิจั ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอนการอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ เมื่อเข้าสู่หน้าจอของบทเรียน
ประกอบด้วยส่วนนา การลงทะเบียนเข้าเรียน จุดประสงค์การเรียนรู้ เมนูหลัก แบบทดสอบ เนื้อหาของบทเรียน
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์และค่าพิกัดกริด คาแนะนาการใช้บทเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
ประกอบไปด้วยคาถามทั้งหมด 10 ข้อ แบบปรนัย มีตัวเลือก 4 ตัวเลือก ให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบทุกข้อแล้วเลือก
คาตอบที่ถูกต้องที่สุด 1 ข้อ โดยสามารถใช้เมาส์คลิกเลือกคาตอบที่ต้องการ รวมทั้งระบบการจัดการบทเรียนที่สามารถ
เก็บชื่อและรหัสของนิสิตได้ พร้อมทั้งการประมวลผลคะแนนรวม ดังภาพที่ 1
ผลการทดลองวิจัยภาคสนามกับผู้ที่เรียนระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์
พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปีที่ 1 จานวน 61 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการ
อ่านแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ โดยให้เรียนเนื้อหาแต่ละบทและทาแบบทดสอบระหว่างเรียน (E1) จนครบทุกบท
แล้ว จึงทาแบบทดสอบหลังเรียน (E2) หลังจากนั้นทาการเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากระหว่างเรียนและแบบทดสอบ
หลังเรียน ได้ผลดังตารางที่ 1
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ภาพที่ 1. แสดงหน้าจอของบทเรียนและการลงทะเบียนเข้าเรียน
ตารางที่ 1 แสดงผลคะแนนจากการทาแบบทดสอบระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
การหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คะแนนการทดสอบระหว่างเรียน (E1)
คะแนนทดสอบหลังเรียน (E2)

คะแนนรวม
10
10

คะแนนเฉลี่ย
8.50
8.38

ร้อยละ
85
83.8

ดัชนีประสิทธิผล

ร้อยละ

0.7081

70.81

จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการอ่านค่าพิกัด
ทางภูมิศาสตร์ พบว่า ผู้เรียนที่ผ่านการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้คะแนนรวมเฉลี่ย 7 จากคะแนน
ทั้งหมด 10 คะแนนคิดเป็น ร้อยละ 85 (E1 = 85) ผลคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนได้คะแนนรวมเฉลี่ย
6.76 จากคะแนนทั้งหมด 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.8 (E2 = 85) ดังนั้นประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเรื่องการอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85/83.8 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ร้อยละ 80 ซึ่ง
สอดคล้องตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ในข้อที่ 1
นอกจากนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ทาให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาต่างๆ ตามความถนัดและความสามารถของแต่ละบุคคล ผู้เรีย นสามารถควบคุ ม
ความเร็วในการนาเสนอเนื้อหาและสามารถจดจาเนื้อหาบทเรียนได้ดีขึ้น ทาให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนมากขึ้น (Liao, 2007; ชนม์ขนิษฐ์, 2558; นิชา และคณะ, 2558) ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบการ
สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่มีกระบวนการในการออกแบบ การพัฒนาบทเรียนอย่างเป็นระบบ รูปแบบของเนื้อหา
สามารถควบคุม ศึกษาและทบทวนบทเรียนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามที่ต้องการ มีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ
ถูกต้องทุกขั้นตอนอย่างสมบูรณ์และมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพก่อนไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ทาให้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนเรือ่ งการอ่านค่าพิกดั ทางภูมศิ าสตร์มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกาหนด
สาหรับค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าเท่ากับ 0.7081 แสดงว่าผู้เรียนมีคะแนน
ความรู้เพิ่มเติมจากหลังเรียนเรื่องการอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 70.81 ถือว่าสอดคล้องกับประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ (E2) ซึ่งเท่ากับ 85 แสดงว่าการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มีการออกแบบหน้าจอ เสียง สี ภาพประกอบที่
สอดคล้องกับเนื้อหา ตัวอักษรมีขนาดที่เหมาะสมและสวยงาม มีความชัดเจนในด้านการสื่อความหมายที่ส่งผลต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน มีการลาดับเนื้อหาได้อย่างชัดเจน ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียน ไม่เบื่อหน่ายในบทเรียนที่ได้ลง
มือปฏิบัติ สื่อการสอนที่สามารถตอบสนองต่อผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยผู้เรียนสามารถทากิจกรรมและสรุปบทเรียนด้วย
ตนเอง (กมลรัตน์ และ สัญชัย, 2556) และยังสามารถนามาใช้ในการสอนเสริม การเรียนนอกเวลากรณีผู้สอนไม่อยู่หรือ
ขาดแคลนครูได้
จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการอ่านค่าพิกัด
ทางภูมิศาสตร์ โดยหาคะแนนเฉลี่ยจากคะแนน 5 ระดับ ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 แสดงความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ค่าสถิติ

ความคิดเห็นของผูเ้ รียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

̅

ขนาดและสีของตัวอักษร มีความเหมาะสม
เนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่าย
ความยาวแต่ละบทมีความเหมาะสม
บทเรียนมีความน่าสนใจ ช่วยกระตุ้นให้อยากเรียน
สามารถทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง
ได้รับความรู้ควบถ้วนตามวัตถุประสงค์
ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์จากบทเรียน
ความพึงพอใจในภาพรวม
ค่าเฉลี่ยรวม

3.62
3.85
3.90
4.25
4.51
4.56
4.08
4.52
4.16

S.D.
0.78
0.72
0.72
0.72
0.62
0.59
0.69
0.57
0.68

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

ผลความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 4.16 ระดับมาก ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้รับความรู้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ มีความพอใจภาพรวมในบทเรียนและสามารถ
ทบทวนบทเรียนด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ย 4.56, 4.52 และ 4.50 ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องตามสมมติฐานที่กาหนดไว้ในข้อที่
3 จากการสังเกตการณ์ระหว่างที่ผู้เรียนได้ทากิจกรรมโดยใช้บทเรียนช่วยสอน ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น ความ
สนุกสนานกับทากิจกรรม เมื่อเห็นภาพในสื่อการสอนทาให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน แม้ว่าการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนมีความพยายามสอนเนื้อหาครบถ้วน แต่การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อช่วยการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถ
ย้อนกลับมาศึกษาเนื้อหาใหม่ได้ อีกทั้งผู้เรียนทาแบบฝึกหัดระหว่างเรียน ผู้เรียนมีโอกาสได้ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ
ในบทเรียนเพิ่มเติม จะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนดีขึ้น (Thomerson, 2006; ชนม์ขนิษฐ์, 2558) มอง
ลักษณะการสอน โดยสามารถออกแบบสื่อ เนื้อหาด้านการเรียนการสอนจะทาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการสนใจ
นอกจากนี้ยังเห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการเรียนรู้ สาหรับผู้เรียนในประเทศกาลังพัฒนา เช่น ไต้หวัน มี
ผลลัพธ์ทางการศึกษาเป็นบวกและเป็นประโยชน์

สรุปผลการศึกษา

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ สาหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาภูมิศาสตร์
พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 85/83.8 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80
2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าเท่ากับ 0.7081 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 0.50
นั้นคือ ผู้เรียนมีคะแนนความรู้เพิ่มเติมจากหลังเรียนเรื่องการอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 70.81
3. ความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาพรวมระดับมาก

ข้อเสนอแนะ

1. การทดลองเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ควรมีความพร้อมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และมี
อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมสาหรับการเรียนและมีคู่มือแนะนาขั้นตอนวิธีการให้ถูกต้อง
2. ควรนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการอ่านค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ไปใช้ในสถาบันการศึกษาตั้งแต่
ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
หรือมีความแตกต่างจากกลุ่มทดลอง
3. ควรสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิช าอื่นๆ ทางด้านภูมิศาสตร์ เนื่องจากเป็นสื่อการสอนที่
เป็นประโยชน์ที่สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนนอกเวลาเรียน
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การนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
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ศึกษาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยกลุ่มรายวิชาเรียนระดับปริญญาตรีหมวดรายวิชาศึกษาทัว่ ไป
A Study of the Average Course Grade Point of General Education Programme
___________________________________________________________________ 1
วิภาวดี ครุฑศึก
Vipawadee Krutsuek1

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไปปีการศึกษา 2555-2558
แยกเป็นกลุ่มวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษย์ และกลุ่มวิชาสังคม ของสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร โดยรวบรวมข้อมูลผล
การเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป แยกในแต่ละกลุ่มวิชา ได้แก่ ภาควิชา สาขาวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะ และประเภทวิชา จานวน 72 รายวิชา เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาตามวิธีการ One-way
ANOVA และเปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธี LSD จากการศึกษาพบว่าผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และพบว่าค่าเฉลี่ยผลการเรียนของกลุ่มวิชาขึ้นอยู่กับประเภทกลุ่มวิชา โดย กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิชาอยู่ในระดับปานกลาง (สูงกว่า 2.50) ส่วนกลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชามนุษย์ และกลุ่มวิชาสังคม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง – สูง (2.50-3.50)
คาสาคัญ: หมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษย์ กลุ่มวิชาสังคม

Abstract

The aim of the research was to study the average school–record’s results of the General
Education subjects in 2010–2014 devided into groups including 1) Science and Mathematics 2)
Languages 3) Humanities and 4) Social science at King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
Prince of Chumphon Campus. The data were collected from the General education programme,
dividing by subject groups namely; department subjects, fields subjects, General elective subjects,
required subjects, and Individual subjects for totally 72 courses. Compared the average of each
subject by category using one – way ANOVA method. And comparing multiple variables using LSD
method. The results showed that the average course grade point of each group was significantly
different. Results also found that the average course grade point depend would on subject groups
including Science and Mathematics with the moderate average grade point (more than 2.50).
Meanwhile, the linguistics, Humanities and Social science subjects have the moderate – high average
grade point (more than 2.50 -3.50)
Keywords: general education programme, social and mathematics, linguistics, humanities, social science

บทนา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ได้เปิด
การเรียนการสอนในหลักสูตรซึ่งได้มีการปรับปรุงใหม่ ปี 2554 และเริ่มใช้ กับการรับนักศึ กษาเข้าศึกษาต่อในปี
การศึกษา 2555 โดยในหลักสูตรซึ่งปรับปรุงใหม่ได้มีการบรรุจรายวิ ชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไว้เป็นวิชาเลือกให้
นักศึกษาเรียนเป็นจานวนทั้งสิ้น 30 หน่วยกิต ซึ่งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปประกอบด้วยกลุ่มรายวิชา 4 กลุ่มดังนี้ กลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษย์ และกลุ่มวิชาสังคม

1
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การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2559 และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครัง้ ที่ 1”

จากที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ประกาศ “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การกาหนดค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชา” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสาหรับอาจารย์
ผู้สอนในการวัดผลการเรียนในแต่ละรายวิชาโดยการกาหนดค่าคะแนนเฉลี่ยรายวิชาในระดับปริญญาตรี อยู่ในระหว่าง
1.80 - 3.20 ยกเว้นในรายวิชาประเภทฝึกปฏิบัติ สัมมนา ฝึกงาน ฝึกสอน สหกิจศึกษา การศึกษาหรือฝึกปฏิบัติงาน
ต่างประเทศ โครงงานพิเศษ ปัญหาพิเศษ ปริญญานิพนธ์ หรือรายวิชาที่มีนักศึกษาไม่ถึง 10 คนแต่ เนื่องจากการ
กาหนดค่าดังกล่าวอาจไม่สะท้อนผลการเรียนที่แท้จริงของนักศึกษา เช่น บางรายวิชา นักศึกษามีระดับคะแนนเฉลี่ยต่า
กว่าประกาศฯ หรือในบางรายวิชา ระดับคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าประกาศฯ การปรับคะแนนตามประกาศกาหนดค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยรายวิชาของสถาบัน อาจส่งผลให้นักศึกษาขาดความกระตือรือร้น ขาดความรับผิดชอบในการเรียนอัน
เนื่องมาจากระดับคะแนนเฉลี่ยขั้นต่า และอาจารย์ผู้สอนจ าเป็นต้องให้ผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่สถาบันฯ
ประกาศ กาหนดแนวทางการวัดผลการเรียนรู้และการตัดเกรด ศิริชัย (2544) กล่าวไว้ว่าปัจจัยที่ใช้กาหนดเกรดควร
ประกอบด้วย 1) ปัจจัยหลักของความรู้ความสามารถหรือลักษณะของนักเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นสาคัญ
และปัจจัยเสริม เช่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เจตคติต่อการเรียนความรับผิดชอบ เป็นต้น ปัจจัย
หลักจะต้องสาคัญที่สุดส่วนปัจจัยเสริมเป็นเพียงส่วนประกอบที่สามารถนามาพิจารณาในกรณีที่ปัจจัยหลักขาดความ
สมบูรณ์ 2) เครื่องมือที่ใช้วัดผลจะต้องมีคุณภาพวัดได้ครอบคลุมคุณลักษณะตามน้าหนักความสาคัญที่ต้องประเมิน
ควรวัดด้วยเครื่องมือหลายอย่าง หลายครั้ง และหลายเวลา และมีมาตรการในการตรวจให้คะแนนอย่างเป็นปรนัย 3)
เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดเกรดจะต้องเหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระบุใ ห้ชัดเจน เกณฑ์นั้นจะต้องสอดคล้องกับ
แผนการวัดผลและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ 4) การตัดสินผลจะต้องเป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส
สามารถอธิบายให้นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องยอมรับได้ด้วยหลักการและเหตุผลการใช้วิจารณญาณจะต้องเป็นไปอย่างมี
คุณธรรมและรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น โดยชิดชนก (2543) ได้กล่าวถึงหลักการวัดผลการศึกษาไว้ว่าต้องวัดผลให้ตรง
กับจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน คือ การวัดผลการศึกษาจะเป็นสิ่งที่ตรวจสอบผลจากการสอนของผู้สอนว่า เมื่อได้
เรียนไปแล้วนักศึกษาเกิดพฤติกรรมตามที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายการสอนหรือไม่ มากน้อยเพียงใด วิธีการและเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวัดผลจะต้องไม่มีความบกพร่อง คือ เมื่อเลือกใช้เครื่องมือหรือวิธีการใดแล้วจะต้องระมัดระวังไม่ให้มีความ
คลาดเคลื่อน หรือเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นเลย เลือกใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและหลากหลายเพื่อให้สะท้อนผลของ
การวัดให้สมบูรณ์มากที่สุด การแปลผลจากการวัดคือการประเมินต้องมีความถูกต้องและมีความยุติธรรม และการ
วัดผลมีจุดประสงค์เพื่อค้นและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขพัฒนากันต่อไป นอกจากนี้
ไพศาล (2523) ได้กล่าวถึงหลักการวัดผลการศึกษา ไว้ดังนี้ 1) ต้องวัดผลให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน
คือ การวัดผลการศึกษาจะเป็นสิ่งที่ตรวจสอบผลจากการสอนของผู้สอนว่า เมื่อได้เรียนไปแล้วนักศึกษาเกิดพฤติกรรม
ตามที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายการสอนหรือไม่มากน้อยเพียงใด 2) วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลจะต้องไม่มีความ
บกพร่อง คือ เมื่อเลือกใช้เครื่องมือหรือวิธีการใดแล้วจะต้องระมัดระวังไม่ให้มีความคลาดเคลื่อน หรือเกิดความ
ผิดพลาดเกิดขึ้นเลย 3) เลือกใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและหลากหลายเพื่อให้สะท้อนผลของการวัดให้สมบูรณ์มากที่สุด
4) การแปลผลจากการวัดคือการประเมินต้องมีความถูกต้องและมีความยุติธรรม 5) การวัดผลมีจุดประสงค์เพื่อค้นและ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขพัฒนากันต่อไป และอุทุมพร (2530) ได้เสนอถึงหลักเกณฑ์
การตัดเกรดไว้ดังนี้ 1) การตัดเกรดต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมทั้งผู้ให้และผู้รับ 2) การตัดเกรดต้องยึด
เกณฑ์เป็นหลัก เช่นการบรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ 3) การตัดเกรดต้องอาศัยข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้ คือมีทั้งความ
ตรง (Validity) และมีความเชื่อมั่น (Reliability) 4) การตัดเกรด ควรอิงปัจจัย 3 ข้อ คือ ความรอบรู้ในเนื้อหาวิชา
ความสามารถเมื่อเทียบกับกลุ่มปกติ และความเจริญก้าวหน้าเมื่อเทียบกับตนเอง
ซึ่งจากหลักการดังกล่าวจะพบว่าการเรียนรู้ในรายวิชาใดๆ จะต้องมีหลักเกณฑ์ของการตัดเกรดที่อยู่บนความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนเป็นสาคัญ ฉะนั้น ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยที่เหมาะสมของกลุ่มวิชาเรียน
รายวิชาเรียนในระดับปริญญาตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาปีการศึกษา 2552-2556
แยกเป็นภาควิชา สาขาวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และประเภทรายวิชา ของสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิชาหมวดศึกษาทั่วไปปีการศึกษา 2555-2558 แยกเป็นกลุ่มวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษย์ และกลุ่มวิชาสังคม ของสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มวิชาตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างประเภทวิชา

ระเบียบวิธีวิจยั

รวบรวมข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขต
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ปีการศึกษา 2555 – 2558 แยกในแต่ละสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด ได้แก่
ภาควิชา สาขาวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และประเภท โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยของรายวิชาในแต่ละกลุ่มรายวิชาตามวิธีการ One-way ANOVA และเปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธี LSD โดย
ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปีการศึกษา 2555 – 2558 มีจานวนทั้งหมด 72
รายวิชาแยกเป็นกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จานวน 14 วิชา กลุ่มวิชาภาษา จานวน 22 วิชา กลุ่มวิชา
มนุษย์ จานวน 16 วิชา และกลุ่มวิชาสังคม จานวน 20 วิชา
ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาจาแนกตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
พบว่ากลุ่มวิชามนุษย์มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.18 รองลงมาเป็นกลุ่มวิชาสังคมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 และกลุ่ม
วิชาภาษามีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 2.75 รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มรายวิชา
กลุ่มวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชามนุษย์
กลุ่มวิชาสังคม

ค่าเฉลี่ย ±SD
2.98±0.64
2.75±0.72
3.18±0.54
3.11±0.56

จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พบว่ากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์และกลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษย์ และกลุ่มวิชาสังคม มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนกลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติกับกลุ่มวิชามนุษย์และกลุ่มวิชาสังคม ดัง
รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชา
ก ลุ่ ม วิ ช า ท า ง ด้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ กั บ
คณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาภาษา
กลุ่มวิชามนุษย์
กลุ่มวิชาสังคม

กลุ่มวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
-

กลุ่มวิชาภาษา

กลุ่มวิชามนุษย์

กลุ่มวิชาสังคม

-.46

-.48*

-1.05*

-

-.02*
-

-.59
-.55
-

*หากแตกต่างกันแสดงว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)
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ผลจากการศึกษาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาจาแนกตามประเภทวิชา พบว่าวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 2.99 รองลงมาคือกลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขาวิชา เท่ากับ 2.75 และ
กลุ่มวิชาที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดได้แก่ วิชาบังคับพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.99 รายละเอียด
แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาตามประเภทวิชา
ประเภทวิชา
วิชาบังคับพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิชาบังคับพื้นฐานทางสาขาวิชา
วิชาบังคับทางสาขาวิชา
วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป

ค่าเฉลี่ย ±SD
1.99±0.44
2.54±0.56
2.45±0.63
2.75±0.93
2.99±0.29

จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มในประเภทวิชา พบว่าประเภทวิชาเลือกเฉพาะสาขาวิชา และวิชา
เลือกศึกษาทั่วไปมีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ ส่วนค่าเฉลี่ยของประเภทวิชาบังคับพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ และวิชาหมวดศึกษาทั่วไป วิชาบังคับพื้นฐานทางสาขาวิชา วิชาบังคับทางสาขาวิชา วิชาเลือกเฉพาะ
สาขาและวิชาศึกษาทั่วไป มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาตามประเภทวิชา
วิชาบังคับพื้นฐาน
ทางด้านวิทย์ฯและ
คณิตศาสตร์
วิชาบังคับพื้นฐานทางด้านวิทย์ฯ และคณิตฯ
วิชาบังคับพื้นฐานทางสาขาวิชา
วิชาบังคับทางสาขาวิชา
วิชาเลือกเฉพาะสาขาวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
ประเภทวิชา

วิชาบังคับ
พื้นฐานทาง
สาขาวิชา
-.02
-

วิชาบังคับทาง วิชาเลือกเฉพาะ วิชาศึกษา
สาขาวิชา
สาขาวิชา
ทั่วไป
-.25
-.53
-

-.37
-.42
-.01
-

.20*
-.08*
-.12*
-.48*
-

*หากแตกต่างกันแสดงว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p<0.05)

สรุปผลการวิจยั

จากการศึกษาพบว่าผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ในส่วนของกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ กับ กลุ่มวิชามนุษย์ และกลุ่มวิชาสังคม และกลุ่มวิชาภาษา
จะมีผลการเรียนเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับ กลุ่มวิชามนุษย์ และกลุ่มวิชาสังคม และพบว่าค่าเฉลี่ย
ของผลการเรียนกลุ่มวิชาจะขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้อหารายวิชาและระดับความรู้พื้นฐานของนักศึกษา ได้แก่ กลุ่มวิชา
ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง (2.50-3.00) กลุ่มกลุ่มวิชามนุษย์
และวิชาสังคม จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง – สูง (มากกว่า 3.00) ทั้งนี้การให้ผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชามีความ
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชาเรียนที่มีระดับความยากง่ายแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มวิชา และมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ ในแต่ละประเภทวิชา ซึ่งเนื้อหารายวิชาเรียนที่มีระดับความยากง่ายที่แตกต่างกันจะมีผลต่อการ
กาหนดผลการเรียนเฉลี่ย ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยเห็นว่า การกาหนดค่าคะแนนเฉลี่ยของรายวิชาเรียนให้
เป็นไปตามเกณฑ์ควรพิจารณาถึงกลุ่มรายวิชาเรียนซึ่งมีเนื้อหาความยากง่าย และความสาคัญของรายวิชาที่แตกต่างกัน
ไม่เหมาะที่จะกาหนดให้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากันในทุกกลุ่มวิชาของสถาบัน และหากสถาบันฯ จาเป็นจะต้อง
กาหนดผลการเรียนเฉลี่ยที่เหมะสมในรายวิชาควรพิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยของกลุ่มวิชาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็น
ต้นไปมาเพื่อศึกษาหาค่าเฉลี่ยที่เหมาะสม เนื่องจากทางสถาบันฯ ได้ยกเลิกประกาศเรื่องการกาหนดค่าคะแนนเฉลี่ย
รายวิชาแล้ว ซึ่งจะทาให้ได้ข้อมูลการวัดผลการเรียนที่แท้จริง ตามศักยภาพของนักศึกษาและตามหลักเกณฑ์ของการ
วัดประเมินผล
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เอกสารอ้างอิง

ชิดชนก เชิงเชาว์. 2543. การกาหนดเกรดของรายวิชา. เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเรียนการสอนใน
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ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อระยะเวลาสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
Factors Affecting Graduation Periods of Graduate Students, King Mongkut’s Institute of
Technology Ladkrabang, Prince of Chumphon Campus, Chumphon Province

____________________________________________________________________1
พิสชา บัวครื้น
Pitsacha Buakruen1

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
และแนวทางในการบริหารจัดการทางด้านหลักสูตรในระดับบัณฑิตให้มีศักยภาพและสาเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรได้
กาหนด การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 66 คน ประกอบด้วย ผู้สาเร็จการศึกษานักศึกษา
ระดับบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 จานวน 11 คน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 จานวน 45 คน และ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาจานวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ส าเร็ จรู ป ใช้ สถิ ติ ค่ าความถี่ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ค่ าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การหาค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
ผลการวิจัย พบว่า
1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร (y) มี 6 ด้าน คือ 1) ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ (X1) 2) ด้านนักศึกษา (X2) 3) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา (X3) 4) ด้าน
ลักษณะของงานวิจัย (X4) 5) ด้านบริหารจัดการทางด้านหลักสูตร (X5) และ 6) ด้านความพึงพอใจต่อหลักสูตร (X6) ซึ่ง
ควรจะมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยปัจจัยทั้ง 6
ด้านร่วมกันมีผลต่อความผันแปรต่อระยะเวลาสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ได้ร้อยละ 89.60 (R2 = 0.897) แสดง
ได้ตามสมการที่คิดจากคะแนนมาตรฐาน y = (0.598)X1+ (0.355)X2+ (0.385)X3+ (0.165)X4+ (0.048)X5+
(0.033)X6
2) แนวทางสาเร็จการศึกษาต้องให้ความสาคัญกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เป็นอันดับแรก ส่วนด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา ด้านนักศึกษา ด้านลักษณะของงานวิจัย ด้านบริหารจัดการ
ทางด้านหลักสูตร และด้านความพึงพอใจต่อหลักสูตร ตามลาดับ ทั้งนี้ควรมีกรอบระยะเวลาในการเสนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ ปรึกษาเร่งทางานตามแผนการศึกษา กรรมการบริหาร
หลักสูตรควรจัดกลไกให้คาปรึกษาและติดตามผลงานของนักศึกษามีการกระตุ้นความก้าวหน้าอย่างเคร่งครัด
คาสาคัญ: ปัจจัยที่ส่งผล ระยะเวลาการสาเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

Abstract

The objectives of this research were to study factors affecting graduation periods of graduate
students at King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Prince of Chumphon Campus,
Chumphon province, Thailand and to study graduate effective curriculum management. This study
was a survey Research, collecting data from following samples; 11 graduated students in 2016
academic year, 45 current - year 2016 - graduate students, and 10 advisers in graduate study. The
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material was questionnaire developed by the researcher. Collecting data were analyzed using
computer program. The statistics using for data analysis including frequency, percentage, mean,
standard deviation, Pearson’s coefficient alpha, and stepivise multiple regression analysis.
The results reveal that:
1) Factors affecting graduation periods of graduate students, King Mongkut’s Institute of
Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus, Chumphon Province (y) consisted of 6
factors, including 1) Thesis advisor (X1), 2) graduate students (X2), 3) relationship between the thesis
advisor and the graduate student (X3), 4) research categories (X4), 5) curriculum management (X5) and
curriculum satisfaction (X6); the suggestion to improve curriculum continuously. These 6 factors
altogether affecting the variation of graduation periods of graduate students at King Mongkut’s
Institute of Technology Ladkrabang Prince of Chumphon Campus, Chumphon Province by 89.60 per
cent. This could be represented as the following standardize T-Score equation: y = (0.598)X1+
(0.355)X2+ (0.385)X3+ (0.165)X4+ (0.048)X5+ (0.033)X6
2) The most important prospect for academic success of graduate students rely on thesis
advisor followed with relationship between thesis advisor and graduate student, graduate students,
research categories, curriculum management and curriculum satisfaction respectively. Moreover, the
prospect for academic success should have a specific timeline for proposal submission in order to
activate graduate students and thesis advisors for following their academic plan. Thus, curriculum
administrator committees should provide counselling and monitoring the progress of the individual
student’s thesis strictly.
Keywords: factor affecting, graduation period, graduate study

บทนา

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
ได้รับนักศึกษาและได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2539 โดยเริ่มเปิดสอนนักศึกษาปริญญาตรีทางเกษตร
เป็นหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง และเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตร 4
ปี และหลักสูตรเทียบโอน 3 ปี ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ใช้จัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ต่อมาในปีพุทธศักราช 2551 วิทยา
เขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ได้มีการปรับเปลี่ยนครั้งสาคัญ โดยจัดทาหลักสูตรใหม่โดยวิทยาเขตชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพรเอง ทั้งนี้เพื่อรองรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2551 – 2554 จานวน 6
หลักสูตร
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศและมีนโยบายให้สถาบันการศึก ษาทั่วประเทศ
ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand
Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ซึ่งจะต้องดาเนินให้แล้วเสร็จในปีการศึกษาพุทธศักราช
2554 และเปิดรับนักศึกษาในปีพุทธศักราช 2555 วิทยาเขตชุมพรฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 6 หลักสูตร ให้เป็น
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็น 5 หลักสูตร และในปีพุทธศักราช 2556 วิทยาเขต
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ จึงทาให้มีหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้ น แบบก้าว
กระโดดทั้งในระดับปริญญาตรี และในระดับบัณฑิตศึกษา อีกจานวน 5 หลักสูตร แบ่งออกเป็นหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี 3 หลักสูตร และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 และในปี พ.ศ.2557 ได้เปิดหลักสูตรใหม่เพิ่มขึ้นอีก 2 หลักสูตร
หลักสูตรในระดับปริญญาตรี 1 และหลักสูตรในระดับบัณฑิต 1 หลักสูตร
จะเห็นได้ว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัด
ชุ มพรนั้นมี การพั ฒนาการจั ดการศึ กษามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและหลักสูตรในระดั บ
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บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษานั้น ได้มีการเปิดรับนักศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2556 – จนถึงปัจจุบัน
รวมระยะเวลา 3 ปี โดยมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจานวน 3 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษานี้ มีจานวน
นักศึกษาที่เรียนไม่เป็นไปตามแผนที่ได้กาหนด จึงทาให้เกิดผลกระทบในส่วนของการบริหารจัดการทางด้านหลักสูตร
รวมถึงจานวนนักศึกษาสมัครเรียน การคงอยู่ของนักศึกษาระหว่างเรียน และจานวนนักศึกษาที่จบการศึกษานั้น ซึ่งมี
องค์ประกอบหลายๆด้าน เช่น สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา เป็นส่วนสาคัญที่จะสนับสนุนในด้านการเรียนการ
สอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สภาพแวดล้อมเป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยที่แสดงถึงศักยภาพของ
สถานศึกษา สามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือองค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป และองค์ประกอบด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา (กฤษณา, 2550)
ฉะนั้น การจัดการศึกษาที่ดีต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสาคัญสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่า
ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึ กษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (2545) เฉกเช่นเดียวกัน ปัญหาที่กระทบกับการจัดการ
เรียนการสอนในระดับบัณฑิตนั้นต้องได้รับการแก้ไข ส่งเสริมพัฒนาให้เต็มศักยภาพด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า
ปัญหาต่างๆ จะต้องนามาปรับปรุงพัฒนาการบริหารจั ดการศึกษาในระดับบัณฑิตโดยมีศึกษา“ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ระยะเวลาสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร”นี้ขึ้นมาเพื่อนาผลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการบริหารทางด้าน
หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
2. เพื่อเสนอแนวทางในการบริหารจัดการทางด้านหลักสูตรในระดับบัณฑิตให้มีศักยภาพและสาเร็จการศึกษา
ตามที่หลักสูตรได้กาหนด

ระเบียบวิธีวิจยั

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สาเร็จการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 จานวน 11 คน
นักศึกษาระดับบัณฑิตของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
จั งหวัดชุ มพร จ านวน 3 หลักสูตร คื อ 1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิ ศวกรรมเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ 2556 จานวน 7 คน 2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน หลักสูตรใหม่
2556 จานวน 5 คน และ3) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หลักสูตรใหม่ 2557 จานวน 33
คน และอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา 10 คน รวมทั้งสิ้น 66 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ กาหนดคาตอบไว้ให้เลือก
(Close Ended Question) หรือคาถามปลายปิด และคาถามที่ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น (Open Ended Question)
หรือคาถามปลายเปิดแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะคาถามเป็นคาถามปลายเปิด แบบ
เติมคา และเลือกตอบ
ตอนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิต นักศึกษาในระดับบัณฑิต และ
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ที่ทาให้
นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือสาเร็จการศึกษาล่าช้ากว่าที่หลักสูตรกาหนด ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบของลิเคอร์ท (R.A Likert) ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ เป็น 5
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
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ตอนที่ 3 เป็นคาถามเกี่ยวกับสภาพการจัดการศึกษาของนักศึกษา ลักษณะคาถามเป็นแบบเลือกตอบ และเป็น
ข้อเสนอแนะในการกาหนดแนวทางสาหรับการพัฒนานักศึกษาที่ทาให้นักศึกษาสาเร็จตามหลักสูตรที่กาหนด ลักษณะ
เป็นคาปลายเปิด
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิโดยเก็บข้อมูล ดังนี้
1. แจกแบบสอบถามและรับคืนด้วยตนเอง จากนักศึกษาที่กาลังสาเร็จการศึกษา และกาลังศึกษาอยู่ โดยทา
การเก็บแบบสอบถามกับนักศึกษาดังกล่าวที่มาติดต่อกับงานบัณฑิตศึกษา อาคารสมเด็จพระเทพฯ ชั้น 1 วิทยาเขต
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2559
2. ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงอาจารย์ระดับบัณฑิต โดยออกหนังสือจากงานบัณฑิตศึกษา ได้รับ
แบบสอบถามจากกลุ่มอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาคืนคิดเป็นร้อยละ 100
3. นาแบบสอบถามที่รับคืนทัง้ หมดมาวิเคราะห์ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้8
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม จานวน 3 กลุม่ นาข้อมูลมาวิเคราะห์
โดยคานวนค่าสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้วิธีการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ที่ทาให้นักศึกษาสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร หรือสาเร็จล่าช้ากว่าหลักสูตรที่กาหนด โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product
Moment Correlation) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis)
ตอนที่ 3 วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษา ในองค์ประกอบแต่ละด้านที่เป็นปัจจัยส่งผลต่อระยะเวลาการสาเร็จ
การศึกษาที่สาคัญที่สุด และมีข้อเสนอแนะในการกาหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่ทาให้นักศึกษาสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ประมวลตามแบบการวิเคราะห์แบบสอบถามแบบปลายเปิด ใช้การพรรณาวิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นเพื่อเป็นการประมวลข้อมูล

ผลการวิจยั

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ทั้ง 6 ด้าน ในภาพรวม
อยู่ในระดับปัจจัยที่เป็นปัญหามาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยที่เป็นปัญหามากที่สุด คือ ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา ด้านนักศึกษา ด้านลักษณะของ
งานวิจัย ด้านบริหารจัดการทางด้านหลักสูตร และด้านความพึงพอใจต่อหลักสูตร ตามลาดับ จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
สามารถอภิปรายเป็นรายด้านได้ ดังตารางที่ 1
จะเห็นได้ว่า ปัจจัยทั้ง 6 ด้าน มีผลต่อระยะเวลาสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.001 (F = 2635.846) โดยความผันแปรของตัวแปรระยะเวลาสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ที่
เกิดจากปัจจัยทั้ง 6 ด้านนี้มี ค่าร้อยละ 89.70 (R2 = 0.897) และเมื่อพิจารณาผลของปัจจัยแต่ละด้าน พบว่า
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์การถดถอยเพื่อพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
ตัวแปร
b
R2change
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (X1)
2.826
.643
นักศึกษา (X2)
0.987
.313
ความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา (X3)
1.754
.461
ลักษณะของงานวิจัย (X4)
0.659
.092
บริหารจัดการทางด้านหลักสูตร (X5)
0.357
.047
ความพึงพอใจต่อหลักสูตร (X6)
0.174
.019
2
R = 0.897 ; F = 2635.846 ; p-value = .000

0.598
0.355
0.385
0.165
0.048
0.033

t
56.500
48.500
52.414
46.234
44.861
40.071

p-value
.000
.000
.000
.000
.000
.000

1) ปัจจัยด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีผลทางบวกต่อระยะเวลาสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
(b = 2.826) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 56.500)
2) ด้านนักศึกษา มีผลทางบวกต่อระยะเวลาสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร (b = 0.987) อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 48.500)
3) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา มีผลทางบวกต่อระยะเวลาสาเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
จังหวัดชุมพร (b = 1.754) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 52.414)
4) ด้านลักษณะของงานวิจัย มีผลทางบวกต่อระยะเวลาสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร (b = 0.659)
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 46.234)
5) ด้านบริหารจัดการทางด้านหลักสูตร มีผลทางบวกต่อระยะเวลาสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
(b = 0.357) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 44.861)
6) ด้านความพึงพอใจต่อหลักสูตร
มีผลทางบวกต่อระยะเวลาสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
(b = 0.174) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 40.071)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากคาถามปลายเปิด เกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการกาหนดแนวทางการแก้ไขสาหรับการ
พัฒนาศักยภาพที่ทาให้นักศึกษาสาเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด
1) ข้อเสนอแนะในการกาหนดแนวทางการบริหารหลักสูตร ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามจากคาถาม
ปลายเปิด ที่มีความถี่สูง คือ ควรมีบุ คลากรให้เพียงพอในการบริหารหลักสูตร และควรปรับบรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันของความเป็นจริง ตามลาดับ
2) ข้อเสนอแนะของความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามจากคาถามปลายเปิด ที่มีความถี่สูง
คือ ควรจัดอบรมการสืบค้นข้อมูลประจาทุกเทอม คววรจัดทาฐานข้อมูล Journal Online และ Software ที่ถูก
ลิขสิทธิ์ไว้บริการ และรวมถึงการเปิดให้บริการห้องสมุดในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ตามลาดับ
3) ข้อเสนอแนะอื่นๆ ข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถามจากคาถามปลายเปิด ที่มีความถี่สูงตามลาดับ คือ
ควรปลูกฟังค่านิยมในการศึ กษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อความรู้จริงๆไม่ใช่เรียนตามแฟชั่น และควรจัดบุคลากร
สั งกั ดงานบั ณฑิ ตศึ กษามาให้ บริ การนั กศึ กษาในช่ วงวั นเสาร์ – อาทิ ตย์ เพื่ ออ านวยความสะดวกในการติ ดต่ อ
ประสานงานและให้ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบด้วย
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สรุปและอภิปรายผลการวิจยั

ผลการวิจัยนี้ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ปัจจัยที่มีปัญหามากทั้ง
6 ด้านคือ ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเอกบุตร (2549) รองลงมา คือด้าน
นักศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของเขมิกา (2552) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของอุทัย (2553) ด้านลักษณะของงานวิจัย ด้านบริหารจัดการทางด้านหลักสูตร และด้านความพึงพอใจ
ต่อหลักสูตรควรจะมีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสรรค์ชัย (2554) และแนวทางสาเร็จการศึกษาควรมีกรอบระยะเวลาในการเสนอโครง
ร่างวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาเร่งทางานตามแผนการศึกษา กรรมการบริหาร
หลักสูตรควรจัดกลไกให้คาปรึกษาและติดตามผลงานของนักศึกษา มีการกระตุ้นความก้าวหน้าอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการบริหารจัดการที่ดีเพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จบตามหลักสูตร
กาหนด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นแนวทางที่จะส่งผลต่อการ
ร่นระยะเวลาสาเร็จการศึกษา และเพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรด้านบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
1) งานบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ควรจัดทาคู่มือบัณฑิต และคู่มืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อยึดเป็นแนวทางการปฏิบัติ
2) งานบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ควรจัดระบบให้การบริการและส่งเสริม
นักศึกษาในระดับบัณฑิตได้เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในทุกๆเทอม ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่
สถาบันฯกาหนด
3) ควรจัดการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เป็นประจาทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาสามารถนาเสนอผลงานวิจัยได้อย่างสะดวกและง่ายขึ้น
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การศึกษาสมรรถนะอาชีพตัดแต่งขนสุนขั
The Study of Occupational The Competence of Dog Groomer
____________________________________________________________________
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2
3
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะอาชีพตัดแต่งขนสุนัข และศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาชีพ
ตัดแต่งขนสุนัข โดยแบ่งขั้นตอนการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสมรรถนะของอาชีพตัดแต่งขนสุนัข
โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพตัดแต่งขนสุนัขจานวน 7 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกต ผลการวิจัย
พบว่า สมรรถนะของอาชีพตัดแต่งขนสุนัขมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) ด้านความรู้ แบ่งเป็น ความรู้ทั่วไปอาชีพตัดแต่งขน
สุนัข และความรู้เฉพาะด้านการตัดแต่งขนสุนัข 2) ด้านทักษะ เป็นทักษะในการใช้อุปกรณ์ ทักษะการควบคุมสุนัขและ
การตัดแต่งขนสุนัข 3) ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง รักในอาชีพ มีศิลปะในการทางานและมี
ความคิดสร้างสรรค์ 4) ด้านบุคลิกที่เหมาะสมสาหรับผู้ประกอบอาชีพตั ดแต่งขนสุนัข มีความมั่นใจในตนเอง รักใน
อาชีพ มีศิลปะในการทางานและมีความคิดสร้างสรรค์ 5) ด้านเจตคติของอาชีพช่างตัดแต่งขนสุนัข เป็นอาชีพที่สร้าง
ความสวยงามให้กับสุนัข ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการและเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง สามารถสร้างรายได้หลักหรือ
รายได้เสริม จากการวิเคราะห์อาชีพตัดแต่งขนสุนัข สามารถแบ่งได้เป็น 1) งานตรวจเช็คสภาพสุนัขโดยทั่วไป 2) งาน
ทาความสะอาดทั่วไป 3) งานตัดแต่งขนสุนัข และ 4) งานตัดแต่งขนสุนัขรูปแบบมาตรฐานของการประกวด และทรง
แฟนซี โดยแต่ละงานมีงานเฉพาะ คือ 1) ตรวจดูสภาพผิวหนังของสุนัข ตรวจดูสภาพเส้นขนของสุนัข ตรวจดูปรสิตบน
ผิวหนังของสุนัข 2) กาจัดปรสิตบนตัวสุนัข ทาความสะอาดหูและตาของสุนัข ทาความสะอาดต่อมเหม็นหรือต่อมข้าง
ทวารหนักของสุนัข อาบน้าและเป่าขนสุนัข 3) ตัดไถขนเปิดบริเวณ เท้า ท้อง ก้นของสุนัข ตัดขนขึ้นรูปแบบทรงของ
สุนัขตามมาตรฐานของสายพันธุ์ การตัดแต่ง 4) ตัดขนสุนัขตามรูปแบบทรงมาตรฐานของการประกวดและทรงแฟนซี
และการตัดแต่งและการย้อมสีขน นอกจากนั้นผลการวิจัย พบว่าสามารถกาหนดระดับสมรรถนะอาชีพตัดแต่งขนสุนัข
ได้ 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน ระดับชานาญงาน และ ระดับเชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาชีพตัดแต่งขนสุนัข โดยการสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ์ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นจานวน 7 คน เพื่อตรวจสอบแนวทางในการพัฒนาอาชีพตัด
แต่งขนสุนัขที่ได้จากผลการวิจัยในขั้นตอนที่ 1 ซึ่งได้หลักสูตรอาชีพระยะสั้น เพื่อพัฒนาอาชีพตัดแต่งขนสุนัขจานวน
เป็น 3 หลักสูตร ได้ดังนี้ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตัดแต่งขนสุนัขระดับพื้นฐานจานวน 60 ชั่วโมง หลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นตัดแต่งขนสุนัขระดับชานาญงานจานวน 200 ชั่วโมง และ หลักสูตรวิชาชีพตัดแต่งขนสุนัขระดับเชี่ยวชาญ
จานวน 100 ชั่วโมง
คาสาคัญ: สมรรถนะ , อาชีพตัดแต่งขนสุนัข

Abstract

This research aimed to study professional competency and career development of dog
groomer. The study was divided into two parts. By the process of researching a two-step process is
the first to study the performance of professional grooming by interviewing experts in professional
grooming of 7 people, using questionnaires and the results showed that performance. Professional
grooming of the following elements: 1) knowledge sharing is common knowledge, professional
grooming. And specialized knowledge of grooming 2) skills are the skills to use the equipment.
Control skills and dog grooming 3) the comments on their own. I have self-confidence in a career in
the arts and creative 4) the right personality for career grooming. I have self-confidence in a career in
the arts and creative 5) the attitude of Job grooming. Job creation is a beauty to the dogs. Has been
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recognized by consumers and professional security. Can earn a primary or supplemental income. The
analysis of professional grooming. Can be divided into 1) Check the dog generally 2) Cleaning 3)
Grooming 4) grooming standard format of the contest, and fancy each job has a specific task is. 1)
Make sure the dog's skin condition. Check the condition of the hair of the dog. Check the parasites on
the skin of the dog, 2) eliminate the parasites on the dog. Clean your dog's ears and eyes. Cleaning
foul gland or glands inside the rectum of dogs. Bath and blow Dog 3) cutting open foot the bottom of
the dog grooming forming the shape of a dog by breed standard trimming 4) Dog follows the pattern
standard of the contest, and fancy trim and tinted hair. In addition, the study It can determine the
level of performance, professional grooming has 3 levels: basic, proficient and expert level.
Phase two of the development of professional grooming. By interviewing a panel of experts
experience in organizing training courses, professional short of 7 people to monitor the development
of professional grooming from findings in Step 1, which is of course a short career. To develop
professional grooming of the three courses as follows: 1.Short Course grooming basic 60-hour 2.Short
Course grooming expert level 200 hours and 3. Short Course grooming the expertise of 100 hours.
Keywords: competency , groomer

บทนา

สมรรถนะอาชีพ มีความสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน เนื่องจากการจัดทาสมรรถนะอาชีพทา
ให้ผู้ที่ประกอบอาชีพนั้นๆ เห็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพ ผ่านการวิเคราะห์ความรู้ ทักษะ และเจตคติที่จาเป็นใน
อาชีพ โดยในปัจจุบันสมรรถนะอาชีพเข้ามามีความสาคัญที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของการฝึกอบรม
และการพัฒนามาตรฐานสมรรถนะของคนทางานให้เพิ่มขึ้น ทั้งในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา รวมทั้งประเทศใน
แถบเอเชีย
มาตรฐานสมรรถนะอาชีพ (Standard of Competence) ซึ่งกาหนดโดยกลุ่มอาชีพหรือเจ้าของอาชีพคือ การ
กาหนดมาตรฐานของสมรรถนะที่ คาดหวังว่าบุคลากรจะบรรลุสาหรับอาชีพหนึ่ง รวมทั้งความรู้ ความเข้าใจ ซึ่ง
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะปฏิบัติ และทักษะด้านความคิด ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลตาม
มาตรฐานที่ต้องการของอาชีพ มาตรฐานอาชีพใช้เป็นเกณฑ์ในการหาคุณวุฒิวิชาชีพ
การจัดทามาตรฐานสมรรถนะอาชีพมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ ซึ่งเป็นการกาหนดระดับสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ มีการดาเนินงานในการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพในการจัดทามาตรฐานอาชี พ โดยกาหนดระดับ
สมรรถนะของบุคคลให้เป็นมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคลากรในอาชีพนั้น ๆ โดยมีการฝึกอบรมและ
การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มขึ้น
ประโยชน์ของการจัดทามาตรฐานสมรรถนะอาชีพนั้นเพื่อเป็นการกาหนดมาตรฐานสมรรถนะอาชีพให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถยกระดับการผลิตและการบริการเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด และช่วยให้ผู้ที่ไม่ใช้มือ
อาชีพพัฒนาตนเองไปสู่มาตรฐานที่ควรจะเป็น ดังนั้นการฝึกอบรมฐานสมรรถนะ จึงเป็นการพัฒนาความสามารถของ
กาลังคนในการทางานในระบบฐานสมรรถนะ หลักการพื้นฐานสาคัญของการฝึกอบรมได้แก่ การพัฒนาความสามารถใน
การทางานที่เกิดขึ้นนั้นต้องเป็นที่ประจักษ์และสามารถวัดได้ซึ่งเป็นการเล็งเห็นผลลัพธ์เป็นสาคัญ โดยเป็นผลมาจาก
ความสามารถที่คาดหวังในการทางาน ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการฝึกอบรมแบบใช้สมรรถนะเป็นฐาน
การจัดกลุ่มอาชีพของ The National Association of State Directors of Career Technical Education
Consortium (NASDCTEc) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการจัดกลุ่มอาชีพ (Career Cluster) ตั้งแต่ปลาย
คริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา โดยในจุดประสงค์ของการจัดกลุ่มเพื่อการมีงานทาของประชาชนในประเทศ ตามทักษะ
ของแต่ละอาชีพในการช่วยสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับมัธยมศึกษา
ค่านิยมของวัยรุ่นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในตลาดแรงงานตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา ทาให้สถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐานต้อง
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มีการวางรากฐาน และฝึกวิชาชี พให้แก่ผู้เรี ยน ซึ่งต่างจากประเทศไทยที่วัยรุ่นส่วนใหญ่จะมีการศึกษาต่อจนจบ
ระดับอุดมศึกษาแล้วจึงจะทางานตามที่แต่ละคนจบการศึกษามา (อนุชัย, 2558)
การจัดกลุ่มอาชีพในต่างประเทศนั้นมีจุดประสงค์เพื่อรวบรวมกลุ่มอาชีพไว้เป็นหมวดกลุ่มเพื่อง่ายต่อการ
รวบรวมตัวของผู้ประกอบอาชีพ โดยกลุ่มอาชีพหนึ่งที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มวิชาชีพมาเป็นเวลานาน คือ อาชีพตัด
แต่งขนสุนัข ดังเช่น สถาบัน National Dog Groomers Of America (National Dog Groomers Association,
2016) เป็นผู้กาหนดสมรรถนะอาชีพตัดแต่งขนสุนัขของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางการตัดแต่ง
ขนสุนัขมากมายหลายท่าน ทาให้การกาหนดมาตรฐานสมรรถนะอาชีพนั้นมีความเที่ยงตรง และเป็นที่ยอมรับ แต่
ในทางประเทศไทยนั้นยังไม่มีการก่อตั้งสมาคมหรือสถาบันอาชีพตัดแต่งขนสุนัขโดยตรง
ในประเทศไทยการเลี้ยงสุนัขได้เปิดกว้างสาหรับทุกชนชั้น ตั้งแต่ผู้ที่มีรายได้ต่า ไปจนถึงผู้มีรายได้สูง จากการ
สารวจข้อมูลประชากร สุนัขในประเทศไทย ณ ปี พ.ศ.2555 โดยกรมปศุสัตว์ พบว่า จานวนสุนัขทั่วประเทศ มีทั้งหมด
5,277,859 ตัว และจานวนประชากรสุนัขใน ปี พ.ศ. 2557 โดยสานักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศที่ผ่านมา มีจานวน
ประมาณ 8,500,000 ตัว จากสถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสุนัขมีจานวนเพิ่มขึ้นมากขึ้น อันเนื่องมาจากวิถีชีวิตการเลี้ยง
สุนัขของคนไทยเปลี่ยนไป โดยสุนัขเป็นเสมือนสมาชิกในครอบครัว อาชีพตัดแต่งขนสุนัขเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับ
และมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัข เพียงเพราะวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งยังเป็นอาชีพอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่สามารถเป็นได้ที่อาชีพหลักและอาชีพเสริมให้แก่ผู้ที่มีความชอบในด้านงานฝีมือ งานบริการและรักสุนัข แต่อย่างไรก็
ตาม กลุ่มอาชีพตัดแต่งขนสุนัขนี้ ยังไม่มีการรวมตัวเป็นกลุ่มวิชาชีพที่ชัดเจน โดยอาชีพตัดแต่งขนสุนัขนับว่าเป็นอีก
อาชีพหนึ่งที่มีความน่าสนใจศึกษาในด้านสมรรถนะอาชีพตัดแต่งขนสุนัข ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะ
อาชีพตัดแต่งขนสุนัขในประเทศไทย และนาเสนอเพื่อนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพตัดแต่งขนสุนัข เพื่อให้ผู้
ประกอบอาชีพและผู้ที่สนใจมีแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะในสายงานและพัฒนาอาชีพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

1. เพื่อศึกษาสมรรถนะของอาชีพตัดแต่งขนสุนัขในประเทศไทย
2. เพือ่ ศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาชีพตัดแต่งขนสุนัขในประเทศไทย

ขอบเขตของการวิจยั

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาสมรรถนะอาชีพตัดแต่งขนสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตของการวิจัย คือ
ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาสรรถนะอาชีพการตัดแต่งขนสุนัข มีประเด็นดังนี้
1. องค์ประกอบของสมรรถนะอาชีพตัดแต่งขนสุนัข
2. การวิเคราะห์อาชีพตัดแต่งขนสุนัข
3. การวิเคราะห์งานเฉพาะอาชีพตัดแต่งขนสุนัข
ขอบเขตด้านประชากร
1. การศึกษาสมรรถนะอาชีพตัดแต่งขนสุนัข ทาโดยการเลือกกลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์เชิงลึก 7 คน เพื่อ
สารวจความรู้ ทักษะ ของผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการตัดแต่งขนสุนัขและแนวทางการสังเกตพฤติกรรมผู้เชี่ยวชาญในการ
ประกอบอาชีพตัดแต่งขนสุนัข
2. การศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาชีพ ทาโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
อาชีพตัดแต่งขนสุนัข 7 คน

วิธีการดาเนินการวิจยั

การศึกษาวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของอาชีพตัดแต่งขนสุนัข และเพื่อศึกษาแนวทางในการ
พัฒนาอาชีพตัดแต่งขนสุนัข ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เลือกผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งขนสุนัข โดยการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถ
แบ่งได้ 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสรรถนะอาชีพตัดแต่งขนสุนัข โดยใช้การสัมภาษณ์และแบบสังเกตผู้เชี่ยวชาญอาชีพตัด
แต่งขนสุนัข จานวน 7 คน ใช้วิธีการ การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม นงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

205

การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2559 และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครัง้ ที่ 1”

ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาชีพตัดแต่งขนสุนัข โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาอาชีพตัดแต่งขนสุนัขจานวน 7 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสมรรถนะอาชีพตัดแต่งขนสุนัขโดยการสัมภาษณ์และสังเกตพฤติกรรม
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาชีพตัดแต่งขนสุนัข โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้
ประกอบอาชีพตัดแต่งขนสุนัขที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอาชีพตัดแต่งขนสุนัข
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดาเนินการระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2558 ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดย
ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา จากแบบสังเกตและการสัมภาษณ์ กับผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ
ตัดแต่งขนสุนัข จานวน 7 คน เกี่ยวกับสมรรถนะอาชีพตัดแต่งขนสุนัข
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งที่มีการเก็บข้อมูลเพื่อให้ครอบคลุมเนื้อหาและ
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย นอกจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยผู้วิจัยแล้ว ผู้วิจัย ได้ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบข้ อ มู ล โดยใช้ ห ลั กการตรวจสอบความถู ก ต้ องของข้ อ มู ล แบบสามเส้ า ด้ า นการเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล
ประกอบด้วย การตรวจสอบจากการสัมภาษณ์ การสังเกต และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูความถูกต้องของ
แหล่งข้อมูลที่ได้มา เพื่อพิสูจน์ว่าข้อมูลมีความเหมือนและแตกต่างกันหรือไม่ เพียงใด นอกจากนี้ยังใช้การเปรียบเทียบ
เพื่อดูความขัดแย้งและความสอดคล้องของข้อมูลเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยเลือกข้อมูลที่มีสัดส่วน
น้าหนักของผู้ให้ข้อมูลที่มากกว่าเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อได้

ผลการวิจยั

ผลการศึกษาวิจัยสรรถนะอาชีพตัดแต่งขนสุนัข
โดยผู้วิจัยได้นาผลจากการศึกษาเอกสารมากาหนดประเด็นในการสัมภาษณ์เพื่อหาสมรรถนะอาชีพตัดแต่งขน
สุนัขจากผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของประเด็นในการสัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพตัดแต่งขนสุนัข จะเห็นได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมีความคิดเห็นตรงตาม
แนวคิดทฤษฏีขององค์ประกอบของสมรรถนะ ดังนี้ สมรรถนะหลักของอาชีพตัดแต่งขนสุนัข มี 3 ด้าน คือ 1. ด้าน
ความรู้ ด้านความรู้ทั่วไปอาชีพตัดแต่งขนสุนัข การตรวจเช็คสภาพสุนัขโดยทั่วไป งานทาความสะอาดทั่วไป และด้าน
การตัดแต่งขนสุนัข งานตัดแต่งขนสุนัขรูปแบบมาตรฐานของการประกวดและทรงแฟนซี 2. ด้านทักษะในด้านการใช้
เครื่องมือ/อุปกรณ์ ทักษะการควบคุมสุนัข ทักษะการตัดแต่งขนสุนัข และ 3. ด้านเจตคติ เป็นอาชีพที่สร้างความ
สวยงามให้กับสุนัข ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการ เป็นอาชีพที่มีความมั่นคง สามารถสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริม
ผลการวิจัยการศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาชีพฐานสมรรถนะตัดแต่งขนสุนัข
นาประเด็นในการสัมภาษณ์โดยผู้วิจัยได้นาผลจากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ในขั้นตอนที่ 1 มา
กาหนดประเด็นในการสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาอาชีพตัดแต่งขนสุนัขจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประกอบ
อาชีพตัดแต่งขนสุนัขจากนั้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของประเด็นในการสัมภาษณ์
แล้วจึงทาการวิเคราะห์อาชีพตามหลักการทฤษฏีดังนี้
โดยผู้วิจัยได้กาหนดระดับสมรรถนะอาชีพตัดแต่งขนสุนัขได้ 3 ระดับ ตามทฤษฎี ของ DACUM คือ
1. ระดับพื้นฐาน (Basic) คือ ผู้ที่ประกอบอาชีพตัดแต่งขนสุนัขในระดับเบื้องต้นได้ โดยจะต้องรู้วิธีการทั่วไป
และรูปแบบในการตัดแต่งขนสุนัขเบื้องต้นทั้งหมด
2.ระดับชานาญการ (Professional) คือการใช้กรรไกรและการกรูมมิ่งทั้งหมดด้วยความชานาญงาน
เพราะฉะนั้นจะต้องมีประสบการณ์และความชานาญงาน มากขึ้น ทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ และสามารถ
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นาไปประกวดในเวทีต่างๆ ได้ ซึ่งจะต้องมีการผ่านงานไม่ต่ากว่า 5 ปีขึ้นไปจึงจะถือเป็นในระดับ professional หาก
เป็นในระดับบางประเทศที่มีการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจะต้องมีประสบการณ์การทางานไม่ต่ากว่า 10 ปีขึ้นไป แต่โดย
ระดับกลางๆแล้วประสบการณ์การทางาน 5 ปีขึ้นไปถือว่าเป็น professional แล้ว ซึ่งระดับชานาญการนี้มีความ
ชานาญงานมีความคล่องตัวมากกว่าระดับพื้นฐานและใช้ระยะเวลาในการทางานที่สั้นลงและรวดเร็วขึ้น
3. ระดับเชี่ยวชาญ (Master) เป็นผู้มีความรู้เพื่อที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ได้ หรือเป็นครูนั่นเอง หรือ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง การตัดแต่งขนสุนัขทรงแฟนซีและมีการย้อมสีเพื่อนาไปประกวดในเวทีต่างๆ ซึ่งระดับ master
มาสเตอร์จะต้องมีประสบการณ์ไม่ต่ากว่า 20 ปีในด้านของใบ certificate จะต้องไปเรียนเพิ่มเติม แต่ในระดับ
ประสบการณ์ 20 ปีขึ้นไปแล้วโดยทั่วไปแล้วก็เรียกว่าในระดับมาสเตอร์แต่ในระดับมาสเตอร์นี้จะต้องมีความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้ หากมีความรู้แล้วสอนใครไม่ได้ ซึ่งมีบุคลากรบางท่านมีความสามารถมากกว่าระดับ professional
แต่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้จะไม่นับว่าเป็นระดับมาสเตอร์ดังนั้นระดับมาสเตอร์ จะต้องสามารถทาให้บุคคลที่เข้า
มาในอาชีพนี้หรือต้องการเรียนรู้ โดยจากคนที่ไม่เป็นต้องทาให้บุคคลนั้นเป็นและทาได้ในระดับเบื้องต้น
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งขนสุนัขที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอาชีพตัด
แต่งขนสุนัขพบว่า จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยจานวนชั่งโมงสอดคล้องกับการวิเคราะห์
และมีการประเมินผล พบว่าตามแบบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการพัฒนาอาชีพฐานสมรรถนะตัดแต่งขนสุนัขเป็น
หลักสูตรอาชีพระยะสั้น คือ 3 หลักสูตร ได้ดังนี้
1. หลักสูตรวิชาชีพ ช่างตัดแต่งขนสุนัขระดับพื้นฐาน จานวน 60 ชั่วโมง (ระดับ 1) คือ การศึกษาและ
ปฏิบัติงานการตัดแต่งขนสุนัขทั่วไป การตรวจเช็คสภาพสุนัขโดยทั่วไป งานทาความสะอาดทั่วไป งานตัดแต่งขนสุนัข
2. หลักสูตรวิชาชีพ ช่างตัดแต่งขนสุนัขระดับชานาญ จานวน 200 ชั่วโมง (ระดับ 2) คือ การศึกษาและ
ปฏิบัติการตัดแต่งขนสุนัขรูปแบบมาตรฐานของการประกวดพุดเดิ้ล ชิสุห์ ปอมเมเรเนี่ยน ยอร์คเชียร์
3. หลักสูตรวิชาชีพ ช่างตัดแต่งขนสุนัขระดับเชี่ยวชาญ จานวน 100 ชั่วโมง (ระดับ 3) คือ การศึกษาและ
ปฏิบัติการตัดแต่งขนสุนัขทรงแฟนซีและการย้อมสีขน

อภิปรายผลการวิจัย

ผลวิจัยสรรถนะอาชีพตัดแต่งขนสุนัข
โดยผู้วิจัยได้นาผลจากการศึกษาเอกสารมากาหนดประเด็นในการสัมภาษณ์เพื่อหาสมรรถนะอาชีพตัดแต่งขน
สุนัขจากผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของประเด็นในการสัมภาษณ์
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพตัดแต่งขนสุนัข จะเห็นได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมีความคิดเห็นตรงตาม
แนวคิดทฤษฏีขององค์ประกอบของสมรรถนะ ดังนี้
องค์ประกอบของสมรรถนะอาชีพตัดแต่งขนสุนัข
1. ด้านความรู้ (Knowledge) สมรรถนะอาชีพตัดแต่งขนสุนัขมีองค์ประกอบความรู้แบ่งได้ 2 ส่วน คือ
1.1 ด้านความรู้ทั่วไปอาชีพตัดแต่งขนสุนัข คือ การตรวจเช็คสภาพสุนัขและงานทาความสะอาดทั่วไป
1.2 การตัดแต่งขนสุนัข คือ งานตัดแต่งขนสุนัขทั่วไป รูปแบบมาตรฐานของการประกวด และทรงแฟนซี
2. ด้านทักษะ (Skills) สมรรถนะอาชีพตัดแต่งขนสุนัขมีองค์ประกอบด้านทักษะซึ่งแบ่งได้ 3 ส่วน คือ
2.1 ทักษะในด้านการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ ทักษะในด้านนี้เป็นทักษะพื้นฐานของอาชีพตัดแต่งขนสุนัขที่ผู้
ประกอบอาชีพต้องมีความรู้และความสามารถในการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ แต่ความชานาญนั้นขึ้นอยู่ช่างตัดแต่งขน
สุนัขในด้านการชานาญงานมากแค่ไหน ซึ่งขึ้นอยู่กับการฝึกฝนและประสบการณ์
2.2 ทักษะการควบคุมสุนัข เป็นทักษะในด้านจิตวิทยาการควบคุมสุนัขเพื่อให้สุนัขร่วมมือกับการตัดแต่งขน
สุนัข โดยเพื่อให้เกิดผลสูงสุดกับการตัดแต่งขนสุนัข
2.3 ทักษะการตัดแต่งขนสุนัข ทักษะในด้านนี้เป็นทักษะที่ต่อยอดมาจากองค์ความรู้ในการตัดแต่งขนสุนัข
ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในระดับของเฉพาะส่วนบุคคล ที่เกิดจากการฝึกฝนและประสบการณ์เพื่อให้เกิดความชานาญ
และเชี่ยวชาญ
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3. ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self – Concept) สมรรถนะอาชีพตัดแต่งขนสุนัขมีองค์ประกอบด้าน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองแบ่งได้ 4 ส่วน คือ
3.1 มีความมั่นใจในตนเอง ซึ่งผู้ประกอบอาชีพนี้มีความมั่นใจในตนเอง กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออกซึ่งพัฒนา
ไปสู่ความสามารถในด้านอื่นๆ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆได้อย่าง
เหมาะสมเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
3.2 รักในอาชีพ เป็นสิ่งที่ตนถนัดทาแล้วมีความสุข ซึ่งก่อให้เกิดโอกาสที่จะประสบความสาเร็จในอาชีพตัด
แต่งขนสุนัข
3.3 มีศิลปะในการทางาน เป็นการผสมผสานศิลปะในไปในอาชีพ โดยไม่มีข้อกาหนดตายตัวในการตัดแต่ง
ขนสุนัข เช่นการตัดแต่งแฟนซีและการย้อมสีขน
3.4 มีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิด รู้จักดัดแปลงการตัดแต่งขนสุนัขให้แตกต่างออกในรูปแบบศิลปะต่างๆ
เช่น การออกแบบการตัดแต่งขนสุนัขให้เหมาะสมกับสรีระรูปทรงจากนั้นจึงดาเนินการตัดแต่งขน การย้อมสีขน
4. ด้านบุคลิกลักษณะที่เหมาะสมสาหรับผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งขนสุนัข (Traits) สมรรถนะอาชีพตัดแต่ง
ขนสุนัขมีองค์ประกอบด้านบุคลิกแบ่งได้ 3 ส่วน คือ
4.1 ใจเย็น ใจหนักแน่นไม่ฉุนเฉียว ไม่รีบร้อน
4.2 อดทน และมีระเบียบวินัย มีความอดทนต่อพฤติกรรมของสัตว์
4.3 รักสัตว์ มีความรักสัตว์และชอบสัตว์เลี้ยง โดยไม่มีความรังเกียจ
5. ด้านแรงจูงใจ/เจตคติของอาชีพช่างตัดแต่งขนสุนัข (Attitude) สมรรถนะอาชีพตัดแต่งขนสุนัขมี
องค์ประกอบด้านแรงจูงใจ/เจตคติ แบ่งได้ 3 ส่วน คือ
5.1 เป็นอาชีพที่สร้างความสวยงามให้กับสุนัข อยากให้สุนัขที่เข้ามารับบริการในร้านออกไปสวยสุขภาพดี
5.2 ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการ ผู้เข้ารับบริการเกิดความพึงพอใจต่อการบริการสัตว์เลี้ยงและเจ้าของ
5.3 เป็นอาชีพที่มีความมั่นคง สามารถสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริม อาชีพนี้เป็นอาชีพที่มั่นคงอาชีพหนึ่ง
ซึ่งสามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
สมรรถนะหลักของอาชีพตัดแต่งขนสุนัข มี 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความรู้ ด้านความรู้ทั่วไปอาชีพตัดแต่งขนสุนัข การตรวจเช็คสภาพสุนัขโดยทั่วไป งานทาความสะอาด
ทั่วไป และด้านการตัดแต่งขนสุนัข งานตัดแต่งขนสุนัขรูปแบบมาตรฐานของการประกวด และทรงแฟนซี
2. ด้านทักษะ ทักษะด้านการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ ทักษะการควบคุมสุนัข และทักษะการตัดแต่งขนสุนัข
3. ด้านเจตคติ เป็นอาชีพที่สร้างความสวยงามให้กับสุนัข ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการ เป็นอาชีพที่มีความ
มั่นคง สามารถสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริม
ผลการวิจัยการศึกษาแนวทางในการพัฒนาอาชีพฐานสมรรถนะตัดแต่งขนสุนัข
การวิจัยในขั้นตอนนี้คือ ประเด็นในการสัมภาษณ์โดยผู้วิจัยได้นาผลจากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ใน
ขั้นตอนที่ 1 มากาหนดประเด็นในการสัมภาษณ์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาอาชีพตัดแต่งขนสุนัขจากผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งขนสุนัขจากนั้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของประเด็น
ในการสัมภาษณ์ แล้วจึงทาการวิเคราะห์อาชีพตามหลักการทฤษฏีดังนี้ โดยผู้วิจัยได้กาหนดระดับสมรรถนะอาชีพตัด
แต่งขนสุนัขได้ 3 ระดับ ตามทฤษฎี ของ DACUM คือ
1. ระดับพื้นฐาน (Basic) คือ ผู้ที่ประกอบอาชีพตัดแต่งขนสุนัขในระดับเบื้องต้นได้ โดยจะต้องรู้วิธีการทั่วไป
และรูปแบบในการตัดแต่งขนสุนัขเบื้องต้นทั้งหมด
2. ระดับชานาญการ (Professional) คือการใช้กรรไกรและการกรูมมิ่งทั้งหมดด้วยความชานาญงาน
เพราะฉะนั้นจะต้องมีประสบการณ์และความชานาญงาน มากขึ้น ทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ และสามารถ
นาไปประกวดในเวทีต่างๆได้ ซึ่งจะต้องมีการผ่านงานไม่ต่ากว่า 5 ปีขึ้นไปจึงจะถือเป็นในระดับ professional หาก
เป็นในระดับบางประเทศที่มีการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจะต้องมีประสบการณ์การทางานไม่ต่ากว่า 10 ปีขึ้นไป แต่โดย
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การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2559 และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครัง้ ที่ 1”

ระดับกลางๆแล้วประสบการณ์การทางาน 5 ปีขึ้นไปถือว่าเป็น professional แล้ว ซึ่งระดับชานาญการนี้มีความ
ชานาญงานมีความคล่องตัวมากกว่าระดับพื้นฐานและใช้ระยะเวลาในการทางานที่สั้นลงและรวดเร็วขึ้น
3. ระดับเชี่ยวชาญ (Master) เป็นผู้มีความรู้เพื่อที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้ได้ หรือเป็นครูนั่นเอง หรือ เป็น
ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง การตัดแต่งขนสุนัขทรงแฟนซีและมีการย้อมสีเพื่อนาไปประกวดในเวทีต่างๆ ซึ่งระดับ master
มาสเตอร์จะต้องมีประสบการณ์ไม่ต่ากว่า 20 ปีในด้านของใบ certificate จะต้องไปเรียนเพิ่มเติม แต่ในระดับ
ประสบการณ์ 20 ปีขึ้นไปแล้วโดยทั่วไปแล้วก็เรียกว่าในระดับมาสเตอร์แต่ในระดับมาสเตอร์นี้จะต้องมีความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้ หากมีความรู้แล้วสอนใครไม่ได้ ซึ่งมีบุคลากรบางท่านมีความสามารถมากกว่าระดับ professional
แต่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้จะไม่นับว่าเป็นระดับมาสเตอร์ดังนั้นระดับมาสเตอร์ จะต้องสามารถทาให้บุคคลที่เข้า
มาในอาชีพนี้หรือต้องการเรียนรู้ โดยจากคนที่ไม่เป็นต้องทาให้บุคคลนั้นเป็นและทาได้ในระดับเบื้องต้น
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งขนสุนัขที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาอาชีพตัด
แต่งขนสุนัขพบว่า จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โดยจานวนชั่งโมงสอดคล้องกับการวิเคราะห์
และมีการประเมินผลพบว่าตามแบบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อการพัฒนาอาชีพฐานสมรรถนะตัดแต่งขนสุนัขเป็น
หลักสูตรอาชีพระยะสั้น คือ 3 หลักสูตร ได้ดังนี้
1. หลักสูตรวิชาชีพ ช่างตัดแต่งขนสุนัขระดับพื้นฐาน จานวน 60 ชั่วโมง
2. หลักสูตรวิชาชีพ ช่างตัดแต่งขนสุนัขระดับชานาญ จานวน 200 ชั่วโมง
3. หลักสูตรวิชาชีพ ช่างตัดแต่งขนสุนัขระดับเชี่ยวชาญ จานวน 100 ชั่วโมง

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. สมาคมคุณวุฒิวิชาชีพหรือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ควรพัฒนาสมรรถนะอาชีพตัดแต่งขนสุนัข โดยกาหนด
ระดับมาตรฐานให้ชัดเจน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. สถานศึกษาทางด้านอาชีวศึกษา ควรมีการจัดทาหลักสูตรระยะสั้น หรือรายวิชาในวิชาเลือกเสรี เพื่อให้
ผู้เรียน หรือ ผู้ที่สนใจสามารถเรียนเพื่อนาไปประกอบอาชีพได้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
งานวิจัยควรมีการพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพตัดแต่งขนสุนัขให้เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มอาชีพ

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาสมรรถนะอาชีพตัดแต่งขนสุนัข ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดีได้ เพราะผู้วิจัยได้รับความกรุณาอย่างยิ่ง
จาก ผศ.ดร.นลินรัตน์ รักกุศล
ผศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร และ คณาจารย์สาขาวิชาพัฒนอาชีวศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ดร.วรวุฒิ สุภาพ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าให้คาแนะนา ให้คาปรึกษา
แนวคิด ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ซึ่งจะช่วยพัฒนาการทาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้ได้อย่างมี
คุณค่าเพิ่มขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านดังกล่าวมาข้างต้นเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณสุจินต์ พันธวาศิษฎ์ คุณสรินทร พันธวาศิษฎ์ และคุณสุกัญญา ทัพศรี
สวัสดิ์ ผู้เป็นกาลังใจให้ความช่วยเหลือ เกื้อหนุนในการศึกษาและการวิจัยครั้งนี้มาโดยตลอด
ขอขอบคุณ ทาให้ผู้วิจัยสามารถทาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี
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Learning Adjusted Basic Academic and Agricultural Skills before Attending Bachelor of
Science in Industrial Education Curriculum Major in Agricultural Education,
Faculty of Industrial Education, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
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เจริญศรี วุฒฑกุล นิตยา คานวน และวิสันต์ บุญสาร
Charoensri Vutthagul1, Nittaya Comnuen1, and Wisan Boonsan1

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) ศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานทางวิชาการและ
ทักษะทางวิชาชีพเกษตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2556 – 2559 2) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการเรียนปรับพื้นฐานฯ ปีการศึกษา 2556 – 2558 และ ปีการศึกษา 2559 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ 1) นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2556 –
2558 จานวน 212 คน และ 2) นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร
ปีการศึกษา 2559 จานวน 55 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวิเคราะห์รายงานผลการประเมินโครงการปรับ
พื้นฐานฯ ปีการศึกษา 2556 – 2558 และแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสาหรับสอบถามนักศึกษา ในปีการศึกษา 2559
ผลการวิจัย พบว่า 1) กระบวนการจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานฯ ในปีการศึกษา 2556 - 2558 มีฐาน
วิชาการ 2 ฐาน และฐานทักษะวิชาชีพเกษตร 4 ฐาน สาหรับปีการศึกษา 2559 ได้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาให้ดีขึ้น โดย
มีฐานวิชาการ 5 ฐาน และฐานทักษะวิชาชีพเกษตร 4 ฐาน และ 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนปรับ
พื้นฐานฯ ปีการศึกษา 2556 – 2558 ด้านวิทยากร/อาจารย์ผู้สอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและอยู่ในระดับมากที่สุด และความ
พึงพอใจและความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการเรียนปรับพื้นฐานฯ ปีการศึกษา 2559 ต่อการเรียนในฐานต่าง ๆ 9 ฐาน
นัน้ นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด 8 ฐาน และพึงพอใจในระดับมากในฐานวิชาการ-ภาษาอังกฤษ
คาสาคัญ: การเรียน ปรับพื้นฐาน ทักษะ หลักสูตร

Abstract

The objectives of this study were 1) to study the management process of pre-curriculum
course in agricultural skills for students pursuing Bachelor of Science in Industrial Education (B.S.I.Ed),
Agricultural Education, Faculty of Industrial Education, King Mongkut’s Institute of Technology
Ladkrabang (KMITL) in the academic years 2013-2016, and 2) to investigate the students’ satisfaction
toward the pre-curriculum course. The population were 1) 212 students who attended the B.S.I.Ed.
Curriculum Major in Agricultural Education in 2013 – 1015 BC, and 2) 55 students in 2016 BC. The
instruments were the analiytical evaluation report form of the management of teaching and learning
adjusted before attending B.S.I.Ed. curriculum 2013 – 2015 BC and the 2016 BC questionnaire.
The results were 1) there were 2 sections of basic academic and 4 sections of agricultural
skills in 2013 – 2015 BC. However, in 2016 BC there were 5 basic academic and 4 agricultural skills
learning sections and 2) in 2013 – 2015 BC the students were satisfied with the lecturers at the
highest level, and in 2016 BC the students were satisfied with 8 sections at the highest level but
satisfied with English section at high level.
Keywords: learning, adjusted basic, skill, curriculum
1

ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร 10520
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บทนา

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร (หลักสูตร 5 ปี) ได้เปิดสอนครั้ง
แรก ในปีการศึกษา 2551 และต้องทาการปรับปรุงทุก 5 ปี เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ Thai Qualification Framework for Higher Education (TQF : HEd) (คณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2552) ในการปรั บปรุ ง หลั กสู ตรต้ องมี การวิ พากษ์ หลั กสู ตรโดยคณะกรรมการพั ฒนาหลั กสู ตร ประกอบด้ วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งจากสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บัณฑิต และคุรุสภาซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ออกใบประกอบวิชาชีพครู กรรมการได้ให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรว่า เนื่องจากผู้ที่เข้ามาศึกษาต่อ
ในหลักสูตรดังกล่าว จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาเกษตรกรรม ทาให้มีพื้นฐานทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพเกษตรแตกต่างกัน ควรจัดให้มีการปรับพื้นฐานทาง
วิชาการและทักษะวิชาชีพเกษตรแก่นักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาที่จบมาจากสถานศึกษาที่แตกต่างกันมีความรู้ความ
เข้าใจในพื้นฐานทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพเกษตรในเรื่องและระดับที่ใกล้เคียงกัน เมื่อเข้าเรียนรวมกันนักศึกษา
ทั้งสองกลุ่มจะสามารถทาความเข้าใจและฝึกทักษะต่าง ๆ ที่จัดไว้ในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่องและประสบความสาเร็จ
ในการเรียนเป็นอย่างดี รวมทั้งเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วก็จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถเป็นที่พอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตได้
ภาควิชาครุศาสตร์เกษตรรับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร จึงจัดทา
โครงการการเรียนปรับพื้นฐานทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพเกษตรให้แก่นักศึกษาใหม่ของหลักสูตรดังกล่าว ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เมื่อจบการเรียนปรับพื้นฐานฯแต่ละปี ภาควิชาฯ ต้องทารายงาน
ประเมินผลโครงการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ใช้เป็นแนวทางให้ภาควิชาครุศาสตร์เกษตรนามาพัฒนาปรับปรุงโครงการ
เรียนปรับพื้นฐานทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพเกษตรให้กับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
นักศึกษา รวมทั้งใช้ในการวางนโยบายการพัฒนาหลักสูตรต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพเกษตร หลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2556 – 2559
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนปรับพื้นฐานทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพเกษตร
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2556 – 2558 และปีการศึกษา 2559

ระเบียบวิธีวิจยั

1. ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ 1) นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุ
ศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2556 - 2558 รวมจานวน 212 คน แบ่งเป็นนักศึกษาปีการศึกษา 2556 จานวน 70 คน ปี
การศึกษา 2557 จานวน 62 คน ปีการศึกษา 2558 จานวน 80 คน และ 2) นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2559 จานวน 55 คน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
1) กระบวนการจัดการเรียนการสอนนปรับพื้นฐานฯ ได้แก่ เนื้อหา วิธีการสอน/กิจกรรมการสอน ระยะเวลา
2) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนปรับพื้นฐานฯ แบบเดิม (ปีการศึกษา 2556 - 2558) และ แบบ
ใหม่ (ปีการศึกษา 2559)
3. เครื่องมือในการวิจัย คือ 1) แบบวิเคราะห์รายงานผลการประเมินโครงการเรียนปรับพื้นฐานฯ ของภาควิชาฯ
ปีการศึกษา 2556 – 2558 (ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร, 2558) และ 2) แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสาหรับสอบถาม
นักศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ที่แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้
1) ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะตรวจสอบรายการ (Checklist)
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2) ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนปรับพื้นฐาน เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
3) ตอนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิด ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้วิเคราะห์รายงานผลการประเมินโครงการเรียนปรับพื้นฐานฯ ปีการศึกษา
2556 – 2558 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อโครงการ และเก็บรวบรวม
แบบสอบถามจากประชากร คือนักศึกษาที่เรียนปรับพื้นฐานในหลักสูตรดังกล่าวของปีการศึกษา 2559
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ช้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งมี
เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ ดังนี้ (บุรินทร์, 2556)
4.21 – 5.00 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
3.41 – 4.20 มีความพึงพอใจในระดับมาก
2.61 – 3.40 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
1.81 – 2.60 มีความพึงพอใจในระดับน้อย
1.00 – 1.80 มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจยั และอภิปรายผล

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) มากกว่าจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเกษตรกรรม (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละจาแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา ประเภทการสอบเข้าของนักศึกษา ปีการศึกษา
2556-2559
ข้อมูล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. คุณวุฒิ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3. ประเภทการสอบเข้า
โควตา
สอบตรง
Admissions
รวม

ปีการศึกษา 2556
จานวน ร้อยละ
(คน)
(%)

ปีการศึกษา 2557
จานวน ร้อยละ
(คน)
(%)

ปีการศึกษา 2558
จานวน ร้อยละ
(คน)
(%)

ปีการศึกษา 2559
จานวน ร้อยละ
(คน)
(%)

23
47

32.86
67.14

27
35

43.55
56.45

26
54

32.50
67.50

17
38

30.91
69.09

69
1

95.57
1.43

56
6

90.32
9.68

74
6

92.50
7.50

47
8

85.45
14.55

10
51
9
70

14.29
72.86
18.85
100.00

15
35
12
62

24.20
56.45
19.35
100.00

26
47
7
80

32.50
58.75
8.75
100.00

25
24
6
55

45.45
43.64
10.91
100.00

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. การศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพเกษตร หลักสูตร
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2556 – 2559
1.1 การศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพเกษตร
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร ในปีการศึกษา 2556 – 2558 จากรายงานผลการประเมิน
โครงการฯ ปีการศึกษา 2556 – 2558 พบว่า ภาควิชาครุศาสตร์เกษตรกาหนดระยะเวลาการเรียนปรับพื้นฐาน รวม
จานวน 14 วัน โดยจัดให้มีการเรียนการสอน 6 รายการ ได้แก่ 1) ฐานวิชาการ-กิจรรมละลายพฤติกรรม ปรับทัศนคติ
2) ฐานทักษะวิชาชีพ-ครูเกษตร 3) ฐานทักษะวิชาชีพเกษตร-การผลิตพืช 4) ฐานทักษะวิชาชีพเกษตร-การผลิตสัตว์ 5)
ฐานทักษะวิชาชีพเกษตร-อุตสาหกรรมเกษตร และ 6) ฐานวิชาการ-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ นาเสนอ
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แผนที่ความคิด (Mind Map) โดยกาหนดให้นักศึกษาทั้งหมดเรียนร่วมกันในฐานวิชาการ ส่วนการเรียนในฐานทักษะ
วิชาชีพ 4 ฐาน กาหนดให้นกั ศึกษาแบ่งเป็น 4 กลุ่ม แล้วสลับให้เข้าเรียนแบบหมุนเวียนกัน
1.2 การศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพเกษตร
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร ในปีการศึกษา 2559 พบว่า ภาควิชาครุศาสตร์เกษตรได้
ปรั บเปลี่ ยนกระบวนการจั ดการเรี ยนการสอนปรั บพื้ นฐานจากปี การศึ กษา 2556 -2558 เพื่ อให้ เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ในปัจจุบัน โดยพัฒนารูปแบบการปรับพื้นฐานให้มีความหลากหลายมากขึ้น ทันสมัย มีการปรับเปลี่ยนและ
เพิ่มเติมจากฐานปรับพื้นฐานเดิม 6 รายการ เป็นจานวน 9 รายการ ได้แก่ 1) ฐานวิชาการ-กิจรรมละลายพฤติกรรม
ปรับทัศนคติ 2) ฐานวิชาการ-การคิดเชิงวิเคราะห์ 3) ฐานวิชาการ-ภาษาอังกฤษ 4) ฐานทักษะวิชาชีพ-ครูเกษตร 5)
ฐานทักษะวิชาชีพเกษตร-เกษตรกรรม 6) ฐานทักษะวิชาชีพเกษตร-แปรรูปอาหาร 7) ฐานทักษะวิชาการ-การสื่อสาร
และคานวณ 8) ฐานวิชาการ-การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครูเกษตร และ 9) ฐานวิชาการ-กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ นาเสนอแผนที่ความคิด (Mind Map) โดยเพิ่มฐานวิชาการ-ภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาได้
เตรียมความพร้อมในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ ฐานวิชาการ-การคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการบูรณาการเนื้อหาสาระของหลายๆ ทักษะมารวมอยู่ในฐานเดียวกัน คือ ฐาน
วิชาการ- การสื่อสารและคานวณ โดยต้องการให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน และการคิดคานวณทาง
คณิตศาสตร์ และฐานวิชาชีพเกษตร-เกษตรกรรม ที่บูรณาการเกษตรทางการผลิตพืชและการผลิตสัตว์รวมอยู่ในฐาน
เดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของชนาธิป (2555) กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นการนาเนื้อหาสาระที่ความ
เกี่ยวข้องมาสัมพันธ์ให้เป็นเรื่องเดียวกันและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความความเข้าใจในลักษณะที่เป็นองค์
รวมและสามารถนาความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ และยังเป็นการเตรี ยมความพร้อมกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 3R ได้แก่ การอ่าน
(Reading) การเขียน (Writing) และคณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4C คือ Critical Thinking (การคิดวิเคราะห์)
Communication (การสื่อสาร) Collaboration (การร่วมมือ) และ Creativity (ความคิดสร้างสรรค์) รวมถึงทักษะชีวิต
และอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ (Reading
Thailand, 2555) โดยกาหนดให้นักศึกษาเรียนร่วมกันในฐานวิชาการ ยกเว้นฐานวิชาการ: การสื่อสารและคานวณที่
นาไปรวมกลุ่มกับฐานทักษะวิชาชีพ แล้วกาหนดให้แบ่งนักศึกษาเป็น 4 กลุ่ม เพื่อสลับให้เข้าเรียนแบบหมุนเวียนกัน ดัง
แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงกระบวนการจัดการเรียนการสอนปรับพื้นฐานทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพเกษตร หลักสูตรครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2559
วัน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

นักศึกษา กลุ่มที่ 1

นักศึกษา กลุ่มที่ 2
นักศึกษา กลุ่มที่ 3
นักศึกษา กลุ่มที่ 4
ฐานวิชาการ: กิจกรรมละลายพฤติกรรม ปรับทัศนคติ
ฐานวิชาการ: กิจกรรมละลายพฤติกรรม ปรับทัศนคติ
ฐานวิชาการ: กิจกรรมการคิดเชิงสร้างสรรค์
ฐานวิชาการ: ภาษาอังกฤษ
ฐาน1: ครูเกษตร
ฐาน2: เกษตรกรรม
ฐาน3: การสื่อสาร&คานวณ ฐาน4: แปรรูปอาหาร
ฐาน4: อุตสาหกรรมเกษตร ฐาน1: ครูเกษตร
ฐาน2: เกษตรกรรม
ฐาน3: การสื่อสาร&คานวณ
ฐาน3: การสื่อสาร&คานวณ ฐาน4: แปรรูปอาหาร
ฐาน1: ครูเกษตร
ฐาน2: เกษตรกรรม
ฐาน2: เกษตรกรรม
ฐาน3: การสื่อสาร&คานวณ ฐาน4: แปรรูปอาหาร
ฐาน1: ครูเกษตร
ฐานวิชาการ: ภาษาอังกฤษ
ฐานวิชาการ: กิจกรรมการคิดเชิงสร้างสรรค์
ฐานวิชาการ: ภาษาอังกฤษ
ฐานวิชาการ: การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครูเกษตร
ฐานวิชาการ: การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นครูเกษตร
ฐานวิชาการ: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ นาเสนอแผนที่ความคิด (Mind Map)
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การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2559 และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครัง้ ที่ 1”

2. การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนปรับพื้นฐานทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพเกษตร
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2.1 รายงานผลการประเมินโครงการฯ ปีการศึกษา 2556 – 2558 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
เรียนปรับพื้นฐานในด้านวิทยากรอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุดทุกปีก ารศึกษา ส่วนรายการด้านความรู้
ความเข้าใจ และการนาไปประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยต่าสุดในปีการศึกษา 2557 และ ปีการศึกษา 2558
ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียน
ปรับพื้นฐานทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพเกษตร ปีการศึกษา 2556 – 2558
รายการ
1.
2.
3.
4.

ด้านวิทยากร/อาจารย์ผู้สอน
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการนาไปประยุกต์ใช้
ความพอใจโดยรวมของฐานปรับพื้นฯ
รวมเฉลี่ย

ปีการศึกษา 2556
ระดับ
4.64 0.532 มากที่สุด
4.61 0.579 มากที่สุด
4.45 0.548 มากที่สุด
4.36 0.613 มากที่สุด
4.51 0.542 มากที่สดุ

ปีการศึกษา 2557
ระดับ
4.61 0.579 มากที่สุด
4.45 0.548 มากที่สุด
4.18 0.756 มาก
4.34 0.713 มากที่สุด
4.39 0.548 มากที่สดุ

ปีการศึกษา 2558
ระดับ
4.57 0.587 มากที่สุด
4.52 0.628 มากที่สุด
4.11 0.442 มาก
4.30 0.548 มากที่สุด
4.37 0.449 มากที่สดุ

2.2 การศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนปรับพื้นฐานทางวิชาการและ
ทักษะทางวิชาชีพเกษตร หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามรายการ พบว่า นักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการเรียนปรับพื้นฐานแต่ละรายการอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ ของความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
เรียนปรับพื้นฐานทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ ปีการศึกษา 2559 จาแนกตามรายการ
รายการ
1. ด้านวิทยากร/อาจารย์ผู้สอน
1.1 สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น
1.2 เปิดโอกาสให้ซักถาม
2 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
2.1 สถานที่ ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติ
2.2 ระยะเวลาการปรับพื้นฐาน
2.3 สื่อทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ
2.4 บรรยากาศในการปรับพื้นฐาน
3. ด้านความรู้ ความเข้าใจ และการนาไปประยุกต์ใช้
3.1 ได้รับการพัฒนาการด้านการดาเนินชีวิตและการศึกษา
3.2 สามารถนาไปใช้ในเกิดประโยชน์ในการเรียนต่อไป
4. ความพอใจโดยรวมของฐานปรับพื้นฯ
4.1 ฐานวิชาการ: กิจกรรมละลายพฤติกรรม ปรับทัศนคติ
4.2 ฐานวิชาการ: กิจกรรมการคิดเชิงสร้างสรรค์
4.3 ฐานวิชาการ: ภาษาอังกฤษ
4.4 ฐานวิชาชีพ: ครูเกษตร
4.5 ฐานวิชาชีพเกษตร: เกษตรกรรม
4.6 ฐานวิชาชีพเกษตร: แปรรูปอาหาร
4.7 ฐานวิชาการเกษตร: การสื่อสาร&คานวณ
4.8 ฐานวิชาการ: การเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูเกษตร
4.9 ฐานวิชาการ: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ฯ
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ระดับ

รวมเฉลี่ย

4.45
4.64
4.52

0.548
0.532
0.428

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สดุ

รวมเฉลี่ย

4.61
4.34
4.57
4.52
4.51

0.579
0.713
0.587
0.628
0.520

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สดุ

รวมเฉลี่ย

4.45
4.50
4.11

0.548
0.506
0.442

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

รวมเฉลี่ย

4.66
4.66
4.18
4.59
4.55
4.36
4.36
4.66
4.66
4.45

0.568
0.568
0.756
0.542
0.548
0.613
0.613
0.568
0.568
0.449

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สดุ
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การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2559 และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครัง้ ที่ 1”

จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมต่อการเรียนปรับพื้นฐานฯ นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อวิทยากรและสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจต่อความรู้ ความเข้าใจ และการ
นาไปประยุกต์ใช้อยู่ในระดับมาก สาหรับความพึงพอใจต่อการเรียนในฐานต่างๆ 9 ฐานนั้น นักศึกษามี ความพึง
พอใจมากที่สุด 8 ฐาน และพึงพอใจในระดับมากในฐานวิชาการ-ภาษาอังกฤษ และจากการให้นักศึกษาแสดงความ
คิ ดเห็นและข้อเสนอแนะนั้น นักศึ กษาได้ให้ค วามเห็น ว่า นักศึ กษาคาดว่า จะสามารถนาความรู้และทักษะไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนและการใช้ชีวิตได้ รู้จักการเสียสละ สามัคคี ฝึกความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิที่มีต่อการเรียนการสอนปรับ
พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ของมนตรี และคณะ (2556) พบว่าการเรียนปรับพื้นฐานทาให้นักศึกษารู้จักแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบมีหลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง สามารถนาความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้

สรุปผลการวิจยั

จากการศึกษาพบว่า กระบวนการจัดการเรียนการสอนการเรียนปรับพื้นฐานทางวิชาการและทักษะทาง
วิชาชีพเกษตร ปีการศึกษา 2556 - 2559 มีการจัดเป็นฐานวิชาการเพื่อให้นักศึกษาทั้งหมดได้เข้าเรียนพร้อมกัน
และแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มเพื่อเรียนฐานทักษะวิชาชีพ โดยในปีการศึกษา 2556 – 2558 นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อกระบวนการจัดการปรับพื้นฐานในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิช าครุศาสตร์เกษตร ใน
รายการด้านวิทยากร/อาจารย์ผู้สอนอยู่ในระดับมากที่ สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงสุดทุกปีการศึกษา สาหรับปีการศึกษา
2559 ภาควิชาฯ มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมฐานวิชาการและฐานทักษะวิชาชีพเพื่อให้เข้ากับภาวะการณ์ที่เป็นจริง
นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจต่ อ กระบวนการจั ด การปรั บ พื้ น ฐานในระดั บ มากที่ สุ ด เกื อ บครบทุ ก รายการ ทั้ ง นี้
เนื่องมาจากฐานต่างๆ ที่ภาควิชาฯ จัดให้ มีกิจกรรมให้นักศึกษาได้แสดงออก ได้แสดงความคิดเห็น มีการเล่นเกม
ละลายพฤติกรรม สาหรับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อฐานวิชาการ-ภาษาอังกฤษนั้น นักศึกษามีความพึงพอใจใน
ระดับมาก เนื่องจากเป็นฐานที่มีกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นด้านวิชาการมากที่สุด มีการทาแบบทดสอบก่อน
รียน (Pre test) และแบบทดสอบหลังเรียน (Post test) และต้องเรียนร่วมกับหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต สาขาวิชาอื่น ๆ ด้วย
ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัยเพื่อการจัดการเรียนปรับพื้นฐานในครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละฐานหลังจากสิ้นสุดการเรียนการเรียนการสอนในฐานนั้น ๆ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นและจะได้นาเสนอให้วิทยากรและหรืออาจารย์ผู้สอนแต่ละฐานได้นาไปพิจารณา
ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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การพัฒนาเว็บฐานความรู้ดา้ นเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
Development of Knowledge-based Website on Agricultural Technology and Innovation

___________________________________________________________________
1
1
1
ณัฐกร สงคราม ชญาพร สอนทวี และถนอมนวล สีหะกุลัง
Nutthakorn Songkram1 Chayaporn Sornthawee1 and Thanomnuan Srihakulang1

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 2)
พัฒนาเว็บไซต์จัดเก็บและเผยแพร่ฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร 3) ประเมินคุณภาพและความพึง
พอใจในการใช้งานเว็บไซต์ฐานความรู้ที่พัฒนาขึ้น โดยผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 คน และ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นสื่ อ 3 คน จากนั้ น น าไปทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 40 คน เพื่อประเมินความพึงพอใจใน
การใช้งานเว็บไซต์ที่ผลิตขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า เว็บฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เป็นเว็บที่มีโครงสร้างแบบลาดับขั้น
ประกอบด้วยหมวดหมู่เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 4 ประเภท ได้แก่ 1) พืช 2) ประมง
และปศุสัตว์ 3) เครื่องมือและเครื่องจักร 4) ผลิตภัณฑ์ คุณภาพของเว็บไซต์ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย 4.17) ความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
4.11) แสดงว่าเว็บไซต์นี้สามารถนาไปใช้ในการเผยแพร่เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรได้ตามวัตถุประสงค์
คาสาคัญ: การออกแบบเว็บ ฐานความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร

Abstract

The objectives of this research were 1) to gather and collect information related to agricultural
technology and innovation, 2) to develop knowledge-based website on agricultural technology and
innovation and 3) to evaluate quality and satisfaction toward the website. The website was evaluated
by three content experts and three media experts, then improved based on their recommendations.
The website was tested by the sampling of forty undergraduate students and academic staffs in the
Faculty of Agricultural Technology at King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang and collected
satisfaction data. The data were analyzed by statistic mean and standard deviation.
The results of the study found that the website structure is hierarchy and four knowledge
categories: 1) plants 2) livestock and fisheries 3) tools and equipment 4) products. the website’s
quality and satisfaction were at a high level (quality mean = 4.22, satisfaction mean = 4.11). It was
concluded that the website can be used to disseminate agricultural technology and innovation as
intended.
Keyword: web design, knowledge-based, agricultural technology and innovation

บทนา

วิสัยทัศน์ของหน่วยงานราชการในปัจจุบันล้วนมุ่งไปสู่การพัฒนาตนเองเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ทันกับกระแส
โลกที่กาลังก้าวสู่ยุคสังคมฐานความรู้ (Knowledge - based society) เห็นได้จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ที่กาหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วน
1

ภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง,
กรุงเทพมหานคร, 10520
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การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2559 และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครัง้ ที่ 1”

การประชุมวิชาการ ปอมท. ประจาปี 2559 และการประชุมวิชาการ “การวิจัยระบบการศึกษาไทย (CRTES) ครัง้ ที่ 1”

ราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผล
ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์
รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้
เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน (สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหน่วยงานที่มีปณิธาน
มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ทั้งด้าน
ทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าวิจัยของบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนันสนุน เพื่อให้การพัฒนางานด้านการเกษตรของประเทศไทยมีความยั่งยืนและเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับ
อารยประเทศ จากภารกิจด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยดังที่กล่าวมา ทาให้มีการสั่งสมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเกษตรมากมายทั้งที่เกิดขึ้นภายในคณะเองและการค้นคว้ารวบรวมจากแหล่งความรู้ภายนอก ความรู้
ต่างๆ เหล่านี้จึงควรมีการรวบรวมจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพต่อการนาความรู้ไป
ใช้งาน และจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้ภาคการเกษตรของไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเกษตรกรและผู้ที่สนใจ
หรือเกี่ยวข้องนาองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ พัฒนาความรู้ของตน และสร้างการตื่นตัว การยอมรับ การเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติความเชื่อที่เกษตรกรเคยมีตอ่ การทาการเกษตรแบบดั้งเดิม
ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร จึง
น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่เหมาะสมในการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการ
สอนด้านการเกษตรรวมทั้งเป็นฐานข้ อมูลสนับสนุนการทาวิจัย เกิดวงจรแห่งการจัดเก็บ การแบ่งปัน และการใช้
ประโยชน์จากความรู้ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะขับเคลื่อนและผลักดันคณะเทคโนโลยีการเกษตรไปสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ที่สมบูรณ์ต่อไป อีกทั้งยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2559 ในยุทธศาสตร์
การสร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านการพัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบสื่อดิจิทัลเพื่อให้
ประชาชนภาคการเกษตรสามารถเข้าถึงและนาไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
2. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์จัดเก็บและเผยแพร่ฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
3. เพื่อประเมินคุณภาพและความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ฐานความรู้ที่พัฒนาขึ้น

ระเบียบวิธีวิจยั

การพัฒนาเว็บฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เป็นการวิจัยแบบพัฒนาทดลอง ดาเนินการ
วิจัยในระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – กันยายน 2557 โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ซึ่งเป็นผู้ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร จานวน 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การออกแบบเว็บไซต์ จานวน 3 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เพื่อประเมินคุณภาพเว็บไซต์ และนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จานวน 34 คน บุคลากร จานวน 6 คน ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมทั้งสิ้น 40 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน
เว็บไซต์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบประเมินคุณภาพเว็บฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร แบ่งออกเป็น 2 ชุด สาหรับ
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา แต่ละชุดแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
ของผู้ประเมิน และตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับคุณภาพของเว็บฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ใน
ลักษณะแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และคาถามปลายเปิด โดยชุดสาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ มีข้อ
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คาถามเกี่ยวกับ 1) ความสวยงาม 2) ความน่าสนใจของโฮมเพจ 3) องค์ประกอบในเว็บเพจ 4) รูปแบบ ขนาด และสี
ตัวอักษร 5) หมวดหมู่ของข้อมูล 6) ปริมาณข้อมูล 7) ระบบการเชื่อมโยง 8) ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 9) ความรวดเร็ว
ในการแสดงผล 10) การนาไปเผยแพร่ ชุดสาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา มีข้อคาถามเกี่ยวกับ 1) ความน่าสนใจ 2)
ความถูกต้อง ครอบคลุม 3) ภาพประกอบกับเนื้อหา 4) ความทันสมัย 5) หมวดหมู่เนื้อหา 6) ปริมาณเนื้อหาภาพรวม
7) ปริมาณเนื้อหาแต่ละเรื่อง 8) แหล่งอ้างอิง 9) ประโยชน์ต่อการเกษตร 10) การนาไปใช้เผยแพร่
2. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานเว็บฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประเมิน และตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มี
ต่อการใช้งานเว็บฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ในลักษณะแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5
ระดับ และคาถามปลายเปิด
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
1. ขั้นตอนการศึกษาและวิเคราะห์ ประกอบด้วย 1) รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญ ตารา หนังสือ บทความวิชาการ บทความวิจัย และอินเตอร์เน็ต ทั้ง
จากภายในและภายนอกคณะ 2) จาแนกความรู้ทั้งหมดออกเป็นหมวดหมู่ โดยพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาเทคโนโลยีและ
นวั ตกรรมด้ านการเกษตรที่ น่ า สนใจและเหมาะสมต่ อการน าเสนอไปยั ง กลุ่ มเป้ าหมาย 3) ศึ กษารู ปแบบและ
กระบวนการการผลิตเว็บไซต์เพื่อการนาเสนอข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตเว็บไซต์
ครั้งนี้ รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิตเว็บไซต์
2. ขั้นตอนการวางแผนและออกแบบ ประกอบด้วย 1) วางโครงสร้างของบทเรียน ระบบ Navigation จัด
หมวดหมู่และลาดับเนื้อหาที่ต้องการนาเสนอ 2) เขียนสคริปต์ (Script) ผังการทางาน (Flow Chart) และสตอรี่บอร์ด
(Storyboard) ของโปรแกรม รวมทั้งออกแบบกราฟิกหน้าจอ (Interface) 3) กาหนดโดเมนเนมโดยใช้ชื่ อว่า
www.kasetresource.com เพื่อให้สื่อถึงแนวคิดและวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
3. ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมต้นแบบเว็บไซต์ ประกอบด้วย 1) เช่าพื้นที่ Server และจดทะเบียนโดเมนเนม 2)
เขียนเว็บโดยใช้โปรแกรม Joomla และคัดเลือก Theme ที่ต้องการเพื่อเป็นแม่แบบของเว็บไซต์ พร้อมทั้ง Upload
ขึ้นไปยัง Server 3) จัดหาภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต สแกนภาพจากหนังสือ และภาพถ่ายจริง 4) บรรจุเนื้อหา
ภาพประกอบ และสื่อรูปแบบอื่นๆ ลงในเว็บไซต์ 5) ตรวจสอบและทดสอบการใช้งานเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด
4. ขั้นตอนการประเมินคุณภาพและทดลองใช้ ประกอบด้วย 1) นาต้นแบบเว็บไซต์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เนื้อหา และด้านสื่อ ทาการประเมินคุณภาพของสื่อ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพเว็บฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตร จากนั้นพิจารณาผลการประเมินทั้งในภาพรวมและรายข้อ โดยพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในรายข้อที่
ได้คะแนนต่า รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้สื่อมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 2) นาเว็บไซต์ที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยอธิบายให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้
งานเว็บไซต์ด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยคอยสังเกตพฤติกรรมการใช้งานไปด้วย 3) หลังจากการกลุ่มตัวอย่างใช้งานเว็บไซต์
แล้ว ให้ทาแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานเว็บฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
5. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพเว็บฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร และแบบ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานเว็บฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร โดยใช้การหาความถี่
และร้อยละของข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เอกสารสาหรับคาถามปลายเปิด โดยกาหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ (ประคอง, 2538)
4.50 – 5.00 หมายถึง มีระดับคุณภาพ/ความพึงพอใจมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง มีระดับคุณภาพ/ความพึงพอใจมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง มีระดับคุณภาพ/ความพึงพอใจปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง มีระดับคุณภาพ/ความพึงพอใจน้อย
1.00 – 1.49 หมายถึง มีระดับคุณภาพ/ความพึงพอใจน้อยที่สุด
6. สรุปผลการศึกษาที่ได้รวมทั้งมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาครั้งต่อไป ตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับของผล
การศึกษาที่ได้ลงในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
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ผลการวิจยั และอภิปรายผล

1. ผลการรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
การรวบรวมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ทั้งจากภายในและ
ภายนอกคณะ สามารถจาแนกความรู้ทั้งหมดออกเป็น 4 กลุ่ม 44 ความรู้ ประกอบด้วย 1) กลุ่มพืช ได้แก่ การปลูกข้าว
ลอยน้า การปลูกผักบนต้นกล้วย การปลูกข้าวโดยวิธีการโยนกล้า การเพาะเห็ดฟางตะกร้า การปลูกพืชในกระสอบ
แก้ไขปัญหาดินขาดน้า ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ การปลูกถั่วงอกตัดราก เทคโนโลยีการปลูก “หอมหัวใหญ่” ในฤดู
หนาว เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ เทคโนโลยีการปลูกพืชไร้ดิน ไร่สวนบนตึกสูง 2) กลุ่มประมงและปศุสัตว์ ได้แก่ การ
เลี้ยงกุ้งคอนโดแบบพอเพียง การเลี้ยงกบในบ่อดิน การเลี้ยงปูดานิ่มด้วยระบบปิด การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงวัวหลุม
โรงเพาะฟักปลาเคลื่อนที่ การเลี้ยงกบคอนโด ระบบบาบัดน้าสาหรับการเพาะฟักไข่ปลา ระบบบาบัดไนเตรตแบบท่อ
ยาว การเลี้ยงกบในกล่องโฟม การเลี้ยงสัตว์น้า 3 ชนิด ในบ่อเดียวกัน 3) กลุ่มเครื่องมือและเครื่องจักร ได้แก่ กระเช้า
เกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้า เครื่องนวดฝักบัว เครื่องอัดขุยมะพร้าวอัตโนมัติ มือวิเศษ เครื่องมือช่วยห่อและเก็บผลไม้
เครื่องปลูกข้าวต้นแบบเพื่อชาวนาไทย เครื่องเก็บเกี่ยวมันสาปะหลัง รถหย่อนกล้านาโยน เครื่องปอกผลทุเรียนเพื่อการ
บริโภคผลสด เตาอบควันยางพาราแบบประหยัดพลังงาน เครื่องนวดข้าวเท้าเหยียบ เครื่องละลายตะกอนน้ามันดิบ 4)
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระถางพร้อมระบบเพิ่มประสิทธิภาพ ในการกรองอากาศของพืช ถุงเพาะชาย่อยสลายได้ทาง
ชีวภาพ อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ กาแฟขี้ช้างไทย นวัตกรรมสีเขียว “บรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย” เจลข่อย คูลแคป
สมุนไพรลดไข้จากบอระเพ็ด ฟองน้าห้ามเลือด นวัตกรรมจากแป้งข้าวเจ้า แป้งพัฟจากแป้งข้าวเจ้า จานใบตอง ภาชนะ
จากเยื่อไผ่
2. ผลการพัฒนาเว็บไซต์จัดเก็บและเผยแพร่ฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
เว็บไซต์จัดเก็บและเผยแพร่ฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรมีโครงสร้างของเว็บไซต์แบบ
ลาดับขั้น (Hierarchy) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ ได้แก่ เกี่ยวกับเรา ข่าวสาร สนทนา
ติดต่อเรา และหมวดหมู่เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ได้แก่ 1) พืช 2) ประมงและปศุ
สัตว์ 3) เครื่องมือและเครื่องจักร 4) ผลิตภัณฑ์
Homepage

พืช

เกี่ยวกับเรา

ข่าวสาร

สนทนา

ติดต่อเรา

ประมงและปศุสตั ว์

เครื่ องมือและเครื่ องจักร

ผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 1 โครงสร้างของเว็บไซต์

ภาพที่ 2 ตัวอย่างหน้าจอเว็บไซต์
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3. ผลการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ฐานความรู้ที่พัฒนาขึ้น
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของต้นแบบเว็บไซต์โดยผู้เชี่ยวชาญ
หัวข้อประเมิน
คุณภาพของเว็บไซต์ด้านเนื้อหา (N = 3 คน)
คุณภาพของเว็บไซต์ด้านสื่อ (N = 3 คน)
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ย ( ̅)
4.33
4.00
4.17

S.D.
0.58
0.46
0.53

ระดับคุณภาพ
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพต้นแบบเว็บไซต์จากผู้เชี่ยวชาญ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า คุณภาพเว็บไซต์ด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.33) และ
คุณภาพเว็บไซต์ด้านสื่ออยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.00)
โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะว่าโฮมเพจควรมีความน่าสนใจและดึงดูดมากกว่านี้และควรเพิ่มเนื้อหาให้
มากขึ้น ซึ่งผู้วิจัยได้นามาปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการนาไปใช้งาน ดังนี้
1. ปรับปรุงหน้าโฮมเพจให้น่าสนใจและดึงดูดกว่าเดิม โดยการนาตัวอย่างบทความที่น่าสนใจมาทาเป็นสไลด์ใน
ด้านบนของหน้าโฮมเพจ เนื่องจากหน้าโฮมเพจแบบเดิมค่อนข้างนิ่งและเรียบเกินไป ไม่ดึงดูดความสนใจให้เข้าสู่เนื้อหา
ภายใน
2. เพิ่มเนื้อหาในแต่ละหมวดหมู่ให้มีปริมาณมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากก่อนปรับปรุงเนื้อหาในแต่ละหมวดหมู่
นั้นยังมีปริมาณที่ไม่เพียงพอ
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ของกลุ่มตัวอย่าง (N = 40 คน)
รายการประเมิน
1. เว็บไซต์มีความสวยงาม
2. โฮมเพจดึงดูดความสนใจให้เข้าชมเนื้อหาภายใน
3. มีความน่าสนใจ
4. ขนาดและรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
5. สีสันที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์
6. ปริมาณข้อมูลที่บรรจุในเว็บเพจแต่ละหน้า
7. ระบบการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์
8. มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการใช้งาน
9. ความรวดเร็วในการแสดงผล
10. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
11. การจัดองค์ประกอบในเว็บเพจ
12. มีช่องทางการติดต่อสื่อสารและให้ข้อเสนอแนะ
รวม

̅

SD

3.62
3.58
3.86
3.98
4.00
4.35
4.30
4.35
4.35
4.37
4.17
4.43
4.11

0.54
0.55
0.62
0.70
0.75
0.70
0.65
0.62
0.62
0.63
0.60
0.64
0.64

ระดับความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยหัวข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารและให้ข้อเสนอแนะ (ค่าเฉลี่ย 4.43) รองลงมาคือ เนื้อหากับภาพ
มีความสอดคล้องกัน (ค่าเฉลี่ย 4.37) ปริมาณข้อมูลที่บรรจุในเว็บเพจแต่ละหน้า มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล
สะดวกต่อการใช้งาน ความรวดเร็วในการแสดงผล (ค่าเฉลี่ย 4.35) ระบบการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ (ค่าเฉลี่ย
4.30) การจัดองค์ประกอบในเว็บเพจ (ค่าเฉลี่ย 4.17) สีสันที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ (ค่าเฉลี่ย 4.00) ขนาดและ
รูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม (ค่าเฉลี่ย 3.98) ความน่าสนใจ (ค่าเฉลี่ย 3.86) เว็บไซต์มีความสวยงาม
(ค่าเฉลี่ย 3.62) และหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ โฮมเพจดึงดูดความสนใจให้เข้าชมเนื้อหาภายใน (ค่าเฉลี่ย 3.58)
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จากผลการประเมินคุณภาพและผลการประเมินความพึงพอใจ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
เว็บไซต์จัดเก็บและเผยแพร่ฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร มีการออกแบบเนื้อหาที่
เหมาะสม โดยกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่า เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน ปริมาณข้อมูลที่บรรจุในเว็บเพจแต่
ละหน้า มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการใช้ง าน ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ให้ความสาคั ญกับเนื้อหาที่
รวบรวมเพื่อนามาเผยแพร่ โดยในแต่ละบทความนั้นจะมีเนื้อหาที่ครบถ้วน พร้อมด้วยภาพประกอบที่สอดคล้องกัน
และมีการจัดแบ่งบทความออกเป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
นพรัตน์ (2545) ที่พบว่า ระดับคุณภาพด้านข้อมูลที่นาเสนอนั้น อาจเนื่องมาจากประโยชน์ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูล
โดยสามารถนาข้อมูลไปใช้ได้จริง เนื่องจากมีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ การ
เรียบเรียงและจัดระเบียบข้อมูลที่ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูลแต่ละส่วนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ส่วนในด้านของการ
ใช้ ง านนั้ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค วามเห็ น ว่ า เว็ บ ไซต์ ส ามารถแสดงผลได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี ร ะบบการเชื่ อ มโยง
(Navigation) ภายในเว็บไซต์ที่ดี เนื่องจากผู้วิจัยได้ให้ความสาคัญกับการทาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภายใน
เว็บไซต์ เพื่อสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ สอดคล้องกับธวัชชัย (2544) ที่กล่าวว่า การเข้ าถึงข้อมูลอย่าง
สะดวกเป็นหัวใจสาคัญของระบบนาทาง การมีเนื้อหาในเว็บไซต์ที่ดีจะเป็นสิ่งดึงดูดใจให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเข้ามา
อย่ า งสม่ า เสมอ แต่ เ นื้ อ หานั้ น แทบไม่ มี ป ระโยชน์ เ ลยถ้ า ผู้ ใ ช้ ค้ น หาสิ่ ง ที่ ต้ อ งการไม่ พ บ ระบบน าทางจึ ง เป็ น
องค์ประกอบที่มีความสาคัญมากของเว็บไซต์ ต้องออกแบบให้ผู้ใช้เข้าใจได้ง่ายและใช้ได้สะดวก ในทานองเดียวกัน
Lynch and Horton (1999) ได้มีแนวความคิดว่า ผู้พัฒนาเว็บไซต์ควรออกแบบโครงสร้างสารสนเทศล่วงหน้า
เมนูควรใช้งานได้ง่าย และควรมีการออกแบบที่คานึงถึงความคงที่และไม่ซับซ้อน นอกจากนี้ หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
จากการประเมินความพึง พอใจในการใช้งานเว็บไซต์ของกลุ่มตัวอย่าง คื อ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารและให้
ข้ อ เสนอแนะนั้ น เนื่ อ งจากผู้ วิ จั ย ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ใ ช้ ง าน เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ ง านสามารถ
ติดต่อสื่อสารกลับมาได้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของสมศักดิ์ (2550) ที่พบว่า การพัฒนาเว็บไซต์ให้น่าสนใจควรมี
ช่องทางให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกลับมาได้ เช่น การสร้างเว็บบอร์ดหรือกระดานสนทนา

สรุปผลการวิจยั

เว็บฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร เป็นเว็บที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตร ออกแบบโดยใช้โครงสร้างแบบลาดับขั้น แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ รายละเอียดเกี่ยวกับ
เว็บไซต์ ได้แ ก่ เกี่ยวกับเรา ข่า วสาร สนทนา ติดต่ อเรา และหมวดหมู่เนื้ อหาความรู้เ กี่ยวกับ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเกษตร 4 ประเภท ได้แก่ 1) เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ประเภทพืช 2) เทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านการเกษตร ประเภทประมงและปศุสัตว์ 3) เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ประเภท
เครื่องมือและเครื่องจักร 4) เทคโนโลยีและนวัต กรรมด้านการเกษตร ประเภทผลิตภัณฑ์ การพัฒนา ใช้โปรแกรม
Joomla CMS ในการเขียน และเผยแพร่ที่ www.kasetresource.com
ผลการประเมินคุณภาพเว็บไซต์จากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งโดยภาพรวมและแยกเป็นรายด้าน (ด้านเนื้อหาและด้าน
สื่อ) อยู่ในระดับมาก หลังจากผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้ว และนาไปประเมินความ
พึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้งหมด โดยหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีช่องทางการติดต่อสื่อสารและให้
ข้อเสนอแนะ รองลงมาคือ เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน ปริมาณข้อมูลที่บรรจุในเว็บเพจแต่ละหน้า มีการจัด
หมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการใช้งาน ความรวดเร็วในการแสดงผล ระบบการเชื่อมโยงภายในเว็บไซต์ การจัด
องค์ประกอบในเว็บเพจ สีสันที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ ขนาดและรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ง่ายและสวยงาม
ความน่าสนใจ เว็บไซต์มีความสวยงาม และหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ โฮมเพจดึงดูดความสนใจให้เข้าชมเนื้อหา
ภายใน ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า เว็บฐานความรู้ที่ผลิตขึ้นมานี้ สามารถนาไปใช้ในการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการเกษตรได้ตามวัตถุประสงค์
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การผลิตบิลบอร์ดอินโฟกราฟิกเผยแพร่ความรู้เกษตรในเมือง ชุด สวนผักคนเมือง
Production of Infographic Billboard to Disseminate Knowledge on City Farm:
Urban Vegetables Farming
____________________________________________________________________
1
1
1
ปานตา คุ้มวงษ์ ณัฐกร สงคราม และศุภสมบูรณ์ อึงรัตนากร
Panta Khumwong1 Nutthakorn Songkram1 and Supasomboon Ungrattanakorn1

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ผลิตบิลบอร์ดรูปแบบอินโฟกราฟิกเผยแพร่ความรู้เกษตรในเมือง ชุด สวน
ผักคนเมือง 2) ประเมินคุณภาพและความพึงพอใจที่มีต่อบิลบอร์ดรูปแบบอินโฟกราฟิกที่ผลิตขึ้น โดยผ่านการประเมิน
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 3 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ 3 คน จากนั้นนาไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
ผู้ที่อาศัยหรือทางานอยู่ในพื้นที่รอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จานวน 30 คน เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบิลบอร์ดอินโฟกราฟิกที่ผลิตขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีผลการวิจัย ดังนี้
บิลบอร์ดอินโฟกราฟิกเผยแพร่ความรู้เกษตรในเมือง ชุด สวนผักคนเมือง ประกอบด้วยบิลบอร์ดอินโฟกราฟิก
3 แบบ ซึ่งผลการประเมินคุณภาพและการประเมินความพึงพอใจ พบว่า บิลบอร์ดแบบที่ 1 มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.57) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.81) บิลบอร์ดแบบที่ 2 มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.24) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.82) และบิลบอร์ดแบบที่ 3 มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.25) ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.82) แสดงว่าบิลบอร์ดอินโฟกราฟิก ชุด สวนผักคนเมือง
ที่ผลิตขึ้นมานี้ สามารถนาไปใช้ในการเผยแพร่ความรู้เกษตรในเมืองได้ตามวัตถุประสงค์
คาสาคัญ: อินโฟกราฟิก บิลบอร์ด เกษตรในเมือง สวนผักคนเมือง

Abstract
The objectives of this research were 1) to develop infographic billboard to disseminate
knowledge on city farm: urban vegetables farming and 2) to evaluate quality and satisfaction toward
the billboard. The billboard was evaluated by three content experts and three media experts, then
improved based on their recommendations. The billboard was tested by the thirty sampling who live
or work in the area surrounding King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang and collected
satisfaction data. The data were analyzed by statistic mean and standard deviation. The results of
the study found that:
The infographic billboard to disseminate knowledge on city farm: urban vegetables farming
include three models. The first billboard’s quality was at a highest level (mean = 4.57) and
satisfaction was at a highest level (mean = 4.81). The second billboard’s quality was at a high level
(mean = 4.24) and satisfaction was at a highest level (mean = 4.82). The third billboard’s quality was
at a high level (mean = 4.25) and satisfaction was at a highest level (mean = 4.82). It was concluded
that the billboard can be used to disseminate knowledge on city farm as intended.
Keywords: infographic, billboard, city farm, urban vegetables farming
1
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บทนา

ข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ระบุว่าในปี 2050 ประชากรโลกจะอาศัย
อยู่ในเขตเมืองเฉลี่ยราวร้อยละ 69 โดยในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาประชากรจะมีการเคลื่อนตัวเข้ามาอาศัยในเขตเมือง
ถึงร้อยละ 86 และกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยจะมีประชากรอาศัยในเขตเมืองราวร้อยละ 66 แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรโลกที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองดังกล่าว ทาให้ผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนเมืองตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมา
ตัวเลขประชากรที่พุ่งสูงขึ้นอาจตามติดมาด้วยปัญหาด้านต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ แนวความคิดหนึ่งที่ทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกาลังพัฒนาต่างให้การยอมรับก็คือ การ
ทาเกษตรในเมือง (City Farm) ที่มีบทบาทสาคัญในการช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ (โครงการสวนผักคน
เมือง, 2559)
เกษตรในเมืองเป็นการจัดสรรพื้นที่ที่มีอย่างจากัดให้เกิดประโยชน์และเข้าถึงแหล่งอาหารที่มีความปลอดภัย
นับว่าเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นของชุมชนคนเมืองต่อการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงของวิถีการดาเนินชีวิตในสังคม
ปัจจุบัน นามาซึ่งความมั่นคงของคุณภาพชีวิตคนเมือง โดยในประเทศไทยนั้น มีหลายกลุ่มที่สนใจแนวคิดเกษตรในเมือง
ยกตัวอย่าง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) และแหล่งเรียนรู้อย่างสวนผักบ้านคุณตา สุขุมวิท 62 ศูนย์การ
เรียนรู้เกษตรในเมืองสุวรรณภูมิ สวนเกษตรดาดฟ้าที่สานักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยมีการเผยแพร่
ความรู้ที่เกี่ยวข้องสู่ผู้ที่สนใจให้นาไปทดลองปฏิบัติในพื้นที่ของตนเอง เพื่อประโยชน์ด้านโภชนาการ สุขภาพร่างกาย
สุขภาพจิต ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นแนวทางจัดการทรัพยากรเหลือใช้ภายในชุมชนได้เป็นอย่างดี
และยังมีส่วนช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสังคมเมือง ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นแหล่งพบปะของสมาชิกในชุมชน และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป (อังคณา, 2557)
จากความสาคัญและบทบาทของเกษตรในเมืองต่อการยกระดับการพึ่งพาตนเองด้านอาหารของคนเมืองและ
ประโยชน์ด้านอื่นๆ ดังที่กล่าวมานั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกษตรในเมือง ชุด สวนผักคนเมือง สู่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยหรือทางานในเขตชุมชนเมือง ผ่านบิลบอร์ดซึ่งมีลักษณะเป็นป้ายโฆษณากลางแจ้ง
ขนาดใหญ่ สะดุดตาสามารถมองเห็นได้ระยะไกล โดยใช้การนาเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิก ซึ่งนาข้อมูลทั้งตัวอักษร
ตัวเลขมาประกอบภาพกราฟิกที่กระชับ ได้ใจความ ง่ายต่อการเข้าใจ เป็นการย่นย่อข้อมูลที่ซับซ้อนให้ผู้ชมสามารถ
ประมวลผลได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยคาดหวังว่าชุดความรู้เกี่ยวกับสวนผักคนเมืองนี้จะทาให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้อันนาไปสู่การพัฒนา และต่อยอดความรู้เกี่ยวกับการทาสวนผักคนเมืองของผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมือง สู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในการพึ่งพาตัวเองทางด้านอาหาร สุขภาพ พร้อมกับเป็นแรงขับเคลื่อนเรื่องการทาเกษตรในเมือง
ให้เติบโตและก้าวหน้าขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบิลบอร์ดรูปแบบอินโฟกราฟิกเผยแพร่ความรู้เกษตรในเมือง ชุด สวนผักคนเมือง
2. เพื่อประเมินคุณภาพและความพึงพอใจที่มีต่อบิลบอร์ดรูปแบบอินโฟกราฟิกที่ผลิตขึ้น

ระเบียบวิธีวิจยั

การผลิตบิลบอร์ดอินโฟกราฟิกเผยแพร่ความรู้เกษตรในเมือง ชุด สวนผักคนเมือง เป็นการวิจัยแบบพัฒนา
ทดลอง ดาเนินการวิจัยในระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 – พฤษภาคม 2559 โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ ได้ แก่ กลุ่ มผู้ เชี่ ยวชาญเพื่ อประเมิ นคุ ณภาพบิ ลบอร์ ดอิ นโฟกราฟิ ก
ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทาเกษตรในเมือง จานวน 3 คน
และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบบิลบอร์ดอินโฟกราฟิก จานวน 3 คน
โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง กลุ่มผู้รับสื่อ เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบิลบอร์ดอินโฟกราฟิก ซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยหรือ
ทางานอยู่ในพื้นที่รอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่เห็นบิลบอร์ดเผยแพร่ความรู้ภายใน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จานวน 30 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบประเมินคุณภาพบิลบอร์ดอินโฟกราฟิกเผยแพร่ความรู้เกษตรในเมือง ชุด สวนผักคนเมือง แบ่งออกเป็น
2 ชุด สาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อ และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา แต่ละชุดแบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1
ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประเมิน และตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับคุณภาพของบิลบอร์ดอินโฟกราฟิก ในลักษณะแบบ
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และคาถามปลายเปิด
2. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบิลบอร์ดอินโฟกราฟิกเผยแพร่ความรู้เกษตรในเมือง ชุด สวนผักคนเมือง
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ประเมิน และตอนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ที่มีต่อบิลบอร์ดอินโฟกราฟิก ในลักษณะแบบประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และคาถามปลายเปิด
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
1. ขั้นตอนการผลิตบิลบอร์ดอินโฟกราฟิก ประกอบด้วย 1) รวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับอินโฟ
กราฟิกจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งเนื้อหาเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้เกษตรในเมือง 2) ศึกษาเครื่องมือ อุปกรณ์
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง 3) วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นประชาชนที่อาศัยหรือทางานในเขตชุมชนเมือง
4) คัดเลือกเนื้อหาที่จะเผยแพร่โดยการปรึกษาอาจารย์ประจาภาควิชาพืชสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยเน้นข้อมูลที่เหมาะสมและง่ายต่อการเข้าใจสาหรับกลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งเป็นผู้ที่อาศัยหรือทางานอยู่ในพื้นที่ชุมชนเมือง ซึ่งได้ข้อสรุปออกมา 3 ประเด็น คือ ความหมายของเกษตรในเมือง
ชนิดของผักที่ควรปลูก และการจัดพื้นที่ปลูกผัก 5) กาหนดรูปแบบและเทคนิคการนาเสนอ โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบ
ตามประเด็นเนื้อหาที่คัดเลือก รวมทั้งตาแหน่งและขนาดบอร์ดที่ติดตั้ง 6) ออกแบบต้นแบบบิลบอร์ดอินโฟกราฟิกโดย
ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator และ Adobe Photoshop และบันทึกต้นแบบในรูปแบบไฟล์ PNG
2. ขั้นตอนการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจที่มีต่อบิลบอร์ดอินโฟกราฟิก ประกอบด้วย 1)0นาต้นแบบ
บิลบอร์ดอินโฟกราฟิกไปให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหา และความเหมาะสมในการ
ออกแบบสื่อ โดยพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในรายข้อที่ได้คะแนนต่า รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้สื่อมีความ
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 2) พิมพ์บิลบอร์ดอินโฟกราฟิกทั้ง 3 รูปแบบลงบนไวนิล แล้วนาไปติดตั้งยังบอร์ดในบริเวณคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่จัดเตรียมไว้ 3 จุด คือ บอร์ดหน้า
ทางเข้าป้ายคณะเทคโนโลยีการเกษตร บอร์ดบริเวณที่จอดรถหน้าตึกเจ้าคุณทหาร0และบอร์ดด้านข้างตึกเจ้าคุณทหาร
เพื่อทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยอธิบายให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษา จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างศึกษาความรู้
ในบิลบอร์ดอินโฟกราฟิกทั้ง 3 จุด ด้วยตนเอง 3) ให้กลุ่มตัวอย่างทาแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบิลบอร์ดอินโฟ
กราฟิก
3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินคุณภาพบิลบอร์ด อินโฟกราฟิก และแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
บิลบอร์ดอินโฟกราฟิก โดยใช้การหาความถี่ และร้อยละของข้อมูลส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่าง ค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งใช้เทคนิคการวิเคราะห์เอกสารสาหรับคาถามปลายเปิด
4. สรุปผลการศึกษาที่ได้รวมทั้งมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาครั้งต่อไป ตลอดจนประโยชน์ที่ได้รั บของผล
การศึกษาที่ได้ลงในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผลการวิจยั และอภิปรายผล

1. ผลการผลิตบิลบอร์ดรูปแบบอินโฟกราฟิกเผยแพร่ความรู้เกษตรในเมือง ชุด สวนผักคนเมือง
บิลบอร์ดเผยแพร่ความรู้เกษตรในเมือง ชุด สวนผักคนเมือง ใช้การนาเสนอข้อมูลเนื้อหาในรูปแบบอินโฟ
กราฟิกแบบแผนภูมิภาพ (Illustration Chart) ประกอบด้วย 3 แบบ ดังนี้
1.1 แบบที่ 1 เรื่อง “สวนผักคนเมือง เกษตรยุคใหม่ อยู่ไหนก็ปลูกได้” ขนาด 270 x 130 เซนติเมตร ติดตั้ง
บริเวณบอร์ดหน้าทางเข้าป้ายคณะเทคโนโลยีการเกษตร นาเสนอข้ อดีในการทาการเกษตรในชุมชนเมือง เนื้อหา
ประกอบไปด้วยประโยชน์และคาพูดในเชิงคาคม อีกทั้งยังสอดแทรกข้อเสียของการบริโภคผักที่ได้มาจากแหล่งอื่น
เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบ0และเกิดการกระตุ้นให้เห็นถึงข้อดีของการทาการเกษตรในชุมชนเมือง โดยแนวทางการ
ออกแบบใช้หลักการความสมดุล ให้ความรู้สึกเท่ากันทั้งสองด้าน ใช้โทนสีฟ้ น้าตาล ครีม ภาพประกอบเป็นการ์ตูน
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เสมือนจริง ใช้คาโปรยตาแหน่งที่ 1 แน่ใจแล้วหรือ? ว่าผักที่คุณซื้อ“ปลอดภัยจริง” เป็นการดึงดูดความสนใจเพื่อให้เกิด
อารมณ์ร่วมคล้อยตาม และคาโปรยตาแหน่งที่ 2 เกษตรคนเมือง คือการพึ่งตนเองด้านอาหาร และใกล้ชิดธรรมชาติ ลด
การใช้สารเคมี สุขภาพดี สู่วิถีของคนเมือง เป็นการเล่นคาให้เกิดความคล้องจองเพื่อจดจาได้ง่าย นอกจากนี้ ยังนาข้อมูล
ทางสถิตที่มีแหล่งที่มาชัดเจนมาใส่เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และเกิดการเปรียบเทียบข้อดีขอ้ เสียของข้อมูลที่นาเสนอ
1.20แบบที่ 2 เรื่อง “ผัก 10 ชนิดปลูกง่ายได้ที่บ้านไม่ต้องลงทุนแพง” ขนาด 250 x 245 เซนติเมตร ติดตั้ง
บริเวณบอร์ดที่จอดรถหน้าตึกเจ้าคุณทหาร นาเสนอผักที่สามารถปลูกและง่ายต่อการดูแล 10 ชนิด ได้แก่ ต้นหอม
ผักชี พริก ถั่วเขียว ใบสะระแหน่ โหระพา0เห็ด0คะน้า0มะนาว0และผักโขม แต่ละชนิดได้สอดแทรกคุ ณค่ าทาง
โภชนาการและสรรพคุณของผักแต่ละชนิด0เพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยแนวทางการออกแบบใช้หลักการ
สร้างความแตกต่าง ใช้สีลักษณะตรงกันข้าม เพื่อให้ข้อมูลมีความเด่นชัด ภาพประกอบเป็นการ์ตูนเสมือนจริงของผัก
ชนิดต่างๆ มีตัวละครผัก 3 ตัว ใช้แทนเป็นผักแต่ละหมวดหมู่เพื่อช่วยจาแนกประเภทของผัก และใส่ข้อมูลทางสถิติเพื่อ
ความน่าเชื่อถือ
1.3 แบบที่030เรื่อง “มีบ้านแบบนี้0ปลูกผักแบบไหน” ขนาด 250 x 245 เซนติเมตร ติดตั้งบริเวณบอร์ด
ด้านข้างตึกเจ้าคุณทหาร นาเสนอข้อมูลการปลูกผักในพื้นที่ต่าง ๆ ของบริเวณที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งภาชนะที่ใช้ในการ
เพาะปลูก โดยแนวทางการออกแบบใช้หลักการนาเสนอแบบเอกภาพ เพื่อให้มีจุดสนใจเพียงหนึ่งเดียวคือบ้าน โดยมี
ส่วนประกอบอื่นมาช่วยสนับสนุนให้จุดเด่นที่ต้องการน่าสนใจขึ้นมา และนาเสนอข้อมูลแบบตรงไปตรงมา0ใช้คาที่
กระชับ0ครอบคลุม และมีคาอธิบายขยายความในแต่ละหัวข้อเพื่อความชัดเจน มีการสอดแทรกเกร็ดความรู้โดยใส่ใน
สัญลักษณ์ให้สังเกตได้ง่าย การออกแบบหัวข้อใช้สัญลักษณ์รูปใบไม้แทนสระไอเพื่อให้น่าสนใจและสื่อความหมาย
เนื่องจากมีข้อความมากกว่า 2 แบบแรก จึงใช้พื้นหลังโทนสีอ่อนเพื่อสร้างความสบายตาแก่ผู้ชม
0

ภาพที่ 1 บิลบอร์ดอินโฟกราฟิก เรื่อง สวนผักคนเมือง เกษตรยุคใหม่ อยู่ไหนก็ปลูกได้

ภาพที่ 20บิลบอร์ดอินโฟกราฟิก เรื่อง ผัก 10 ชนิดปลูกง่ายได้ที่บ้านไม่ต้องลงทุนแพง
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ภาพ 3 บิลบอร์ดอินโฟกราฟิก เรื่อง บ้านแบบนี้ ปลูกผักแบบไหน
2. ผลการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจที่มีต่อบิลบอร์ดรูปแบบอินโฟกราฟิกเผยแพร่ความรู้เกษตรใน
เมือง ชุด สวนผักคนเมือง
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพต้นแบบบิลบอร์ดอินโฟกราฟิก ชุด สวนผักคนเมือง โดยผู้เชี่ยวชาญ
แบบที่ 1

หัวข้อประเมิน
คุณภาพด้านเนื้อหา (N = 3 คน)
คุณภาพด้านสื่อ (N = 3 คน)
ค่าเฉลี่ยรวม

̅

S.D.

4.27
4.87
4.57

0.46
0.23
0.35

ระดับ
คุณภาพ
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

บิลบอร์ดอินโฟกราฟิก
แบบที่ 2
ระดับ
̅
S.D.
คุณภาพ
3.70 0.40
มาก
4.77 0.35 มากที่สุด
4.24 0.38
มาก

แบบที่ 3
̅

S.D.

3.83
4.67
4.25

0.40
0.50
0.45

ระดับ
คุณภาพ
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพต้นแบบบิลบอร์ดอินโฟกราฟิกจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า บิลบอร์ด
อินโฟกราฟิก แบบที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
คุณภาพด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.27) และคุณภาพด้านสื่ออยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.87)
บิลบอร์ดอินโฟกราฟิก แบบที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
คุณภาพด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.70) และคุณภาพด้านสื่ออยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.77)
บิลบอร์ดอินโฟกราฟิก แบบที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
คุณภาพด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.83) และคุณภาพด้านสื่ออยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.67)
จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงแก้ไขใน 2 ส่วน คือ ด้านเนื้อหา เพิ่ม
ความสมบูรณ์โดยการใส่ข้อมูลทางสถิติ และปรับแก้ไขข้อความให้ถูกต้องเหมาะสมขึ้น ด้านสื่อ ปรับกราฟิกและ
ภาพประกอบให้สอดคล้องกับเนื้อหามากขึ้น แก้ไขตัวหนังสือให้มีขนาดใหญ่ และปรับข้อความให้กระชับมากขึ้น
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อบิลบอร์ดอินโฟกราฟิกของกลุ่มตัวอย่าง (N = 30 คน)
หัวข้อประเมิน
̅

1. ความน่าสนใจของเนื้อหา
2. ภาพประกอบมองเห็นชัดเจน
3. สีสันโดดเด่นสะดุดตา
4. ตัวอักษรมองเห็นชัดเจน
5. ภาพประกอบและกราฟิกสวยงาม
6. เนื้อหามีความกระชับ ได้ใจความ
7. อ่านแล้วเข้าใจง่าย
8. ภาพประกอบและกราฟิกสื่อความหมาย
9. เห็นความสาคัญของเกษตรในเมือง
10. ความรู้ที่ได้รับสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
ค่าเฉลี่ยรวม

4.87
4.83
4.97
4.60
4.87
4.83
4.73
4.80
4.83
4.77
4.81

บิลบอร์ดอินโฟกราฟิก
แบบที่ 1
แบบที่ 2
ระดับ
ระดับ
̅ S.D.
S.D.
ความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ
0.35 มากที่สุด 4.90 0.31 มากที่สุด
0.38 มากที่สุด 4.80 0.41 มากที่สุด
0.18 มากที่สุด 4.90 0.31 มากที่สุด
0.50 มากที่สุด 4.70 0.47 มากที่สุด
0.35 มากที่สุด 4.87 0.35 มากที่สุด
0.38 มากที่สุด 4.87 0.35 มากที่สุด
0.45 มากที่สุด 4.70 0.47 มากที่สุด
0.41 มากที่สุด 4.83 0.46 มากที่สุด
0.38 มากที่สุด 4.80 0.48 มากที่สุด
0.43 มากที่สุด 4.87 0.43 มากที่สุด
0.38 มากที่สุด 4.82 0.40 มากที่สุด

̅

4.90
4.70
4.87
4.70
4.87
4.80
4.87
4.80
4.77
4.87
4.82

แบบที่ 3
ระดับ
S.D.
ความพึงพอใจ
0.31 มากที่สุด
0.47 มากที่สุด
0.35 มากที่สุด
0.47 มากที่สุด
0.35 มากที่สุด
0.42 มากที่สุด
0.35 มากที่สุด
0.41 มากที่สุด
0.43 มากที่สุด
0.35 มากที่สุด
0.39 มากที่สุด

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ บิลบอร์ดอินโฟกราฟิก ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
บิลบอร์ดอินโฟกราฟิก แบบที่ 1 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.81) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งหมด โดยหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สีสันโดดเด่นสะดุดตา (ค่าเฉลี่ย
4.97) หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ ตัวอักษรมองเห็นชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.60) บิลบอร์ดอินโฟกราฟิก แบบที่ 2 โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด
ทั้งหมด โดยหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความน่าสนใจของเนื้อหา และ สีสันโดดเด่นสะดุดตา (ค่าเฉลี่ย 4.90)
หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ ตัวอั กษรมองเห็นชัดเจน และอ่านแล้วเข้าใจง่าย (ค่าเฉลี่ย 4.70) บิลบอร์ดอินโฟ
กราฟิก แบบที่ 3 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
อยู่ในระดับมากที่สุดทั้งหมด โดยหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความน่าสนใจของเนื้ อหา (ค่าเฉลี่ย 4.90) หัวข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุด ได้แก่ ภาพประกอบมองเห็นชัดเจน และ ตัวอักษรมองเห็นชัดเจน (ค่าเฉลี่ย 4.70)
จากผลการประเมินโดยกลุ่มตัวอย่าง เห็นได้ว่า บิลบอร์ดอินโฟกราฟิกมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดทั้ง 3
แบบ ทั้งนี้เป็นเพราะบิลบอร์ดอินโฟกราฟิก เผยแพร่ความรู้เกษตรในเมือง ชุด สวนผักคนเมือง ที่ผลิตขึ้นมานี้ มี
กระบวนการออกแบบและพั ฒนาที่ครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การรวบรวมและศึ กษาข้ อมูลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย การคัดเลือกเนื้อหาที่จะเผยแพร่ซึ่งผ่านการปรึกษาผู้ที่มีความรู้เรื่องเกษตรในเมือง การกาหนดรูปแบบ
และเทคนิคการนาเสนอโดยพิจารณาจากเนื้อหาและลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผ่านการประเมินคุณภาพโดย
ผู้ เชี่ ยวชาญทั้ งด้านเนื้อหาและด้านสื่อ จึ งทาให้ได้ บิ ลบอร์ ดอินโฟกราฟิ กที่สามารถสื่ อสารถ่ายทอดความรู้ไปสู่
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ สอดคล้องกับที่ จงรัก (2559) กล่าวว่า อินโฟกราฟิกเป็นการนาข้อมูล
ที่เข้าใจยากหรือข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือจานวนมากมานาเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเรื่องได้
ด้วยตัวเอง มีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ หัวข้อที่น่าสนใจ ภาพและเสียง ซึ่งจะต้ องรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้เพียงพอ
แล้วนามาสรุปวิเคราะห์ เรียบเรียง แสดงออกมาเป็นภาพจึงจะดึงดูดความสนใจได้ดี ช่วยลดเวลาในการอธิบาย
เพิ่มเติมกราฟิกที่ใช้อาจเป็นภาพ ลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม ตาราง แผนที่ ฯลฯ จัดทาให้มีความ
สวยงาม น่าสนใจ เข้าใจง่าย สามารถจดจาได้นาน ทาให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหัวข้อการประเมินที่มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงที่สุดของบิลบอร์ดทั้ง 3 แบบ มีประเด็นที่สอดคล้องกัน คือ ความน่าสนใจของเนื้อหา และ
สีสันโดดเด่นสะดุดตา ทั้งนี้เพราะการใช้รูปแบบอินโฟกราฟิกในการนาเสนอเนื้อหา ทาให้น่าสนใจ และมีสีสันโดดเด่น
สะดุดตา สอดคล้องกับหลักการของนวลน้อย (2542) ที่กล่าวว่า การออกแบบโปสเตอร์ต้องให้มีลักษณะดึงดูดสะดุด
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ตา น่าสนใจ ทั้งทางด้านสี รูปแบบ ขนาดและเนื้อความ และลักษณะของการเสนอรูปแบบที่สวยงาม สะดวกต่อการ
ทาความเข้าใจเนื้อหา อ่านได้ง่าย และชวนติดตาม

สรุปผลการวิจยั
บิลบอร์ดอินโฟกราฟิกเผยแพร่ความรู้เกษตรในเมือง ชุด สวนผักคนเมือง เป็นป้ายโฆษณากลางแจ้งขนาด
ใหญ่ที่นาเสนอข้อมูลเนื้อหาในรูปแบบอินโฟกราฟิกแบบแผนภูมิภาพ มีทั้งหมด 3 แบบ ประกอบด้วย แบบที่ 1
เรื่อง “สวนผักคนเมือง เกษตรยุคใหม่ อยู่ไหนก็ปลูกได้” แบบที่ 2 เรื่อง “ผัก 10 ชนิดปลูกง่ายได้ที่บ้านไม่ต้องลงทุน
แพง” แบบที่030เรื่อง “มีบ้านแบบนี้0ปลูกผักแบบไหน” ผลการประเมินคุณภาพต้นแบบบิลบอร์ดอินโฟกราฟิก
จากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านสื่อ พบว่า แบบที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด แบบที่ 2 และ 3 อยู่ในระดับมาก โดย
เมื่อปรับปรุงแก้ไขและนาไปให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ บิลบอร์ดอินโฟกราฟิก พบว่า บิลบอร์ด
อินโฟกราฟิกทั้ง 3 รูปแบบ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากที่สุดทั้งหมดเช่นกัน โดยหัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความน่าสนใจของเนื้อหา และ สีสันโดดเด่นสะดุด
ตา ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า บิลบอร์ดอินโฟกราฟิก ชุด สวนผักคนเมือง ที่ผลิตขึ้นมานี้ สามารถนาไปใช้ในการเผยแพร่
ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการทาสวนผักคนเมือง อันจะนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านอาหาร และสุขภาพ
ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินการวิจัยครั้งนี้
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“การประชุมวิชาการการวิจยั ระบบการศึกษาไทย ครั้งที่ 1”
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญภักดิ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร.ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร.กฤษณา คิดดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ณัฐกร สงคราม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร.กุลชัย กุลตวนิช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาไพกาญจน์ อินทร์น้อย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร.ดวงกมล แต้มช่วย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญจันทร์ สีสันต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ดร.ผดุงชัย ภู่พัฒน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา กาญจนาวิสุทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา นิยมาภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.ชัยอนันต์ มั่นคง
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรี
ดร.ฉายสุรีย์ ศุภวิไล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์นายแพทย์อัครินทร์ นิมมานนิตย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต
มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมภัค บึงบัว
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
รองศาสตราจารย์ดร.ประกอบ กรณีกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รองศาสตราจารย์ ดร.จีรนุช เสงีย่ มศักดิ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดร.รัชชนนท์ แกะมา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ ดร.บรรจบ บุญจันทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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