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คณะท างาน 

จัดประชุมวิชาการ ครัง้ที่ 13 ประจ าปี 2561 
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สารจากเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ในยคุปัจจบุนัเป็นยคุท่ีเข้าสูโ่ลกของดิจิทลั (Digital) ไมเ่ว้นแม้แตเ่ร่ืองการศกึษาท่ีต้องมีการต่ืนตวั
ในการน าเทคโนโลยีและสารสนเทศมาประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยเฉพาะกับผู้ เรียนในศตวรรษ ท่ี 
21 และในยุค 4.0 ท่ีผู้ เรียนสามารถค้นคว้า หาความรู้จากสารสนเทศบนโลกอินเทอร์เน็ต ( Internet) 
เคร่ืองมือในการศึกษาเรียนรู้ คือ Social Media หรือส่ือสังคมออนไลน์ ทัง้บนเว็บไซต์ และสมาร์ทโฟน 
ผู้ เรียนในยุค 4.0 ต้องมีทักษะในหลายด้านทัง้ ทักษะการอ่าน การเขียน การค านวณ การคิดวิเคราะห์ 
วิพากษ์ ความรู้ในศาสตร์คอมพิวเตอร์ การสืบค้น ตลอดจนทกัษะการท างานเป็นทีม การรับฟังปัญหารอบ
ด้านเพ่ือวิเคราะห์สู่การแก้ปัญหา ทกัษะด้านภาษาและการส่ือสาร เป็นต้น บทบาทของอาจารย์ผู้สอนจึง
เปล่ียนไป จากผู้สอนกลายเป็นผู้แนะน า ออกแบบกิจกรรมท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ต้องพัฒนานวตักรรมการจดัการเรียนการสอนจากงานวิจยัและเทคโนโลยีใหม่ๆ น าไปประยุกต์ใช้ ในการ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพ่ือสร้างบัณฑิตให้ตรงตาม
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีดีมีคุณภาพ ตอบรับสังคมการเรียนรู้ท่ีปรับเปล่ียนตามการเปล่ียนแปลงของ
ศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะการได้แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในกระบวนการการจดัการเ รียนการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดแนวทางในการจดัการกลยทุธ์ดิจิทลัท่ีเสริมสร้างการเรียน การสอน และ
การประเมินผล และสามารถขบัเคล่ือนสูก่ารปฏิบตัใินสถาบนัอดุมศกึษาได้เป็นอยา่งดี 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการของเครือข่าย
พฒันาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดบัอดุมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ครัง้ท่ี 13 นี ้คณาจารย์จะได้
แนวทางในการจัดการกลยุทธ์ดิจิทัล (Digital) ท่ีเสริมสร้างการเรียนการสอน ตลอดทัง้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างคณาจารย์ ทัง้ในและระหวา่งมหาวิทยาลยั ในการพฒันาการเรียนการสอนของสถาบนัอดุมศกึษา
อยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
 
 
 

ดร.สภุทัร จ าปาทอง 
เลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
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สารจากนายกเครือข่ายการพัฒนาวชิาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย (ควอท) 

สมาคมเครือข่ายการพฒันาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดบัอดุมศกึษาแห่งประเทศไทย (ควอท) 
จดัการประชมุวิชาการ ครัง้ท่ี 13 ประจ าปี 2561 เร่ือง กลยทุธ์ดิจิทลัส าหรับอดุมศกึษา: การเสริมสร้างการ
เรียนการสอนและการประเมินผล “Digital Strategies for Higher Education: Enhancing Teaching, 
Learning and Assessment” ขึน้  เพ่ือเสริมสร้างกลยุทธ์การเรียนการสอน และการประเมินผลให้
สถาบนัอดุมศกึษา สามารถขบัเคล่ือนสู่การปฏิบตัิ รวมทัง้สรรหาและเชิดชเูกียรติอาจารย์ต้นแบบด้านการ
สอนและมหาวิทยาลัยท่ีส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาการเรียนการสอนท่ีตอบสนองการผลิตบณัฑิตด้วย
แนวคิดและแนวปฏิบตัิใหม่ๆ ส าหรับโลกในศตวรรษท่ี 21 ตลอดจนการน าเสนอบทความวิจัย บทความ
วิชาการเก่ียวกบันวตักรรมการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบนิทรรศการ ด้วยตระหนกัดีว่าการศกึษาเรียนรู้
ในยคุปัจจบุนัเปล่ียนไปจากท่ีเป็นรูปแบบเก่าๆ เดมิๆ ท่ีมีเคร่ืองมือ อปุกรณ์เป็นเอกสาร (Sheet) อาจารย์ใน
ยุคนีต้้องมีการเรียนรู้ และปรับตวัให้ทันผู้ เรียน โดยเฉพาะรูปแบบการค้นคว้าหาความรู้ ด้วยส่ือออนไลน์
และส่ือดิจิทลั (Digital) อาจารย์ผู้ สอนต้องสร้างแหล่งข้อมูลสารสนเทศให้มากขึน้ผ่านเทคโนโลยีเว็บไซต์ 
และส่ือสังคมออนไลน์เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ เรียนท่ีอาจศึกษาหรือทบทวนด้วยตนเองเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาส าหรับการสร้างอนาคตของผู้ เรียนตอ่ไป 
 ในนามของสมาคมเครือข่ายการพฒันาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดบัอุดมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย (ควอท) และคณะกรรมการบริหาร มุ่งหวงัว่าการประชมุวิชาการครัง้นี ้จะเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจยั 
ผลงานทางวิชาการ ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลของอาจารย์ใน
สถาบนัอดุมศกึษาด้วยกลยทุธ์ดิจิทลั (Digital)  เพ่ือเกิดเครือข่ายความร่วมมือแลกเปล่ียนเรียนรู้นวตักรรม
ใหม่ๆ  เก่ียวกบัการเรียนการสอนท่ีจ าเป็นตอ่การเปล่ียนแปลงด้านการศกึษาระหว่างสถาบนัและคณาจารย์
อดุมศกึษาทัว่ประเทศและนานาชาต ิตอ่ไป 
 
 

ดร. มทันา สานตวิตัร 
นายกสมาคมเครือขา่ยการพฒันาวิชาชีพอาจารย์ฯ 
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บทบรรณาธิการ 

 การประชมุวิชาการครัง้ท่ี 13 ประจ าปี 2561 ของสมาคมเครือข่ายการพฒันาวิชาชีพอาจารย์และ
องค์กรระดบัอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ .) 
เร่ือง “กลยุทธ์ดิจิทัลส าหรับอุดมศึกษา: การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล ” มีการเปิด
โอกาสให้ผู้ บริหารและคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ตลอดจนประสบการณ์จากการปฏิบตัิจริง ในการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้ เรียน ผ่าน
การน าเสนอบทความวิชาการและบทความวิจยัเก่ียวกบันวตักรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลใน
รูปแบบ Collaborative Presentation ซึง่ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร อาจารย์และนกัวิชาการส่งบทความ
มาน าเสนอเพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะ ประกอบด้วย บทความวิชาการ จ านวน 3 เร่ือง ท่ีส่งเสริมการเรียนการ
สอนและการบริหารจดัการในสถาบนัอุดมศึกษา บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทลัในการพฒันาการเรียนการ
สอน การบริหารกิจการนกัศกึษาภายใต้บริบทของสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมไปถึงการพฒันาศกัยภาพ
บคุลากรสายวิชาการในระดบัมหาวิทยาลยั  
 นอกจากนี ้ยงัมีบทความวิจยัจ านวน 16 เร่ือง ท่ีเป็นข้อมลูเชิงประจกัษ์ของผลการพฒันานวตักรรม
การเรียนการสอนในสถาบนัอดุมศกึษา  ได้แก่ บทความวิจยัเก่ียวกบัการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการ
เรียนการสอน เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย อาทิเชน่ การสอนแบบโครงงาน แบบอภิปรายกลุ่ม แบบลง
มือปฏิบตัิจริง และผ่านการเล่นเกม อีกทัง้ ยงัมีบทความวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาวิธีสอนท่ีมุง่เน้นการพฒันา
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และทักษะในศตวรรษท่ี 21ของผู้ เรียน ซึ่งผู้ อ่านสามารถติดตามเนือ้หาและ
รายละเอียดของบทความได้ในรายงานสืบเน่ืองของการประชมุวิชาการฯ ฉบบันี ้
 ในนามของคณะท างานจัดประชุมวิชาการ ครัง้ท่ี 13 ประจ าปี 2561 ของสมาคมเครือข่ายการ
พัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดบัอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) และกองบรรณาธิการของ
รายงานสืบเน่ืองของการประชุมวิชาการฯ นี ้ขอขอบพระคุณผู้ ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการ รวมถึงคณะท างานจดัประชมุวิชาการฯ ทุกท่าน ท่ีช่วยด าเนินการจดัการประชมุเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหาร คณาจารย์ นกัวิชาการและผู้อ่านทกุท่านจะได้รับประโยชน์จาก
ผลงานทางวิชาการและวิจยัท่ีเผยแพร่ในรายงานสืบเน่ืองของการประชมุวิชาการฯ นี ้โดยผลงานท่ีเผยแพร่
ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการนี ้มีคณุภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด หากท่านมีข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ ประการใด ท่ีจะน าไปสู่การพฒันา ปรับปรุงให้มีคณุภาพดียิ่งขึน้ กองบรรณาธิการยินดี
รับค าแนะน า เพ่ือปรับปรุงตอ่ไป ขอขอบคณุมา ณ ท่ีนี ้ 
 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑรูย์พนัธ์ 
ประธานคณะอนกุรรมการวิชาการ ควอท 

 บรรณาธิการ 
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โครงการประชุมวิชาการ  ครัง้ท่ี 13  ประจ าปี 2561 

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) 
เร่ือง  กลยุทธ์ดจิิทัลส าหรับอุดมศึกษา : การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล 

“Digital Strategies for Higher Education: Enhancing Teaching, Learning and Assessment” 
ระหว่างวันที่  29-30  มีนาคม  2561 

ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์  (สุขุมวิท 11)  กรุงเทพมหานคร 
…………………………………………………………………. 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจบุนัเทคโนโลยีเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในการด าเนินชีวิตของมนษุย์ โดยมีการน ามา
ประยุกต์ใช้งาน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในจดัการเรียนการสอนและเพิ่มศกัยภาพในการพฒันาอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงขับเคล่ือนให้บัณฑิตมีคุณภาพ ตามนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศท่ีเน้นให้น าเทคโนโลยีมาใช้ปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ยกระดับขีด
ความสามารถด้าน ICT และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา นอกจากนีร้ะบบการศึกษาเป็นหัวใจ
ส าคญัของการพฒันาทรัพยากรบุคคล โดยอาจารย์เป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้
ให้กบัผู้ เรียนจะเป็นกลไกท่ีส าคญั อนัจะน าไปสูก่ารพฒันาประเทศตามทิศทางท่ีวางไว้ 

การจดัการอดุมศกึษา จงึต้องพฒันาบณัฑิตให้ตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงของความรู้และศาสตร์
ต่างๆ ความเปล่ียนแปลงของสงัคม ตลอดจนจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองอนัจะน าไปสู่การพฒันาพลัง
ปัญญาท่ีเข้มแข็ง สามารถคิดวิเคราะห์ริเร่ิมสร้างสรรค์ การคดิอย่างมีวิจารณญาณ สามารถแก้ปัญหาและ
ตดัสินใจอยา่งเป็นระบบได้  
 สมาคมเครือข่ายพฒันาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดบัอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้
ท างานในลักษณะของเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในนานาศาสตร์  เพ่ือการ
พัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนในฐานะอาจารย์ระดบัอุดมศึกษา โดยได้รับการส่งเสริมและ
สนบัสนุนจากส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาตัง้แต่การแต่งตัง้ในรูปคณะท างาน จน
ภายหลงัได้ก่อตัง้และท างานในรูปแบบของสมาคมฯ  
 สมาคมฯ มีภารกิจในการจดัการประชมุวิชาการเป็นประจ าทกุปี เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
สถาบนัอุดมศึกษาทัว่ประเทศ ทัง้ในด้านนวตักรรมการเรียนรู้ แนวคิดและแนวปฏิบตัิท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี 
ตลอดจนการน าเสนอการวิจยัตา่งๆเก่ียวกบัการพฒันาการเรียนการสอนระดบัอดุมศกึษามาอย่างตอ่เ น่ือง              
เป็นปีท่ี 13  

ในการประชมุวิชาการประจ าปี 2561 ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ได้ให้การสนบัสนุน 
สมาคมฯ จัดการประชุมวิชาการประจ าปีในหัวข้อ กลยุทธ์ดิจิทัลส าหรับอุดมศึกษา : การเสริมสร้าง                
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การเรียนการสอนและการประเมินผล “Digital Strategies for Higher Education: Enhancing Teaching, 
Learning.and.Assessment” ขึ น้  เพ่ื อ เส ริมส ร้างกลยุท ธ์การเรียนการสอน  และการประ เมินผล                         
ให้สถาบันอุดมศึกษา สามารถขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติได้ รวมทัง้สรรหาและเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยและ
อาจารย์ ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีตอบสนองการผลิตบณัฑิตด้วยแนวคิดและ 
แนวปฏิบตัใิหม่ๆ ในการจดัการเรียนการสอนท่ีมุง่พฒันาให้บณัฑิตมีคณุภาพส าหรับโลก ในศตวรรษท่ี 21 การ
น าเสนอบทความวิจยั บทความวิชาการเก่ียวกบันวตักรรมการจดัการเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร
และอาจารย์ในมหาวิทยาลยัเหล่านีไ้ด้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดจนประสบการณ์ใน
การจดัการกระบวนการเรียนการสอน ท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ จากการปฏิบตัิจริงกบัคณาจารย์ระดบัอดุมศกึษา
หลากหลายสถาบนัทัว่ประเทศท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้
 การมอบหมายให้สมาคมเครือข่ายการพฒันาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดบัอดุมศกึษาแห่งประเทศ
ไทย (ควอท) ด าเนินการจัดประชุมวิชาการประจ าปีของสมาคมดังกล่าว จะเป็นหนทางส าคัญท่ีรองรับ               
การขบัเคล่ือนการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบนัอุดมศึกษาในการพฒันาการจดัการเรียนการสอน รวมทัง้             
การพฒันาองค์กรให้ปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมีคณุภาพ ซึง่จะน าไปสูค่วามตระหนกัรู้ในความส าคญัของเร่ืองนี ้            
จนเกิดการสร้างหน่วยงานรองรับหน้าท่ีการพัฒนาดงักล่าวในแต่ละสถาบนัของตนเองได้เป็นอย่างดีใน
อนาคต 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้ความรู้และแนวคิดด้านกลยุทธ์ดิจิทัล เพ่ือการเรียนการสอนและการประเมินผล                      

ในระดบัอดุมศกึษาโดยผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ 
2.2  เพ่ือเสริมสร้างกลยุทธ์ดิจิทัลการเรียนการสอนและการประเมินผล ให้สถาบันอุดมศึกษา                       

สามารถขบัเคล่ือนสูก่ารปฏิบตัใินสถาบนัอดุมศกึษา  
2.3 เพ่ือสรรหาและเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลยัท่ีมีการส่งเสริมพฒันาการจดัการเรียนการสอน และ                 

เชิดชเูกียรตอิาจารย์ท่ีคดิค้นพฒันารูปแบบการเรียนการสอนใหม่ๆ  
2.4  เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจยั ผลงานทางวิชาการ ด้านนวตักรรมการจดัการเรียนการสอน             

การประเมินผลของอาจารย์ในสถาบนัอดุมศกึษา  
2.5  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือแลกเปล่ียนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ 

เก่ียวกับการเรียนการสอนท่ีจ าเป็นต่อการเปล่ียนแปลงด้านการศึกษาระหว่างสถาบันและคณาจารย์
อดุมศกึษาทัว่ประเทศ 

2.6  เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ตระหนักในบทบาทและหน้าท่ีในการจดัการเรียนการ
สอน ให้มีคณุภาพสอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา 
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3. ขอบเขตและรูปแบบการด าเนินงาน 
การจดัประชมุวิชาการ จะประกอบด้วยกิจกรรมดงัตอ่ไปนี ้
3.1 การรับฟังการบรรยายพิเศษ กลยุทธ์ดิจิทัล เพ่ือเสริมสร้าง การจัดการเรียนการสอนและ                 

การประเมินผล ในระดบัอดุมศกึษา โดยผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ชาวไทยและตา่งประเทศ 
3.2 การมอบรางวลัเชิดชเูกียรติมหาวิทยาลยัท่ีมีหน่วยงานพฒันาการเรียนการสอน และมีแนวคิด

แนวทางใหม่ๆ  ในการสง่เสริมจดัการเรียนการสอนท่ีโดดเดน่ 
3.3 การน าเสนอบทความวิจยั บทความวิชาการ เก่ียวกับการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน              

การประเมินผล ของอาจารย์จากสถาบนัอุดมศึกษา โดยมีการคดัเลือกให้รางวัลบทความดีเด่น จ านวน                        
3 บทความ 

3.4 การแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับหลักการและแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผลลพัธ์ท่ีเป็น
รูปธรรม โดยมีกิจกรรม Workshop เทคนิคการสอนตา่งๆ จากสถาบนัอดุมศกึษา  

3.5 การออกบธูกิจกรรมด้านการศกึษา 
 

4. ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 500 คน โดยประมาณ ประกอบด้วย 
 4.1  ผู้บริหารระดบักระทรวงท่ีก ากบัดแูลการอดุมศกึษา 
 4.2  ผู้บริหารระดบัสงูของสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ประเทศ 

4.3  ตวัแทนของมหาวิทยาลยัท่ีมีแนวคิดและแนวทางใหม่ๆ ในการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งพฒันา
ให้บณัฑิตมีคณุภาพส าหรับโลกในศตวรรษท่ี 21 

4.4  คณาจารย์และบคุลากรจากสถาบนัอดุมศกึษา 
 4.5  คณะกรรมการของ ควอท และผู้ปฏิบตังิาน 
 4.6  นิสิต  นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการและสถานท่ี 
ระหวา่งวนัท่ี  29-30  มีนาคม  2561  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สขุมุวิท 11) กรุงเทพมหานคร 

 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
6.1  ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) 
6.2  สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 

(ควอท)  
 

7. งบประมาณ 
 7.1  งบประมาณสนบัสนนุจากส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  (สกอ.) 
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 7.2 สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 
(ควอท) 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 สถาบนัอดุมศกึษาและคณาจารย์มีแนวทางในการจดัการกลยุทธ์ดิจิทลัท่ีเสริมสร้างการเรียน                  
การสอน และการประเมินผล และสามารถขบัเคล่ือนสูก่ารปฏิบตัิในสถาบนัอดุมศกึษา 

8.2 สถาบนัอุดมศึกษาและคณาจารย์เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน                 
การสอนเพ่ือสร้างบณัฑิตให้ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ .ตอบรับสังคมการเรียนรู้ท่ีปรับเปล่ียนตาม                  
การเปล่ียนแปลงของศตวรรษท่ี 21 

8.3 สถาบนัอดุมศึกษาและคณาจารย์มีแนวทางในการพฒันานวตักรรมการจดัการเรียนการสอน                 
จากงานวิจยั เพ่ือขยายผลให้อาจารย์ในสถาบนัน าไปประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนให้มีคณุภาพ 

8.4 สถาบนัอุดมศึกษาและคณาจารย์ได้แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในกระบวนการการ
จดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

8.5 สถาบนัอุดมศึกษาและหน่วยพัฒนาการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยัต่างๆ ได้เห็นตวัอย่าง
ของ การด าเนินการจดัการเรียนรู้ในรูปแบบท่ีหลากหลาย เกิดความคดิอนัจะน าไปใช้และวิจยัเชิงปฏิบตัิการ
ตอ่ยอดให้เกิดนวตักรรมการเรียนรู้ท่ีได้ผลเลิศตอ่ไป  

8.6 เกิดเครือข่ายผู้ รู้ในกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่าง ๆ และเกิดความ
ร่วมมือระหว่างคณาจารย์ทัง้ในและระหว่างมหาวิทยาลยัในการพฒันาการเรียนการสอนในภูมิภาคต่างๆ 
ของประเทศอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
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ก าหนดการการประชุมวิชาการ  ครัง้ท่ี 13 ประจ าปี 2561 

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) 
เร่ือง  กลยุทธ์ดจิิทัลส าหรับอุดมศึกษา: การเสริมสร้างการเรียนการสอนและการประเมินผล 
“Digital Strategies for Higher Education: Enhancing Teaching, Learning and Assessment” 

ระหว่างวันที่  29-30  มีนาคม  2561 
ณ  คอนเวนช่ัน เอ บี ซี  โรงแรมแอมบาสเดอร์  (สุขุมวิท 11)  กรุงเทพมหานคร 

 
วันพฤหัสบดีที่  29  มีนาคม  2561 
 
08.00 - 09.00 น.  ลงทะเบียน  

09.00 - 09.45 น.  พธีิเปิดการประชุมวิชาการ 
 -  กลา่วรายงาน  
 โดย   ดร.มัทนา สานตวัิตร 
                            นายกสมาคมเครือข่ายการพฒันาวิชาชีพอาจารย์ 
   และองค์กรระดบัอดุมศกึษาแหง่ประเทศไทย (ควอท) 
 -  กลา่วเปิด  
  โดย ดร.สุภัทร  จ าปาทอง 
   เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  
   มอบโล่ประกาศเกียรติคณุและใบประกาศเกียรติคณุ   
   มหาวิทยาลยัและอาจารย์ 5 สถาบนั 

09.45 – 10.00 น. พกัรับประทานอาหารว่าง 

10.00 - 10.45 น.  -  Effective Strategies for Enhancing Teaching Practice in Higher Education  

   Keynote Speech: Dr.Dujeepa Samarasekera, Director, Center for Medical 
        Education, NUS, Singapore.  

10.45 – 12.00 น. การเสวนา เร่ือง แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (PSF)   

   รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อานภุาพ เลขะกลุ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
   รองศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต  ทิพากร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบรีุ 
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   ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คณูศรีสขุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี  
  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑรูย์พนัธ์ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

12.00 – 12.30 น. การประชุมสามัญประจ าปี สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
  และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) 

12.30 – 13.30 น.   พักรับประทานอาหารกลางวันและชมนิทรรศการ 

13.30 – 16.30 น.   การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดการ
เรียนการสอน 
ห้อง 1  คอนเวนชัน่ เอ  ชัน้ 1    
  Best Practice ในการพัฒนาอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อานภุาพ เลขะกลุ  
ท่ีปรึกษาอธิการบดี ด้านการศกึษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ห้อง 2    คอนเวนชัน่ บี  ชัน้ 1    
  การจัดท าหลักสูตรท่ีเน้น Outcome Based Learning 
   รองศาสตราจารย์ ดร.บณัฑิต  ทิพากร  

 รองอธิการบดีฝ่ายพฒันาการศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม  
 เกล้าธนบรีุ 

  (อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศกึษา) 
ห้อง 3   คอนเวนชัน่ ซี  ชัน้ 1    
  Student Assessment of Outcome Based Learning  
  รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ  นยัพฒัน์ 
  คณะศกึษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ห้อง 4   ออร์คิด 1  ชัน้ 3 

การพัฒนาตนเองเป็นอาจารย์มืออาชีพระดับสากลตามมาตรฐาน  
UK Professional Standards Framework (UKPSF)  
ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  คณูศรีสขุ 
Senior Fellow of the Higher Education Academy (UK) 

ห้อง 5   คทัลียา 2  ชัน้ 3 
  การจัดการเรียนการสอนด้วยกลยุทธ์ดจิิทัล  

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สรุพล  บญุลือ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สตมิัน่  
มหาวิทยาลยัศลิปากร 
ดร.ไพฑรูย์ กานต์ธญัลกัษณ์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

   (รับประทานอาหารวา่ง ตามสะดวกของวิทยากรแตล่ะห้อง) 

 
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 
09.00 – 10.45 น. การน าเสนอบทความนวัตกรรมการเรียนการสอน ของอาจารย์ในรูปแบบ 

นิทรรศการ (Collaborative Presentation)  

10.45 – 11.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง  

11.00 – 12.30 น.   ปาฐกถาพเิศษ 
เร่ือง  กลยุทธ์ดจิิทัลส าหรับอุดมศึกษา : การเสริมสร้างการเรียนการสอน                       

    และการประเมินผล   
    Digital Strategies for Higher Education: Enhancing Teaching,  
    Learning and Assessment 

 โดย   ศาสตราจารย์ ดร.สชุชัวีร์  สวุรรณสวสัดิ ์ 
ประธานท่ีประชมุอธิการบดีแหง่ประเทศไทย (ทปอ.)  

ผู้ด าเนินรายการ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑรูย์พนัธ์ 
 

   *** มอบรางวัลผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอน 3 รางวัล ***  

12.30 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการ 

13.00 – 16.30 น.    การประชุมเชิงปฏิบัตกิารจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี 
ห้อง 1  คอนเวนชัน่ เอ  ชัน้ 1    
  การประยุกต์ใช้ Microsoft Classroom ในการเรียนการสอน  

ดร.สพุจน์  ศรีนตุพงษ์ 
ผู้อ านวยการโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

ห้อง 2    คอนเวนชัน่ บี  ชัน้ 1    
  การประยุกต์ใช้ Google Classroom ในการเรียนการสอน 
  คณุพทุธรักษ์  มลุเมือง   
  Google Certified Trainer บริษัท EduTech (Thailand) 
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ห้อง 3  คอนเวนชัน่ ซี  ชัน้ 1    
 ห้ อ ง เรียนแ ห่ งน วัต ก รรมก าร เรียน รู้  ( Innovative Learning 
Classroom) 
 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  บตุรกตญัญ ู    
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ดร.มยรีุ  ศรีกลุวงศ์    
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
อาจารย์กลุเชษฐ์  เล็กประยรู 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

ห้อง 4   คทัลียา 2  ชัน้ 3 
  Thai-MOOC by Thailand Cyber University (TCU) 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ภก. ดร.อนชุยั  ธีระเรืองไชยศรี 
      รองผู้อ านวยการโครงการมหาวิทยาลยัไซเบอร์ไทย 

ห้อง 5   ออร์คดิ 1  ชัน้ 3 
  Harmonious Integrated Course Design:  
  การบูรณาการออกแบบรายวิชาอย่างไร้รอยต่อ  
  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อภินนัท์ สวุรรณรักษ์   
  มหาวิทยาลยัแมโ่จ้  

16.30 น.    สรุปประเดน็การประชมุ ปิดการประชมุ  

**หมายเหต ุ   ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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สารบัญ 

 หน้า 

บทความวิชาการ  

การพัฒนาศักยภาพของสายสนับสนุนวิชาการภายใต้งานวิจัยของสถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ดร.จรงค์ศกัด์ิ พมุนวน สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหารลาดกระบงั....................... 1 

บทบาทของเทคโนโลยีดจิิทัลในการปรับเปล่ียนการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มหทัธนทวี และ ดร.พรชยั มงคลวนิช มหาวิทยาลยัสยาม....... 11 

การบริหารกิจการนักเรียน : ความท้าทายภายใต้บริบทสังคมที่เปล่ียนแปลง 
ดร.นลินี สตุเศวต มหาวิทยาลยัสยาม.................................................................................... 20 

บทความวิจัย  
การประยุกต์ใช้ส่ือโซเชียลมีเดียกระตุ้นการซักถามและการแสดงความคิดเหน็เชิงวิชาการ
เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศภุกาญจน์ ช านิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.......................................... 31 
การพัฒนาวิธีการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ของนักศึกษาชัน้ปีที่ 1  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศกัด์ิ ไม้เทา้ทอง สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั............................................................................................................................... 44 

นวัตกรรมการจัดกลยุทธ์การเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่: การประเมินผลงาน
โดยเพ่ือนผ่านระบบจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกลุรัตน์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ............................ 53 
Using Online Peer Assessment in a Programming Course  

Assistant Prof. Dr. Vasa Buraphadeja Assumption University and Dr. Zhuo Li  
Southern University of Science and Technology.................................................................. 64 
การสร้างส่ือเสมือนจริง VR (Virtual Reality) ห้องปฏิบัตกิารภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษา ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สรุพล   บญุลือ และคณะ  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรีุ……………………………………………………...….. 71 
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สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 

ผลของวิธีสอนแบบอภปิรายกลุ่มย่อยต่อการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียน
ปฏิบัตกิารสรีรวิทยาของนักศึกษาแพทย์ชัน้ปรีคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ดร.สวุภรณ์ แดนดี และคณะ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี.......................................................... 81 
ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัต ิวิชาการประเมินพัฒนาการเดก็  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ และคณะ มหาวิทยาลยัสวนดสิุต................................................... 90 
การประยุกต์ใช้วิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อสร้างส่ือการสอนดจิิทัลในวิชาเทคโนโลยี
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะงานหรือการพัฒนางานประจ าให้มีประสิทธิภาพในการท างานมากขึน้ ถือเป็น
เคร่ืองมือที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขัน้พืน้ฐานในตวับคุคลและในองค์กร การพฒันางานวิจยัจากงานประจ า (Routine 
to Research: R2R) ของบุคลากรสายสนันสนุนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในการ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึน้จากงานประจ าที่ตนเองปฏิบัติอยู่และพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัย น าผลที่ได้มาปรับปรุงและ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (สจล.) มีบทบาทส าคัญในการผลกัดนัให้เกิดกระบวนการท าวิจัยจากงานประจ าของสายสนบัสนุน ตาม
กระบวนการจัดการพลงัของมนุษย์ที่ปรารถนาจะสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าให้แก่องค์กร เพื่อการขบัเคลื่อนองค์กรให้เป็น 
“องค์กรสมรรถนะสูง หรือ High Performance Organization (HPO)” ต่อไป ซึ่งเป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่ส าคัญ ที่สามารถ
สนับสนุนให้ สจล. บรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้คือ “เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของ
ภมูิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ. 2020” 

การด าเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพของสายสนับสนุนวิชาการภายใต้งานวิจัย ของสภา
คณาจารย์และพนักงาน สจล. มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาศกัยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้วยการพัฒนา
งานวิจยัจากงานประจ า สามารถแบง่การด าเนินการออกได้เป็น 4 แนวทาง คือ  

1) การสร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ของบคุลากรในองค์กร ได้ด าเนินโครงการให้ความรู้เก่ียวกบังานวิจยัจาก
งานประจ า เป็นประจ าทกุปีอย่างต่อเนื่อง มีโครงการให้ค าปรึกษาแก่บคุลากรสายสนบัสนุน ในลกัษณะการเป็นพี่เลีย้ง 
ส าหรับปรึกษาเร่ืองของการพัฒนางานประจ าเป็นการแก้ปัญหาหน้างานประจ าที่ท าอยู่ หรือพฒันางานประจ าให้ดีขึน้
กวา่เดิม เพื่อการพฒันาตน พฒันางาน และพฒันาองค์กร 

2) การสนบัสนนุและสง่เสริมให้บคุลากรมีการพฒันา ผลกัดนัให้สว่นบริหารงานวิจยัของ สจล. ออกประกาศทนุ
วิจยัเพื่อพฒันางานประจ าขึน้ เพื่อสนบัสนนุให้บคุลากรได้ด าเนินการวิจยัในโครงการวิจยัที่มุง่ศึกษาหาค าตอบที่เก่ียวข้อง
กบัการพฒันางานประจ า 

3) การสร้างเวทีวิจยั ผลกัดนัให้เกิดเวทีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ในรูปแบบการประชุมวิชาการส าหรับงานวิจยัจาก
งานประจ าขึน้ช่ือ “การประชมุวิชาการการวิจยัระบบการศกึษาไทย (The Conference on Research for Thai Education 
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System; CRTES) และเป็นผู้ รับผิดชอบในฐานะบรรณาธิการวารสารวิชาการ ปขมท. รวมทัง้มีการจัดตัง้ส่วนงาน
วารสารวิชาการ ปขมท. ซึ่งเป็นวารสารส าหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการจากงานประจ าของสายสนับสนุนใน
สถาบนัอดุมศกึษาไทย ขึน้ ณ สภาคณาจารย์และพนกังาน สจล. 

4) การสร้างเครือขา่ยวิจยั มีการสนบัสนนุให้บคุลากร ภายใต้สภาคณาจารย์และพนกังาน สจล. เข้าร่วมงานกบั
เคร่ือข่ายที่ เก่ียวข้องกับการพัฒนาองค์หลายหน่วยงาน เช่น เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอา จารย์และองค์กร
ระดับอุดมศึกษา (ควอท) ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และ
เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรใน
สถาบนัอดุมศกึษา ในทิศทางเดียวกนัอยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน 
ค าส าคัญ: องค์กรสมรรถนะสงู สภาคณาจารย์และพนกังาน งานวิจยัจากงานประจ า  
 
Abstract 

A research study for solutions or improvement of particular routine tasks or duties is an essential tool 
leading for initiative development of a person and the organization. Routine to Research (R2R) scheme 
promoted among university administrative officials helps personnel's potential development by analyzing 
problems at work and researching for the efficiency improvement. The senate of King Mongkut's Institute of 
Technology Ladkrabang (KMITL) plays an important role in promoting routine to research scheme among 
KMITL's administrative officials, with an objective of driving a High Performance Organization (HPO) through 
the management of manpower. This is another important factor that contribute to the achievement of KMITL's 
goal of being "TOP 10 ASEAN Science and Technology Universities in 2020"  

The movements for the development of KMITL support staff through research studies are as 
followed; 

1. The development of learning organization through continuous knowledge sharing projects such as 
R2R counseling or R2R Mentor project. 

2. The encouragement of setting related regulations and scholarships that promote the development 
of research studies from routine work. 

3. The establishment of knowledge sharing platform under the name of Conference on Research for 
Thai Education System (CRTES), which is also the publisher of CUAST journal in which R2R studies from all 
over the country are accepted. 

4. The establishment of research connections which allow officials from different organizations to 
share and exchange knowledge and experiences related to organization development as well as to ensure 
mutual and sustainable development through networks such as Professional and Organizational Development 
Network of Thailand Higher Education (ThaiPOD), Council of University Administrative Staff Of Thailand 
(CUAST), and University Administrative Staff Research and Innovation Network (UASRIN). 
Keywords: High Performance Organization, Faculty of Senate, Routine to Research 
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ความส าคัญและที่มา 
ด้วยภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 

2554 (กระทรวงศกึษาธิการ, 2554) ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการผลติบณัฑิต ด้านการวิจยั ด้านการให้บริการวชิาการ
แก่สงัคม และด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม นัน้ บคุลากรในมหาวิทยาลยัมีบทบาทหน้าที่ของตนที่แตกต่างกนั 
ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลภุารกิจหลกัของสถาบนัอดุมศกึษา บคุลากรในสถาบนัอดุมศกึษาสามารถแบง่ได้เป็น 2 กลุม่ 
คือบคุลากรสายวิชาการ และบคุลากรสายสนบัสนนุ โดยบคุลากรสายวิชาการมีบทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนภาระกิจ
หลกัของมหาวิทยาลยั คือการสร้างบณัฑิตให้มีลกัษณะอนัพึงประสงค์ ผลิตงานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ หรือนวตักรรม รวมทัง้
การน าเสนอหรือเผยแพร่ผลงานดงักลา่ว มีการน าผลงานจากการวิจยัหรือพฒันาไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์จริง และการมี
สว่นร่วมในการท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม ขณะที่บคุลากรสายสนบัสนนุมีบทบาทส าคญัเพื่อสนบัสนนุการด าเนินงาน
ของสายวิชาการเพื่อให้บรรลภุารกิจของมหาวิทยาลยั สามารถแบ่งบุคลากรสายสนบัสนุนในสถาบนัอุดมศึกษาเป็น 2 
กลุม่ยอ่ย คือ 1) บคุลากรสายสนบัสนนุด้านธุรการ เป็นกลุม่บคุลากรท่ีคอยให้ความชว่ยเหลอืในการวเิคราะห์และวิจยัเร่ือง
ต่างๆ เพื่อหาข้อดี ข้อเสีย พร้อมทัง้แนวทางการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร ได้แก่กลุ่มงานเฉพาะ เช่น นักวิชาการศึกษา 
นกัการเงินและบญัชี และนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้น ซึ่งต้องมีความแม่นย าและช านาญ เร่ืองกฎ ระเบียบ และ
แนวทางการปฏิบตัิของตน กลุม่ยอ่ยนีย้งัรวมถึงการท างานด้านการบริหารงานทัว่ไป ต าแหนง่เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป ที่
มีหน้าที่รับเร่ือง เสนอเร่ือง และการประสานงาน ซึ่งต้องมุ่งเน้นในเร่ืองความรวดเร็ว ความถกูต้อง ถกูที่ และถกูเวลา เป็น
ต้น 2) บุคลากรสายสนบัสนุนด้านวิชาการ เช่น นกัวิทยาศาสตร์ หรือนกัวิจัย ซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือจดัการดูแลเคร่ืองมือ 
สารเคมี และอปุกรณ์ในห้องปฏิบตัิการ ในการจดัการเรึยนการสอน การวิจยั บริการวิชาการ รวมถึงการเป็นผู้ช่วยสอนใน
ภาคปฏิบตัิ โดยแนวทางการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรสายสนบัสนนุมีความจ าเป็นในการพฒันาศกัยภาพด้านความรู้
ความเข้าใจและทกัษะในการปฏิบตัิงานที่รับผิดชอบ ด้านแนวคิดวิธีการ ขัน้ตอนการท างาน และพฒันาระบบงานให้มี
ประสิทธิภาพ และด้านการวางแผนการวิเคราะห์งาน ความสามารถในการแก้ปัญหาและคิดอย่างเป็นระบบ (จุฑามาส 
และพรนิภา, 2551)   

ตามพระราชบญัญตัิสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั พ.ศ. 2551 มาตรา 27 และ 28 ได้
ก าหนดบทบาทและหน้าที่ของสภาคณาจารย์และพนกังาน ตามข้อบงัคบัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร
ลาดกระบงั ว่าด้วยสภาคณาจารย์และพนกังาน พ.ศ. 2555 ดงันี ้1) ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่อธิการบดีและสภา
สถาบนัในการบริหารกิจการของสถาบนั 2) สร้างและส่งเสริมความสามคัคีของสภาคณาจารย์และพนกังานสถาบนั 3) 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และผดุงเกียรติของคณาจารย์และพนักงานสถาบนั และ 4) ปฏิบตัิหน้าที่อื่น
ตามที่อธิการบดีหรือสภาสถาบนัมอบหมาย (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั, 2551, 2555) ซึ่ง
บทบาทและหน้าที่เหลา่นี ้โดยสว่นใหญ่เป็นการด าเนินการแบบการตอบสนองตามที่บคุลากรของสถาบนัได้มีการร้องเรียน
หรือมีความประสงค์ให้ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารกิจการสถาบนั หรือเร่ืองที่ไม่
สามารถด าเนินการโดยผา่นสายงานของตนได้ เปรียบเสมือนสภาคณาจารย์และพนกังานเป็นหนว่ยงานร้องทกุข์นัน่เอง ซึง่
การด าเนินงานของสภาคณาจารย์และพนกังานตามหน้าที่ในข้อบงัคบันัน้ ยงัสามารถด าเนินการได้ในรูปแบบการสร้าง
สนบัสนนุ และสง่เสริม ให้บคุลากรในสถาบนัปฏิบตัิงานตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความตัง้ใจจริงตาม
ปณิธานที่ว่า “มุ่งมัน่ให้การศกึษาและวิจยัเพื่อผลติทรัพยากรมนษุย์ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่
จริยธรรม และรักษาไว้ซึง่ศิลปวฒันธรรมอนัดีของประเทศ” อยา่งมีความสขุอีกด้วย 
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จากการประกาศนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งเป็นรูปแบบการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่
ขบัเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวตักรรม นัน้ มหาวิทยาลยัถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่ส าคญัหน่วยงาน
หนึง่ ท่ีจะช่วยพฒันาบคุลากรให้มีความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการ มีความคิดสร้างสรรค์ นวตักรรม โดยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อการวิจยัและพฒันา เพื่อการตอ่ยอดในกลุม่เทคโนโลยีและอตุสาหกรรมทัง้กลุม่อาหาร เกษตร 
และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุม่สาธารณสขุและเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุม่เคร่ืองมืออปุกรณ์อจัฉริยะและระบบเคร่ืองกลที่
ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการที่มีมูลค่าสูง ด้วยเหตุนีจ้ึงถือได้ว่าเป็น
หนว่ยงานหลกัที่ส าคญัและต้องมีการปรับตวัเพื่อการเป็นมหาวิทยาลยั 4.0 เนื่องจากมหาวิทยาลยัมีนกัวิจยัมากกวา่ 80% 
ของประเทศ และหลายมหาวิทยาลยัมีศกัยภาพในการสร้างนวตักรรมตอ่ยอดจากงานวจิยัพืน้ฐานหรือประยกุต์ จึงเป็นการ
สมควรท่ีจะสนบัสนนุให้มหาวิทยาลยัมีบทบาทที่เข้มแข็งในด้านนี ้ท างานร่วมกนัเป็นเครือขา่ยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบสร้างนวตักรรมของประเทศ (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559) ภายใต้ปัญหาหลาย
ประการของสถาบนัอดุมศึกษาไทยที่ยงัต้องได้รับการแก้ไขอีกมากมาย เช่น ปัญหางบประมาณด้านการศึกษาที่ค่อนข้าง
สงูเมื่อเปรียบเทียบกบัตา่งประเทศ ปัญหาด้านการปรับตวัเพื่อรองรับการลงทนุขนาดใหญ่ของรัฐบาล การเปิดหลกัสตูรที่มี
ความซ า้ซ้อนกันและไม่ตรงตามศักยภาพหรือความเช่ียวชาญ การเน้นจัดการศึกษาเชิงพาณิชย์ การมีทักษะปัญหา
ภาษาองักฤษของบคุลากรอยู่ในระดบัต ่า ปัญหาธรรมาภิบาลหรือการบริหารงาน และงานวิจัยไม่มีคณุภาพหรือไม่ตอบ
โจทย์การแก้ปัญหาและพฒันาประเทศ เป็นต้น นอกจากนีก้ารวิจยัในระดบัอดุมศกึษาสว่นใหญ่มุ่งเน้นเอาจ านวนผลงาน
การตีพิมพ์เพื่อใช้ในการประกนัคณุภาพการศกึษาของสายวิชาการ โดยให้ความส าคญักบัการวิจยัจากงานประจ าของสาย
สนับสนุนค่อนข้างน้อย ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะงานหรือการพัฒนางานประจ าให้มี
ประสทิธิภาพในการท างานมากขึน้นัน้ ถือเป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขัน้พืน้ฐานในตวับคุคลและใน
องค์กร ดังนัน้การพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า (Routine to Research: R2R) ของบุคลากรสายสนันสนุนใน
สถาบนัอุดมศึกษา จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในการสงัเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึน้จากงานประจ าที่ตนเอง
ปฏิบตัิอยูแ่ละพฒันาตอ่ยอดเป็นงานวิจยั น าผลที่ได้มาปรับปรุงและพฒันางานให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ (จรวยพร และ 
อรัญญา, 2551) และมีส่วนส าคัญยิ่งในการส่งเสริม สนับสนุนการปรับตัวให้เป็นมหาวิทยาลยั 4.0 ไปพร้อมกับสาย
วิชาการ R2R กบัการพฒันาคณุภาพการศกึษาเป็นแนวทางที่เป็นความท้าทายส าหรับผู้บริหารการศกึษา ที่จะน ามาใช้ใน
องค์กรเพื่อพฒันาคนให้พฒันางานอนัจะสง่ผลต่อการพฒันาคณุภาพการศึกษา หลงัจากมีการด าเนินการน า R2R ไปใช้
ในหน่วยงานทางบริการสขุภาพ และหน่วยงานที่ส่งเสริมคุณภาพงาน ทางสุขภาพอย่างประสบความส าเร็จและเป็น
รูปธรรม จึงควรมีการสนบัสนนุให้ผู้บริหารการศกึษาใช้ R2R ในการสร้างวฒันธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคนและคุณภาพการศึกษา (มุกดา, 2558) ทัง้นีบุ้คลากรจะท างานอย่างเป็นระบบได้นัน้ ต้องประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ คือ 1) สร้างวฒันธรรมของการให้บริการ 2) สร้างวฒันธรรมของการอยากเรียนรู้ 3) รู้กระบวนการเรียนรู้ และ 
4) รู้กระบวนการวิจัย โดยผู้บริหารองค์กรสนบัสนุนการสร้างบรรยากาศโดยยกย่องผู้ที่พัฒนางานอยางสม ่าเสมอ และ
สนับสนุนการใช้ R2R ในการพัฒนางานที่น าไปสู่การพัฒนาความรู้และการพัฒนาคน (ปนัดดา, 2557) ซึ่งผู้บริหาร
การศึกษาควรมีการน า R2R มาพัฒนาคนเพื่อการพัฒนาคุณภาพงาน และเป็นหลักส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาและสง่เสริมบคุคลกรให้พฒันางานอย่างเป็นระบบ (มกุดา, 2558) 

ดงันัน้ บทบาทในการสร้าง สนบัสนนุ และสง่เสริม ให้บคุลากรสายสนบัสนนุใน สจล. มีวฒันธรรมการเรียนรู้ การ
รู้จักตัง้ค าถามจากปัญหางานประจ า และช่วยหาค าตอบ ของสภาคณาจารย์และพนักงาน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้อง
ด าเนินการควบคู่กนัไปกับหน้าที่ที่ได้กลา่วไว้ข้างต้น โดยการผลกัดนัให้เกิดกระบวนการท างานวิจัยจากงานประจ าของ
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สายสนับสนุน ตามกระบวนการจัดการพลังของมนุษย์ที่ปรารถนาจะสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าให้ แก่องค์กร โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาศกัยภาพของบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการด้วยการพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า และการ
ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น “องค์กรสมรรถนะสูง หรือ High Performance Organization (HPO)” ต่อไป ซึ่งจะเป็นการ
สนับสนุนให้สถาบันบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้คือ “เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของ
ภมูิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ. 2020”  
 
การด าเนินงาน 

การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนการพฒันาศกัยภาพของสายสนบัสนุนวิชาการภายใต้งานวิจยั บทบาทในการ
สร้าง สนบัสนนุ และสง่เสริม ให้บคุลากรสายสนบัสนนุใน สจล. มีวฒันธรรมการเรียนรู้ การรู้จกัตัง้ค าถามจากปัญหางาน
ประจ า และช่วยกนัหาค าตอบ ของสภาคณาจารย์และพนกังาน สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 
สามารถแบง่การด าเนินการออกได้เป็น 4 แนวทาง ดงันี ้ 

1) การสร้างวฒันธรรมแหง่การเรียนรู้ของบคุลากรในองค์กร 
2) การสนบัสนนุและสง่เสริมให้บคุลากรมีการพฒันางานประจ า    
3) การสร้างเวทีวิจยั ผลกัดนัให้เกิดเวทีการแลกเปลีย่นเรียนรู้  
4) การสร้างเครือขา่ยวิจยั  

 

ผลการด าเนินงาน 
การด าเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพของสายสนับสนุนวิชาการภายใต้งานวิจัย ของสภา

คณาจารย์และพนกังาน สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั มีผลการด าเนินงานการตามภาพที่ 1 
ดงันี ้ 

1) การสร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ของบคุลากรในองค์กร สภาคณาจารย์และพนกังาน สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั สนบัสนนุการให้ความรู้เร่ืองการพฒันางานประจ าผ่านงานวิจยัอยา่งต่อเนื่อง โดยเร่ิม
จากการให้บคุลากรตัง้โจทย์วิจยัจากปัญหาหน้างาน จากนัน้จึงช่วยกนัหาค าตอบ และให้ความรู้เก่ียวกบักระบวนการหา
ค าตอบอย่างมีระบบ โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนางานประจ าเพื่อการบริการที่ดีขึน้  ตามวงล้อ
คุณภาพ PDCA ภายใต้เคร่ืองมือ Kaizen, Lean R2R และ Checklist เป็นต้น สภาคณาจารย์และพนักงาน และยังมี
โครงการให้ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับงานวิจัยจากงานประจ า เป็นประจ าทุกปีอย่ างต่อเนื่อง ส าหรับบุคลากรใหม่หรือ
บคุลากรที่สนใจ มีโครงการต่อเนื่องเก่ียวการวิเคราะห์งานจากงานประจ า เพื่อค้นหาสาเหตขุองปัญหาที่แท้จริงจากงาน
ประจ า รวมทัง้กระบวนการตัง้โจทย์วิจัยและการวิจัยในบริบทของการวิจัยจากงานประจ าส าหรับบุคลากรที่ต้องการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึน้จากงานประจ า รวมทัง้ต้องการพฒันางานประจ าให้มีคณุภาพที่ดีขึน้ ผู้ รับบริการได้รับบริการที่ดีขึน้ มี
โครงการให้ค าปรึกษาแก่บคุลากรสายสนบัสนนุ ในลกัษณะการเป็นพ่ีเลีย้ง ส าหรับปรึกษาเร่ืองของการพฒันางานประจ า 
เป็นการแก้ปัญหาหน้างานประจ าที่ท าอยู่ หรือพัฒนางานประจ าให้ดีขึน้กว่าเดิม เพื่อการพัฒนาตน พัฒนางาน และ
พฒันาองค์กร ซึ่งจากการด าเนินงานในโครงการดงักล่าวมาเป็นระยะเวลา 3 ปี มีผู้ เข้าร่วมโครงการ มากกว่า 50 ราย 
ส่งผลให้บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สามารถน าผลงานที่แก้ไข 
ปรับปรุง และพัฒนาขึน้  เพื่อเสนอขอแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งที่สงูขึน้ได้มากกว่า 10 ราย และอีกกว่า 20 ราย ที่มีการ
ปรับปรุงงานอยา่งเป็นรูปธรรมอยา่งตอ่เนื่อง  
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2) การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนา สภาคณาจารย์และพนักงาน ผลกัดันให้ส่วนบริหาร
งานวิจยัของสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ออกประกาศทนุวิจยัเพื่อพฒันางานประจ าขึน้ เพื่อ
สนบัสนนุให้บคุลากรได้ด าเนินการวิจยัในโครงการวิจยั ที่มุ่งศึกษาหาค าตอบที่เก่ียวข้องกบัการพฒันางานประจ า รวมทัง้
สนบัสนนุและสง่เสริมให้สายสนบัสนนุสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจยัได้ ท าให้สายสนบัสนนุเกิดกระบวนการคิดอยา่ง
เป็นระบบ รู้จกัการวางแผนและการด าเนิงานท่ีเป็นระบบ เพื่อให้ได้ผลการวิจยัที่นา่เช่ือถือและน ามาใช้งานได้จริงตอ่ไป  

3) การสร้างเวทีวิจยั ผลกัดนัให้เกิดเวทีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ในรูปแบบตา่งๆ ดงันี ้
3.1) การประชุมวิชาการการวิจัยระบบการศึกษาไทย (The Conference on Research for Thai Education 

System; CRTES) โดยจะจดัขึน้เป็นประจ าประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม ของทกุปี ซึง่สามารถติดตามรายละเอียดได้
ทางเวปไซต์ https://www.thaieduresearch.com โดยครัง้ที่ 1 จัดขึน้เมื่อวนัที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม นงนุช 
การ์เด้น รีสอร์ท จงัหวดัชลบรีุ มีบทความวิชาการและบทความวิจยัจากงานประจ า เข้าร่วมประชุม 36 ผลงาน ขณะที่ ครัง้ที่ 
2 จัดขึน้เมื่อวนัที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร มี
บทความวิชาการและบทความวิจัยจากงานประจ า เข้าร่วมประชุม 28 ผลงาน ซึ่งมีการน าเสนอผลงานมีทัง้ระดับ
มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ของ ครู อาจารย์ และบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ มีการบรรยายพิเศษจาก
วิทยากรผู้ ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยจากงานประจ าและการวิจัยในชัน้เรียน การเสวนาและการบรรยายพิเศษโดยผู้ ที่มี
ผลงานวิจยัที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วและมีการน ามาใช้แก้ปัญหาหรือพฒันางานได้จริง รวมทัง้การแสดงนิทรรศการ
จากโครงการสนบัสนนุการพฒันางานประจาสูง่านวิจยัระดบัประเทศ (R2R ประเทศไทย) 

การวิจยัในสถาบนัการศกึษาในปัจจบุนั สว่นใหญ่นัน้มุง่เน้นไปในด้านการพฒันาองค์ความรู้ และสร้างสรรค์
นวตักรรม มีการนบัผลงานการตีพิมพ์มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา แต่จะให้ความส าคญักับการวิจยัจากงาน
ประจ าและการวิจยัในชัน้เรียนคอ่นข้างน้อยมาก ดงันัน้ การวิจยัเพื่อแก้ปัญหาหน้างานหรือเพื่อการพฒันางานประจ าให้มี
ประสิทธิภาพในการท างานมากขึน้นี ้จะเป็นเคร่ืองมือที่ส าคญัที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขัน้พืน้ฐานในตวับคุคลและใน
องค์กร เป็นการเร่ิมต้นของคนหน้างานเพื่อพฒันาการท างานประจ าที่จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อองค์กรและจะ
สง่ผลไปสู่สงัคมโดยรวม ขณะที่การวิจยัในชัน้เรียนเป็นการวิจยัของครูหรืออาจารย์ที่สงัเกตเห็นปัญหาบางประการของ
นกัเรียนหรือนกัศึกษา จึงเป็นการวิเคราะห์ถึงสาเหตขุองปัญหา หาวิธีการแก้ไข และด าเนินการแก้ไขไปพร้อมๆ กับการ
สอน โดยการวิจยัในชัน้เรียนนีเ้ป็นการวิจยัเพื่อพฒันาผู้ เรียน มิใช่เพื่อขอผลงานของผู้ท าวิจยั จะเห็นได้วา่ระบบการศึกษา
ไทยนอกจากการก าหนดหลกัสตูร จดุมุ่งหมาย แนวนโยบาย ระบบการจดัแล้ว ยงัต้องให้ความส าคญัของแนวทางในการ
จัดการศึกษาทัง้ระบบ เพื่อให้การศึกษาช่วยพัฒนาชีวิตของคนไปในแนวทางที่พึงประสงค์ ดังนัน้ การวิจัยในระบบ
การศึกษาไทย จึงเป็นสิง่ที่จ าเป็นอยา่งยิ่งส าหรับการผลกัดนัในการพฒันาทัง้ทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี นวตักรรม และ
การบริหารจดัการ น าไปสูก่ารพฒันาการอดุมศึกษาอยา่งยัง่ยืนต่อไป ส าหรับการประชุมวิชาการการวิจยัระบบการศกึษา
ไทย มีวตัถุประสงค์ดงันี  ้1) เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจยัและแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างนกัวิจัยรุ่นใหม่กับนกัวิจัย
อาวโุส แหลง่ทนุ และผู้ ใช้ผลงานวิจยั 2) เพื่อเป็นการประกาศผลงานวิจยัที่มีคณุภาพและสามารถน าไปแก้ปัญหางานหรือ
การพฒันางานได้จริง และสามารถน าแนวทางนีไ้ปใช้กบัหนว่ยงานการศกึษาอื่นได้ 3) เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจแก่บคุลากร
ในสถาบนัการศึกษาทกุระดบั ในการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพฒันางาน และ 4) เพื่อเช่ือมโยงและขยายเครือข่าย
นกัวิจัยในระบบการศึกษาไทย ทัง้นีใ้นการประชุมจะจัดให้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การประกวด
ผลงานวิจยัที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วและมีการน ามาใช้แก้ปัญหาหรือพฒันางานประจ าได้จริง การประกวดการวิจยั
ในห้องเรียนทัง้ระดบัมธัยมศึกษาและระดบัอดุมศึกษา การบรรยายพิเศษส าหรับผลงานที่ชนะการประกวด การแสดงผล
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งานการวิจัยใหม่ของอาจารย์ บคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ และบุคลากรทัว่ไปในรูปแบบของโปสเตอร์ และการแสดง
นิทรรศการหนว่ยงานตา่งๆ 

3.2) การจดัตัง้สว่นงานวารสารวิชาการ ปขมท. ขึน้ ณ สภาคณาจารย์และพนกังาน สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยรองประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน คนที่ 1 ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมสภา
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ให้เป็นผู้ รับผิดชอบในฐานะบรรณาธิการ
วารสารวิชาการ ปขมท. และให้มีบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันเป็นคณะกรรมการในกอง
บรรณาธิการด้วย ซึ่งวารสารวิชาการ ปขมท. เป็นวารสารที่จัดท าขึน้เพื่อการเผยแพร่งานวิชาการและบทความวิจัยของ
บคุลากรสายสนบัสนนุในสถาบนัอดุมศึกษา และเป็นศนูย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เป็นสื่อกลางใน
การเสริมสร้างความสมัพนัธ์ของบุคลากรสายสนบัสนุนในสถาบนัอดุมศึกษา อนัเป็นแนวทางน าไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกัน
และบังเกิดประสิทธิภาพในการท างาน โดยได้เร่ิมจัดท าวารสารตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา และได้ด าเนินการมาอย่าง
ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 7 วารสารมีก าหนดออกปีละ 3 ฉบบั ดงันี ้ฉบบัที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบบัที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) และ
ฉบบัที่ 3 (กนัยายน-ธันวาคม) บทความวิชาการและบทความวิจยัที่จะน ามาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท. นี ้จะต้องได้รับ
การตรวจสอบทางวิชาการ (Peer review) ก่อน จากผู้ทรงคณุวฒุิในสาขาวิชานัน้ๆ จ านวน 3 ทา่น เพื่อให้วารสารมีคณุภาพใน
ระดับมาตรฐานสากล และน าไปอ้างอิงได้ และสามารถส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย (ทางออนไลน์เท่านัน้) ได้ที่ 
http://www.council-uast.com โดยไมม่ีคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้  

4) การสร้างเครือข่ายวิจยั มีการสนบัสนนุให้บคุลากร ภายใต้สภาคณาจารย์และพนกังาน สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั เข้าร่วมงานกบัเคร่ือขา่ยที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาองค์หลายหนว่ยงาน 

4.1) สมาคมเครือขา่ยการพฒันาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดบัอดุมศกึษาแหง่ประเทศไทย (ควอท) ซึง่จดัตัง้
โดยส านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน 
ตลอดจนพฒันาศกัยภาพของคณาจารย์ และองค์กรในการจดัการเรียนการสอนให้ทนัสมยัและมีคณุภาพ โดยมีพนัธกิจคือ 
1) สร้างพนัธมิตรระหว่างสถาบนัอดุมศึกษาในประเทศไทย เพื่อด าเนินพนัธกิจร่วมกัน ในการผลิตบณัฑิตทีมีคณุลกัษณะ
ตอบสนองความต้องการของสงัคมไทย และสงัคมโลก 2) สร้างความสมานฉนัท์ระหวา่งสถาบนัสมาชิก เพื่อให้องค์กรมีความ
มัน่คงและยัง่ยืนในการปฏิบตัิพันธกิจดังกล่าว 3) ก าหนดบทบาทหลกัในการชีน้ าแนวทางการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์  4) 
พฒันาการเรียนการสอนและองค์กร ที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ และสมัฤทธิผลทางการศึกษาของผู้ เรียนให้สามารถรองรับ
และสนองตอบยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศกระตุ้นให้สถาบนัทกุแหง่ มีหนว่ยงานในการพฒันาวิชาชีพอาจารย์ 5) กระตุ้น
และสนบัสนนุให้สถาบนัอดุมศึกษาทกุแห่งมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการพฒันาวิชาชีพอาจารย์ การเรียนการสอน และการ
พฒันาองค์กร 6) ขยายความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจยัด้านการพฒันาการจดัการอดุมศกึษาระหว่างองค์กร สถาบนั 
และสมาชิก ทัง้ในระดับชาติและระดับสากล 7) สร้างเวทีส าหรับการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทัง้ปัญหา และ
อปุสรรคของการพฒันา เพื่อน าไปสูแ่นวทางการพฒันาและแก้ปัญหาที่มีประสทิธิภาพสงูขึน้ และ 8) สนบัสนนุการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ทางการศกึษา โดยความร่วมมือระหวา่งสถาบนัสมาชิก และพนัธมิตรตา่งประเทศ 

4.2) ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนกังานและลกูจ้างมหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ก่อก าเนิดขึน้ ด้วย
ความมุ่งมัน่ของผู้แทนข้าราชการ สาย ข-ค และลกูจ้างประจ า ในมหาวิทยาลยั โดยมีเป้าหมายสัน้ๆ ชัดเจน ตรงไปตรงมา
ในขณะนัน้วา่ “คิดและท าเพื่อเพื่อนข้าราชการและลกูจ้างฯ” ก่อก าเนิดจากสภาข้าราชการ และผู้แทนจากสถาบนัอดุมศกึษา 
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ต่างๆ ได้มีการรวมตวัและจัดประชุมในลกัษณะการประชุมทางวิชาการหรือประชุมสมัมนา หลายครัง้ และในการประชุมฯ 
ครัง้ที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจากการปรึกษาหารือร่วมกัน จึงเป็นที่มาและก่อก าเนิดเป็น ปขมท. ในวันที่ 27 
มกราคม 2536 และได้มีประกาศใช้ข้อบงัคบัท่ีประชุมประธานสภาข้าราชการและลกูจ้างมหาวิทยาลยัทัว่ปะเทศ (ปขมท.) 
ว่าด้วย การบริหารงานของที่ประชุม พ.ศ. 2536 ต่อมาได้มีการเปลี่ยนช่ือองค์กร ปขมท. เป็น ท่ีประชุมสภาข้าราชการ 
พนกังานและลกูจ้างมหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยมีเจตจ านงให้ ปขมท. เป็นองค์กรที่มีวตัถปุระสงค์
เพื่อสร้างเสริมความสมัพนัธ์ ประสานความร่วมมือ แลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์และเผยแพร่ความรู้ วิทยาการใหม่ๆ 
ตลอดจนสง่เสริมให้มีการปฏิบตัิต่อข้าราชการ สายสนบัสนนุวิชาการ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และมีพนัธกิจ คือเป็น
องค์กรตวัแทนประสานสมัพนัธ์ ทกุสถาบนัอดุมศึกษา ช่วยชีแ้นะและแก้ไขปัญหา มุ่งมัน่พฒันาบุคลากรสายสนบัสนุนให้
ข้อมลูขา่วสาร ร่วมวิวฒันาการอดุมศกึษาไทย 

4.3) เครือข่ายวิจยัและนวตักรรมบุคลากรสายสนบัสนุนในสถาบนัอุดมศึกษา จัดตัง้โดย ปขมท. ตัง้แต่ปี พ.ศ. 
2552 โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บคุลากรสายสนบัสนนุในสถาบนัอดุมศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการท าวิจยั
และการท าผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้มีการพฒันาตนเองและองค์กรอยา่งตอ่เนื่อง 

บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั จ าเป็นต้องปรับตวัให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง และแสวงหากลยุทธ์ในการปฏิบตัิภารกิจของตนเองให้มีความ
เข้มแข็งอยู่เสมอ มีการผนึกก าลงัสร้างความร่วมมือ โดยการประสานงานและใช้ทรัพยากรและความเช่ียวชาญในแต่ละ
สถาบนัท่ีมีอยู่มาบรูณาการให้เกิดประโยชน์สงูสดุในรูปการท างานแบบเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งจะเป็นเคร่ืองมือที่ส าคญั
ประการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งซึ่งกันและกัน และน าไปสู่การพัฒนาองค์กรในสถาบันอุดมศึกษา ในทิศทาง
เดียวกนัอยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน 

 

สรุปผล 
 การด าเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพของสายสนับสนุนวิชาการภายใต้งานวิจัย ของสภา
คณาจารย์และพนกังาน สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั มีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้วยการพัฒนางานวิจัยจากงานประจ า และเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กร
สมรรถนะสงูตอ่ไป ด าเนินการได้เป็น 4 แนวทาง คือ 1) การสร้างวฒันธรรมแหง่การเรียนรู้ของบคุลากรในองค์กร สนบัสนนุ
การให้ความรู้เร่ืองการพฒันางานประจ าผ่านงานวิจยัอย่างต่อเนื่อง โดยเร่ิมจากการให้บคุลากรตัง้โจทย์วิจยัจากปัญหา
หน้างานแล้วช่วยกันหาค าตอบ ตามวงล้อคณุภาพ PDCA 2) การสนบัสนนุและสง่เสริมให้บคุลากรมีการพฒันา ผลกัดนั
ให้ส่วนบริหารงานวิจัยของสถาบนั สนบัสนุนให้บุคลากรได้ด าเนินการวิจัยในโครงการวิจัยในบริบทของสายสนับสนุน
วิชาการ 3) การสร้างเวทีวิจัย โดยผลกัดันให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั ง้ในรูปแบบการประชุมวิชาการ และการ
เผยแพร่ผลงานวิจยัในวารสารวิชาการ และ 4) การสร้างเครือข่ายวิจยั เพื่อให้เกิดการพฒันาองค์กรในสถาบนัอดุมศึกษา 
ในทิศทางเดียวกนัอยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน  
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ภาพที่  1 บทบาทของสภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ต่อการ

พฒันาศกัยภาพของสายสนบัสนนุวิชาการภายใต้งานวิจยั 
 

ข้อเสนอแนะ 
ถึงแม้ว่าบทบาทในการสร้าง สนับสนุน และส่งเสริม ให้บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลยั มีวฒันธรรมการ

เรียนรู้ ไม่ได้เป็นหน้าที่หลักของสภาคณาจารย์และพนักงาน ในมหาวิทยาลัยต่างๆ แต่ในปั จจุบันถือได้ว่าเป็นหน้าที่ที่
จ าเป็นต้องมีการด าเนินการโดยเร่งดว่น ทัง้นีเ้นื่องจากการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติที่เกิดขึน้กบัสถาบนัอดุมศึกษาในปัจจุบนั 
โดยมีข้อเสนอแนะส าหรับการด าเนินการของสภาคณาจารย์และพนกังาน ของมหาวิทยาลยัตา่งๆ ดงันี ้ 

1) การด าเนินการเชิงรุกในโครงการต่างๆ ทัง้การสร้างวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ของบคุลากรในองค์กร การสนบัสนนุ
และสง่เสริมให้บคุลากรมีการพฒันางานประจ า การสร้างเวทีวิจัยเพื่อผลกัดนัให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้าง
เครือข่ายวิจยั ให้เป็นการร่วมมือกบัสว่นบริหารทรัพยากรบคุคล เพื่อให้เกิดการพฒันาคนและพฒันาองค์กรไปในทางเดียวกนั 
ควรมีแผนการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี อาจจะมีความแตกต่างกนัในแต่ละประเด็นการสร้าง สนบุสนนุ และส่งเสริม ซึ่ง
พิจารณาจากการด าเนินกิจกรรมของส่วนบริหารทรัพยากรบคุคลเป็นหลกั และมีสภาคณาจารย์และพนกังาน เป็นองค์กรท่ี
ช่วยในการสง่เสริมและสนบัสนนุการด าเนินโครงการตา่งๆ   

2) ความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลยั การด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ต้องมีความสอดคล้องกบันโยบาย
ของแต่ละมหาวิทยาลยั ทัง้นีเ้พื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่ งยืนต่อไป ซึ่ง
บ่อยครัง้ที่บางมหาวิทยาลยัน ารูปแบบการการสร้าง สนบัสนุน และสง่เสริม ให้บคุลากรสายสนบัสนุนในสถาบนัการศึกษามี
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วฒันธรรมการเรียนรู้ โดยไม่ได้ค านึงถึงนโยบายและบริบทของมหาวิทยาลยัของตน สดุท้ายแล้วการด าเนินการดงักลา่วก็ไม่
สามารถน ามาใช้ได้จริง 

3) บทบาทและหน้าที่ของสภาคณาจารย์และพนกังาน ของแต่ละมหาวิทยาลยั โดยสว่นใหญ่เป็นการด าเนินการแบบ
การตอบสนองตามที่บุคลากรของมหาวิทยาลยัได้มีการร้องเรียนหรือมีความประสงค์ให้ด าเนินการในเร่ืองต่างๆ ที่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมจากการบริหารกิจการมหาวิทยาลยั หรือเร่ืองที่ไมส่ามารถด าเนินการโดยผา่นสายงานของตนได้ เปรียบเสมือน
สภาคณาจารย์และพนกังานเป็นหน่วยงานร้องทุกข์นัน้ เป็นการตอบสนองทางเดียวซึ่งมีปริมาณการตอบสนองดงักลา่วน้อย
มาก หรือให้มีการเดือดร้อนจริงๆ ถึงจะมีการด าเนินการ ซึ่งการด าเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงานตามหน้าที่ใน
ข้อบังคับนัน้ ยังสามารถด าเนินการได้ในรูปแบบการสร้าง สนับสนุน และส่งเสริม ให้บุคลากรในสถาบันปฏิบัติงานตาม
บทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เมื่อเล็งเห็นว่าการปฏิบัติงานดังกล่าวสามารถ สร้าง สนับสนุน และส่งเสริม ให้
มหาวิทยาลยัมีการพฒันามากขึน้   
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บทคัดย่อ 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีจะมีผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการอุดมศึกษาในภาพรวม จาก
การศึกษาเปรียบเทียบเอกสารและข้อมูลต่างๆ พบว่าแนวโน้มที่ส าคญัมีดงันี ้ 1. การปรับเปลี่ยนวฒันธรรมในการเรียนรู้
โดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ ทัง้ภายในและภายนอกวิทยาเขตโดยมีนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง 2. มีการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบตัิงานจริง (Employability)  3. ความร่วมมือ การปรับเปลีย่นให้เป็นชมุชนของ
ผู้ปฏิบตัิ (Community of Practice) และสร้างผู้น าที่รอบรู้ในสหสาขา 4. เน้นพฒันากลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ 
อปุกรณ์เคลือ่นที่ และการเรียนรู้แบบผสมผสาน ในการพฒันาผลการเรียนรู้ 5. การให้ความส าคญัในการพฒันาระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ของทัง้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาไปพร้อมๆ กันอย่างต่อเนื่องและมี
ประสทิธิผล นอกจากนัน้ ก็มีแนวโน้มจากการสร้างเหมืองข้อมลู (data mining) จากระบบ LMS (Learning Management 
System) เพื่อปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัสภาพของผู้ เรียนยิ่งขึน้ และการสร้างนิเวศวิทยาในการเรียนรู้
ในลกัษณะของ Makerspace อีกด้วย จากแนวโน้มดงักลา่วมหาวิทยาลยัสยามในฐานะที่เป็นสถาบนัอดุมศึกษาแหง่หนึ่ง 
จึงได้จัดท ากลยุทธในการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนและการวิจัยให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็น open platform และใช้ hardware ในลกัษณะ BYOD (Bring Your Own 
Devices) และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้โดยไมต่ิดกบัประเภทชนิดของอปุกรณ์ และท างานร่วมกนัโดยใช้ software ที่มี
ความหลากหลายและเป็น open software   แต่สามารถท างานร่วมกนัได้บน digital platform เดียวกนั ส าหรับ software 
ที่ใช้ อาทิเช่น Moodle และ Kahoot เป็นต้น 
 
ค าส าคญั: เทคโนโลยีการศกึษา ผลการเรียนรู้ การเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 

ABSTRACT 
Digital technology will transform our way of living including education in the future. A  study of 

documents and information show that it will result in a change in the pattern of higher education followed 
these important trends: 1. Institution requires cultural transformation in ways that promote the exchange of 
fresh ideas within and outside of the campus with student success at the center, 2. Institutions have a 
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responsibility to deliver real-world skill needed to bolster employability, 3. Collaboration, community of 
practice, multidisciplinary leadership are keys for scaling effective solutions, 4. Integrating online, mobile and 
blended learning are actively enriching learning outcomes, 5. Lifelong learning for their faculty, staff, and 
students. Furthermore the trend of data mining from LMS (Learning Management System) is used to adjust 
the teaching to suit the students and creating ecology of learning in the manner of Makerspace. From this 
trends, Siam University as one of higher education has developed strategies to change teaching and 
research to be consistent and timely change of technology using open source technology and using BYOD 
(Bring your Own Devices). Learning experience is created without sticking to the type of devices and work 
together using a variety of open software on the same digital platform (i.e. Moodle and Kahoot). 
 
KEYWORDS: educational technology, learning outcomes, lifelong learning 
 

บทน า 
ปัจจุบนัและในอนาคตอีกห้าปีข้างหน้าแนวโน้มและการพฒันาเทคโนโลยีจะขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้าน

การศึกษา จากความเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 78 คน ซึ่งปรากฎใน NMC Horizon Report ปี 2017 (Adam และคณะ 2017) 
สรุปได้ว่าในภาพใหญ่แล้วเทคโนโลยีจะมีบทบาทในการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนระดบัอดุมศึกษาใน1-5 ปีข้างหน้า 
ท าให้มีความสมัพนัธ์ระหวา่งเทคโนโลยี การเรียนการสอนและเนือ้หาเป็นอย่างมาก โดยมีสภาวะแวดล้อมเป็นตวัผลกัดนั
ให้เกิดการเปลีย่นแปลง ดงัแสดงในรูปท่ี 1 

 
 

รูปท่ี 1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งเทคโนโลยี การเรียนการสอนและเนือ้หา 
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แนวโน้มที่ส าคญัที่เก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อปรับเปลี่ยนการอุดมศึกษาได้แก่ การปรับเปลี่ยน
วฒันธรรมในการเรียนรู้ เพิ่มความสามารถในการปฏิบตัิงานจริง (employability) ความร่วมมือกบับคุคลอื่น การประเมิน
ทกัษะเชิงอาชีพและสมรรถนะในด้านต่างๆ ส่วนความท้าทายที่ผู้น าทางการศึกษาจะต้องหาหนทางแก้ไขได้แก่ ความไม่
เสมอภาคในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทลั การเรียนรู้ตลอดชีวิต การพฒันาความสามารถด้านดิจิทลั การลดช่องว่างทาง
การศึกษา การจัดการกับความรู้ที่ล้าสมยั การทบทวนบทบาทของผู้สอน  รวมทัง้การพฒันากลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยี
ออนไลน์  

จากการวิเคราะห์ดงักล่าวข้างต้นจะช่วยสถาบันการศึกษาในการตัดสินใจในทางเลือกต่างๆ  ที่เก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการปรับปรุง สง่เสริมหรือขยายขอบเขตของการเรียนการสอน และการสร้างความใฝ่รู้ ทัง้นีเ้พื่อช่วย
ให้ผู้น าทางการศึกษาได้ใช้เป็นข้อมลูเบือ้งต้นในการท ากลยทุธ์ในการวางแผนทางเทคโนโลยีในการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบั
สถาบนั ดงัแสดงในรูปท่ี 2 

 
 

รูปท่ี 2 กลยทุธ์และความท้าทาย 
 

แต่อย่างไรก็ตามการปรับตวัของสถาบนัการศึกษาจะต้องเป็นไปอยา่งรวดเร็วเพื่อให้ทนัตอ่การเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมภายนอก การปรับตวัจึงต้องท าภายในกรอบเวลาหนึง่เทา่นัน้ ดงัแสดงในรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 3 ระดบัการปรับตวัและระยะเวลา 

 
เทคโนโลยีกับแนวโน้มการศึกษา 

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการเรียนรู้  สถาบนัการศึกษาเปรียบเหมือนแหลง่เพาะความรู้  ขบัเคลื่อนการ
ค้นพบสิง่ใหม่ๆ  และนวตักรรม  สถาบนัจ าเป็นต้องลดข้อจ ากดัที่จะกีดกนัการพฒันาความคิดใหม่ๆ  การกล้าเสีย่ง และการ
ยอมรับสิง่ผิดพลาดให้เป็นสว่นหนึง่ในกระบวนการเรียนรู้ และการคิดเชิงผู้ประกอบการ (entrepreneurship) (Eric, 2016) 
สง่เสริมการแลกเปลีย่นแนวคิดใหม่ๆ  ทัง้ภายในและภายนอกวิทยาเขต รวมทัง้การให้รางวลัแก่ผู้ที่สามารถสร้างนวตักรรม
ใหม่ๆ  ในการศกึษา โดยผลความส าเร็จของนกัศกึษาเป็นตวัตัง้ 

เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานจริง (Employability) อาจารย์ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้และทกัษะ
ในการปฏิบตัิงาน (Skill Based Learning) ผ่านระบบเทคโนโลยี การเรียนรู้เชิงลึก (deeper learning) เป็นหวัใจส าคัญ
ของการเรียนแล้วรู้จริง  การเรียนรู้แบบลงมือกระท า (active learning) เช่น problem-based learning ที่นกัศึกษาแก้ไข
ปัญหาที่ท้าทายได้ และ project-based learning ที่นกัศึกษาสร้างผลงานขึน้มาได้ นกัศึกษามีการคิดเชิงวิพากษ์ (critical 
thinking) มีความร่วมมือกบับคุคลอื่น และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed learning) (Hewlett Foundation, 2013) 
สามารถเช่ือมโยงสิง่ที่เรียนรู้ในห้องเรียนกบัความเป็นจริงและเข้าใจความรู้ใหม่ที่ได้กบัทกัษะการปฏิบตัิมีความส าคญัต่อ
ตนเอง ทัง้นีต้้องมีการปรับห้องเรียนและระบบสารสนเทศให้สอดคล้องกบัแนวการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบตัิจริง 

ความร่วมมือ จะเป็นกญุแจส าคญัที่จะน าไปสูก่ารขยายผลส าเร็จในการปฏิรูปการเรียนรู้ สถาบนัจะต้อง
ปรับเปลีย่นให้เป็นชมุชนของผู้ปฏิบตัิ (Community of Practice) สร้างผู้น าที่รอบรู้ในสหสาขา การมีเครือขา่ยทางสงัคมที่
เปิดกว้าง ถ่ายทอดการเรียนรู้เชิงประจกัษ์ในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ซึง่กนัและกนั เทคโนโลยีมีบทบาทตอ่การด าเนินงาน
ดงักลา่ว เช่น cloud-based services, apps, และเคร่ืองมือดิจิทลัตา่งๆ (digital tools) ทีช่่วยสง่เสริมการตดิตอ่ท าให้มี
การแลกเปลีย่นเรียนรู้และท างานร่วมกนัได้ตลอดเวลา (Center for Teaching Innovation, 2018) 
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การประเมินทกัษะอย่างละเอยีดและหลากทิศทางในระดับบุคคล เป็นสิง่จ าเป็นมากขึน้และจะมีการ
พฒันาการคิด อาทิเช่น ทกัษะเชิงอาชีพ สมรรถนะในด้านตา่งๆ การมีความสามารถในการปรับเปลีย่นให้เข้ากบับริบทใหม ่
การมีความคดิริเร่ิม และความสามารถในการคิดอยา่งใคร่ครวญ   การใช้เทคโนโลยีระบบการจดัการเรียนรู้ (learning 
management systems) และการใช้ซอฟต์แวร์เหมืองข้อมลู (data mining software) จะเป็นเทคโนโลยีที่น ามาใช้ชว่ย
วดัผลการเรียนรู้และทกัษะด้านตา่งๆของนกัศกึษาได้ในหลากทิศทาง (Chris & Andrew, 2016) 
 
เทคโนโลยีกับความท้าทายในสถาบันอุดมศึกษา 

ความไม่เสมอภาคของการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล   แม้จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษาอย่าง
หลากหลาย ยงัคงมีปัญหาที่ส าคญัในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่แตกต่างกันของนกัศึกษาที่มีรายได้และสถานะทางสงัคม 
โดยเฉพาะในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและฐานข้อมลูทางการศึกษา  องค์การสหประชาชาติกลา่วว่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
เป็นสิง่จ าเป็นท่ีจะบรรลเุปา้หมายการพฒันาที่ยัง่ยนื (Sustainable Development Goals, SDGs) ในด้านลดความยากจน 
ความหิวโหย พฒันาด้านสขุภาพและการศึกษา (United Nation, 2015)  เทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยให้ผู้ ด้อยโอกาส และผู้
พิการสามารถเข้าถึงแหลง่การเรียนรู้ออนไลน์ที่ต้องอาศยัอินเทอร์เน็ตความเร็วสงู ในขณะเดียวกนัแหล่งการศึกษาแบบ
เปิด (open educational resources ) สามารถจดัให้ได้ในราคาที่เหมาะสม   

การพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัล  จะต้องมีการด าเนินการที่มีความครอบคลุมมากกว่าเฉพาะ
ความสามารถในวิธีการใช้เทคโนโลยี แต่ต้องพัฒนาให้เข้าใจถึงสิ่งแวดล้อมด้านดิจิทัล และความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการ รวมถึงการเช่ือมโยงในการร่วมสร้างเนือ้หาของการเรียนรู้  
ความสามารถของนักศึกษาในการใช้ดิจิทัลได้อย่างมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพควรท าเป็นแผนการศึกษา  
(curriculum design) และพัฒนาความเป็นมืออาชีพ เน้นผลลพัท์การเรียนรู้และน าไปสร้างสรรค์เพื่อการแก้ปัญหาได้  
(Phillip & George, 2016)  

การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) จะเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของอดุมศึกษา สถาบนัการศกึษา
จะต้องให้ความส าคญัในการพฒันาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทัง้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนกัศึกษาไปพร้อมๆ กัน
อย่างตอ่เนื่องและมีประสิทธิผล ความก้าวหน้าอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยีเป็นสิ่งท้าทายที่ท าให้เราต้องปรับตวัเอง ท าให้
การศึกษาตลอดชีวิตมีความส าคญั  มากกว่าร้อยละ 40 (John, 2017) ของประชากรโลกใช้อินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดการ
เรียนรู้ออนไลน์  ซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนชนิดไม่มีแบบแผน (informal learning) การผสมผสานวิธีการเรียนรู้จาก
ห้องเรียนชนิดมีแบบแผน (formal learning) กับไม่มีแบบแผน จะท าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ช่วยเสริมความอยากรู้ และ
ความคิดสร้างสรรค์ (Infed organization, 2017) และรวมไปถึงการปลกูฝังการแสวงหาการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนกัศกึษา
และอาจารย์ สถาบนัการศกึษาเร่ิมทดสอบโปรแกรมการเรียนที่ให้เครดิตส าหรับการเรียนออนไลน์ แต่อยา่งไรก็ตามยงัขาด
วิธีที่เหมาะสมในการประเมินผลการเรียนรู้ 

การลดช่องว่างทางการศึกษา  ความไม่เสมอภาคกนัของโอกาสการเข้าศึกษาที่สืบเนื่องมาจากสถานะทาง
สงัคม เชือ้ชาติ หรือเพศ ในขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น  บทเรียนดิจิทัล (digital courseware) และแหล่ง
การศกึษาแบบเปิด (open educational resources) ท าให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรการเรียนรู้ได้สะดวกขึน้  และในขณะท่ี
ประชากรนกัศกึษาทัว่โลกที่หลากหลายขึน้ต้องการแผนการศกึษาระดบัปริญญาที่ยืดหยุน่มากขึน้ (Jed, 2016) สิง่ท้าท้าย
การอดุมศกึษาจากแบบดัง้เดิมเพียงหนึง่รูปแบบท่ีคิดวา่เหมาะกบัทกุคน (one-size-fits-all) ต้องปรับโปรแกรมการศกึษาที่
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ยืดหยุ่นมากขึน้เพื่อรองรับความต้องการของผู้ เรียนทุกคนด้วยผลลพัท์การเรียนรู้เชิงลึก และได้ทักษะที่สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้กลยทุธ์การเรียนรู้สว่นบคุคลและระบบสนบัสนนุนกัศกึษาที่ขบัเคลือ่นด้วยข้อมลู 

การจัดการความรู้ที่ ล้าสมัย  การพัฒนาเทคโนโลยีช่วยเพิ่มคุณภาพการเรียนรู้และการบริหารจัดการ  
เทคโนโลยีปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วท าให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ออกมาขณะที่ใช้เทคโนโลยีเดิมอยู่ สถาบนัการศึกษาต้อง
ค านงึถึงการลงทนุ และความคงอยูข่องการลงทนุกบัเทคโนโลยีที่คุ้มคา่และอยูไ่ด้อยา่งยาวนาน และมัน่ใจได้วา่เทคโนโลยี
นัน้ช่วยในเร่ืองการเรียนรู้เชิงลกึและสามารถวดัผลการเรียนรู้นัน้ได้  ยิ่งไปกวา่นัน้การเน้นงานวิจยัมากกวา่การสอนเพื่อการ
ปรับต าแหน่งทางวิชาการท าให้เสี่ยงต่อความคืบหน้าในการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพสงู จึงมีความ
จ าเป็นท่ีต้องปรับสมดลุระหวา่งงานวิจยัและการสอนและพฒันาวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง (Chi, 2015) 

การทบทวนบทบาทของผู้ให้การศึกษา  สบืเนืองจากเทคโนโลยีที่ทนัสมยัท าให้สถาบนัการศกึษาถกูคาดหวงั
ว่ามีการจัดเตรียมเคร่ืองมือทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ เช่น แหล่งเรียนรู้และบทเรียนทางดิจิทลั การจดัการเรียนการสอน
แบบลงมือกระท า (active learning) เช่น project-based learning และ problem-based learning ซึ่งเป็นการปรับให้
นกัศึกษาเป็นศนูย์กลางและปรับบทบาทของอาจารย์ใหมซ่ึง่ไมใ่ช่ผู้ให้ข้อมลูความรู้เพียงฝ่ายเดียว แตเ่ป็นผู้ช่วยชีแ้นะและ
สนับสนุนนักศึกษา  (Stephen, 2016) การปรับเปลี่ยนนี เ้ป็นวิวัฒนาการของการเรียนรู้แบบ competency-based 
education ที่เพิ่มขึน้ ซึง่เป็นการปรับการศกึษาให้เข้ากบัความจ าเป็นของผู้ เรียน   

สถาบันการศึกษาทุกแห่งจะต้องพัฒนากลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยอีอนไลน์  โดยใช้อปุกรณ์เคลือ่นท่ีและ
มือถือ และการเรียนการสอนแบบผสมผสาน  อย่างเอาจริงเอาจัง มิฉะนัน้ก็จะไม่สามารถแข่งขนัได้ ทัง้นีใ้นยุทธศาสตร์
จะต้องเน้นการใช้เทคโนโลยีในการพฒันาผลการเรียนรู้ที่ดีขึน้เป็นหลกั (The Commonwealth Education Hub, 2016) 

ระบบนิเวศทางการศึกษา จะต้องได้รับการพฒันาให้มีความสามารถสนบัสนนุปฏิบตัิการการเรียนรู้ในอนาคต
ได้ทนัเวลา การใช้ระบบ LMS ผู้ ใช้จะต้องมีความสามารถในการแยกแยะข้อมลูต่างๆ ในระบบดงักลา่ว น ามาผสมผสาน
ใหมใ่ห้เหมาะสมกบัสถานการณ์ในการเรียนการสอนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 อุดมศึกษาจะเป็นที่ บ่มเพาะความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความสามารถในการประมวลผลในลกัษณะเชิง
ความคิดเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสงูขึน้ ดงันัน้จะมีการพฒันาในลกัษณะปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence)  
ในอปุกรณ์เคร่ืองมือซึง่เสมือนการตอบสนองจริง และการท่ีจะมีความสามารถตอบสนองผู้ใช้ที่เป็นธรรมชาติ (natural user 
interfaces)เข้าเป็นสว่นหนึ่งของการใช้คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัจะมีการออกแบบและพฒันาระบบ Machine Learning 
ให้ตอบสนองการใช้งานในลกัษณะที่เสมือนเป็นจริงยิ่งขึน้ (Hammond, 2015) 

 
นอกเหนือจากความท้าทายและแนวโน้มที่กลา่วไว้แล้ว แนวโน้มที่ส าคญัอีกประการหนึ่งซึ่งเก่ียวข้องกบัการใช้

เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อปรับเปลี่ยนการอุดมศึกษาได้แก่การจดัท าเหมืองข้อมูล (data mining) ในการใช้ระบบการจัดการ
เรียนการสอน (Learning Management System, LMS) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนการสอน โดยมีการจัดท า
เหมืองข้อมูลและระบบ Big Data ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาจากระบบ LMS คือ Moodle ซึ่งเป็น Free 
Software และท าการวิเคราะห์และสร้างระบบเหมืองข้อมูลด้วย Free Data Mining Tools ได้แก่ โปรแกรม Weka และ
โปรแกรม Keel ซึ่งผลของการด าเนินการดังกล่าว จะท าให้ได้ข้อมูลในการพัฒนารูปแบบของการเรียนการสอนให้
เหมาะสมยิ่งขึน้ (Cristobal, Sebastian & Enrique, 2008) นอกจากนีร้ะบบนิเวศวิทยาในการสร้างบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้จากแนวคิดริเร่ิมและการลงมือท าร่วมกนั รวมทัง้แลกเปลีย่นแนวคิดและความรู้เพื่อพฒันาสูน่วตักรรมใหม่ๆ  คือการ
จดัท าสถานที่ที่เรียกว่า Makerspaces หรือ Fablabs หรือ Hackerspaces เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มีโอกาสพบกนั แลกเปลี่ยน
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เรียนรู้และท างานร่วมกัน เพื่อให้เกิดแนวความคิดที่ก้าวหน้า ด้วยหลักการที่ว่ากระบวนการแลกเปลี่ยนทางสังคม 
เปรียบเสมือนผ้าใบที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาแนวคิดให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึน้ โดยในพืน้ที่ดังกล่าวอาจ
ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ พรินเตอร์ 3 -D พรินเตอร์ เคร่ืองตัดโดยใช้แสงเลเซอร์  Computer  Numerical Control 
Machine – CNC และเคร่ือง Workshop ต่างๆ รวมทัง้พืน้ที่ที่ผู้ เรียนจะปรึกษาหารือเพื่อจัดท าโครงงานหรือสิ่งประดิษฐ์
ตา่งๆ ร่วมกนั (Open Education Database, 2018) 
 

ดงัที่กลา่วมาข้างต้นมหาวิทยาลยัสยามในฐานะที่เป็นสถาบนัอดุมศึกษาแห่งหนึ่ง ได้มีแนวทางในการสง่เสริม
การพฒันาการเรียนรู้ในระดบัอดุมศึกษา โดยเน้นการใช้โปรแกรม และสื่อที่เป็น Free Software เพื่อให้เกิดการพฒันาที่
หลากหลายและตอ่เนื่องที่ด าเนินการอยู ่มีดงันี ้

1. LMS – Moodle เป็น Learning Management System หลกั ที่ใช้ร่วมกบั LMS ที่คณะและสาขาวิชาจดัท าเอง 
(Home Grown System) โดยรวมเรียกว่า Siam Open Courseware ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Website ของมหาวิทยาลัย 
(Siam University, 2554) ส าหรับในสว่นของ Moodle ทางวิทยาลยันานาชาติสาขาทางบริหารธุรกิจระหว่างประเทศได้มี
โครงการที่จะให้ใช้ Moodle ในทุกรายวิชาเพื่อความสะดวกแก่นักศึกษาในหลกัสูตรนานาชาติซึ่งรวมกันถึงกว่า 40 
ประเทศ ได้เรียนรู้ร่วมกนัและมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้สอนและผู้ เรียนผา่นระบบ LMS ดงักลา่ว 

2. การใช้โปรแกรม Kahoot เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการสือ่สารและแสดงความคิดเห็นและการมีสว่นร่วมในชัน้เรียน 
ในกิจกรรมต่างๆ อนัได้แก่ การบนัทึกการเข้าเรียน การส ารวจความคิดเห็นของนกัศึกษาในชัน้เรียน การจดัท าผลส ารวจ
ต่างๆ (Poll) การจัดท าแบบทดสอบย่อย (Quiz) เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบนันกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเกินกว่าร้อยละ 98 มี
โทรศพัท์มือถือในลกัษณะมือถืออจัฉริยะ (Smart Phone) โดยมีระบบปฏิบตัิการประมาณร้อยละ 60 เป็นระบบ IOS และ
ร้อยละ 40 เป็นระบบ Android  การใช้โปรแกรม Kahoot จึงมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประหยดั สามารถใช้
แทนระบบ clicker ได้อยา่งสมบรูณ์ อาทิเช่น การใช้กบัการเรียนการสอนในรายวิชาทกัษะการศึกษาแก่นกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 
ซึง่มีนกัศกึษาในชัน้เรียนกวา่ 400 คน ก็ได้ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้ที่ดี 

3. การใช้ Survey Monkey (Free Version) ในการจดัท าผลส ารวจขนาดประชากรเล็กๆ ไม่เกิน 100 คน และใช้
ในการประเมินการสอนของอาจารย์ ซึ่งสามารถแสดงผลได้ทนัทีหลงัการประเมิน อนัเป็นข้อมลูส าคญัในการพฒันาการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียนและผลลพัธ์ในการเรียนรู้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. การใช้ Program ของ Google อันได้แก่ Google Mail (ปัจจุบันอีเมล์ siam.edu ได้จัดท าโดย Google), 
Google Classroom, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Form, Google Hangout, Google 
Map, Google Photo เป็นต้น  

5. YouTube, Wikipedia, Ted Talk 
 6. edX Courses www.edx.org/course   และ Coursera www.coursera.org เป็นต้น 

 
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดงักลา่วมีผลให้มหาวิทยาลยัสยามปรับเปลี่ยนวฒันธรรมในการเรียนรู้ มีการ

พฒันากลยทุธ์ในการใช้เทคโนโลยีออนไลน์ ปรับการเรียนการสอนและการวิจยัให้สอดคล้องและทนัต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี มีการใช้โปรแกรม และสื่อที่เป็น Free Software เพื่อให้เกิดการพฒันาที่หลากหลายและต่อเนื่อง และใช้
อุปกรณ์ที่นกัศึกษามีอยู่แล้วในลกัษณะ BYOD (Bring Your Own Devices) ไม่ว่าจะเป็นมือถืออจัฉริยะ แทปเล็ต หรือ
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คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้โดยไม่ติดกับประเภทชนิดของอุปกรณ์ และท างานร่วมกันโดยใช้  
software ที่มีความหลากหลายและเป็น open software   แตส่ามารถท างานร่วมกนัได้บน digital platform เดียวกนั  
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
 ในยคุแห่งการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ท าให้เกิดการท าลายล้างองค์กรต่างๆ  ที่ไม่สามารถปรับตวัให้ทนักบัการ
เปลี่ยนแปลง การศึกษาระดบัอดุมศึกษาเป็นพลงัที่ส าคญัในการขบัเคลื่อนนวตักรรมเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
ของแตล่ะประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีกลยทุธ์ในการถอดถอนสิง่ที่เป็นอปุสรรค์ขวางกนัความคิดใหม่ๆ  และสามารถปรับตวัให้
ทนัการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว   
               จากการศึกษาแนวโน้มของการพฒันาการด้านเทคโนโลยีและตวัอย่างจากสถาบนัอุดมศึกษาในภมูิภาคต่างๆ  
ของโลก จึงสรุปได้วา่การเปลีย่นแปลงดงักลา่วแตล่ะสถาบนัควรก าหนดยทุธศาสตร์ซึง่จะมีสว่นส าคญัในการก าหนดหลกั
อยา่งน้อย 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 

1. พัฒนาการเรียนการสอนโดยการพัฒนา Digital literacy ของบุคลากรและการผสมผสานระหว่าง formal 
learning  และ Informal learning 

2. ลดช่องว่างในการเข้าถึงสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและลดช่องว่างในเร่ือง
สมัฤทธิผลของการเรียนรู้ 
           3. การจดัการความล้าสมยัของความรู้และการก าหนดบทบาทใหมข่องบคุลากรการศกึษาและระบบการศกึษา 
                มหาวิทยาลยัแต่ละแห่งจึงควรปรับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันต่อแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีประเด็นส าคญัในช่วง 5 ปี ข้างหน้า กลา่วคือ การพฒันาการเรียนการสอน
โดยใช้ Adaptive learning technology การเน้น Mobile learning เป็นหลกั การใช้เทคโนโลยีการเช่ือมต่ออปุกรณ์ต่างๆ 
(IoT) การพฒันา LMS ที่เน้นระบบนิเวศวิทยาทางการเรียนรู้ และการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ ตามล าดบั  
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บทคัดย่อ 

การบริหารกิจการนกัเรียนเป็นหนึ่งภารกิจของผู้บริหาร ครูและบคุลากรในสถานศึกษาในการพฒันาผู้ เรียนให้มี
คณุลกัษณะที่พึงประสงค์ นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามหลกัสตูร ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
ปัจจุบนั จึงเป็นความท้าทายของการบริหารสถานศึกษา ท่ีผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องกลบัมาพิจารณาทบทวนแนวคิด 
วตัถปุระสงค์ กระบวนการบริหารจดัการงานกิจการนกัเรียน  เพื่อให้การจัดบริการและการจัดกิจกรรมนกัเรียน สามารถ
สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาตามความเหมาะสม ผลกระทบทางสงัคมได้แก่ ลกัษณะของผู้ เรียนที่
เปลี่ยนไป ยุคเทคโนโลยีและการสื่อสารที่รวดเร็ว ทกัษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ความหลากหลายทางวฒันธรรม และ
การศึกษา 4.0 จะน าไปเป็นกรอบแนวคิดในการบริหารกิจการนกัเรียน กรอบแนวคิดที่น ามาวิเคราะห์ได้แก่   1. แนวคิด
เก่ียวกบัพฒันาการของผู้ เรียนในแต่ละช่วงชัน้ (Year Based) 2. สร้างการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมบริการ (Service Learning) 
3. การบริการแบบจดุเดียวเบ็ดเสร็จ (One-stop Service) และ 4. การสร้างเครือขา่ยกิจกรรม (Activity Network)   

ประโยชน์ที่จะได้รับ ประการแรกคือ ผู้บริหารสถานศึกษาหรือนกัการศึกษาได้ปรับกระบวนทศัน์ เกิดมุมมอง
ใหม่ๆเพื่อรับมือกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง ให้เป็นความท้าทายต่อการพัฒนางานการบริหารกิจการนักเรียน ให้
สอดคล้องตามนโยบายการพฒันาประเทศไทยสูก่ารศึกษา 4.0 และเพื่อให้การบริการและการจัดกิจกรรมเกิดประโยชน์
สงูสดุต่อผู้ เรียนและสถานศึกษา ประการที่ 2. ครูและบคุลากรทางการศึกษาเข้าใจการปรับเปลี่ยนบทบาทตนเอง จากที่
เน้นบทบาทครูเป็นส าคัญ ไปสู่ผู้ เรียนเป็นส าคัญ และจากบทบาทครูที่เน้นการสอน เป็นครูผู้ ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่
นกัเรียนมากขึน้ ประการที่ 3.นกัเรียน จะได้รับการบริการที่เหมาะสมจากสถานศึกษา มีกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้ เรียนให้มีความพร้อมรับมือกบัโลกยคุใหม ่มีคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ และประการท่ี 4. ผู้ปกครองและชมุชน สงัคม เกิด
การท างานร่วมกนัในระบบเครือข่ายในการสร้างพลงัเยาวชน เพื่อให้เขาเหลา่นีเ้จริญเติบโตและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คณุภาพของสงัคม และประเทศชาติตอ่ไป 
ค าส าคัญ: การบริหารกิจการนกัเรียน  บริบทสงัคมที่เปลีย่นแปลง 

ABSTRACT 

 In addition to curriculum, student affairs administration is an important mission of the school 
administrators, teachers and school personals. The rapid changes of the social environment is one of the 
challenges to school  reshaping  concepts, objectives, process in the student affairs administration to provide 
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proper services and activities to students enabling effective support and enhancing student developed.  
Social impact, i.e, the changing of students’ characteristics, The era of communication , information and 
technology , the 21st century need skills , cultural diversity,  and education 4.0. will constitute the conceptual 
framework for student affairs administration . Therefore, the following frameworks will be conceptualized: 1) 
student development (Year Based) 2) Service Learning 3) One-stop Service and 4) Activity Network . 

As consequents, school administrators or educators realize new paradigm in coping with changing 
socio-cultural context while observing Education Thailand 4. 0 policy to achieve the greatest benefit to 
students as well as the school. Secondly, teachers and educational staff understand that their roles have 
changed. Their roles change from "teacher" to " facilitating " or giving advice on student’s learning experience 
become it has now become "student – centered " rather than" teacher– centered" education. Thirdly, students 
are provided with suitable services and activities that enable them to thrive in today’s world. Lastly, parents 
and communities work together creating powerful youth network, who will turn into quality human resources  
for the community and the nation. 
Keywords: student affairs administration , the changing social context. 

 

บทน า 

 การพฒันาผู้ เรียนให้ได้รับการพฒันาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคมและจิตใจ นอกเหนือจากสาระการเรียนรู้
ทางวิชาการตามหลกัสูตรของสถานศึกษานัน้ ได้มีการระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553 ในหมวด 1 บททัว่ไป มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้ อย่างมีความสขุ และในหมวด  4 แนวการจดัการศึกษา  มาตรา 22 การจดัการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (พระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553)  ซึ่งการจะพฒันาผู้ เรียน
ให้เป็นคนท่ีสมบรูณ์นัน้ จะต้องเป็นการด าเนินงานแบบบรูณาการ ทัง้การบริหารงานด้านวิชาการและการบริหารงานด้าน
กิจการนกัเรียน เพื่อให้สอดรับกบัสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมที่มีการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว  การพฒันาศกัยภาพ
ผู้ เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทกัษะความรู้ที่ส าคญัต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ การใช้ชีวิตในสงัคมได้อย่างมี
ความสขุของผู้ เรียนในแต่ละช่วงวยันัน้  เป็นงานที่ผู้บริหารการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษา รวมทัง้ครู อาจารย์และ
บคุลากรทางการศกึษา จะต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงความจ าเป็นท่ีสถานศกึษาจะต้องจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูรหรือ
จดับริการต่างๆอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการสง่เสริม สนบัสนนุและพฒันาผู้ เรียนในแต่ละช่วงวยั เพื่ อให้ผู้ เรียนมีทัง้ทกัษะ
ด้านวิชาการ และทกัษะการใช้ชีวิตที่สามารถจะปรับตวัได้อยา่งเหมาะสมและมีความสขุ  
 การบริหารกิจการนกัเรียน จึงเป็นความท้าทายอกีด้านหนึง่ของการบริหารสถานศกึษา ท่ีจะต้องกลบัมาพิจารณา
ทบทวนแนวคิด วตัถุประสงค์ กระบวนในการบริหารจัดการงานกิจการนักเรียน ภายใต้บริบทสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป  
เพื่อให้การจัดบริการและการจัดกิจกรรมนักเรียนมีความเหมาะสมกับสภาพผู้ เรียน และสอดคล้องกับนโยบายของ  
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ(2558) ที่ได้กล่าวว่า การเรียนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรียนให้ได้
ทกัษะชีวิต อยูใ่นยคุโลกไร้พรมแดน ในด้านการปรับปรุงหลกัสตูร ท่ีต้องการให้สถานศกึษาลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อให้
นกัเรียนเรียนอยา่งมีความสขุ ไมใ่ช่การเรียนเพื่อมาสอบอยา่งเดียว ต้องสร้างภมูิต้านทานให้กบัเด็กยคุโลกไร้พรมแดน เน้น
ให้นกัเรียนคิดและปฏิบตัิ มากกว่าท่องจ า (http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/42686-5237.pdf 
สบืค้น วนัที่ 13 ธันวาคม 2559)  ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารการศกึษา จะต้องน านโยบายข้างต้นไปก าหนดเป็น
นโยบาย วิสยัทัศน์ ยุทธศาสตร์ และน าไปสู่แผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม อีกทัง้ยังต้องให้ความส าคัญกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมที่สง่ผลกระทบต่อการบริหารการศึกษาที่ก าลงัจะเกิดขึน้ อาทิ กระแสของโลกาภิวฒัน์ การก้าวสู่
ศตวรรษที่ 21 การรวมกลุม่ประชาคมอาเซียน สงัคมยคุดิจิตอล และการศึกษา 4.0 เหลา่นีด้้วย เพื่อน ามาเป็นฐานคิดใน
การวิเคราะห์สงัเคราะห์ ก าหนดกรอบแนวคิดในการบริหารงานกิจการนกัเรียน/นกัศกึษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่การ
พฒันาผู้ เรียน ตามวตัถปุระสงค์และเปา้หมายของการจดัการศกึษาในภาพรวมด้วย    

กรอบแนวคิดบริบทสังคมที่เปล่ียนแปลง 

 การบริหารกิจการนกัเรียน ในอดีตอาจจะเป็นเพียงการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร หรือการจดับริการเสริมให้กับ
นกัเรียนในแต่ละระดบัการศึกษา และเป็นเพียงการจดักิจกรรมนกัเรียนหรือการบริการนกัเรียนที่จดัให้มีตามโครงสร้างการ
บริหาร และบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาเท่านัน้ แต่ยงัไม่ได้มีการยกระดบัความส าคญัของการบริหารกิจการนกัเรียน 
เพื่อการพัฒนาศกัยภาพของนกัเรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานและการใช้ชีวิตในสงัคมที่เปลี่ยนแปลงมากนัก 
ปัจจุบันสงัคมมีความคาดหวังต่อระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนให้มีความรู้ มี
คุณธรรม มีทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีวิตที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านัน้ ดงันัน้ การบริหารกิจการ
นกัเรียนซึง่เป็นกระบวนการในการพฒันานกัเรียน จึงเร่ิมมีบทบาทและมีความส าคญัตอ่การบริหารสถานศกึษา สอดคล้อง
กบัท่ีส านกังานคณะกรรมการเลขาธิการครุุสภา ได้ก าหนดให้การบริหารกิจการและกิจกรรมนกัเรียน เป็นสาระความรู้ที่ 

ผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องมี ประกอบด้วย 
(1) การบริหารกิจกรรมเสริมหลกัสตูรและกิจกรรมนกัเรียน เพื่อพฒันาศกัยภาพผู้ เรียนให้รู้จกัการจดัการ และ

คิดเป็น 
(2) การบริหารจดัการให้เกิดการพฒันาทกัษะชีวิตของผู้ เรียน 
(3) การบริหารจดัการให้เกิดการดแูลช่วยเหลอืผู้ เรียน 
ผู้บริหารสถานศกึษาต้องมีสมรรถนะ (ครุุสภา,2556) ประกอบด้วย 
(1) สามารถบริหารจดัการให้เกิดกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน การดแูลช่วยเหลอืผู้ เรียน 
(2) สามารถสง่เสริมวินยั คณุธรรม จริยธรรม และความสามคัคีในหมูค่ณะ  

 
 จากแนวคิดการบริหารงานกิจการนักเรียนที่เปลี่ยนไป ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหาร
สถานศึกษา จึงควรให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการงานกิจการนักเรียนอย่างจริงจัง ด้วยเหตุผลที่ส าคัญคือ เป็น
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องต่อการบริหารสถานศึกษา  เพราะการบริหารสถานศึกษา ไม่ใช่แค่เพียงการ
บริหารงานทัว่ไป หรือการจดัการเรียนการสอนในห้องเรียนให้กบันกัเรียนเพียงอยา่งเดียว   การบริหารกิจการนกัเรียนก็เป็น
อีกพนัธกิจหนึง่ของผู้บริหารสถานศกึษา จะต้องด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ อีกทัง้งานกิจการนกัเรียนเป็นกลไกหนึง่ ที่
จะช่วยเตรียมความพร้อมและพฒันาทกัษะที่จ าเป็นให้กบันกัเรียนนอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเ รียน เป็นการ

http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/42686-5237.pdf%20สืบค้น
http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/42686-5237.pdf%20สืบค้น
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สร้างโอกาสการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงให้กบัผู้ เรียน ทัง้จากกิจกรรมเสริมหลกัสตูร กิจกรรมนกัเรียน การจัดบริการ
อื่นๆที่จะช่วยดแูลนกัเรียน ให้มีทกัษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสงัคมได้อย่างมีความสขุ ซึ่งผลกระทบทางสงัคมที่
สง่ผลตอ่กรอบแนวคิดบริบทสงัคมที่เปลีย่นแปลง ได้แก่ 
 1.ลักษณะของผู้เรียนที่เปลี่ยนไป  มีความส าคญัต่อการออกแบบและการจดักิจกรรมเสริมหลกัสตูร และการ
จดับริการต่างๆให้สอดคล้องกบัพฒันาการของผู้ เรียน ที่จะสง่ผลต่อพฒันาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
สงัคมควบคูก่นัไป  ทัง้นีเ้ด็กในยุค GEN Z จะมีบคุลกิภาพและพฒันาการการเรียนรู้ที่แตกตา่งจากเยาวชนยคุก่อนๆที่ผา่น
มาในหลายด้าน อาทิ พฒันาการด้านสงัคม พฒันาการด้านการเรียนรู้ เป็นต้น ดงันัน้ ผู้บริหารสถานศึกษาและบคุลากรที่
เก่ียวข้องควรจะต้องมคีวามรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัจิตวทิยาและพฒันาการตา่งๆที่เปลีย่นแปลงเหลา่นีด้้วย จะช่วยให้การจดั
กิจกรรมนักเรียนและการจัดบริการงานกิจการนักเรียน สอดคล้องและเหมาะสมกับลกัษณะบุคลิกภาพ ความสนใจ 
ค่านิยมและความต้องการของนักเรียนรุ่นใหม่นี ้ทัง้นี ้เพื่อให้การบริการที่จัดขึน้ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลกัษณะที่พึง
ประสงค์ตามเปา้หมายที่ต้องการอยา่งมีประสทิธิผลและเกิดประสทิธิภาพ 

2. ยุคเทคโนโลยีและการสื่อสารที่รวดเร็ว ระบบ Internet ที่มีบทบาทและสง่ผลต่อการใช้ชีวิตของผู้ เรียนที่
เปลีย่นแปลงไป อาทิ นกัเรียนใช้เวลาสว่นใหญ่กบัสงัคมออนไลน์  มีโลกสว่นตวั มีค่านิยมที่เปลี่ยนไป ช่ืนชมในสงัคมวตัถุ
บริโภค ต้องการความรวดเร็วและอะไรที่ง่ายๆ ผู้ บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่ เก่ียวข้องจึงต้องรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของยุคเทคโนโลยี โดยเฉพาะความรู้และวิทยาการที่จะเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว การสื่อสารจะเป็นไปโดย
ทนัทีทนัใด(Instance Communication) จนท าให้การศึกษาที่ให้เนือ้หาอย่างเดียวไมม่ีทางท าได้อยา่งสมบรูณ์พอ(ไพฑรูย์ 
สินลารัตน์,2557 หน้า 2) ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและครูในการพฒันาและปรับค่านิยมทางลบของนกัเรียน ให้
เป็นคา่นิยมทางบวก เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนรู้เทา่ทนัและสามารถน าเทคโนโลยีที่พวกเขาช่ืนชอบเหลา่นัน้ มาสร้างนวตักรรมเพื่อ
การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ และการพฒันานกัเรียนในการใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึน้ด้วย 

3. ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 เป็นทกัษะที่จะต้องเตรียมให้กับผู้ เรียน เพื่อให้เขามีทกัษะที่ส าคญัและ
จ าเป็นตอ่การท างานและการใช้ชีวติในอนาคต ซึง่เป็นหน้าที่ของผู้บริหารและนกัการศกึษา ท่ีจะต้องจดัเตรียมกระบวนการ
เรียนการสอน การเรียนรู้ การจัดกิจกรรมต่างๆที่เสริมสร้างทกัษะความพร้อมให้กบัผู้ เรียน เพื่อให้นกัเรียนเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้พัฒนาและผู้สร้างประเทศไทยในอนาคต ให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้  ซึ่ง
นกัเรียนในวนันี ้คือบคุคลที่จะต้องเติบโตไปเป็นทรัพยากรมนษุย์ที่มีคณุภาพของประเทศตอ่ไป 

4. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การแพร่ขยายทางวฒันธรรมที่เป็นผลกระทบจากกระแสโลกาภิวฒัน์  ทัง้
ผลจากระบบการค้าทางธุรกิจ การติดตอ่สื่อสารและการทอ่งเที่ยวของบคุคล ท าให้โลกจะต้องติดต่อสือ่สารกนัอยา่งลกึซึง้
และกว้างขวาง อาทิ การรวมกลุ่มกันของกลุ่มประเทศอาเช่ียน การเป็นพันธมิตรทางด้านเศรษฐกิจที่แข่งขนักันภายใต้
ความร่วมมือ สงัคมของโลกไร้พรมแดนดงักล่าว สง่ผลทัง้ด้านบวกและด้านลบต่อการด าเนินใช้ชีวิตของเยาวชนรุ่นใหม ่
ดงันัน้ การจดัการศกึษาที่ดีและมีคณุภาพแก่นกัเรียน จึงเป็นกลไกส าคญัที่จะช่วยให้สงัคมไทยเข้มแข็ง และสามารถก้าว
ข้ามปัญหาทางสงัคมที่จะมาในรูปแบบต่างๆได้ การจดัการศึกษาที่ดีจะช่วยสร้างภมูิคุ้มกนัที่ดีให้กบันกัเรียนที่เป็นเยาวชน 
ให้มีคา่นิยมที่ดี  มีคณุธรรม-จริยธรรมที่ดี ควบคูก่บัการให้ความรู้แก่นกัเรียน ช่วยให้พวกเขาสามารถพร้อมรับ ปรับตวัและ 
ยอมรับวฒันธรรมที่หลากหลายได้อยา่งสมดลุเหมาะสม  

5. การศึกษา 4.0 สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะพฒันาประเทศไทยให้ไปสู ่Thailand 4.0 เพื่อ
ความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม การศึกษาไทย 4.0 คือการศึกษายคุผลิตภาพ เป็นยคุที่ต้องการ
ผลผลิตหรือ Products ให้ได้มากที่สดุ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์,2559 หน้า 6)  ซึ่งการจดัการศึกษาในทุกระดบัจะต้องมีการ



 
การประชมุวิชาการ ครัง้ที่ 13 ประจ าปี 2561  ระหวา่งวนัท่ี 29 -30 มีนาคม 2561 

 

24 
 

พฒันารูปแบบ ทัง้การจัดการเรียนการสอน การบริหารกิจการนกัเรียน และอื่นๆที่เก่ียวข้องเพื่อให้ตอบสนองต่อนโยบาย
ดังกล่าว เน้นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างนวัตกรรม( Innovation) มีความสามารถเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start-Up) และทักษะอื่นๆที่จะท าให้เกิดโอกาสทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ มีผลงานที่สร้าง
มลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจให้กบัประเทศไทยได้อยา่งยัง่ยืน กระบวนการบริหารจดัการภายในสถานศึกษาก็ต้องปรับเปลี่ยน
เพื่อสอดรับกบัระบบการศกึษา 4.0 นีด้้วย 

 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคดิความท้าทายในการบริหารกิจการนักเรียน 

จากภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดความท้าทายในการบริหารกิจการนกัเรียน ใน 5 ประการข้างต้น จึงเป็นโจทย์
ใหญ่ที่ท้าทายผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดศึกษา ที่จะต้องทบทวนกระบวนทัศน์ในการบริหารงานด้านกิจการ
นกัเรียน เพื่อให้การด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องสามารถตอบโจทย์ที่ท้าทายและความคาดหวงัของสงัคม และเปา้หมายของการ
จดัการศึกษาที่ต้องการให้นกัเรียนเป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสขุ” ซึ่งสอดคล้องกบั ไพฑรูย์ สินลารัตน์(2559 ; หน้า 6) 
ที่ได้เสนอแนวคิดไว้ว่า ต้องเตรียมนักเรียนให้พวกเขามีทักษะในการคิดวิเคราะห์(Critical Thinking) คิดสร้างสรรค์ 
(Creative Thinking) คิดผลงาน (Product Thinking) และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Responsible) ด้วย  

แนวคิดการบริหารกิจการนักเรียนความท้าทายภายใต้บริบทสังคมที่เปล่ียนแปลง 
จากกรอบแนวคิดที่เป็นผลกระทบทางสังคมต่อการบริหารจัดการกิจการนักเรียน ภายใต้บริบ ทสังคมที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี ้ ส่งผลต่อกระบวนทศัน์ในการบริหารงานกิจการนกัเรียนที่ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหาร
การศึกษา จะต้องเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการ ตลอดจนวิธีการในการบริหารงาน จากเดิมที่อาจจะมองว่างานกิจการ
นกัเรียนเป็นงานของหนว่ยงานใดหน่วยงานหนึง่ ไม่เก่ียวกบังานวิชาการ หรือคิดวา่การพฒันานกัเรียนเป็นงานท่ีแยกสว่น
กันแบบต่างคนต่างท า มาเป็นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทัง้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นกัเรียน ผู้ปกครองและชุมชน  เป็นการบรูณาการทัง้งานวิชาการและงานกิจการนกัเรียนอย่างเป็นระบบ อนัจะสง่ผลต่อ
การพฒันาผู้ เรียนอย่างเป็นรูปธรรม เพราะการบริหารกิจการนกัเรียน  คือ กลไกส าคญัอนัหนึ่งในการพฒันาผู้ เรียนให้มี
คณุลกัษณะที่พงึประสงค์ แนวคิดเก่ียวกบัการจดับริการและการจดักิจกรรมตา่งๆแบบบรูณาการร่วมกนั ได้แก่ 

การบริหาร
กจิการ
นักเรียน

ลกัษณะของ
ผู้ เรียนที่
เปลี่ยนไป

ยคุเทคโนโลยี
และการสื่อสาร
ที่รวดเร็ว

ทกัษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 
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ความ
หลากหลาย
ทางวฒันธรรม

การศกึษา 4.0
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1. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรียนในแต่ละช่วงชัน้ (Year Based)  เพื่อให้การบริการหรือการจัด
กิจกรรมนกัเรียนเกิดผลเป็นรูปธรรม และสง่ผลพฒันาการทางบวกต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนในแต่ละช่วงชัน้นัน้ ผู้บริหาร
สถานศกึษาหรือผู้ที่เก่ียวข้อง อาจจะต้องมีการออกแบบการจดักิจกรรมต่างๆ โดยน าข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัพฒันาการของ
นกัเรียนในแต่ละช่วงวยัมาเป็นฐานคิดในการจัดกิจกรรมเสริม  ได้แก่ พฒันาการทางด้านร่างกาย พฒันาการทางด้าน
สติปัญญา พฒันาการทางด้านอารมณ์ และพฒันาการทางด้านสงัคมของนกัเรียนในแตล่ะช่วงวยั หรือช่วงชัน้ เพื่อก าหนด
ผลลพัธ์การเรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆที่ได้จัดขึน้ ทัง้นีเ้พื่อจะได้น าไปสู่การวางแผนและการออกแบบกิจกรรมนกัเรียน ที่
เหมาะสมกบันกัเรียนในแตล่ะช่วงชัน้ปี อาทิ  

-การจัดบริการหรือกิจกรรมนกัเรียน ในช่วงชัน้ประถม 1 - ประถม 3 ควรเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้การพัฒนา
ทักษะต่างๆที่สัมพันธ์กันระหว่างร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสงัคม เช่น กิจกรรมแบบ Play and Learning เน้น
กิจกรรมที่สง่เสริมพฒันาการทางร่างกาย การเคลื่อนไหว และทกัษะทางปัญญา  ออกแบบความรู้วิชาการสูกิ่จกรรมการ
เรียนรู้ในรูปแบตา่งๆ เพื่อเป็นการเสริมพฒันาการด้านการเจริญเติบโตที่เหมาะสมตามช่วงวยัของนกัเรียน  

-การจดับริการหรือกิจกรรมนักเรียนในช่วงชัน้ประถม 4-6 ควรเน้นให้นกัเรียนได้เตรียมตวัเข้าสูว่ยัรุ่นตอนต้น มี
กิจกรรมทางสงัคมที่ให้นกัเรียนได้เรียนรู้การปรับตวั การคบเพื่อนตา่งเพศ การดแูลตวัเอง  กิจกรรมที่สง่เสริมบทบาทหน้าที่
การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี กิจกรรมที่ฝึกทกัษะการคิดอยา่งเป็นระบบ เสริมความมีวินยัความรับผิดชอบ เป็นต้น 

ทัง้นี  ้แนวคิดเก่ียวกับพัฒนาการของผู้ เรียนในแต่ละช่วงชัน้ (Year Based) จะช่วยในการก าหนดกรอบ
คณุลกัษณะของผู้ เรียนที่พึงประสงค์ได้ตามแต่ละช่วงชัน้ และท าให้เห็นทิศทางการพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียนอย่างเป็น
ระบบและมีความตอ่เนื่องภายใต้การจดักิจกรรมตา่งๆ ท่ีสถานศึกษาต้องการจะพฒันานกัเรียนในแตล่ะช่วงอายทุี่ชดัเจน 
และสอดรับกบัการเจริญเติบโตตามพฒันาการของนกัเรียนอยา่งเป็นรูปธรรมมากขึน้ด้วย 

2. สร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบริการ (Service Learning) ในการพฒันานกัเรียนสิ่งที่ส าคญัประการหนึ่ง
คือ การสร้างโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าให้กับนกัเรียน การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ค่านิยมที่
เหมาะสม การเรียนรู้ผา่นกิจกรรมบริการตา่งๆที่ทางโรงเรียนจดั หรือกิจกรรมบริการท่ีนกัเรียนได้จดัร่วมกบัชมุชน สงัคม จะ
เป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้มีประสบการณ์ตรง สามารถน าความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพ หรือความรู้ที่เก่ียวข้องไป
ประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิจริงภาคสนาม นกัเรียนจะเกิดการเรียนรู้โดยตรงด้วยการลงมือท าเอง ตัง้แต่การส ารวจประเด็น
ปัญหา หรือความต้องการของชุมชน การวางแผนงาน การเสนอโครงการ การอนุมัติโครงการ การจัดสรรงบประมาณ
คา่ใช้จ่ายที่เหมาะสม แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ เรียนรู้การแก้ไขปัญหาอปุสรรคในการจดักิจกรรมนัน้ๆ ซึง่จะ
เป็นประโยชน์ทัง้ต่อตวันกัเรียนและชมุชน การจดัการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบริการนี ้จะบ่มเพาะให้นกัเรียนได้เรียนรู้หลกัของ
การเป็นคนดี มีจิตอาสา เสียสละ ได้รับรู้และตระหนกัถึงปัญหาสงัคม เกิดการบ่มเพาะคณุธรรมจริยธรรมที่ดีอีกทางหนึ่ง
ด้วย 

3. การบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One-stop Service) งานบริการนกัเรียนก็เป็นอีกงานหนึ่ง ทัง้นีเ้พื่อให้
การบริการต่างๆของสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ(One-stop 
Service) จะเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบันกัเรียน ผู้ปกครอง หรือผู้ ใช้บริการอื่นๆ ท่ีมาติดต่อโรงเรียนได้รับบริการที่
ประทบัใจ เช่น งานทะเบียนประวตัิ งานปกครองและวินยั งานวิชาการ งานบริหารทัว่ไป และงานอื่นๆที่เก่ียวข้องด้านการ
บริการ ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการต่างๆในเชิงบรูณาการมากขึน้  เช่น มีฐานข้อมูลของนักเรียนที่
สามารถเช่ือมต่อกัน สามารถน าข้อมูลสารสนเทศนัน้มาใช้เพื่อการบริหารงาน การตดัสินใจ การช่วยเหลือและการแก้ไข
ปัญหาตา่งๆของนกัเรียนได้อยา่งเป็นระบบ การบริหารจดัการและการให้บริการแบบจดุเดียวเบ็ดเสร็จนี ้จะช่วยลดขัน้ตอน 
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เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ท าให้การบริการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากขึน้ และจะช่วยให้ผู้ ใช้บริการทัง้นกัเรียน 
ผู้ปกครอง มีความพงึพอใจตอ่การให้บริการของโรงเรียนมากขึน้ด้วย 

4. การสร้างเครือข่ายกิจกรรม (Activity Network) เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้และการพฒันานกัเรียน การ
น าระบบเครือข่ายชุมชน เครือข่ายองค์กรทางสงัคมและเครือข่ายกิจกรรมอื่นๆมาเป็นภาคีร่วมกับสถานศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม  ซึง่การสร้างเครือขา่ยกิจกรรมจะชว่ยให้เกิดรูปแบบการให้บริการ หรือ รูปแบบการจดักิจกรรมมีความเข้มแขง็มาก
ขึน้ เครือข่ายกิจกรรมนีจ้ะได้มีสว่นร่วมกนัในการสนบัสนนุทรัพยากร งบประมาณ หรืออื่นๆร่วมกบัสถานศึกษา ก่อให้เกิด
การประสานประโยชน์ในเร่ืองต่างๆ ทัง้ในส่วนของการพัฒนานักเรียน ครูและบุคลากร อีกทัง้ยังเป็นโอกาสในแบ่งปัน
ประสบการณ์ในการท างานท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันาเยาวชนร่วมกนัด้วย 

ปัจจัยเอือ้ต่อความส าเร็จในการการบริหารกิจการนักเรียน 
1.ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้น าทางการศึกษา ในฐานะที่เป็นผู้บริหารมืออาชีพ จึงต้องมีบทบาทในการ

ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนให้เกิดประสิทธิ ภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของก าไลทอง  
จนัทร์ไทยศร (2556)  ได้แก่ 

1.1 มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารการศกึษาตามนโยบายการพฒันาประเทศไทยสูก่ารศกึษา 4.0   
ภายใต้สถานการณ์ทางสงัคมที่เปลีย่นแปลง  

1.2 สามารถน าระบบเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ ทางการศกึษา มาใช้ในการบริหารจดังานกิจการ 
นกัเรียนได้อยา่งเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลง 

1.3 มีภาวะความเป็นผู้น า รู้เทา่ทนัการเปลีย่นแปลงและสามารถรับมือกบัสถานการณ์ตา่งๆได้อยา่ง  
เหมาะสมและทนัเหตกุารณ์  

1.4 ปรับกระบวนทศัน์ในการบริหารจดัการสถานศึกษา ต้องสร้างให้ครูและบุคลากรมีทกัษะในการ
ท างาน ด้านการบริหารกิจการนักเรียน อันจะส่งผลที่ดีต่อการปฏิบัติงานการพัฒนาผู้ เรียนและแก้ไขปัญหาต่างๆของ
นกัเรียนได้อยา่งมีคณุภาพ 

1.5 สามารถจดัหาทรัพยากรบคุคล งบประมาณและอื่นๆท่ีสนบัสนนุการจดับริการและจดักิจกรรม 
นกัเรียนได้อยา่งเพียงพอตอ่การปฏิบตัิงานของทีมงาน ท าให้งานมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  
  1.6 มีการก ากบัติดตาม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ สนบัสนนุ และประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูและ
บคุลากรอยา่งเป็นระบบ  

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นกลไกที่ส าคญัในการขบัเคลื่อนงานบริการและงานกิจกรรมนกัเรียน/
นกัศกึษา ครูและผู้ที่เก่ียวข้องกบันกัเรียนจะต้องมีบทบาทมากขึน้ จากการศกึษาของอชิตา หาดอ้าน (2545: 45) ได้กลา่ว
วา่ ยงัพบปัญหาเก่ียวกบัการบริหารกิจกรรมพฒันานกัเรียนอยู่มาก ปัญหาส าคญัในการ บริหารกิจกรรมพฒันานกัเรียน 
คือ ครูไม่ให้ความส าคญักับการจดักิจกรรมพฒันานกัเรียน ครูขาดความรู้ความเข้าใจ ปล่อยให้นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ตามยถากรรม ดงันัน้ ครูหรือผู้ที่เก่ียวข้องควรจะต้องมีการปรับเปลีย่นบทบาทการท างานของครูด้านกิจการนกัเรียน  ได้แก่ 

2.1 มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านกิจการนกัเรียน สามารถปรับตวัให้เข้ากบันกัเรียนยคุใหมไ่ด้ การ 
พัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ เป็นการบูรณาการงานทัง้ส่วนงานวิชาการและงานกิจการนักเรียน ต้องค านึงถึง
ลกัษณะของผู้ เรียนที่มีการเปลีย่นแปลงเป็นเด็กนกัเรียนพนัธ์ใหม ่ไมใ่ช่เด็กในยคุอดีต  

2.2 มีความรู้เก่ียวกบัจิตวิทยาพฒันาการของเด็กในแตล่ะช่วงวยั เพื่อน าองค์ความรู้ของพฒันาการ  
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นกัเรียนในแต่ละคน มาวิเคราะห์ สงัเคราะห์ร่วมกบัสถานการณ์การเรียนรู้ทางสงัคมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อจดัท าแผนพฒันา
นกัเรียนในภาพรวม ทัง้การจดับริการและการจดักิจกรรมตา่งๆให้สอดคล้องกบัพฒันาการของนกัเรียนยคุใหมท่ี่เหมาะสม  

2.3 เปลี่ยนบทบาทจากครูที่เน้นการสอนเป็นหลัก ไปเป็นอาจารย์พี่เลีย้งหรือโค้ช ด้วยการเข้าถึง 
ความรู้ที่มากขึน้ของนกัเรียนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูจึงต้องปรับตวัใหมจ่ากผู้สอนหลกั เป็นเป็นผู้ ชีแ้นะความรู้ 
เป็นผู้ ให้ค าแนะน าปรึกษาให้นกัเรียนสามารถแสวงหาความรู้เป็น และค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการได้ ครูต้ องเป็นผู้สร้าง
โอกาสการเรียนรู้ให้กบันกัเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การพฒันานกัเรียนในมิติตา่งๆ 

2.4 สร้างกระบวนทศัน์ใหมใ่นการจดักิจกรรมนกัเรียน ครูต้องสามารถจดักิจกรรมให้หลากหลาย น า 
หลกัการ แนวคิด วิธีการใหม่ๆที่เก่ียวกับการพฒันานักเรียนยุคใหม่ เน้นที่ผู้ เ รียนเป็นส าคญัมาเป็นฐานคิดในการสร้าง
กิจกรรม เพื่อให้กิจกรรมสอดคล้องกบัความสามารถ ความสนใจ และความถนดัของนกัเรียน  

3.ผู้ปกครองและชุมชน  การบริหารแบบมีสว่นร่วมจากทกุภาคส่วนจะช่วยให้นกัเรียน ได้รับการพฒันาแบบ
องค์รวม ปัจจุบนัผู้ปกครองและชุมชนนบัวา่มีบทบาทและความส าคญัเป็นอย่างมาก ในการสง่เสริมและสนบัสนนุการจดั
กิจกรรมตา่งๆ ได้แก่ 

3.1 เป็นปราชญ์ท้องถ่ินหรือบคุคลต้นแบบการเรียนรู้ในชมุชน ที่นกัเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ 
เช่น การอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน การเกษตร การอาชีพ วิถีของชมุชน เป็นต้น  

3.2 เป็นหนว่ยงานเครือขา่ยหรือแหลง่เรียนรู้ชมุชน ที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกบัสถานศกึษา 
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ทกัษะการใช้ชีวิตของนกัเรียน เช่น การสง่เสริมคุณธรรม-จริยธรรม การบ่มเพาะคนดี จิตอาสาเพื่อ
การบ าเพ็ญประโยชน์ตอ่ชมุชน การอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อมในชมุชน เป็นต้น   

3.3 การมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองและชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็ง จะเป็นพลังส าคัญในการส่งเสริม 
สนบัสนนุสร้างความตะหนกัรู้ให้แก่นกัเรียนเกิดจิตส านกึเป็นคนดีของชมุชนด้วย  

4. นักเรียน คือทรัพยากรมนษุย์ที่มีคณุค่า หากได้รับการพฒันาและการบ่มเพาะที่ถกูต้องเหมาะสม พวกเขาก็
จะเติบโตเป็นคนดี มีความรู้ มีศกัยภาพ มีความรู้ความสามารถ มีทกัษะที่จ าเป็นตอ่การด าเนินชีวิต เป็นคนดี และสามารถ
อยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ โดยคณุลกัษณะนกัเรียนที่พงึประสงค์ ควรมีคณุลกัษณะ ดงันี  ้

 4.1. มีความรู้คูค่ณุธรรม  
 4.2 รู้เทา่ทนัการเปลีย่นแปลง 
 4.3 เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและประชาคมโลก 
 4.4 มีจิตอาสาเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม 
 4.5 มีทกัษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 4.6 มีนิสยัใฝ่เรียนรู้อยา่งตอ่เนื่อง 
 4.7 สามารถใช้ชีวิตได้อยา่งสมดลุโดยยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.8 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 4.9 มีความคิดริเร่ิมน าไปสูก่ารสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ 
จากปัจจยัเอือ้ต่อความส าเร็จในการการบริหารกิจการนกัเรียน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้น าทาง

การศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง/ชุมชน  และนกัเรียน มีผลต่อการบริหารจดัการงานกิจการนกัเรียน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สมพร โพธ์ิก าเนิด (2558) ท่ีพบว่า ในการบริหารงานกิจการนกัเรียนควรสร้าง 1) ความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 2) ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน ก าหนดทิศทาง
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แนวทางในการด าเนินงาน 3) ควรมีการคดัเลือกบคุลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถมาปฏิบตัิหน้าที่ในงาน และ 4 ) ควรมี
การสนบัสนนุสง่เสริมการจดัตัง้ชมรม สง่เสริมการใช้เวลาวา่งที่เกิดประโยชน์สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน และยงั
เสนอแนวทางการพฒันา ในประเด็นท่ี 1 การพฒันาการก าหนดกลยทุธ์และแนวทางการปฏิบตัิตามกลยทุธ์การบริหารงาน
กิจกรรมนกัเรียน นกัศกึษา มีแนวทางการพฒันาดงันี ้1) ควรมีการประชมุรับฟังความคดิเห็นข้อเสนอแนะงานด้านกิจกรรม
นกัเรียน นกัศึกษาจากผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง 2) ควรมีการคดัเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิหน้าที่ครู
ด้านงานกิจกรรมนกัเรียน นกัศึกษา และ 3) ควรจดักิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ สอดคล้องกบัความต้องการ ความสนใจ 
ของผู้ เรียน ประเด็นที่ 2 การมีความสว่นร่วมด าเนินการวเิคราะห์จดุเดน่-จดุด้อยเพื่อก าหนดแนวทางในการพฒันาปรับปรุง
การบริหารงานครูที่ปรึกษาด้วย  

 
ภาพที่ 2 แนวทางการบริหารกจิการนักเรียน : ความท้าทายภายใต้บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง 

 

 จากภาพที่ 2 แสดงแนวคิดที่สง่ผลต่อการบริหารกิจการนกัเรียน ภายใต้บริบทสงัคมที่มีการเปลี่ยน แปลงอย่าง
รวดเร็ว ผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องปรับกระบวนทศัน์ในการจดัการงานกิจการนกัเรียนที่ตอบโจทย์เพื่อเตรียมนกัเรียนและ
พฒันานักเรียน โดยปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพผู้ เรียนที่เปลี่ยน ไป โดยมีกลไกที่ส าคญัในการ
ด าเนินงานคือ ครู/บคุลากร รวมทัง้ผู้ปกครองและชุมชนที่ต้องมีสว่นร่วมในการพฒันานกัเรียนให้บรรลตุามเป้าหมาย คือ
คณุลกัษณะนกัเรียนที่พงึประสงค์  

 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 

 ประการท่ี 1.ผู้บริหารสถานศกึษาและผู้น าทางการศกึษาได้ปรับกระบวนทศัน์ เกิดมมุมองใหม่ๆ เก่ียวกบัรับมือกบั
บริบทสงัคมการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นความท้าทายต่อการพฒันางานการบริหารกิจการนกัเรียน ตามนโยบายการพฒันา
ประเทศไทยสูก่ารศกึษา 4.0 และเพื่อให้การบริการและการจดักิจกรรมเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ เรียนและสถานศกึษา 
 ประการท่ี 2.ครูและบคุลากรทางการศกึษาเข้าใจการปรับเปลีย่นบทบาทตนเอง จากที่เน้นบทบาทครูเป็นส าคญั 
ไปสู่ผู้ เรียนเป็นส าคญั และจากบทบาทครูที่เน้นการสอน เป็นครูผู้ ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่นักเรียนมากขึน้ และเข้าใจ
ลกัษณะของผู้ เรียนยคุใหมท่ี่เปลีย่นไปจากเดิม 

ความท้าทายภายใต้

บริบทสงัคมที่เปลีย่นแปลง ผู้บริหารสถานศกึษา

การบริหารกิจการนกัเรียน

1)Year based

2)Service learning

3) One stop service

4) Activity network

ครู/บคุลาการ

ผู้ปกครอง/ชมุชน

คณุลกัษณะนกัเรียน

ที่พงึประสงค์
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 ประการที่ 3.นักเรียน จะได้รับการบริการที่เหมาะสมจากสถานศึกษา และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการที่
แตกต่างกันของนักเรียน  กิจกรรมมีความหลากหลาย สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด เพื่อให้ผู้ เรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม สามารถเผชิญและปรับตวักบัโลกยคุใหม่  มีคณุลกัษณะของนกัเรียนที่พึงประสงค์ 
สามารถน าพาประเทศไปสูค่วามยัง่ยืนได้ 
 ประการที่ 4.ผู้ปกครองและชุมชน สงัคม เกิดการท างานร่วมกันในระบบเครือข่าย ที่จะเป็นกลไกส าคญัในการ
สร้างพลงัเยาชน เพื่อให้เขาเหลา่นีเ้จริญเติบโตและเป็นทรัพยากรมนษุย์ที่มีคณุภาพของสงัคม และประเทศชาติตอ่ไป 

สรุป  การบริหารกิจการนักเรียน : ความท้าทายภายใต้บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง ผลกระทบทางสังคม ที่
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเข้าใจ ได้แก่ 1.ลกัษณะผู้ เรียนท่ีเปลีย่นไป  2. ยคุเทคโนโลยีและการสือ่สารท่ีรวดเร็ว  3. ทกัษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  4. ความหลากหลายทางวฒันธรรม และ 5. การศึกษา 4.0 ท่ีน าไปสูก่รอบแนวคิดในการบริหาร
กิจการนกัเรียน ท่ีผู้บริหารสถานศกึษา ในฐานะผู้น าสถานศกึษายคุใหม่จะต้องวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อหาแนวทางการบริหาร
กิจการนกัเรียน ได้แก่ 1. แนวคิดเก่ียวกับพัฒนาการของผู้ เรียนในแต่ละช่วงชัน้ (Year Based)  2. สร้างการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมบริการ(Service Learning) 3. การบริการแบบจดุเดียวเบ็ดเสร็จ (One-stop Service)   และ 4. การสร้างเครือขา่ย
กิจกรรม (Activity Network) ที่สอดคล้องและเหมาะสมกบับริบทผลกระทบทางสงัคมที่เปลี่ยนแปลงข้างต้น   การบริหาร
กิจการนกัเรียนที่ดี ย่อมจะก่อให้ประโยชน์โดยตรงตอ่ผู้ เรียนในการพฒันาตนเอง เห็นคณุคา่ในตนเอง มีคณุธรรมจริยธรรม
ที่ดี  มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น า และใช้หลกัการบริหารแบบมีสว่นร่วม
ของคณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์การเครือข่ายอื่นๆ เป็นพลงัขบัเคลื่อนการพฒันานกัเรียนไป
พร้อมๆกนั 

ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เพื่อการน าไปใช้ 

1. ผู้ บริหารสถานศึกษาควรมีการพัฒนาบุคลากร เช่น มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูและบุคลากรของ

สถานศึกษาเก่ียวกับการจัดกิจกรรมนกัเรียนในรูปแบบใหม่ๆ  เพื่อเตรียมความพร้อมให้ครูมีทกัษะที่จ าเป็นต่อบทบาท

หน้าที่ของครูที่ก าลงัจะเปลี่ยนไป จากครูผู้ สอนไปสู่การเป็นโค้ช เป็นครูผู้ สนับสนุน หรือครูผู้ ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่

นกัเรียน  ที่ต้องให้ความส าคญักบัสถานภาพและบริบทนกัเรียนท่ีแตกต่างกนั  เมื่อครูมีความพร้อมมีทกัษะ มีความเข้าใจ 

ครูจะสามารถช่วยเหลอืและพฒันาศกัยภาพนกัเรียนให้มีคณุภาพตามเปา้หมายที่ต้องการได้และเกิดประสทิธิภาพด้วย 

2. ผู้บริหารสถานศกึษา ควรเปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครองและนกัเรียนได้มีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอ

ความต้องการในการพัฒนางานกิจการนักเรียนอย่างสม ่าเสมอ น าความคิดเห็นเหล่านัน้มาปรับปรุงและพัฒนาการ

บริหารงานกิจการนกัเรียนให้เกิดประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผลสงูสดุกบัการบริหารจดัการสถานศกึษาตามเปา้หมายที่

ก าหนดไว้ 

3.ผู้บริหารสถานศึกษาควรเร่งสร้างรู้ความเข้าใจร่วมกันให้กับครู/บุคลากร นักเรียน ผู้ ปกครอง รวมทัง้ผู้ ที่

เก่ียวข้องอื่นๆ เก่ียวกบัทิศทางการบริหารงานกิจการนกัเรียนภายใต้บริบทสงัคมที่เปลี่ยนแปลง และสภาพสงัคมที่ มีการ

แข่งขนัสงูที่ยงัต้องมุง่เน้นการพฒันานกัเรียนแบบองค์รวม มุง่พฒันาศกัยภาพความสามารถ ตามความสนใจ/ความถนดั

ของนกัเรียนที่แตกต่างกนั ซึ่งจะเป็นการบูรณาการทัง้วิชาการและกิจการนกัเรียน ทัง้นีเ้พื่อให้นกัเรียนได้รับการพัฒนา

ทกัษะที่จ าเป็นตอ่ศกึษาตอ่ การท างานและการใช้ชีวิตในอนาคตได้อยา่งมีความสขุ  
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บทคัดย่อ 

กระบวนการคิดวิเคราะห์คือทกัษะที่สามารถสอนและฝึกฝนได้โดยการซกัถามค าถามปลายเปิดและการอภิปราย   
อย่างไรก็ตามปัญหาส าคญัที่พบในกลุ่มตวัอย่าง   คือผู้ เรียนขาดความกระตือรือร้นในการคิดวิเคราะห์   เนื่องจากเกิด
ความรู้สึกกดดนัจากสภาพแวดล้อมในห้องเรียนทัง้ต่อครูผู้สอน และเพื่อนร่วมชัน้เรียน   ท าให้ไม่กล้าซกัถามและแสดง
ความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้อื่น   การใช้สื่อออนไลน์ประเภทโซเชียลมีเดีย (social media) ประกอบการเรียนการสอน
สามารถปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียน   กระตุ้นและฝึกทกัษะการซกัถามและการแลกเปลีย่นความคิดเห็นเชิง
วิชาการได้   จากการศึกษาการน าโซเชียลมีเดีย ได้แก่ เฟสบุ๊ค (Facebook) มาใช้ในการเรียนการสอนผ่านเทคนิคการ
อภิปรายผ่านสื่อออนไลน์ (online discussion) ร่วมกับการเรียนการสอนในห้องเรียนผ่านเทคนิคการอภิปรายแบบ
เผชิญหน้า (face-to-face discussion) เพื่อพฒันากระบวนการคิด พบว่าผู้ เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เฟสบุ๊คเป็นสื่อ
การสอน   และเทคนิคนีส้ามารถลดความกดดนัจากสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้ดี   ช่วยเสริมสร้างอิสรภาพทางความคิด
ท าให้ผู้ เรียนกล้าซกัถามและแลกเปลีย่นความคดิเห็นทางวชิาการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ   และสง่ผลให้เกิดการพฒันาการ
คิดวิเคราะห์ได้อยา่งมีนยัส าคญั 
ค าส าคัญ: การคิดวิเคราะห์ การอภิปรายออนไลน์  สือ่โซเชียลมีเดีย 
 
Abstract 

Critical thinking is a skill that can be taught and practiced by asking the open-ended questions and 
discussions. However, the major problem of our students was the lack of motivation for critical thinking, which 
affected by peer pressure involving teacher and classmate, which hindered an academic inquiry and 
discussion activities in the classroom. The use of social media as a tool for teaching enables to change 
learning behavior of students and develop academic inquiry and discussion skills. In this research, the 
combination of face-to-face discussion and online discussion via Facebook was studied. The result depicted 
that students preferred this mode of discussion as the learning activity, since it reduced peer pressure in the 
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classroom. The social media significantly stimulated freedom thinking that effectively initiated academic 
inquiry and discussion leading to the improvement of critical thinking.  
KEYWORDS: CRITICAL THINKING, ONLINE DISCUSSION, SOCIAL MEDIA  
 

1. บทน า 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ถือเป็นรากฐานที่ส าคญัของระบบการศึกษา   เพราะมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนรู้จกัคิดอย่างมี

วิจารณญาณ คิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา   ผู้ เรียนสามารถน าความรู้พืน้ฐานท่ีได้รับจากการเรียนในห้องเรียนไป
ประยกุต์ใช้ได้อย่างสร้างสรรค์   เพื่อการวิเคราะห์ข้อมลูข่าวสารในชีวิตประจ าวนั   แก้ปัญหาในการท างาน  และต่อยอด
องค์ความรู้เพื่อการสร้างนวตักรรมใหม่   ก่อให้เกิดการพฒันาทางปัญญาที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคม (Norris, 1985)   การ
พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ถือเป็นขัน้ตอนที่ต้องอาศัยการเรียนรู้และการฝึกฝน   เพื่อใ ห้ผู้ เรียนสามารถพัฒนา
กระบวนการคิดของตนเองจากการคิดวิเคราะห์ขัน้ต้นไปสูก่ารคิดวิเคราะห์ขัน้สงู และสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ได้   ซึง่ถือวา่เป็นการพฒันาขัน้สงูสดุของกระบวนการคิดวิเคราะห์ (Sternberg, 1987) 

การศกึษาเก่ียวกบักระบวนการคิดวิเคราะห์ (critical thinking)  พบวา่เร่ิมต้นขึน้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19   โดย
พบหลกัฐานงานวิจยัและการกล่าวถึงการพฒันากระบวนเรียนรู้เพื่อสง่เสริมการคิดอย่างเป็นระบบ ( think well) ของนกั
ศึกษาศาสตร์ชาวอังกฤษและสหรัฐอเมริกา (Pithers and Soden, 2000)   และมีการให้ค าจัดกัดความของการคิด
วิเคราะห์จากนกัวิจยัหลากหลายแขนง  ซึ่งพบว่าค าจ ากดัความส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกนั (Chance, 1986; Mayer 
and Goodchild, 1990; Kuhn, 1991 และ Ennis, 1993)   โดยการคิดวิเคราะห์ตามค านิยามของ Scriven และ Paul 
หมายถึง  “กระบวนการที่เป็นระบบระเบียบในทางความคิดที่ใช้ทกัษะการสร้างแนวคิด  การประยกุต์  การวิเคราะห์  การ
สงัเคราะห์  และการประเมินข้อมูลที่รวบรวมมาจากการสงัเกต  ประสบการณ์  การคิดทบทวน  การใช้เหตุผลหรือการ
สือ่สาร   เพื่อเป็นสิง่ชีน้ าความเช่ือหรือสิง่ที่จะกระท า” (Scriven and Paul, 1996 และยงค์วิมล เลณบรีุ, 2555)   ในปีค.ศ. 
1985 Nickerson และคณะได้รายงานผลการวิเคราะห์กระบวนการเรียนการสอน   และได้กลา่ววา่  “สิง่ที่คกุคามศกัยภาพ
ของมนุษย์   ไม่ใช่การไร้ความรู้   แต่เป็นความไม่มีเหตุผลของมนุษย์” (Nickerson et. al., 1985 และยงค์วิมล เลณบุรี, 
2555)   ซึง่ผลงานวิจยันีไ้ด้กระตุ้นให้เกิดการค้นคว้า พฒันา และปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้
ควบคู่การกบัการสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์   ในเวลา 2 ปีตอ่มา Sternberg ได้วิเคราะห์ปัจจยัที่ขดัขวางกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ 7 ประการ คือ  1. ความเช่ือของครูผู้สอนวา่ครูคือผู้ให้ความรู้ แตแ่ท้จริงแล้วในหลกัการ
ของการพฒันาการคิดวิเคราะห์ ครูจะต้องเรียนรู้จากผู้ เรียนด้วยเช่นกนั  2. การสร้างทกัษะการคิดวิเคราะห์ถือเป็นหน้าที่
ของครูผู้สอน  ซึ่งต้องขวนขวายหาเทคนิคการเรียนรู้ที่ เหมาะสมเพื่อสร้างกลไกการคิดวิเคราะห์แก่ผู้ เรียน  3. การสร้าง
หลกัสตูรท่ีเหมาะสมต่อผู้ เรียน เนือ้หา และวฒันธรรมการเรียนรู้เพื่อฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์  4. การสร้างทกัษะการคิด
วิเคราะห์ต้องอาศยัการผสมผสานเทคนิคการเรียนรู้ที่เหมาะสมมากกว่า 1 รูปแบบ  5. สิ่งที่ส าคญักว่าการได้ค าตอบที่
ถกูต้อง คือกระบวนการคิดที่น าไปสูค่ าตอบท่ีเหมาะสม  6. การอภิปรายถือเป็นเปา้หมายของการคิดวิเคราะห์ และน าไปสู่
บทสรุปทางความคิด  และ 7. ทกัษะการคิดวิเคราะห์สร้างได้จากการสอนและการเรียนรู้ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ทกัษะทางความคิดที่ดี (Sternberg, 1987)  

ในปีค.ศ. 1999 Johnson รายงานผลงานวิจัยว่า การเรียนรู้แบบกลุ่ม (collaborative peer learning) ช่วย
พฒันากระบวนการสร้างแนวคิดและสร้างความพงึพอใจตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียน   (Johnson and Johnson, 1999)   จาก
ข้อมูลการวิจยัของ Wood พบว่าการถามค าถามสามารถช่วยพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ไปสู่ระดบัที่สงูขึน้ได้ (Wood 
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and Wood, 1996)   ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ Bruning ที่พบว่าการถามค าถามปลายเปิด (open-ended question) 
โดยครูผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้ เรียนได้ใช้ความคิดวิเคราะห์เพื่อประเมินความเข้าใจและน าความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ในการ
ตอบค าถาม (Bruning, 2005)   และจากการศกึษาของ Anderson และคณะ (Anderson et al., 2001)  สนบัสนนุแนวคิด
ของ Kuhn ว่าทกัษะการคิดวิเคราะห์สามารถพัฒนาได้จากการเรียนการสอน   และเทคนิคการเรียนรู้แบบเผชิญหน้า 
(face-to-face peer interaction) สามารถสง่เสริมการพฒันาการคิดวิเคราะห์ได้   หากแต่พบวา่เทคนิคนีเ้ป็นอปุสรรคต่อ
การอธิบายให้เหตผุลซึง่ขึน้อยูก่บัประสบการณ์และความรู้พืน้ฐานของแตล่ะบคุคลเป็นส าคญั (Kuhn, 1991) 

ในศตวรรษที่ 20 และ 21   การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสารได้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
มากมายตอ่ระบบการศกึษาทัว่โลก   โดยได้เปิดโอกาสให้เกิดการสร้างเทคนิคการเรียนรู้รูปแบบใหม่ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์   
ท าให้การเรียนรู้ไม่ถูกจ ากัดอยู่แค่ภายในห้องเรียน แต่สามารถท าได้ทุกสถานที่และทกุเวลาที่ผู้ เรียนต้องการ (Cheung 
and Hew, 2005)   สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ถกูน ามาใช้ในการพฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ (online discussion) ซึ่งพบว่ามีข้อดีต่อการพฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์หลายประการ 
คือ  1. ท าให้การเรียนรู้ไม่ถูกจ ากัดด้วยเวลา การซกัถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสามารถเกิดขึน้ได้ตลอดเวลาทัง้
ภายในและภายนอกห้องเรียน  2.  บทสนทนาที่เกิดระหวา่งการซกัถามและแลกเปลีย่นความคิดเห็นจะถกูบนัทึกไว้ท าให้
สามารถน าไปเรียนรู้และวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ต่อไปในภายหลงั  3. สื่อออนไลน์ช่วยลดและท าลายความเขินอายที่เกิดขึน้
จากการซกัถามและการแลกเปลีย่นความคดิเห็นแบบเผชิญหน้า (face-to-face discussion)  และ 4. ผู้ เรียนมีเวลามากขึน้
ในการใช้ความคิด เพื่อท าความเข้าใจกบัเนือ้หาอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นในเร่ืองที่สนใจ และการสื่ อสาร
ด้วยตวัอกัษรบนเว็บเพจ (webpage) สามารถเพิ่มทกัษะการเขียนได้อีกด้วย (Cheong and Cheong, 2008) 

จากผลการวิจยัของ Kamin และคณะในปีค.ศ. 2001 แสดงให้เห็นว่าเทคนิคการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์สามารถ
สง่เสริมการเรียนรู้ กระตุ้นการคิดวิเคราะห์ และการอภิปรายเชิงวิชาการได้ดีในระดบัเดียวกนักับเทคนิคการเรียนรู้แบบ
เผชิญหน้า (Kamin et al., 2001)   และลา่สดุในปี ค.ศ. 2008 Guiller และคณะได้รายงานผลงานวิจยัที่สอดคล้องกนักับ
กลุ่มวิจัยของ Kamin   โดยพบว่าผู้ เรียนมีความพึงพอใจต่อการอภิปรายผ่านสื่อออนไลน์มากกว่าการอภิปรายแบบ
เผชิญหน้า   อย่างไรก็ตาม Guiller ได้ให้ข้อสรุปวา่การพฒันาการคิดวิเคราะห์ควรใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบผสมผสานโดย
ใช้ทัง้การอภิปรายแบบเผชิญหน้าและการอภิปรายผา่นสือ่ออนไลน์ร่วมกนั (Guiller et al., 2008) 

ในการเรียนการสอนวิชาสมัมนาระดบับณัฑิตศกึษา ตามหลกัสตูรของภาควิชาเภสชัเวทและเภสชัพฤกษศาสตร์ 
คณะเภสชัศาสตร์   ได้สะท้อนให้เห็นปัญหาเก่ียวกบัความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียน   จากการสงัเกตข้อมูล
เบือ้งต้น พบวา่นิสติไมค่อ่ยถามค าถามในวิชาสมัมนา   โดยหลงัจากการฟังสมัมนาในแตล่ะสปัดาห์   ผู้น าเสนอสมัมนาจะ
ได้รับค าถามจากเพื่อนร่วมชัน้ประมาณ 2-3 ค าถาม จากจ านวนผู้ เรียน 20 คน   และค าถามที่ได้มกัเป็นค าถามปลายปิด 
(close-ended question)   ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการพัฒนากระบวนการคิด
วิเคราะห์ในขัน้สงู   จึงท าให้อนมุานได้วา่นิสติในระดบับณัฑิตศกึษาของภาควิชาไมส่ามารถจบัประเด็นส าคญัของเร่ืองที่ดู
และฟัง   และไมส่ามารถใช้ความคิดในระดบัการคิดวิเคราะห์ในเร่ืองที่ดแูละฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ท าให้ไม่สามารถ
วิเคราะห์ หาเหตผุลและประเมินความส าคญัของข้อมลูเพื่อน าไปสูก่ารซกัถาม แสดงความคิดเห็น และหาข้อสรุปได้    

งานวิจัยนีจ้ึงเกิดขึน้เพื่อแก้ปัญหาในการเรียนการสอนวิชาสมัมนา   โดยเน้นการประยกุต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบการฝึกและการปฏิบตัิร่วมกันทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อฝึกการตัง้ค าถามและแสดงความคิดเห็นเชิง
วิชาการโดยใช้เทคนิคการอภิปรายแบบเผชิญหน้า ( face-to-face discussion) ร่วมกับเทคนิคการอภิปรายผ่านสื่อ
ออนไลน์ (Kamin et al., 2001 และวีระ ไทยพานิช, 2552)  โดยครูผู้สอนท าหน้าที่ให้ค าแนะน าเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ
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การเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์   ส าหรับงานวิจยันีเ้ลือกใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) ซึ่งเป็นสื่อโซเชียล
มีเดียที่ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนกัเรียนและนักศึกษา   ซึ่งจะช่วยท าให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกคุ้นเคยและผ่อน
คลายในการใช้งาน   แตกต่างจากสื่อการสอนออนไลน์ (e-learning) ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น Blackboard, Moodle และ 
CourseVille เป็นต้น   ซึง่อาจไม่ดงึดดูความสนใจของผู้ เรียนให้เกิดความกระตือรือร้นในการใช้งาน เนื่องจากยงัมีลกัษณะ
เหมือนห้องเรียนเพียงแต่อยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์   ดงันัน้การใช้เฟสบุ๊คเป็นสื่อการเรียนการสอนจะสามารถช่วย
กระตุ้นและใช้ฝึกฝนเพื่อสร้างทกัษะการคิดวิเคราะห์จากการตัง้ค าถามและการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการได้   โดยผล
การศึกษาจะพิจารณาจากจ านวนค าถาม ประเภทของค าถาม พฤติกรรมในการซกัถาม และการแสดงความคิดเห็นเชิง
วิชาการอยา่งสร้างสรรค์จากผู้ เรียนเป็นส าคญั   โดยมีครูผู้สอนท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
เพื่อสง่เสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 ประยกุต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบการฝึกและการปฏิบตัิร่วมกนัทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อสร้าง
ทกัษะการตัง้ค าถามและการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ 

2.2 พฒันาเทคนิคการเรียนการสอนโดยการใช้สือ่โซเชียลมีเดีย คือ เฟสบุ๊คส าหรับกระตุ้นให้ผู้ เรียนซกัถามและ
แสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการเพื่อพฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ 

 

3. วิธีการวิจัย 
3.1 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอย่าง คือ นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาจากรายวิชาสมัมนา จ านวน 20 คน ของภาควิชาเภสชัเวทและเภสชั

พฤกษศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
3.2 ขัน้ตอนการวิจัย 
ขัน้ตอนในการวิจยั ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ศึกษาและเก็บข้อมูลการทดลองตามเง่ือนไขที่ 1 โดยก าหนดให้กลุ่มตัวอย่างซักถามในห้องเรียนและ

อภิปรายแบบเผชิญหน้า (face-to-face discussion) และผู้ เรียนทุกคนต้องถามค าถามอย่างน้อย 3 ค าถาม ซึ่งเป็น
ข้อก าหนดของรายวิชาสมัมนา  

2. ส ารวจข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัธรรมชาติและทศันคติในการเรียนวิชา
สมัมนาของกลุม่ผู้ เรียนตวัอย่าง   เพื่อให้ทราบถึงสาเหตทุี่แท้จริงของปัญหา และเทคนิคการเรียนการสอนที่ผู้ เรียนคิดว่า
สามารถกระตุ้นให้เกิดการซกัถามและแลกเปลีย่นความคิดเห็นเชิงวิชาการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ    

3. ให้ความรู้เก่ียวกับการใช้ค าถามพัฒนาความคิดและเทคนิคการตัง้ค าถาม โดยมีการสอนแบบบรรยาย
เพื่อให้ความรู้ ร่วมกับการสาธิตเพื่อให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้เทคนิคการตัง้ค าถาม (ทิศนา แขมมณี , 2553 และไพฑูรย์ สินลา
รัตน์, 2554)   และมีการฝึกปฏิบตัิเพื่อให้เกิดทกัษะในการตัง้ค าถามและอภิปรายเพื่อพฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์    

4. ศึกษาและเก็บข้อมูลการทดลองตามเง่ือนไขที่ 2  โดยก าหนดให้กลุ่มตัวอย่างสามารถซักถามได้ทัง้ใน
ห้องเรียนและทางเฟสบุ๊ค และสามารถอภิปรายแบบเผชิญหน้า (face-to-face discussion) และอภิปรายผา่นสือ่ออนไลน์ 
(online discussion) ได้   และผู้ เรียนทกุคนต้องถามค าถามอยา่งน้อย 3 ค าถาม ซึง่เป็นข้อก าหนดของรายวิชาสมัมนา 
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5. ส ารวจข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามเพื่อเปรียบเทียบกระบวนการคิดวิเคราะห์หลงัจากการทดลองตามเง่ือนไข
ที่ 1 และ 2  และส ารวจประสทิธิภาพและความพงึพอใจในการใช้เฟสบุ๊คเป็นสือ่ในการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นการซกัถาม
และอภิปรายเพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์ 

6. รวบรวมข้อมูลผลการทดลองจากทัง้ 2 เง่ือนไข ได้แก่ จ านวนค าถามและการอภิปราย และประเภทของ
ค าถาม ซึ่งแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ตามระดบัการคิดวิเคราะห์   คือ ค าถามแสดงการคิดวิเคราะห์ในขัน้ต้น ได้แก่ ค าถามจาก
การสงัเกต ค าถามทบทวนความจ า ค าถามให้บอกความหมายหรือค าจ ากดัความ และค าถามแสดงการคิดวิเคราะห์ในขัน้
สงู ได้แก่ ค าถามให้อธิบาย ค าถามให้เปรียบเทียบ ค าถามให้จ าแนกประเภท ค าถามให้ยกตวัอย่าง ค าถามให้วิเคราะห์ 
ค าถามให้สงัเคราะห์ ค าถามให้ประเมินคา่ (ชยัวฒัน์ สทุธิรัตน์, 2555)    

7. วิเคราะห์ผลการทดลองและแปรผลทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ยของข้อมลู  วิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม
และแปลผลข้อมลูเป็นร้อยละ  เปรียบเทียบผลการวิจยัจากเง่ือนไขที่ 1 และเง่ือนไขที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ประสทิธิภาพของการ
ใช้เฟสบุ๊คในการเรียนการสอนวิชาสมัมนา   โดยผลการวิจยัด้านประสิทธิภาพของเทคนิคการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นการ
ตัง้ค าถามและการอภิปรายสามารถวิเคราะห์ด้วยการนับจ านวนค าถามที่เกิดขึน้   และผลการวิจัยด้านการพัฒนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์จากประเภทของค าถามที่เกิดขึน้ 

 
4. ผลการวิจัย 

การวิจยัการน าโซเชียลมีเดีย ได้แก่ เฟสบุ๊ค   มาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นการซกัถามและการ
แสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการเพื่อพฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์นี ้  ได้ท าการศึกษาวิจยัโดยเก็บข้อมูลจากกลุม่ผู้ เรียน
ตัวอย่างจ านวน 20 คน ซึ่งเป็นนิสิตจากรายวิชาสัมมนาในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาเภสัชเวทและเภสัช
พฤกษศาสตร์  คณะเภสชัศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   โดยก าหนดเง่ือนไขให้ผู้ เรียนสามารถซกัถามและอภิปรายใน
ห้องเรียนและสามารถใช้เฟสบุ๊คของรายวิชาในการซกัถามและอภิปรายนอกห้องเรียนได้ตลอดเวลา ผู้ วิจัยเก็บข้อมูล
ผลการวิจัยโดยการรวบรวมค าถามและการอภิปรายที่เกิดขึน้ทัง้ในห้องเรียนและบนเฟสบุ๊ค ผลการประยุกต์ใช้โซเชียล
มีเดียเพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์จะวิเคราะห์จากจ านวนค าถามที่เกิดขึน้ทัง้หมด การเปรียบเทียบจ านวนค าถามและ
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียน และวิเคราะห์ประเภทของค าถามที่เกิดขึน้เพื่อวิเคราะห์ระดบัการคิดวิเคราะห์ของกลุ่ม
ตวัอยา่งตามเง่ือนไขที่ 1 และเง่ือนไขที่ 2 ตามล าดบั   

4.1 ผลการวิจัยตามเงื่อนไขที่ 1 และ 2 
งานวิจยันีไ้ด้ก าหนดเง่ือนไขในการทดลอง 2 รูปแบบ คือ เง่ือนไขที่ 1: ก าหนดให้กลุม่ตวัอยา่งซกัถามในห้องเรียน

และอภิปรายแบบเผชิญหน้า (face-to-face discussion) เพียงวิธีเดียว   และเง่ือนไขที่ 2: ก าหนดให้กลุม่ตวัอยา่งสามารถ
ซกัถามได้ทัง้ในห้องเรียนและทางเฟสบุ๊ค (Facebook) และสามารถเลือกซกัถามและอภิปรายแบบเผชิญหน้า (face-to-
face discussion) หรือผ่านสื่อออนไลน์ (online discussion) ก็ได้   โดยผลการวิจัยตามเง่ือนไขที่ 1 และ 2 แสดงใน
แผนภาพท่ี 1 และมีรายละเอียดดงัแสดงในตารางที่ 1-3 ตามล าดบั 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมลูพืน้ฐานในการทดลองและจ านวนค าถามที่เกิดขึน้ทัง้หมดในการทดลองตามเง่ือนไขที่ 1 
และ 2   จากผลการวิจยั พบว่าก่อนการใช้เฟสบุ๊คมีการถามค าถามเฉลี่ย 6 ค าถามต่อสปัดาห์ โดยมีค่าความแปรปรวน
ของจ านวนค าถามต่อสปัดาห์ เทา่กบั 2.78   และมีจ านวนค าถามเฉลีย่ตอ่บคุคล เทา่กบั 2.70 ค าถาม   ในขณะที่หลงัการ
ใช้เฟสบุ๊คมีการถามค าถามเฉลี่ย 9.67 ค าถามต่อสปัดาห์ โดยมีค่าความแปรปรวนของจ านวนค าถามต่อสปัดาห์ เท่ากบั 
2.17  และมีจ านวนค าถามเฉลี่ยตอ่บคุคล เท่ากบั 3.05 ค าถาม (ตารางที่ 2)  เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ก่อนการใช้เฟสบุ๊ค  ผู้ เรียน
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ใช้ค าถามปลายปิด 22 ค าถามและค าถามปลายเปิด 32 ค าถาม   และไม่มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก
กระบวนการซกัถามที่เกิดขึน้ เมื่อมีการใช้เฟสบุ๊คประกอบการเรียนการสอนและผู้ เรียนได้รับค าแนะน าจากคณาจารย์ทัง้ใน
ห้องเรียนและในเฟสบุ๊ค  พบวา่ผู้ เรียนใช้ค าถามปลายปิด 17 ค าถาม  ซึง่ลดลงร้อยละ 25.17 และพบค าถามปลายเปิด 44 
ค าถาม   ซึ่งเพิ่มขึน้ร้อยละ 16.88   และพบการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากกระบวนการซกัถามที่เกิดขึน้ทัง้ใน
ห้องเรียนและทางเฟสบุ๊ค   เมื่อมีการใช้เฟสบุ๊คเป็นสือ่การสอน (ตารางที่ 3) 

 
 

 

ภาพที่ 1  แผนภมูิแสดงจ านวนค าถามจากผู้ เรียนทีเ่กิดขึน้ในการเรียนวิชาสมัมนา 
 
ตารางที่ 1  ข้อมลูพืน้ฐานและจ านวนค าถามที่เกิดขึน้ทัง้หมดในการทดลองตามเง่ือนไขที่ 1 และ 2 

ผลการทดลอง 
เงื่อนไขที่ 1 

Face-to-Face Discussion 
เงื่อนไขที่ 2 

Face-to-Face & Online Discussion 
ผู้ เรียนตวัอยา่ง 20 คน 19 คน 
การน าเสนอสมัมนา/ภาคการศกึษา 9 ครัง้ 6 ครัง้ 

ค าถามในแตล่ะสปัดาห์ 3, 10, 4, 4, 4, 10, 4, 8, 7 ค าถาม 10, 10, 13, 7, 11, 7 ค าถาม 
ค าถามในห้องเรียน 54 ค าถาม 38 ค าถาม 
ค าถามในเฟสบุ๊ค 0 ค าถาม 20 ค าถาม 
การอภิปรายในห้องเรียน 0 ครัง้ 1 ครัง้ 
การอภิปรายในเฟสบุ๊ค 0 ครัง้ 2 ครัง้ 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9

จ านวนค าถาม

สปัดาห์

จ านวนค าถามที่เกิดขึน้ในการเรียนวิชาสัมมนาตามเงื่อนไขที่ 1 
(Face-to-Face Discussion) และเง่ือนไขที่ 2 (Face-to-Face & 

Online Discussion)

เงื่อนไขที่ 1

เงื่อนไขที่ 2
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ตารางที่ 2  การวิเคราะห์จากคา่ทางสถิติพืน้ฐาน และเปรียบเทียบผลการทดลองตามเง่ือนไขที่ 1 และ 2 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
เงื่อนไขที่ 1 

Face-to-Face 
Discussion 

เงื่อนไขที่ 2 
Face-to-Face & 

Online Discussion 

ร้อยละ 
(เงื่อนไขที่ 2 เปรียบเทียบ

กับเงื่อนไขที่ 1) 
ค าถามเฉลีย่ตอ่สปัดาห์ 6 ค าถาม 9.67 ค าถาม เพิ่มขึน้, ร้อยละ 23.40 
คา่ความแปรปรวนของจ านวน
ค าถามตอ่สปัดาห์ 

2.78 2.17 ลดลง, ร้อยละ 12.44 

ค าถามเฉลีย่ตอ่บคุคล 2.70 ค าถาม 3.05 ค าถาม เพิ่มขึน้, ร้อยละ 6.13 
 
ตารางที่ 3  ประเภทของค าถามที่เกิดขึน้ทัง้หมดในการทดลองตามเง่ือนไขที่ 1 และ 2 

ประเภทของค าถาม 

จ านวนค าถาม (ครัง้) ร้อยละของจ านวนค าถาม
เงื่อนไขที่ 2/เงื่อนไขที่ 1 เงื่อนไขที่ 1 

Face-to-Face 
Discussion 

เงื่อนไขที่ 2 
Face-to-Dace & 

Online Discussion 
ค าถามปลายเปิด 32  45   16.88 

• ค าถามให้อธิบาย 11  16   18.52 
• ค าถามให้เปรียบเทียบ 4  8   33.33 
• ค าถามให้จ าแนกประเภท 0  0  ไมเ่ปลีย่นแปลง 
• ค าถามให้ยกตวัอยา่ง 3  4   14.29 
• ค าถามให้วิเคราะห์  12  14   7.69 
• ค าถามให้สงัเคราะห์ 1  0   100.00 
• ค าถามให้ประเมินคา่ 1  3   50.00 

ค าถามปลายปิด 22  13   25.71 
• ค าถามจากการสงัเกต  1  6   71.43 
• ค าถามทบทวนความจ า 14  5   47.37 
• ค าถามให้บอกความหมายหรือ

ค าจ ากดัความ 
7  2   55.55 

การอภิปราย 0  3   100.00 

หมายเหต ุ   หมายถึง เพิ่มขึน้ และ  หมายถึง ลดลง 
 

4.2 ผลการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการถามตอบเชิงวิชาการในวิชาสัมมนาก่อน
การทดลองตามเงื่อนไขที่ 1 และหลังการทดลองตามเงื่อนไขที่ 2 

จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ เรียนจากการตอบแบบสอบถาม โดยท าการส ารวจข้อมลูก่อนการทดลองตาม
เง่ือนไขที่ 1 และหลงัการทดลองตามเง่ือนไขที่ 2 เพื่อศกึษาพฤติกรรมการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นทกัษะการคิดวิเคราะห์ในกลุม่
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ตวัอย่าง   ผลการส ารวจแสดงข้อมูลเป็นร้อยละดงัแสดงในตารางที่ 4    จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ เรียนเพื่อหา
สาเหตวุ่าเพราะเหตุใดผู้ เรียนจึงไม่มีความกระตือรือร้นในการซกัถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องเรียนก่อนการ
ทดลองตามเง่ือนไขที่ 1   พบว่าสาเหตหุลกัที่ผู้ เรียนไม่ซกัถามในวิชาสมัมนาเพราะเกรงใจเพื่อนและกลวัเพื่อนตอบค าถาม
ไมไ่ด้ (ร้อยละ 28.13)   โดยผู้ เรียนต้องการถามค าถามเมื่อสงสยัและสนใจในเร่ืองที่ฟัง (ร้อยละ 46.98)   และการสร้างกฎ
ให้ทกุคนต้องถามค าถามและมีการให้คะแนนถือเป็นปัจจยัส าคญัในการกระตุ้นให้เกิดการถามตอบเชิงวิชาการ (ร้อยละ 
29.75)   ทัง้นี ้ผู้ เรียนต้องการความรู้เก่ียวกบัประเภทของค าถามและเทคนิคการตัง้ค าถามโดยการสอนแบบสาธิตและฝึก
ปฏิบตัิ (ร้อยละ 26.67)  เพื่อน าไปใช้พฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์   และต้องการซกัถามผ่านสื่อ เช่น สง่กระดาษค าถาม 
หรือสง่ค าถามผา่นเฟสบุ๊คของรายวิชา โดยผู้ตอบไมท่ราบวา่ค าถามมาจากใคร (ร้อยละ 44.09)   ผลจากการส ารวจความ
คิดเห็นก่อนการทดลองจะเห็นได้ว่าผู้ เรียนมีความรู้สกึกดดนัจากสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและเพื่อนร่วมชัน้เรียน  จึงท า
ให้ขาดความกระตือรือร้นในการซกัถามและแสดงความคิดเห็น   และขาดทกัษะในการสร้างค าถามท าให้ขาดความมัน่ใจ
ในการซักถามและแสดงความคิดเห็น   ด้วยเหตุผลทัง้ 2 ประการนี ้ ท าให้กลุ่มผู้ เรียนตัวอย่างไม่ต้องการซักถามใน
ห้องเรียนและอภิปรายแบบเผชิญหน้า   เทคนิคการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อออนไลน์จึงถูกน ามาประยุกต์ใช้เพื่อ
แก้ปัญหาในการเรียนที่พบในกลุม่ตวัอยา่ง    
ตารางที่  4  ผลการส ารวจความคิดเห็นของกลุม่ตวัอย่างเก่ียวกบัการถามตอบเชิงวิชาการในวิชาสมัมนาก่อนการทดลอง
ตามเง่ือนไขที่ 1 และหลงัการทดลองตามเง่ือนไขที่ 2 

ค าถาม 
ส ารวจความคิดเหน็ 

ค าตอบ 

ก่อนการทดลองตามเงื่อนไขที่ 1 หลังการทดลองตามเงื่อนไขที่ 2 

เพราะเหตใุดนิสติจงึไมถ่ามค าถามในวชิา
สมัมนา 

เกรงใจเพื่อน กลวัเพื่อนตอบไมไ่ด้ 
(ร้อยละ 28.13) 

ฟังสมัมนาไมเ่ข้าใจ 
(ร้อยละ 46.67) 

เพราะเหตใุดนิสติจงึถามค าถามในวิชา
สมัมนา 

สงสยัและสนใจในเร่ืองที่ฟัง 
(ร้อยละ 46.98) 

สงสยัและสนใจในเร่ืองที่ฟัง 
(ร้อยละ 60.00) 

วิธีใดกระตุ้นให้เกิดการถามตอบเชิงวชิาการ
ได้ดีที่สดุ 

สร้างกฎให้ทกุคนต้องถามค าถาม 
และมีการให้คะแนน (ร้อยละ 29.75) 

การฝึกถามค าถามกบัเพื่อนร่วมชัน้
เรียน (ร้อยละ 22.46) 

ค าถามใดควรถามในวิชาสมัมนา ค าถามแสดงความคิดเห็น และท าให้
เกิดการแลกเปลีย่นความรู้ 
(ร้อยละ 27.36) 

ค าถามให้อธิบายและเหตผุลเพื่อ
ความเข้าใจ 
(ร้อยละ 53.33) 

กระบวนการคิดวิเคราะห์สามารถพฒันาได้
โดยวิธีการ 

ให้ความรู้เก่ียวกบัประเภทของ
ค าถามและเทคนิคการตัง้ค าถามโดย
การสอนแบบสาธิตและฝึกปฏิบตัิ 
(ร้อยละ 26.67) 

เรียนรู้ด้วยตนเองจากสถานการณ์
จริงในคาบเรียนสมัมนา ประกอบ
กบัค าแนะน าของอาจารย์ (ร้อยละ 
53.33) 

วิธีการถามตอบในวิชาสมัมนาทีน่ิสติมีความ
พงึพอใจ 

ซกัถามผา่นสือ่ เช่น สง่กระดาษ
ค าถาม หรือสง่ค าถามผา่นเฟสบุ๊ค
ของรายวิชา โดยผู้ตอบไมท่ราบวา่
ค าถามมาจากใคร (ร้อยละ 44.09) 

ซกัถามโดยยกมือถามในห้องเรียน 
(ร้อยละ 73.33) 
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อยา่งไรก็ตาม หลงัการทดลองตามเง่ือนไขที่ 2   ผู้ เรียนทัง้หมดได้รับการให้ความรู้ ค าแนะน าจากอาจารย์ผู้สอน
เก่ียวกบัเทคนิคการสร้างค าถามและร่วมกนัฝึกซกัถามและแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการทัง้แบบเผชิญหน้า (face-to-face 
discussion) และผา่นสื่อออนไลน์ (online discussion)   พบวา่พฤติกรรมของผู้ เรียนตวัอย่างเปลี่ยนแปลงไปและมีทกัษะ
การคิดวิเคราะห์ที่พฒันาสงูขึน้   จากผลการส ารวจข้อมลูจากแบบสอบถาม พบว่าสาเหตหุลกัที่ผู้ เรียนไม่ซกัถามในวิชา
สมัมนาเพราะฟังสมัมนาไม่เข้าใจ (ร้อยละ 46.67)   ผู้ เรียนต้องการถามค าถามเมื่อสงสยัและสนใจในเร่ืองที่ฟัง (ร้อยละ 
60.00)   และการฝึกถามตอบกบัเพื่อนร่วมชัน้เรียนสามารถกระตุ้นให้เกิดการถามตอบเชิงวิชาการได้ดี (ร้อยละ 22.46)   
ทัง้นี ้พบวา่ผู้ เรียนสามารถฝึกฝนและพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ได้ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง   โดยอาศยัการฝึกฝนจาก
ประสบการณ์จริงในห้องเรียนร่วมกบัการให้ค าแนะน าจากอาจารย์ผู้สอน (ร้อยละ 53.33)  และกลุม่ผู้ เรียนตวัอย่างเลือก
ซกัถามโดยยกมือถามในห้องเรียน (ร้อยละ 73.33)   ซึ่งหมายถึงกลุ่มผู้ เรียนตวัอย่างรู้สกึมีความกระตือรือร้นในการคิด
วิเคราะห์และมีความมัน่ใจในการซกัถามและแสดงความคิดเห็นมากขึน้หลงัจากการน าสือ่ออนไลน์ คือ เฟสบุ๊คมาใช้เป็น
สือ่ในการเรียนการสอน 

4.3 ผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์โดย
การใช้เฟสบุ๊คเป็นสื่อการเรียนการสอนหลังการทดลองตามเงื่อนไขที่ 1 และ 2 

จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ เรียนจากการตอบแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อเทคนิคการ
เรียนรู้เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองจากเง่ือนไขที่ 1 ซึ่งก าหนดให้กลุ่มตวัอย่างซกัถามในห้องเรียนและอภิปรายแบบ
เผชิญหน้า (face-to-face discussion) เพียงวิธีเดียว   และเง่ือนไขที่ 2 ซึง่ก าหนดให้กลุม่ตวัอยา่งสามารถซกัถามได้ทัง้ใน
ห้องเรียนและทางเฟสบุ๊ค และสามารถอภิปรายแบบเผชิญหน้า (face-to-face discussion) และอภิปรายผา่นสือ่ออนไลน์ 
(online discussion) ได้   เพื่อวิเคราะห์ผลของการใช้เฟสบุ๊คเป็นสื่อในการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นการซกัถามและการ
อภิปรายเพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์   ผลการส ารวจแสดงข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจโดยมีคะแนนเต็ม 5 
คะแนน   รายละเอียดผลการส ารวจแสดงดงัตารางที่ 5   ซึ่งจากผลการส ารวจข้อมลูพบวา่ การถามค าถามผา่นทางเฟสบุ๊
คช่วยลดความกดดนัในการซกัถามและแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ (4.00 คะแนน)   และเฟสบุ๊คสามารถกระตุ้นการ
ซกัถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ   และพฒันาการคิดวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบได้   
โดยหลงัการใช้เฟสบุ๊คเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์   พบว่าผู้ เรียนมีความพึงพอใจตอ่เทคนิคการ
เรียนการสอนแบบอภิปรายแบบเผชิญหน้าร่วมกบัอภิปรายผ่านสื่อออนไลน์มากกว่าอภิปรายแบบเผชิญหน้าเพียงอย่าง
เดียว   โดยมีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจจากการทดลองเง่ือนไขที่ 2  สงูการทดลองเง่ือนไขที่ 1   และพบวา่กลุม่ผู้ เรียนตวัอยา่ง
มีการพฒันาของกระบวนการคิดวิเคราะห์ในเชิงบวก    

 
ตารางที่  5  ผลการส ารวจความพึงพอใจของกลุม่ตวัอยา่งเก่ียวกบัการพฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์โดยการใช้เฟสบุ๊ค
เป็นสือ่การเรียนการสอนหลงัการทดลองตามเง่ือนไขที่ 1 และ 2 

ค าถาม 
ส ารวจความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

หลังการทดลองตามเงื่อนไขที่ 1 หลังการทดลองตามเงื่อนไขที่ 2 

ถามค าถามผา่นทางเฟสบุ๊ค ชว่ยลดความ
กดดนัในการซกัถามและแสดงความคิดเห็น
ทางวชิาการ 

ไมไ่ด้ส ารวจ 4.00 

กระตุ้นการซกัถามและแลกเปลีย่นความ 3.93 4.09 



 
การประชมุวิชาการ ครัง้ที่ 13 ประจ าปี 2561  ระหวา่งวนัท่ี 29 -30 มีนาคม 2561 

 

40 
 

ค าถาม 
ส ารวจความพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

หลังการทดลองตามเงื่อนไขที่ 1 หลังการทดลองตามเงื่อนไขที่ 2 

คิดเห็นเชิงวิชาการ 
กระตุ้นการคิดวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ข้อมลู
อยา่งเป็นระบบ 

3.69 4.18 

พฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ และ
สงัเคราะห์ข้อมลูอยา่งเป็นระบบ 

4.15 4.36 

สร้างนิสยัของการเป็นนกัวจิยั คดิวิเคราะห์
อยา่งเป็นระบบ 

4.04 4.36 

 

5. การสรุปและอภปิราย 
งานวิจัยนีไ้ด้ออกแบบวิธีวิจัยเพื่อใช้พัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยอ้างอิงจากผลงานวิจัยของ Sternberg และ 

Cheung and Hew ซึ่งรายงานถึงการพฒันาเทคนิคการเรียนการสอนและการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสร้างทกัษะการ
คิดวิเคราะห์ (Sternberg, 1987 และ Cheung and Hew, 2005)   จากผลการวิจยัพบวา่การใช้เฟสบุ๊คเป็นสือ่ประกอบการ
สอนร่วมกบัการเรียนการสอนในห้องเรียนสามารถเปลีย่นแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้และกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการ
ซกัถามและอภิปรายได้   โดยท าให้ผู้ เรียนมีความกระตือรือร้นในการคิดวิเคราะห์และมีอิสระทางความคิดมากขึน้   โดย
เมื่อเปรียบเทียบจ านวนค าถามและพฤติกรรมของผู้ เรียนก่อนและหลงัการใช้เฟสบุ๊ค   พบว่าจ านวนการถามค าถามเฉลี่ย
ตอ่สปัดาห์เพิ่มขึน้ร้อยละ 23.40   จ านวนค าถามเฉลีย่ตอ่บคุคลเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.13  และพฤติกรรมการถามค าถามเกิดขึน้
อยา่งตอ่เนื่องสม ่าเสมอในแตล่ะสปัดาห์   โดยมีคา่ความแปรปรวนของจ านวนค าถามตอ่สปัดาห์ลดลงร้อยละ 12.44   โดย
ก่อนการใช้เฟสบุ๊คผู้ เรียนจะสนใจมีสว่นร่วมในการคิดวิเคราะห์เพื่อซกัถามก็ต่อเมื่อได้รับการกระตุ้นจากอาจารย์   และ
ค าถามจะมีจ านวนมากในช่วงปลายภาคการศกึษาเพราะผู้ เรียนต้องการถามค าถามให้ครบ 3 ค าถามตามข้อก าหนดของ
รายวิชา   แตเ่มื่อมีการน าเฟสบุ๊คมาใช้ในวิชาสมัมนาพบว่าผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการซกัถามอยา่งสม ่าเสมอทัง้ในห้องเรียน
และในเฟสบุ๊ค โดยผู้ เรียนจะถามค าถามเมื่อตนเองมีความสงสยัและสนใจในเร่ืองที่ก าลงัฟังสมัมนาอยา่งสม ่าเสมอตลอด
ภาคการศึกษา   จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการถามตอบสามารถใช้เป็นดชันีบง่ชีผ้ลสมัฤทธ์ิของเทคนิคการเรียนการสอนจาก
การใช้สือ่ออนไลน์  ซึง่ผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่สือ่ออนไลน์สามารถพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์และกระตุ้นให้เกิดการ
คิดวิเคราะห์อย่างสม ่าเสมอได้   โดยเฟสบุ๊คช่วยลดความกดดนัจากสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  เนื่องจากนิสิตเกรงใจ
เพื่อน กลวัว่าเพื่อนจะตอบค าถามไม่ได้ กลวัเพื่อนถามค าถามยาก ๆ ตอนตวัเองท าสมัมนา หรืออายวา่ค าถามของตนเอง
จะเป็นค าถามที่ง่ายเกินไป   และเฟสบุ๊คสามารถลดปัญหาการขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์เพราะเวลาในเรียนรู้ไม่
เพียงพอ  สง่ผลให้ไมเ่ข้าใจเนือ้หาสมัมนา   เนื่องจากผู้ เรียนสามารถหาข้อมลูและศกึษาเพิ่มเติมในเร่ืองที่สนใจด้วยตนเอง 
และกลบัมาซกัถามและแสดงความคิดเห็นในเฟสบุ๊คได้ทกุเวลาที่ต้องการ   

เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียนในกลุ่มตัวอย่าง   พบว่าการให้ค าแนะน าจาก
คณาจารย์และการฝึกฝนสร้างค าถามและอภิปรายทัง้ในห้องเรียนและในเฟสบุ๊ คสามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ได้   โดยการฝึกปฏิบตัิเพื่อเพิ่มทกัษะร่วมกนัท าให้ผู้ เรียนลดความเขินอาย ลดความเกร็ง และได้มีปฏิสมัพนัธ์ใน  
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การซกัถามและอภิปรายกบัเพื่อนร่วมชัน้เรียนมากขึน้   น าไปสูค่วามคุ้นเคย และเกิดสมัพนัธภาพที่ดีและความเป็นกนัเอง
ระหว่างผู้ เรียนและคณาจารย์ร่วมชัน้เรียน ท าให้ผู้ เรียนลดความกดดนั กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึน้   สง่ผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจต่อวิธีการซกัถามและแสดงความคิดเห็นจากการซกัถาม   ซึ่งจากการส ารวจความ
คิดเห็นของกลุม่ผู้ เรียนตวัอย่างก่อนการวิจยัพบว่าผู้ เรียนต้องการซกัถามผ่านสื่อ เช่น สง่กระดาษค าถาม หรือสง่ค าถ าม
ผา่นเฟสบุ๊คของรายวิชา โดยผู้ตอบค าถามไมท่ราบวา่ค าถามมาจากใคร   แตห่ลงัจากการท าลองตามเง่ือนไขที่ 2   ที่มีการ
น าสื่อออนไลน์ คือ เฟสบุ๊คมาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน   พบวา่กลุม่ผู้ เรียนตวัอย่างมีการพฒันาของกระบวนการคิด
วิเคราะห์ในเชิงบวก   มีความกระตือรือร้นในการคิดวิเคราะห์ และมีความมัน่ใจในการซกัถามและแสดงความคิดเห็นมาก
ขึน้    และเปลี่ยนพฤติกรรมในการซกัถามและแสดงความคิดเห็นโดยกล้าที่จะยกมือถามในห้องเรียนได้    และการใช้
เฟสบุ๊คเพื่อฝึกทกัษะการซกัถามเพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์สามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้ เรียนอยากซกัถามได้   ซึ่งไม่ได้เกิด
จากการเป็นข้อบงัคบัของรายวิชาและมีคะแนนเป็นแรงจูงใจเท่านัน้   ท าให้ผู้ เรียนมีแนวโน้มที่จะพฒันาทกัษะการคิด
วิเคราะห์อยา่งตอ่เนื่องและน าไปใช้ในการเรียนรายวิชาอื่น ๆ หรือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัตอ่ไป 

หลงัจากการให้ความรู้เก่ียวกับประเภทของค าถามและเทคนิคการตัง้ค าถามโดยการสอนแบบสาธิตและฝึก
ปฏิบตัิ ประกอบกบัค าแนะน าของอาจารย์ผู้สอนตลอดการทดลองทัง้ในห้องเรียนและในเฟสบุ๊ค   สง่ผลให้ผู้ เรียนสามารถ
พฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ของตนเองและสามารถเรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเองจากสถานการณ์จริงได้   ผลการทดลอง
แสดงให้เห็นวา่ผู้ เรียนสามารถใช้ความคิดวิเคราะห์ซกัถามด้วยค าถามที่แสดงระดบัการคิดวิเคราะห์ที่สงูขึน้   จะเห็นได้ว่า
หลงัการทดลองในเง่ือนไขที่ 2 พบจ านวนของค าถามปลายเปิดซึ่งเป็นค าถามที่น าไปสู่การคิดวิเคราะห์เพิ่มขึน้ร้อยละ 
16.88   และพบการอภิปรายเกิดขึน้ทัง้ในห้องเรียนและในเฟสบุ๊ค   โดยเพิ่มขึน้จากเทคนิคการเรียนการสอนแบบเดิมมาก
ขึน้ถึงร้อยละ 100   และจากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ เรียน   พบว่าสื่อออนไลน์ประเภทโซเชียลมีเดียสามารถลด
ความกดดันจากสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้ดี   ช่วยเสริมสร้างอิสรภาพทางความคิดท าให้ผู้ เรียนกล้าซักถามและ
แลกเปลีย่นความคิดเห็นทางวชิาการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ   และสง่ผลให้เกิดการพฒันากระบวนการคิดวิเคราะห์ไปสูข่ัน้
ที่สงูขึน้ได้   

ดงันัน้ จากผลการทดลองทัง้หมดจึงสรุปได้ว่าการใช้สื่อโซเซียลมีเดีย ได้แก่ เฟสบุ๊ค และการพฒันาเทคนิคการ
เรียนการสอนโดยผสมผสานเทคนิคการอภิปรายแบบเผชิญหน้าและการอภิปรายผ่านสื่อออนไลน์สามารถใช้เพื่อ
พฒันาการคิดวิเคราะห์ได้เป็นอยา่งดีและสง่ผลให้ผู้ เรียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์ที่สงูขึน้  
 
6. ข้อเสนอแนะ 

จากผลงานวิจัยการประยุกต์ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ได้แก่ เฟสบุ๊ค ในการกระตุ้นการซักถามและการแสดงความ
คิดเห็นเชิงวิชาการเพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์  พบว่าสื่อโซเชียลมีเดียสามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้ เรียนอยากซกัถามและ
สง่เสริมการพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์ได้ดี   และสามารถน าเทคนิคการสอนนีไ้ปประยกุต์ใช้ในรายวิชาอื่น ๆ ได้โดยง่าย   
อย่างไรก็ตามเมื่อน าเทคนิคการเรียนการสอนที่พัฒนาขึน้นีไ้ปประยุกต์ในการเรียนการสอน   ครูผู้สอนคือผู้ที่มีบทบาท
ส าคญัในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้มคีวามนา่สนใจและเข้าถึงการแก้ปัญหาพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้   ท า
ให้ผู้ เรียนมีความรู้สกึตื่นตวัและมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพฒันาทกัษะการคิดวิเคราะห์   การได้ฝึกซกัถามและ
อภิปรายความคิดเห็นอยา่งตอ่เนื่องจะท าให้เกิดความคลอ่งแคลว่ในการคิดวิเคราะห์ข้อมลู   ซึ่งจะกลายเป็นพฤติกรรมที่
ติดตวัผู้ เรียนต่อไปในอนาคต    การฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์นอกจากการกระตุ้นการซกัถามแล้ว  สิ่งที่ส าคญัคือการให้
เวลาผู้ เรียนได้ใช้ความคิดในเร่ืองที่เรียนรู้อย่างเพียงพอ  เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถท าความเข้าใจในเนือ้หาที่ได้เรียนรู้  ด้วย
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เหตุนีก้ารอภิปรายผ่านสื่อออนไลน์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้เพราะ
สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีอิสระทางความคิด  ไม่ถกูจ ากดัการคิดวิเคราะห์แค่ภายในห้องเรียน  สามารถซกัถามและอภิปรายได้
ทุกสถานที่และทุกเวลา  ท าให้เกิดการคิดวิเคราะห์ได้อย่างต่อเนื่องและกลายเป็นทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เกิดจากตัว
ผู้ เรียนเอง 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อประเมินและพฒันาวิธีการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ของ
นกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 หลงัจากการเรียนรู้เก่ียวกบัการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Google Sites กลุม่ตวัอยา่ง คือ นกัศกึษาชัน้
ปีที่ 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการเบือ้งต้นท่ีเปิดสอนในสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 จ านวน 60 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้
เก่ียวกับการสร้างเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Google Sites แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาเก่ียวกับการประเมิน
ความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ของตนเองและความคิดเห็นที่มีต่อวิธีการสอนในหวัข้อการสร้างเว็บไซต์ แบบประเมิน
การสร้างเว็บไซต์ที่เป็นงานมอบหมายรายบุคคล และแบบประเมินการสร้างเว็บไซต์ที่เป็นโครงงานกลุม่ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้การค านวณความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การใช้วิธีการสอนแบบสาธิต
และฝึกปฏิบตัิ ใช้การบรรยายและให้ค าแนะน าแก่นกัศึกษาในระหว่างการฝึกปฏิบตัิ การใช้ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ที่
เช่ือมตอ่ระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต และการวดัและประเมินผลการเรียนรู้จากงานมอบหมายรายบคุคลและโครงงานกลุม่
มีความเหมาะสมในระดบัมาก นอกจากนีย้งัพบว่าหลงัเรียนนกัศึกษามีความสามารถในการสร้างเว็บไซต์เพิ่มขึน้ และมี
คะแนนจากการประเมินงานมอบหมายรายบคุคลและโครงงานกลุม่อยูใ่นระดบัดี 
ค าส าคญั: วิธีการสอน การสร้างเว็บไซต์ นกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 
 

ABSTRACT 
 The aim of this study was to develop and evaluate the teaching method for enhancing website 
construction ability of first year college students after learning about website creation using Google Sites. The 
sample consisted of 60 students who were taking a course called “introduction to information systems for 
management” in the first semester of 2017 educational year at King Mongkut’s Institute of Technology 
Ladkrabang, Thailand.  A teaching plan for website creation using Google Sites, a questionnaire, and an 
evaluation form for individual assignments and group projects were used as data collection tools.  The 
collected data were analyzed by descriptive statistics ( frequency, percentage, mean, and standard 
deviation). It was found that the students rated the demonstration, teaching techniques, lecture, counsel on 
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website design, computer lab, and assessment of individual assignments and group projects at a high level. 
The findings also demonstrated that students had gain a higher level of website construction ability and that 
they had scored high marks on individual assignments and group projects.     
KEYWORDS: Teaching method, Website construction, First year college students    
 

บทน า 
 การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information, Communications and Technology Literacy) เป็น
ทกัษะที่ส าคญัประการหนึง่ของผู้ เรียนในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการด าเนินชีวิตประจ าวนัของบคุคลมกัเกิดขึน้ในสภาวะ
แวดล้อมที่ขบัเคลือ่นด้วยเทคโนโลยีและสือ่ โดยเฉพาะการเข้าถึงสารสนเทศจ านวนมากและการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว
ของเคร่ืองมือทางเทคโนโลยี ซึ่งผู้ เรียนจ าเป็นต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการจัดระบบและสื่อสาร
สารสนเทศ และใช้เทคโนโลยีการสือ่สาร เทคโนโลยีเครือข่ายและเครือขา่ยสงัคมในการเข้าถึง จดัการ บรูณาการ ประเมิน
และสร้างสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในการจดัการเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการเรียนรู้เชิงนวตักรรมที่บรูณา
การการใช้เทคโนโลยีต่างๆ (Partnership for 21st Century Learning, 2016) ทัง้นี ้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมี
ความเจริญก้าวหน้าจึงเป็นปัจจยัส าคญัที่สง่ผลต่อการจ้างงานท่ีเอือ้ให้เกิดผลติภาพและนวตักรรมในกระบวนการผลิตทัง้
ที่เป็นสินค้าและบริการ ซึ่งการสร้างบคุลากรและความรู้รองรับตลาดแรงงานจึงเป็นบทบาทส าคญัของอดุมศกึษา เพราะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือเป็นเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลสูงต่อวิถีชีวิต อาชีพและธุรกิจอุตสาหกรมใหม่ๆ 
(ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) ดงันัน้ จึงปฏิเสธไม่ได้เลยวา่ผู้ เรียนในศตวรรษนีจ้ าเป็นต้องมีพืน้ความรู้
และทกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารอนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ในทกุภาคสว่นของสงัคม 
 ในการจดัการเรียนการสอนท่ีมุง่พฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารนัน้ หวัข้อหรือ
รายวิชาที่น าเสนอเนือ้หาเก่ียวกบัการสร้างเว็บไซต์ จดัวา่เป็นหวัข้อที่มีความส าคญัในการพฒันาทกัษะด้านการออกแบบ
และพฒันาเว็บไซต์พืน้ฐานให้แก่ผู้ เรียน เพราะว่าเมื่อผู้ เรียนได้รับความรู้ไปแล้วก็จะสามารถน าความรู้ไปพฒันาต่อยอด
เป็นองค์ความรู้ใหมห่รือสร้างเป็นนวตักรรมที่สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในภาคสว่นต่างๆ โดยวิธีการสอนที่ควรน ามาใช้ใน
การจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัการสร้างหรือการออกแบบเว็บไซต์นัน้ จารุวรรณ เกิดสวุรรณ (2546) ได้น าเสนอไว้วา่ควร
ใช้วิธีการสาธิตประกอบการบรรยายและเน้นการฝึกปฏิบตัิงานในชัน้เรียน โดยสอนเนือ้หาเก่ียวกับกระบวนการพฒันา
เว็บไซต์ การฝึกทักษะการปฏิบัติการออกแบบเว็บไซต์และออกแบบส่วนประกอบของเว็บไซต์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เก่ียวกับการสร้าง ออกแบบและตกแต่งเว็บไซต์ที่เหมาะสม โดยให้มีเคร่ืองมือในการวดัและการ
ประเมินผลที่ใช้แบบฝึกปฏิบตัิและแบบโครงงาน มีเกณฑ์การประเมินผลจากผลงานการปฏิบตัิและพฒันาการเฉพาะตวั
ของผู้ เรียน 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องของ Zhang and Dang (2015) พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของ
นกัศกึษาที่จะช่วยให้ประสบความส าเร็จ มีความสขุและความมุ่งมัน่ตัง้ใจในการเรียนรู้ในรายวิชาการพฒันาเว็บมกัขึน้กบั
ปัจจยัด้านผู้สอน คือ ผู้สอนจะต้องมีคณุลกัษณะเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการสอนในชัน้เรียนและมีความเป็นกนัเอง
กบันกัศกึษาแต่ละคน อีกทัง้ในด้านวิธีการสอนท่ีเป็นวิธีสอนแบบบรรยายและการฝึกปฏิบตัิในห้องปฏิบตัิการ มีการสาธิต
อยา่งเป็นล าดบัขัน้ตอนและฝึกปฏิบตัิจากงานมอบหมาย ตลอดจนการจดัท าโครงงานเป็นทีมและการมอบหมายงานเป็น
รายบคุคล อยา่งไรก็ตาม งานวิจยัที่ศกึษาเก่ียวกบัการพฒันาวิธีการสอนเพื่อสง่เสริมความสามารถในการสร้างเวบ็ไซต์ของ
นกัศึกษามีทัง้การศึกษาวิจัยกับกลุ่มตวัอย่างที่เป็นนกัศึกษาในหลกัสตูรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น งานวิจัยของ 
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ประภากร ศรีสว่างวงศ์ (2554) และ Wang (2012) งานวิจัยที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็นนกัศึกษาในสาขาที่ไม่ใช่วิชาเอกทาง
คอมพิวเตอร์ เช่น งานวิจยัของ Papastergiou (2003) ที่ศึกษากบันกัศึกษาวิชาชีพครู งานวิจยัของ Mull (2001) ที่ศึกษา
กบันกัศกึษาสาขาวารสารศาสตร์ และงานวิจยัของ Jin (2017) ที่ศกึษากบันกัศกึษาที่ไมใ่ช่วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จากข้อมลู
ข้างต้นจะเห็นวา่ยงัไมม่ผีลการวิจยัที่ศกึษากบักลุม่ตวัอยา่งที่เป็นนกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 ที่เรียนในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ซึ่งการ
มีความรู้เก่ียวกบัการสร้างเว็บไซต์จะเป็นพืน้ฐานท่ีดีส าหรับนกัศึกษาในการน าไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียน
ในชัน้ปีที่สงูขึน้ หรือพฒันาความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ของตนเองให้มีความสามารถที่เพิ่มสงูขึน้ในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อประเมินและพฒันาวิธีการสอนเพื่อสง่เสริมความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ของนกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 หลงัจาก
การเรียนรู้เก่ียวกบัการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Google Sites 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลองขัน้ต้น (Pre-Experimental Design) แบบกลุ่มเดียววดัผลก่อนและหลงัเรียน 
(One Group Pretest-Posttest Design) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นกัศึกษาชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาองักฤษ 
คณะศิลปศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ซึง่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจดัการเบือ้งต้นในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไป กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ ภาคต้น ปีการศกึษา 2560 จ านวน 
60 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้
เก่ียวกบัการสร้างเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Google Sites เวลา 6 ชัว่โมง แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบั
การประเมินความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ของตนเองและความคิดเห็นที่มีตอ่วิธีการสอนในหวัข้อการสร้างเว็บไซต์ มี
ลักษณะเป็นข้อค าถามแบบให้เลือกตอบและมาตรประมาณค่า 5 ระดับ แบบประเมินการสร้างเว็บไซต์ที่เป็นงาน
มอบหมายรายบคุคล คะแนนเต็ม 15 คะแนน จดัแบง่เป็น 3 ระดบั ได้แก่ ระดบัดี (ตัง้แต ่11 คะแนนขึน้ไป) ระดบัพอใช้ (8-
10 คะแนน) และระดบัต้องปรับปรุง (น้อยกว่า 8 คะแนน) และแบบประเมินการสร้างเว็บไซต์ที่เป็นโครงงานกลุม่ คะแนน
เต็ม 32 คะแนน จดัแบ่งเป็น 3 ระดบั ได้แก่ ระดบัดี (ตัง้แต่ 23 คะแนนขึน้ไป) ระดบัพอใช้ (17-22 คะแนน) และระดบัต้อง
ปรับปรุง (น้อยกว่า 16 คะแนน) โดยผู้วิจยัน าเคร่ืองมือวิจยัให้ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่านตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา
ซึง่ได้คา่ดชันีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence) ระหวา่ง 0.60-1.00 จากนัน้ผู้วิจยัจึงเก็บรวบรวม
ข้อมลูในภาคต้น ปีการศึกษา 2560 โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้เก่ียวกบัการสร้างเว็บไซต์ใน
วนัที่ 3 และวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การค านวณความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

รายละเอียดการสอน 
 รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการเบือ้งต้นเป็นรายวิชาในกลุม่วิชาวิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ หมวดวิชา
ศกึษาทัว่ไป จ านวน 3 หน่วยกิต มีลกัษณะการเรียนการสอนที่เป็นการบรรยายและการฝึกปฏิบตัิ จ านวน 15 สปัดาห์ ซึ่ง
วตัถปุระสงค์ประการหนึ่งของรายวิชานีม้ีความมุ่งหมายให้นักศึกษาสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ ดงันัน้ การสอนในหวัข้อการ
สร้างเว็บไซต์จึงเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาที่มีขึน้ในสปัดาห์ที่ 9 - 10 เป็นเวลา 6 ชั่วโมง และสปัดาห์ที่ 11 - 13 เป็นการ
จดัท าและน าเสนอโครงงานกลุม่ โดยประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนดงันี ้
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 สปัดาห์ที่ 9 - 10  
- อาจารย์บรรยายและสาธิตเก่ียวกับการใช้โปรแกรม Google Sites โดยแนะน าเมนูการใช้งานโปรแกรม การ

ท างานของแตล่ะเมน ูได้แก่ การเลอืกสพีืน้และลกัษณะตวัอกัษร การสร้างหน้าเว็บเพจที่เป็นเมนหูลกัและเมนยูอ่ย การเพิ่ม
ข้อความและรูปภาพ การน าเสนอเนือ้หาในแต่ละเมน ูการสร้างจุดเช่ือมโยงต่างๆ การเช่ือมโยงสื่อสงัคมออนไลน์ในหน้า
เว็บเพจ การอพัโหลดแฟม้ข้อมลู และการน าเสนอและเผยแพร่เว็บไซต์  

- นกัศึกษาแต่ละคนฝึกปฏิบตัิตามการบรรยายและสาธิตของอาจารย์ ซึ่งในระหว่างการสาธิตและฝึกปฏิบตัินัน้ 
อาจารย์จะเดินดกูารสร้างเว็บไซต์ของนกัศกึษาแต่ละคน หากนกัศกึษาคนใดมีข้อสงสยัในระหว่างการฝึกปฏิบตัิ อาจารย์
จะให้ค าแนะน าจนนกัศกึษาทกุคนสามารถปฏิบตัิได้  

- อาจารย์มอบหมายงานรายบุคคลให้นกัศึกษาสร้างเว็บไซต์ของศูนย์บริการทางภาษา ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล
เก่ียวกับการแนะน าศูนย์ฯ บริการทางภาษา กิจกรรมทางภาษา และการติดต่อศูนย์ฯ โดยนกัศึกษาแต่ละคนสามารถ
ก าหนดรายละเอียดด้วยตนเอง และให้สง่งานมอบหมายนีผ้า่นทางอีเมลของอาจารย์ มีก าหนดสง่งานภายในสปัดาห์ที่ 12  
 สปัดาห์ที่ 11 – 13 
 - อาจารย์มอบหมายให้นักศึกษาจัดท าโครงงานกลุ่มที่เป็นการสร้างเว็บไซต์มีเนือ้หาตามความสนใจของ
นกัศกึษาแตล่ะกลุม่ ก าหนดให้มีสมาชิกกลุม่ จ านวน 7-8 คน เป็นโครงงานทัง้สิน้ 8 โครงงาน  
 - นกัศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอหวัข้อของโครงงาน ซึ่งหวัข้อที่นกัศึกษาน าเสนอมีเนือ้หาเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
จ านวน 5 กลุม่ อาหารและร้านอาหาร จ านวน 2 กลุม่ และมรดกทางวฒันธรรม จ านวน 1 กลุม่ โดยนกัศกึษาแตล่ะกลุม่จะ
น าเสนอโครงงานอย่างคร่าวๆ ให้อาจารย์และเพื่อนในชัน้เรียนได้ช่วยกันเสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการปรับปรุง
รายละเอียดของโครงงาน 
 - นกัศึกษาแต่ละกลุม่ลงมือจดัท าโครงงาน โดยในระหว่างการท าโครงงาน นกัศึกษาสามารถขอค าแนะน าจาก
อาจารย์ได้ในชัว่โมงเรียน ซึง่อาจารย์จะคอยซกัถามถึงความคืบหน้าของการท าโครงงานอยา่งตอ่เนื่อง 
 - นกัศกึษาแตล่ะกลุม่น าเสนอโครงงานหน้าชัน้เรียน เมื่อนกัศึกษาน าเสนอครบทกุกลุม่แล้ว อาจารย์จะสรุปและ
ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นภาพรวมของการสร้างเว็บไซต์ของนกัศกึษาในทกุกลุม่ 
 ส าหรับการประเมินผลงานของนกัศึกษานัน้ ประกอบด้วยการประเมินงานมอบหมายรายบคุคลเป็นการประเมิน
การสร้างเว็บไซต์โดยพิจารณาการจดัรูปแบบ เนือ้หาที่น าเสนอ การออกแบบ การเช่ือมโยงข้อมลูภายในเว็บไซต์ และการ
เช่ือมโยงสือ่สงัคมออนไลน์ คะแนนเต็ม 15 คะแนน สว่นการประเมินโครงงานกลุม่ที่เป็นการสร้างเว็บไซต์เป็นการประเมิน
โดยพิจารณาการจดัรูปแบบ เนือ้หา การออกแบบ และการน าเสนองานหน้าชัน้เรียน คะแนนเต็ม 32 คะแนน 
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ภาพแสดงตวัอยา่งหน้าเว็บเพจทีเ่ป็นโครงงานกลุม่ของนกัศกึษา 
 

สรุปผลการวิจัย  
 ในการจดัการเรียนการสอนในหวัข้อการสร้างเว็บไซต์ให้แกน่กัศกึษาชัน้ปีที่ 1 โดยมีวตัถปุระสงค์การเรียนรู้เพื่อให้
นกัศกึษาสามารถสร้างเว็บไซต์ได้นัน้ จากการสอบถามความคิดเห็นของนกัศกึษา (ตาราง 1) พบวา่  

1) เร่ืองที่สอน นกัศึกษาเห็นวา่หวัข้อการสร้างเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Google Sites มีความเหมาะสมในระดบั

มาก (X̅ = 4.12, S.D. = 0.61)  

2) กระบวนการสอน นกัศึกษาเห็นว่าการสอนโดยการสาธิตและฝึกปฏิบตัิมีความเหมาะสมในระดบัมาก ( X̅ = 
4.17, S.D. = 0.64) โดยเห็นว่ากระบวนการสอนที่มีความเหมาะสมในระดบัมากเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ การให้

ค าแนะน าแก่นกัศึกษาในระหว่างการฝึกปฏิบตัิ (X̅ = 4.13, S.D. = 0.75) การบรรยายที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ชดัเจน 

(X̅ = 4.08, S.D. = 0.67) และการมอบหมายงานรายบคุคลและโครงงานกลุม่ (X̅ = 4.08, S.D. = 0.62)  
3) สื่อการสอน นกัศกึษาเห็นวา่สื่อการสอนทกุรูปแบบที่ใช้มีความเหมาะสมในระดบัมาก โดยเห็นว่าสือ่การสอน

ที่มีความเหมาะสมในระดบัมากเรียงล าดบัตามค่าเฉลี่ย ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบตัิ ( X̅ = 

4.15, S.D. = 0.80) โปรแกรมที่ ใช้สอนเก่ียวกับการสร้างเว็บไซต์  (X̅ = 4.08, S.D. = 0.70) และระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต (X̅ = 3.88, S.D. = 0.74)  
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4) การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ นกัศึกษาเห็นว่าการประเมินงานมอบหมายรายบคุคลและโครงงานกลุม่ที่

เป็นการสร้างเว็บไซต์มีความเหมาะสมในระดบัมาก (X̅ = 4.12, S.D. = 0.64) 
 

ตาราง 1 คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนกัศกึษาที่มีตอ่ความเหมาะสมของวิธีการสอน 
ความเหมาะสมของวิธีการสอน �̅� S.D. แปลผล 

1. หวัข้อการสร้างเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรม Google Sites 
2. การสอนโดยการสาธิตและฝึกปฏิบตัิ 
3. การให้ค าแนะน าแก่นกัศกึษาในระหวา่งการฝึกปฏิบตัิ 
4. การบรรยายที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ชดัเจน 
5. การมอบหมายงานรายบคุคลและโครงงานกลุม่ 
6. ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบตัิ 
7. โปรแกรมที่ใช้สอนเก่ียวกบัการสร้างเว็บไซต์ 
8. ระบบเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
9. การประเมินงานมอบหมายรายบคุคลและโครงงานกลุม่ 

4.12 
4.17 
4.13 
4.08 
4.08 
4.15 
4.08 
3.88 
4.12 

0.61 
0.64 
0.75 
0.67 
0.62 
0.80 
0.70 
0.74 
0.64 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 ส าหรับการประเมินความสามารถในการสร้างเวบ็ไซต์ของนกัศกึษานัน้ จากการประเมินความสามารถของตนเอง
ก่อนเรียน (ตาราง 2) พบวา่ นกัศกึษาจ านวนมากที่สดุ 35 คน (ร้อยละ 58.3) มีความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ในระดบั
พอใช้ รองลงมาจ านวน 14 คน (ร้อยละ 23.3) ประเมินว่าตนเองไม่มีความสามารถในการสร้างเว็บไซต์เลย นกัศึกษา
จ านวน 9 คน (ร้อยละ 15) มีความสามารถในระดบัดี และนกัศึกษาจ านวน 2 คน (ร้อยละ 3.3) ท่ีประเมินความสามารถ
ของตนเองในระดบัดีมาก เมื่อให้นกัศกึษาประเมินความสามารถของตนเองหลงัเรียน พบว่า นกัศกึษาจ านวนมากที่สดุ 41 
คน (ร้อยละ 68.3) มีความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ในระดบัดี รองลงมาจ านวน 12 คน (ร้อยละ 20) มีความสามารถใน
ระดับพอใช้ และมีนักศึกษาจ านวน 7 คน (ร้อยละ 11.7) ที่มีความสามารถในระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินงาน
มอบหมายการสร้างเว็บไซต์ (ตาราง 3)  พบวา่ คะแนนงานมอบหมายรายบคุคลมีผลคะแนนเฉลีย่ในระดบัดี (คะแนนเต็ม 
15 คะแนน ต ่าสดุได้ 8.5 สงูสดุได้ 15 เฉลีย่ได้ 14.45 ร้อยละเฉลี่ย 96.3) สว่นคะแนนงานมอบหมายที่เป็นโครงงานกลุม่มี
ผลคะแนนเฉลีย่ในระดบัดีเช่นกนั (คะแนนเต็ม 32 คะแนน ต ่าสดุได้ 28 สงูสดุได้ 32 เฉลีย่ได้ 30.06 ร้อยละเฉลีย่ 93.9) 
 
ตาราง 2 จ านวนและร้อยละของระดบัความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ของนกัศึกษาจากการประเมินความสามารถของ
ตนเอง 
 

ระดับความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ดีมาก 
2. ด ี
3. พอใช้ 
4. ไมม่ีเลย 

2 
9 
35 
14 

3.3 
15.0 
58.3 
23.3 

7 
41 
12 
- 

11.7 
68.3 
20.0 

- 
รวม 60 100.0 60 100.0 
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ตาราง 3 จ านวนและร้อยละของผลการประเมินงานมอบหมายการสร้างเว็บไซต์ของนกัศกึษา  
ผลการประเมินงานมอบหมาย จ านวน ร้อยละ 

งานมอบหมายรายบุคคล (N=60, คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 
1. ดี (ตัง้แต ่11 คะแนนขึน้ไป) 
2. พอใช้ (8-10 คะแนน) 
3. ต้องปรับปรุง (น้อยกวา่ 8 คะแนน) 
   (ต ่าสดุได้ 8.5, สงูสดุได้ 15, เฉลีย่ได้ 14.45, ร้อยละเฉลีย่ 96.3) 
 

 
58 
2 
- 

 
96.7 
3.3 
- 

งานมอบหมายที่เป็นโครงงานกลุ่ม (N=8, คะแนนเต็ม 32 คะแนน) 
1. ดี (ตัง้แต ่23 คะแนนขึน้ไป) 
2. พอใช้ (17-22 คะแนน) 
3. ต้องปรับปรุง (น้อยกวา่ 16 คะแนน) 
   (ต ่าสดุได้ 28, สงูสดุได้ 32, เฉลีย่ได้ 30.06, ร้อยละเฉลีย่ 93.9) 

 
8 
- 
- 

 
100.0 

- 
- 

 

อภปิรายผลการวิจัย 
 ผลการศกึษาที่พบวา่ นกัศึกษามีความเห็นเก่ียวกบัวิธีการสอนท่ีใช้ในการสอนหวัข้อการสร้างเว็บไซต์ในประเด็น
เก่ียวกบัการสอนโดยใช้โปรแกรม Google Sites ซึ่งอาจารย์ใช้วิธีการสอนแบบสาธิตและฝึกปฏิบตัิ ใช้การบรรยายและให้
ค าแนะน าแก่นักศึกษาในระหว่างการฝึกปฏิบตัิ ตลอดจนการใช้ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่อระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตว่ามีความเหมาะสมในระดบัมากนัน้ ทัง้นี ้อาจเนื่องจากโปรแกรม Google Sites สามารถใช้งานได้ง่ายและ
เหมาะกับผู้ เรียนที่ไม่มีประสบการณ์ในการสร้างเว็บไซต์มาก่อน โดยการสอนในลกัษณะที่เป็นการสาธิตประกอบการ
บรรยายและให้นกัศกึษาฝึกปฏิบตัิในชัน้เรียนก็เป็นวิธีการสอนที่ช่วยให้นกัศกึษาทกุคนสามารถเข้าใจกระบวนการในการ
สร้างเว็บไซต์และสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์คอยให้ค าแนะน าในขณะที่ฝึกปฏิบตัิ ซึ่งผลการวิจัย
ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  Mull (2001) ที่พัฒนาวิธีการสอนในหัวข้อการออกแบบเว็บโดยใช้รูปแบบ 
Behavioral-Engineering model ที่มุ่งท าลายความรู้สึกเป็นกังวลเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ของนกัศึกษา โดยใช้การแนะน า
เนือ้หาอย่างช้าๆ มีเอกสารการสอนและการฝึกปฏิบัติโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งการสอนด้วยวิธีดงักล่าวช่วยให้นกัศึกษา
สามารถเข้าใจสิ่งที่เรียนได้ง่ายและเป็นวิธีการสอนที่ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ  
Papastergiou (2003) ที่ใช้วิธีการสอนในลกัษณะการแนะน าเก่ียวกบัโปรแกรมที่ใช้ในการพฒันาเว็บและให้นกัศึกษาฝึก
ปฏิบตัิในห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ และผลการศกึษาของ Wang (2012) ที่ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและการฝึกปฏิบตัิ
เก่ียวกบัการออกแบบเว็บ โดยพบวา่นกัศกึษาได้รับทกัษะในการสร้างเว็บไซต์ด้วยสว่นต่อประสานกราฟิกที่นา่สนใจ  

ในส่วนของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากงานมอบหมายรายบุคคลและโครงงานกลุ่มที่เป็นการสร้าง
เว็บไซต์ซึ่งนกัศึกษาเห็นว่าเป็นวิธีการที่มีความเหมาะสมในระดบัมากนัน้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการสอนในหวัข้อการสร้าง
เว็บไซต์มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ การประเมินว่านักศึกษาสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ จึง
จ าเป็นต้องประเมินทัง้ในระดบับคุคลและในระดบักลุม่ เพื่อให้นกัศึกษาสามารถพฒันาความสามารถของตนเองจากการ
เรียนรู้ของตนเองสว่นหนึง่และจากการเรียนรู้ร่วมกนักบัเพื่อนในกลุม่ได้เป็นอยา่งดี โดยผลการศกึษาดงักลา่วสอดคล้องกบั
การศึกษาของ Papastergiou (2003) ที่ให้นกัศึกษาจดัท าโครงงานกลุ่มในการพฒันาเว็บไซต์ทางการศึกษา โดยพบว่า
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นกัศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมากและนกัศึกษาสว่นใหญ่ใช้เวลาและความพยายามในการสร้างเว็บไซต์ที่มีเนือ้หาที่
สมบูรณ์ เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ Wang (2012) ที่ให้นักศึกษาจัดท างานมอบหมายในห้องปฏิบัติการและจัดท า
โครงงาน โดยงานมอบหมายและโครงงานการสร้างเว็บไซต์ที่นกัศึกษาจดัท าขึน้นบัว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก อีกทัง้ยงั
สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ Abdullah (2017) ที่ให้นกัศึกษาจัดท าโครงงานการออกแบบเว็บที่ตรงกบัความต้องการ
ขององค์กรตา่งๆ ในชมุชน 
 ส าหรับการประเมินความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ของนกัศึกษาในช่วงก่อนเรียน พบว่า นกัศึกษาสว่นใหญ่ 
(ร้อยละ 81.7) มีความสามารถในระดบัพอใช้ถึงระดบัที่ไม่มีความสามารถในการสร้างเว็บไซต์เลย ในขณะที่หลงัเรียน 
พบว่า นกัศึกษาสว่นใหญ่ (ร้อยละ 80) มีความสามารถในระดบัดีถึงระดบัดีมาก โดยนกัศึกษาทกุคนมีความสามารถใน
การสร้างเว็บไซต์ และมีคะแนนจากการประเมินงานมอบหมายรายบคุคลและโครงงานกลุม่ที่เป็นการสร้างเว็บไซต์อยู่ใน
ระดบัดี ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการใช้วิธีการสอนแบบสาธิตและฝึกปฏิบตัิ โดยมอบหมายงานเป็นรายบุคคลและโครงงานกลุม่
ช่วยให้นกัศึกษาทกุคนสามารถสร้างเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง นกัศกึษาจึงเห็นว่าตนเองมีความสามารถในการสร้างเว็บไซต์
เพิ่มขึน้จากเดิม ผลการวิจยัดงักลา่วสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ประภากร ศรีสวา่งวงศ์ (2554) ท่ีพบว่าการใช้วิธีการ
ฝึกปฏิบัติพัฒนาเว็บไซต์พานิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดย
นกัศกึษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน ในสว่นของนกัศกึษาท่ีไมม่ีประสบการณ์ในการสร้างเว็บไซต์
นัน้ ผลการศึกษาของ Papastergiou (2003) พบว่านักศึกษาวิชาชีพครูแม้ว่าจะไม่มีความสามารถเพียงพอเก่ียวกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แตน่กัศกึษาก็สามารถพฒันาเวบ็ไซต์ได้อยา่งนา่สนใจ เช่นเดียวกบัผลการศกึษาของ Jin (2017) ที่
การฝึกปฏิบตัิในการพฒันาเว็บเชิงโต้ตอบ (Responsive Web Design) ช่วยให้นกัศกึษาที่ไม่มีประสบการณ์ในการเขียน
โปรแกรม สามารถสร้างเว็บไซต์ได้เป็นอยา่งดีและช่วยปรับปรุงทกัษะการคิดของนกัศึกษา อีกทัง้ยงัมีผลเชิงบวกตอ่ความ
เช่ือมัน่ของนกัศกึษาในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัคอมพิวเตอร์อีกด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
 1. จากผลการวิจยัที่สะท้อนวา่นกัศกึษามีความสามารถในการสร้างเว็บไซต์ในระดบัท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้ การจดั
นักศึกษาเข้ากลุ่มเพื่อท าโครงงานจึงต้องจัดคละกันระหว่างนักศึกษาที่มีความสามารถในระดับมากกับนักศึกษาที่มี
ความสามารถในระดบัน้อย ทัง้นีเ้พื่อให้นกัศกึษาได้แลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนัในขณะที่ท างานเป็นกลุม่ 
 2. จากผลการวิจัยที่นกัศึกษาทุกคนสามารถสร้างเว็บไซต์ได้หลงัจากการเรียนรู้เก่ียวกบัการสร้างเว็บไซต์ด้วย
โปรแกรม Google Sites ซึ่งนกัศึกษาสามารถปฏิบตัิได้เป็นอยา่งดี เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย ดงันัน้ การสอน
ด้วยโปรแกรมอื่นๆ เช่น Dreamweaver, HTML5, Wix.com, และ WordPress ที่อาจมีฟังก์ชันหรือการท างานที่ซบัซ้อน
กวา่จึงอาจเป็นทางเลอืกส าหรับนกัศกึษาในการพฒันางานมอบหมายและงานกลุม่ได้ดีและนา่สนใจยิ่งขึน้ 
 3. จากผลการวิจยัที่งานมอบหมายและโครงงานกลุม่มีผลคะแนนอยูใ่นระดบัดี ซึง่เป็นการประเมินผลโดยผู้สอน
เป็นผู้ประเมิน ดงันัน้ หากต้องการให้นกัศึกษาได้มีสว่นร่วมในการประเมินผลงานของตนเองหรือโครงงานกลุม่ด้วยก็จะ
ช่วยให้ผู้สอนได้ผลสะท้อนกลบัจากการเรียนรู้ที่สมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
 1. การศกึษาวิธีการสอนท่ีหลากหลายและเหมาะสมในการจดัการเรียนการสอนท่ีมุง่พฒันาความสามารถในการ
สร้างเว็บไซต์ของนกัศกึษาที่มีความสามารถในระดบัท่ีแตกตา่งกนั 
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 2. การพฒันาสื่อการสอนในรูปดิจิทลัที่มีเนือ้หาเก่ียวกบัการสร้างเว็บไซต์เพื่อให้นกัศึกษาสามารถเรียนรู้และฝึก
ปฏิบตัิได้ด้วยตนเอง 
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บทคัดย่อ 
ความท้าทายประการหนึ่งในการจดัการเรียนรู้ในห้องเรียนขนาดใหญ่ระดบัอดุมศึกษาคือ  การจดักิจกรรมการ

เรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนทุกคนมีส่วนร่วม และภาระงานที่มากขึน้ของผู้สอนในการตรวจประเมินผลงานและให้
ข้อมลูปอ้นกลบัแก่ผู้ เรียน งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันานวตักรรมการจดักลยทุธ์การเรียนการสอนในห้องเรียนขนาด
ใหญ่ โดยการน าเทคโนโลยีมาช่วยในกิจกรรมการประเมินผลงานและให้ข้อมลูปอ้นกลบักนัเองระหวา่งผู้ เรียน และประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้ เรียนจากการใช้นวตักรรมดงักลา่ว ผู้วิจยัได้พฒันาเกณฑ์การประเมินผลงานผา่นระบบจดัการ
การเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้ผู้ เรียนได้มีการประเมินผลงานระหว่างกันในลกัษณะพิชญพิจารณ์ โดยออกแบบงานวิจยัใน
ลกัษณะกึ่งทดลอง มีการเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างคือนิสติชัน้ปีที่ 1 ที่เรียนวิชาศกึษาทัว่ไป แบ่งเป็นกลุม่ควบคมุจ านวน 
236 คนและกลุม่ทดลองจ านวน 192 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินการวิจยัได้แก่ ระบบจดัการการเรียนรู้ออนไลน์ส าหรับ
กิจกรรมการประเมินผลงาน แบบวดัผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียนด้านการรับรู้ความสามารถของตนเองเก่ียวกับทักษะการรู้
สารสนเทศ และแบบวดัพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ โดยผู้สอนในกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลองมีการสอนเนือ้หาที่
เก่ียวกบัทกัษะการรู้สารสนเทศ จากนัน้มอบหมายให้ผู้ เรียนเรียบเรียงบทความวิชาการในหวัข้อที่สนใจโดยน าทกัษะตา่ง ๆ 
ที่เก่ียวกบัการรู้สารสนเทศมาใช้ ผลงานของผู้ เรียนในกลุม่ควบคมุได้รับการตรวจประเมินจากผู้สอน ในขณะที่ผลงานของ
ผู้ เรียนในกลุ่มทดลองได้รับการตรวจประเมินจากเพื่อนในห้องเรียนตามเกณฑ์การประเมิน ผ่านระบบจัดการการเรียนรู้
ออนไลน์ ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้ เรียนสองช่วงเวลาคือ ช่วงต้นและช่วงปลายภาคการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือการทดสอบเปรียบเทียบแบบจับคู่ และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าผู้ เรียนในกลุม่ทดลองมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสงูขึน้
และมีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศที่ดขีึน้กวา่กลุม่ควบคมุ ซึง่ผลจากการศกึษาครัง้นีส้ามารถน าไปประยกุต์ใช้ส าหรับ
การจดัการเรียนรู้ในห้องเรียนวิชาต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะในห้องเรียนที่มีผู้ เรียนจ านวนมาก ซึ่งการน าเทคโนโลยีมาช่วยใน
กิจกรรมการประเมินผลงานและให้ข้อมลูปอ้นกลบักนัเองระหวา่งผู้ เรียนนัน้ จะช่วยให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมกบักิจกรรมการรู้ได้
อยา่งทัว่ถึง และเป็นการลดภาระงานให้กบัผู้สอนได้ 

ค าส าคัญ :  กลยุทธ์การเรียนการสอน/ การประเมินผลงานโดยเพื่อน/ ข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อน/ การรู้สารสนเทศ/  
ห้องเรียนขนาดใหญ่/  ระบบจดัการการเรียนรู้ออนไลน์ 
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Abstract 
One of the challenges of the teaching strategies in the educational context with large class size is to 

provide the active learning activities which can stimulate students to engage in learning and involve in 
classroom activities. To assign students to work on an activity is also a big burden for the teacher in 
assessing student’s work and giving feedback to each student. The propose of this study was to develop the 
innovative teaching and learning strategies in large classrooms by asking students to assess their peers’ work 
and give them feedback according a rubric and to assess learning outcomes. The double-blind peer review 
process was on the online learning management system. The quasi-experimental technique was applied. The 
researcher collected data from first year undergraduate students who enrolled in six sections of a general 
education course. Three sections were treated as the control group (236 students) and three sections as the 
experimental group (192 students). The research tools were the developed online learning management 
system and the survey questionnaire measuring self-efficacy in information literacy and information-seeking 
behavior. The researcher collected data from students on information literacy related skills which were 
information search, information evaluation, information dissemination, and referring to information. Teachers 
taught students the content of information literacy skills then assigned students to write a literature review 
article. Students have to apply skills they learned from the class to their own assignment. Students in the 
control group submitted their assignment to the teacher whereas students in the experimental group 
submitted their assignment to the online learning management system. Students in the experimental group 
reviewed and assessed their peers’ assignments through the online system by using the given rubric. The 
researcher collected data two times which were at the beginning and at the end of the semester to assess the 
changes of students’ self-efficacy in information literacy and information-seeking behavior then to compare 
these changes of the control group with the experimental group. The results revealed that the experimental 
group showed significantly larger increases in scores than the control group. The findings have important 
implications for the teaching strategies in the large class size that technology can be used in the process of 
peer assessment and peer feedback. This innovative learning management can enhance students to engage 
in learning and help teachers to reduce their burden of assessing students’ assignments. 

Keywords: Teaching and learning strategy/ Peer assessment/ Peer feedback/ Information literacy/  
Large classrooms/ Online learning management system 

บทน า 
การพฒันาผู้ เรียนให้เป็นผู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนัน้ สิ่งส าคญัคือ ไม่เพียงแต่การสอนให้ความรู้เพื่อให้

ผู้ เรียนเป็นผู้ รู้ในเร่ืองนัน้ ๆ เทา่นัน้ แตก่ารพฒันาผู้ เรียนให้มีความสามารถในการก ากบัตนเองในการเรียน (Self-regulated 
learning) ยังเป็นสิ่งส าคัญที่จะส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน  (Sadler, 1998) ผู้ เรียนที่มี
ความสามารถในการก ากับตนเองในการเรียน จะสามารถก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตรวจสอบ
กระบวนการเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนรู้ของตนเองได้สม ่าเสมอ  รวมถึงมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-
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efficacy) ในการเรียนเร่ืองนัน้ ๆ ดีขึน้ด้วย ซึ่งวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ เรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถในการก ากบัตนเองในการ
เรียนคือ การประเมินผู้ เรียนระหว่างเรียน (Formative assessment) และการให้ข้อมูลป้อนกลบั (Feedback) แก่ผู้ เรียน 
(Zimmerman & Schunk, 2011) 
 การประเมินผู้ เรียนระหวา่งเรียนนัน้ มีจดุมุง่หมายในการให้ข้อมลูปอ้นกลบัแก่ผู้ เรียนเพื่อให้เกิดการพฒันาตนเอง 
การให้ข้อมลูปอ้นกลบัแก่ผู้ เรียนที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้ เรียนมองเห็นจุดแข็งและจดุออ่นของตนเอง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ
ให้ข้อมลูป้อนกลบัเชิงบวกนัน้ เป็นการเสริมแรงให้เกิดทศันคติที่ดี และมีก าลงัใจในการปรับปรุงผลงานให้มีคณุภาพมาก
ขึน้ (สมุาลี ยทุธวรวิทย์, 2560) ข้อมลูป้อนกลบัเปรียบเสมือนกระจกที่ช่วยสะท้อนให้ผู้ เรียนทราบถึงผลงานของตนเอง ใน
ขณะเดียวกนั ข้อมลูป้อนกลบัยงัเปรียบเสมือนแนวทางที่สามารถน าทางปฏิบตัิไปสู่ผลลพัธ์ที่มีคณุภาพให้กับผู้ เรียนได้ 
ดงันัน้การให้ข้อมูลป้อนกลบันัน้จะสามารถลดช่องว่างระหว่างความเข้าใจของผู้ เรียนกับเป้าหมายการเรี ยนรู้ที่ผู้สอน
ก าหนดไว้ได้ (Hattie & Timperley, 2007) ซึง่การประเมินผู้ เรียนระหวา่งเรียนและการให้ข้อมลูปอ้นกลบัแก่ผู้ เรียนนัน้ เป็น
สิง่ที่ผู้สอนควรกระท าอยา่งสม ่าเสมอกบัผู้ เรียนเป็นรายบคุคล เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดพฒันาการอยา่งตอ่เนื่อง แต่ในทางปฏิบตัิ
นัน้ หากในห้องเรียนมีผู้ เรียนเป็นจ านวนมาก การประเมินผู้ เรียนระหวา่งเรียนและการให้ข้อมลูปอ้นกลบัแก่ผู้ เรียนนัน้ กลบั
กลายเป็นภาระงานที่เพิ่มขึน้ และท าให้ผู้สอนรู้สกึว่าการมอบหมายงานและประเมินงานผู้ เรียนที่มีจ านวนมากนัน้ เป็น
อปุสรรคต่อการจัดการเรียนรู้ที่ดี จึงอาจท าให้ผู้สอนละเลยการให้ข้อมูลป้อนกลบัแก่ผู้ เรียนได้ ซึ่งการจดัการเรียนรู้วิชา
พืน้ฐานและวิชาศกึษาทัว่ไปในระดบัอดุมศกึษานัน้ มกัเกิดขึน้ในห้องเรียนที่มีผู้ เรียนจ านวนมาก  แนวทางหนึ่งที่สามารถ
น ามาใช้กบัการประเมินผู้ เรียนและให้ข้อมลูป้อนกลบัส าหรับการจดัการเรียนรู้ในห้องเรียนขนาดใหญ่ได้ คือ การให้ผู้ เรียน
ประเมินตนเอง (Self-assessment) และการประเมินโดยเพื่อน (Peer-assessment) (สมุาล ีชิโนกลุ, 2551)  
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เก่ียวข้อง ผู้ วิจัยพบว่าการใช้เกณฑ์การประเมิน (Rubric) เป็นเคร่ืองมือ
ประกอบการประเมินตนเองและการประเมินโดยเพื่อน สามารถส่งผลทางบวกต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียนได้ 
(Panadero & Jonsson, 2013) เนื่องจากการใช้เกณฑ์การประเมินนัน้ จะท าให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจที่ชัดเจนถึงการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้สอน และผู้สอนเองก็สามารถใช้เกณฑ์การประเมินเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผู้ เรียนได้อยา่ง
ถกูต้อง (Andrade & Boulay, 2003; Andrade & Du, 2007) เช่น งานวิจยัของโบลตนั (Bolton, 2006) ที่ได้มีการใช้เกณฑ์
การประเมินกับผู้ เรียนที่เรียนด้านบริหารธุรกิจทัง้ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท พบว่าผู้ เรียนสามารถท างานที่ได้รับ
มอบหมายได้ถกูต้องและดีขึน้ ผู้ เรียนสามารถประเมินตนเองได้วา่ต้องใช้ความพยายามและเวลามากน้อยเพียงใดในการ
ท างานนัน้ ๆ ให้บรรลเุป้าหมาย โดยผู้ เรียน สามารถประเมินความส าเร็จของผลงานตนเองได้ ซึ่งเท่ากบัเป็นการให้ข้อมลู
ปอ้นกลบัแก่ตนเองได้ทนัทีโดยไม่ต้องรอการประเมินจากผู้สอน อีกหนึง่ตวัอย่างคือ งานวิจยัที่มีการใช้เกณฑ์การประเมิน
กบัผู้ เรียนที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร พบวา่กลุม่ผู้ เรียนที่ได้รับเกณฑ์การประเมินสามารถน าเสนอผลงานได้ดีกว่า
กลุม่ที่ไม่ได้รับเกณฑ์การประเมิน (Reitmeier, Svendsen, & Vrchota, 2004)  นอกจากนีย้งัมีผลจากงานวิจยัที่แสดงให้
เห็นวา่ การใช้เกณฑ์การประเมินไม่ได้สง่ผลให้เกิดความแตกตา่งระหวา่งผู้ เรียนท่ีใช้และไมไ่ด้ใช้เกณฑ์การประเมินส าหรับ
การเขียนบทความปริทศัน์ (Green & Bowser, 2006) อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง พบว่าการใช้
เกณฑ์การประเมินนัน้ ไม่ว่าจะเป็นลกัษณะที่ให้ผู้ เรียนได้ประเมินตนเองหรือมีการประเมินโดยเพื่อนนัน้ จะช่วยสง่เสริม
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียนได้ (Panadero & Jonsson, 2013) 
 การศกึษาวิจยัครัง้นี ้เป็นการน าเกณฑ์การประเมินมาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนขนาดใหญ่ในลกัษณะ
ที่ให้ผู้ เรียนได้มีการประเมินผลงานซึง่กนัและกนัในลกัษณะพิชญพิจารณ์ (Double-blind peer review) ผา่นระบบจดัการ
การเรียนรู้ออนไลน์ และใช้เกณฑ์การประเมินเพื่อปรับปรุงผลงานของตนเอง โดยผู้ สอนมอบหมายให้ผู้ เรียนได้เขียน
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บทความวิชาการในหวัข้อที่ตนเองสนใจ ผู้ เรียนจะต้องค้นคว้าหาข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูที่หลากหลายและมีความนา่เช่ือถือ 
รวมถึงมีจรรยาบรรณในการใช้สารสนเทศด้วยการอ้างอิงที่ถกูต้อง ซึ่งเกณฑ์การประเมินบทความนี ้จะประเมินผู้ เรียนใน
ด้านทกัษะที่เก่ียวข้องกบัการรู้สารสนเทศ ด้านการสบืค้นสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ การเผยแพร่สารสนเทศ และ
ทกัษะการอ้างอิงข้อมูล ซึ่งทกัษะต่าง ๆ เหลา่นี ้ล้วนเป็นทกัษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีข้อมูลและ
สารสนเทศอยูร่อบตวั ซึ่งหากผู้ เรียนมีทกัษะและการรับรู้ความสามารถของตนเองที่ดีในทกัษะตา่ง ๆ เหลา่นีแ้ล้ว จะท าให้
ผู้ เรียนสามารถศกึษาหาความรู้ด้วยตนเองได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ได้ โดยสมมติฐานของงานวิจยันีค้ือ กลุม่ผู้ เรียนที่
ได้รับเกณฑ์การประเมินส าหรับประเมินบทความวิชาการ จะมีการรับรู้ความสามารถของตนเองสงูขึน้และมีพฤติกรรมที่
เก่ียวกบัทกัษะการรู้สารสนเทศที่ดีขึน้กวา่กลุ่มผู้ เรียนที่ไมไ่ด้รับเกณฑ์การประเมินจากผู้สอน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันานวตักรรมการจดักลยทุธ์การเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดใหญ่ โดยการน า
เทคโนโลยีมาช่วยในกิจกรรมการประเมินผลงานและให้ข้อมลูป้อนกลบักันเองระหว่างผู้ เรียน ผู้วิจัยได้พฒันาเกณฑ์การ
ประเมินผลงานผ่านระบบจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อให้ผู้ เรียนได้มีการประเมินผลงานระหว่างกันในลกัษณะพิชญ
พิจารณ์ และประเมินผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีได้รับจากการใช้งานนวตักรรมดงักลา่ว 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจยัออกแบบงานวิจยัในลกัษณะกึ่งทดลอง (Quasi-experimental study) โดยมีการเก็บข้อมูลจากผู้ เรียนซึ่ง
เป็นนิสติชัน้ปีที่ 1 ในวิชาศกึษาทัว่ไป จ านวน 4 ห้องเรียน โดยก าหนด 2 ห้องเรียนเป็นกลุม่ควบคมุ และอีก 2 ห้องเรียนเป็น
กลุม่ทดลอง โดยมีนิสติในกลุม่ควบคมุ จ านวน 236 คน และนิสติในกลุม่ทดลอง จ านวน 192 คน รวมทัง้หมดจ านวน 428 
คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยพฒันาระบบการประเมินผลงานแบบพิชญพิจารณ์ในระบบออนไลน์  ดงัแสดงตวัอย่างหน้าจอในรูปที่ 1 
และพฒันาเกณฑ์การประเมินเชิงปริมาณส าหรับบทความวิชาการ และตรวจสอบความน่าเช่ือถือของเกณฑ์การประเมิน
ด้วยการน าเกณฑ์การประเมินไปให้ผู้สอนจ านวน 2 คน ใช้เพื่อประเมินบทความจ านวน 3 บทความ และพบว่าได้คะแนน
ผลการประเมินบทความเท่ากนัหรือใกล้เคียงกนั ซึ่งเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย การประเมินด้านความหลากหลาย
ของแหล่งข้อมูล ความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล ความถูกต้องของการเขียนอ้างอิงและรายการเอกสารอ้างอิง ความ
ถกูต้องของการใช้ภาษาและการสะกดค า  การวิเคราะห์ และการสงัเคราะห์สารสนเทศ จากนัน้ผู้วิจยัพฒันาเกณฑ์การ
ประเมินดงักลา่วในระบบการจดัการการเรียนรู้ออนไลน์ ดงัรูปที่ 2 ในลกัษณะที่ให้ผู้ เรียนได้สง่ผลงานของตนเองในระบบ 
ภายในเวลาที่ก าหนดให้ จากนัน้ผู้ เรียนจะถูกก าหนดให้ท าหน้าที่ประเมินบทความของเพื่อนผ่านระบบ โดยระบบจะให้
ผู้ เรียนได้ฝึกประเมินบทความตวัอยา่งก่อน จึงจะสามารถประเมินบทความของเพื่อนจ านวน 3 บทความได้ และเมื่อสิน้สดุ
ช่วงการประเมินแล้ว ระบบจะรวบรวมคะแนนเพื่อแจ้งให้เจ้าของบทความทราบ 
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รูปท่ี 1 ตวัอยา่งหน้าจอของระบบการประเมินผลงานออนไลน์ 

 
รูปท่ี 2 เกณฑ์การประเมินบทความในระบบการประเมินผลงานออนไลน์ 

 ในสว่นของการประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ของผู้ เรียนนัน้ ผู้วิจยัใช้แบบสอบถามเพื่อวดัผลลพัธ์การเรียนรู้ด้านตา่ง 
ๆ ตอ่ไปนี ้

1) การรับรู้ความสามารถของตนเองเก่ียวกับทักษะการรู้สารสนเทศ  (Information literacy self-efficacy) 
จ านวน 13 ข้อ โดยเป็นการให้ผู้ เรียนประเมินระดบัความสามารถของตนเองที่มีตอ่ทกัษะที่เก่ียวกบัการรู้สารสนเทศ 3 ด้าน 
คือ ด้านการสบืค้นสารสนเทศ ด้านการประเมินสารสนเทศ และด้านการสือ่สารและเผยแพร่สารสนเทศ โดยแตล่ะข้อจะวดั 
9 ระดับ (1 คือ มีความสามารถน้อย ถึง 9 คือ มีความสามารถมาก) (Lerdpornkulrat, Poondej, Koul, Khiawrod, & 
Prasertsirikul, 2017; Pinto, 2010)  

2) พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ (Information-seeking behavior) จ านวน 13 ข้อ โดยการประเมินตนเอง
เก่ียวกบัความถ่ีของพฤติกรรมการก ากบัตนเองในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการท างานที่ได้รับมอบหมาย มี 3 ด้าน คือ  
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การสบืค้นสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และการอ้างอิงสารสนเทศ โดยแตล่ะข้อจะวดั 4 ระดบั (1 คือ น้อยมาก/ ไม่
เคย  ถึง 4 คือ ประจ า/ บอ่ยมาก) (Lerdpornkulrat, Poondej, & Koul, 2017; Timmers & Glas, 2010) 

3) แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (Achievement motivational goal orientation)  คือ เป้าหมายส่วนบุคคล วิธีการและ
เหตุผลในการเรียน การท ากิจกรรมการเรียนต่าง  ๆ และความหมายที่ผู้ เรียนต้องการให้เกิดกบัความส าเร็จในการเรียน 
(Dweck, 1986) (Lau & Lee, 2008) แบง่เป็น 3 ด้าน คือ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิท่ีมุง่ความรอบรู้ (Mastery goal orientation) 
ผู้ เรียนท่ีมีแรงจูงใจแบบนีจ้ะเรียนเพ่ือมุ่งพัฒนาตนเอง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการเรียนรู้  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิท่ีมุ่ง
เปรียบเทียบความสามารถกบัผู้อื่น (Performance goal orientation) ผู้ เรียนที่มีแรงจงูใจแบบนี ้จะเรียนเพื่อหวงัเกรดจาก
การประเมินผลมากกว่าหวังความรู้ มุ่งเปรียบเทียบความสามารถของตนเองกับผู้ อื่น ให้ความสนใจกับการประเมิน 
ต้องการแสดงความสามารถของตนเองให้ผู้อื่นได้เห็นว่าตนท าได้ดีกว่าผู้อื่น  และแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิท่ีมุ่งเปรียบเทียบ
ความสามารถของตนเองกบัผู้อื่นแบบหลีกเลี่ยง (Performance avoidance goal orientation) ผู้ เรียนที่มีแรงจูงใจแบบนี ้
จะมุ่งเปรียบเทียบความสามารถของตนเองกบัผู้อื่น และพยายามหลกีเลีย่งสถานการณ์ที่จะท าให้ตนเองดดู้อยกวา่หรือโง่
กว่าผู้อื่น (Church, Elliot, & Gable, 2001; Hyde & Durik, 2005) แบบวดันี ้มีทัง้หมด 16 ข้อ โดยวดั 5 ระดบั (1 คือ ไม่
เห็นด้วยอยา่งยิ่ง ถึง 5 คือ เห็นด้วยอยา่งยิ่ง) การท าความเข้าใจแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิในการเรียนของผู้ เรียนจะช่วยให้ผู้สอน
เข้าใจว่า ผู้ เรียนนิยามความส าเร็จและความล้มเหลวในการเรียนอย่างไร ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้ เรียน เพื่อหา
แนวทางกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียนได้ 

ผู้วิจยัตรวจสอบความถูกต้องเชิงโครงสร้างของแบบวดัด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis) ของแบบวดัการรับรู้ความสามารถของตนเองเก่ียวกบัทกัษะการรู้สารสนเทศ ได้จ านวน 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ด้านการสบืค้นสารสนเทศ ด้านการประเมินสารสนเทศ และด้านการสือ่สารและเผยแพร่สารสนเทศ มีคา่สมัประสทิธ์ิ
ความเช่ือมัน่เทา่กบั .81, .79, และ .84 ตามล าดบั การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของแบบวดัพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศ ได้จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการสืบค้นสารสนเทศ ด้านการประเมินสารสนเทศ และด้านการอ้างอิง
สารสนเทศ มีค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่เท่ากบั .62, .73, และ .72 ตามล าดบั การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของ
แบบวดัแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ได้จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ แบบมุ่งความรอบรู้ แบบมุ่งเปรียบเทียบความสามารถของ
ตนเองกับผู้ อ่ืน และแบบมุ่งเปรียบเทียบความสามารถของตนเองกับผู้ อ่ืนแบบหลีกเลี่ยง มีค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 
เทา่กบั .67, .81, และ .85 ตามล าดบั 

วิธีด าเนินการรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัเก็บข้อมูลด้วยการแจกแบบสอบถามให้ผู้ เรียนในกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลองสองช่วงเวลา คือ ช่วงต้น
ภาคการศึกษา ก่อนที่ผู้ เรียนจะเร่ิมเรียนเนือ้หาต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัทกัษะการรู้สารสนเทศ จากนัน้ผู้ เรียนได้รับมอบหมายให้
จบักลุม่กนัเขียนบทความวิชาการในหวัข้อที่ตนสนใจ กลุม่ละ 3-4 คน โดยมีรายละเอียดขัน้ตอนการสง่งานที่แตกต่างกนั
ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ดงันี ้

กลุ่มทดลอง ผู้ เรียนแต่ละกลุ่มได้รับรหสัผู้ ใช้และรหสัผ่านส าหรับเข้าสูร่ะบบ โดยระบบจะก าหนดระยะเวลาใน
การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็น 3 ระยะ ได้แก่ การส่งงาน (Submission phase) การประเมินบทความของเพื่อนกลุม่อื่น 
(Assessment phase) และการสรุปผลคะแนน (Grading evaluation phase) โดยผู้ เรียนส่งงานของกลุ่มตนเองเข้าสู่
ระบบภายในระยะเวลาที่ก าหนด จากนัน้ระบบจะเปลี่ยนเข้าสูร่ะยะการประเมินบทความของเพื่อนกลุม่อื่นโดยอตัโนมตัิ 
ซึง่ระบบจะก าหนดให้ผู้ เรียนต้องฝึกประเมินบทความตวัอย่างตามเกณฑ์การประเมินท่ีก าหนดก่อนที่จะประเมินบทความ
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ของกลุ่มเพื่อน จากนัน้ระบบจะสุ่มบทความมาให้แต่ละกลุ่มประเมินเป็นจ านวน 3 บทความ โดยระบบจะไม่แสดงช่ือ
เจ้าของบทความให้ผู้ประเมินทราบ และแตล่ะบทความจะถกูประเมินจากกลุม่ผู้ประเมินท่ีแตกตา่งกนั จ านวน 3 กลุม่ โดย
การประเมินนี ้แต่ละกลุ่มจะต้องด าเนินการให้เสร็จสิน้ก่อนระยะเวลาที่ก าหนด จากนัน้ระบบจะเปลี่ยนเข้าสู่ระยะการ
สรุปผลคะแนนโดยอตัโนมตัิ ซึ่งคะแนนที่แต่ละกลุ่มได้รับ แบ่งเป็นคะแนนได้ที่รับจากการประเมินบทความ  (80%) โดย
เฉลี่ยจากผู้ประเมินทัง้ 3 กลุม่ และคะแนนการเป็นผู้ประเมินบทความเพื่อน (20%) ซึ่งระบบจะค านวณให้อตัโนมตัิจาก
ความแปรปรวนเมื่อเปรียบเทียบกบัคะแนนการประเมินจากเพื่อนกลุม่อื่น จากนัน้แต่ละกลุม่ปรับปรุงบทความของตนเอง
อีกครัง้ โดยใช้เกณฑ์การประเมินที่ใช้ประเมินบทความเพื่อนมาเป็นแนวทางปรับปรุงผลงานของกลุ่มตนเอง แล้วส่ง
บทความที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้สอน 

กลุม่ควบคมุ ผู้ เรียนแตล่ะกลุม่สง่งานที่ได้รับมอบหมายที่ผู้สอน โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินและให้ข้อมลูป้อนกลบั
แก่ผู้ เรียน จากนัน้แต่ละกลุ่มปรับแก้ผลงานของกลุ่มตนเองตามข้อมูลป้อนกลบัที่ได้รับจากผู้ สอน แล้วส่งบทความที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้สอน 
 จากนัน้ผู้วิจยัแจกแบบสอบถามให้กบัผู้ เรียนทัง้สองกลุม่ เพื่อให้ผู้ เรียนประเมินตนเองด้านการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองเก่ียวกบัทกัษะการรู้สารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศอีกครัง้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตวัแปรต่าง ๆ ก่อนเรียนและหลงัเรียน ว่าผู้ เรียนมีผลลพัธ์การ
เรียนรู้เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติหรือไมอ่ย่างไร โดยใช้การทดสอบเปรียบเทียบแบบจบัคู ่(Paired-Samples t-test) 
จากนัน้เปรียบเทียบการเพิ่มขึน้ดงักลา่วของกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง วา่มีความแตกตา่งกนัหรือไม่ 

แต่เนื่องจากผู้ เรียนในกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง อาจมีความแตกต่างกนั จึงไม่สามารถเปรียบเทียบผลลพัธ์
การเรียนรู้ของผู้ เรียนทัง้สองกลุม่ที่เพิ่มขึน้ ได้โดยตรง ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ผู้วิจยัพบว่าแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิท่ีผู้ เรียนมีนัน้ ส่งผลต่อผลลพัธ์การเรียนรู้ทัง้ในด้านพุทธิพิสยัและจิตพิสยัของผู้ เรียนในห้องเรียนได้ (Dweck & 
Leggett, 1988; Panadero, Tapia, & Huertas, 2012) ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม (Analysis of Covariance) จากนัน้วิเคราะห์โดยการควบคมุอิทธิพลของตวัแปรแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ ไม่ให้
สง่ผลตอ่ตวัแปรตามตา่ง ๆ ในการวิเคราะห์ความแตกตา่งของกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง  

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าทัง้ผู้ เรียนในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีการรับรู้ความสามารถของตนเอง
เก่ียวกับทกัษะการรู้สารสนเทศทัง้สามด้าน เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ รวมถึงความถ่ีของพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศทัง้สามด้าน เพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ดงัแสดงในตารางที่ 1  

ตารางที ่1 คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน ความแตกตา่งของตวัแปรตา่ง ๆ ก่อน-หลงัการจดักิจกรรม  
ตัวแปรที่เกี่ยวกับ

ทักษะการรู้
สารสนเทศ 

กลุ่มควบคุม  กลุ่มทดลอง 
ก่อนเรียน หลังเรียน ความแตกต่าง  ก่อนเรียน หลังเรียน ความแตกต่าง 

Mean  SD Mean SD Mean t  Mean  SD Mean SD Mean t 
การรับรู้ความสามารถของตนเองเก่ียวกบัทกัษะการรู้สารสนเทศ (ระดบั 1-9)        
- การสบืค้น 6.44 1.18 6.64 1.23 .20 2.47*  6.18 1.29 6.50 1.11 .32 3.58** 
- การประเมิน 5.73 1.26 6.34 1.08 .61 6.94***  5.51 1.32 6.41 1.16 .90 9.09*** 
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ตัวแปรที่เกี่ยวกับ
ทักษะการรู้
สารสนเทศ 

กลุ่มควบคุม  กลุ่มทดลอง 
ก่อนเรียน หลังเรียน ความแตกต่าง  ก่อนเรียน หลังเรียน ความแตกต่าง 

Mean  SD Mean SD Mean t  Mean  SD Mean SD Mean t 
- การสือ่สารและเผยแพร่ 5.82 1.27 6.31 1.09 .49 6.04***  5.43 1.46 6.41 1.04 .98 10.66*** 
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ (ระดบั 1-4)        
- การสบืค้น 2.64 .46 2.87 .46 .23 6.50***  2.50 .52 2.76 .43 .26 6.93*** 
- การประเมิน 2.54 .58 2.81 .58 .27 6.45***  2.48 .65 2.72 .55 .24 5.67*** 
- การอ้างอิง 2.31 .58 2.58 .67 .27 6.04***  2.07 .58 2.77 .63 .70 12.71*** 

*p < .05; **p<.01; ***p<.001 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม โดยการควบคมุอิทธิพลของตวัแปรด้านแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิท่ีมีผลตอ่ตวัแปร
ด้านทกัษะการรู้สารสนเทศ ดงัตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการสืบค้นสารสนเทศที่
เพิ่มขึน้ ของผู้ เรียนในกลุม่ทดลองไมม่ีความแตกตา่งกนักบัผู้ เรียนในกลุม่ควบคมุ แตก่ารรับรู้ความสามารถของตนเองด้าน
การประเมินสารสนเทศของผู้ เรียนในกลุม่ทดลองสงูขึน้มากกว่าของผู้ เรียนในกลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (F = 

4.901, p = .027, 2 = .011) และการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการสือ่สารและเผยแพร่สารสนเทศของผู้ เรียนใน

กลุม่ทดลองสงูขึน้มากกวา่ของผู้ เรียนในกลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (F = 15.940, p = .000, 2 = .036) 
 ผลการรายงานตนเองเก่ียวกับความถ่ีของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ ด้านการสืบค้นและการประเมิน
สารสนเทศที่เพิ่มขึน้ของผู้ เรียนทัง้สองกลุม่ไม่มีความแตกต่างกนั แต่ความถ่ีของการอ้างอิงสารสนเทศของผู้ เรียนในกลุม่

ทดลองสงูขึน้มากกวา่ในกลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (F = 32.710, p = .000, 2 = .072) 

ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม โดยการควบคมุอทิธิพลของตวัแปรด้านแรงจงูใจทีม่ีผลตอ่ตวัแปรด้าน
ทกัษะการรู้สารสนเทศ 
ตัวแปรที่เกี่ยวกับทักษะการรู้สารสนเทศ F(1, 426) p 2 
การรับรู้ความสามารถของตนเองเก่ียวกบัทกัษะการรู้สารสนเทศ     
- ด้านการสบืค้นสารสนเทศ .568 .451 .001 
- ด้านการประเมินสารสนเทศ 4.901 .027 .011 
- ด้านการสือ่สารและเผยแพร่สารสนเทศ 15.940 .000 .036 

พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ     
- ด้านการสบืค้นสารสนเทศ .330 .566 .001 
- ด้านการประเมินสารสนเทศ .344 .558 .001 
- ด้านการอ้างอิงสารสนเทศ 32.710 .000 .072 
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อภปิรายผลการวิจัย 
การน าเกณฑ์การประเมินมาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนขนาดใหญ่ในลกัษณะที่ให้ผู้ เรียนได้มีการ

ประเมินผลงานซึง่กนัและกนัในลกัษณะพิชญพิจารณ์ผา่นระบบจดัการการเรียนรู้ออนไลน์นี ้สอดคล้องกบัสมมติฐานการ
วิจยัที่วา่ ผู้ เรียนมีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการประเมินสารสนเทศและด้านการสือ่สารและเผยแพร่สารสนเทศ
สงูขึน้ มีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้านการอ้างอิงดีขึน้ สอดคล้องกบังานวิจยัที่น าเสนอโดยฮาททีและทิมเพอร์ลี ่
(Hattie & Timperley, 2007) ที่ว่า เมื่อผู้ เรียนมีทักษะการควบคุมความคิด (Meta-cognitive skills) ด้านการประเมิน
ตนเอง ผู้ เรียนจะสามารถประเมินระดบัความสามารถของตนเองได้วา่ ตนเองมีความเข้าใจเนือ้หาที่เรียนมากน้อยเพียงใด 
และต้องใช้ความพยายามหรือกลยทุธ์การเรียนรู้แบบใดเพื่อท าให้ตนเองเรียนได้ดีขึน้ รวมถึงผู้ เรียนจะรับรู้ได้ถึงจดุแข็งของ
ผลงานตนเองและจุดที่ควรปรับปรุงได้อย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลให้ผู้ เรียนเป็นผู้ ที่มีความสามารถในการก ากับตนเองได้  
นอกจากนีผ้ลจากงานวจิยัครัง้นี ้ยงัสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของแอนเดรดและคณะที่พบวา่ ผู้ เรียนในระดบัปริญญาตรีที่มี
โอกาสได้ใช้เกณฑ์การประเมินเพื่อประเมินผลงานเพื่อนและประเมินผลงานตนเอง มีแรงจงูใจในการเรียนดีขึน้และมีความ
มั่นใจในการท างานที่ ได้ รับมอบหมายมากขึน้  (Andrade & Boulay, 2003 ; Andrade & Du, 2007 ; Andrade & 
Valtcheva, 2009) การท่ีผู้ เรียนสามารถประเมินตนเองได้ตามเง่ือนไขและสภาวะแวดล้อมที่ถกูต้องเหมาะสมนัน้จะช่วยให้
ผู้ เรียนเกิดการพฒันาตนเองได้ เพราะเป็นการกระตุ้นให้ผู้ เรียนคิดและตระหนกัถึงคณุภาพงานของตนเองมากกว่าการรอ
คอยผลการประเมินจากผู้สอนเพียงอยา่งเดียว (Andrade & Valtcheva, 2009). 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง เป็นปัจจัยที่ส าคญัที่ส่งผลต่อเป้าหมายในการเรียนรู้ การตดัสินใจต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกบักิจกรรมการเรียนรู้ ความพยายาม ความผกูพนัในการเรียน และความส าเร็จในการเรียน (Gist & Mitchell, 
1992) เช่น ผู้ เรียนท่ีมีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรียนสงูจะใช้ความพยายามในการเรียนมากกวา่ และอดทน
ตอ่อปุสรรคในการเรียนได้มากกวา่ผู้ เรียนที่ไม่มัน่ใจในความสามารถของตนเอง (Bandura, 1982) งานวิจยันีย้งัแสดงให้
เห็นว่า การรับรู้ความสามารถของผู้ เรียนนัน้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการใช้เกณฑ์ประเมินเพื่อประเมินผลงานตนเอง 
ซึง่เป็นการให้ข้อมลูป้อนกลบัตนเอง และประเมินผลงานกนัเองระหวา่งผู้ เรียนในชัน้เรียน ซึง่เป็นการให้ข้อมลูป้อนกลบัแก่
เพื่อนที่สอดคล้องกบัเกณฑ์การประเมิน  

นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ด้วยการจดักิจกรรมการประเมนิผลงานโดยน าระบบจดัการการเรียนรู้ออนไลน์มาใช้นี ้
สามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้กับการจดัการเรียนรู้ในวิชาอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องเรียนที่มีผู้ เรียนจ านวนมาก และ
ผู้สอนต้องการกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้คิดและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทัว่ถึงทุกคน (Lerdpornkulrat et al., 2017) ผู้สอน
สามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยการพฒันาเกณฑ์การประเมินท่ีมีมาตรฐาน และให้ผู้ เรียนได้ประเมินผลงานกนัเองและ
ให้ข้อมูลป้อนกลบักันในห้องเรียนโดยไม่จ าเป็นต้องใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ หรือผู้สอนสามารถใช้ระบบการ
จดัการเรียนรู้ออนไลน์มาเป็นเคร่ืองมือช่วย เพื่อช่วยสุม่ผลงานให้ผู้ เรียนได้ประเมินกนัอย่างทัว่ถึงในลกัษณะพิชญพิจารณ์
ได้ รวมทัง้การน าเกณฑ์การประเมนิมาให้ผู้ เรียนได้ใช้เพื่อประเมนิผลงานตนเอง ก็จะเป็นการลดภาระงานของผู้สอนในการ
ตรวจงานและการให้ข้อมลูปอ้นกลบัแก่ผู้ เรียนได้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไปคือ ผู้ สอนสามารถน าเกณฑ์การประเมินมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ทัง้ใน
ลกัษณะการให้ผู้ เรียนประเมินตนเองและการให้ผู้ เรียนประเมินผลงานของเพื่อนได้ โดยผู้สอนสามารถเก็บข้อมลูผลลพัธ์
การเรียนรู้ด้านอื่น ๆ ของผู้ เรียนเพิ่มเติมได้ เช่น ความรับผิดชอบในการเรียน ความผกูพนัในการเรียน ความกงัวลที่ผู้ เรียนมี
ตอ่ผลการประเมิน เป็นต้น  
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Abstract 

Literature suggested that Asian students rarely initiate discussion, prefer to listen and worry about 
losing face. However, these observations refer to students in a face-to-face learning environment. This study 
investigated the response of Thai undergraduate students to online peer assessment activities. Based on the 
data of two online feedback activities from students, the authors developed a model for analyzing feedback, 
performed quantitative content analysis and descriptive statistical analysis. The model allowed us to quantify 
the level of participation between two activities. Performance scores of the two groups were compared with 
the t-test. There was not a significant difference in the scores for the first and the second online feedback 
activities. Results suggested that Thai students did participate in online peer feedback activities, although the 
quality of the feedback was lacking. Future research should conduct follow-up interviews to better understand 
students’ perception of the peer assessment activities.  

I. Purpose and Research Question 

Peer assessment is considered as a form of formative feedback, which is useful for students to 
develop their understanding (Topping, Smith, Swanson, & Elliot, 2000) and resembles professional 
environments in the real world (van den Berg, Admiraal, & Pilot, 2006). Such technique has been found to be 
effective in many learning contexts. However, these studies took place in a western culture where students 
are active and verbal, while Asian students rarely initiate discussion, prefer to listen to lectures and take 
notes, and worry about losing face if they make a mistake (Miller, 2009). However, such claims typically refer 
to face-to-face learning. Different learning environments (i.e., an online or blended course) may allow Asian 
students to feel at east when participating in peer assessment activities. The following research question was 
used to guide this study:  

• What is Thai and international students’ response to online peer assessment activities? 
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II. Theoretical Framework 

An interaction between learners is a critical part of learning in many domains including computer 
programming (Warren, Rixner, Greiner, & Wong, 2014). Guiding the design of peer assessment activity was 
the theory of problem solving and modeling. Assignment questions were designed as ill-defined problems 
(Ormrod, 2008), which require them to search outside information and to understand how to break a larger 
problem into a number of sub-problems.  Such theory fits well within the context of the study which was 
teaching and learning programming and algorithms. 

To promote self-efficacy among students, modeling concept under social cognitive theory was also 
considered as an important aspect of peer assessment activity. One of the crucial aspects in effective 
modeling is that the model’s behavior (assessment recipient) is relevant to the observer’s situation 
(assessment giver) such as those of similar age or social status (Zimmerman, 2004). By observing others 
during the assessment sessions, students witness successes and failures of their classmates. It is also 
valuable to observe classmates struggle and then slowly master the problem at hand because it proves that 
success does not come easily but with work and practice (Ormrod, 2008). 

III. Context of the Study 

This study focused on students enrolled in programming and algorithms course (i.e., Computer I or 
CS1), an undergraduate level, 3-credit blended course at a private international university in Thailand. The 
course aimed to introduce concepts in programming based on selected programming languages, essential 
programming tools (IDEs), logics and algorithms, as well as program coding and debugging. Programming 
and algorithms is considered the gateway to the Department of Business Information Systems under the 
School of Management. Scores were allocated to 30 percent for online activities, 20 percent for midterm 
examination, and 50 percent for the final examination. Since this course embraced a blended learning model, 
all the activities which constituted 30 percent were all online. The details of these activities are summarized in 
Table 1.  
Table 1. Online Activities 
Online Activity Duration Mark Allocations  
Online Videos Throughout the semester 2 
Quizzes Throughout the semester 4 
Forum Discussions 1 forum before midterm, 1 forum after midterm 5 
Assignments  3 assignments before midterm 7 
Workshops  3 workshops after midterm 12 
Total  30 
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Online videos were meant to be supplementary materials. Quizzes were designed to test low-level 
knowledge (i.e., keywords and understanding of programming syntax) and forum discussions were designed 
to foster a sense of community among students and did not measure cognitive skills. The key activities were 
assignments and workshops. In assignment activities, the students were asked to solve real-world problems 
using a programming language and submit source file via Moodle™ learning management system (LMS). The 
instructor graded the files and gave feedback to the students.  

The last activities are workshops. In fact, the name workshop in Moodle™ is somehow a misnomer. 
The activity is a peer assessment in disguise with five distinct phases of preparation: setup, submission, 
assessment, grading evaluation, and closed. Comparing to other activities in Moodle™, the workshop activity 
is more complicated concerning activity preparation. 

During the workshop setup, an instructor can set grading rubric, decide on a grading strategy, set 
submission and assessment deadlines, and other options to how students view and assess their peers’ work. 
The submission process is when the system allows students to submit their work online or as attachments. 
Next, the students are randomly assigned to grade one to two peers’ work. In this particular study, the 
students assessed the work in three aspects (Sitthiworachart & Joy, 2008): readability (i.e., comments, 
appropriate indented code and variable names), correctness (i.e., error handling, appropriate output and exit 
status), and style (i.e., easy to follow, well-structured, appropriate utilities). After peer assessment, the 
instructor reviews scores and feedbacks among students and can override as he sees appropriate. The final 
process is to close the module to indicate the completion of the workshop activity.  

IV. Methods 

Participants of the study were 25 Thai and two international students who enrolled in the 
programming and algorithm course. However, only 23 Thai students completed the course (n=23) since two 
Thai and two international students dropped out during the semester. The authors decided to modify the 
research question to “What is Thai students’ response to online peer assessment activities?”  

The authors first analyzed all students’ feedback using content analysis. Two stages of data analysis 
were conducted. First, the textual data were analyzed qualitatively, which involved categorizing, organizing, 
and synthesizing (Glesne, 1999) what was seen in the feedback. In this stage, all the students’ feedback was 
grouped into three sets of data according to the three aspects (readability, correctness, and style) they 
commented on. In order to yield substantial “comparisons” in data analysis, the constant comparative method 
developed by Glaser and Strauss (1967) was used as a data analysis strategy in this study. In coding three 
sets of data, conceptual labels emerged both within and across the data sets all the time.  The first phase of 
coding in the same set was to work on categorizing and subcategorizing the codes emerged and looked for 
the tentative links between the categories and subcategories. Later, the authors perceived similar categories 
of information while closely examining the codes across data sets.  
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Although several guidelines for giving feedback (e.g., rubric for writing an assessment and in other 
disciplines) were readily available, a specific guideline for feedback in coding was non-existent. Thus, the 
second stage of data analysis was to develop a guideline for quantitative content analysis. The quantitative 
content analysis method focused on coding data on which statistical tests are then performed (De Wever, Van 
Keer, Schellens, & Valcke, 2009). The authors used all the categories emerged from the first stage as 
indicators ranking by constructiveness and informativeness. In order to analyze the content, a message (i.e., 
comment) was selected as a unit of analysis because it is clearly demarcated and is decided by its author 
rather than by the coder (Garrison, Anderson, & Archer, 2001). However, it is possible that one comment 
might show more than one category. 

A scale from 0 to 4 was used in this stage. For example, a student’s general compliment merely 
saying “good job” was ranked lower than a strength statement informing his/her peer what the strength was 
and why it was in specific in programming (see Table 2). Similarly, a general criticism of “too many errors” 
was not as helpful as a problem statement explaining what the problem was and thus ranked lower.  Among 
all the categories, those suggestions, suggestion justifications, and recommendations were ranked highest 
while a single emoticon was ranked lowest.  Using this ranking scale, the authors went back to each set of 
data to calculate the score of each feedback. Next, each student’s feedback score was derived by adding all 
his/her feedback scores across three sets of data.  As a result, the final score of all students’ feedback went 
from the lowest 0 to the highest 112. The final step of data analysis was to use measures of central tendency 
based on the feedback scores to explain what happened in the workshop sessions. To perform descriptive 
statistical analysis, comments were re-grouped into workshop 1 and workshop 2. The last workshop was 
removed due to time constraints. 

Subsequently, paired-samples t-tests were performed to determine whether there is statistical 
evidence that the mean difference between scores from workshop 1 and workshop 2. Only the scores of only 
scores of the ten students who participated in both workshops were used for the calculation. 

V. Data sources 

To date, Moodle™ still does not support exporting data from the workshop module (Mudrak, 2009). 
This very feature is still an open request in the Moodle Tracker, a place where Moodle developers and users 
report bugs and suggest new features. Thus, the authors manually cut and paste students’ feedback scores 
and comments to Excel spreadsheet and proceeded to perform descriptive statistics, followed by the two 
stages of data analysis to quantify the feedback quality for both online feedback activities. Finally, the paired-
samples t-tests were performed to test whether the scores from the two activities were statistically different. 
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VI. Results and Conclusions 

Although the workshop activities were mandatory, only 14 students (60.87%) participated in the first 
workshop and only ten students (43.48%) provided feedback to peers. In the second workshop, 21 students 
(91.30%) participated in the activity but only 16 (69.57%) provided feedback to peers. All the ten feedback-
giving students from the first workshop also provided feedback in the second workshop. 

Table 2 provides descriptive statistics of students who participated in the workshop activities. Table 
3 provides descriptive statistics of all students who provided feedbacks.  
Table 2. Proportion of participating students in workshop activities 
Participating Students Workshop 1  % Workshop 2 % 
Giving feedback  10 43.48 16 69.57 
Not giving feedback 4 17.39 5 21.74 
Total 14 60.87 21 91.30 
 
Table 3. Sample size, mean standard deviation and score range of feedback-giving students 
 N Mean SD Range 
Workshop 1 10 21.30 16.71 6–63 
Workshop 2 16 22.75 16.87 3–65 
Total 16 36.06 29.74 3–112 
 

Using content analysis, the authors categorized, organized and synthesized the student feedback 
data (Glesne, 1999). This stage yielded three groups of data based on the aspects of feedback including 
readability, correctness, and style. Later, conceptual labels were found in these data using constant 
comparative method  (Glaser & Strauss, 1967). Four categories were generated in coding at this stage. Table 
4 shows the main categories and how subcategories are linked to each category. 
Table 4 Feedback Categories and Ranking Scale 
Category Description Scale 

Strength general compliment (e.g., "good job") 1 
strength statement (i.e., what strength) 2 
strength analysis (i.e., why strength) 3 

Acceptability general acceptability (e.g., "It's ok.") 1 
acceptability statement (i.e., In what aspects, it's ok) 2 
acceptability analysis (i.e., why it's ok) 3 

Weakness general criticism (e.g., "too many errors") 1 
problem statement (i.e., what problem) 2 
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Category Description Scale 

problem analysis (i.e., why problem) 3 
problem prediction (i.e., potential problem)  3 
problem solution (i.e., how to solve the problem) 

• exemplification (error examples or correct examples) 

• suggestion (e.g., "You should…") 

• suggestion justification (i.e., why this suggestion) 

• recommendation (i.e., "…I recommend you to try this code…") 

 
3 
4 
4 
4 

Others emoticon (e.g., " (:" )  0 
encouragement (e.g., "keep going on…")  2 
well-meaning caution (i.e., “…if you type like this in the exam…”) 3 
expectation (e.g., "…you can work better if you can…") 3 
grading justification (i.e., why certain points are (not) taken off) 3 

 
Results from descriptive statistics suggested that although more students participated in the second 

workshop, the quality of the feedback remains the same. Paired-samples t-tests were performed to test 
whether the average feedback scores of both workshops were significantly different. Since two groups of 
feedback scores were correlated, only scores of the ten students who participated in both workshops were 
used for calculation. The difference is considered to be not statistically significant: t(9)= 0.81, p=0.441.  

VII. Significance of the study 

The study contributed to the field of peer feedback in online and blended learning in higher 
education. The study proposed a framework for analyzing peer-feedback for coding computer languages. 
Although the model is still in its early stage and refinement is necessary, it would help the instructor to better 
understand how students contribute and participate in peer feedback activities. Further, it was possible to 
modify this framework as a rubric for students participating in such activities so that they could be better 
equipped with knowledge on how to give constructive feedback to peers, especially in an introductory 
programming course. Setting expectations and providing sample feedback could help decrease students’ 
feelings of inadequacy (Ertmer et al., 2007).  

The study also added to the existing body of literature of Asian culture studies in distance learning. 
Specifically, the study provided results, against the suggestions that Asian students prefer lecture activities  
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and rarely initiate discussion, which Asian students (only Thai students in this study) were willing to participate 
in online peer feedback activities, even though the quality of feedback was lacking. In the future, follow-up 
interviews with students are needed to know their opinion about peer assessment activities.  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างสื่อเสมือนจริง VR (Virtual Reality) ของห้องปฏิบัติการภาควิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ (2) เพื่อศึกษาคุณภาพของสื่อเสมือนจริง VRห้องปฏิบัติการ
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ (3) เพื่อศึกษาผลการรับรู้ของผู้ รับชมสื่อเสมือนจริง VR 
ห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่ม
ตวัอยา่งที่มีผลต่อการใช้สือ่ VR ห้องปฏิบตัิการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศกึษาผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ประชากร
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จ านวน 358 คน และใช้วิธีการสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจบัสลากได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 85 คน การออกแบบวิธีด าเนินงานวิจัยแบบศึกษากลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมโดยการสุ่ม 
(Randomized Control Group-Pretest Posttest Design) ผลการศึกษาพบว่า สื่อเสมือนจริง VR ที่สร้างขึน้มีคุณภาพ
ด้านเนือ้หา มีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบั ดีมาก (x̄ = 4.72, S.D. = 0.14) และด้านสือ่การน าเสนอ มีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบั ดีมาก (x̄
= 4.53, S.D. = 0.11) ผลการประเมินการรับรู้ก่อนรับชมสือ่และหลงัรับชมสื่อของกลุม่ตวัอย่างมีการรับรู้หลงัเรียนร้อยละ
88.68 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเมือเทียบกับก่อนเรียนแล้วสรุปได้ว่า มีผลการรับรู้ที่สงูขึน้และกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่อ
เสมือนจริง VR(Virtual Reality) กลุ่มตวัอย่างทัง้หมด (ร้อยละ100)  กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่อเสมือนจริง VR 
(Virtual Reality) มีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัความพงึพอใจมาก (x̄= 4.28, S.D. = 0.06)  
ค าส าคัญ : สือ่สงัคมออนไลน์ / สือ่เสมือนจริง / ห้องปฏิบตัิการเสมือนจริง 
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Abstract 
     The objectives of this Research were (1) to create the virtual reality media in the topic “virtual reality (VR) of 
educational communications and technology (ECT) department laboratory via social network”, (2) to study the 
quality media of virtual reality of educational communications and technology department laboratory, (3) to 
measure awareness of virtual reality media of educational communications and technology department 
laboratory via social media, and (4) to study the sample satisfaction affects to virtual reality media of 
educational communications and technology department laboratory via social media. There are 3 experts the 
quality of presentation media and the other 3 experts the quality of contents. The population was 358 students 
who are the students in King Mongkut’s university of technology Thonburi on 2nd semester of 2016 academic 
year. There were 85 students of random sampling by (draw sampling) derived from the population.   The 
research method was designed by randomized control group-pretest posttest design. The results in this study 
found that the quality of the content of virtual reality media was in the very good level x̄= 4.72, S.D. = 0.14 and 
the quality of the presentation was in the very good level .11= 4.53, S.D. = 0.x̄ The result of VR awareness 
after watching media studying 88.68 percent, which compared to the previous study, concluded that. Has a 
highe r before.  All of the samples (100 percent) are satisfied to VR media. The awareness result of devices in 
department laboratory is 88.68%. Samples are satisfied to VR media at very good level x̄= 4.28, S.D. = 0.06 
Keywords: Virtual Lab / VR : Virtual Reality/ Social Media Online 
 

หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบนัประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยคุไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งเป็นการการพฒันาประเทศที่มุ่งเน้นการใช้
เทคโนโลยีน ามาสร้างนวตักรรมที่ใหมโ่ดยใช้ฐานของความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพท่ีสงูขึน้ในการปฏิบตัิงาน 
และท าให้เกิดมูลค่าสงูขึน้จากการน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้ได้อย่างเหมาะสม การจดัการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียน
เกิดศกัยภาพในการน าความรู้ ทกัษะตา่งๆ ท่ีได้มาประยกุต์ มาใช้ร่วมกบัเทคโนโลยี นวตักรรม และความคิดสร้างสรรค์ ท า
ให้เกิดสื่อใหม่(New Media) ที่มีความน่าสนใน กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการใคร่รู้ และอยากเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ  ท่ีน่าสนใจ  
การสร้างห้องเรียนสื่อเสมือนจริง หรือ Virtual Classroom Reality เป็นการประยกุต์น า นวตักรรมเสมือนจริง VR(Virtual 
Reality) ที่ผู้ใช้จะต้องใสแ่วน่และมองผา่นโทรศพัท์สมาร์ทโฟนท่ีบรรจุเนือ้หาที่ต้องการน าเสนอในรูปแบบสื่อเสมือนจริง ซึ่ง
ได้มาจากการจ าลองสถานท่ีจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือการถ่ายภาพด้วยกล้องที่มีมมุในการถ่ายภาพถึง 360 องศาจึง
จะสามารถมองเห็นได้อย่างรอบทิศทาง  ดงันัน้ค าว่า สื่อเสมือนจริง“Virtual Reality” หรือ VR คือเทคโนโลยีเสมือนจริง 
หรือเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึน้เพื่อจ าลองสภาพแวดล้อมต่างๆ ทัง้จากสภาพแวดล้อม
จริง และจากในจินตนาการ ขึน้มาด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผสานกบัการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีความเป็น
จริงเสมือนนัน้ สามารถแยกออกจากเทคโนโลยีประเภทอื่นที่คล้ายกันได้อย่างชัดเจนด้วยความจดจ่อทางร่างกาย 
(Physical Immersion) กลา่วคือส าหรับการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน(VR) ผู้ ใช้จะรู้สกึตดัขาดจากโลกจริง และ 
ความรู้สกึถึงความมีอยู่ (Psychological Presence) โดยที่ความจรดจ่อทางร่างกายอยู่ในระดบัระบบสัมผสัเต็มรูปแบบ 
(Fully Immersive System)  ผู้ใช้รู้สกึตดัขาดจากโลกจริงอยา่งสมบรูณ์แบบโดยสภาพแวดล้อมเสมือนจริง  
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ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบรีุ  จดัการการศึกษาในปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษา มีนกัศึกษาจ านวนมากในการเข้าใช้ห้องเรียนทัง้ ห้องเรียนแบบ
บรรยาย และห้องปฏิบตัิการ  ดงันัน้การเข้าใช้ห้องเรียนตา่ง ๆ จะประกอบไปด้วย  อปุกรณ์ เคร่ืองมือ และขัน้ตอน ในการ
เข้าใช้เพื่อความเป็นระเบียบและลดข้อผิดพลาด อนัที่จะสง่ผลต่อการช ารุดของอปุกรณ์ในห้องเรียน  และความรวดเร็วใน
การใช้งาน ซึ่งมีห้องต่างๆจ านวน  11 ห้องเรียนและมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลห้องอย่างจ ากัด จึงท าให้เกิดความล้าช้าในการ
ให้บริการในเวลาพร้อมกนั และภาควิชาได้เห็นถึงความส าคญัของการให้บริการแก่นกัศึกษาในการเข้าใช้ และรวมถึงผู้ที่
สนในใจในการเข้ามาเยี่ยมชม ศกึษาดงูานแบบเสมือนจริง ก็สามารถเข้ามาศกึษาได้จากสือ่เสมือนออนไลน์ที่เข้ามาเยี่ยม
ชมได้ตลอดเวลา   
 จากปัญหาดงักลา่วคณะผู้วิจยัจึงได้ค านึงถึงปัจจยัส าคญัในการสร้างสื่อเสมือนจริง VR (Virtual Reality) ขึน้มา
เพื่อเป็นสื่อกลางในการเข้าชมและยงัรวมถึงการศึกษากระบวนการท างานในห้องปฏิบตัิการของภาควิชาเทคโนโลยีและ
สือ่สารการศกึษาให้กบัผู้ รับชม ในที่นีค้ือนกัศกึษารวมไปถึงบคุคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจต่อภาควิชาในมหาวิทยาลยั เพื่อให้
สื่อเสมือนจริง VR (Virtual Reality) เป็นอีกหนึ่งการประชาสมัพันธ์และเรียนรู้เก่ียวกับห้องปฏิบัติการภายในภาควิชา
เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษาก่อนจะท าการเข้ามาเรียนรู้นกัศกึษาและผู้ที่สนใจจะได้มีการเตรียมตวัที่จะเรียนรู้ได้อยา่ง
เต็มที่ก่อนท่ีจะได้เข้าใช้งานจริง โดยสามารถเข้าไปอยูใ่นสภาพแวดล้อมจ าลองของห้องปฏิบตัิการ อีกทัง้เป็นการเพิ่มความ
สนใจในการน าเสนอสือ่ที่แปลกใหม ่มีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ ใช้  คณะผู้วิจยัจึงได้สร้างสื่อ ห้องปฏิบตัิการภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ เพื่อให้ได้สื่อเสมือนจริง VR (Virtual Reality) เพื่อที่จะน าเสนอเนือ้หาสาระที่
เก่ียวกับข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ภายในห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือ 
นกัศกึษาที่ก าลงัศกึษาอยู ่หรือบคุคลทัว่ไปท่ีสนใจจะเข้าศกึษา สามารถน าไปใช้งานจริง มีประสทิธิภาพ  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
          1) เพื่อสร้างสื่อเสมือนจริง VR (Virtual Reality) ห้องปฏิบตัิการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน์ 
          2) เพื่อศึกษาคุณภาพของสื่อเสมือนจริง VR ของห้องปฏิบตัิการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน์ 
 3) เพื่อศึกษาผลการรับรู้ของสื่อเสมือนจริง VR ห้องปฏิบตัิการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน์ 
          4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างที่มีผลต่อสื่อเสมือนจริง  VR ห้องปฏิบตัิการภาควิชาเทคโนโลยีและ
สือ่สารการศกึษา ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1) ได้ต้นแบบในการสร้างสือ่เสมือนจริง VR เพื่อใช้ในการเรียนการสอน 
2)เพื่อน าเสนอห้องปฏิบตัิการ VR ส าหรับผู้ที่สนใจจะเข้าศกึษาภายในภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ รวมไปถึงนกัศกึษาและบคุคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจ 
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3) ผู้ เรียนได้ประสบการณ์เรียนรู้ในแบบแอคทีฟเลิร์นนิงที่ทนัสมยั ได้เกิดประสบการณ์ในเรียนรู้แบบเสมือนจริง
มากขึน้ 

4) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นการใช้สื่อการการใช้อุปกรณ์ในการรับชมสื่อเสมือนจริง VR ในแต่ละ
ประเภท 

 

สมมตฐิานการวิจัย 
          1) ได้สือ่เสมือนจริง VR ห้องปฏิบตัิการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาผา่นสื่อสงัคมออนไลน์ จ านวน 11 
ห้องเรียน 3 รูปแบบการแสดงผลสือ่เสมือนจริง 
          2) คณุภาพของสื่อเสมือนจริง VR ห้องปฏิบตัิการภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ มี
คณุภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี 

3) ผลการรับรู้ของสื่อเสมือนจริง VR  ห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ สงูขึน้ร้อยละ 80 
          4) ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีผลต่อสื่อเสมือนจริง VR ห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศกึษา ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
 ตวัแปรที่ใช้ในการศกึษา ครัง้นีม้ีสองสว่นคือ 
 1) ตัวแปรต้น คือ สื่อเสมือนจริง VR ห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน์ 
 2)   ตวัแปรตาม คือ  
  2.1) คณุภาพของสื่อเสมือนจริง VR ห้องปฏิบตัิการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน์ 
  2.2) การรับ รู้จากการใช้สื่อ เสมือนจริง  VR ห้องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร 
การศกึษา ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ 
  2.3) ความพงึพอใจของกลุม่ตวัอย่าง จากการใช้สื่อเสมือนจริงห้องปฏิบตัิการ ภาควิชาเทคโนโลยีและ
สือ่สารการศกึษาผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ ภาควิชาเทคโนโลยี
และสือ่สารการศกึษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2559 จ านวน 358 คน 
 2) กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้มาโดยใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับ
สลาก จากประชากร จ านวน 85 คน (จากตารางยามาเน)่ 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษาในครัง้นีเ้ป็นเคร่ืองมือที่คณะผู้วิจยัสร้างขึน้ประกอบด้วย 

1) สือ่เสมือนจริง VR ห้องปฏิบตัิการภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์เป็นคลปิวีดิ
ทศัน์แบบ 360 องศา จ านวน 11 คลปิ รวม 11 ห้องปฏิบตัิการ 

2) แบบประเมินคณุภาพของสื่อเสมือนจริง VR ห้องปฏิบตัิการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษาผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน์ 

3) แบบทดสอบผลการรับรู้จากการใช้สือ่เสมือนจริง VR ห้องปฏิบตัิการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา
ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ โดยใช้แบบทดสอบออนไลน์ 

4) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้ จากการใช้สื่อเสมือนจริง  VR ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเทคโนโลยีและ
สือ่สารการศกึษา ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การสร้างสื่อแบบเสมือนจริง VR ห้องปฏิบตัิการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ 

ผู้วิจยัด าเนินการทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งมีการทดลองแบบกลุม่ทดลองกลุม่เดียวที่มีการทดสอบก่อนใช้สือ่และหลงัใช้สื่อ  
โดยออกแบบแผนงานวิจยัแบบศกึษากลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุโดยการสุม่ วดัก่อนและหลงัการทดลอง (Randomized 
Control Group-Pretest Posttest Design) ดงันี ้

ตารางที่ 1 แผนงานวิจยัแบบศึกษากลุ่มทดลองและกลุม่ควบคุม โดยการสุม่วดัก่อนและหลงัการทดลอง (Randomized 
Control Group-Pretest Posttest Design) 

กลุ่มตวัอย่าง ก่อนเรียน ทดลอง หลังเรียน 
ER T1 X T2 

แผนงานวิจัยแบบศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  โดยการสุ่มวดัก่อนและหลงัการทดลอง (Randomized 
Control Group-Pretest Posttest Design) มีขัน้ตอนในการท าการศกึษากบักลุม่ตวัอยา่ง  ดงันี ้   

ขัน้ที่ 1 แนะน าสื่อเสมือนจริง VR ห้องปฏิบตัิการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ให้กลุ่มตวัอย่างรู้
รายละเอียดเก่ียวกบัสือ่แบบเสมือนจริงและวิธีการใช้ตลอดจนวตัถปุระสงค์ในการใช้งาน 

ขัน้ท่ี 2 ทดสอบก่อนใช้สือ่ (Pretest) เมื่อกลุม่ตวัอยา่งผา่นการแนะน าการใช้งานสือ่แล้ว ผู้วิจยัจะให้กลุม่ตวัอยา่ง
ทกุคนท าแบบทดสอบการรับรู้ก่อนเรียน (Pretest) เพื่อให้ทราบว่ากลุม่ตวัอย่างมีการรับรู้อยูใ่นระดบัใดและท าการเก็บผล
คะแนนจากการทดลองของกลุม่ตวัอยา่ง 
 ขัน้ที่ 3 ให้กลุ่มตัวอย่างทุกคนเรียนรู้โดยการใช้สื่อเสมือนจริงห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศกึษา ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์โดยใช้จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือและแวน่ VR 

ขัน้ท่ี 4 ทดสอบการรับรู้หลงัจากใช้สื่อ (Posttest) หลงัจากกลุม่ตวัอย่างได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการใช้
สื่อเสมือนจริงห้องปฏิบัติการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์แล้ว ผู้ วิจัยจะให้กลุ่ม
ตัวอย่างทุกคนท าแบบประเมินการรับรู้หลงัเรียน (Posttest) เพื่อให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างเกิดการรับรู้หลงัจากได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการใช้สื่อเสมือนจริงห้องปฏิบตัิการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน์ เพิ่มขึน้ในระดบัใด และท าการเก็บคะแนนจากกลุม่ตวัอยา่ง 
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ขัน้ที่ 5 การประเมินความพงึพอใจ หลงัจากที่กลุม่ตวัอย่างได้เรียนรู้สื่อและท าแบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อวดัการ
รับรู้ด้วยสือ่เสมือนจริห้องปฏิบตัิการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์แล้วผู้วิจยัได้มีการให้
กลุม่ตวัอยา่งตอบแบบประเมนิความพงึพอใจที่มีตอ่การใช้สือ่เสมือนจริง VRห้องปฏิบตัิการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่สาร
การศกึษา ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ และท าการเก็บคะแนนจากกลุม่ตวัอยา่ง 
 

ผลการวิจัย 
 1) ผลการสร้างสือ่เสมือนจริงVR ห้องปฏิบตัิการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษาผา่นสงัคมออนไลน์ ได้
สือ่วีดิทศัน์ที่ใช้กบัอปุกรณ์ 3 รูปแบบ 11 วีดิทศัน์ สามารถรับชมได้จาก เครือข่ายสงัคม(Facebook, Website, YouTube) 
และ ใช้อปุกรณ์คอมพิวเตอร์, โทรศพัท์มือถือ, และจากแวน่วีอาร์ 
 

 
รูปท่ี 1  ภาพตวัอยา่งการเผยแพร่สือ่เสมือนจริง VR ห้องปฏิบตักิารภาควิชาเทคโนโลยี  และสือ่สารการศกึษา ผา่นสือ่

สงัคมออนไลน์ บนเพจเฟสบุ๊ค 
 

 

 
รูปท่ี 2 ภาพตวัอยา่งการเผยแพร่สือ่เสมือนจริง VR (Virtual Reality) ห้องปฏิบตัิการภาควชิาเทคโนโลยีและสือ่สาร

การศกึษา ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ เว็บไซต์ยทูปู (YouTube) 
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รูปท่ี 3 ภาพตวัอยา่งการเผยแพร่สือ่เสมือนจริง VR ห้องปฏิบตักิารภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษาผา่นสือ่สงัคม

ออนไลน์ ด้วยแวน่ VR 
 

2) ผลการประเมินคุณภาพซึ่งประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หาและด้านสื่อ เร่ืองการสร้างสื่อเสมือนจริง VR 
ห้องปฏิบตัิการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษาผา่นสงัคมออนไลน์ 

ตารางที่ 2 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานท่ีได้จากการประเมนิโดยผู้ เช่ียวชาญสือ่เสมือนจริง 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับ
คุณภาพ 

ผลการประเมินด้านเนือ้หา 4.72 0.14 ดีมาก 

ผลการประเมินด้านสือ่และวิธีการน าเสนอ 4.53 0.11 ดีมาก 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญสื่อเสมือนจริง VR 
ห้องปฏิบตัิการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาผ่านเครือขา่ยสงัคม  จากผลการประเมินคณุภาพซึ่งประเมินโดย
ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หาและด้านสือ่ พบวา่ สือ่เสมือนจริง VR ด้านเนือ้หามีคา่เฉลีย่ 4.72 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14 
มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และ ด้านสื่อและวิธีการน าเสนอ มีค่าเฉลี่ย 4.53 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.11 มี
คณุภาพอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 

3) ผลประเมินการรับรู้ของผู้ เข้ารับชมสือ่สือ่เสมือนจริง VR ของภาควชิาเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา ผา่นสือ่
สงัคมออนไลน 
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 ตารางที่ 3 ผลประเมินการรับรู้ของผู้ เข้ารับชมที่ได้ชมสือ่เสมือนจริง VR  

 
ตารางที่ 3 ผลประเมินการรับรู้ของผู้ เข้ารับชมที่ได้ชมสื่อเสมือนจริง VR ของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศกึษาผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ พบวา่ ผู้ เรียนมีผลการรับรู้ที่สงูขึน้  
 
4) ผลการประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตวัอย่างโดยแบบสอบถามออนไลน์ เก่ียวกบัความคิดเห็น การเรียน

จากสือ่เสมือนจริง VR  

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพงึพอใจ โดยกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้สือ่เสมือนจริง VR 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. อปุกรณ์ที่ในการรับชมสือ่ 4.32 0.15        มาก 

2.ด้านวิดีโอแบบ 360 องศาเสมอืนจริง 4.21 0.09        มาก 
3. ด้านเนือ้ที่ท่ีรับชม 4.31 0.06        มาก 

เฉลี่ยรวม 4.28 0.06        มาก 

ตารางที่ 4 ผลจากการประเมินความพงึพอใจ โดยกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้สือ่เสมือนจริง VR ห้องปฏิบตัิการ ภาควิชา
เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษาผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ ในสว่นคณุภาพของสื่อที่รับชมผา่นอปุกรณ์ พบวา่คา่เฉลีย่ทกุด้านมีคา่
เทา่กบั 4.28 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลีย่มีคา่เทา่กบั 0.06 อยูใ่นระดบัมาก 

 

อภปิรายผลการวิจัย 
 1) สื่อเสมือนจริง VR มีการน าเอาเทคโนโลยีต่างๆมาประยกุต์ตามอปุกรณ์ของผู้ ใช้งาน เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ และการใช้แว่น VR ท าให้ตอบสนองผู้ เรียนที่มีความแตกต่างกัน สามารถรับชมได้คล้ายๆกันคือมี
ปฏิสมัพนัธ์กบัสื่อ เช่นการหมนุภาพไปโดยรอบในคอมพิวเตอร์หรือในโทรศพัท์มือถือเพื่อรับชม รวมถึงการสวมแว่นเพื่อให้
รู้สกึเสมือนไปอยูใ่นห้องปฏิบตัิการจริง  
 2) ผลการประเมินจากผู้ เช่ียวทางด้านสื่อและการน าเสนอ พบว่าสื่อเสมือนจริง VR ห้องปฏิบัติการภาควิชา
เทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ มีความคมชดัทัง้ภาพและเสยีงอีกทัง้การมีปฏิสมัพนัธ์ ง่ายตอ่การ
ควบคมุ จากการวิเคราะห์ผลประเมินด้านสื่อและการน าเสนอจากผู้ เช่ียวชาญ x̄=4.53, S.D. = 0.11 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
และ ผลประเมินเนือ้หาจากผู้ เช่ียวชาญ x̄=472 , S.D. = 0.14 อยู่ในเกณฑ์ดีมากเช่นกันซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมินการรับรู้ 

คิดเป็นร้อยละ อยู่ในระดับ 

คะแนนทดสอบการรับรู้เร่ืองห้องปฏิบตัิการฯหลงัเรียน 88.68 มาก 

คะแนนทดสอบการรับรู้เร่ืองห้องปฏิบตัิการฯก่อนเรียน 65.29 ปานกลาง 
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รัชฎาวรรณ น่ิมนวลได้ศกึษาได้ท าการวิจยัศกึษาเกมเทคโนโลยีเสมือนจริงบรรจุภณัฑ์ (VR Game) พบวา่ การสร้างสือ่ที่ดี
ควรบทเรียนที่มีลกัษณะจูงใจ น่าสนใจในการเรียน ความเหมาะสมของเสียงและจังหวะ รวมทัง้ความหลากหลายและ
ความเหมาะสมของรูปแบบการมีปฏิสมัพนัธ์รวมเข้าด้วยกนั  
 3) ผลการรับรู้ของกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 85 คน โดยใช้แบบประเมินการรับรู้ ก่อนและหลงัของกลุม่ตวัอยา่งที่มีต่อ
สื่อเสมือนจริง VRห้องปฏิบตัิการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์จ านวน 20 ข้อ พบว่า 
กลุม่ตวัอย่างมีผลการรับรู้หลงัใช้สือ่สงูกวา่ก่อนการใช้สือ่ จึงท าให้ผลการรับรู้หลงัเรียนอยู่ที่ 88.68% ที่สงูกว่าก่อนเรียนก็
เพราะว่าการใช้สื่อที่เหมาะสมกับการสร้างสื่อเสมือนจริง VR มีความเสมือนจริงเสมือนได้ไปเข้าห้องปฏิบตัิการนัน้ๆจริง
และสะดวกเพราะสามารถชมซ า้ได้ ท าให้ตอบสนองความแตกตา่งของผู้ เรียนที่มีความแตกต่างกนั และยงัเป็นสือ่ที่ใช้งาน
ง่ายในรูปแบบวีดิทศัน์ที่สามารถมีปฏิสมัพนัธ์เสมือนจริงที่น่าสนใจ จุงท าให้ผลการรับรู้หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน ทัง้นี ้
เพราะว่าสื่อที่เป็นแบบเสมือนจริง ท าให้กลุม่ตวัอย่างมีปฏิสมัพนัธ์กบัสือ่ และท าให้ผู้ ใช้เสมือนอยูใ่นห้องปฏิบตัิการจริงๆ 
ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ศิวนิต อรรถวฒุิกลุ ที่ได้กลา่ววา่ VR มีสว่นช่วยตอ่การรับรู้ของสือ่ได้สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัที่
ระดบั .05  
 4) ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อ
เสมือนจริง VR มีระดบัค่าเฉลี่ย x̄= 4.28, S.D. = 0.06 เนื่องจากสื่อเสมือนจริง VR ห้องปฏิบตัิการภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ มีเนือ้หาที่ถูกต้องครบถ้วน สื่อมีกระบวนการในออกแบบรวมถึงขัน้ตอนการสร้าง
อย่างเป็นระบบจึงท าให้ได้สื่อที่น่าสนใจมีปฏิสมัพนัธ์ ภาพวีดิทศัน์ที่ถ่ายท าขึน้มีความคมชัดสงู มีรูปภาพประกอบสวยงาม 
ดึงดูดต่อผู้ ใช้งานเป็นอย่างดี จึงเหมาะสมส าหรับใช้ประกอบการศึกษาเพื่อใช้ทดแทนการสอนในห้องเรียน สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ พิเชฐ  ทองนาวาที่ได้ท าการศกึษาถึงการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบเสมือนจริง พบวา่สิง่ที่ควรค านึงในการ
สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบเสมือนจริงนัน้ควรประกอบด้วย การด าเนินการสร้างอย่างเป็นระบบ ได้ผ่านกระบวนการหา
ประสิทธิภาพอย่างเป็นล าดับขัน้ตอน และได้ผ่านขัน้ตอนการปรับปรุงแก้ไขตามขัน้ตอนกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) ท าให้ผู้ เรียนมีความสนใจกระตือรือร้นในการเรียน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 

  1) ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่สารการศกึษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุสามารถน าสือ่

เสมือนจริง ไปใช้ในการประชาสมัพนัธ์ได้เป็นอยา่งดีควรมีการประยกุต์ในรูปแบบอื่นๆมากขึน้ 

  2) ควรจะศกึษาแผนการวิจยัที่สอดคล้องกบักบัตวัอยา่ง เพื่อท่ีจะได้สือ่ที่มีประสทิธิภาพ 

  3) ค านึงถึงการบนัทึกเสยีงให้มีคณุภาพ และควรศึกษาการสร้างเทคโนโลยีแบบเสมือนจริงที่สามารถ

ให้ผู้ใช้สามารถเดินส ารวจรอบๆได้ หรือมีปฎิสมัพนัธ์โดยผา่นอปุกรณ์ควบคมุเช่นถงุมือ จอยสติก หรือปุ่ มกดได้  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

  1) เพิ่มช่องทางในการรับโดยการใช้ QR Code หรือ Augment Reality )AR) เพื่อง่ายต่อการเช่ือม

ตอ่ไปยงัวิดีโอ 360 องศา 
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  2) น าเทคโนโลยี V แบบR   Interactiveไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ท าให้เกิดการเรียนรู้แบบ

ใหมห่รือวดัผลการรับรู้ในรูปแบบอื่นๆได้มากขึน้ 

  3) ควรออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน หรือการน ามาใช้กับวิธีการสอน ในรูปแบบใหม่ๆให้

เหมาะสม 
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บทคัดย่อ 
การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาผลของการสอนแบบการอภิปรายกลุม่ย่อยต่อการเรียนรู้และความพึงพอใจใน

การเรียนปฏิบตัิการสรีรวิทยาของนกัศึกษาแพทย์ กลุม่ตวัอยา่งคือนกัศกึษาแพทย์ชัน้ปีที่ 2 ปีการศกึษา 2557 จ านวน 37 
คน เคร่ืองมือวิจยัประกอบด้วยคู่มือการสอนปฏิบตัิการสรีรวิทยาฉบบัปรับปรุงโดยเพิ่มการสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อย
เก่ียวกบัปัญหาผู้ ป่วยและแบบประเมินความพึงพอใจ ท าการทดลองใช้การเรียนการสอนที่ปรับปรุงใหม่ในรายวิชาของ
ภาคการศกึษาที่ 2/2557 กบันกัศกึษาแพทย์ ข้อมลูถกูน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติที่ทดสอบคา่ที่เป็นอิสระ
ตอ่กนั (unpaired t test) ผลการวิจยัพบวา่การใช้วิธีการสอนแบบอภิปรายกลุม่ย่อยมีผลต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษาแพทย์ 
โดยวดัจากค่าคะแนนสอบปฏิบตัิการสรีรวิทยาที่เพิ่มมากขึน้ในทกุรายวิชา นอกจากนีน้กัศกึษาแพทย์มีความพึงพอใจต่อ
การเรียนปฏิบตัิการสรีรวิทยาโดยการสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อยร้อยละ 92.20 การศึกษานีแ้สดงให้เห็นว่าการปรับ
วิธีการสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย ส่งผลให้นกัศึกษาแพทย์มีการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึน้ นกัศึกษามีความเข้าใจในเนือ้หา
ทฤษฎีสรีรวิทยาเพิ่มขึน้จากการท ากระบวนการกลุม่ และได้ฝึกคิด วิเคราะห์เก่ียวกบัปัญหาของผู้ ป่วยโดยใช้ความรู้ทาง
สรีรวิทยาเป็นพืน้ฐาน อีกทัง้ยังเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  
ค าส าคัญ: การอภิปรายกลุม่ยอ่ย, ปฏิบตัิการสรีรวิทยา, การวดัผลและประเมินผล, นกัศึกษาแพทย์ 
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Abstract 
The aim of the present study was to investigate the effect of small group discussion on the learning 

outcome and learning satisfaction of medical student in the physiological laboratory.  The sample was the 
second year of medical student in semester 2/2014 which about 37 persons. The method was the adjustment 
of the learning process in physiological laboratory including the small group discussion and questionnaire for 
satisfaction with teaching and learning. Data were analyzed using descriptive statistics and unpaired t-test. 
The results showed that small group discussion improved the average of the score in physiological laboratory 
examination. In addition, the average of the satisfaction of the small group discussion was 92.20 percentages. 
These results suggested that small group discussion can improve learning outcome of medical student on 
physiology and enhancing the understanding of physiological contents.  Taken together, a small group 
discussion was appropriate for teaching of medical student. This result can be used to develop the medical 
curriculum in part of the learning process which provides the good opportunity to learn for medical student at 
college of medical and public health, Ubon Ratchathani University.    
Keyword: small group discussion, physiological laboratory, evaluation, medical student 
 

บทน า 
การเรียนการสอนสรีรวิทยา หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัทิต ชัน้ปรีคลนิิก ในแตล่ะรายวิชามีการเรียนภาคทฤษฎีและ

การเรียนปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจรายละเอียดเนือ้หา อย่างไรก็ตามในการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลของสาขาวิชาสรีรวิทยาที่ผ่านมาใช้การสอบแบบ spot test หรือเขียนบรรยายสัน้ๆ ในเวลาที่ก าหนด ลกัษณะ
การวดัผลดงักล่าวไม่เหมาะกับการวดัผลสมัฤทธ์ิตามจริงของนกัศึกษา ซึ่งพบว่าผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาแพทย์อยู่ใน
เกณฑ์ที่ไม่คอ่ยดี และนกัศึกษาบางสว่นยงัไม่เข้าใจในเนือ้หาสรีรวิทยา รวมทัง้ไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ตอ่ยอดในหวัข้อ
อื่นท่ีต้องใช้ความรู้ทางสรีรวิทยาเป็นพืน้ฐานได้ 

การอภิปรายกลุม่ย่อย (small group discussion) นัน้เป็นกระบวนการสอนที่มุ่งเน้นให้นกัศึกษาทุกคนในกลุ่ม มี
การแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่ได้รับ โดยนกัศึกษาได้รับการกระตุ้นกระบวนการคิด ค้นคว้า และ
วิเคราะห์ข้อมลูเพื่อน ามาแลกเปลีย่นข้อมลูในกลุม่ (Walton, 1997) ประโยชน์ของการเรียนรู้แบบการใช้การอภิปรายกลุม่
ย่อยมีผลกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ การน าความรู้เดิมมาใช้ในการตดัสินใจเพื่อแก้ปัญหา และท าให้เกิดแรงจูงใจใน
การเรียนอีกด้วย ดงันัน้การเรียนแบบกลุม่ยอ่ยจึงนิยมใช้กบัการเรียนการสอนท่ีต้องการให้ผู้ เรียนได้กระตุ้นการแสดงความ
คิดเห็นและการถ่ายทอดแลกเปลีย่นประสบการณ์ให้บคุคลรอบข้างได้รับรู้และเกิดประโยชน์สงูสดุต่อตวัผู้ เรียน ซึง่นา่จะมี
ความเหมาะสมกบัการประยกุต์ใช้ในการเรียนการสอนวิชาสรีรวิทยา จากการศกึษาที่ผ่านมาพบวา่การใช้วิธีการสอนแบบ
การอภิปรายกลุ่มย่อย สามารถกระตุ้ นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของนักศึกษา
พยาบาลที่เรียนในรายวิชาการพยาบาลเด็ก วิทยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย (จุไร อภยัจิรรัตน์ และ ทศันีย์ อรรถารส, 
2555) และการศกึษาในนกัศกึษาแพทย์ชัน้ปรีคลนิิก พบวา่เมื่อท าการทดสอบก่อนและหลงัการเรียน นักศกึษาแพทย์ชัน้ปรี
คลินิกที่เรียนเป็นกลุม่ย่อยมีผลคะแนนประเมินหลงัเรียนดีกว่ากลุม่ที่ไม่ได้เรียนแบบกลุม่ย่อย (Srivastava, 2014) แสดง 
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ให้เห็นวา่การเรียนแบบกลุม่ยอ่ยมีความเหมาะกบัการเรียนสรีรวิทยา เนื่องจากมีการกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้และการคิด
ของนกัศกึษา  

ด้วยเหตุนีค้ณะผู้ วิจัยมีแนวคิดในการปรับปรุงการเรียนการสอนปฏิบัติการสรีรวิทยา ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติการ
สรีรวิทยาโดยเพิ่มเนือ้หาปฏิบตัิการให้สอดคล้องกบัการสอนสรีรวิทยาภาคบรรยาย มีวตัถปุระสงค์และเกณฑ์การวดัผลที่
ชัดเจน เพิ่มการอภิปรายเคสกลุ่มย่อย เพิ่มการอภิปรายท้ายชั่วโมงปฏิบัติการ และวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้
คะแนนสอบย่อยก่อนและหลงัการอภิปรายเคสกลุม่ย่อย การปรับปรุงการเรียนการสอนดงักล่าวใช้ในการเรียนการสอน
ปฏิบตัิการสรีรวิทยาในรายวิชาระบบโครงร่างและกล้ามเนือ้ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบประสาท และระบบหวัใจและหลอด
เลือด ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ของนักศึกษาแพทย์ชัน้ปีที่ 2 ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีแก่นักศึกษา อีกทัง้ยังเป็นการ
พัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร์ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อบุลราชธานี เพื่อให้นกัศกึษาแพทย์ได้เข้าใจเนือ้หาปฏิบตัิการได้เร็วและดียิ่งขึน้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาแพทย์ในการเรียนปฏิบตัิการสรีรวิทยาภายหลงัการสอนแบบอภิปราย

กลุม่ยอ่ย 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนปฏิบตัิการสรีรวิทยาของนกัศึกษาแพทย์ชัน้ปีที่ 2 ภายหลงัการสอนแบบ

อภิปรายกลุม่ยอ่ย 

วิธีด าเนินการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย การศกึษานีเ้ป็นการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นกัศกึษาแพทย์ชัน้ปีที่ 2 ปีการศกึษา 2557 จ านวน 37 คน 
เคร่ืองมือวิจัย 

1. การปรับปรุงการเรียนการสอนปฏิบตัิการสรีรวิทยา 
1.1 ศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตและทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกบัการสอนด้วย

วิธีการอภิปรายกลุม่ยอ่ย 
1.2 ก าหนดวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ของการเรียนปฏิบตัิการสรีรวิทยาด้วยการสอนแบบการอภิปรายกลุม่ 
1.3 จัดกิจกรรมในการสอนปฏิบัติการสรีรวิทยาของนักศึกษาแพทย์ชัน้ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2557 

ปรับปรุงคูม่ือปฏิบตัิการสรีรวิทยาโดยเพิ่มเนือ้หาปฏิบตัิการให้สอดคล้องกบัการสอนสรีรวิทยาภาคทฤษฎี มีวตัถปุระสงค์
และเกณฑ์การวดัผลที่ชัดเจน เพิ่มการอภิปรายเคสกลุ่มย่อย (small group discussion) เพิ่มการอภิปรายท้ายชั่วโมง
ปฏิบตัิการ (lab conference) สว่นเกณฑ์ในการวดัและประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใช้คะแนนสอบย่อยก่อนและหลงั
การสอนแบบอภิปรายเคสกลุม่ยอ่ย การสงัเกตพฤติกรรมกลุม่ และการมีสว่นร่วมในการเรียน  

1.4 ทดลองใช้การเรียนการสอนปฏิบตัิการสรีรวิทยากบันกัศึกษาแพทย์ชัน้ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2557 
ในรายวิชาระบบโครงร่างและกล้ามเนือ้ ระบบตอ่มไร้ทอ่ ระบบประสาท และระบบหวัใจและหลอดเลอืด  

1.5 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนปฏิบตัิการสรีรวิทยาของนกัศึกษาแพทย์ก่อน (ภาคการศึกษาท่ี 
2/2556) และหลงัจากใช้การเรียนการสอนแบบปรับปรุงใหม ่(ภาคการศกึษาที่ 2/2557) 

2. แบบประเมินความพงึพอใจในการเรียนปฏิบตัิการสรีรวิทยาของนกัศกึษาแพทย์ 
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ในการประเมินผลความคิดเห็นของนกัศึกษาแพทย์ต่อการจดัการเรียนการสอนสรีรวิทยาแนวใหม่ ได้ท า
การประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านการวดัและประเมินผล และด้านสิง่สนบัสนุนการเรียน โดยการ
ประเมินผล ใช้เกณฑ์การแบง่เกณฑ์ความคิดเห็นตามเกณฑ์ของ (บญุชม ศรีสะอาด, 2545) ดงันี  ้

คะแนนเฉลีย่ 4.50-5.00 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที่สดุ 
คะแนนเฉลีย่ 3.50-4.49 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  
คะแนนเฉลีย่ 2.50-3.49 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 1.50-2.49 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัน้อย 
คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.49 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัน้อยที่สดุ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. คณะผู้ วิจัยท าหนังสือขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี (UBU-REC-14/2558) 
2. ในการเรียนปฏิบตัิการสรีรวิทยาในแต่ละรายวิชา นกัศกึษาแพทย์ได้ลงมือท าปฏิบตัิการสรีรวิทยา จากนัน้มี

การอภิปรายภายหลงัเสร็จสิน้การท าปฏิบตัิการ เก่ียวกบัผลการทดลอง ประโยชน์ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะ และมีการอภิปราย
กลุม่ยอ่ยเก่ียวกบักรณีปัญหาผู้ ป่วยที่เก่ียวข้องกบัเนือ้หาของสรีรวิทยา โดยให้นกัศกึษาแพทย์หาข้อมลูมาลว่งหน้า ท าการ
อภิปรายกนัในคาบเรียน และในบางหวัข้อมีการน าเสนอข้อมลูหน้าชัน้เรียนด้วย  

3. เมื่อสิน้สดุการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2557 ให้นกัศกึษาท าแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
เรียนการสอนปฏิบตัิการสรีรวิทยาโดยการสอนแบบการอภิปรายกลุม่ยอ่ย 

4. ท าการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามความพึงพอใจ และเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาแพทย์
ภายหลงัการสอนแบบการอภิปรายกลุม่ย่อย โดยใช้คะแนนสอบเป็นตวัชีว้ดั และท าการประเมินผลนกัศกึษาในการเรียน
ปฏิบตัิการสรีรวิทยาไปจนจบชัน้ปรีคลนิิก 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถ่ีของข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง เปรียบเทียบการประเมินผล

สมัฤทธ์ิปฏิบตัิการสรีรวิทยาของกลุม่ตวัอยา่งด้วยสถิติ unpaired t-test และแสดงร้อยละค่าเฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของความพงึพอใจของกลุม่ตวัอยา่ง 

สรุปผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาคา่ร้อยละ พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนกัศึกษา

แพทย์ชัน้ปีที่ 2 จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นนกัศึกษาชายจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 37.84 และนกัศึกษา
หญิงจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 62.16 ดงัแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

เพศ 

 ชาย 13 37.84 
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ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

 หญิง 23 62.16 

อาย ุ

 16-25 ปี 37 100 

 26-35 ปี - - 
 36-45 ปี - - 

 
ตอนที่ 2 ผลของการใช้การอภปิรายกลุ่มย่อยต่อการเรียนรู้ปฏิบัติการสรีรวิทยาของนักศึกษาแพทย์ 
ภายหลงัจากการใช้วิธีการสอนแบบการอภิปรายกลุม่ยอ่ยในการสอนปฏิบตัิการสรีรวิทยาของนกัศกึษาแพทย์ชัน้ปี

ที่  2 ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ท าการวัดระดับการเรียนรู้โดยใช้ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนปฏิบัติการสรีรวิทยา โดย
เปรียบเทียบคะแนนสอบปฏิบตัิการสรีรวิทยาก่อนการใช้ (นกัศึกษาแพทย์ชัน้ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2556) และหลงั 
(นกัศึกษาแพทย์ชัน้ปีที่ 2 ภาคการศกึษาที่ 2/2557) การสอนด้วยวิธีการอภิปรายกลุม่ยอ่ย ผลการทดลองพบวา่ นกัศึกษา
แพทย์ที่ถูกใช้วิธีการสอนแบบการอภิปรายกลุ่มมีค่าเฉลี่ยคะแนนสอบปฏิบตัิการมากกว่านกัศึกษาแพทย์ที่ใช้การสอน
แบบเดิม เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตพิบวา่ คา่เฉลีย่ของคะแนนสอบปฏิบตัิการในทกุรายวิชามีความแตกตา่งอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ (p-value < 0.05) ดงัแสดงในตารางที่ 2  

ตารางที่  2 การเปรียบเทียบคะแนนสอบปฏิบัติการสรีรวิทยาของนักศึกษาแพทย์ก่อนและหลังการสอนปฏิบัติการ
สรีรวิทยาแบบการอภิปรายกลุม่ยอ่ย 

รายวิชา คะแนนปฏิบตักิารสรีรวิทยา p-value 

คะแนนเต็ม ก่อน หลัง 

ระบบโครงร่างและกล้ามเนือ้ 4 2.32 + 0.12 3.66 + 0.03 <0.0001 

ระบบประสาท 4 2.32 + 0.12 3.45 + 0.04 <0.0001 

ระบบต่อมไร้ท่อ 6 3.56 + 0.13 5.38 + 0.03 <0.0001 

ระบบหัวใจและหลอดเลือด 12 9.10 + 0.27 10.82 + 0.15 <0.0001 

 
ตอนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ในการเรียนปฏิบัติการสรีรวิทยาเมื่อใช้การสอนแบบ

การอภปิรายกลุ่มย่อย 
ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ชัน้ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2557 แบ่งการประเมิน

ออกเป็น 3 ด้าน พบวา่นกัศกึษาแพทย์มีระดบัความพงึพอใจต่อด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านการวดัและประเมินผล 
และด้านสิ่งสนบัสนุนการเรียน อยู่ในระดบัมากถึงมากที่สดุ โดยในด้านการจดัการเรียนการสอนมีระดบัคะแนนความพึง
พอใจ ที่ 4.62 ± 0.59 รองลงมาคือด้านการวดัและประเมินผล มีระดบัคะแนนที่ 4.51 ± 0.74 และด้านสิง่สนบัสนนุมีระดบั
ความพงึพอใจ มีคา่คะแนนท่ี 4.41 ± 0.72 สว่นผลการประเมินความพงึพอใจในภาพรวมตอ่การจดัการเรียนการสอนแนว 
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ใหม่ พบว่านกัศึกษาแพทย์ชัน้ปีที่ 2 ทกุคนมีความพึงพอใจต่อภาพรวมการจดัการเรียนการสอนสรีรวิทยาแนวใหม่อยู่ใน
ระดบั มากที่สดุ โดยมีระดบัคะแนนเฉลีย่ที่ 4.61 (S.D. 0.47) หรือคิดเป็นร้อยละ 92.20 ดงัแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 แสดงคะแนนความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนสรีรวิทยาแบบใหม่ 
ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนปฏิบตัิการ

สรีรวิทยาด้วยวิธีการสอนแบบการอภปิรายกลุ่มย่อย 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ 

ด้านการจดัการเรียนการสอน 4.62 0.59 มากที่สดุ 
ด้านการวดัและประเมินผล 4.51 0.74 มากที่สดุ 
ด้านสิง่สนบัสนนุการสอน 4.41 0.72 มากที่สดุ 
ความพงึพอใจในภาพรวม 4.61 0.47 มากที่สดุ 

เมื่อท าการประเมินความคิดเห็นแยกรายประเด็นในแต่ละด้าน และท าการวิเคราะห์แจกแจงความถ่ีในแต่ละ
ประเด็น ผลการประเมินในด้านการจดัการเรียนการสอน พบว่านกัศึกษาแพทย์จ านวน 35 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 92.85 
ของนกัศึกษาแพทย์ทัง้หมดมีความพงึพอใจต่อประเด็นการจดัการเรียนการสอนในระดบั มากถึงมากที่สดุ โดย 3 ประเด็น
ที่มีระดบัความพงึพอใจมากที่สดุคอืมีการจดัการเรียนการสอนเป็นขัน้ตอน เข้าใจง่าย เปิดโอกาสให้นกัศกึษาซักถาม แสดง
ความคิดเห็นและอาจารย์มีความสามารถในการถ่ายทอดรายวิชา สว่นผลการประเมินด้านการวดัและประเมินผล พบว่า 
นกัศกึษาแพทย์จ านวน 34 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 93.24 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อประเด็นการวดัและ
ประเมินผลในภาพรวมในระดบัมากถึงมากที่สดุ โดยประเด็นท่ีมีระดบัความพงึพอใจมากที่สดุคือ เกณฑ์การวดัประเมินผล 
มีความเที่ยงธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ การให้คะแนนอย่างเที่ยงธรรม ยุติธรรม และข้อสอบครอบคลมุกับวตัถปุระสงค์
และเนือ้หา และการประเมินด้านสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ ผลการประเมินพบว่านกัศึกษาแพทย์จ านวน 34 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 92.79 ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยประเด็นที่มีระดบัความพึงพอใจมากที่สดุคือ ค าถามและกรณีศึกษาอภิปราย
กลุ่มย่อยมีความเหมาะสม รองลงมาคือ การให้คะแนนอย่างเที่ยงธรรม ยุติธรรม และคู่มือปฏิบัติการสรีรวิทยาฉบับ
ปรับปรุงมีความเหมาะสม ช่วยสง่เสริมการเรียนรู้ของนกัศกึษาให้มากขึน้  

อภปิรายผลวิจัย 
การเรียนการสอนสรีรวิทยามีเนือ้หาในการเรียนคอ่นข้างมาก ท าให้นกัศกึษาแพทย์ต้องใช้เวลาในเตรียมตวั อีกทัง้

ในการเรียนปฏิบตัิการยงัต้องอาศยัการประยกุต์ใช้ความรู้ทางทฤษฎีมาใช้ในการท าปฏิบตัิการ จึงเป็นปัญหาตอ่การเรียนรู้
ของนกัศกึษาแพทย์ชัน้ปรีคลินิก ดงันัน้คณะผู้จดัท าจึงได้ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนปฏิบตัิการสรีรวิทยาขึน้ ทัง้นีเ้พื่อให้
นักศึกษาแพทย์ได้เข้าใจเนือ้หาสรีรวิทยามากยิ่งขึน้ และให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี การปรับปรุงเนือ้หาในบท
ปฏิบตัิการให้สอดคล้องกบัเนือ้หาในทฤษฎี เพิ่มแผนการสอน นอกจากนีย้งัจดัให้มีการอภิปรายกลุม่ย่อยเก่ียวกบัปัญหา
ผู้ ป่วย จากการศกึษาที่ผา่นมาพบวา่การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นวิธีในการฝึกฝนให้นกัศกึษาสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
ฝึกท าความเข้าใจเร่ืองตา่งๆ จากการอภิปรายกลุม่ยอ่ยร่วมกบัสมาชิกคนอื่นในกลุม่ (สมุาลี โพธ์ิทอง, และ อรชร ศรีไทร
ล้วน, 2545) และการอภิปรายท้ายชั่วโมงปฏิบัติการ ซึ่งได้น าการเรียนการสอนปฏิบตัิการสรีรวิทยาแบบใหม่นี ้ใช้กับ
นกัศกึษาแพทย์ชัน้ปีที่ 2 ในภาคการศกึษาที่ 2/2557 เป็นต้นไป 

การจดัการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อย (small group discussion) เป็นกระบวนการสอนที่มุ่งเน้นให้นกัศึกษาทกุ
คนในกลุม่ มีการแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหาที่ได้รับ โดยนกัศึกษาจะได้รับการกระตุ้นกระบวนการคิด  
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ค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อน ามาแลกเปลี่ยนข้อมลูในกลุม่ (Walton, 1997) การศึกษาที่ผ่านมารายงานว่าการเรียน
การสอนแบบกลุม่ย่อยจะมีผลกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ การน าความรู้เดิมมาใช้ในการคิดเพื่อแก้ปัญหา  (W. S. De 
Grave, Boshuizen, H. P. A., & Schmidt, H. G. , 1996 ; W. S. De Grave, Schmidt, H. G., Boshuizen, H. P. A. , 
2001 ; Dolmans, De Grave, Wolfhagen, & van der Vleuten, 2005 ; Visschers-Pleijers, Dolmans, Wolfhagen, & 
Van Der Vleuten, 2004) เหตุผลดงักล่าวส่งผลให้การเรียนการสอนปฏิบัติการสรีรวิทยาที่มีการสอนแบบการอภิปราย
กลุม่ยอ่ยสามารถกระตุ้นให้นกัศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหาจากโจทย์ผู้ ป่วยที่ก าหนดให้ สง่ผล
ให้เข้าใจในเนือ้หาสรีรวิทยาเชิงทฤษฎีมากขึน้ นอกจากนีพ้บวา่การเรียนแบบกลุม่ยอ่ยยงัมีผลกระตุ้นท าให้เกิดแรงจงูใจใน
การเรียนอีกด้วย (Das Carlo, Swadi, & Mpofu, 2003; de Jong et al., 2010) ดงันัน้การเรียนแบบกลุม่ย่อยจึงเป็นการ
เรียนการสอนที่ถูกน ามาใช้สอนหลกัสตูรที่ต้องการให้นกัศึกษาได้รับการฝึกกระบวนการคิดและแก้ปัญหา (Costa, van 
Rensburg, & Rushton, 2007; Sanasuttipun, 2009) 

จากผลความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนปฏิบตัิการสรีรวิทยาแบบใหม่ นัน่คือนกัศึกษาแพทย์มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 92.20 อยู่ในระดับดีมาก ผลการวิจัยนีส้อดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาว่า การเรียนรู้ที่กระตุ้นการแสดงความ
คิดเห็นของนกัศึกษา ท าให้สามารถเข้าใจเนือ้หาได้ง่ายขึน้ (de Jong et al., 2010) อีกทัง้การได้อ่านและท าสรุปปัญหา
เคสก่อนการเรียน ท าให้นกัศึกษาได้มีเวลาเตรียมตวั ทบทวน และวิเคราะห์ปัญหาก่อนน าเข้าชัน้เรียน  จากการศึกษาที่
ผ่านมาพบว่าการใช้วิธีการสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อยสามารถกระตุ้ นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเพิ่ม
ความสามารถในการเรียนรู้ของนกัศึกษาพยาบาลที่เรียนในรายวิชาการพยาบาลเด็ก วิทยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย 
(จุไร อภยัจิรรัตน์ และ ทศันีย์ อรรถารส, 2555) เมื่อท าการทดสอบก่อนและหลงัการเรียน นกัศกึษาแพทย์ชัน้ปรีคลินิกที่
เรียนแบบการอภิปรายกลุม่ย่อยจะมีผลคะแนนประเมินหลงัเรียนดีกวา่กลุม่ที่ไมไ่ด้เรียน (Srivastava, 2014) แสดงให้เห็น
วา่การเรียนแบบการอภิปรายกลุม่ย่อยมีผลท าให้นกัศกึษาสามารถเรียนวิชาสรีรวิทยาได้ นอกจากนีผ้ลของการเรียนแบบ
การอภิปรายกลุม่ยอ่ยยงัสง่ผลตอ่การกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ของนกัศกึษาและนกัศกึษามีความพงึพอใจมากขึน้ จะเห็น
ได้ว่าการจัดให้มีการอภิปรายเคสกลุ่มย่อยและการอภิปรายเคสท้ายชั่วโมงปฏิบตัิการเป็นการกระตุ้นให้เด็กได้คิดเป็น 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ สอดคล้องกับการเรียนแบบศตวรรษที่ 21 ซึ่งกระตุ้ นให้ผู้ เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง มีการท า
กระบวนการกลุม่ โดยมีอาจารย์เป็นผู้สงัเกตการณ์และแนะน าในประเด็นเพิ่มเติม เพื่อท าให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยดี
และกระตุ้นให้นกัศึกษาได้เข้าใจมากยิ่งขึน้ และเมื่อจัดกระบวนการเรียนปฏิบัติการสรีรวิทยาแนวใหม่ให้กับนกัศึกษา
แพทย์ตลอดชัน้ปรีคลนิิกพร้อมกบัท าการประเมินความพงึพอใจและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษา พบวา่นกัศกึษา
มีความพงึพอใจและผลสมัฤทธ์ิการเรียนท่ีดีขึน้ในทกุปี 

ผลการวิจัยนีแ้สดงให้เห็นว่า การจดัการเรียนการสอนที่มีการอภิปรายกลุม่ย่อยสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับ
นกัศกึษาได้ดียิ่งขึน้ สง่ผลให้นกัศกึษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดียิ่งขึน้และเหมาะสมในการจดัการเรียนการสอนนกัศกึษา
หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิตและนกัศึกษาหลกัสตูรอื่น ผลการวิจยันีส้ามารถน าไปพฒันาปรับปรุงกระบวนการสอนของ
อาจารย์ในหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต ทัง้นีเ้พื่อสง่เสริมและกระตุ้นให้นกัศกึษาแพทย์ได้เข้าใจเนือ้หาทัง้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิ และสามารถน าเอาความรู้ทางปรีคลนิิกไปประยกุต์ใช้ในการสอนระดบัชัน้คลนิิกตอ่ไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบตัิ  ในรายวิชาการ
ประเมินพฒันาการเด็ก ของนกัศกึษาชัน้ปีที่ 3 ทัง้ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ผา่นการลงมือปฏิบตัิ และเพื่อศกึษาความ
พึงพอใจของนกัศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบตัิ กลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 3 สาขาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดสุติ ศนูย์การศกึษานอกที่ตัง้นครนายก ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการประเมินพฒันาการเด็ก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 39 คน ท่ีได้มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจยัครัง้นี ้1) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้รายวิชาการประเมินพฒันาการเด็ก 2) 
แบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Paired t-test ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า 1) ผลการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใน
รายวิชาการประเมินพฒันาการเด็กของนกัศึกษาชัน้ปีที่ 3 โดยการจดัการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบตัิ พบว่า หลงัการจัด
กิจกรรมนกัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้สงูขึน้กว่าก่อนการจดัการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบตัิ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ ระดบั .05 2) ผลความพึงพอใจของนกัศึกษาที่ได้รับการจดัการเรียนรู้ผา่นการลงมือปฏิบตัิ พบวา่ ความพงึพอใจโดย
ภาพรวมทกุข้อ อยูใ่นระดบัพงึพอใจมากที่สดุ 
ค าส าคัญ : การจดัการเรียนรู้ , การเรียนรู้ผา่นการลงมือปฏิบตัิ , ผลการใช้รูปแบบ , ความพงึพอใจ 
 
Abstract 

This research aims to study the academic achievement in Child Development Evaluation course of 
students using pre and post cooperative learning model to explore the students’ satisfaction towards  
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cooperative learning activities. A group of undergraduate students at Suan Dusit University, Nakhonnayok 
campus majoring in early childhood education who was sampled and enrolled in the Child Development 
Evaluation course during the second semester of 2016. All thirty-nine students are employed purposive 
sampling in this method by specific selected. The tools employed in this research were 1) the examination of 
the achievement for Child Development Evaluation course, 2) the students’ satisfaction questionnaire in which 
it used statistics to analysis the data, percentage, mean, standard deviation (SD) and hypothesis 
questionnaire by paired t-test. Results of the analysis indicated that student in Child Development Evaluation 
course of undergraduate as having significantly greater the post achievement responses than did the pre 
achievement responses by using cooperative learning model at a statistically level .05. Moreover, all 
questions of the questionnaire have high impressive satisfaction with learning by using cooperative learning 
activities. 
Keywords: Learning Management, Active Learning, Achievement Comprehension, Satisfaction 
 
บทน า 

การประเมนิพฒันาการเดก็ เป็นสว่นหนึง่ในภาระหน้าที่ของครูปฐมวยั และมีความจ าเป็นท่ีจะให้นกัศกึษาได้เรียนรู้ 
กระบวนการคิด การออกแบบวิธีการประเมิน และการสร้างเคร่ืองมือในการประเมินพฒันาการ เพื่อเป็นการสง่เสริมทกัษะ
ในการเรียนให้กบันกัศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึน้ จนสามารถที่จะน าไปปฏิบตัิงานได้ ซึ่งทกัษะการเรียนรู้แบบนี ้
สามารถฝึกฝนได้จากการเรียนในทฤษฎีและจากการลงมือปฏิบตัิจริง เป็นการสอดคล้องกบัแนวคิดของรูปแบบการเรียน
การสอนในวิชาชีพครู โดยสรุปคือจะท าให้นกัศกึษาเกิดแนวคิดและทกัษะปฏิบตัิ เร่ิมตัง้แตก่ารวิเคราะห์ การออกแบบ การ
จดัล าดบัของงาน ตัง้แต่ระดบัที่ง่าย ไปจนถึงระดบัที่ยาก ให้นกัศึกษาได้ฝึกท างานย่อย และสะสมประสบการณ์จากการ
เรียนรู้ทีละน้อย จนสามารถที่จะน าความรู้ไปประยกุต์ใช้งานได้ ให้ใกล้เคียงกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 

การจดัการเรียนรู้ในรายวชิาการประเมินพฒันาการเด็ก ได้ก าหนดจดุประสงค์หลกัของการเรียนรู้คือ การประเมิน
พฒันาการเด็กปฐมวยั ด้วยเทคนิคและวิธีการประเมินเด็กปฐมวยัแนวใหม ่สามารถสร้างเคร่ืองมือประเมินผลพฒันาการและ
การเรียนรู้ การเขียนรายงานและน าเสนอข้อมลูการประเมิน ตลอดจนการน าผลการประเมินไปใช้ และการสร้างความร่วมมือ
กบัผู้ปกครองในการประเมินพฒันาการ เพื่อให้การจดัการเรียนรู้ในรายวิชาการประเมินพฒันาการเด็ก เกิดการพฒันาความรู้
ความเข้าใจ และสามารถน าไปใช้ได้จริง นกัศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ซึ่งน าไปสู่กระบวนการ
เรียนรู้ที่ท าให้นกัศกึษาเกิดความรู้ความเข้าใจในการประเมินพฒันาการ การเลอืกใช้เทคนิคและวิธีการท่ีเหมาะสม น าไปใช้
ในการสามารถสร้างเคร่ืองมือประเมินผลพฒันาการและการเรียนรู้และน าเคร่ืองมือที่สร้างไปทดลองใช้ ตลอดจนการสร้างความ
ร่วมมือกบัผู้ปกครองในการประเมินพฒันาการ (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดสุติ) 

ปัจจุบนัการเรียนการสอนในรายวิชาการประเมินพฒันาการเด็กได้พบปัญหา นกัศึกษาขาดความเข้าใจในการเลือก
เทคนิควิธีการประเมินพฒันาการ และการสร้างเคร่ืองมือที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมลูพฒันาการเด็ก ตลอดจนการสร้าง
ความร่วมมือกบัผู้ปกครองในการประเมินพฒันาการ 

การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ไปอย่างถาวร จากประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ส่งผลให้มี
พฤติกรรมที่แตกต่างออกไปตามประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งธอร์นไดค์ (Thorndike : 1982) ได้กลา่วถึงการเรียนรู้ไว้ว่าหาก
ผู้ เรียนมีความพร้อมทัง้ทางร่างกายและจิตใจจะท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ เมื่อได้รับการฝึกหดัหรือกระท าซ า้บอ่ยๆจะเกิด
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เป็นความสมบรูณ์ถกูต้องในการเรียนรู้ และหากผู้ เรียนเกิดความพงึพอใจจากการเรียนรู้จะยิ่งสง่ผลให้เกิดความอยากที่จะ
เรียนรู้ และเรียนรู้ได้ดียิ่งขึน้ 

การจดัการเรียนรู้ผา่นการลงมือปฏิบตัิ (Active Learning) เป็นวิธีการจดัการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิ
ด้วยตนเอง การเรียนรู้ที่ผู้ เรียนเป็นผู้ท าความเข้าใจ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และร่วมกนัอภิปราย น าเสนอ สรุปความคิด
รวบยอดร่วมกบัเพื่อนในชัน้เรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบแลกเปลีย่นความคิด  การเรียนรู้แบบร่วมมือ และการเรียนรู้
แบบกรณีศึกษา เพื่อเป็นสง่เสริมความสามารถในการเรียนรู้กระตุ้นให้นกัศกึษามีความใฝ่รู้ กระตือรือร้น คิดเป็น สามารถ
คิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ได้อยา่งเป็นเหตเุป็นผล(มนตรี ศิริจนัทร์ช่ืน : 2554)  ตลอดจนท างานเป็นกลุม่และสามารถน าเสนอ
ข้อมลูได้ดีกวา่การสอนแบบบรรยายเพียงอยา่งเดียว 

การวิจยัจะท าให้นกัศกึษาเกิดความพึงพอใจในการเรียนการสอน และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยกุต์ใช้ในการ
เลือกเทคนิควิธีการประเมินพฒันาการ และการสร้างเคร่ืองมือที่เหมาะสมในการเก็บรวมรวบข้อมลูพฒันาการเด็ก ตลอดจนการ
สร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองในการประเมินพัฒนาการ ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติ (Active Learning) ซึ่งเป็นการเน้นให้ผู้ เรียนเป็นผู้ท าความเข้าใจ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และร่วมกันอภิปราย 
น าเสนอ สรุปความคิดรวบยอดร่วมกบัเพื่อนในชัน้เรียน โดยมีรูปแบบการเรียนรู้แบบแลกเปลีย่นความคิด  การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ และการเรียนรู้แบบกรณีศกึษา เพื่อให้ผู้ เรียนบรรลถุึงเปา้หมายการเรียนรู้ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศกึษาผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ผา่นการลงมือปฏิบตัิ ในรายวิชาการประเมินพฒันาการเด็ก ของ

นกัศกึษาชัน้ปีที่ 3 ทัง้ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ผา่นการลงมือปฏิบตัิ 
2. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาที่ได้รับการจดัการเรียนรู้ผา่นการลงมือปฏิบตัิ 

 

ทฤษฎีการเรียนรู้ (Theory learning) 
 ทฤษฎีการเรียนรู้เป็นหลกัส าคญัในการจดัการเรียนการสอน  เพราะแนวทางของการสอนคือ  เพื่อให้ทราบวา่คน
ควรจะเรียนรู้อะไรและอย่างไรบ้าง  การเรียนรู้ได้รับการนิยามว่าเป็นการแสดงพฤติกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของมนษุย์  ทฤษฎีเป็นเร่ืองของความสมัพนัธ์ของหลกัการตา่ง ๆ  ระหว่างกฎและผล  ทฤษฎีการเรียนรู้ก็เช่นเดียวกนั  เป็น
ความสมัพนัธ์ของหลกัการต่าง ๆ  ท่ีอธิบายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนษุย์หรือขีดความสามารถของมนษุย์ในรูป
ของสาเหตแุห่งการเปลี่ยนแปลงเหลา่นัน้ สรุปได้ว่าการเรียนรู้ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอย่างถาวร ท่ีมา
จากกระบวนการของประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ ซึง่สง่ผลให้บคุคลมีพฤติกรรมแตกตา่งกนัออกไปตามประสบการณ์ที่ได้รับ 
  ธอร์นไดค์ (Thorndike : 1962) ได้อธิบายการตอบสนองของแมวเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์นัน้ เป็นการ
ตอบสนอง แบบ เดาสุม่หรือลองผิดลองถกู (Trial and Error) กลา่วคือ การท่ีแมวเกิดการเรียนรู้การเปิดประตกูลออกมากิน 
อาหารได้นัน้ ครัง้แรกๆ เป็นการบงัเอิญ หรือโดยไม่ตัง้ใจ หรือไมไ่ด้วางแผนมาก่อน แต่เป็นการเดาสุม่ หรือลอง ผิดลองถกู 
และเมื่อพบวิธีที่แก้ปัญหาได้ แมวจึงเลือกใช้วิธีนัน้อีกในครัง้ตอ่ไป จากการทดลองของ ธอร์นไดค์ สรุปเป็นกฎการเรียนรู้ได้
ดงันี ้ 
  1) กฎแหง่ความพร้อม (Law of Readiness) หมายถึง สภาพความพร้อมหรือความมีวฒุิภาวะของ ผู้ เรียนทัง้
ทางร่างกาย อวยัวะตา่งๆ ในการเรียนรู้และจิตใจ รวมทัง้พืน้ฐานประสบการณ์เดิม สภาพความพร้อม ของ ห ูตา ประสาท 
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สมอง กล้ามเนือ้ ประสบการณ์เดิมที่จะเช่ือมโยงกบัความรู้ใหม่หรือสิ่งใหม่ ตลอดจนความ สนใจ ความเข้าใจต่อสิ่งที่จะ
เรียนถ้าผู้ เรียนมีความพร้อมตามองค์ประกอบตา่งๆ ดงักลา่ว ก็จะท าให้ผู้ เรียนเกิด การเรียนรู้ได้ความพร้อม  
  2) กฎแหง่การฝึกหดั (Law of Exercise) หมายถึง การที่ผู้ เรียนได้ฝึกหดัหรือกระท าซ า้ๆ บอ่ยๆ ยอ่มจะท าให้
เกิดความสมบรูณ์ถกูต้อง ซึ่งกฎนีเ้ป็นการเน้นความมัน่คงระหว่างการเช่ือมโยงและการตอบสนอง ท่ีถกูต้องยอ่มน ามาซึ่ง
ความสมบรูณ์ กฎแหง่การฝึกหดัแบง่ออกเป็น กฎแหง่การใช้ (Law of Use) และกฎแหง่การไมใ่ช้ (Law of Disuse)  
  3) กฎแหง่ความพอใจ (Law of Effect) กฎนีเ้ป็นผลที่ท าให้เกิดความพอใจ กลา่วคือ เมื่ออินทรีย์ ได้รับความ
พอใจ จะท าให้พนัธะหรือสิ่งเช่ือมโยงระหว่างสิ่งเร้ากบัการตอบสนองมีความเข้มแข็งมัน่คง ในทาง กลบักันหากอินทรีย์
ได้รับความไมพ่อใจ จะท าให้พนัธะหรือสิง่เช่ือมโยงระหว่างสิง่เร้ากบัการตอบสนอง ออ่นก าลงัลง หรืออาจกลา่วได้วา่ หาก
อินทรีย์ได้รับความพอใจจากผลของการกระท ากิจกรรม ก็จะเกิดผลดี กบัการเรียนรู้ท าให้อินทรีย์ อยากเรียนรู้เพิ่มมากขึน้
อีก และในทางตรงกนัข้ามหากอินทรีย์ได้รับผลที่ไม่พอใจ ก็จะท าให้ไม่อยากเรียนรู้หรือเบื่อหน่ายและเป็นผลเสียต่อการ
เรียนรู้   
การจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) 

มนตรี ศิริจนัทร์ช่ืน (2554) ได้ให้ความหมายของ Active Learning คือ กระบวนการในการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ที่ผู้ เรียนต้องได้มีโอกาสลงมือกระท ามากกว่าการฟังหรืออ่าน เพียงอย่างเดียว กลา่วคือ เป็นการจดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ การวิเคราะห์ปัญหา อีกทัง้ให้ผู้ เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขัน้สูง  ได้แก่ การ
วิเคราะห์ การสงัเคราะห์ และการประเมินค่า ซึ่งเป็นการสะท้อนความคิดของตนเองให้ปรากฏออกมาได้ ซึ่งเป็นการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ที่ผู้ เรียนจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ รับความรู้ (Receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ (Co-
creators) 

Suwannatthachote (2012) ได้ให้ความหมายของ Active Learning คือ การเรียนเชิงรุก เป็นการเรียนรู้ที่ผู้ เรียน
มีสว่นร่วมในการเรียนหรือด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ในการเรียนให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย เป็นวิธีการเรียนรู้ในระดบั
ลกึผู้ เรียนจะสร้างความเข้าใจและค้นหาความหมายของเนือ้หาสาระโดยเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ สามารถ
บูรณาการความรู้ใหม่ที่ได้รับกับความรู้เก่าที่สามารถประเมินต่อเติมและสร้างเป็นแนวคิดของตนเอง ซึ่งแตกต่างจาก
วิธีการเรียนรู้ในระดบัผิวเผิน ซึ่งเน้นการรับรู้ข้อมูลและจดจ าข้อมลูเท่านัน้ ผู้ เรียนลกัษณะนีจ้ะเป็นผู้ เรียนที่เรียนรู้วิธีการ
เรียน (Learning How to Learn) เป็นผู้ เรียนที่กระตือรือร้นและมีทกัษะที่สามารถเลอืกรับข้อมลู วิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลู
ได้อยา่งเป็นระบบ 

สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ลงมือ
ปฏิบตัิ เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมต่างด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้ ชีแ้นะ กระตุ้น หรืออ านวยความสะดวก ให้ผู้ เรียนได้เกิด
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าเสนอข้อมูล ส่งผลให้การเรียนรู้มี
ความหมายและประสทิธิภาพ 

ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัต ิ
ไชยยศ เรืองสวุรรณ (2553) ได้อธิบายถึงลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนรู้ผา่นการลงมือปฏิบตัิดงันี  ้
1) เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมอง  ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหา และการน าความรู้ไป

ประยกุต์ใช้ 
2) เป็นการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนรู้สงูสดุ  
3) ผู้ เรียนสร้างองค์ความรู้และจดัระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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4) ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนการสอนทัง้ในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสมัพนัธ์ร่วมกนั และร่วมมือ
กนัมากกวา่การแขง่ขนั 

5) ผู้ เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกนั การมีวินยัในการท างาน และการแบง่หน้าที่ความรับผิดชอบ 
6) เป็นการสร้างสถานการณ์ให้ผู้ เรียนอา่น พดู ฟัง คิดอยา่งลุม่ลกึ ผู้ เรียนจะจดัระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
7) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นทกัษะการคิดขัน้สงู 
8) เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนบรูณาการข้อมลู ขา่วสาร สารสนเทศ และหลกัการสูก่ารสร้างความคิดรวบ

ยอด 
9) ผู้สอนจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ เรียนเป็นผู้ปฏิบตัิด้วยตนเอง 
10) ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้ เรียน 
สรุปลกัษณะส าคญัของการจดัการเรียนรู้ผา่นการลงมือปฏิบตัิ คือ การเรียนการสอนท่ีพฒันาทกัษะการคิด  การ

แก้ปัญหา และการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้
และจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นการมีปฏิสมัพันธ์ร่วมกัน  และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขนั อีกทัง้เป็นการให้
ผู้ เรียนได้เป็นผู้ปฏิบตัิด้วยตนเอง 

บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัต ิ
ณัชนัน แก้วชัยเจริญกิจ (2550) ได้กล่าวถึงบทบาทของครูผู้ สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการลงมือ

ปฏิบตัิ ดงันี ้
1) จดัให้ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการพฒันาผู้ เรียนและ

เน้นการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้ เรียน 
2) สร้างบรรยากาศของการมีสว่นร่วมและการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์ที่ดีกับผู้สอนและ

เพื่อนในชัน้เรียน 
3) จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวตั สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในทกุกิจกรรมรวมทัง้กระตุ้นให้ผู้ เรียน

ประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ 
4) จดัสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือสง่เสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุม่ผู้ เรียน 
5) จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้โอกาสผู้ เรียนได้รับวิธีการสอนท่ีหลากหลาย 

 สรุปบทบาทครูในการจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบตัิ คือ ผู้สอนช่วยกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ ความ
พยายามในการท าสิง่ต่างๆ อ านวยความสะดวก สนบัสนนุให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาทกัษะของตนในด้านการคิด
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ การตดัสนิใจ การแก้ปัญหา และการท างานร่วมกบัผู้อื่น  

รูปแบบของการจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัต ิ
การจดัการเรียนการสอนเพื่อสนบัสนนุการจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบตัิ  สามารถสร้างให้เกิดขึน้ได้ทัง้ใน

และนอกห้องเรียนรวมทัง้สามารถใช้ได้กบัผู้ เรียนทกุระดบัทัง้การเรียนรู้เป็น  รายบุคคล การเรียนรู้แบบกลุม่เล็ก และการ
เรียนรู้แบบกลุม่ใหญ่ Mc Kinney (2008, อ้างถึงใน ประภสัรา โคตะขนุ, 2554) ได้เสนอ รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ที่จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการจดัการเรียนรู้ผา่นการลงมือปฏิบตัิ ได้ดีได้แก่ 

1) การเรียนรู้แบบแลกเปลีย่นความคิด (Think-Pair-Share) คือ การจดักิจกรรม การเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนคิดเก่ียวกบั
ประเด็นท่ีก าหนดคนเดียว 2-3 นาที (Think) จากนัน้ให้แลกเปลีย่น ความคิดกบัเพื่อนอีกคน 3-5 นาที (Pair) และน าเสนอ
ความคิดเห็นตอ่ผู้ เรียนทัง้หมด (Share) 
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2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning group) คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนได้ท างาน
ร่วมกบัผู้อื่น โดยจดักลุม่ๆ ละ 3-6 คน 

3) การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้ เรียน (Student-led review sessions) คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาส
ให้ผู้ เรียนได้ทบทวนความรู้และพิจารณาข้อสงสยัต่าง ๆ ในการปฏิบตัิกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูจะคอยช่วยเหลอืกรณีที่มี
ปัญหา 

4) การเรียนรู้แบบใช้เกม (Games) คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนน าเกม เข้าบูรณาการในการเรียนการ
สอน ซึง่ใช้ได้ทัง้ในขัน้การน าเข้าสูบ่ทเรียน การสอน การมอบหมายงานและหรือขัน้การประเมินผล 

5) การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ (Analysis or reactions to videos) คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนได้
ดวูีดีโอ 5-20 นาที แล้วให้ผู้ เรียนแสดงความคดิเห็น หรือสะท้อนความคิดเก่ียวกบัสิง่ที่ได้ดอูาจโดยวิธีการพดูโต้ตอบกนัการ
เขียนหรือการร่วมกนัสรุปเป็นรายกลุม่ 

6) การเรียนรู้แบบโต้วาที (Student debates) คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่จดัให้ผู้ เรียนได้น าเสนอข้อมลูที่ได้
จากประสบการณ์และการเรียนรู้ เพื่อยืนยนัแนวคิดของตนเองหรือกลุม่ 

7) การเรียนรู้แบบผู้ เรียนสร้างแบบทดสอบ  (Student generated exam questions) คือ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนสร้างแบบทดสอบจากสิง่ที่ได้เรียนรู้มาแล้ว 

8) การเรียนรู้แบบกระบวนการวิจยั (Mini-research proposals or project) คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่อิง
กระบวนการวิจัย โดยให้ผู้ เรียนก าหนดหวัข้อที่ต้องการเรียนรู้ วางแผนการเรียน เรียนรู้ตามแผน สรุปความรู้หรือสร้าง
ผลงาน และสะท้อนความคิดในสิ่งที่ได้เรียนรู้ หรืออาจเรียกวา่การสอนแบบโครงงาน (project-based learning) หรือ การ
สอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) 

9) การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze case studies) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนได้อ่านกรณี
ตวัอย่างที่ต้องการศึกษา จากนัน้ให้ผู้ เรียนวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแนวทางแก้ปัญหาภายในกลุม่  แล้ว
น าเสนอความคิดเห็นตอ่ผู้ เรียนทัง้หมด 

10) การเรียนรู้แบบการเขียนบนัทกึ (Keeping journals or logs) คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนจดบนัทกึ
เร่ืองราวตา่งๆ ที่ได้พบเห็น หรือเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ในแตล่ะวนั รวมทัง้เสนอความคิดเพิ่มเติมเก่ียวกบับนัทกึที่เขียน 

11) การเรียนรู้แบบการเขียนจดหมายข่าว (Write and produce a newsletter) คือ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่
ให้ผู้ เรียนร่วมกันผลิตจดหมายข่าว อนัประกอบด้วย บทความ ข้อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร และเหตุการณ์ที่เกิดขึน้แล้ว
แจกจ่ายไปยงับคุคลอื่นๆ 

12) การเรียนรู้แบบแผนผงัความคิด (Concept mapping) คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนออกแบบ
แผนผงัความคิด เพื่อน าเสนอความคิดรวบยอด และความเช่ือมโยงกนัของกรอบความคิด โดยการใช้เส้นเป็นตวัเช่ือมโยง 
อาจจดัท าเป็นรายบคุคลหรืองานกลุม่ แล้วน าเสนอผลงานตอ่ผู้ เรียนอื่นๆ จากนัน้เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนคนอื่นได้ซกัถามและ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

สรุปการจดัการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบตัิ มีหลายหลายรูปแบบ โดยการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัเลือก การเรียนรู้แบบ
แลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning group) และการเรียนรู้แบบ
กรณีศกึษา (Analyze case studies) มาใช้ในการจดัการเรียนรู้ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากแนวคิด และทฤษฎีที่กลา่วมาข้างต้น ผู้วิจยัได้น ามาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยัดงันี ้

       ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรอิสระ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิในการวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรได้แก่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 3 สาขาการศึกษาปฐมวยั คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตัง้นครนายก ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการประเมินพฒันาการเด็ก ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศกึษา 2559 จ านวน 78 คน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชัน้ปีที่ 3 สาขาการศึกษาปฐมวยั คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดสุติ ศนูย์การศกึษานอกที่ตัง้นครนายก ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการประเมินพฒันาการเด็ก 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2559 ตอนเรียน NA จ านวน 39 คน ท่ีได้มาจากการเลอืกแบบเจาะจง 
 2. การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  2.1 แบบทดสอบการเรียนรู้รายวิชาการประเมินพฒันาการเด็ก โดยทดสอบเป็นรายบคุคล จ านวน 1 ฉบบั 
แบบปรนัย 4 เลือก จ านวน 30 ข้อ โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC อยู่ระหว่าง 0.66 - 1.00 แปลผลว่า มีความ
สอดคล้องกบัจดุประสงค์ คา่ความยาก (p) มีคา่ระหวา่ง 0.34 – 0.74 คา่อ านาจจ าแนก (r) มีคา่ 0.24 – 0.78  
  2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา ท่ีมีต่อการได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อประเมินความ
พึงพอใจ แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจ 
และ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ซึ่งในตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 6 ข้อ โดยมีค่าดชันี
ความสอดคล้อง IOC อยู่ระหว่าง 0.66 - 1.00 แปลผลว่า มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์  และมีค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบทดสอบทัง้ฉบบัมีคา่ 0.84 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยัระหว่างการจดัการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2559 
ดงันี ้
  1) ให้นกัศึกษาท าแบบวดัก่อนการเรียนรู้เป็นรายบคุคล โดยแบบวดัการเรียนรู้มีจ านวน 30 ข้อ ใช้เวลา 60 
นาที 
  2) ผู้วิจยัด าเนินการจดัการเรียนรู้กบักลุม่ตัวอย่าง โดยใช้การจดัการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบตัิ จ านวน 10 
กิจกรรม การจดัการเรียนรู้ เป็นเวลา 15 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 ชัว่โมง รวม 45 ชัว่โมง 
  3) ให้นกัศกึษาท าแบบวดัหลงัการเรียนรู้เป็นรายบคุคล โดยแบบวดัชดุเดิม มีจ านวน 30 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที 

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ 
- การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด 
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
- การเรียนรู้แบบกรณีศกึษา 

- ผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ผา่นการ
ลงมือปฏิบตัิ 
- ความพงึพอใจของนกัศกึษาที่ได้รับการ
จดัการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบตัิ 
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  4) ให้นกัศึกษาประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการได้รับการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในสปัดาห์สดุท้ายของการ
เรียนการสอน 
  5) น าข้อมลูที่ได้ทัง้หมดไปท าการวิเคราะห์ผลการจดักิจกรรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด และศกึษาความพึงพอใจ
ของนกัศกึษาที่มีตอ่การจดัการเรียนรู้ผา่นการลงมือปฏิบตัิ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1) การวิเคราะห์ผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบตัิ  ในรายวิชาการประเมินพฒันาการ
เด็ก ของนกัศกึษาชัน้ปีที่ 3 ทัง้ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ผา่นการลงมือปฏิบตัิ โดยใช้สถิติ Paired t-test  
  2) การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ เรียนโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
ผลการวิจัย 

จากผลการวิจยัเร่ืองการศึกษาผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบตัิ ในรายวิชาการประเมิน
พฒันาการเด็ก ของนกัศกึษาชัน้ปีที่ 3 สรุปผลการวิจยัได้วา่ 

ตารางที่ 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปรียบเทียบผลคะแนน ทัง้ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัต ิ

การทดสอบ  X  ..DS  D  DDS ..  t  Sig  
ก่อนเรียน  13.28 1.50 

11.82 2.14 34.52* 0.00 
หลงัเรียน  25.10 1.68 

 จากตารางที่ 1 พบวา่ ผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ผา่นการลงมือปฏิบตัิ ในรายวิชาการประเมินพฒันาการ
เด็ก ของนกัศกึษาชัน้ปีที่ 3 ทัง้ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ผา่นการลงมือปฏิบตัิ พบว่า หลงัการจดัการเรียนรู้ผา่นการลง
มือปฏิบตัินกัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยผลการทดสอบก่อนการ
จัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.50 และหลงัการจัด
กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ผา่นการลงมือปฏิบตัิมีคะแนนเฉลีย่เทา่กบั 25.10 

ตารางที่ 2 แสดงผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ 
รายการที่จะประเมิน X  S.D. สรุปผล 

1. กิจกรรมมีความสอดคล้องกบัเนือ้หารายวิชาการประเมินพฒันาการเด็ก 4.60 0.55 มากที่สดุ 
2. กิจกรรมสง่เสริมให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ 4.55 0.64 มากที่สดุ 
3. กิจกรรมสง่เสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 4.65 0.58 มากที่สดุ 
4. กิจกรรมสง่เสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่หลากหลาย กล้าตดัสนิใจอยา่ง
มีเหตผุล 

4.70 0.52 มากที่สดุ 

5. ระยะเวลาในการจดักิจกรรมมคีวามเหมาะสม 4.55 0.50 มากที่สดุ 
6. การน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 4.48 0.64 มาก 

รวม 4.59 0.57 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 2 พบว่าผลความพึงพอใจของนกัศึกษาที่ได้รับการจดัการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบตัิ ในรายวิชา
การประเมินพฒันาการเด็ก ของนกัศกึษาชัน้ปีที่ 3 มีความพงึพอใจโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.59 อยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก
ที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ในข้อที่มีคา่เฉลีย่ความพงึพอใจมากที่สดุ คือ กิจกรรมสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดความคิดที่
หลากหลาย กล้าตดัสินใจอย่างมีเหตุผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 อยู่ในระดบัพึงพอใจมากที่สดุ รองลงมา  คือ กิจกรรม
สง่เสริมให้ผู้ เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 อยู่ในระดบัพึงพอใจมากมากที่สดุ และน้อยที่สดุ คือ 
การน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 4.48 อยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก 
 

อภปิรายผลการวิจัย  
จากผลการวิจยัเร่ืองการศึกษาผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบตัิ  ในรายวิชาการประเมิน

พฒันาการเด็กของนกัศกึษาชัน้ปีที่ 3 สามารถอภิปรายผลการวิจยัได้ดงันี ้
1. ผลการใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ผา่นการลงมือปฏิบตัิ ในรายวิชาการประเมินพฒันาการเด็ก ของนกัศกึษา

ชัน้ปีที่ 3 ทัง้ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ พบว่า  หลงัการจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
นกัศึกษามีผลทางการเรียนรู้ต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยผลการทดสอบก่อนการจดัการเรียนรู้ผ่าน
การลงมือปฏิบตัิมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.50 และหลงัการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบตัิมีคะแนนเฉลีย่เท่ากบั 25.10 ซึ่งแสดงวา่นกัศึกษามีผลการเรียนรู้หลงัจดัการเรียนรู้ผ่านการลง
มือปฏิบตัิสงูกวา่ก่อนจดัการเรียนรู้ผา่นการลงมือปฏิบตัิ ทัง้นีก้ารจดัการเรียนรู้ผา่นการลงมือปฏิบตัิ เป็นวิธีการจดัการเรียน
การสอนรูปแบบหนึ่ง ที่เน้นให้ผู้ เรียนเป็นผู้การอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆด้วยตนเอง อีกทัง้
ให้ผู้ เรียนยงัได้ใช้กระบวนการคิดขัน้สงู ในการคิดการวิเคราะห์ คิดการสงัเคราะห์ และคิดประเมินคา่ ซึง่เป็นการสะท้อนให้
เห็นความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองต่างๆของตนเองให้ปรากฏออกมาโดยการเป็นผู้ลงมือปฏิบตัิ ซึ่งจากผลการทดสอบหลงั
เรียนท่ีผู้ เรียนผลการเรียนรู้ที่ดีขึน้นัน้มาจากการท่ีผู้ เรียนได้ใช้ความรู้จากการค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบั เอ็ดเวิร์ด 
แอล. ธอร์นไดค์ (Edward L. Thorndike : 1962) ซึ่งกล่าวถึงกฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercise) โดยที่ผู้ เรียนได้ฝึกหดั
หรือกระท าซ า้ๆ บ่อยๆ ย่อมจะท าให้เกิดความสมบรูณ์ถกูต้อง ดงันัน้การท่ีผู้สอนไม่เน้นการสอนเพียงเพื่อรู้อย่างเดียวแต่
การสอน ให้ตระหนกั ถึงคณุคา่ ความส าคญั และประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้นัน้ยอ่มส าคญักวา่ ดงันัน้ การท่ีจะสอนและ
ให้ผู้ เรียน น าความรู้ไปใช้ได้ ก็จะต้องให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มชดั ซึ่งอาจต้องหมายรวมถึงการเน้นผู้ เรียนให้ลง 
มือปฏิบตัิขณะที่เรียน และน าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาใช้ในการท ากิจกรรมต่างๆ ก็จะท าให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจ ตระหนักถึง
ความส าคญั และการน าไปใช้บ่อยๆ ก็ท าให้ผู้ เรียนเกิดความมัน่คงในสิ่งที่เรียน ความรู้ คงทนถาวร เช่น การฝึกประเมิน
พฒันาการเด็กบอ่ยๆ จนสามารถจ าแนกประเภทของวิธีการประเมิน และการเลอืกใช้เคร่ืองมือการประเมินพฒันาการท่ีเห
มะสมกับเด็กและการจัดกิจกรรมได้ อีกทัง้สามารถประเมินพฒันาการเด็กได้อย่างเหมาะสม ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา 
(2553) นกัศกึษาที่ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม (Active Learning) มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถท าข้อสอบ
ได้คะแนนสงูมากกวา่ก่อนได้รับการจัดกิจกรรมการ สง่ผลให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึน้ พีระพงษ์ เนียมเสวก (2556) 
นกัศกึษาที่ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (active learning) ด้วยเทคนิคเพื่อนเรียน เทคนิคคิดเดี่ยว-คิดคู-่คิดร่วมกนั และ
เทคนิคการอภิปรายเป็นทีม มีผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน สงูกวา่ก่อนเรียน 
 2. ผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ในรายวิชาการประเมิน
พฒันาการเด็ก ของนกัศกึษาชัน้ปีที่ 3 พบวา่ ความพงึพอใจโดยภาพรวมทกุข้อมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.59 อยูใ่นระดบัพงึพอใจ
มากที่สดุ ทัง้นีอ้าจเป็น เพราะกระบวนการจัดกิจกรรมให้เด็กปฏิบตัิกิจกรรมตามความสนใจโดยยืดหยุ่นเวลาตามความ
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เหมาะสมและแสดงความเป็นกนัเองซึง่เป็นสว่นหนึง่ที่ท าให้นกัศกึษา กล้าที่จะถามครู และแสดงความคิดเห็น  ซึง่ขณะจดั
กิจกรรมครูคอยให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่นักศึกษายังไม่เข้าใจโดยเน้นการเข้าร่วมกิจกรรมกับนักศึกษ าทุก ๆ กลุ่มให้
สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ให้บรรลไุปได้ ซึง่สอดคล้องกบั เอ็ดเวิร์ด แอล. ธอร์นไดค์ (Edward L. Thorndike ) ในหลกัการ
ที่วา่ การเรียนรู้เกิดจากความสมัพนัธ์ระหวา่งสิง่เร้าและการตอบสนองโดยสิง่เร้าสิง่หนึง่อาจจะท าให้เกิด การตอบสนองได้
หลายทาง แต่อินทรีย์จะเลือกการตอบสนองที่พอใจที่สดุไว้เพียงสิ่งเดียว จากกฎแห่งความพอใจ (Law of Effect) เมื่อ
นกัศึกษาได้รับความส าเร็จในการท ากิจกรรมและการเรียนรู้ ก็จะน าไปสูค่วามพอใจจากการท ากิจกรรม จนก็เกิดเป็นผลดี
ตอ่ตวัผู้ เรียน ท าให้เกิดการอยากเรียนรู้ อยากท ากิจกรรม มีความสขุในการท ากิจกรรมเพิ่มมากขึน้อีก และไมเ่บื่อหน่ายใน
การเรียนรายวิชาการประเมินพฒันาการเด็ก วรวรรณ เพชรอุไร (2555) นกัศึกษาในรายวิชา อย 341 การแปรรูปยาง ที่
ได้รับจากการเรียนรู้แบบแอคทีฟมีผลการเรียนดีขึน้ตามเปา้หมายที่ตัง้ไว้ได้ อีกทัง้การใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ผา่นการ
ลงมือปฏิบตัิท าให้ผู้ เรียนเกิดความพงึพอใจ มีความสขุในการเรียน และประสบความส าเร็จทางการเรียน 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. เตรียมความพร้อมในหาจดัหาสื่อ และเอกสารต่างๆ ให้พร้อมก่อนการเร่ิมกิจกรรม เพื่อความสะดวกในการ
จดักิจกรรม 
 2. การอธิบาย ชีแ้จงในการท ากิจกรรมอยา่งละเอียด เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจที่ตรงกนั 
 3. การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน และสนบัสนนุให้ผู้ เรียนประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรมและ
การเรียนรู้ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการวิจยัและพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบตัิเพื่อถ่ายโอนความรู้จากสถานการณ์
เดิมที่พบในกระบวนการเรียนรู้ในถานการณ์ที่แตกตา่งกนั 
 2. การน ารูปแบบการจดัการเรียนรู้ผา่นกาลงมือปฏิบตัิไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ 
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บทคัดย่อ 
จากกระบวนการสอนในรายวิชาพืน้ฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ของนกัศึกษาครุศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัราช

ภฏัเพชรบรีุ ท่ีนกัศึกษาเน้นการจดจ าเนือ้หาด้านทฤษฎีเพื่อน าไปใช้สอบปลายภาคมากกวา่พฒันาทกัษะการใช้ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ จึงไม่สามารถสร้างเคร่ืองมือช่วยสอนของนกัศึกษาเมื่อถึงช่วงของการฝึกสอนชัน้ปีที่ 5 ได้ หรือสร้างสื่อการ
สอนได้แตส่ือ่การสอนไมม่ีคณุภาพพอท่ีจะวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน งานวิจยันีจ้ึงเป็นการวิจยัเชิงทดลองในการใช้วิธีการ
สอนใหมใ่นรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร มีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อประยกุต์ใช้วิธีการสอนรูปแบบโครงการใน
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต  2) เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนจากการ
ประยกุต์ใช้วิธีการสอนรูปแบบโครงการในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนกัศึกษาครุศาสตรบณัฑิต กลุ่ม
ตวัอยา่งในงานวิจยันีเ้ป็นนกัศกึษาครุศาสตรบณัฑิตสาขาวิชานาฏยการแสดง และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ จ านวน 40 คน เคร่ืองมือในการวิจยัใช้วิธีการสอนรูปแบบโครงการ สถิติที่ใช้ในการวิจยัเป็น
คา่เฉลีย่และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการวิจยัพบวา่การสอนแบบโครงการสามารถท าให้นกัศกึษาแตล่ะกลุม่สร้างสื่อ
การสอนดิจิทลัภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ โดยทกุกลุม่มีการออกแบบวางแผนการสอนที่เหมาะสมกับจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม มีการสร้างชิน้งาน และแก้ปัญหาร่วมกันภายในกลุ่ม และรายงานความก้าวหน้าแก่ผู้ สอนระหว่างที่ท าการ
อบรมเป็นระยะๆ ตามเกณฑ์ประเมินมากที่สดุที่ �̅� เท่ากบั 3.0 ดงันัน้วิธีการสอนรูปแบบโครงการเป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้
นกัศกึษาทกุคนมีสว่นร่วมในการประยกุต์ความรู้จากการเรียนทฤษฎีสูก่ารสร้างสือ่การสอนดิจิทลัได้ในทนัที 
ค าส าคัญ : วิธีการสอนแบบโครงการ, สือ่การสอนดิจิทลั, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร, ครุศาสตร 
              บณัฑิต   
 

Abstract 
          The educators of the Faculty of Education majoring in Information Technology were encouraged to 
implement Project-Based Learning into authentic practice, applying computer software skills to create Digital 
Instructional Media. In fact, Teacher trainees finally realized how significant computer software skills enhance 
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learning as well as developing learning tools during their teaching practice. During Information Technology 
and Communications Course, they were encouraged to not only learn about theories but also practice their 
computer software skills through Project-Based Learning Approach. The research objectives were to 1) 
implement Project-Based Learning Approach, and 2) create learning tools through Project-Based Learning for 
students. The samples of 40 students undertaking Bachelor of Education, registering in Information 
Technology and Communications Course, Phetchaburi Rajabhat University. The research methodology was 
Experimental Research. The research instrument was Project-Based Learning Approach. The data were 

statistically analyzed using Mean (�̅�) and Standard Deviation (S.D.). The research findings revealed that 
Project-Based Learning enhanced students’ learning proficiency on creating digital learning materials during 
taking course. Their teaching plans designed coherent with the following behavioral objectives. Their work 
pieces and problem-solving skills were summited, reflecting on their periodical progress reports during their 

trainings. The evaluation stated that  �̅� = 3.0, meaning that Project-Based Learning enhanced students’ 
participation in learning. 
Keyword: project-based learning, digital learning materials, information technology and communications 
course, bachelor of education 
 
บทน า 

กระบวนการเรียนการสอนวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในสถาบนัอดุมศกึษา มีความส าคญั
ตอ่การน าความรู้ในรายวิชาไปปรับใช้ในการเรียนวิชาอื่นตลอดหลกัสตูร รวมถึงการน าไปจดัท าสื่อการเรียนการสอนของ
นกัศกึษากลุม่ครุศาสตรบณัฑิตในทกุสาขา เพื่อน าไปใช้ระหวา่งการฝึกสอนตามโรงเรียน แม้วา่นกัศึกษาส าเร็จการศกึษา
ตามหลกัสตูรเป็นบัณฑิต ก็สามารถน าประสบการณ์จากการเรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ไปใช้เป็นเคร่ืองมือ
ประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่ตนเองเรียนมา ตามบริบทของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ปรัชญนนัท์ นิลสขุ และจิระ จิต
สภุา, 290) ที่ต้องการให้ครูในโรงเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุในวิชาชีพ เพื่อเป็น
เคร่ืองช่วยให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึน้ ท่ีผ่านมาผู้ สอนพบปัญหาเก่ียวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของนกัศึกษาครุศาสตร์ในเร่ืองของการผลิตสื่อการสอน หรือไม่สามารถน าทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายหลงัจากเรียนรายวิชานีไ้ปใช้ได้  ประการส าคญัคือไม่มีการน าความรู้ที่ได้จากห้องปฏิบตัิการไปประยุกต์ใช้ในขณะ
ฝึกสอนของนกัศึกษาชัน้ปีที่ 5 ตามโรงเรียน เนื่องจากตามหลกัสตูรของรายวิชานีน้กัศกึษาให้ความส าคญักบัการทบทวน
หนงัสอืเรียนเพื่อสอบให้ผ่านทฤษฎีมากกวา่การน าทกัษะในห้องปฏิบตัิการไปประยกุต์ใช้ ท าให้ขาดการสร้างสือ่การสอน
จากแนวคิดของวา่ที่ครูรุ่นใหม่ในยคุศตวรรษที่ 21 ไปอยา่งนา่เสยีดาย ด้วยเหตนุีเ้องผู้วิจยัจึงท าการศกึษารูปแบบการสอน
ที่มีอยู่มากมายในระบบการศึกษาไทย ได้แก่ การสอนแบบค้นพบ  การสอนด้วยเกม  การสอนแบบแก้ปัญหา การสอน
แบบโครงการ และการสอนแบบจ าลองสถานการณ์ ที่จะน ามาปรับใช้ร่วมกบัการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารนี ้สง่ผลให้ความรู้ต่าง ๆ เกิดขึน้ได้ทกุที่ทกุเวลา เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (บปุผชาติ ทฬัหิกรณ์, 2552) เมื่อ
พิจาณาถึงระยะเวลาในการสอน กลุม่ผู้ เรียน รวมถึงความพร้อมของอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบตัิการ ผู้วิจยัจึงเลอืก  
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การสอนแบบโครงการที่มีกระบวนการแบ่งกลุ่มผู้ เรียน ให้ท างานร่วมกันเพื่อคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ช่วยกันสร้างชิน้งาน 
น ามาเสนอหน้าชัน้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ท าให้นกัศึกษาเกิดความจ าจากประสบการณ์การปฏิบตัิตามแนวคิดของเอ็ด
การ์ เดลย์ (รสริน พิมลบรรยงก์, 2552) แล้วใช้เกณฑ์การประเมินแบบรูบริค สกอร์ มาเป็นเคร่ืองมือเพื่อปรับปรุงการสอน
นกัศกึษาครุศาสตร์เพื่อน าประสบการณ์เดิมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูใ่นตวัของนกัศกึษาแตล่ะคน มาหลอมรวมกบั
ความรู้ใหม่เก่ียวกับซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ผู้ สอนถ่ายทอด จนสร้างเป็นสื่อการสอนส าหรับใช้ในการสอนได้จริงอย่างมี
กระบวนการแบบร่วมมือประสานใจได้ในที่สดุ นอกจากนีง้านวิจยัของคเชนทร์ กองพิลา วชิระ อินทร์อดุม และสงัคม ภูมิ
พนัธุ์ ยงัพบว่าแบบจ าลองการเรียนการสอนแบบโครงการโดยใช้สื่อสงัคมออนไลน์เป็นฐานเพื่อพฒันาการคิดวิเคราะห์มี
องค์ประกอบ 5 อยา่ง ได้แก่ 1) หลกัการ แนวคิดที่เป็นพืน้ฐานของแบบจ าลอง 2) จดุประสงค์ของแบบจ าลอง 3) กลวิธีการ
สอนและกิจกรรมการเรียนการสอนของแบบจ าลอง 4) การวดัและการประเมินผล 5) ข้อมลูป้อนกลบั (คเชนทร์ กองพิลา 
วชิระ อินทร์อดุม และสงัคม ภมูิพนัธุ์, 2559) 

 
ภาพที่ 1  กรวยประสบการณ์ตามแนวคดิของเอ็ดการ์ เดลย์ จ าแนกตามความสมัพนัธ์ระหวา่งสือ่ 

โสตทศันปูกรณ์ตา่ง ๆ และขัน้ตอนของประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อพฒันากระบวนการเรียนการสอนโดยประยกุต์ใช้วิธีการสอนแบบโครงการในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสือ่สารส าหรับนกัศกึษาครุศาสตรบณัฑิต   
          2. เพื่อสร้างสือ่การเรียนการสอนจากการประยกุต์ใช้วิธีการสอนแบบโครงการในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สารของนกัศกึษาครุศาสตรบณัฑิต 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง ประกอบด้วย 2 ระยะ ดงันี ้ระยะที่ 1 ใช้เวลาหนึ่งชัว่โมงในการให้ความรู้

เก่ียวกบัซอฟต์แวร์ประยกุต์ และระยะที่ 2 ใช้เวลาสามชัว่โมงในการออกแบบสือ่การเรียนการสอน  ท่ีมีการแบง่กลุม่ จดัท า
สคริปต์ เตรียมอปุกรณ์ สร้างสื่อการสอน ให้ค าปรึกษาระหว่างการสร้างสื่อโดยผู้สอน น าผลงานน าเสนอหน้าชัน้ แล้วท า
การประเมินด้วยรูบริค สกอร์  
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การค้นพบ 

การแก้ปัญหา 

 

กรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบของเจอร์โรม บรูเนอร์ ที่ให้ผู้ เรียนประมวล

ข้อมลูข่าวสารจากการมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม โดยครูผู้สอนคอยให้การสนบัสนนุให้ผู้ เรียนรู้จกัคิดอย่างมีเหตุผลจน
น าไปสู่การค้นพบและแก้ปัญหาได้ (ณัฐกร สงคราม, 2557) น ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการสอนแบบโครงการอย่างมี
กระบวนการกับรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ท าให้ผู้ เรียนได้แก้ปัญหา ค้นพบวิธีการ และเกิดทกัษะในการ
สร้างสือ่การสอนของผู้ เรียนตามแนวคิดกรวยประสบการณ์ของเอ็ดการ์ เดลย์ เป็นกรอบแนวคิดทฤษฎีของงานวิจยั ดงันี ้
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคดิเชิงทฤษฎีในการสร้างสือ่การสอนดิจิทลั 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีค้ือนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏยการแสดง และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ จ านวน 45 คน กลุม่ตวัอยา่งของการวิจยั ใช้วิธีการเลอืกสุม่แบบ
เจาะจงคือ นกัศกึษาครุศาสตรบณัฑิตสาขาวิชานาฏยการแสดง และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเพชรบุรี จ านวน 40 คน โดยก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างจากตารางการพิจารณาตามทรรศนะของเคร็คกีและมอร์
แกน (สมทรง อศัวกลุ, 2538) 
ขอบเขตของการวิจัย  

ผู้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตของการวิจยัไว้ด้วยกนั 3 ด้าน ประกอบด้วยขอบเขตของการวิจยัด้านประชากรและกลุม่
ตวัอย่างคือ นกัศึกษาครุศาสตรบณัฑิต ชัน้ปีที่ 4 สาขาวิชานาฏยการแสดง และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ขอบเขตของการวิจัยด้านเนือ้หา คือความรู้เก่ียวกับการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร และขอบเขตการวิจยัด้านเวลา คือใช้ระยะเวลาส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมลูทัง้สิน้สี่
ชัว่โมงหรือสีค่าบเรียน 
เคร่ืองมือวิจัย 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้เคร่ืองมือวิจัย 2 อย่างในกระบวนการวิจัย ประกอบไปด้วย 1) วิธีการสอนรูปแบบ
โครงการ 2) แบบประเมินสือ่การสอนท่ีกลุม่ตวัอยา่งสร้างขึน้ 
การวัดและประเมินผล 

ผู้วิจยัใช้การประเมินผลแบบรูบริค สกอร์ โดยนกัศึกษาประเมินสื่อการสอนในกลุม่ตวัเอง  เพื่อนนกัศึกษาในชัน้
ประเมินสือ่การสอน และผู้สอนประเมินให้คะแนนภายหลงัจากที่นกัศกึษาแตล่ะกลุม่น าเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน 

 

ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการค้นพบ เกิดทกัษะสร้างสื่อการ
สอนของผู้ เรียนตาม
แนวคิดของ  เอ็ดการ์ 

เดลย์ รูปแบบการสอนแบบโครงการ 

รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร : การใช้

ซอฟต์แวร์ประยกุต์ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู้สอนท าการสอนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นวิชาที่เรียนทฤษฎีและมีการลงมือปฏิบตัิ

ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงการ หรือ Project Based Learning ในเร่ือง การฝึกเลือก
ประเภทของซอฟต์แวร์เพื่อน าไปใช้สร้างสือ่การเรียนการสอน ของนกัศกึษาดงันี ้
 
การวิจัยระยะที่ 1 

1. ก่อนท าการสอนในคาบเรียน ผู้วิจยัอ านวยความสะดวกในเร่ืองการจดัเตรียมอปุกรณ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้

ครบตามจ านวนนักศึกษาทุกคนได้ใช้งาน เตรียมโปรแกรมส าหรับการสร้างสื่อการสอนดิจิทัล อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบ

อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ส าหรับสบืค้นข้อมลูเนือ้หาที่จะท าสือ่  

2. เมื่อถึงเวลาสอนภาคทฤษฎี ผู้ วิจยัถ่ายทอดความรู้แก่นกัศึกษาได้ทราบความหมายของซอฟต์แวร์ประยกุต์ 

ประเภทของซอฟต์แวร์ประยกุต์ พร้อมทัง้อธิบายคณุสมบตัิของโปรแกรมตา่ง ๆ ได้แก่ Adobe Photoshop ส าหรับปรับแตง่

ขนาดและรูปทรงตัวอกัษร (เกียรติพงษ์ บุญจิตร. 451) และ Corel Studio ส าหรับตกแต่งภาพ Snake it ส าหรับตดัต่อ 

VDO ซึง่เป็นซอฟต์แวร์ประยกุต์ที่นิยมใช้กนัทัว่ไป  

3. เมื่อให้ความรู้ในเร่ืองซอฟต์แวร์ประยุกต์แล้ว ผู้ วิจัยมอบหมายงานให้นักศึกษาสร้างสื่อการสอนด้วย

ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ได้สอนไป โดยผู้ วิจัยท าการชีแ้จงขัน้ตอนของการท าสื่อการสอนตามโมเดลกระบวนการพัฒนา

มลัติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ (ณฐักร สงคราม, 127) โดยเร่ิมตัง้แต่ดวูตัถปุระสงค์ของเนือ้หา  วางแผน  ออกแบบสื่อการสอน 

จดัท าสตอรีบอร์ด สร้างสื่อการสอน  รวมถึงแนะน าการอพัโหลดผลงานที่ท าลงบนเฟสบุ๊คของผู้ วิจัยเอง เพื่อผู้ วิจัยและ

เพื่อนนกัศกึษาในชัน้จะได้ท าการประเมินผล และท าการปรับปรุงก่อนน าสือ่การสอนเผยแพร่เป็นสือ่ทางการศกึษาตอ่ไป 

4. หลงัจากให้ความรู้เบือ้งต้นแล้ว  ผู้วิจยัให้นกัศกึษาแบง่กลุม่จ านวนทัง้สิน้ 4 กลุม่ เพื่อร่วมกนัสร้างสือ่การสอน

ดิจิทลัด้วยเง่ือนไขว่า สื่อการสอนที่พฒันาขึน้ต้องสามารถน าไปใช้ท าการสอนในชัน้เรียนได้จริงโดยใช้ภาพสื่อแทนความ

เข้าใจอย่างมีล าดบัขัน้ตอน (แนนซี ดอูาร์ต, 37)  สอดคล้องกบัเวลาเรียนในห้องเรียนจริงในรายวิชาที่ตนเองเรียนอยู่ทัง้

สาขาวิชานาฏยการแสดง รวมถึงสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5. ผู้วิจยัให้นกัศกึษาแตล่ะกลุม่การจดัหาอปุกรณ์มาประกอบร่วมในการสร้างสือ่การสอนดิจิทลัได้   
 
การวิจัยระยะที่ 2  

1. เมื่อถึงเวลาสอนภาคปฏิบัติ ผู้ วิจัยให้นักศึกษาทุกคนในแต่ละกลุ่มระดมความคิดร่วมกันวางแผนการ
ออกแบบสร้างสือ่การสอน และจดัท าสตอรีบอร์ด  

2. ผู้วิจัยให้นกัศึกษาท าการสร้างสื่อการสอนด้วยซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่สอนไปในช่วงแรกให้เสร็จภายในสอง
ชัว่โมง โดยผู้วิจยัจะเข้าไปแนะน าแก่นกัศกึษาเมื่อเกิดข้อสงสยัเทา่นัน้  

3. หลงัจากนกัศึกษาทัง้ 4 กลุม่ สร้างสื่อการสอนดิจิทลั ได้แก่ สื่อการสอนเคร่ืองแต่งกายร าวงมาตรฐาน  ละคร
พืน้บ้านเร่ืองแก้วหน้าม้า  ระบบสริุยะ และการเกิดฝนเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยท าการแจ้งเกณฑ์ประเมินรูบริค สกอร์ในการ
ประเมินคะแนนสือ่การสอนดิจิทลัให้นกัศกึษาได้ทราบ 
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ภาพที่ 3 สือ่การสอนดิจิทลั เร่ือง  ชดุแตง่กายร าวงมาตรฐาน 
 

 
 

ภาพที่ 4 สือ่การสอนดิจิทลั เร่ืองละครพืน้บ้านแก้วหน้าม้า 
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ภาพที่ 5 สือ่การสอนดิจิทลั เร่ือง  ระบบสริุยะ 
 

 
 

ภาพที่ 6 สือ่การสอนดิจิทลั เร่ือง การเกิดฝน 
 

4. ผู้ วิจัยให้นักศึกษาท าการอัพโหลดสื่อการสอนที่ท าเสร็จลงบนเฟสบุ๊คของผู้ วิจัยเองและออกมาน าเสนอ
ผลงานสือ่การสอนหน้าชัน้ 

5. ผู้วิจัยแสดงแบบฟอร์มการให้คะแนนสื่อการสอนดิจิทลับนจอภาพ เพื่อท าการประเมินผลงานสื่อการสอน
ดิจิทลัด้วยการประเมินสามเส้า โดยผู้สอน เพื่อนนกัศกึษาในชัน้ และนกัศกึษาประเมินกลุม่ตวัเอง ท าการให้คะแนนสือ่การ 
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สอนดิจิทลั ตามเกณฑ์ประเมินรูบริค สกอร์ ในแบบฟอร์มการให้คะแนนสือ่การสอนดิจิทลั พร้อมแนะน าให้ไปปรับปรุงก่อน
น าไปใช้ระหวา่งฝึกสอนในภาคเรียนตอ่ไป ซึง่ประกอบด้วยข้อการพิจารณาดงันี ้

1) บทเรียนในโปรแกรมที่สร้างขึน้เหมือนกบัสคริปต์ 
2) มีการออกแบบการสอนท่ีเหมาะสมกบัจดุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
3) มีการสร้างชิน้งาน และแก้ปัญหาร่วมกนัภายในกลุม่ 
4) รายงานความก้าวหน้าแก่ผู้สอนระหวา่งที่ท าการอบรมเป็นระยะ ๆ 
5) น าเสนอและเผยแพร่ชิน้งานสูร่ะบบอินเทอร์เน็ตหรือเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 
6) ใช้โปรแกรมสองชนิดสร้างเนือ้หา ได้แก่ หน้าหลกั  หนว่ยยอ่ย แบบทดสอบ 
7) อ้างอิงแหลง่ที่มาของข้อมลู ทัง้ข้อความ รูปภาพ เสยีง คลปิ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจยัท าการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติจากผลการเก็บข้อมลูที่ได้จากภายหลงัจากที่ผู้วิจยัได้น าแบบฟอร์มการให้
คะแนนสือ่การสอนดิจิทลั ให้กลุม่ตวัอยา่งประเมินสื่อการสอนดิจิทลั ได้แก่ สือ่การสอนชดุแต่งกายร าวงมาตรฐาน  ละคร
พืน้บ้านเร่ืองแก้วหน้าม้า  ระบบสริุยะ และการเกิดฝน   
 
ผลการวิจัย 
          จากผลการให้คะแนนของผู้สอนและนกัศึกษาในชัน้เรียนต่อสื่อการสอนชุดแต่งกายร าวงมาตรฐานพบว่าสื่อการ
สอนเร่ืองนีม้ีความถกูต้องตามเกณฑ์การประเมินเรียงล าดบัจากค่าเฉลีย่มากที่สดุเทา่กบั 3 ในเร่ืองบทเรียนในโปรแกรมที่
สร้างขึน้เหมือนกับสคริปต์ มีการออกแบบวางแผนการสอนที่เหมาะสมกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มีการสร้างชิน้งาน  
และแก้ปัญหาร่วมกนัภายในกลุม่ รายงานความก้าวหน้าแก่ผู้สอนระหว่างที่ท าการอบรมเป็นระยะๆ น าเสนอและเผยแพร่
ชิน้งานสูร่ะบบอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายสงัคมออนไลน์ โดยมีค่าเฉลี่ยรองลงมาเท่ากบั 2.9 คือการอ้างอิงแหลง่ที่มาของ
ข้อมลู ทัง้ข้อความ รูปภาพ เสียง คลปิ และค่าเฉลีย่รองลงมาเท่ากบั 2.1 คือการใช้โปรแกรมสร้างเนือ้หาที่ส าคญัครบถ้วน
ได้แก่ หน้าหลกั  เมนหูนว่ยยอ่ย แบบทดสอบ  ตามล าดบั (ตารางที่ 1) 

จากผลการให้คะแนนของผู้สอนและนกัศึกษาในชัน้เรียนต่อสื่อการสอนชดุละครพืน้บ้านแก้วหน้าม้าพบวา่สื่อ
การสอนเร่ืองนีม้ีความถกูต้องตามเกณฑ์การประเมินเรียงล าดบัจากคา่เฉลี่ยมากที่สดุเทา่กบั 3 ในเร่ืองมีการออกแบบวาง
แผนการสอนที่เหมาะสมกบัจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มีการสร้างชิน้งาน  และแก้ปัญหาร่วมกนัภายในกลุม่ น าเสนอและ
เผยแพร่ชิน้งานสู่ระบบอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีค่าเฉลี่ยรองลงมาเท่ากับ 2.9 คือบทเรียนใน
โปรแกรมที่สร้างขึน้เหมือนกับสคริปต์ รายงานความก้าวหน้าแก่ผู้ สอนระหว่างที่ท าการอบรมเป็นระยะๆ การอ้างอิง
แหลง่ที่มาของข้อมลู ทัง้ข้อความ รูปภาพ เสียง คลิป และค่าเฉลี่ยรองลงมาเท่ากบั 2.1 คือการใช้โปรแกรมสร้างเนือ้หาที่
ส าคญัครบถ้วนได้แก่ หน้าหลกั  เมนหูนว่ยยอ่ย แบบทดสอบ ตามล าดบั (ตารางที่ 1) 

จากผลการให้คะแนนของผู้สอนและนกัศกึษาในชัน้เรียนตอ่สื่อการสอนชดุระบบสริุยะพบวา่สือ่การสอนเร่ืองนี ้
มีความถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินเรียงล าดบัจากค่าเฉลี่ยมากที่สดุเท่ากับ 3 ในเร่ืองบทเรียนในโปรแกรมที่สร้างขึน้
เหมือนกับสคริปต์ มีการออกแบบวางแผนการสอนที่เหมาะสมกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม รายงานความก้าวหน้าแก่
ผู้สอนระหวา่งที่ท าการอบรมเป็นระยะๆ น าเสนอและเผยแพร่ชิน้งานสูร่ะบบอินเทอร์เน็ตหรือเครือขา่ยสงัคมออนไลน์โดยมี
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ค่าเฉลี่ยรองลงมาเท่ากบั 2.8 คือการ อ้างอิงแหลง่ที่มาของข้อมลู ทัง้ข้อความ รูปภาพ เสียง คลิป และค่าเฉลี่ยรองลงมา
เท่ากับ 2.1 คือมีการสร้างชิน้งาน และแก้ปัญหาร่วมกันภายในกลุ่ม การใช้โปรแกรมสร้างเนือ้หาที่ส าคญัครบถ้วนได้แก่  
หน้าหลกั  เมนหูนว่ยยอ่ย แบบทดสอบ  ตามล าดบั (ตารางที่ 1) 

จากผลการให้คะแนนของผู้สอนและนกัศึกษาในชัน้เรียนตอ่สื่อการสอนชดุการเกิดฝนพบวา่สือ่การสอนเร่ืองนี ้
มีความถกูต้องตามเกณฑ์การประเมินเรียงล าดบัจากคา่เฉลีย่มากที่สดุเทา่กบั 3 ในเร่ือง มีการออกแบบวางแผนการสอนท่ี
เหมาะสมกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มีการสร้างชิน้งาน  และแก้ปัญหาร่วมกนัภายในกลุ่ม รายงานความก้าวหน้าแก่
ผู้สอนระหวา่งที่ท าการอบรมเป็นระยะๆ น าเสนอและเผยแพร่ชิน้งานสูร่ะบบอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายสงัคมออนไลน์ โดย
มีค่าเฉลี่ยรองลงมาเท่ากบั 2.8 คือการอ้างอิงแหลง่ที่มาของข้อมลู ทัง้ข้อความ รูปภาพ เสียง คลปิ และคา่เฉลี่ยรองลงมา
เทา่กบั 2.2 คือบทเรียนในโปรแกรมที่สร้างขึน้เหมือนกบัสคริปต์  การใช้โปรแกรมสร้างเนือ้หาที่ส าคญัครบถ้วนได้แก่ หน้า
หลกั  เมนหูนว่ยยอ่ย แบบทดสอบ ตามล าดบั (ตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 คา่เฉลีย่การประเมินสือ่การสอนดิจิทลัชดุตา่ง ๆ ของผู้สอนและนกัศกึษาในชัน้เรียน 
ข้อพิจารณาการประเมินสื่อการสอน

ดิจิทลั 
ชุด 

แต่งกาย 
ร าวงมาตรฐาน 

ชุด 
ละครพืน้บ้าน 
แก้วหน้าม้า 

ชุด 
ระบบสุริยะ 

ชุด 
การเกดิฝน 

1. บทเรียนในโปรแกรมที่สร้างขึน้ 
เหมือนกบัสคริปต์ 

�̅� = 3.0 
S.D. = 0.2 

�̅� = 2.9 
S.D. = 0.3 

�̅� = 3.0 
S.D. = 0.2 

�̅� = 2.2 
S.D. = 0.4 

2. มีการออกแบบวางแผนการสอนท่ี
เหมาะสมกบัจดุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

�̅� = 3.0 
S.D. = 0.0 

�̅� = 3.0 
S.D. = 0.2 

�̅� = 3.0 
S.D. = 0.2 

�̅� = 3.0 
S.D. = 0.0 

3. มีการสร้างชิน้งานและแก้ปัญหาร่วมกัน
ภายในกลุม่ 

�̅� = 3.0 
S.D. = 0.0 

�̅� = 3.0 
S.D. = 0.0 

�̅� = 2.1 
S.D. = 0.2 

�̅� = 3.0 
S.D. = 0.0 

4. รายงานความ ก้าวหน้าแก่ผู้สอนระหวา่ง
ท าการอบรมเป็นระยะ 

�̅� = 3.0 
S.D. = 0.0 

�̅� = 2.9 
S.D. = 0.3 

�̅� = 3.0 
S.D. = 0.0 

�̅� = 3.0 
S.D. = 0.0 

5. น าเสนอและเผยแพร่ชิน้งานสู่ระบบ
อินเทอร์เน็ตหรือเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ 

�̅� = 3.0 
S.D. = 0.0 

�̅� = 3.0 
S.D. = 0.0 

�̅� = 3.0 
S.D. = 0.0 

�̅� = 3.0 
S.D. = 0.0 

6. ใช้โปรแกรมสองชนิดสร้างเนือ้หาได้แก่ 
หน้าหลกั หนว่ยยอ่ย แบบทดสอบ 

�̅� = 2.1 
S.D. = 0.3 

�̅� = 2.1 
S.D. = 0.2 

�̅� = 2.1 
S.D. = 0.2 

�̅� = 2.2 
S.D. = 0.4 

7. อ้างอิงแหลง่ ที่มาของข้อมลู ทัง้ข้อความ 
รูปภาพ เสยีง คลปิ 

�̅� = 2.9 
S.D. = 0.3 

�̅� = 2.9 
S.D. = 0.3 

�̅� = 2.8 
S.D. = 0.4 

�̅� = 2.8 
S.D. = 0.4 

 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลของการวิจยัที่น ารูปแบบการสอนแบบโครงการมาใช้ในการถ่ายทอดความรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์พืน้ฐาน

ในชัน้เรียน สามารถสรุปได้ดงันี ้
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1. การพฒันากระบวนการเรียนการสอนโดยประยุกต์วิธีการสอนแบบโครงงาน สามารถน ามาปรับใช้ในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของนกัศึกษาครุศาสตรบณัฑิตได้ท าให้นกัศึกษาค้นพบปัญหาและแก้ไขจุดบกพร่อง
ของสือ่การสอนด้วยตนเอง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2. นกัศกึษาสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนจากการประยกุต์ใช้การสอนแบบโครงการ ท าให้นกัศกึษาเกิดทกัษะ
จากการปฏิบตัิ ค้นพบปัญหาและแก้ไขข้อบกพร่องได้  
 

อภปิรายผลการวิจัย 
เนื่องจากผู้วิจยัต้องการให้รูปแบบการสอนเป็นแบบรวมองค์ความรู้ จึงบรูณาการหลายศาสตร์มาประยกุต์ร่วมใน

กิจกรรมการสอนครัง้นี ้ได้แก่ ทฤษฎีการเรียนรู้ของเจอร์โรม บรูเนอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร  การวดัและการ
ประเมินผลการเรียนรู้  คณุธรรมและการจดัการความมัน่คงสารสนเทศเข้ากบัการสอนวิธีใช้โปรแกรมประยกุต์ในการสอน
ครัง้นีด้้วย จึงสง่ผลให้นกัศึกษาได้รับประโยชน์สงูสดุจากการเรียน ได้ท างานเป็นทีม ได้รับผิดชอบตอ่บทบาทหน้าที่ท่ีได้รับ 
จนน าไปสูก่ารสร้างสื่อการสอนดิจิทลัที่มีคณุภาพ  นอกจากนีผู้้ วิจยัยงัน ารูปแบบการสอนโครงการไปปรับใช้ในการสอน
รายวิชาอื่น ๆ เช่น การประยกุต์ใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ในการศกึษา และได้ผลลพัธ์ที่ใกล้เคียงกนั 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัยครัง้ต่อไป  

แนวทางการวิจยัครัง้ต่อไป ผู้ วิจยัขอเสนอให้น ารูปแบบการสอนวิธีอื่นมาประยุกต์ใช้ในการสอนนักศึกษาเพื่อ
พฒันาสื่อการเรียนการสอนในห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ เช่น การสอนแบบแก้ปัญหา การสอนแบบคิดเชิงสร้างสรรค์ 
การสอนแบบจ าลองสถานการณ์ การใช้เกมในการสอนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 

รายการอ้างอิง 
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ขอนแก่น.ปีที่ 10 ฉบบัท่ี 4 ประจ าเดือนตลุาคม – ธนัวาคม 2559. ขอนแก่น. 
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การศึกษาองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (SWU) 
ที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อ 1.ศกึษาองค์ประกอบของการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศกึษา
ทั่วไป (SWU) ที่มีประสิทธิภาพ 2. เปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (SWU) ที่มี
ประสิทธิภาพจ าแนกตามเพศ และเกรดเฉลี่ย และ 3. พฒันาแนวทางในการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษา
ทัว่ไป (SWU) ให้มีประสทิธิภาพ  ด าเนินการเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่กบักลุม่ตวัอย่าง ซึ่ง
เป็นนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ภูมิ จ านวน 1,300 คน และการสมัภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัอนัดบัที่ 2 ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป LISREL  และเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา (Content Analysis) ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. แบบจ าลององค์ประกอบของการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศกึษาทัว่ไป (SWU) ที่มีประสิทธิภาพ 
ที่ได้ท าการปรับแก้ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาจากค่าสถิติเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้คือ  Chi-Square =  530.80, df = 142, p-value = 0.00000 ; Chi-Square / df = 3.73 ; RMSEA = .046  ; 
RMR = .026 ;SRMR =.041;  CFI=.98 ; GFI = .96 ; AGIF = .94 ; CN = 452.92  ประกอบด้วย 4  ตวัชีว้ดัหลกั  ได้แก่ 
การบริหารจดัการ   การจดัหลกัสตูร   วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการ และ การประเมินผล  
 2. นิสิตที่มีเพศ และเกรดเฉลี่ยแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษา
ทัว่ไป (SWU) ที่มีประสทิธิภาพ ไมแ่ตกตา่งกนั แตน่ิสติที่เรียนในสาขาวิชาแตกตา่งกนัมีความคิดเห็นแตกตา่งกนั 
 3.ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (SWU) ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ประกอบด้วย 3 ยทุธศาสตร์หลกั ได้แก่ การพฒันารายวิชา การพฒันาศกัยภาพของอาจารย์ และ
การพฒันากิจกรรมการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล  
ค าส าคัญ:  วิชาการศกึษาทัว่ไป  การจดัการเรียนการสอน  การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
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Abstract 
 The purposes of this research were to 1. Study composition efficiency instructional management 
general education 2. Comparative of efficiency instructional management General Education between gender 
and GPA.  and 3. Develop guidelines for efficiency instructional management general education. 
Data collection by questionnaire rating with sample which was Srinakharinwirot University Bachelor degree 
1,300 person with stratified random sampling technique and in-depth interview with 5 Expertise. Data analysis 
with secondary confirms factor analysis by LISREL program and content analysis.  The results was. 
 1. Model component efficiency instructional management of General education was fit to the 
empirical data. The result of the model validation indicated was Chi-Square =  530.80, df = 142, p-value = 
0.00000 ; Chi-Square / df = 3.73 ; RMSEA = .046  ; RMR = .026 ;SRMR =.041;  CFI=.98 ; GFI = .96 ; AGIF 
= .94 ; CN = 452.92 Include 4 factor was manage,  curriculum, teaching and activity and evaluation.  
 2. Students who have sex and GPA different reviews efficiency Instructional management of general 
education non different but student who have major different reviews efficiency Instructional management of 
general education were different.  
 3. Guidelines of develop to efficiency instructional management of General education Include 4 
factor  was course development, electoral potentiality development and learning activity and evaluation 
development. 
Keywords: general education,  teaching and learning, factor analysis 

 
ความส าคัญของปัญหาวิจัย 
 แนวทางส าคญัที่ในการพฒันาประเทศเพื่อน าไปสูค่วามยัง่ยืน คือการมุง่เน้นการพฒันาทางด้านการศึกษาให้มี
ประสทิธิภาพ เพราะเป็นการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ของประเทศให้มีประสทิธิภาพเป็นไปตามความคาดหวงัของสงัคมทีไ่ด้
ก าหนดไว้ ในงานวิจยัเชิงคณุภาพของ Crossley and Sprague (2014) ได้อธิบายว่า ความส าคญัของการเร่ิมต้นพฒันา
การศึกษาต้องไม่มุ่งเน้นแต่การพัฒนาทางด้านวิชาชีพเพียงเท่านัน้ แต่จะต้องพัฒนาทักษะพืน้ฐานทัง้ทางด้าน
สงัคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้กบัประชาชนอยา่งมีประสทิธิภาพร่วมด้วย สอดคล้องแนวคิดของนกัวิชาการไทย   ภิรมย์ 
กมลรัตน์กุล (2552) ใน การประชุมเร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วนัที่18 เมษายน 2552 ณ 
โรงแรมสยามซิตีก้รงเทพฯ สรุปได้วา่ การจดัการเรียนการสอนแตล่ะหลกัสตูรต้องให้ความส าคญักบัการจดัการศกึษาทัว่ไป 
(General Education) เพราะว่า เป็นวิชาที่ช่วยเสริมให้นกัศึกษาสามารถน าความรู้ทางวิชาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ
เต็มศกัยภาพได้ ซึง่ในหลายครัง้ที่พบวา่นกัศกึษาที่เรียนวิชาชีพได้เกรดเฉลีย่สงูๆ  แตไ่มส่ามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ เมื่อ
ได้ท างานแล้วจึงท าให้ความรู้ความเช่ียวชาญถูกสกัดจากบุคคลรอบข้าง ไม่ได้รับการยอมรับ อั นเนื่องมาจาก
บคุลิกลกัษณะนิสยั ซึ่งเท่ากบัว่า ไม่สามารถใช้ความรู้ได้อย่างเต็มศกัยภาพ  ภิรมย์ กมลรัตน์กลุ (2552)  เสนอว่าการจดั
การศกึษาที่มีประสทิธิภาพนัน้ ต้องให้ความส าคญักบัการจดัการศกึษาในรายวิชาทัว่ไปให้เข้มข้นเช่นเดียวกบัวิชาชีพ  ราย  
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วิชาศกึษาทัว่ไปท่ีมีประสทิธิภาพนัน้ ต้องให้ความส าคญักบัการท ากิจกรรมนอกห้องเรียน กระตุ้นให้นกัศกึษาได้น าความรู้
ทางวิชาชีพไปใช้จริงในสงัคม ชมุชน  ดงัภาพประกอบ 1 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 สภาพแวดล้อมทางการศกึษา ท่ีมา ภิรมย์ กมลรัตน์กลุ (2552) 
 
 ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ก็ได้เห็น
ความส าคญัของการจดัการศกึษาทัว่ไป โดยประกาศให้ โครงสร้างหลกัสตูร ของแตล่ะสาขาวิชา ต้องมีการจดัการเรียนการ
สอนในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (General Education) จ านวน 30 หน่วยกิต  หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของหน่วยกิต ในระดบั
ปริญญาตรี ที่ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต นอกจากนีย้ังพบว่ามีงานวิจัยจ านวนมากที่ได้ท าการศึกษา
เก่ียวกบัรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไป เช่นการศึกษางานวิจยัของ      วรรณพร ฉัตรทอง (2546) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การ
จดัการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทัว่ไปของหลกัสตูรปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒตามความคิดเห็นของ
อาจารย์และนิสติ ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นในด้าน (1) การจดัหลกัสตูร  (2) การจดัผู้สอน (3) วิธีการสอน  (4) การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน  (5) อาคารสถานท่ี สือ่และอปุกรณ์การสอน และ (6) ด้านการวดัและประเมินผล   งานวิจยัของ 
ปัทมาสน์  บุญทรง (2555) ท าวิจัย เร่ือง การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ตามความคิดเห็นของนกัศึกษา ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นในด้าน (1)หลกัสตูร  (2) อาจารย์  
(3) วิธีการสอน  (4)การจดักิจกรรมการเรียนการสอน  (5)ด้านอาคารสถานท่ี สือ่และอปุกรณ์การสอน และ(6) ด้านการวดั
และประเมินผล งานวิจยัของ สนทยา สาล ี(2546) การศกึษาความคิดเห็นของอาจารย์และนกัศกึษาสถาบนัราชภฏัที่มีต่อ
สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพืน้ฐาน ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นในด้านเดียว คือ การสืบค้นคว้าข้อมูลของ
นักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในรายวิชาศึกษาทั่วไป   งานวิจัยของ อรวัฒนา ชินพันธ์ (2548) ได้ท าการศึกษาเร่ือง 
การศึกษาทรรศนะของนกัศึกษาที่มีตอ่การเรียนการสอนระบบกลุม่ใหญ่วิชาการศกึษาทัว่ไปของมหาวิทยาลยัราชภฎัสวน
สนุนัทา ได้ท าการศึกษาความคิดเห็นในด้าน (1) รูปแบบการสอนระบบกลุม่ใหญ่  (2) กิจกรรมการเรียนการสอน (3) สื่อ
อุปกรณ์การเรียนการสอน และ (4) การวดัและประเมินผล  งานวิจัยของ จันทิพร  ยุบุญบนั (2544) ได้ท าการวิจัยเร่ือง 
ความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลกัสตูรปริญญาตรี มหาวิทยาลยัมหิดล  ได้ 
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ท าการศึกษาในด้าน (1) การบริหารจดัการ  (2) ด้านหลกัสตูร  (3) ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และ (4) 
ดานการวดัและประเมินผล  ในรานงานการวิจยัของ ขนิษฐกญัญา วินิจฉยักลุ., อรุณี วิริยะจิตรา และวนัเพ็ญ ชยักิจมงคล.
(2545) เร่ือง รายงานการวิจยัโครงการศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปใน
มหาวิทยาลยัเชีย ได้อธิบายว่า การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปจะต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้เกิดความ (1) เห็น
ความส าคัญของปรัชญาการจัดการศึกษาวิชาทั่วไป  (2) การสร้างภาพลกัษณ์ที่ดีให้กับวิชาศึกษาทั่วไป และ (3) การ
จดัการด้านอารมณ์ ความรู้สกึของนกัศึกษาที่มีต่อรายวิชาศึกษาทัว่ไป   สวุิมล ตัง้สจัพจน์ (2540)  ได้อธิบายถึงแนวทาง
ในการศึกษาถึงองค์ประกอบของการจดัการเรียนการสอนวา่ ควรจะศกึษาในด้านความสนใจต่อรายวิขาด้วย เพราะว่าใน
การจัดการศึกษาระบบบังคับเลือก รายวิชาที่จะบังคับนัน้ควรที่จะอยู่ในความสนใจของนักศึกษาจึงจะส่งผลต่อ
ประสทิธิภาพในการจดัการเรียนการสอน  ทัง้นีจ้ากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมเบือ้งต้นดงักลา่ว  แสดงให้เห็นอยา่ง
ชดัเจนว่า การศึกษาวิจัยในประเด็นดงักล่าว ยงัคงอยู่ในความสนใจของนกัวิจยัทางการศึกษาเป็นจ านวนมาก เพื่อน า
ผลการวิจยัมาใช้ในการพฒันาการจัดการเรียนการสอน  ส าหรับมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒนัน้ การจดัการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทัว่ไปเป็นบทบาทของส านกันวตักรรมการเรียนรู้  มีฐานะเทียบเท่ากบัคณะ มีคณาจารย์ ประจ าทัง้ใน
สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสงัคมศาสตร์  ซึ่งก็พบว่ามีปัญหาในการจดัการเรียนการสอนหลายด้าน ทัง้ในด้าน
ผู้สอน ด้านหลกัสตูร และด้านผู้ เรียน เป็นต้น  ผู้วิจยัจึงมีความประสงค์ที่จะท าการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน
รายวิชาศกึษาทัว่ไปเพื่อให้ผลการวิจยัเป็นประโยชน์ในทางการบริหารจดัการมากที่สดุ 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.ศกึษาองค์ประกอบของการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศกึษาทัว่ไป (SWU) ที่มีประสทิธิภาพ  
 2. เปรียบเทียบความคดิเห็นตอ่การจดัการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศกึษาทัว่ไป (SWU) ที่มีประสทิธิภาพ
จ าแนกตามเพศ กลุม่สาขาวิชา และเกรดเฉลีย่  
  3. พฒันาแนวทางในการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศกึษาทัว่ไป (SWU) ให้มีประสทิธิภาพมาก 
 
กรอบแนวคดิการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีไ้ด้อาศยัแนวคิดของ พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้อธิบายเก่ียวกบัโครงสร้าง
หลกัของการจัดการเรียนการสอนไว้ว่า มีองค์ประกอบหลกั  ส าคญั 4 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ  การจัดหลกัสูตร  
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล ประกอบกบัผลการวิจยัเป็นจ านวนมากที่ได้ท าการศึกษา
เก่ียวกบัองค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน ดงัเช่น วรรณพร ฉตัรทอง (2546) ปัทมาสน์ บญุทรง (2555) อรวฒันา 
ชินพนัธ์ (2548) สนทยา สาลี (2546) จนัทิพร ยบุญุบนั (2544) ขนิษฐกญัญา วินิจฉยักุล., อรุณี วิริยะจิตรา และวนัเพ็ญ 
ชยักิจมงคล.(2545) ล้วนแต่ให้ความส าคญักับองค์ประกอบของการจดัการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับ 
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ข้างต้น  นอกจากนีง้านวิจัยต่างประเทศ ดงัเช่น  Leonidas , Christiana 
and Charalambos (2013) ได้ด าเนินการสงัเคราะห์งานวจิยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน ก็ได้เสนอวา่ โครงสร้างหลกั
ของการจดัการเรียนการสอน ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมาย (Orientation) โครงสร้างพืน้ฐาน (Structuring)  การตัง้
ข้อค าถาม (Questioning)  รูปแบบการสอน (Teaching modeling) การประยกุต์ใช้เทคนิคที่หลากหลาย (Application) 
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน (The classroom as a learning environment) การจดัการเวลา (Management of time) และ 
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การวัดประเมินผล(Assessment) ซึ่งเมื่อท าการจัดกลุ่มแล้วก็ล้วนแต่สอดคล้อง สอดแทรกอยู่ในหมวดหมู่ตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในการวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยจึงได้ด าเนินการก าหนดโครงสร้างหลักขอ
องค์ประกอบของการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป (SWU) ที่มีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจยั ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) ด าเนินการวิจยัเชิงปริมาณด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis)  และด าเนินการวิจยัเชิงคณุภาพด้วยเทคนิคการสมัภาษณ์ 
เชิงลกึ (In-Depth Interview) วิเคราะห์ข้อมลูด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นิสติระดบัปริญญาตรี ท่ีเรียนในปีการศกึษา 1/2556  มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ  ประมาณ 13,000  คน 

ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการจดัการเรียนการสอนใน
รายวชิาหมวดศกึษาทัว่ไป (SWU) ให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

การบริหาร
จดัการ 

การจดั
หลกัสตูร 

การสอนและ
กิจกรรมฯ 

การ
ประเมินผล 

การจดัการเรียนการ
สอนในรายวิชาหมวด
ศกึษาทัว่ไป (SWU) ที่

มีประสิทธิภาพ 
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 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี ที่เรียนในปีการศึกษา 1/2556  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประมาณ 1,300  คน โดยใช้เกณฑ์ที่ร้อยละ 10 ของประชากรทัง้หมด และด าเนินการสุ่มแบบแบ่งชัน้ภูมิ (Stratified 
random sampling)  โดยใช้คณะเป็นตวัแบง่ชัน้ภมูิ (Stratified) 
 กลุม่เปา้หมาย  ได้แก่  การสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ เช่ียวชาญ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดบัคณบดีมหาวิทยาลยัของ
รัฐ   ผู้บริหารระดบัรองอธิการบดีมหาวิทยาลยัของรัฐ  กรรมการสมาคมการวิจยัแห่งชาติ  ผู้บริหารฝ่ายบคุคลของบริษัท
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  และอาจารย์มหาวิทยาลยัที่มีประสบการณ์การจดัการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทัว่ไป 
รวมจ านวน 5 คน  เพื่อสอบถามเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
(SWU) ให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน  21 ข้อค าถาม มีค่า
อ านาจจ าแนกรายข้ออยูร่ะหวา่ง  .406 - .707  มีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .836 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบักับกลุม่ตวัอย่าง ซึ่งเป็น
นิสิตระดบัปริญญาตรี ท่ีเรียนในปีการศึกษา 1/2556  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ประมาณ 1,300  คน ด้วยตนเอง 
โดยการสุม่ (Random) จากสาขาวิชา และชัน้ปี  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอนัดับที่ 2 (Secondary Confirm 
Factor Analysis)  ด้วยเทคนิคโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ LISREL Version 8.72  และเทคนิคการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA)  ในกรณีที่ค่าสถิติทดสอบ F – test มีนัยส าคัญทางสถิติ จะด าเนินการ
เปรียบเทียบรายคู่ด้วยเทคนิค LSD และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-Depth Interview) 
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ตามแนวคิดของ Alan  and  Robert (1995) น ามา
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากความเป็นจริงโดยไม่เจือปนความรู้สึก และความคิดเห็นของผู้ วิจัยเข้าไปด้วย โดยใช้ภาพรวม
ทัง้หมดของข้อมูลโดยไม่แยกส่วน (Holistic)  ทัง้นีผู้้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการถอดเทปค าพูดที่ได้จากการ
สมัภาษณ์ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. แบบจ าลององค์ประกอบของการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศกึษาทัว่ไป (SWU) ที่มีประสิทธิภาพ 
ที่ได้ท าการปรับแก้ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาจากค่าสถิติเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้คือ  Chi-Square =  530.80, df = 142, p-value = 0.00000 ; Chi-Square / df = 3.73 ; RMSEA = .046  ; 
RMR = .026 ;SRMR =.041;  CFI=.98 ; GFI = .96 ; AGIF = .94 ; CN = 452.92  ประกอบด้วย 4  ตวัชีว้ดัหลกั  ได้แก่ 

การบริหารจัดการ (admin)  มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution)   เท่ากับ .63   การจัด

หลักสูตร (curri) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution)   เท่ากับ .93   วิธีการสอนและ

กิจกรรมการเรียนการสอน (teac) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution)   .81 และ การ
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ประเมินผล (eval)  มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution)   เท่ากับ .87  รายละเอียดแต่ละ
ตวัชีว้ดัหลกั มีดงันี ้
 - การบริหารจดัการ (admin) ประกอบด้วย  5 ตวัชีว้ดัย่อย ได้แก่  (1) อ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรมใน
รายวิชาต่างๆ ด้วยขัน้ตอนที่ไม่ยุ่งยาก  (2) จดัให้นิสิตแต่ละสาขาวิชาได้เรียนในวิชาที่สนบัสนนุความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
(3) ให้นิสิตมีอิสระในการเลือกเรียนวิชาได้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ และความถนดั  (4) จดัให้นิสิตแต่ละสาขาวิชาได้
เรียนในรายวิชาที่สอดคล้องกบัความต้องการ ความสนใจ  และ (5) จดัอาจารย์ผู้สอนที่เข้าใจธรรมชาติของนิสิตในแต่ละ

สาขาวิชา มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution)  มีคา่อยูร่ะหวา่ง .56 - .75   
 - การจดัหลกัสตูร (curri) ประกอบด้วย 5 ตวัชีว้ดัยอ่ย ได้แก่ (1) เนือ้หาของรายวิชาตา่งๆ สามารถน าไปใช้ในการ
ท างานจริงได้ (2) มีคู่มือแนะน ารายวิชาต่างๆ อย่างละเอียดให้นิสิตได้ศึกษาก่อนเลือกเรียน  (3) ให้นิสติมีสว่นร่วมในการ
พฒันารายวิชาใหม่ๆ  (4)มีวิชาให้เลือกหลากหลาย  และ (5) เนือ้หาของรายวิชาต่างๆ มีความทนัสมยั เป็นสากล มีค่า

น า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution)  มีคา่อยูร่ะหวา่ง .50 - .65 
 - วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน (teac) ประกอบด้วย 5 ตวัชีว้ดัย่อย ได้แก่ (1) ให้นิสิตได้เสนอแนะ
กระบวนการเรียนที่สอดคล้องบริบทของสาขาวิชา (2) สอนให้น าองค์ความรู้ในทางทฤษฎีไปสูก่ารปฏิบตัิให้เห็นผลจริง (3) 
อาจารย์รับฟังความคิดเห็นของนิสิต ให้เสรีภาพทางวิชาการแก่นิสิตอย่างเต็มที่  (4) สอนโดยการให้นิสิตได้ลงมือท า
โครงการ/การวิจัยจริง และ (5) เน้นการท ากิจกรรมในห้องเรียนมากกว่าการฟังบรรยาย  มีค่าน า้หนักองค์ประกอบ

มาตรฐาน () (Standardized Solution)  มีคา่อยูร่ะหวา่ง .65 - .75 
 - การประเมินผล (eval) ประกอบด้วย 4 ตัวชีว้ัดย่อย ได้แก่ (1) มีการให้คะแนนที่เป็นธรรม ไม่ล าเอียง  (2) 
ประเมินที่ทกัษะและความสามารถมากกว่าความรู้ทางทฤษฏีหลกัการ   (3) อาจารย์ให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่นิสิตเป็นระยะ 
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลงาน  (4) ประเมินที่สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของรายวิชา  มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน 

() (Standardized Solution)  มีคา่อยูร่ะหวา่ง .62 - .68 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงัภาพประกอบ 3 

 
 

ภาพประกอบ 3 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์ประกอบของการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาหมวดศกึษา 
ทัว่ไป (SWU) ที่มีประสทิธิภาพ 
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 2. นิสติเพศชายกบัเพศหญิงมีความคิดเห็นตอ่การจดัการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศกึษาทัว่ไป (SWU) ที่มี
ประสิทธิภาพ ไม่แตกต่างกนั  นิสิตสาขาสงัคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ กับวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี มีความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (SWU) ที่มีประสิทธิภาพ แตกต่างกัน  โดยพบว่านิสิตสาขาสาขา
สงัคมศาสตร์/มนษุยศาสตร์ รู้สกึว่าการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป (SWU) มีประสิทธิภาพสงูกว่า
นิสติสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  และนิสติที่มีเกรดเฉลี่ยน้อยกวา่ 2.50  ระหวา่ง 
2.51 – 3.50  และมากกว่า 3.51 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (SWU) ที่มี
ประสทิธิภาพ ไมแ่ตกตา่งกนั   
 3.  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (SWU) ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ประกอบด้วย 3 ยทุธศาสตร์หลกั   ยทุธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพฒันารายวิชา ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้าน
การพฒันาศกัยภาพของอาจารย์   ยทุธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพฒันากิจกรรมการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพฒันารายวชิา 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒควรท่ีจะมีการระดมสมองจากอาจารย์ในหน่วยงานที่รับผิดชอบวิชาหมวดศึกษา
ทัว่ไป (SWU) และอาจารย์จากคณะต่างๆ เพื่อร่วมกนัหารือเก่ียวกบัจ านวนวิชาให้มีความหลากหลาย และตอบสนองกบั
ความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพของนิสติแตล่ะสาขาวิชา รวมทัง้ รายวิชาตา่งๆ ควรที่จะมีความทนัสมยั มีความเป็นวิชาการ 
และสามารถน าไปใช้ได้จริงในวิถีชีวิตของสงัคมสมยัใหม ่ มีเปา้หมาย  ตวัชีว้ดั และมาตรการ/กลยทุธ์ ดงันี ้
 เปา้หมาย 
 1. การพฒันาจ านวนวชิาหมวดศกึษาทัว่ไป (SWU) ให้มีปริมาณเพิ่มมากขึน้ 
 2. การพฒันารายวิชาหมวดศกึษาทัว่ไป (SWU) มีความเป็นศาสตร์ที่ชดัเจน สามารถใช้ได้จริงในสงัคมสมยัใหม ่ 
สอดคล้องกบัความต้องการของนิสติแตล่ะสาขาวิชา 
 3. การพฒันาคูม่ือเพื่อน าเสนอรายละเอียดของรายวิชาตา่งๆ ในหมวดศกึษาทัว่ไป (SWU) เพื่อเป็นข้อมลูให้นิสติ
ได้ตดัสนิใจเลอืกด้วยตวัเอง 
 ตวัชีว้ดั  
 1. จ านวนรายวิชาหมวดศกึษาทัว่ไป (SWU) 
 2. จ าโครงการสมัมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการพฒันารายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป (SWU) กับ
อาจารย์คณะตา่งๆ ในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 3. คูม่ือแนะน ารายวิชาตา่งๆ ในหมวดศกึษาทัว่ไป (SWU) 
 มาตรการ/กลยทุธ์   
 1. ท าการส ารวจความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีต่อเนือ้หาในรายวิชาต่างๆ ในหมวด
ศกึษาทัว่ไป (SWU) เดิมที่มีอยู ่เพื่อทราบถึงทศันคติที่แท้จริง 
 2. ท าการส ารวจเก่ียวกบัความต้องการด้านเนือ้หา รายวิชา จดุมุง่หมาย ของนิสติมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ที่ต้องการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจดัการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป (SWU) ได้น าเป็น
ข้อมลูในการพฒันารายวิชาตา่งๆ ให้สอดคล้องกบัความต้องการ และความสนใจของนิสติ 
 3. สง่เสริมให้อาจารย์ในหนว่ยงานที่รับผิดชอบจดัการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศกึษาทัว่ไป (SWU) ได้พฒันา
รายวิชาตา่งๆ ให้มีจ านวนที่มากพอสมควร   และความนา่สนใจมากยิ่งขึน้ เพื่อเป็นตวัเลอืกให้กบันิสติ 
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 4. จดัโครงการสมัมนาเชิงปฏิบตัิการระหว่างอาจารย์ในแต่ละคณะ กบัหนว่ยงานที่รับผิดชอบจดัการเรียนการ
สอนรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป (SWU) เพื่อร่วมกนัพฒันารายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ไป ให้มีจ านวนที่เพิ่มมากขึน้ และมี
ความน่าสนใจ สอดคล้องกับธรรมชาติของนิสิตแต่ละสาขาวิชา และให้ยังคงเอกลกัษณ์ของการเป็นวิชาศึกษาทั่วไป  
(Generation Education)  
 5. จดัโครงการประกวดการจดัท าคูม่ือแนะน ารายวิชาในหมวดศกึษาทัว่ไป (SWU) โดยให้นิสติเป็นผู้จดัท า และ
มีการตัง้รางวลัให้กบัผู้ชนะ เพื่อเป็นการสง่เสริมให้นิสติเป็นผู้ เผยแพร่รายละเอียดเก่ียวกบัรายวิชาตา่งๆ ด้วยตนเอง  ซึง่จะ
ท าให้กลุม่นิสิตเกิดความสนใจในรายละเอียดของรายวิชาศึกษาทัว่ไปมากยิ่งขึน้ และเห็นทศันคติที่แท้จริงที่มีต่อรายวิ ชา
หมวดศกึษาทัว่ไป 
 6. ควรมีการท าประชาพิจารณ์รายวิชาใหม่ในหมวดศึกษาทั่วไป (SWU) ที่ได้พัฒนาขึน้ เพื่อให้นิสิต และ
คณาจารย์คณะตา่งๆ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีตอ่เนือ้หาสาระ ในรายวิชาดงักลา่ว เพื่อเป็นข้อมลูในการปรับปรุง ก่อน
น าไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนจริง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพฒันาศกัยภาพของอาจารย์   
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒควรจะมุ่งเน้นให้อาจารย์ที่เป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัการเรียนการสอนวิชาหมวด
ศึกษาทัว่ไป (SWU) ได้พฒันาตนเองในด้านการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง ในเทคนิควิธีการต่างๆ 
เช่น Active Learning , Project  Base Learning  เป็นต้น ด้วยกระบวนการท าวิจัยเชิงลกึ เพื่อพฒันาเทคนิคการจดัการ
เรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอยู่ให้มีความน่าสนใจ  รวมทัง้สง่เสริมให้อาจารย์ ได้เป็นวิทยาการทัง้ภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลยั ในการให้บรรยายความรู้เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนด้วยเทคนิควิธีการใหม่ๆ  ซึง่จะเป็นการ
พฒันาศกัยภาพของอาจารย์ได้เป็นอยา่งดี  มีเปา้หมาย  ตวัชีว้ดั และมาตรการ/กลยทุธ์ ดงันี ้
 เปา้หมาย 
 1. การสง่เสริมให้เกิดงานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป (SWU) 
ของอาจารย์ที่รับผิดชอบ 
 2. การสง่เสริมให้มีการเชิญอาจารย์ที่รับผิดชอบในการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศกึษาทัว่ไป (SWU) 
ไปเป็นวิทยากรเพื่อเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ ทัง้ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั 
 3. การส่งเสริมให้เกิดโครงการศึกษาดูงานแบบฝังรากลึก (เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1 ภาคเรียน)กับ
มหาวิทยาลยัตา่งประเทศ เพื่อให้อาจารย์ที่รับผิดชอบจดัการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป (SWU) ได้ศกึษา
กระบวนการจดัการเรียนการสอน  รายละเอียดของรายวิชาศกึษาทัว่ไปในต่างประเทศ  
 ตวัชีว้ดั  
 1. จ านวนงานวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศกึษาทัว่ไป (SWU) ของอาจารย์
ที่รับผิดชอบ 
 2. จ านวนของการเชิญอาจารย์ที่รับผิดชอบในการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป (SWU) ไป
เป็นวิทยากรเพื่อเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการจดัการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ  ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
 3. จ านวนของอาจารย์ที่ได้เข้าร่วมโครงการศกึษาดงูานแบบฝังรากลกึ (เป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่  1 ภาคเรียน)
กบัมหาวิทยาลยัตา่งประเทศ  
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 มาตรการ/กลยทุธ์   
 1. จัดสรรงบประมาณให้กับอาจารย์ที่รับผิดชอบพฒันาการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป 
(SWU) ได้ท าการวิจยั โดยก าหนดขอบเขตที่ชดัเจน เก่ียวกบัการพฒันาเทคนิคการจดัการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ ท่ีเป็น
นวตักรรมในการจดัการเรียนการสอนในรายวชิาหมวดศกึษาทัว่ไป (SWU)    ตลอดจนเป็นการพฒันาเนือ้หาใหม่ๆ  ทนัสมยั 
นา่สนใจ ท่ีจะเป็นประโยชน์ในการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศกึษาทัว่ไป (SWU)  
 2. อ านวยความสะดวกให้กับอาจารย์ที่ได้รับการเชิญเป็นวิทยากรในด้านการเผยแพร่ความรู้ทัง้ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลยั  เก่ียวกบันวตักรรมในการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป (SWU)    และเนือ้หา
ใหม่ๆ  ทนัสมยั นา่สนใจในรายวิชาหมวดศกึษาทัว่ไป (SWU) เพื่อท่ีจะเป็นการพฒันาศกัยภาพขัน้สงูของอาจารย์ ตลอดจน
การสร้างช่ือเสยีงให้กบัมหาวิทยาลยั 
 3. จดัท าบนัทึกความร่วมมือ (Memorandum of Understanding, MOU) กบัมหาวิทยาลยัต่างประเทศ เพื่อให้
อาจารย์ที่รับผิดชอบจดัการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป (SWU) ที่มีความพร้อม ได้ศกึษาดงูานแบบฝักราก
ลึก (เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1 ภาคเรียน) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน การ
บริหารงาน และเนือ้หาเพื่อน ามาพฒันาการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป (SWU) ให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ 
 4. สง่เสริมให้อาจารย์ที่รับผิดชอบการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป (SWU) ได้เข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบตัิการ และการสมัมนาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการพฒันารายวิชาศึกษาทัว่ไป ทัง้ในและตา่งประเทศ และน า
องค์ความรู้ดงักลา่ว มาเขียนสรุปเป็นรายงานผลการเข้าประชมุแล้วเผยแพร่ให้กบัอาจารย์คนอื่นๆ ได้เกิดการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพฒันากิจกรรมการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล  
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒควรให้ความส าคญักบัการเปิดพืน้ที่ให้นิสิต และอาจารย์ที่รับผิดชอบการจดัการ
เรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป (SWU) ได้มีโอกาสในการน าเสนอผลการด าเนินโครงการต่างๆ  ท่ีได้เรียนใน
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (SWU)  ให้กับสังคมทั่งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้รับรู้ เพื่อให้นิสิตเกิดความ
ภาคภมูิใจในผลการท างาน และเป็นการกระตุ้นให้นิสติเกิดการรับรู้ และตระหนกัวา่ กระบวนการจดัการเรียนการสอน เน้น
ที่การน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินงาน มากกวา่การนัง่ฟังบรรยายเพื่อให้ได้ความรู้เพียงเทา่นัน้  มีเปา้หมาย  ตวัชีว้ดั และ
มาตรการ/กลยทุธ์ ดงันี ้
 เปา้หมาย 
 1. หาพืน้ที่ในการน าเสนอโครงการต่างๆ ท่ีได้เรียนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป (SWU) ให้กบัสงัคมทัง่ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลยัได้รับรู้  
 2. สร้างความตระหนักให้เกิดขึน้กับทัง้นิสิตและอาจารย์ ให้ได้รับทราบร่วมกันว่า เป้าหมายของการเรียนใน
รายวิชาหมวดศกึษาทัว่ไป (SWU)   มุง่เน้นท่ีการน าความรู้ไปใช้มากกวา่เพียงการเข้าใจในทฤษฎีและหลกัการ 
 ตวัชีว้ดั  
 1. จ านวนพืน้ที่ในการน าน าเสนอโครงการต่างๆ ที่ได้เรียนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป (SWU) ให้กับสงัคมทัง่
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั เช่น การฉาย Clip VDO ผลการด าเนินโครงการผ่านโทรทศัน์ประชาสมัพนัธ์ภายในของ
มหาวิทยาลยั การน าเสนอผลงานผา่น Web side ของมหาวิทยาลยั  การจดัท าจุลสารเก่ียวกบัผลงานของนิสิตที่ได้ท าใน
รายวิชาหมวดศกึษาทัว่ไป (SWU)   
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 มาตรการ/กลยทุธ์   
 1. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาพืน้ที่  ช่องทางน าเสนอโครงการต่างๆ  ที่ได้เรียนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป 
(SWU)   เช่น การฉาย Clip VDO ผลการด าเนินโครงการผา่นโทรทศัน์ประชาสมัพนัธ์ภายในของมหาวิทยาลยั การน าเสนอ
ผลงานผ่าน Web side ของมหาวิทยาลยั  การจดัท าจุลสารเก่ียวกบัผลงานของนิสิตที่ได้ท าในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป 
(SWU)   
 2. การก าหนดรางวลัส าหรับนิสติที่สามารถน าเสนอโครงการตา่งๆ ที่ได้เรียนในรายวิชาหมวดศกึษาทัว่ไป (SWU)  
ในช่องทางตา่งๆ  
 3. ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่พึงประสงค์ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
(SWU) ตามความคิดเห็นของนิสิต เพื่อให้อาจารย์ได้น ามาปรับใช้ เพื่อพฒันาการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาหมวด
ศกึษาทัว่ไป (SWU) 
 
สรุปและอภปิรายผลการวิจัย  
 1. องค์ประกอบหลกัทัง้ 4 สอดคล้องกบัแนวคิดของ พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ.2542 วรรณพร ฉตัร
ทอง (2546) ปัทมาสน์ บุญทรง (2555) อรวฒันา ชินพนัธ์ (2548) สนทยา สาลี (2546) จันทิพร ยบุญุบนั (2544) ขนิษฐ
กัญญา วินิจฉัยกุล., อรุณี วิริยะจิตรา และวันเพ็ญ ชัยกิจมงคล (2545) Leonidas, Christiana and Charalambos 
(2013)  ที่อธิบายวา่ การจดัการศึกษาที่มีประสทิธิภาพต้องให้ความส าคญักบัองค์ประกอบหลกั 4 ด้าน ได้แก่  การบริหาร
จดัการ  การจัดหลกัสตูร  วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล   เพราะในการจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในสถาบนัการศึกษาสมยัใหม่ จะต้องมีความส าคญัขององค์ประกอบดงักลา่วอยู่ ซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความมีระบบในสถาบนัการศกึษาที่ครบทกุวงจร  ดงันัน้ ในการจดัการศึกษาทกุระดบั ตัง้แต่ระดบัอนบุาล 
ถึงมหาวิทยาลยั ก็จะต้องให้ความส าคญักบัองค์ประกอบ หลกัทัง้ 4 ด้าน เช่นเดียวกนั  และถือได้วา่เป็นระบบสากลทัว่โลก 
ที่ทกุสถาบนัการศกึษาต้องให้ความส าคญั  (Halpem, 1994)   
 ในการการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศกึษาทัว่ไป (SWU) ที่มีประสทิธิภาพ องค์ประกอบท่ีนบัได้ว่า
มีความส าคัญมากที่สุด คือ การจัดหลักสูตร (curri) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน  (Standardized Solution)   
เทา่กบั .93   เป็นเพราะวา่ ในระดบัอดุมศึกษานัน้ มีปรัชญาในการเรียน เพื่อมุง่เน้นสูก่ารพฒันาอาชีพ ท่ีมัน่คงในอนาคต
ของนิสิต การที่จะตดัสินใจเลือกเรียนในสาขาวิชา หรือมหาวิทยาลยัใดนัน้ นิสิตจะต้องมีข้อมูลส าคญัในการตดัสินใจ 
ได้แก่ หลกัสตูร และสาชาวิชาที่จะเรียน  เพื่อที่จะได้สอดคล้องกับความมุ่งหมายในอนาคตทางด้านอาชีพของตนเอง  
หลกัสตูร จึงนบัได้ว่าเป็นสิ่งส าคญัแรก ในการตดัสินใจเลอืกที่จะศึกษาในระดบัอดุมศึกษา ท่ีตนเองรู้สกึพงึพอใจ (Smith, 
Stanley& Shores, 1957;พิณสดุา สิริธรังศรี, 2552; วิทยากร เชียงกูล, 2552)  ซึ่ง Good (1973) ได้อธิบายว่า หลกัสตูร 
เป็น เนือ้หาวิชาที่จดัไว้เป็นระบบให้ผู้ เรียนได้ศกึษาเพื่อให้จบชัน้หรือรับประกาศนียบตัรในหมวดวิชาส าคญั  สอดคล้องกบั
แนวคิดของ Caroline  and Alan (2016) ที่ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกบักรอบแนวคิดในทางทฤษฏีในการพฒันาครูในขัน้สงูว่า 
ล าดบัแรกของการพฒันาครูให้มีศกัยภาพ คือการจดัการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตัง้แต่ในระดบัมหาวิทยาลยั ที่จะต้องให้
ความส าคญักบัการพฒันาหลกัสตูรให้มีความเป็นมาตรฐาน   สากล รายวิชาตา่งๆ ท่ีจะจดัสอนให้กบันกัศึกษาครู จะต้อง
ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ที่ทนัสมยั เท่าทนักบัการเปลี่ยนแปลง และทีส าคญั จะต้องมีความหลากหลาย เพียงพอที่จะ
เป็นตวัเลือกที่ดีให้กบันกัศึกษาได้เลือกเรียนได้ตามความสนใจ ภายใต้กรอบของวิชาชีพครู อาจจะให้นกัศึกษาได้มีสว่น
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ร่วมในการเสนอรายวิชาที่น่าสนใจเพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยได้น าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป  สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยในครัง้นี ้ที่พบว่า ตวัชีว้ดัเร่ือง  ให้นิสิตมีส่วนร่วมในการพฒันารายวิชาใหม่ๆ และเนือ้หาของรายวิชาต่างๆ 
สามารถน าไปใช้ในการท างานจริงได้ มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบสงูที่สดุ แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของหลกัสตูรที่จะต้องมี
ความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนได้อยา่งเต็มที่ และที่ส าคญัจะต้องมีความทนัสมยั และทนั
ต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับแนวคิดของ  Yachina (2015) ที่ได้ท าการศึกษาในการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลยัของ
ประเทศรัสเซีย ที่ระบุถึงปัญหาส าคญัหนึ่งในการจัดการศึกษาที่จะต้องเร่งพฒันาคือ ด้านหลกัสตูร เพราะนบัได้ว่าเป็น
หวัใจส าคญัของการพฒันาประเทศ หลกัสตูรที่สอดคล้องกบัความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และปรัชญาการเมือง 
จะช่วยท าให้เกิดการพฒันาประเทศได้อย่างมีทิศทาง และต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึน้อย่างรวดเร็วด้วย โดยมี
การก าหนดระยะเวลาในการพัฒนาหลกัสูตรให้เกิดขึน้อย่างเป็นประจ าในมหาวิทยาลยั เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ  
Ivana, Dragan and Shane  (2016) ที่ได้ท าการศึกษาว่า องค์ประกอบใดของสถาบนัการศึกษาระดบัอดุมศึกษา ท่ีจะมี
สว่นส าคญัในการตดัสินใจในการเลือกเรียนระดบัอดุมศึกษาของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ตวัแปรที่
ส าคญั คือ หลกัสตูรของมหาวิทยาลยั นักเรียนจะตดัสินใจเลือกเรียนในมหาวิทยาลยัที่มีหลกัสูตร สาขาวิชาให้เลือก
หลากหลาย มีความทนัสมยั ซึ่งปัจจัยดงักล่าว มีคุณค่า (Value) มากพอๆ กับช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั สอดคล้องกับ 
Taba (1962)  นกัวิชาการรุ่นบุกเบิกเร่ืองหลกัสตูร ท่ีได้กล่าวไว้นานแล้วว่า หลกัสตูร เป็นแผนการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย
จดุประสงค์และจดุหมายเฉพาะ เนือ้หาวิชา วิธีการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผล หากหลกัสตูรมีความน่าสนใจ 
ทนัสมยั ตอบสนองสงัคม ก็ย่อมที่จะท าให้ผู้ เรียนเกิดประสิทธิภาพสงูสดุได้ ข้อสรุปดงักล่าว จึงอาจกล่าวได้ว่า ในการ
จดัการหลกัสตูรของรายวิชาศกึษาทัว่ไป ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ คงจะต้องเน้นเร่ืองการพฒันาหลกัสตูร เพื่อให้
มีรายวิชาในจ านวนมากขึน้ เพื่อให้ตอบสนองกบัความต้องการของนิสิต ซึ่งมีสาขาวิชาเป็นจ านวนมากในมหาวิทยาลยั 
เพื่อให้นิสติได้เลอืกเรียนได้ตรงกบัความต้องการ และสนบัสนนุวิชาชีพได้อยา่งมีประสทิธิภาพ   
 การประเมินผล (eval) มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน  (Standardized Solution)   เท่ากบั .87  นบัเป็น
องค์ประกอบที่มีความส าคญัรองลงมาเป็นอนัดบัที่ 2 เพราะว่า ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทัว่ไปของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  รวมถึงมหาวิทยาลยัอื่นๆ ในประเทศไทย ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุม่ใหญ่   และใช้ผู้สอน
หลายคน ซึ่งส่งผลท าให้เกิดความไม่เป็นมาตรฐานในการประเมินผล เนื่องจาก เป็นธรรมชาติของการศึกษาขัน้สงู ที่
อาจารย์มีความเช่ียวชาญในแตล่ะสาขาแตกตา่งกนัออกไป การอธิบายทางวิชาการจึงยอ่มที่จะมีความแตกตา่งกนัออกไป 
แม้ว่า รายวิชาที่สอนจะมีค าอธิบายรายวิชาแบบเดียวกันก็ตาม  (Ratneswary. & Rasiah, 2014) ในการวิจัยครัง้นี ้การ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป (SWU) ให้ความส าคญักบั การที่อาจารย์ให้ข้อมูลย้อนกลบัแก่

นิสิตเป็นระยะ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลงาน  (มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution) มาก
ที่สดุเทา่กบั คือ .68  นบัได้ว่าสงูที่สดุ)   ซึ่งเป็นข้อมลูในมมุมองของนิสติผู้ เรียน นบัได้วา่ สอดคล้องกบัปรัชญาของการจดั
การศกึษาในวิชาหลกัสตูรทัว่ไป ที่เน้นความส าคญัของ  การศกึษาอยา่งเสรี  (liberal education) ที่ให้ความส าคญักบัการ
แสวงหาความรู้อย่างเป็นอิสระโดยไม่เน้นที่ เนือ้หาวิชา  การเรียนรู้แบบนีจ้ะชวยให้ผู้ เรียนตระหนักถึงความเป็น
มนษุยและธรรมชาติของโลก ผู้ เรียนมีโอกาสเรียนรู้ตนเอง สะท้อนความเช่ือและมีทางเลือกในการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์
และหาแนวทางในการแก้ปัญหา มีความรอบรู้ในประเด็นต่างๆ ทัง้ในระดบับคุคล วิชาชีพ และสงัคม  (Harvard, 2007; 
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2550)   จากปรัชญาดงักลา่ว นอกจากการประเมินผลจะเป็นการตดัสินนิสิตด้วยเกรด แล้ว ยงัมีมิติ
ส าคญัที่จะต้องพิจารณา คือ มิติการประเมินเพื่อการพฒันา และการประเมินเพื่อพฒันาองค์ความรู้ของนิสิต  นอกจากนี ้
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ประสิทธิภาพในด้านการประเมินยงัจะต้องให้ความส าคัญกับ ประเมินที่ทกัษะและความสามารถมากกว่าความรู้ทาง
ทฤษฏีหลกัการ  สอดคล้องกบัแนวคิดของ  ทิวตัถ์ มณีโชติ (2549) ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ (2543)  ที่อธิบายว่า  
การประเมินเป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการเรียนการสอนหรือกระบวนการจดัการเรียนรู้ ซึง่ควรท าการประเมินอยา่งตอ่เนื่อง 
เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ มิใช่ประเมินเพื่อตดัสินคน  ข้อสรุป
ดงักลา่ว จึงอาจกลา่วได้ว่า การประเมินผลของรายวิชาศกึษาทัว่ไป ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ นัน้ คงจะต้องเน้น
เร่ืองการการประเมินเพื่อการพฒันา เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลบัเพื่อให้นิสิตได้เกิดการพฒันาที่ยัง่ยืนกับตนเอง เน้นการ
ประเมินที่ทักษะการปฏิบัติมากกว่าทักษะการรู้จ าทฤษฎี  มีการให้คะแนนที่เป็นธรรม คงเส้นคงวา สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ของรายวิชาที่ก าหนดไว้อยา่งแท้จริง  
 วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน (teac) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน  (Standardized 
Solution)   เท่ากบั .81 นบัเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคญัรองลงมาเป็นอนัดบัที่ 3  เพราะว่า กิจกรรมการจดัการเรียน
การสอน จะเกิดขึน้หลงัจากที่นิสิตได้ตดัสินใจเลือกเรียนในรายวิชาต่างๆ ไปแล้ว ถึงแม้ว่า  หลกัสตูร และรายวิชาจะมี
ความน่าสนใจมากเพียงใด แต่กระบวนการจดัการเรียนการสอน ไม่มีความก้าวหน้า ซึ่ง Stefania and  Maria  (2015) ได้
อธิบายถึงความน่าสนใจของการจดัการเรียนการสอน (Teaching Interest) ในยคุที่ Social Media ได้ก้าวสูส่งัคมแหง่การ
เรียนรู้ ว่า เป็นการจัดการเรียนการสอนที่จะต้องมุ่งเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้ เรียน ได้เข้าถึง
แหลง่ข้อมลูโดยเคร่ืองมือสือ่สารท่ีทนัสมยั เพราะจ าให้เกิดความน่าสนใจ และพฒันาทกัษะการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือ
ของข้อมลูของผู้ เรียน ซึ่งการจดัการเรียนการสอนท่ีมุง่เน้นแตก่ารบรรยาย หรือการให้ค้นเพียงต าราเรียนหลกับางต ารา ไม่
เพียงพอที่จะพฒันาคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ของนกัศึกษาสมยัใหม่ได้    สอดคล้องกบั  ทิศนา แขมมณี (2545)  ที่เสนอ
เก่ียวกบัความประสทิธิภาพในการจดัการเรียนการสอนว่า เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ผู้สอนและผู้ เรียนมีปฏิสมัพันธ์
กนั โดยการจดัการเรียนการสอนจะเน้นการมีสว่นร่วมของผู้ เรียน  และเกิดพลวตัรในการเรียนรู้   ผลการวิจัยครัง้นี ้ได้ให้
ความส าคญัของประสิทธิภาพวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทัว่ไปของมหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ  วา่สิง่ที่ส าคญัที่สดุ คือ การสอนให้น าองค์ความรู้ในทางทฤษฎีไปสูก่ารปฏิบตัิให้เห็นผลจริง  และอาจารย์รับฟัง

ความคิดเห็นของนิสิต ให้เสรีภาพทางวิชาการแก่นิสิตอย่างเต็มที่   (มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน () 
(Standardized Solution) มากที่สดุเท่ากับ คือ .75)   ซึ่งองค์ประกอบดงักลา่ว แสดงให้เห็นถึงความเป็นพลวตัรของการ
จัดการเรียนการสอน  ซึ่งการที่จะน าไปสู่จุดมุ่งหมายของการสอนที่มีประสิทธิภาพดงักล่าว องค์ความรู้ต่างๆ จะต้อง
เกิดขึน้จากผู้ เรียนเองเป็นส าคญั เกิดการค้นพบด้วยตนเอง  เพราะองค์ประกอบท่ีส าคญัรองลงมาคือ สอนโดยการให้นิสิต

ได้ลงมือท าโครงการ/การวิจยัจริง  (มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution) มากที่สดุเท่ากับ 
คือ .70)   นอกจากนี ้องค์ประกอบที่เหลือ ก็ยงัคงเน้นความส าคญัของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบตัิทัง้สิน้  
และยงัต้องสอดคล้องกับบริบทของรายวิชา   สอดคล้องกบัแนวคิดของ  Halpem  (1994)  เสนอว่า การจดัการเรียนการ
สอนระดับอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพว่า อาจารย์ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบหลักในการให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้การสอน
ปรับเปลี่ยนจากการพยายามสอนให้ครบตามสาระในหลกัสตูรเป็นช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ กระบวนการจึงไปเน้นที่
ความเข้าใจวา่ “คนเราเรียนรู้ได้อย่างไร ปัจจยัการเรียนรู้ที่เป็นไปได้คืออะไร” กระบวนการที่จะช่วยให้มีสว่นสนบัสนนุการ
สร้างวิธีการใหม่ๆ ในการสอน เช่นการให้ทนุการสอน การประชุมปฏิบตัิการ และการอภิปรายกลุ่ม การสงัเกตการสอน 
การสอนจุลภาค การพัฒนาคณาจารย์ เอกสารอ้างอิง ข้อมูลการวิจัย การใช้โปรแกรมเทคโนโลยีและการให้ความ  
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ช่วยเหลือ   ข้อสรุปดงักล่าว จึงอาจกล่าวได้ว่า ในการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชาศึกษาทัว่ไป ของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ นัน้ คงจะต้องเน้นเร่ืองของการสอนที่เน้นให้เกิดการปฏิบตัิ  การตรวจสอบความรู้ของ
ทฤษฎี วา่สามารถใช้ได้มีประสทิธิภาพมากเพียงใดในสถานการณ์จริง เปลีย่นกระบวนการให้มีความหลากหลาย  ซึง่เป็น
กระบวนการกลุม่ การอภิปราย การแลกเปลีย่น มากกวา่การฟังบรรยายให้ความรู้จากอาจารย์เพียงเทา่นัน้  
 การบริหารจัดการ (admin) มีค่าน า้หนักองค์ประกอบมาตรฐาน  (Standardized Solution)   เท่ากับ .63
นบัเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคญัรองลงมาเป็นอนัดบัที่ 4  เพราะว่า การบริหารจัดการมีความส าคัญต่อการศึกษา
เพราะทรัพยากรทางการศกึษามคีวามเป็นนามธรรมอยูม่าก เช่น ประสทิธิภาพของหลกัสตูร เทคนิคการจงูใจผู้ เรียน  แหลง่
เรียนรู้ชมุชน ความแตกตา่งของผู้ เรียนแต่ละสาขาวิชา   เป็นต้น การบริหารทรัพยากรทางการศกึษา จึงเป็นสิง่ที่มีความท้า
ทายส าหรับผู้บริหาร (วรรณพร ฉัตรทอง, 2546; ภิรมย์ กมลรัตน์กุล, 2552)   ในการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้ใน
รายวิชาศึกษาทัว่ไปของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ก็เช่นเดียวกนั จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้ความส าคญัเป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะ จะต้องเน้นความส าคญัของ การบริหารจดัการเพื่อให้ให้นิสิตมีอิสระในการเลือกเรียนวิชาได้ด้วยตนเอง 

ตามความสนใจ และความถนดั  (มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution) มากที่สดุเท่ากบั คือ 
.75)  ผลการวิจยัดงักลา่ว สอดคล้องกบั  พนัธ์ศกัดิ์ พลสารัมย์ (2543)  เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารงานอดุมศกึษาว่า 
ผู้บริหารควรมีการก าหนดวิสยัทศัน์เก่ียวกับเรียนการสอนที่ชดัเจน มีนโยบายในการสนบัสนุนทางด้านต่าง ๆ ในการจัด
การศึกษา ตลอดจนการพฒันาการเรียนการสอน มีการวางแผนในการจัดการศึกษาโดยการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย
วิชาการ อย่างชดัเจน  ตลอดจนพยายามจดัการให้ผู้ เรียนได้เลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ได้ตามความสนใจ มีจ านวนวิชาให้
เลอืกที่หลากหลาย  เพราะการเรียนตามความสนใจจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัผู้ เรียนได้ ท าให้ผู้ เรียนเกิดความทุ่มเท
ในการเรียน ตามหลกัการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัได้อย่างแท้จริง  สอดคล้องกบั ชูชาติ อารีจิตรานุสรณ์ 
(2543) ที่อธิบายเก่ียวกบัปรัชญาในการจดัการเรียนการสอนอดุมศกึษาวา่  การจดัการศกึษาต้องตอบสนองตอ่ความสนใจ
ของผู้ เรียน และการเปลีย่นแปลงของสงัคม วิทยากร เชียงกลู (2552) เสนอวา่ เสรีภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลยั เป็น
ส าคญั เสรีภาพทางวิชาการจะเกิดขึน้ได้ด้วยความสมคัรใจในการเรียนรู้ของผู้ เรียน ซึง่จะต้องสามารถเลือกเรียนวิชาตา่งๆ 
ได้ตามความต้องการ  มหาวิทยาลยัจะต้องสนบัสนนุอ านวยความสะดวกอย่างเต็มที่  ข้อสรุปดงักลา่ว จึงอาจกลา่วได้ว่า 
การบริหารจดัการของรายวิชาศึกษาทัว่ไป ของมหาวิทยาลยั  ศรีนครินทรวิโรฒ นัน้ คงจะต้องเน้นเร่ืองอิสระในการเลือก
เรียนวิชาได้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ และความถนัด  เรียนในวิชาที่สนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพ ได้เรียนใน
รายวิชาที่สอดคล้องกบัความต้องการความสนใจ ได้รับการอ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรมในรายวิชาต่างๆ ด้วย
ขัน้ตอนท่ีไมยุ่ง่ยาก และจดัอาจารย์ผู้สอนท่ีเข้าใจธรรมชาติของนิสติในแตล่ะสาขาวิชา 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (SWU) ที่มี
ประสิทธิภาพ  ตามความคิดเห็นของนิสิต พบว่า ในมิติเพศ คือนิสิตเพศชายกบัเพศหญิง และในมิติเกรดเฉลี่ย คือ เกรด
เฉลี่ยน้อยกว่า 2.50  ระหว่าง 2.51 – 3.50  และมากกว่า 3.51 ทัง้ 2 มิติ มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ไป (SWU) ที่มีประสทิธิภาพ ไม่แตกต่างกนั แต่เมื่อเปรียบเทียบในมิติสาขาวิชา คือ สงัคมศาสตร์/
มนษุยศาสตร์  กบัสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี กลบัพบวา่ นิสติสาขาสาขาสงัคมศาสตร์/มนษุยศาสตร์ รู้สกึวา่การจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (SWU) มีประสิทธิภาพสูงกว่านิสิตสาขาวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05   อาจเป็นเพราะวา่ ในทางด้านสงัคมศาสตร์/มนษุยศาสตร์  ธรรมชาติของรายวิชาตา่งๆ ใน
หมวดศึกษาทัว่ไป มีความเป็นไปได้ในการน าไปสู่การลงมือปฏิบตัิได้จริงมากกวา่  และความผิดพลาดที่เกิดขึน้นัน้ อาจจะ
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ส่งผลกระทบต่อสงัคมไม่มากเท่ากับทางด้านวิทยาศาสตร์ และที่ส าคัญ การทดสอบองค์ความรู้ในทางสงัคมศาสตร์ 
อาจจะมีการใช้ต้นทนุที่ต ่ากว่าทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วย ด้วยเหตผุลดงักลา่ว จึงสง่ผลท าให้การจดัการเรียนการสอนใน
วิชาหมวดศึกษาทัว่ไปของกลุ่มนิสิตสาขาสงัคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์  มีการลงมือปฏิบตัิ การทดสอบทฤษฏี หลกัการ 
มากกว่านิสิตกลุ่มทางด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี   สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปัทมาสน์ บุญทรง (2555) ที่พบว่า 
นกัศึกษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ที่เรียนในสาขาวิชาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอนวิชาศึกษา
ทัว่ไปแตกต่างกัน เช่นเดียวกัน ซึ่งได้อธิบายว่า นิสิตสาขาสงัคมศาสตร์ จะรู้สึกช่ืนชอบวิชาศึกษาทัว่ไปมากกว่า เพราะ 
ธรรมชาติของรายวิชาสว่นใหญ่ เป็นวิชาสายสงัคมศาสตร์ มีความเป็นนามธรรมสงู ท าให้นักศกึษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ท่ี
มุ่งท าการศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์เกิดความไม่เข้าใจ  เช่นเดียวกับ  จันทิพร ยุบุญบนั (2544) ที่ได้ท าการศึกษา ความ
คิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ก็พบ
เช่นเดียวกนัว่า นิสติในสายสงัคมศาสตร์ จะรู้สกึพอใจมากกวา่กลุม่สายวิทยาศาสตร์   ข้อสรุปดงักลา่ว จึงอาจกลา่วได้ว่า 
ในการจดัการเรียนการสอนวิชาหมวดศึกษาทัว่ไปของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒนัน้ จะต้องให้ความส าคญักบัความ
แตกตา่งในมิติ สาขาวิชา มากกวา่ในมิติด้านอื่นๆ โดยจดัสรรวิชาให้ตรงกบัสาขาวิชา โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อาจจะต้องให้ความส าคญักบัการเลอืกวิชาที่มีความเป็นรูปธรรม เน้นการทดสอบและเห็นผลได้จริง 
 3. ผลการวิจัยพบว่าข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 
(SWU) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึน้ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนารายวิชา 
ยทุธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพฒันาศกัยภาพของอาจารย์  ยทุธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพฒันากิจกรรมการจดัการเรียนการสอน
และการประเมินผล  นบัได้ว่าเป็นข้อเสนอแนะเชิงยทุธศาสตร์ที่สอดคล้องกบัการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจาก หวัใจส าคญั
ของการศึกษาคือ จะต้องเน้นความส าคญัของเร่ือง หลกัสตูร การจดัการเรียนการสอน   อาจารย์ และการประเมินผล  ใน
รายวิชาศึกษาทัว่ไปของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒนัน้ นบัได้ว่ามีวิชาไม่มากนกั เมื่อเทียบกบัจ านวนสาขาวิชาที่เปิด
สอนในมหาวิทยาลยั  ในด้านหลกัสตูรนัน้  จึงควรที่จะให้ความส าคญักบัการเพิ่มจ านวนรายวิชาให้มากขึน้ เพียงพอกับ
ความหลากหลายของนิสิตในมหาวิทยาลยั ซึ่งการเพิ่มขึน้นัน้ จ าเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือจากอาจารย์แต่ละคณะ 
ตลอดจนนิสิตเพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการ และธรรมชาติของสาขาวิชา แต่ก็ยงัคงให้อยู่ใน
กรอบของการเป็นวิชาหมวดศกึษาทัว่ไปท่ีมีจดุยืนชดัเจนตามปรัชญาของวชิาศกึษาทัว่ไป  สอดคล้องกบัแนวคิดของ ชชูาติ 
อารีจิตรานสุรณ์ (2543) วิชยั ดิสสระ (2535) ท่ีได้กลา่วว่า การพฒันารายวิชา จะต้องอาศยัการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องเป็นส าคญั และในการพฒันาอาจารย์ระดบัมหาวิทยาลยันัน้ จึงควรมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะขัน้สงู การฝึกอบรม 
การให้ความรู้ โดยการเชิญวิทยากรมาบรรยายนัน้  อาจจะเป็นวิธีการท่ีไมส่ามารถเสริมสร้างทกัษะได้อยา่งเพียงพอ จึงควร
ที่จะเพิ่มที่ โอกาสในการได้ใช้ และฝึกฝน ความรู้ ด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น การส่งเสริมให้เกิดการท าวิจัย ในสาขาที่
เช่ียวชาญ  ส่งเสริมให้มีการไปบรรยาย เป็นวิทยา ทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั เพราะ การไปเป็นวิทยากรนัน้ 
อาจารย์จะต้องท าการค้นคว้าความรู้เป็นอย่างดีด้วยตนเอง เพื่อน าไปถ่ายทอดให้มีประสทิธิภาพ เป็นกระบวนการหลกัที่
ท าให้เกิดความรู้จากงานได้ สอดคล้องกบัหลกัการพฒันาศกัยภาพอาจารย์ของ พนัธ์ศกัดิ์ พลสารัมย์ (2543) ที่อธิบายว่า 
การพัฒนาอาจารย์ ต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใช้ความรู้ ค้นคว้าความรู้ ด้วยกระบวนการวิจัย และมีการถ่ายทอดความรู้  
ส าหรับด้านกิจกรรมการจดัการเรียนการสอนนัน้  ยทุธศาสตร์หลกัควรมุ่งเน้นให้การสร้างพืน้ที่ในการแสดงผลการท างาน
ในโครงการในรายวิชาตา่งๆ เพื่อให้นิสติเกิดความตระหนกัว่า การเรียนรายวิชาหมวดศกึษาทัว่ไปนัน้ มีจดุเน้นท่ีการลงมือ
ปฏิบตัิจริง Halpem (1994) อธิบาย การเปิดพืน้ท่ีการน าเสนอผลงาน จะท าให้ผู้ เข้าร่วม ผู้ เรียน รู้ทิศทางเชิงเป้าหมายของ
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สถาบนัการศกึษาได้เป็นอยา่งดี  หากมหาวิทยาลยั วิทยาลยั มุง่เน้นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบตัิ ต้องมีพืน้ท่ีในการน าเสนอ
ผลงาน เพื่อให้ผู้ เรียนจบัทิศทางได้วา่ ควรจะมีพฤติกรรมการเรียนอยา่งไร และท าให้เกิดบรรยากาศการเรียนดงักลา่วทัว่ทัง้
มหาวิทยาลยั วิทยาลยั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ควรท าการศึกษาถึงปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลท าให้การจัดการเรียนการสอนวิชาหมวดศึกษาทั่วไป โดย
ท าการศึกษากับมหาวิทยาลยัทัง้ประเทศ เพื่อที่จะได้เป็นข้อมูล สารสนเทศในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนให้มี
ประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ ส าหรับทกุมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะตวัแปรด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารที่รับผิดชอบดแูล วิชาศกึษา
ทัว่ไป รวมถึงตวัแปรด้านระบบการบริหารจดัการองค์กร 
 2. ควรท าศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัส าคญัที่มีผลตอ่ความทุม่เท และตัง้ใจเรียนในรายวชิาหมวดศกึษาทัว่ไปของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทวิโรฒ โดยเฉพาะตวัแปรด้านการเป็นผู้ใฝ่เรียน และการเข้าใจถงึวตัถปุระสงค์หลกัของการจดัการ
เรียนการสอนในรายวิชาศกึษาทัว่ไปเพื่อที่จะได้น ามาเป็นข้อมลู สารสนเทศในการตดัสนิใจทีจ่ะผลกัดนัให้นิสติเกิดความ
ทุม่เท และตัง้ใจเรียนในรายวิชาศกึษาทัว่ไปให้มากยิ่งขึน้  
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ABSTRACT 
This paper reveals the findings of an investigation of the enhancement of students’ learning 

engagement through the implementation of offline teacher-student conferencing after an online IS-
Replacement English presentation course at the tertiary level. It also describes students’ opinions towards the 
implementation. Four English Business Communication-third-year students were purposively selected as the 
participants in this 10 weeks quasi-experimental study. Data was initially collected by means of a teacher-
student conference form, teacher-student conference logs, and open-ended questions. Subsequently, more 
in-depth data was gathered through a semi-structured interview using the focus-group technique. The 
findings obtained from the qualitative analysis revealed that (1) offline teacher-student conferencing had a 
positive impact on students’ learning engagement in the online course, especially the behavioral and affective 
aspects; (2) students had positive opinions towards the offline teacher-student conferencing in an online 
learning environment; in addition, they supported the implementation and highly recommended it for other 
online courses.  Scaffolding through teacher-student conferencing led significantly to self-regulation and self-
motivation, which potentially enhanced Thai students’ English ability.  It was a dynamic feature in helping to 
build a harmonious teaching and learning experience. The implications included an effective way to design 
online English courses in the Thai context.  
KEYWORDS: Offline teacher-student conference, Learning engagement, Online English course 

 

INTRODUCTION 
Online learning has been vastly implemented across levels and fields in formal education around the 

world. In Thailand, upon government launching its campaign of Thailand 4.0, education 4.0 has taken off its 
premise of integrating and utilizing technology which facilitates personalized learning anywhere and anytime. 
Many universities offer online courses to implement the teaching and learning of all courses across  
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curriculum.  Likewise, Sripatum University offers online courses across curriculum in many forms. Among 
those forms, a type of an online learning called IS e-Learning Replacement is offered as an independent 
study (IS) for the courses that are requested by less than 20 students in a particular semester, usually in their 
final semester before graduation. Hence, the utilization of e-Learning Replacement has been set up as a 
policy of the University to help lessen the burden of instructors’ workloads and to seek solutions that are cost-
effective, creative and accessible.  

Through this learning platform, students learn the content, complete exercises, submit their 
assignments, do quizzes, and communicate with their instructor via a forum or a chat function available in the 
system. Obviously, a face-to-face interaction has no place in this type of teaching and learning. As for time 
and resources, it is a constructive policy which seems promising for both the students and the instructor’s 
benefit. In this situation, technology plays a major role in the teaching and learning by replacing the norm of 
classroom interaction instead of supplementing it as many scholars have suggested. However, in its 
implementation, this method has brought challenges, which ubiquitously occur in an online learning 
environment. One of the challenges is that poor engagement has been shown to occur within online courses. 
Consequently, students refrain from online learning. This is supported by Zhang (2013) and Bonk and Khoo 
(2014) who stated that it is not easy to overcome obstacles and challenges in online learning and that 
feedback or comparison points was essential to students’ learning progress. In fact, many educators have 
argued that online atmospheric teaching and learning should not totally replace actual face-to-face 
interaction. One explanation to unravel this doubt can perhaps be revealed in Grant’s (2017) view that 
replacing teaching with technology can make students become disengaged from education. 

Based on the aforementioned problems, it was crucial to conduct a research study in order to find 
solutions and investigate an effective approach to be used for online IS-Replacement courses, particularly 
English courses which require skills practice rather than studying texts or course content. The researcher also 
strongly believed that this study would yield significant outcomes both theoretically and pedagogically. 
Theoretically, the research results would lead to the understanding and awareness of the enhancement that 
offline teacher-student conferencing had on students’ learning engagement in an online learning environment. 
Pedagogically, the researcher hoped that this study would provide insight into the nature of English speaking 
instruction and learning engagement in an online environment. In addition, the research findings would 
provide a proper guideline for the classroom operation of an online course. 

 

OBJECTIVES 
The purpose of this study was to investigate whether or not offline teacher-student conferencing 

could encourage or enhance students’ learning engagement in an online English presentation course offered 
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as an online IS-Replacement in a private university in Thailand. It also attempted to examine students’ 
opinions towards the implementation. Insightful explanations of the research findings were provided.  
 

RESEARCH METHODOLOGY 
This case study was conducted with four English Business Communication-third-year students, who 

derived from the use of a non-probability sampling design with the purposive sampling technique. They were 
all female aged between 20 and 21 from the Faculty of Liberal Arts at Sripatum University in Thailand and 
enrolled in the EBC332 Business Presentation course in the academic year of 1/2560 as an online IS-
Replacement course. Their English proficiency was placed at intermediate level as they had all passed 
English Foundation I and II. To ensure that there were least strenuous factors which could result in students’ 
English speaking ability during the implementation, the questions designed for the speaking ability test were 
based on the course content and student’s own working project for their business presentation. Also, the four 
students were not simultaneously taking any English speaking courses in the same semester. The researcher 
divided this study into two main phrases as shown in Table 1. 
 

   Table 1: Research Procedure 
Phase 1: Designing teacher-student conferencing 
Stage 1 Exploring theoretical frameworks 
Stage 2 Collecting preliminary data from stakeholders  
Stage 3 Constructing offline teacher-student conferencing 
Phase 2: Implementing offline teacher-student conferencing 
Stage 1 Administering student engagement questionnaire, and student engagement 

observation checklist 
Stage 2 Conducting the main study and collecting data using a teacher-student 

conference form 
Stage 3  Administering student engagement questionnaire, and student engagement 

observation checklist 
Stage 4 Distributing the teacher-student conference questionnaire and conducting the 

teacher-student conference interview 
Stage 5 Analyzing qualitative data and quantitative data 
 

In this study, the main theoretical frameworks included scaffolding, autonomous learning, teacher-
student conferencing, English speaking ability, and engagement. 
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Figure 1: Research Conceptual Framework 
Prior to conducting this study, the researcher had interviewed three instructors and three students 

who had experienced online IS-Replacement English courses. Based on the previous semester, both 
instructors and students encountered different challenges. All of the instructors experienced a similar problem 
of their students being irresponsible, as stated by one instructor as follows: 

 
They were so lazy. I must have spent thousands of Baht calling them to complete 
exercises. I even had to extend the deadlines of all the assignments to reassure myself 
that they had enough scores to pass the course. (Male instructor B) 
 

All three instructors did not totally agree with the criteria set by the University for online IS-
Replacement courses that they had to be executed only via the e-learning system. Face-to-face instruction or 
meeting with the students was not recommended. This led to some instructors to feeling guilty and becoming 
concerned that their students were not able to improve their English skills. To overcome these problems, all 
three instructors decided to meet privately with their students.  
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Figure 2: An Example of Online IS-Replacement Format by OOE 
 

  Students took their Online IS-Replacement courses for the first time after failing regular taught 
courses from the previous semester. They all agreed that it was essential to meet the instructors in person 
while taking their courses offered as online IS-Replacement. Three major problems they had encountered 
were (1) their own lack of self-discipline, (2) perceived poor learning outcome, in which some of them honestly 
revealed that they did not feel as if they had learned much at all from the online learning, and (3) difficult 
usage of the e-learning platform and uninteresting display.   
 Based on the aforementioned preliminary data, it was suggested that online IS-Replacement courses 
needed to be thoroughly designed and planned for ultimate learning outcomes.  Hence, the present study 
was initiated using the implementation of teacher-student conference sessions in the online course as shown 
in Figure 3.  

 
Figure 3: Display of the e-Learning IS-Replacement Course 
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A teacher-conference session was divided into the four fundamental stages of ice-breaking, mutual 
understanding of problems, collaborative problem solving, and making mutual agreements for improvement 
as shown in Table 2.  
 
Table 2: Stages for Teacher-Student Conference of the Present Study (adapted from Arbur, 1983; Zelnick, 
1983; and Ongphet, 2013) 

 
 

The implementation of Offline Teacher-Student Conferencing was designed mainly to collect 
qualitative data using time a series design, which can be shown in Table 3. 
 
Table 3: Research Design of Pretest-Posttest Time Series Design 

 
         Note:         Xi  refers to face-to-face offline teacher-student conferencing 

                                 Oi refers to student’s learning engagement conducted every second week 
 

Five research instruments were utilized to obtain mainly qualitative data, partially employing 
quantitative data to support the results, and to investigate student’s learning engagement. The instruments 
 

Week 1-2 Week 3-4  Week 5-6  Week 7-8  Week 9-10 

O1 O2 X1 O3 X2 O4 X3 O5 
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 included (1) Student engagement questionnaire, which was adapted from Chirasawadi (2008) to assess the 
three domains of engagement, namely affection, behavior, and cognition; (2) Teacher-student conference 
questionnaire, (3) Teacher-student conference interview protocol for a semi-structured group interview to 
collect qualitative data, (4) Student engagement observation checklist, and (5) Teacher-student conference 
form. All of them had been assessed for content validity by three experts each (one expert from each field of 
English instruction, applied linguistics, and research, assessment, and evaluation) by means of the Index of 
Item Objective Congruence (IOC) process.  

The students’ learning engagement questionnaire was administered twice before the implementation 
in order to obtain the baseline data of student’s learning engagement before the implementation. The student 
engagement observation checklist was made every week to observe students’ learning engagement. 

There were three offline teacher-student conferences during the implementation. The first offline 
teacher-student conferencing was conducted by the end of Week 4 following the completion of the second 
learning engagement questionnaire. Then, the second and the third offline teacher-student conferences were 
held by the end of Week 6 and Week 8, respectively. Prior to attending the teacher-student conference, the 
students had to complete a teacher-student conference form and submit to the instructor.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 4: The First Offline Teacher-Student Conferencing 
 

The instructor distributed the teacher-student conference questionnaire in Week 11 and conducted 
the teacher-student conference interview immediately after that. The semi-structured interview protocol was 
used as a guideline to elicit information about their learning experience using the offline teacher-student 
conferencing.  The data derived from open-ended questions in the questionnaire was also used to help elicit 
information about the implementation during the focus-group interview with all four students. 
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Figure 5: A Teacher-Student Focus-Group Interview 
 

Qualitative data obtained through the open-ended questions from the teacher-student conference 
questionnaire, a teacher-student conference form, teacher-student conference logs, and a focus-group 
interview were carefully transcribed word for word and analyzed. For coding and categorization, the 
researcher utilized ATLAS.ti version 7.0 (Free trial version) to analyze the qualitative data because it accepted 
the Thai language and easily accepted multiple documents. The quantitative data obtained from the student 
engagement questionnaire, teacher-student conference questionnaire, and student engagement observation 
checklist were analyzed to support the qualitative results. The data were analyzed by means of descriptive 
statistics (�̅�, SD). 
 

RESULTS 
The implementation of teacher-student conferencing (which consisted of four steps as follows: (1) Ice 

breaking, (2) Mutual understanding of problems, (3) Collaborative problem-solving, and (4) Making mutual 
agreements for improvements) could enhance student’s learning engagement. This can be explained in three 
aspects; namely affection, behavior, and cognition. 
 For affective engagement, prior to the first conference, some students felt “chilled out” thinking that 
they did not have to do any assignments and kept delaying submitting their assignments. On the other hand, 
other students, who were more responsible, felt confused and apprehensive due to the lack of guidance; 
however, they were afraid to ask further details about their assignments. After the teacher-student 
conferencing, based on the focus group interview, all of the students felt strongly that it helped them to 
become less anxious about the course. This was also in line with one of the conference logs in which a 
student commended that she did not feel at all confident before the conference sessions; however, following 
the conference, she felt “motivated” to complete the assignments and tasks on the system.  In addition, the 
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relationship between the instructor and the students was enhanced. The students were more open to consult 
the instructor and ask for feedback. This can be projected through the focus-group interview as follows:  
 
   Researcher: So, what do you think about the teacher-student conference 

                sessions? 
    Student C: It really helped me a lot. 
   Student B: Agree. I had more courage to ask you (the instructor as 

     researcher) about the assignments and to help me improve 
     my English skills.  

   Student A: At first before the conference, I felt stressed and frustrated 
                                           because I was not sure if I understood the work.  
   Researcher: How was it then after the conference? 
   All of the students:  We were motivated to check the e-learning more 
                                            often to see if there were any assignments.   
 
 The conversation above also revealed that students’ behavior, especially students’ engagement and 
submission of assignments, had changed too. Teacher-student conferencing revealed that their behavior had 
changed greatly. A data derived from the focus group interview, conference logs, open-ended questions in 
the teacher-student conference questionnaire, student engagement observation checklist, and teacher-
student conference form revealed the following:  

1. Three out of four students hardly watched VDO presentations, studied the contents from the course 
materials, asked questions in the forum or chatted with the instructor in the chat room. It was noted 
that they only completed quizzes and exercises with a multiple choice format because these were 
conveniently executed through their mobile phones.    

2. The quality of their work was poor. Surprisingly, all of them misunderstood the first speaking test even 
when the instructor provided clear instructions with photos of examples of students’ work from the 
previous semester.  
  
However, after the first teacher-student conference, students engaged more in the activities 

mentioned previously, except for the forum and chat room. During the first conference, the students and the 
teacher mutually agreed to have a group discussion through the use of Line application mainly for notices, 
discussions, and enquiries. Evidently, the students became more attentive and diligent to learning and 
completing assignments. They obviously became more “responsible.” The quality of their work was greater 
since all problems and solutions were being addressed during the conference sessions. They started to read  
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more and submit their assignments before the due dates, which was a notable improvement. In addition, they 
requested to re-submit their poor quality work from before the first conference and during the conference 
sessions to make it up to the instructor’s criteria set for each assignment.  

One reason that students’ behavior changed could also be attributed to a solution that emerged 
during the problem-solving stage where students said there was no feature on the e-learning system that 
alerted them to new assignments. Consequently, the solution to this problem was that the instructor proposed 
a notice alert system to inform students of new assignments and their due date via the Line application.    

For cognitive engagement, students believed that their speaking skills had improved at a certain 
level. One interesting comment from the students was that their speaking ability was enhanced temporarily 
only during the preparation and rehearsal of their oral presentations. One student said,  

I think my speaking performance was better than before only during the oral 
presentations because I totally concentrated on the script. However, after the 
presentations, I think my speaking ability declined. 
(Student D) 

 
The qualitative results mentioned above can be supported by the quantitative data which could be 

described in three factors based on learning engagement, namely affection, behavior, and cognition as 
shown in Table 4 and Figure 6. 
 
Table 4: Comparison between Students’ Affective Learning Engagement Before and After Teacher-Student 
Conferencing (n = 4) 

Affective Learning Engagement  �̅� S.D. Meaning 
Pre-Affective Learning Engagement 1 3.82 0.21 High 
Pre-Affective Learning Engagement 2 3.81 0.39 High 
Post-Affective Learning Engagement  
(After T-S conference #1) 

3.57 0.15 High 

Post-Affective Learning Engagement  
(After T-S conference #2) 

3.89 0.54 High 

Post-Affective Learning Engagement  
(After T-S conference #3) 

3.82 0.21 High 

(1.00-1.50 = very low; 1.51-2.50 = low; 2.51-3.50 = moderate; 3.51-4.50 = high; 4.51-5.00 = very high) 

Table 4 reveals that the overall mean scores of students’ affective engagement, including emotions, 
attitudes, and values, were 3.82 and 3.81, respectively prior the implementation. More specifically, students’  
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values were the highest. Students thought that this course was very beneficial to their future career, and it 
helped them to improve their English speaking ability. After the first teacher-student conference, the overall 
mean score had decreased (Mean of 3.57). However, following the second conference, students’ affection 
had increased and then slightly reduced after the third conference (Means of 3.89 and 3.82, respectively). It 
was interesting to see that the mean scores of the first two tests were higher than the mean scores of the three 
tests implemented with the teacher-student conference sessions. This result supported the qualitative findings 
that students felt overly relaxed before the implementation because they hardly communicated with the 
instructor. However, the overall mean score decreased after the first conference. This could have been 
caused by the discussions with the instruction concerning their overdue assignments and the 
miscomprehension of what was required for their assignments. Consequently,   they felt discouraged and a 
sense of failure.   The quantitative result for affective learning engagement supported the qualitative result as 
explained above. 
 
Table 5: Comparison between Students’ Behavioral Learning Engagement Before and After Teacher-Student 
Conferencing (n = 4) 

Behavioral Learning Engagement �̅� S.D. Meaning 
Pre-Behavioral Learning Engagement 1 3.78 0.30 High 
Pre- Behavioral Learning Engagement 2 3.50 0.90 Moderate 
Post- Behavioral Learning Engagement  
(After T-S conference #1) 

3.57 0.32 High 

Post- Behavioral Learning Engagement  
(After T-S conference #2) 

4.19 0.62 High 

Post- Behavioral Learning Engagement  
(After T-S conference #3) 

4.46 0.20 High 

(1.00-1.50 = very low; 1.51-2.50 = low; 2.51-3.50 = moderate; 3.51-4.50 = high; 4.51-5.00 = very high) 

Table 5 reveals that the mean scores of their behavioral engagement before the teacher-student 
conferencing were 3.78 and 3.50, respectively. After the implementation, however, the mean scores of 
students’ behavioral engagement were 3.57, 4.19, and 4.46, respectively. More specifically, all students 
became keener to ask questions after the teacher-student conference sessions. In addition, they had tried 
harder to submit their assignments on time and in good quality and completed all of their assignments. This 
indicates that without teacher-student conferencing, students’ behavioral learning engagement could 
decrease based on the mean score of the second pre-test which was lower than the first one.  Overall, the  
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result indicates that teacher-student conferencing had enhanced students’ behavioral learning engagement. 
The quantitative result here is aligned with the qualitative result as explained above.  
 
Table 6: Comparison between Students’ Cognitive Learning Engagement Before and After Teacher-Student 
Conferencing (n = 4) 

Cognitive Learning Engagement �̅� S.D. Meaning 
Pre-Cognitive Learning Engagement 1 3.80 0.52 High 
Pre-Cognitive Learning Engagement 2 3.64 1.09 High 
Post-Cognitive Learning Engagement  
(After T-S conference #1) 

3.44 0.41 Moderate 

Post-Cognitive Learning Engagement  
(After T-S conference #2) 

4.01 0.70 High 

Post-Cognitive Learning Engagement  
(After T-S conference #3) 

4.86 1.44 Very High 

(1.00-1.50 = very low; 1.51-2.50 = low; 2.51-3.50 = moderate; 3.51-4.50 = high; 4.51-5.00 = very high) 

Table 6 reveals that the mean scores of their cognitive engagement before the teacher-student 
conferencing were 3.80 and 3.64, respectively. After the implementation, the mean scores of students’ 
cognitive engagement were 3.44, 4.01, and 4.86, respectively. This indicates that teacher-student 
conferencing had enhanced students’ cognitive learning engagement. Particularly, students could evaluate 
the contents to be used in their business presentations effectively. They were also able to evaluate other 
people’s presentation based on the examples provided by the instructor. This quantitative result somewhat 
supported the result of the qualitative data. However, one should bear in mind that the cognitive learning 
engagement derived from students’ own perception.  Explicit comparison of students’ learning engagement 
can also demonstrated in Figure 6. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 6: Line Graph Showing Students’ Learning Engagement 
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The results revealed that teacher-student conferencing greatly enhanced students’ behavior, 
positively changed their participation, course values, and made a genuine improvement to their speaking 
ability. 

Following the implementation, students were asked to give their opinions of the conference sessions. 
The results revealed that two students agreed with the enhancement of their engagement at a very high level 

(�̅� = 4.70) while the other two students agreed that their learning engagement had improved at a high level 

(�̅� = 4.20 and 4.30). When asked about their perceived speaking ability, two of them agreed that their English 

ability was enhanced at a high level (�̅�= 4.25 and 3.75). The other two students thought that their English 

ability was increased at a moderate level (�̅� = 3.00 and 3.25), as shown in Table 5. 
  
Table 7: Students’ Opinions of Teacher-Student Conferencing 

Domain Mean S.D. Meaning 
1. English Speaking Ability (After the implementation, student thinks that…)  
1.1 Student could speak / communicate in English fluently. 3.50 0.58 Moderate 
1.2 Student could use English vocabulary to communicate more 
correctly in different contexts. 

3.50 0.58 Moderate 

1.3 Student could speak / communicate in English with more 
accurate grammar. 

3.25 0.50 Moderate 

1.4 Students could pronounce English words more accurately. 4.00 0.82 High 
2. Engagement (After the implementation, student thinks that…) 
21. Student had fun learning this subject. 4.00 0.00 High 
2.2 Student had a positive attitude towards learning English. 4.50 0.58 High 
2.3 Student had a better attitude towards learning English by 
means of online IS-Replacement in this course. 

4.00 0.00 High 

2.4 Student participated more in all activities each week. 4.75 0.50 Very high 
2.5 Student was more enthusiastic (such as reading books or 
studying materials before logging onto the e-Learning system to 
study and complete exercises in each week). 

5.00 0.00 
 

Very high 

2.6  Student was more motivated to learn this subject (such as 
coming to class and doing more exercises). 

4.25 0.50 
High 

2.7 Student submitted assignments on time. 4.50 0.58 High 
2.8 Student was more keen to ask the instructor questions directly 
when he or she did not understand the content or assigned tasks. 

4.50 0.58 High 
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Domain Mean S.D. Meaning 
2.9 Student tried to learn more (such as asking for advice, asking 
for a chance to submit an assignment over the due date or 
resubmit better quality assignments). 

4.75 0.50 Very high 

2.10 Student understood the course content better (such as 
understood the assignments for each week correctly according 
the instructions). 

4.50 0.58 High 

(1.00-1.50 = very low; 1.51-2.50 = low; 2.51-3.50 = moderate; 3.51-4.50 = high; 4.51-5.00 = very high) 
 

The factors that received the most positive feedback of students’ learning engagement were (1) 

having increased enthusiasm to learn (�̅� = 5.00) (such as preparing for e-learning sessions), followed by (2) 
completing all the e-learning activities and assignments each week (�̅� = 4.75), and (3) having greater 

determination to learn (�̅�= 4.75) (such as asking for advice and requesting to re-submit low-quality work). 
 

DISCUSSION 
This case study projected a successful outcome of teacher-student conferencing on students’ 

learning engagement. Students became more involved in their learning and did not demonstrate any negative 
behavior after conferencing with their instructor. They had also gained interest and motivation to learn, and 
the quality of their assignments met the requirements set by the instructor. These findings could be explained 
in two main aspects, which were the core elements of teacher-student conferencing in this study, namely 
social constructivism and the Zone of Proximal Development (ZPD).  
 For social constructivism, this study has proven that learning is the process by which learners are 
integrated into a knowledge community (Mergel, 1998, as cited in Simpson, 2011). Online learning, in the 
present study, requires a great deal of learning process. It is suggested that teacher-student conferencing is 
an essential element to ensure students’ learning engagement which possibly resulted in greater 
performance. This can be created through interactions and engagement in social activities between the 
instructor and the students, which refers to social process. Based on the present case study, face-to-face 
interactions tend to provide better engagement and greater performance.  For Thai students, especially at the 
higher education level, nurturing environment is yet necessary. In online learning, where self-study competes 
with many other distractions, meeting face-to-face with the instructor will benefit students in many ways, 
especially in the relationship with the teacher, which leads to the second element of the Zone of Proximal 
Development (ZPD) and scaffolding.  
 In the present case study, the ZPD was shown in the teacher-student conferencing. Through the 
process of conferencing, which started with positive feedback on students’ work, followed by understanding 
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their problems, collaboratively solving the problems, and finally agreeing to achieve the required goals, 
students were well supported and encouraged. Teacher-student conferencing can possibly help students to 
develop trust in the teacher and feel that they are not left alone in the electronic learning sphere. Scaffolding 
plays a crucial role in online learning as can be learned from the present study. It led significantly to self-
regulation and self-motivation. The present study confirmed that conference sessions provided assistance to 
students and maximized their existing levels of understanding or current competence. It facilitated lower 
ability students to be able to follow and comprehend assigned tasks. This is also in line with Barr’s (2015) 
study which suggested that teacher-student conference significantly helped her students with their tasks. (p. 
276). 
 Besides the findings based on the research questions, this case study also offered necessary 
elements, which arose during the conference sessions and the focus-group interview, for an online IS-
Replacement through the e-learning system.  These elements included (1) face-to-face orientation, (2) an alert 
system for new assignments and due dates, (3) face-to-face teacher-student conferencing, (4) a simple and 
reliable e-learning system, and (5) a well-rounded instruction designed particularly for an online course.     
 Based on the insightful discussions during the teacher-student conference sessions, a new model for 
online e-learning was suggested as shown in Figure 7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 7: Suggested Model for Online Learning in an IS-Replacement Course 
 

It was agreed by the students that a course orientation was needed in order for the instructor and the 
students to open up about their goals, expectations, and learning outcomes. The course contents and 
assignments should be published in the e-learning system week by week. However, the researcher would 
suggest that course contents (such as theories, articles or course materials for reading and study) can be  
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published in the e-learning system at once for the fifteen weeks so that good students who are responsible 
and have more free time can study ahead of time. This is to support autonomous learning. Assignments, 
quizzes and tests are suggested to publish week by week with explicit and simple instructions, sufficient 
samples, and fixed deadline. Here, an alert system is entirely mandatory. After that students can engage in 
their online learning, following by a notification of upcoming deadlines. After assignment submission, the 
instructor should conduct a teacher-student conference to follow up on their performance. Finally, it is 
suggested that a course recap session should be held face-to-face to ensure students’ learning outcome.  
The researcher believes that this model can also be applied to other English courses and courses across 
disciplines.  
 
CONCLUSION 
 Teacher-student conferencing is one of the crucial key elements to facilitate Thai student’s learning 
engagement and potentially increase their English speaking performance. In an online course, it is both the 
teacher and students’ responsibility to mutually drive the course. Without this mutual engagement, online 
learning can only be viewed as nothing but a sink or swim education system.       
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research) เพื่อศึกษาผลการสอนวิชาโภชนศาสตร์
สาธารณสขุโดยใช้วิธีการสอนท่ีค านงึถึงความเหมาะสมของเนือ้หาในบทเรียน จ านวน 3 วิธี คือ การสอนแบบบรรยาย การ
สอนแบบศูนย์การเรียน และการสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือ นักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาขาสาธารณสขุชมุชน ชัน้ปีที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2/2559 จ านวน 2 หมูเ่รียน รวมทัง้สิน้ 81 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบทดสอบจ านวน 3 ฉบบั และแบบประเมินผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 1 ฉบบั ซึ่ง
น าไปทดลองใช้กบักลุม่ตวัอยา่งจ านวน 50 คน วิเคราะห์ความเช่ือมัน่แบบทดสอบด้วยสตูร Kuder-Richardson (KR - 20) 
ได้ 0.650, 0.643, 0.745 และใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาช (Cronbach's alpha coefficient) วิเคราะห์แบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ ได้ค่า 0.732 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ วิจัยได้ด าเนินการ เก็บรวบรวมด้วยตนเองและน าผลมา
วิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีผลการเรียนวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุข สอบผ่านร้อยละ 100 เมื่อคิดเฉพาะ
นกัศกึษาที่เข้ามาศกึษาจริงจ านวน 86 คน นกัศกึษากลุม่ตวัอยา่งมีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน ซึง่ได้แก่ 
ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะปัญญา ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล และความรับผิดชอบ และ
ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยูใ่นระดบัดี โดยมีคา่คะแนนเฉลีย่โดยรวม
ของทัง้ 5 ด้าน เท่ากับ 4.01 นอกจากนีน้กัศึกษากลุ่มตวัอย่างยงัมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาโภชน

ศาสตร์สาธารณสขุ    โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากเช่นกนั (x=̅4.05) การเลอืกใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลายในรายวิชาใด ๆ 
ควรพิจารณาเนือ้หาบทเรียนว่าควรที่จะเลือกใช้วิธีสอนในรูปแบบใด บทเรียนที่มีเนือ้หายากควรเลือกใ ช้วิธีการบรรยาย
บทเรียนที่มีเนือ้หาง่ายควรเลือกใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบศนูย์การเรียน และบทเรียนท่ีน าไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน
ควรใช้วิธีการสอนแบบสถานการณ์จ าลอง 
ค าส าคัญ : ผลการเรียน, ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน 5 ด้าน, โภชนศาสตร์สาธารณสขุ, วิธีสอน 
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Abstract 
 This research is an experimental study into the results of the teaching methodology in the Nutrition in 
Health subject. The teaching methodology is based on the appropriateness of content of the lesson. Lessons 
are taught in three manners which include, lecture method, learning center, and simulation.  The sample 
population for this study were 2 groups of first year students in the second semester of academic year 2016 in 
the Bachelor of Public Health programme, Community Public Health, with a total of 81 students. The research 
instrument used for data collection consisted of two sets of questionnaires, one for assessment in five matters 
which used 50 sample group students.  The Kuder-Richardson ( KR-20)  formula is used to analyze the 
confidence resulting in 0.650, 0.643 and 0. 745.  In addition, Chronbach’s alpha coefficient was used to 
analyze learning achievement which gave a value of 0.732. Data collection is done by the researcher, and 
analyzed by the means of percentage, mean, and standard deviation. 
         The research results showed that 100 percent of the students enrolled in Nutrition in Health passed 
the examination. The sample population has achieved all learning outcomes in five areas, namely, morality, 
ethics, intellectual knowledge, interpersonal skills, responsibility, numerical analysis skills, communication and 
the use of information technology.  All the outcomes are of a good level.  The overall mean score of all five 
subjects was 4.01. Moreover, the students were generally satisfied with the teaching methodology in Nutrition 
in Health subject which is also in a high level ( x̄= 4.05)  In any subject, various teaching methods should 
consider the content of the lesson in order to choose a suitable teaching method. Less difficult content should 
use the learning center method and lessons that can be applied to workplace situations should use the 
simulation teaching method. 
Keywords: learning outcomes, five standard learning outcomes, nutrition in health, teaching methods 
 

บทน า 
วิชาโภชนศาสตร์สาธารณสขุ เป็นวิชาในหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตร์ ในกลุ่มพืน้ฐานวิชาชีพซึ่งผู้ เรียนมีความ

จ าเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพเพื่อประกอบอาชีพเป็นนกัวิชาการสาธารณสขุเนื่องจากการดูแลสขุภาพ
อนามยัของประชาชนในชุมชน งานหลกัของนกัวิชาการสาธารณสขุคือการให้บริการด้านการสง่เสริมสขุภาพและควบคมุ
ป้องกันโรคเป็นจุดเน้นในการท างาน ดังนัน้การที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มความสามารถผู้ประกอบวิชาชีพนีจ้ะต้องมีพืน้
ฐานความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัโรคและการปฏิบตัิตวัของผู้ ป่วยโดยเฉพาะอยา่งยิ่งด้านพฤติกรรมบริโภคอาหารของผู้ ป่วย
ควรท่ีจะปฏิบตัิได้ถกูต้องจึงจะสามารถควบคมุอาการของโรคที่เป็นอยูใ่ห้อยูใ่นภาวะปกติ และสามารถใช้ชีวิตอยูไ่ด้อยา่งมี
ความสขุในชมุชน 

ผลจากการเรียนการสอนวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสขุในภาคการศึกษาที่ 2/2558 พบว่าจ านวนผู้ลงทะเบียน
เรียนวิชานีม้ีจ านวน 214 คน สอบผา่นวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสขุได้เพียงร้อยละ 89.3 (191 คน) สอบไมผ่า่นร้อยละ 7.9 
(17 คน) และไม่เข้าชัน้เรียนเลยร้อยละ 2.8 (6 คน) ซึ่งในจ านวนผู้สอบผ่านวิชานีโ้ดยส่วนใหญ่จะมีผลการเรียนเป็น D+ 
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ร้อยละ 26.2 รองลงมาคือ C และ D ร้อยละ 25.7 และ 16.4 ตามล าดบั ไม่มีนกัศึกษาคนใดได้เกรด A ด้วยเหตนุีผู้้สอนจึง
ได้ท าการวิเคราะห์ปัญหาการจดัการเรียนการสอนวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสขุ พบวา่ปัญหาเกิดจากเนือ้หาการเรียนมาก 
มีการค านวณการจดัอาหารส าหรับคนปกติตามลกัษณะการท างานท าให้ผู้ เรียนรู้สกึวา่ยากเกินไปท่ีจะท าความเข้าใจ อีก
ทัง้การสอบมีเพียงสอบกลางภาคและปลายภาคเทา่นัน้ เนือ้หาที่สอบมีจ านวนมาก ผู้ เรียนอา่นหนงัสอืไมค่รอบคลมุเนือ้หา 
ท าให้การอา่นไม่เพียงพอตอ่การสอบ อีกทัง้ระหว่างสอน ผู้ เรียนบางสว่นมีการพดูคยุกนัเสียงดงัท าให้รบกวนเพื่อนในขณะ
เรียนและท าให้บางครัง้ไม่ได้ยินค าพดูของอาจารย์ในระหวา่งท าการสอนหรือได้ยินไมช่ดัเจน ห้องเรียนอบอ้าวและวิธีการ
สอนไมไ่ด้เรียงล าดบัเนือ้หาให้ผู้ เรียนตามหวัข้อในเอกสารการสอน จึงท าให้ผลการเรียนรู้ในวิชาชีพบกพร่องไป 

จากการวิเคราะห์ปัญหาดงักล่าว ผู้สอนจึงมีความเห็นว่าควรที่จะพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนวิชา
โภชนศาสตร์สาธารณสขุขึน้ใหม ่โดยเน้นความหลากหลายของรูปแบบการสอนเพื่อความเหมาะสมกบัเนือ้หาวิชาในแตล่ะ
บท และควรเน้นกิจกรรมส าหรับผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทกุครัง้เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้ เรียนให้เกิด
การเรียนรู้ที่มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับวิชาโภชนาศาสตร์สาธารณสขุคณะสาธารณสขุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา 
 

ขอบเขตการวิจัย 
การศกึษาครัง้นีจ้ะศึกษาเฉพาะนกัศึกษาชัน้ปีที่ 1 หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารสขุชุมน 

จ านวน 2 หมูเ่รียน รวม 81 คน 
 

สมมุตฐิานการวิจัย 
1. ผู้ เรียนวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสขุที่ผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมแล้วสอบผ่านวิชาโภชน

ศาสตร์สาธารณสขุ ร้อยละ 95 
2. ผู้ เรียนวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสขุที่ผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมแล้วมีผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา 5 ด้าน ในระดบัดีขึน้ไป (3.51) 
3. ผู้ เรียนวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสขุที่ผา่นการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีเหมาะสมแล้ว มีความพงึพอใจตอ่การ

จดัการเรียนการสอนวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสขุในระดบัดีขึน้ไป (3.51) 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรและกลุม่ตวัอย่างที่ศกึษา คือ นกัศกึษาหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธาร
สขุชมุน ชัน้ปีที่ 1 จ านวน 2 หมูเ่รียน รวม 81 คน 
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 เคร่ืองมือวิจัย ประกอบด้วย 
  1. แบบทดสอบความรู้ซึง่ผู้วิจยัสร้างขึน้เองส าหรับวดัความรู้ความเข้าใจ เนือ้หาการเรียนแบบบทดสอบ
ความรู้มีทัง้หมด 3 ชดุ ลกัษณะข้อค าถามเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก 
  2. แบบประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้าน (Learning 
Outcomes) ของวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสขุซึง่ได้ก าหนดไว้ใน มคอ.2 มีจ านวน 17 ข้อ ได้แก่ 
   2.1 ด้านคณุธรรมจริยธรรม จ านวน 3 ข้อ 
   2.2 ด้านความรู้ จ านวน 3 ข้อ 
   2.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 3 ข้อ 
   2.4 ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ จ านวน 5 ข้อ 

2.5 ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการสือ่สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนจ านวน 3 ข้อ 
2.6 ความพงึพอใจเก่ียวกบัการเรียนการสอนวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสขุ จ านวน 17 ข้อ  

 การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
  ผู้วิจัยได้ทดลองใช้แบบทดสอบความรู้ และแบบประเมินผลการเรียนรู้ 5 ด้าน โดยทดลองใช้กับกลุ่ม
ตวัอยา่งที่มีลกัษณะคล้ายคลงึกนัจ านวน 50 คน  
  แบบทดสอบความรู้ใช้สตูรวิเคราะห์ของ Kuder-Richardson (KR - 20) ได้ผลดงันี ้

แบบทดสอบความรู้ชดุที่ 1 คา่ความเช่ือมัน่ 0.650 
แบบทดสอบความรู้ชดุที่ 2 คา่ความเช่ือมัน่ 0.643 
แบบทดสอบความรู้ชดุที่ 3 คา่ความเช่ือมัน่ 0.745 
แบบประเมินการเรียนรู้ 5 ด้าน ใช้สตูรวิเคราะห์สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาช (Cronbach's alpha 

Coefficient) ได้ผลคือคา่ความเช่ือมัน่ 0.732 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  1. การทดสอบความรู้ แบ่งเก็บข้อมูล 3 ครัง้ โดยเก็บรวบรวมหลงัจากนกัศึกษาเรียนผ่านบทเรียนได้
ประมาณ 2 สปัดาห์ซึง่ก าหนดเป็นการสอบกลางภาค 2 ครัง้ และสอบปลายภาค 1 ครัง้ 
  2. การประเมินผลการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศึกษา 5 ด้าน ได้เก็บข้อมลูในวนั
สดุท้ายของการสิน้สดุภาคการศกึษา 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิติ จ านวน คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย 
  ผลการสอนวิชาโภชนาศาสตร์สาธารณสขุโดยใช้วิธีการสอนหลากหลายที่ค านงึถึงความเหมาะสมของเนือ้หาใน
บทเรียน ของนกัศกึษาหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาขาสาธารณสขุชมุชน ชัน้ปีที่ 1 ปีการศกึษาที่2/2559 จ านวน 
2 หมูเ่รียนรวมทัง้สิน้ 81 คน พบวา่ 
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1. ผู้ เรียนจ านวน 81 คน สอบผ่านวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสขุ คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยเกรดสว่นใหญ่เป็น

เกรด B คิดเป็นร้อยละ 37.03 รองลงมาคือ C+, B+ และ C คิดเป็นร้อยละ 33.33, 11.11 และ 8.64 ตามล าดบั (ตารางที 
1) 
 2. ผู้ เรียนมีผลการเรียนตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน อยู่ในระดบัดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.01 โดย
ด้านคณุธรรมจริยธรรมมีผลการเรียนรู้สงูสดุ คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.27 รองลงมาคือด้านทกัษะด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล
และความรับผิดชอบคา่เฉลีย่เท่ากบั 4.14 สว่นทกัษะด้านความรู้ ด้านทกัษะทางปัญญา และด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคา่คะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.85-4.14 (ตารางที่ 2) 
  3. ผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสขุในภาพรวมอยู่ในระดบัมากมี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.05 ด้านการวดัและประเมินผลรายวิชามีความพงึพอใจมากที่สดุคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.07 รองลงมา มีความรู้
และเข้าใจเนือ้หาวิชาที่เรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ส่วนด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อการสอนมีความพึงพอใจ
เทา่กบั 3.92-3.99 (ตารางที่ 3) 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผลการเรียนวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสขุ 
ผลการเรียน จ านวน ร้อยละ 

A (80  ) 6 7.40 

 B+(75 – 79.99) 9 11.11 

B (70 – 74.99) 30 37.03 
c+ (65 – 69.99) 27 33.33 

C (60 – 64.99) 7 8.64 

D+ (55 – 59.99) 2 2.49 

D (50 – 54.99) 0 0 
F (49 – 49.99) 0 0 

รวม 81 100.00 

 
ตารางที่ 2 คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน �̅� S.D. ผลประเมิน 
1. ด้านคณุธรรมจริยธรรม 4.27 0.628 ดี 
2. ด้านความรู้ 3.92 0.635 ดี 
3. ด้านทกัษะทางปัญญา 3.86 0.667 ดี 
4. ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความ
รับผิดชอบ 

4.14 0.674 ดี 

5. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือ่สาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.85 0.683 ดี 

รวม 4.01 0.657 ดี 
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ตารางที่ 3 คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน 
ความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน �̅� S.D. ผลประเมิน 

1. การวดัและประเมินผลรายวิชา 4.07 0.668 มาก 
2. กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้เข้าใจเนือ้หาการสอน (โดยรวม) 
   2.1 การบรรยาย 
   2.2 เรียนแบบศนูย์การเรียน 
   2.3 การเรียนแบบใช้สถานการณ์ 

3.99 
3.96 
3.84 
4.16 

0.752 
0.737 
0.818 
0.702 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3. สือ่การสอน 3.92 0.775 มาก 
4. ความรู้และเข้าใจในเนือ้หาบทเรียน (โดยรวม) 
   4.1 แนวคิดด้วยโภชนการ 
   4.2 การจดัอาหารส าหรับบคุคลแตล่ะกลุม่วยั 
   4.3 การประเมินภาวะโภชนาการ 
   4.4 การแก้ปัญหาโภชนาการในชมุชน 
   4.5 การจดัอาหารส าหรับผู้ ป่วย 

4.01 
4.05 
4.09 
3.91 
3.93 
4.09 

0.645 
0.593 
0.679 
0.679 
0.652 
0.620 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

5. ความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนโดยภาพรวม 4.05 0.692 มาก 

 
การอภปิรายผล 
 การศึกษาวิจยัครัง้นี ้เป็นการศกึษาผลของการสอนที่น ามาใช้สอนในวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสขุ โดยการสอน
แต่ละวิธีที่เลือกใช้ จะค านึงถึงความเหมาะสมของเนือ้หาในบทเรียนซึ่งผู้วิจยัเลือกมาใช้มี 3 วิธีคือ การสอนแบบบรรยาย 
(Lecture) การสอนแบบศนูย์การเรียน (Learning Center) และการสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง (Simulation) เพื่อให้
ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในการเรียนการสอนสามารถอธิบายได้ตามสมมตุิฐานการวิจยัดงันี  ้

1. ผู้เรียนวิชาโภชนาการสาธารณสุขที่ ผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมแล้ว สอบผ่านวิชา
โภชนศาสตร์สาธารณสุข ร้อยละ 95 ผลการวิจยัพบวา่มี นกัศกึษามาเรียน 81 คน ทกุคนสอบผา่นวิชาโภชนศาสตร์สา
ธารรณสขุคิดเป็นร้อยละ 100 และนกัศกึษาที่สอบผา่นนีไ้ด้เกรดเฉลีย่ตัง้แต่ C+ ขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 88.87 ซึง่สอดคล้อง

กบัผลวิจยัในตารางที่ 3 นกัศกึษามีความเข้าใจในเนือ้หาบทเรียนวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสขุทกุบทอยู่ในระดบัมาก (x̅= 

3.91 – 4.09) และความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาบทเรียนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั (x̅ = 4.01)  
การจดัการเรียนการสอนทัง้ 3 วิธี ผู้วิจัยเลือกใช้มีข้อดีแตกต่างกนัดงัเช่น หรรษา นิลวิเชียร (2551) ได้กลา่วว่า 

การสอนบรรยายจะได้ผลดีถ้าหากวา่สาระความรู้นัน้ไมส่ามารถค้นหาได้จากแหลง่การเรียนรู้อื่นหรือข้อมลูนัน้เป็นสิง่ใหมท่ี่
ยงัไม่มีจากที่อื่นหรือเป็นสิ่งซบัซ้อน และยากเกินกว่าที่ผู้ เรียนจะเข้าใจได้ เนือ้หาการสอนมีลกัษณะต้องบูรณาการจาก
หลากหลายแหลง่โดยผู้ เรียนไม่มีเวลาพอในการหาแหลง่ความรู้หรือขาดทกัษะในการปฏิบตัิ ส าหรับการเรียนรู้แบบศนูย์
การเรียน สดุารัตน์ ไผ่วงศาวงศ์ (2543) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนเป็นการให้ผู้ เรียนได้ ศึกษา และปฏิบัติ
กิจกรรมด้วยตนเอง และเกิดการการเรียนรู้ด้วยตนเอง หากผู้สอนน าวิธีสอนแบบศนูย์การเรียนมาใช้ในการจดัการเรียนการ
สอนจะส่งผลให้ผลการเรียนบรรลเุป้าหมายในการพฒันาผลการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนท าให้ผลสมัฤทธ์ิ 
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ทางการเรียนดีขึน้สอดคล้องกบัการศึกษาของณัฐสร สาทสินธ์ (2556) ที่ทดลองใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนในวิชา
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลยัเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง พบว่าการสอนแบบศูนย์การเรียนท าให้นักเรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 นอกจากนีก้ารสอนแบบใช้สถารณ์จ าลองเป็นกระบวนการ
สอนท่ีช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ที่ก าหนด โดยผู้สอนจดัสถานการณ์ขึน้เลียนแบบของจริง และกระตุ้น
ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหา และใช้ทกัษะกระบวนการคิดและการตดัสนิใจจากสถานการณ์นัน้ ๆ ซึง่เป็นวิธีการสอน
ที่ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในการเรียนการสอนอยา่งมาก (ทิศนา แขมมณี, 2552)  

ทัง้สามวิธีดงักลา่วมีข้อดีแตกต่างกันจึงท าให้เกิดผลต่อผู้ เรียนที่ได้พฒันาทกัษะด้านต่าง ๆ ทัง้มีสว่นร่วมและมี
กระบวนการคิดแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ ก่อให้เกิดผลระหวา่งเรียนรู้ผู้ เรียนเกิดความสนกุและได้สาระสง่ผล
ถึงผลการเรียนในการวิจัยครัง้นีท้ าให้นักศึกษาสอบผ่านทุกคนคิดเป็นร้อยละ 100 สมมุติฐานการวิจัยข้อนีจ้ึงบรรลุ
วตัถปุระสงค์   

2. ผู้เรียนวิชาโภชนาการสาธารณสุขที่ ผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบที่ เหมาะสมแล้ว มีผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน อยู่ในระดับดีขึน้ไป (�̅� ≥3.51) 
 ผลการวิจยัพบว่านกัศึกษามีผลการเรียนรู้ 5 ด้าน อยู่ในระดบัดีขึน้ไปทัง้ 5 ด้าน โดยมีค่าคะแนนด้านคณุธรรม

จริยธรรมมากที่สดุคือ 4.27 รองลงมาคือด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ (x̅= 4.14) สว่นอีก 3 
ด้าน มีคา่คะแนนอยูใ่นระดบัท่ีใกล้เคียงกนัเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้วนกัศกึษามีผลการเรียนรู้ 5 ด้าน โดยรวมอยูใ่นระดบัดี
เช่นกนั คือมีค่าคะแนนเฉลีย่ 4.01 (ตารางที่ 2) ผลการวิจยันีส้ามารถอธิบายได้ว่ารูปแบบวิธีที่น ามาใช้สอนนกัศกึษาทัง้ 3 
วิธี สามารถพฒันานกัศึกษาให้บรรลวุตัถปุระสงค์การเรียนรู้ได้เป็นอยา่งดี นกัศึกษามีความเข้าใจในเนือ้หาบทเรียนท าให้
สง่เสริมทกัษะด้านความรู้และปัญญาได้ในระดบัดี อีกทัง้สามารถพฒันานกัศึกษาให้มีวินยั มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้รับมอบหมายมีความสมัพนัธ์กนัภายในกลุม่ระหวา่งท ากิจกรรมการเรียนการสอน และช่วยให้คิดวิเคราะห์น าความรู้ทาง
ทฤษฎีไม่สูก่ารปฏิบตัิได้เป็นอย่างดี นกัศึกษาสามารถฝึกการท างานกลุม่ การประยกุต์ทฤษฎีและฝึกการน าเสนอข้อมูล
ด้านวิชาการในสถานการณ์การเรียนแบบ สถานการณ์จ าลองซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของอริสา จิตต์วิบูลย์ และคณะ 
(2558) ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้หุ่นมนษุย์จ าลองในสถานการณ์จ าลอง รายวิชาปฏิบตัิการพยาบาลบุคคลที่มี
ปัญญาสขุภาพ 3 พบว่าเกิดผลดีต่อนกัศึกษา คือ นกัศึกษามีความมัน่ใจในการปฏิบตัิงาน เนื่องจากได้ฝึกปฏิบตัิเสมือน
การปฏิบัติจริงกับผู้ ป่วย และได้ใช้ความคิดวิเคราะห์น าความรู้ไปใช้จริง และนักศึกษามีความตื่นเต้นและมีชีวิตชีวา
นา่สนใจ  และตื่นตวัตลอดเวลาเช่นเดียวกบัการศกึษาของดวงกมล หนอ่แก้ว (2558) ซึง่ได้ใช้การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์
เสมือนจริงทางการพยาบาลศาสตร์ศึกษาในนกัศึกษาพยาบาลพบว่าวิธีการสอนแบบนีม้ีประโยชน์อย่างยิ่งในการเตรียม
ผู้ เรียนให้มีความพร้อมก่อนปฏิบตัิการพยาบาลกับผู้ ป่วยจริง นอกจากการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองจะช่วยพฒันา
นกัศึกษาในด้านการวิเคราะห์ และการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้แล้ว กระบวนการกลุ่มการท างาน
ร่วมกันภายในกลุ่มยงัสามารถช่วยพัฒนาในผู้ เรียนได้ด้วย การเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนก็ยงัสามารถพฒันาผู้ เรียนได้
เช่นกนัเก่ียวกบัการท างานกลุม่ดงัผลการศกึษาของ ร้อยโท กิตติวรรธน์ กิตติวรรธนา (2557) ที่พบวา่การสอนแบบศนูย์การ
เรียนท าให้ผู้ เรียนได้พฒันาพฤติกรรมกระบวนการท างานกลุม่ มีความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือและตัง้ใจท างานกลุ่ม
ตลอดจนพฒันาเร่ืองความซื่อสตัย์ สจุริต และความมีวินยัอยู่ในระดบัมากที่สดุ ดงันัน้ผลการวิจยัตามสมมตุิฐานท่ีก าหนด
เอาไว้ว่าผู้ เรียนวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสขุที่ผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมแล้วมีผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาอยูใ่นระดบัดีขึน้ไป บรรลวุตัถปุระสงค์ 
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3. ผู้เรียนวิชาโภชนาการสาธารณสุขที่ ผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบที่ เหมาะสมแล้ว มีความพึง
พอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสุขระดับมากขึน้ไป (x ̅≥ 3.51) 

 ผลการวิจยัพบว่านกัศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (x̅= 4.05) โดยมีความพึงพอใจในการวดั

และประเมินผลรายวิชามากที่สดุคือมีค่าเฉลี่ยของคะแนน 4.07 รองลงมาคือความรู้ความเข้าใจในบทเรียน (x̅= 4.01) 
ส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอน 3 วิธี ที่น ามาใช้สอนนกัศกึษาพงึพอใจวิธีสอนแบบใช้สถานการณ์ (Simulation) มาเป็น

ล าดบัแรก (x̅= 4.16) รองลงมาคือการบรรยาย (x̅= 3.96) และแบบศูนย์การเรียน (Learning Center, x̅ = 3.84) ทัง้นี ้
อาจเนื่องจากการสอนแบบสถานการณ์เป็นวิธีการสอนที่ท าให้ผู้ เรียนได้ใช้ความรู้ด้านทฤษฎีน ามาสู่การปฏิบัติจริง
นกัศึกษาได้ทดลองจดัอาหารตวัอย่างส าหรับผู้ ป่วยโรคต่าง ๆ และได้ทดลองรับประทานอาหารตวัอย่างที่ปรุงขึน้ท าให้
ผู้ เรียนเกิดความสนกุสนานในการเรียนอีกทัง้การสอนแบบสถานการณ์นีเ้ป็นการสง่เสริมการท างานกลุม่ การคิดค านวณ
แคลอร่ีอาหาร และฝึกการน าเสนอผลงานของตนเอง ท าให้นกัศึกษาได้ฝึกทกัษะตา่ง ๆ มากมายซึ่งผลการประเมินพบว่า

สอดคล้องกบัการเข้าใจในเนือ้หาบทเรียนการจดัอาหารส าหรับผู้ ป่วยอยู่ในระดบัมากมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าทกุบท (x̅= 4.09) 
ดงันัน้ วตัถปุระสงค์การวิจยัครัง้นีบ้รรลวุตัถปุระสงค์ 
 จากผลการศึกษาดงักล่าวสามารถสรุปได้ว่าการเลือกใช้วิธีสอนที่หลากหลายในรายวิชาใด ๆ ควรพิจารณา
เนือ้หาบทเรียนวา่ควรท่ีจะเลอืกใช้วธีิการสอนในรูปแบบใดเหมอืนเช่นผู้วิจยัที่พิจารณาเนือ้หาบทเรียน ถ้าหากบทเรียนใดที่
มีความยากและต้องการเน้นรายละเอียดแก่ผู้ ฟังก็ควรเลือกใช้วิธีการบรรยาย (Lecture) เนือ้หาบทใดที่ง่ายต่อการศึกษา
ด้วยตนเองควรมอบหมายผู้ เรียนให้ศกึษาด้วยตนเองโดยก าหนดกิจกรรมการเรียนแบบศนูย์การเรียน (Learning Center) 
และบทเรียนใดที่จะน าไปใช้ในการปฏิบตัิงาน ควรใช้วิธีการสอนแบบสถานการณ์จ าลอง (Simulation) คือการก าหนด
สถานการณ์ขึน้มาแล้วให้ผู้ เรียนคิดวเิคราะห์ที่จะน าความรู้จากทฤษฎีไปสูก่ารลงมือปฏิบตัิ การจดัการเรียนการสอนในวชิา
โภชนศาสตร์สาธารณสขุ ครัง้นีจ้ึงสรุปได้วา่บรรลจุดุมุง่หมายของการวจิยัทัง้ 3 วตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้ และสามารถน าไป
เป็นรูปแบบการสอนในครัง้ตอ่ ๆ ไปได้เป็นอยา่งดี 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการศกึษาวิจยัสรุปได้ดงันี ้

1. ผู้ เรียนสอบผ่านวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสขุ จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเกรดที่ได้อยู่ในช่วงเกรด 

C+ ขึน้ไป เกรดส่วนใหญ่จะได้เกรด B คิดเป็นร้อยละ 37.03 รองลงมาคือ C+, B+และ C ตามล าดับ คิดเป็นร้อยละ 
33.33, 11.11 และ8.64 ตามล าดบั  

2. ผลการเรียนมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน พบว่า ด้านคณุธรรมจริยธรรมมีค่าเฉลี่ย คือ 4.27 ผลประเมินอยู่ใน
ระดบัดี รองลงมาคือด้านทกัษะด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (x̅=4.14) สว่นทกัษะด้านความรู้ 
ทกัษะทางปัญญา และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกนั โดยสรุปแล้วผลการเรียนรู้ของนกัศกึษามผีลการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดีทัง้ 5 ด้าน และเมื่อประเมินในภาพรวมคา่
คะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบั 4.01 ซึง่เป็นระดบัดี เช่นกนั 

3. ความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนวิชาโภชนศาสตร์สาธารณสขุ พบวา่ นกัศกึษามีความพงึพอใจด้าน
การวดัและประเมินผลรายวิชามากที่สดุค่าเฉลี่ยของคะแนน 4.07 (พึงพอใจมาก) รองลงมาคือ มีความรู้ความเข้าใจ 
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เนือ้หาวิชาที่เรียนค่าเฉลี่ยรวม 4.01 (พึงพอใจมาก) สว่นด้านกิจกรรมการเรียนการสอน และสื่อการสอนมีความพึงพอใจ
รองลงมาตามล าดบั ซึ่งพิจารณาจะเห็นได้ว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจทุกหวัข้ออยู่ในระดบัพึงพอใจมากทัง้หมด ส่วน

ความพงึพอใจในการจดัการเรียนการสอนโดยภาพรวมนกัศกึษามีความพงึพอใจในระดบัพงึพอใจมากเช่นกนั (x̅=4.05) 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยันีส้ามารถน ามาใช้เป็นรูปแบบการเรียนการสอนดงันี ้

1. การจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา ควรพิจารณาเนือ้หารายบทของวิชาที่รับผิดชอบ ถ้าบทเรียนใดที่มี
ความยากต้องให้รายละเอียดเนือ้หาที่ใช้สอน ผู้สอนควรพิจารณาวิธีสอนเป็นแบบบรรยาย (Lecture) แต่ถ้าหากเนือ้หาใน
บทเรียนเป็นเร่ืองง่ายไมซ่บัซ้อนควรจดัให้ผู้ เรียนศกึษาด้วยตนเอง หรือจดัการเรียนรู้แบบศนูย์การเรียน (Learning Center) 
และถ้าหากเนือ้หาวิชาที่จ าเป็นต้องน าทฤษฎีไปสูก่ารปฏิบตัิก็ควรจดัสถานการณ์จ าลอง (Simulation) ขึน้แล้วให้ผู้ เรียนได้
น าความรู้ทฤษฎีน ามาใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์นัน้  

2.  กิจกรรมที่จดัให้ผู้ เรียนทกุรายวิชาควรเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางควรให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการเรียนการสอน
ทกุครัง้ จะท าให้การเรียนการสอนภายในชัน้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่ายและผู้ เรียนสนกุสนาน มีความสขุในการเรียนทุก
ครัง้ที่เข้าศกึษาภายในห้องเรียน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรศกึษาเปรียบเทียบรูปแบบการสอนนีก้บัการสอนแบบปกติ 
2. ควรศกึษารูปแบบการสอนในรูปแบบอื่น เช่น การสอนแบบโครงการ (Project base Learning) เพื่อให้ผู้ เรียน
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บทคัดย่อ 
การเรียนการสอนหวัข้อการพฒันาต ารับยารูปแบบของแข็งส าหรับนิสิตนกัศกึษาในประเทศไทย อาศยัการเรียน

การสอนผ่านกรณีศึกษา โจทย์ปัญหา หรือปฏิบตัิการมาเป็นเวลานาน การน าการเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็น
ฐานมาประยกุต์กบัการเรียนการสอนในหวัข้อการพฒันาต ารับยารูปแบบของแข็งจึงนบัเป็นนวตักรรมการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับการศกึษาเภสชัศาสตร์ไทย วตัถปุระสงค์ของงานวิจยัเพื่อส ารวจความคิดเห็นของนิสิตเภสชัศาสตร์
ตอ่การเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานนิสติเภสชัศาสตร์ในหวัข้อการพฒันาต ารับยารูปแบบของแข็ง ด้วยการ
ส ารวจความคิดเห็นนิสติเภสชัศาสตร์ชัน้ปี 4 คณะเภสชัศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยให้ตอบแบบสอบถาม
เชิงพรรณา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ ได้แก่. ความถ่ี ร้อยละ และการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ ได้แก่ 
การวิเคราะห์เนือ้หา และการจดักลุม่ตามประเด็นค าตอบ 

ผลการศกึษา พบวา่ นิสติเภสชัศาสตร์เพียง 4% ไม่ชอบการเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นพืน้ฐาน นิสิต
เภสชัศาสตร์จ านวน 50% ไมม่ีความรู้สกึทัง้ในทางบวกหรือทางลบต่อการเรียนการสอนรูปแบบนี ้แต่เกือบทกุคนจากกลุม่ 
50% นีเ้ห็นถึงประโยชน์และได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานในหวัข้อการพฒันาต ารับ
ยารูปแบบของแข็ง อีก 46% ของนิสติเภสชัศาสตร์มีความรู้สกึในทางบวกและได้รับประโยชน์จากการเรียนการสอนรูปแบบ
การใช้ปัญหาเป็นฐานในหวัข้อการพัฒนาต ารับยารูปแบบของแข็ง จากทัศนดติที่ดีและประโยชน์ที่นิสิตได้รับจากการ
ส ารวจความคิดเห็นนิสิตเภสชัศาสตร์ต่อการเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานในหวัข้อการพัฒนาต ารับยา
รูปแบบของแข็ง จะเป็นแรงผลกัดนัให้พฒันาการเรียนการสอนรูปแบบการปัญหาเป็นฐานในหวัข้อการพฒันาต ารับยา
รูปแบบของแข็ง และการเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานมาใช้ในทางการเรียนการสอนในหวัข้อการพฒันายา
รูปแบบอื่น เพื่อเพิ่มทกัษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาและพฒันาต ารับยาอยา่งเป็นระบบตอ่ไป 
 
ค าส าคัญ การเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน, ความคิดเห็นนิสิตเภสชัศาสตร์, หวัข้อการพัฒนาต ารับยา
รูปแบบของแข็ง 
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Abstract 
Teaching and learning in the topic of formulation of solid dosage forms is normally a case based 

study, or a short problem solving or a laboratory practice. The use of problem-based learning as a tool for 
teaching and learning in the field of solid drug formulation is an innovation of 21st century teaching in Thai 
pharmacy education. The objective of the research was to investigate perspectives of pharmacy students on 
the problem-based learning model in the topic of formulation of solid dosage forms. The pharmacy students 
of Faculty of Pharmacy, Srinakharinwirot University, who are studying in 4th year were surveyed using the 
questionnaire with the open-ended questions. Statistics used in the data analysis include frequency and 
percentage. For qualitative data analysis, content analysis and grouping of answer points were used. 
 The study found that only 4% of pharmacy students did not like the problem-based learning model. 
50% of pharmacy students did not feel positive or negative about this type of teaching. Almost students from 
the 50% group recognized the benefits and gained the benefits of teaching problem-based learning used in 
teaching and learning in the topic of formulation of solid dosage forms. The rest (46%) of students had 
positive feelings and gained the benefits from teaching problem-based learning. The good perspectives and 
benefits gained by the students from the survey on problem-based learning in the topic of formulation of solid 
dosage forms is the driving force behind the development of problem-based learning in this field for 
pharmacy students. It can be a model for teaching and learning in the other dosage forms in the field of drug 
development in the future. 
 
Keywords: problem-based learning, perspective of pharmacy students, Formulation of solid dosage forms 
 

1. บทน า 
การเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (problem-based learning) เป็นการเรียนการสอนที่เน้นการ

เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านปัญหาหรือโจทย์ร่วมกบัการอภิปรายกลุ่มโดยมีอาจารย์ผู้น ากลุม่ ( facilitator) เป็นผู้ ชีแ้นะแนวทาง 
เป็นที่ทราบกันดีว่าการเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นพืน้ฐานท าให้เกิดทกัษะต่างๆ ที่ส าคญัส าหรับให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) เช่น ทกัษะการแก้ปัญหา ทกัษะการคิดวิเคราะห์ ทกัษะการท างานร่วมกับผู้อื่น 
เป็นต้น (Galvao et al. 2014; Zhou et al. 2016) ซึ่งทักษะดังกล่าวเป็นทักษะที่มีความส าคัญต่อนิสิตเป็นอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะในยคุปัจจุบนัที่ความรู้ วิทยาการและเทคโนโลยีก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้นิสิตเกิดความ
พร้อมต่อการท างานในอนาคต การเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานจึงถกูน ามาใช้มากขึน้ แตส่ าหรับการศกึษา
การเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานยงัมีไมม่ากนกัในประเทศไทย 

การเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานส าหรับการศึกษาเภสชัศาสตร์ในประเทศไทยมีรายงานการใช้กบั
การเรียนการสอนรูปแบบนีใ้นรายวิชาเภสชักรรมปฏิบตัิ (pharmacy practice) หรือการบริบาลเภสชักรรม โดยออกแบบ
การเรียนการสอนเป็นกิจกรรมกลุ่ม BPL ขนาดเล็ก เป็นเวลา 1 เป็นต่อสปัดาห์ จ านวน 15 สปัดาห์ โดยกิจกรรมเป็นการ
รวบรวมข้อมูลทางคลินิคของผู้ ป่วย ประเมินการรักษาด้วยยา แก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค SOAP note (Subjective, 
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Objective, Assessment, Plan) ให้ข้อเสนอแนะ และสรุป พบว่าผู้ เรียนมีสมรรถนะที่จ าเป็นในเภสชักรรมปฏิบตัิเพิ่มขึน้ 
เช่น ทกัษะการจ าแนก และทกัษะการแก้ปัญหาเก่ียวกบัการใช้ยาดีขึน้ (Khumsikiew et al. 2015) แต่ส าหรับในรายวิชาที่
เกิดข้องกบัการพฒันาต ารับยาหรือการผลติยา ยงัไม่พบรายงานการใช้การเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานกบั
รายวิชาด้านดงักลา่ว 

ดงันัน้เพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานท่ีเร่ิมท ากบัรายวิชาทางการผลติยาในหวัข้อ
การพฒันาต ารับยารูปแบบของแข็งเกิดการปรับปรุงและพฒันาขึน้ และเกิดการจดักิจกรรมอย่างต่อเนื่องทกุปีการศึกษา 
คณะผู้จดักิจกรรมจึงมีวตัถปุระสงค์จะส ารวจความคิดเห็นของนิสิตเภสชัศาสตร์ตอ่การประยกุต์การเรียนการสอนรูปแบบ
การใช้ปัญหาเป็นฐานนิสิตเภสชัศาสตร์ในหวัข้อการพฒันาต ารับยารูปแบบของแข็งขึน้ และน าผลการส ารวจความคิดเห็น
มาเพื่อปรับปรุงกิจกรรมให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ และกระตุ้นการเรียนอยา่งแท้จริงกบันิสติตอ่ไป 

2. ระเบียบวิธีการวิจัย 
กลุ่มที่ศึกษาในการวิจัย ได้แก่ นิสิตเภสชัศาสตร์ชัน้ปี 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทร วิโรฒ 

จ านวนนิสิตเภสชัศาสตร์ที่ลงเรียนวิชานีท้ัง้หมด 71 คน ในปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 ในรายวิชาเทคโนโลยีเภสชั
กรรม 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสชักรรม ซึ่งวิชานีเ้ป็นวิชาบงัคบัที่นิสิตเภสชัศาสตร์ทกุคนต้องเรียนในหลกัสตูรเภสชัศาตร
บณัฑิต 6 ปี โดยมีนิสิตที่ตอบค าถามจากแบบสอบถามจ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 98.6 นอกจากนีน้ิสิตกลุม่นีย้งัผ่าน
การเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานมาแล้ว 1 กิจกรรม ในการเรียนชัน้ปีที่ 3 

เคร่ืองมือในการวิจยัอาศยัแบบสอบถามปลายเปิดจ านวน 3 ข้อ และค าถามปลายปิด 1 ข้อ คือ  
1. นิสติรู้สกึอยา่งไรตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน  
2. นิสติได้รับประโยชน์จากกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานหรือไม ่(ถ้าไมข้่ามไปตอบข้อ 

4) 
3. จากกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน นิสติได้รับประโยชน์อยา่งไร 
4. บอกพัฒนาการในเชิงพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นในระหว่างการท ากิจกรรมการเรียนการสอน

รูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานของตนเองโดยเปรียบเทียบกบักิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบเดียวกนัในชัน้ปี 3 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ ได้แก่. ความถ่ี ร้อยละ และการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ ได้แก่ การ

วิเคราะห์เนือ้หา และการจดักลุม่ตามประเด็นค าตอบ และแบบสอบถามได้ผา่นการประชุมประเมินจากทีมอาจารย์ผู้ ร่วม
สอนในรายวิชาแล้ววา่เหมาะสมกบัการส านวจความคิดเห็นของนิสติ 

โจทย์การเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน ในหวัข้อการพฒันาต ารับยารูปแบบของแข็ง โดยให้นิสิต
เร่ิมต้นจากการหาปัญหาของสมบตัิ (drug properties) ของตวัยาส าคญั (active pharmaceutical ingredient, API) ส่ง
สง่ผลต่อการตัง้ต ารับยารูปแบบของแข็ง อภิปรายกลุ่มตามขัน้ตอนการเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน จน
สามารถแก้ปัญหาของตวัยาส าคญัและตัง้ต ารับเป็นยารูปแบบของแข็งได้ 

3. ผลการวิจัย อภปิรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
จากการส ารวจความคิดเห็นของนิสติเภสชัศาสตร์ชัน้ปี 4 ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็น

ฐานในหวัข้อการพฒันาต ารับยารูปแบบของแข็ง พบวา่ นิสติสว่นใหญ่มีความรู้สกึเชิงบวกและเป็นกลางตอ่กิจกรรมไมรู้่สกึ 
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ต่อต้าน มีเพียงจ านวนน้อยเท่านัน้ที่ไม่ชอบกิจกรรม (ตารางที่ 1) และให้เหตุผลว่าเป็นคนไม่ชอบพูดและแสดงความ
คิดเห็น ซึง่เป็นอปุนิสยัเฉพาะตวัของนิสิต กอปกบักิจกรรมมีเพียงช่วงเวลาสัน้ ไม่เพียงพอให้นิสิตเกิดความคุ้นเคย หากมี
กิจกรรมรูปแบบนีม้ากขึน้หรือบอ่ยขึน้ อาจจะเป็นการฝึกทกัษะการสือ่สารและการแสดงความคิดเห็นของนิสติให้เพิ่มขึน้ได้ 

 
ตารางที่ 1 ผลการส ารวจความคิดเห็นของนิสติตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ความรู้สกึของนิสติตอ่กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ความรู้สกึเชิงบวก ไม่มีความรู้สึกทัง้ในทางบวกหรือทาง

ลบ 
ความรู้สกึเชิงลบ 

46% 50% 4% 
ความคิดเห็นของนิสติตอ่ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ได้ประโยชน์ ไมไ่ด้ประโยชน์  
97% 3% 
พฒันาการของนิสติเมื่อเปรียบเทียบตนเองกบัการเรียนการรสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานเมื่อปีที่ผา่นมา 
พฒันาการดีขึน้ ไมเ่กิดพฒันาการ ไมเ่กิดพฒันาการและทกัษะแยล่ง 
62% 28% 10% 
 

จากการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชน์ของกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานต่อ
นิสิต นิสิตสว่นใหญ่ได้รับประโยชน์จากการท ากิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน (ตารางที่ 1) โดย
ประโยชน์ที่ได้รับมีทัง้ในเชิงความรู้ และทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ตารางที่ 2) ส าหรับนิสิตที่ไม่ได้รับความรู้ ให้เหตผุล 
ได้แก่ ไม่ได้ตัง้ใจเรียนในห้องเรียนก่อนหน้าท าให้ไม่มีความรู้เพียงพอในการท ากิจกรรม จึงไม่ได้ประโยชน์จากกิจกรรม 
และไม่ได้ความรู้จากการท ากิจกรรม ถึงแม้จะมีส่วนน้อยที่ตอบว่าไม่ได้ประโชยน์จากกิจกรรม แต่กา รท าความเข้าใจ
เพิ่มเติมถึงประโยชน์ในเชิงทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นิสิตจะได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็น
ฐานให้กบันิสติทกุคนก่อนท ากิจกรรมครัง้ตอ่ไป เพื่อให้นิสติท ากิจกรรมอยา่งเข้าถึงจนได้เกิดประโยชน์อยา่งแท้จริงกบันิสติ 
และเนื่องด้วยการท ากิจกรรมครัง้นีม้ีเวลาจ ากดัจึงอาจท าให้เกิดประโยชน์กบันิสิตไม่เต็มที่ จึงควรปรับปรุงระยะเวลาการ
จดัการเรียนการสอนรูปแบบนีใ้นครัง้ตอ่ไปให้เหมาะสมยิ่งขึน้ 
 
ตารางที่ 2 สรุปประโยชน์ที่นิสติคิดวา่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ได้ทบทวนเนือ้หาและความรู้ที่เรียนมา ได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลีย่นความคิด 
ประยกุต์ความความรู้ที่ได้เรียนมาในการพฒันาต ารับ ได้ฝึกกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา 
ได้ความรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบัเทคนิคใหม่ ฝึกการท างานเป็นทีม 
เปิดกว้างมมุมองในการพฒันาต ารับยา ทกัษะการสบืค้นข้อมลู 
พฒันาทกัษะสือ่สาร ฝึกการอา่นบทความวิชาการภาษาองักฤษ 
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จากนิสติที่ตอบค าถามเก่ียวกบัพฒันาการของตนเองในเชิงพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นระหวา่งด าเนิน
กิจกรรมการเรรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่านิสิตที่ตอบแบบสอบถามว่าตนเองไม่เกิดพัฒนาการหรือ
แสดงความคิดเห็นได้ลดลง เนื่องจากกรณีศึกษายากขึน้ และไม่ได้บอกให้เตรียมตวัอ่านเนือ้หาเก่ียวกบัเร่ืองใดมาก่อน 
ทัง้นีใ้นการเรียนระดบัที่สงูขึน้ของนิสิตเภสชัศาสตร์เนือ้หารายวิชาต้องมีความซบัซ้อนและยากขึน้ตามระดับชัน้ปี และ
อาจารย์ผู้จัดกิจกรรมต้องการให้นิสิตคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาจากความรู้ที่มีจากการบรรยายก่อนหน้า ซึ่งอธิบายทฤษฎี
เบือ้งต้นเก่ียวกบัการพฒันาต ารับยารูปแบบของแข็งแล้ว เพื่อเป็นการฝึกการแก้ปัญหาจึงที่อาจเกิดได้ในชีวิตการท างาน
จริง และการสบืค้นข้อมลูในการเรียนรู้ตอ่ยอด จึงแจ้งนิสติผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเพียงว่าเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ
การใช้ปัญหาเป็นฐานเก่ียวการพฒันาต ารับยารูปแบบของแข็ง เพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหา
เป็นฐานในปีการศกึษาต่อไป อาจารย์ผู้จดักิจกรรมจะชีแ้จงขอบเขตการท ากิจกรรมให้แคบลงเพื่อให้นิสิตสามารถเตรียม
ศกึษาด้วยตนเองมาก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ซึง่จะสง่ผลให้นิสติฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ดีขึน้ 

การเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานท าให้เกิดทกัษะความคิดเชิงวิเคราะห์และการแก้ปัญหา การ
ท างานเป็นหมู่คณะ และทกัษะสือ่สาร (Duch et al. 2001) จากผลการศกึษานิสติเภสชัศาสตร์ก็ได้ประโยชน์จากเรียนการ
สอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานตรงตามวตัถปุระสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี และถ้าการเรียนการสอน
รูปแบบนีพ้ฒันาต่อไป โดยเตรียมความพร้อมให้นิสิตต่อการเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน ให้นิสิตทบทวน
ทฤษฎีและความรู้ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อการศึกษามาก่อนการเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน จะท าให้เกิด
ประโยชน์กบัการเรียนรู้ของนิสติเภสชัศาสตร์อยา่งสงูสดุ 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
ความคิดเห็นของนิสิตเภสชัศาสตร์ตอ่การใช้การเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานในหวัข้อการพฒันา

ต ารับยารูปแบบของแข็งท าให้นิสิตได้ประโยชน์ทัง้ในด้านความรู้จากการสือบค้นข้อมูล ทักษะการกระบวนการคิด
แก้ปัญหา และทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการเรียนการสอนควรมีการจดัเตรียมนิสติให้เกิดความพร้อมและเข้าใน
ใจกระบวนการของกิจกรรม จะท าให้นิสิตยอมรับและเกิดพฒันาการจากการเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน
อยา่งสงูสดุ นอกจากนีก้ารเรียนการสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถประยกุต์ใช้กบัการเรียนการสอนในหวัข้อที่
เก่ียวข้อกับการผลิตและพัฒนายาได้อย่างประสิทธิภาพละได้รับการยอมรับจากนิสิตเภสัชศาสตร์ และควรมีการ
ประเมินผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้เพ่ิมเติม เพ่ือให้เข้าใจประโยชน์ท่ีนิสิตได้รับในเชิงผลสมัฤทธ์ิจากการเรียนการสอนรูปแบบนี ้
ตอ่ไป 
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การพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ของนักศึกษาวัยท างานในศตวรรษที่ 21 

Developing Learning Skills for the 21st Century of Working-Age Students 
 

ฉวีวรรณ  เจริญทรัพย์ 
Email: chaveewan53@hotmail.com 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพษิณุโลก 

 

บทคัดย่อ 
การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลกัสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลยัพิษณุโลก มีวตัถปุระสงค์ เพื่อ 1) พฒันารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นกัศึกษาวยัท างานที่มีความ
แตกต่างระหว่างบุคลคลให้เกิดทกัษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) เปรียบเทียบและประเมินผลระหว่างก่อนและหลงัการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาวัยท างานในศตวรรษที่ 21 ที่ได้จากการพัฒนา  
3) ศกึษาความคดิเห็นของนกัศกึษาวยัท างานเก่ียวกบัความตระหนกัในความส าคญัของการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้เป็นกลุ่ม โดยด าเนินการเป็นสองขัน้ตอนดงันี ้ขัน้ตอนที่ 1  สมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่างที่เป็น
นกัศึกษาวัยท างานที่เรียนสาขาการบริหารการศึกษามาแล้วในปีการศึกษา 2557 จ านวน 70 คน น าข้อมูลที่ได้มาใช้
ประกอบการพฒันารูปแบบเดิมเป็นกิจกรรมการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของนกัศกึษาวยัท างานในศตวรรษที่ 21  ขัน้ตอนท่ี 
2 น ารูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาแล้วนี ้ไปทดลองใช้และประเมินผลกับกลุ่มตวัอย่างที่เป็นนักศึกษาวัย
ท างาน สาขาการบริหารการศึกษา ที่ศึกษาในปีการศึกษา 2558 จ านวน 71 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิง
พรรณนา ได้แก่  ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการศึกษา พบว่า ได้รูปแบบการพฒันาทกัษะการเรียนรู้
ของนกัศึกษาวยัท างานในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้แก่นักศึกษาวัยท างาน ที่มีความแตกต่างระหว่างบุคลคลนัน้ ช่วยพัฒนาให้
นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้สูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  0.05 และช่วยให้นักศึกษาวัยท างานมีความตระหนักใน
ความส าคญัมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และร่วมเรียนรู้เป็นกลุม่ อยูใ่นระดบัมาก ถึง มากที่สดุ ซึง่เป็นวิธีที่ดี 
และเป็นประโยชน์ในการลดปัญหาความแตกตา่งระหวา่งบคุคล และข้อจ ากดัด้านเวลา 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั ควรมีการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ในทกุสาขาวิชา ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับข้อจ ากัดของนักศึกษา เพื่ออ านวยความสะดวกและกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจ และเข้าถึงการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอยา่งตอ่เนื่อง 
ค าส าคัญ: การพฒันาการเรียนรู้, กิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21, นกัศกึษาวยัท างาน 
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Abstract 
Developing learning skills for the 21st century of the working-age students is a part of the Master 

curriculum of Education Program in the field of Educational Administration at Phitsanulok University. This 
research aimed to: 1) Develop a learning activity model for a variety of working-age students in order to 
achieve life-long learning skills. 2) Compare and evaluate before and after statistics of using the developed 
model of learning skills activities for the 21st century of working-age students. 3) Study the opinions of the 
working-age students on their awareness of the importance of self-study, and their responsibility to do their 
group-work. The procedure for comparison was divided into two steps as follows:  Step 1: Interviews a 
purposive sampling group of 70 working-age students which had been previously studied in the field of 
education administration in the academic year 2014. The results were used to improve and develop the old 
model of learning skill activities for the 21st century.  Step 2: This improved and developed model was then 
put to trial and evaluated with 71 working-age students who had been studied in the field of education 
administration in the academic year 2015. Statistics used to analyze descriptive data were mean, standard 
deviation and t-test. The results of the study found that the model to develop learning skills of the working-age 
students for the 21st century that focused learning activities to improve the self-learning skills and promote life-
long learning for working-age students with differences of personality, helped the students to develop a 
higher level of learning skills at a significant level of 0.05. It helped the working-age students to be aware of 
the importance and taking responsibility of self-learning and group learning at a high to highest level. This is a 
good method and helpful to reduce the problem of differences between individuals and time constraints. 

Suggestion from research results: there should be models to develop learning skills for the 21st  
century in all disciplines appropriately to meet the limitations of the student and to facilitate as well as to 
motivate students’ interest to access self-learning on an on -  going basis. 
Keywords: learning development, 21st Century learning activities model, working-age students 

บทน า  
การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลกัษณะของนักศึกษาที่มีความประสงค์ จะ

พฒันาตนเองไปสูต่ าแหนง่ผู้บริหารการศกึษา จ าเป็นต้องมีความรู้เก่ียวกบั หลกั ทฤษฎี และปฏิบตัิการบริหารการศกึษา มี
ภาวะผู้น า มีความพร้อมในการบริหารจดัการสถานศึกษา ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 
2555-2559), และข้อเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้มี
ทกัษะการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่
ยัง่ยืน ส่งเสริมการใช้สื่อทกุประเภทให้เป็นแหลง่เรียนรู้ที่สร้างสรรค์ พร้อมทัง้สนบัสนนุปัจจยัที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 และ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 
2555) เพื่อให้ทกุคนพฒันาตนเองได้อยา่งตอ่เนื่อง มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือ เพื่อแสวงหาความรู้ที่จ าเป็นตอ่การประกอบ
อาชีพเพื่อด าเนินชีวิตได้ (วิจิตร ศรีสะอ้าน, 2545) 
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จากสภาพการเรียนรู้ของนกัศกึษาสว่นใหญ่ที่อยูใ่นวยัท างาน มีความแตกตา่งระหวา่งบคุคล มีภาระหน้าที่ท่ีต้อง
รับผิดชอบทัง้ในหน้าที่การงาน และครอบครัว ท าให้มีเวลาเรียนจ ากัด บางคนต้องใช้เวลาในการเดินทางไกลมาเรียน 
ข้อจ ากดัต่างๆ เหลา่นี ้ท าให้เกิดปัญหาในการร่วมกิจกรรม การท างานกลุม่ และอื่นๆ เนื่องจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบเดิม นิยมแบบเผชิญหน้าระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน และการจดักิจกรรมน าเสนอแบบกลุม่ จึงจ าเป็นต้องพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เหมาะสม และเพื่ออ านวยความสะดวกแก่นกัศกึษาวยัท างานดงักลา่วให้มีความตระหนกั
ในความส าคญัของการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุม่ ผู้วิจยัจึงน ากรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎีของสุบิน ไชยยะ และคณะ (2558:151-152) เก่ียวกับทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลยั 3 ทกัษะ ประกอบด้วย ทกัษะการคิด ทกัษะการเรียนรู้ ทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และน ากรอบแนวคิดของวิจารณ์ พานิช (2555) ประกอบด้วย  3 R และ7 C มาประยุกต์ใช้ โดยบรูณาการเข้ากบัการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาให้นกัศึกษาเกิดทกัษะ ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเกิดกระบวนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ดงันี ้

กรอบแนวคิดทกัษะเชิงทฤษฎีที่จ าเป็นตอ่การเรียนรู้ตลอดชีวิตของนกัศกึษา 3 ทกัษะ ประกอบด้วย 
1. ทกัษะการคิด ได้แก่ ทกัษะการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และเชิงวิพากษ์, ทกัษะการคิดริเร่ิมสร้างสรรค์, ทกัษะ

การคิดค านวณ, และทกัษะการคิดแก้ปัญหา 
2. ทกัษะการเรียนรู้ ได้แก่ ทกัษะการรู้สารสนเทศ, ทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง, ทกัษะการท างานเป็นทีม, และ

ทกัษะการวิจยั  
3. ทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้แก่ ทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, และทกัษะการ

สือ่สาร (สบุิน ไชยยะ และคณะ, 2558:151-152) 
กรอบแนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน 3R และ 7C ดงันี ้
3R ประกอบด้วย   
1. Reading (อา่นได้) 
2. (W) riting (เขียนได้) และ  
3. (A) rithemetis (คิดเลขได้) 
7C ประกอบด้วย  
1. Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา )  
2. Creativity and Innovation (ทกัษะด้านการสร้างสรรค์และนวตักรรม)  
3. Cross-cultural Understanding (ทกัษะด้านความเข้าใจความตา่งทางวฒันธรรม และกระบวนทศัน์)  
4. Collaboration, Teamwork and Leadership (ทกัษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ 

ภาวะผู้น า)                                   
5. Communications, Information, and Media Literacy (ทกัษะด้านการสือ่สารสารสนเทศและ 

รู้เทา่ทนัสือ่)  
6. Computing and ICT Literacy (ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร)  
7. Career and Learning Skills (ทกัษะอาชีพและการเรียนรู้) 
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 แนวคิดการแก้ปัญหาและพฒันาทกัษะดงักลา่วข้างต้นสอดคล้องเหมาะสมกบัการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ให้
นกัศึกษาวยัท างานที่ก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษาเพราะเป็นการจดัการศึกษาทีใช้หลายแบบ
ร่วมกนั เช่น แบบเผชิญหน้าระหวา่งนกัศกึษากบัผู้สอน และการสอนผา่นกิจกรรม การสอนผา่นเทคโนโลยี เว็บไซด์ ซึ่งตรง
กบัแนวคิดของ Bonk & Graham (2004) ที่กลา่วว่ารูปแบบการสอนแบบยืดหยุ่นสามารถตอบสนองความต้องการและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักศึกษาวัยท า งานเป็นอย่างดี เหมาะสมทัง้รูปแบบการคิด ความสนใจ และ
ความสามารถของนกัศกึษาแตล่ะคน  
 การจดัการเรียนรู้แบบยืดหยุ่นของ Bonk & Graham (2004) และการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานของ วิจารณ์ 
พานิช (2555, 2556) สามารถน ามาใช้ เพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้หลากหลายวิธี เช่น จดักิจกรรมเป็น
สถานการณ์ต่างๆ ให้นกัศึกษาฝึกทกัษะการคิดและแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ พฒันาให้ใช้สื่อสารสนเทศ เพื่อการ
ค้นหาความรู้อย่างเท่าทนัสื่อด้วยการคิดวิเคราะห์ สามารถน าข้อมลูที่ได้วิเคราะห์แล้วมาเขียนรายงานได้ ทัง้แบบการท า
รายงานรายบคุคลและการท ารายงานเป็นกลุม่ รวมถึงการฝึกทกัษะการน าเสนอด้วยเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และเป็นการ
ฝึกทกัษะภาวะผู้น าและพฒันาทกัษะด้านการให้ความร่วมมือและการท างานเป็นทีมไปด้วย นอกจากนีย้งัส่งเสริมและ
กระตุ้นให้นกัศึกษาเรียนรู้ผ่านสื่อโดยน าเอาเคร่ืองมือสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ มาใช้ในการเรียนรู้และ 
ติดตอ่ประสานงาน  ทัง้ระบบ online & offline ทาง E-Book, CAI, Face book, Line, Google เป็นต้น  
 จากปัญหาการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวัยท างานที่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและมีความแตกต่างของบุคคล
ดงักล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงศึกษาหารูปแบบการจัดการเรียนรู้ใหม่เพื่อแก้ปัญหาแบบสองขัน้ตอน โดยการได้สมัภาษณ์
สอบถามข้อมลูและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากนกัศกึษาวยัท างานท่ีเคยศกึษาสาขาการบริหารการศกึษาในปีการศกึษา 
2557 เพื่อน ามาปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้เดิมให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และ
น าไปจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาวยัท างานในปีการศึกษา 2558 ศึกษาวิจัยประเมินผลการพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ของ
นกัศึกษาวยัท างาน โดยเปรียบเทียบทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาวัยท างานระหว่างก่อนและหลงัการใช้รูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21รูปแบบใหม่นี ้เพื่อน าไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในการจดัการเรียนรู้ให้นกัศึกษาวยัท างาน
ให้ได้รับความสะดวกในการศกึษาและเกิดทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเองอยา่งยัง่ยืน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพื่อพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้นกัศกึษาวยัท างานท่ีมีความแตกตา่งระหวา่งบคุลคลให้เกิด

ทกัษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
2) เพื่อเปรียบเทยีบและประเมินผลระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการพฒันาทกัษะการ

เรียนรู้ของนกัศกึษาวยัท างานในศตวรรษที่ 21 ที่ได้จากการพฒันา  
3) เพื่อศกึษาความคิดเห็นของนกัศกึษาวยัท างานเก่ียวกบัความตระหนกัในความส าคญัของการศกึษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง และความรับผิดชอบในการเรียนรู้เป็นกลุม่ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร ได้แก่ นกัศึกษาวยัท างาน สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัพิษณโุลก ประกอบด้วย นกัศึกษา
วยัท างาน ที่เคยศึกษาสาขาการบริหารการศึกษาปีที่ 1 มาแล้วในปีการศึกษา 2557 และ นักศึกษาสาขาการบริหาร
การศกึษาที่ศกึษาปีที่ 1 ในปีการศกึษา 2558 

กลุม่ตวัอยา่ง ได้มาโดยการคดัเลือกแบบเจาะจงจากประชากรที่เป็นนกัศึกษาที่อยูใ่นวยัท างานเทา่นัน้จ านวน 2 
กลุม่ตวัอยา่ง ประกอบด้วย กลุม่ตวัอยา่งที่ 1 เป็นนกัศกึษาวยัท างานท่ีเคยศกึษามาแล้วเมื่อปีการศกึษา 2557 จ านวน 70 
คน และกลุม่ตวัอยา่งที่ 2 เป็นนกัศกึษาวยัท างานท่ีศกึษาในปีการศกึษา 2558 จ านวน 71 คน 

เคร่ืองมือวิจัย  
เป็นแบบสอบถาม/ แบบสมัภาษณ์ และ รูปแบบกิจกรรมการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของนกัศึกษาวยัท างานใน

ศตวรรษที่ 21 ที่ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจยั โดยศกึษา เอกสาร ต ารา ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัความตระหนกั
ในความส าคญัของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และความรับผิดชอบในการเรียนรู้เป็นกลุ่มด้วยการใช้ระบบเครือข่าย
ค้นคว้าหาความรู้ ให้เกิดทกัษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้รับมาสร้างแบบสัมภาษณ์-แบบสอบถาม 

น าแบบสอบถามที่ใช้ประเมินทกัษะการเรียนรู้ของนกัศึกษาวยัท างานในศตวรรษที่ 21ที่ผู้วิจยัปรับปรุงพฒันาขึน้
ใหม่ให้เหมาะสมกับนกัศึกษาวยัท างาน โดยประยุกต์จากแนวคิดของวิจารณ์ พานิช  (2555) และสบุิน ไชยยะและคณะ 
(2558) ที่เน้นทักษะ ประกอบด้วย ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหา ทักษะด้านการ
สร้างสรรค์และนวตักรรม  ทกัษะด้านเข้าใจความต่างทางวฒันธรรมและความตา่งทางกระบวนทศัน์ ทกัษะด้านภาวะผู้น า 
ความร่วมมือ และการท างานเป็นทีม ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ  ทักษะด้านคอมพิวเต อร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทกัษะอาชีพและการเรียนรู้วิชาชีพ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาวัยท างานในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้ ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความ
สอดคล้องของวตัถปุระสงค์ และครอบคลมุเนือ้หาของการวิจยั ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญด้านการจดัการเรียนรู้ ด้านการ
บริหารการศึกษา และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหาคา่ความเที่ยงตรงของแบบประเมินทกัษะการเรียนรู้ของนกัศึกษา
วยัท างานในศตวรรษที่ 21 ได้ = .85 และหาคา่ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้รูปแบบ
ใหม่ ได้ = 1 น าแบบสอบถามที่ใช้ประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาวยัท างานในศตวรรษที่ 21 ไปทดลองใช้กับ
กลุม่เป้าหมายอื่นท่ีคล้ายกนั จ านวน 22 คน โดยการทดสอบซ า้ 2 ครัง้เพื่อหาค่าคงที่ เว้นระยะหา่ง 3 สปัดาห์ ได้ค่าความ
เช่ือมัน่=.89 และได้ค่าความเช่ือมัน่ของของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบปรับปรุงใหม่ = 
.91 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัด าเนินการเก็บข้อมลูด้วยตนเอง 2 ครัง้ ครัง้แรกเก็บข้อมลูด้วยการสมัภาษณ์ความคิดเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง

ที่เป็นนักศึกษาวัยท างานสาขาบริหารการศึกษาที่เคยศึกษามาแล้วเมื่อปีการศึกษา 2557 จ านวน 70 คนเก่ียวกับ
ประสบการณ์ ทักษะการเรียนรู้ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้รูปแบบเดิมคือแบบเผชิญหน้าและการท ากิจกรรมแบบกลุ่ม 
พร้อมทัง้สอบถามแนวคิดในการแก้ปัญหาและข้อจ ากดัด้านเวลาของนกัศึกษาวยัท างานเพื่อน าข้อมูลไปพฒันารูปแบบ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้รูปเดมิให้ได้การจดัการเรียนรู้รูปแบบใหม ่“การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของนกัศกึษาวยัท างานใน
ศตวรรษที่ 21” ครัง้ที่ 2 เก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศกึษาวยัท างาน สาขาการบริหารการศกึษา ใน
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ปีการศึกษา 2558 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบใหม่ “การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาวยัท างานใน
ศตวรรษที่ 21” จ านวน 71 คน  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปและความคิดเห็นตอ่การจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของนกัศกึษา

วยัท างานในศตวรรษที่ 21” ที่ปรับปรุงใหม่ โดยใช้ สถิติวิจยัเชิงพรรณนา  หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test เพื่อเปรียบเทียบและประเมินผลระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รูปแบบใหม ่

สรุปผลการวิจัย 
1. ได้รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้เพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ผลการพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้นกัศึกษาวยัท างานที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลให้เกิด

ทกัษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  “การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของนกัศึกษาวยัท างานในศตวรรษที่ 21” ด้วยการสมัภาษณ์
เก่ียวกบั ปัญหาจากการจดัการศึกษารูปแบบเดิมที่นกัศึกษาได้รับ และสอบถามความคิดเห็น ข้อเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุง จากประสบการณ์ของนกัศกึษากลุม่ตวัอยา่งที่เป็นนกัศกึษาวยัท างานท่ีเคยเรียนมาแล้วเมือ่ปีการศกึษา 2557 มา
ปรับใช้กบัการจดักิจกรรมเรียนรู้ให้หลากหลาย ให้เหมาะสมแก่นกัศกึษาวยัท างานเน้นพฒันาทกัษะ 7C ตามกรอบแนวคิด
ของวิจารณ์ พานิช (2555) ในรูปแบบผสมผสานทัง้การบรรยาย การอภิปรายกลุม่การมอบหมายงานเดี่ยวรายบคุคล และ
มอบงานเป็นกลุม่ การจดัท ารายงาน การน าเสนอ กระตุ้นให้นกัศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากบทเรียน E-learning, 
CAI, e-Book, ห้องสมดุที่ทนัสมยั และห้องไฮเทคเทคโนโลยี ที่มหาวิทยาลยับริการอ านวยความสะดวกแก่นกัศกึษาเรียนรู้
ด้วยตนเอง ได้ทกุวนัตามต้องการ  

2. ผลการเปรียบเทยีบและประเมนิผลระหวา่งก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ “การพฒันาทกัษะ
การเรียนรู้ของนกัศกึษาวยัท างานในศตวรรษที่ 21” ที่ได้จากการพฒันาปรากฏในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1แสดงผลการประเมินทกัษะการเรียนรู้ของนกัศกึษาวยัท างาน สาขาการบริหารการศกึษา ระหวา่งก่อนและหลงั
การพฒันาการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี 21 (โดยให้นกัศกึษาประเมินตนเอง) 

 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ทักษะความรู้ (ข้อละ 20 คะแนน) Paired 
differences ก่อนเรียน หลังเรียน     ผลการเปรียบเทียบ/ คน     

 S.D.  S.D. เพิ่มขึน้ เท่าเดิม ลดลง t 
1. คิดอยา่งมวีิจารณญาณ 14.41 1.61 17.10 1.77 54 16 1 12.81 
2. คิดอยา่งสร้างสรรค์&นวตักรรม 13.79 1.61 16.34 1.58 54 15 2 14.77 
3. เข้าใจความตา่งทางวฒันธรรม 
สงัคม กระบวนทศัน์ 

13.79 1.61 16.25 1.70 51 19 1 13.64 

4. ภาวะผู้น า ความร่วมมือ  การ
ท างาน 

13.79 1.61 16.15 1.81 49 21 1 12.50 

5. การสือ่สาร สารสนเทศ รู้เทา่ทนั
สือ่ 
 

13.80 1.60 16.20 1.82 50 19 2 11.91 

X X
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ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ทักษะความรู้ (ข้อละ 20 คะแนน) Paired 
differences ก่อนเรียน หลังเรียน     ผลการเปรียบเทียบ/ คน     

 S.D.  S.D. เพิ่มขึน้ เท่าเดิม ลดลง t 
6. คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี 
สารสนเทศการสือ่สาร 

13.73 1.59 16.17 1.94 50 19 2 11.32 

7. วิชาชีพการบริหารการศกึษา 13.73 1.59 16.23 1.95 52 16 3 10.82 
ผลการประเมินหลงัเรียนสงูกวา่กอ่นเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ทกุข้อ 

จากตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินทกัษะการเรียนรู้หลงัจากน ารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้
เพื่อพฒันาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้กบันกัศกึษาวยัท างานท่ีมีความแตกต่างระหวา่งบคุคลจากกลุม่ตวัอยา่ง
ที่เป็นนักศึกษาวยัท างานสาขาการบริหารการศึกษาปีการศึกษา 2558 โดยให้นักศึกษาประเมินทกัษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองทัง้ก่อนและหลงัเรียน (เว้นระยะเวลาที่หา่งกนัหนึง่ภาคการศกึษา) พบวา่ ผลการเปรียบเทียบคะแนน Pre-test และ 
Post-test ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบที่พฒันาขึน้ มีคะแนน Post-test ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของนกัศกึษาสงูกว่าคะแนน Pre-test ก่อนการใช้อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05  และเมื่อพิจารณาในภาพรวมและรายข้อ 
พบวา่ นกัศกึษาวยัท างานมีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยูใ่นระดบัมาก ถึง มากที่สดุ ทกุข้อ นอกจากนี ้ยงัมีผลการ
ประเมินหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนทกุข้อเช่นกนั หากพิจารณาผลการประเมินจากจ านวนนกัศึกษา พบว่า นกัศึกษาสว่น
ใหญ่ มีผลการประเมินเพิ่มขึน้ 49-54 คน  มีผลการประเมินเท่าเดิม 15-21 คนและมีผลประเมินลดลงเพียง 1-3 คน ในแต่
ละข้อ  

3.  ศกึษาความคิดเห็นของนกัศกึษาวยัท างานเก่ียวกบัความตระหนกัในความส าคญัของการศกึษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง และความรับผิดชอบในการเรียนรู้เป็นกลุม่ด้วยการใช้ระบบเครือขา่ยค้นคว้าหาความรู้ 
  
ตารางที่ 2 แสดงระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาวยัท างาน สาขาการบริหารการศกึษา ท่ีมตีอ่การจดัการเรียนรู้ รูปแบบ
ใหม ่ “การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของนกัศกึษาวยัท างานในศตวรรษที่ 21” 

 
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

ระดับความคดิเห็น 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
F % f % F % F % f % 

1. การบรรยาย 2 2.8 3 4.2 2 2.8 34 47.9  30 42.3 
2.การจดัท ารายงานและอภิปรายในชัน้
เรียน 

3 4.2 3 4.2 1 1.4 26 36.6 38 53.5 

3. การท างานเป็นกลุม่ 5 7.4 4 5.6 1 1.4 24 33.8 37 52.1 
4.การใช้ระบบเครือขา่ยค้นคว้า 1 1.4 2 2.8 3 4.2 32 45.1 33 46.5 
5. การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3 4.2 3 4.2 3 4.2 33 46.5 29 40.8 
6. การใช้ E-Book 3 4.2 3 4.2 3 4.2 25 35.2 37 52.1 
7. การเรียนรู้ด้วยตนเองผา่นระบบ 3 4.2 5 7.4 3 4.2 22 31.0 38 53.5 

X X



 
การประชมุวิชาการ ครัง้ที่ 13 ประจ าปี 2561  ระหวา่งวนัท่ี 29 -30 มีนาคม 2561 

 

170 
 

 
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 

ระดับความคดิเห็น 
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
F % f % F % F % f % 

ออนไลน์ 
8.การศกึษาด้วยตนเอง การอา่น& ถามผู้ รู้  2 2.8 2 2.8 3 4.2 26 36.6 38 53.5 
9. การวจิยั 4 5.6 3 4.2 3 4.2 31 43.7 30 42.3 
10. รูปแบบการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 มีความเหมาะสมกบันกัศกึษาวยั
ท างาน 

1 1.4 3 4.2 3 4.2 42 59.2 22 31.0 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจของนกัศึกษาวยัท างานปีการศึกษา 2558 ที่

เป็นกลุม่ตวัอย่างหลงัจากการใช้รูปแบบ “การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของนกัศกึษาวยัท างานในศตวรรษที่ 21” นกัศึกษา    
มีความพึงพอใจในระดบัมาก ถึง มากที่สดุทกุข้อ เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากข้อ 10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ
ทัง้หมด (90%) มีความพงึพอใจในระดบัมาก จ านวน  42 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2  และมีความพงึพอใจในระดบัมากที่สดุ 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 31 ของผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด (71 คน) มี 4 คนเท่านัน้ที่มีความพงึพอใจในระดบัน้อยถึงน้อย
ที่สดุ และมี 3 คนที่มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง  

อภปิรายผลวิจัย 
รูปแบบการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของนกัศึกษาวยัท างานในศตวรรษที่ 21 ช่วยให้นกัศึกษาวยัท างานมีความ

ตระหนักในความส าคัญ มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเองและร่วมเรียนรู้เป็นกลุ่มสงูขึน้ แสดงว่ารูปแบบนี ้มี
ความเหมาะสมและสามารถแก้ปัญหา ข้อจ ากดัต่างๆ ของนกัศกึษาวยัท างานได้ ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการเก็บข้อมลูโดย
การสมัภาษณ์นกัศึกษาที่มีประสบการณ์ตรง ท าให้ทราบข้อเท็จจริงที่สามารถน าไปใช้ประกอบการพฒันาทกัษะการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีช่วยแก้ปัญหา และสง่เสริมสนบัสนนุให้เกิดทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างถกูต้องตรงประเด็น 
สอดคล้องกบั ดรุณนภา นาชยัฤทธ์ิและคณะ (2558: 351-352) ศกึษาการพฒันารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ด้วยการเรียนรู้ร่วมกนัโดยใช้กรณีศึกษาเพื่อสง่เสริมการคิด อย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหาและการเรียนรู้ร่วมกนั
เป็นทีมของนกัศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์  ซึ่งน าเสนอในการประชุมวิชาการระดบัชาติ โสตฯ – เทคโนฯ 
สมัพันธ์แห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 29 เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2558 พบว่านักศึกษาที่เรียนรู้ร่วมกันด้วยการสอนแบบ
ผสมผสานพฒันาขึน้ในระดบัมาก และมีความสามารถด้านการคิดแก้ปัญหาและการคิดอยา่งมีวิจารณญาณหลงัเรียนสงู
กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.01 มีความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม และมีความคิดเห็นตอ่การ
เรียนด้วยรูปแบบแบบผสมผสานอยู่ในระดบัมาก และสอดคล้องกบับทความวิจยัของสบุิน ไชยยะและคณะ (2558:151-
152) ศึกษาทกัษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนกัศึกษามหาวิทยาลยั : กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี พบว่า ทกัษะที่
จ าเป็นประกอบด้วย ทกัษะการคิด ทกัษะการเรียนรู้ และทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเมื่อผู้ วิจัย
น ามาใช้ประกอบการพฒันาการจัดกิจกรรมให้แก่นกัศึกษาวยัท างานปรากฏว่าช่วยแก้ปัญหาได้จริง นกัศึกษามีความ  
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ตระหนกัและมีผลการประเมินทกัษะสงูขึน้กว่าเดิม สอดคล้องกับ Lewis (2007) พบว่า ลกัษณะของนักศึกษาที่เรียนรู้
ตลอดชีวิตนัน้ จะมีความอยากรู้อยากเห็น สนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มมากขึน้ มีความเช่ือมัน่ ในตนเอง เปิดโอกาสให้
ตนเองได้พฒันาอยูเ่สมอ 

การศึกษาวิจัยรูปแบบ “การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาวยัท างานในศตวรรษที่ 21” นอกจากจะมี
ประโยชน์ในการสง่เสริมสนบัสนนุและอ านวยความสะดวกให้นกัศกึษาวยัท างานมีทกัษะ มีความสามารถแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองได้อย่างยัง่ยืน ทุกที่ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้ว ยงัช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ใช้สื่อสารสนเทศเพื่อการค้นหาความรู้อย่างเท่าทนัสื่อด้วยการคิดวิเคราะห์ สามารถน า
ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์แล้วมาเขียนรายงานรายบุคคลและการท ารายงานเป็นกลุ่ม รวมถึงการฝึกทักษะการน าเสนอด้วย
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และเป็นการฝึกทกัษะภาวะผู้น าและพฒันาทกัษะด้านการให้ความร่วมมือและการท างานเป็นทีม 
อีกทัง้ช่วยพฒันาศกัยภาพการจดัการเรียนรู้ของอาจารย์ ให้มีความเช่ียวชาญในการขบัเคลื่อนสงัคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อ
ยกระดบัการพฒันาประเทศไทย 4.0 ด้วย 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ควรมีการพฒันารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชา ให้เหมาะสม

สอดคล้องกบัข้อจ ากดัของนกัศกึษา เพื่ออ านวยความสะดวกและกระตุ้นให้นกัศกึษาสนใจและเข้าถึงการเรียนรู้ด้วยตนเอง
อยา่งตอ่เนื่อง 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป ควรศกึษาวิจยัและพฒันารูปแบบการพฒันาทกัษะการคิดของอาจารย์ผู้สอน
เพื่อพฒันารูปแบบการขบัเคลือ่นสงัคมแหง่การเรียนรู้ในยคุดิจิทลั 
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บทคัดย่อ 
 ในการวิจยัครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินประสทิธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีการ
ก าจัดมลูฝอยขัน้สงู โดยใช้กิจกรรมด้านภาษาองักฤษ ท่ีเน้นทกัษะ 4 ด้าน คือ การฟัง พดู อ่าน และเขียน ผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย ได้แก่ การแสดงบทบาทสมมติ การรายงานปากเปลา่ การน าเสนองานหน้าชัน้เรียน และการท าคลิปในหวัข้อ
ที่ตวัเองสนใจ กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยัในครัง้นีเ้ป็นนกัศึกษาชัน้ปีที่ 4 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
สาธารณสขุศาสตร์ วิชาเอกอนามยัสิง่แวดล้อม ท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2560 วิชาเทคโนโลยีการก าจดัมลูฝอยขัน้สงู  
จ านวน 67 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย กิจกรรมด้านภาษาองักฤษในแต่ละหวัข้อ แบบประเมินความพึง
พอใจของรูปแบบแต่ละกิจกรรม แบบประเมินทกัษะด้านภาษาองักฤษก่อน-หลงั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มธัยฐาน และ Wilcoxon Signed Ranks Test ผลการวิจัย พบว่ารูปแบบ
กิจกรรมภาษาองักฤษที่ผู้ เรียนรู้สึกชอบ สามอนัดบัแรก คือ  การให้ท าคลิปเดี่ยวภาษาองักฤษในหวัข้อที่ตวัเองสนใจ 
คิดเป็นร้อยละ 82.1 รองลงมาคือ การมอบโจทย์ให้คิด และท าการน าเสนอในรูปแบบบทบาทสมมติเป็นภาษาองักฤษ 
และ การให้ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาในกลุ่มแล้วน าเสนอเป็นภาษาองักฤษหน้าชัน้เรียน คิดเป็นร้อยละ 79.1 และ 76.1 
ตามล าดบั ด้านความพึงพอใจต่อรูปแบบกิจกรรมการใช้ภาษาองักฤษในชัน้เรียนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 

53.7 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ เรียนคิดว่ากิจกรรมนีส้่งเสริมการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ( �̅�= 4.30, 
S.D.= 0.69) รองลงมาคือ ช่วยพฒันาการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยตนเองมากขึน้ (�̅�= 4.27, S.D. = 0.66) ส่งเสริมให้

ท างานเป็นกลุ่มมากขึน้ (�̅�= 4.27, S.D. = 0.73) และเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมทกุขัน้ตอน 

(�̅�= 4.25, S.D. = 0.58) เมื ่อเรียนจบตามแผนการเรียนรู้ ผู้ เรียนได้ท าการประเมินตนเองและพบว่า คะแนนการ
พฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษทัง้ 4 ด้านในภาพรวมของผู้ เรียนเพิ่มขึน้ อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 (p-value 
<0.001) อย่างไรก็ตามมีผู้ เรียนบางส่วนที่เห็นว่ากิจกรรมภาษาองักฤษเป็นปัญหาในการเข้าใจเนือ้หาของบทเรียน 
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(�̅�= 3.30, S.D. = 0.83) ดงันัน้ผู้สอนควรจะต้องระมดัระวงัในจุดนีห้ากต้องการที ่จะใช้กิจกรรมนีส้อนในภาค
การศึกษาต่อไป   
 
Keywords: ผลสมัฤทธ์ิการเรียน กิจกรรมภาษาองักฤษ การน าเสนอ บทบาทสมมติ  
 

Abstract 
 The purpose of this research was to evaluate the efficiency of teaching activities on the 
subject of Advanced Solid Waste Disposal Technology. The English activities focused on four skills: 
listening, speaking, reading and writing through a variety of activities including role play, oral report, 
classroom presentation and making clips on personal interesting topics. The population consisted of 67 
four-year undergraduate students in the Bachelor of Science Program, Environmental Health major who 
were registered in the Advanced Solid Waste Disposal Technology course in the first semester (1/2017).  
The instruments used in the study include: English activities on each topic, a questionnaire about 
student’s satisfaction of each activity at the end of the course and a pre -post evaluation form for English 
skill. The statistics used for data analysis were mean, percentage, standard deviation, median and 
Wilcoxon Signed Ranks Test. The results led to the conclusion that the three most popular English 
activities for students were: making a single English clip on personal interesting topics (82.1%), 
presenting ideas in a role-play form (79.1%) and sharing problems in groups then presenting them in 
English in the class (76.1% ). The level of satisfaction with English language activities in the classroom 
was at a high level (53.7%). The students thought that this activity promoted the acceptance of other 

people's opinions (x̅ = 4.30 , S.D. = 0.69)  followed by help to develop more English self-learning (x̅ = 

4.27 S.D. = 0.66), encourage group work (�̅� = 4.27, S.D. = 0.73) and motivate students to participate in 

all process of the activities (�̅� = 4.25, S.D. = 0.58). After finishing the learning plan, self-assessment of 
students were carried out and found that overall scores of English language skills were increased 
significantly at 0 . 0 5  ( p-value <0 .0 0 1 ) .  However, there were some students who find that English 

language activity causes a problem in understanding the content of the lesson ( �̅� = 3.30, S.D. = 0.83). 
Therefore, teachers should be cautious at this point if they want to use these activi ties in the next 
semester. 
 
Keywords: Learning achievement, English activities, Presentation, Role play 

 
บทน า 

ในปัจจุบันการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่จ าเป็นในการท างาน โดยเฉพาะกับนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 ที่
ก าลงัจะจบเป็นบณัฑิตใหม่ และต้องไปสมคัรงานตามหนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ในภาครัฐและเอกชน ซึง่จ าเป็นต้องมีทกัษะด้าน
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การใช้ภาษาองักฤษร่วมในการประเมินการเข้ารับท างานด้วย ดงันัน้ทกัษะการสื่อสารด้วยการพดู และน าเสนองาน เป็น
ภาษาองักฤษระหวา่งการสมัภาษณ์งาน หรือในช่วงของการท างานจึงมีความจ าเป็นอยา่งมากส าหรับนกัศกึษาที่ก าลงัจะ
จบ อีกทัง้ในปัจจบุนัประเทศไทยได้เข้าร่วมการเป็นภาคีเครือขา่ยของอาเซียน ท าให้การสือ่สารด้วยภาษาองักฤษมีบทบาท
ส าคญัมากขึน้ และยงัเป็นหนึง่ในคณุลกัษณะบณัฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลยัอบุลราชธานีท่ีต้องการให้บณัฑิตของ
มหาวิทยาลยั มีความสามารถด้านภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศ ทัง้นี  ้บณัฑิตของกลุ่มวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ โดยเฉพาะสาขาวิชาเอกอนามยัสิ่งแวดล้อม เป็นกลุม่สาขาวิชาที่มีโอกาสได้
ท างานในโรงงานหรือบริษัทเอกชนที่ต้องใช้การสื่อสารและการน าเสนอเป็นภาษาองักฤษในที่ท างานโดยสว่นมาก หรือ
แม้แต่ในช่วงเวลาที่นกัศึกษาต้องออกไปฝึกปฏิบตัิงานในช่วงชัน้ปีที่ 4 ในแต่ละแหลง่ฝึกงานก็มีความจ าเป็นต้องใช้ทกัษะ
ภาษาองักฤษในการพดู อ่าน และเขียนเป็นอย่างมาก จากการประเมินผลการฝึกปฏิบตัิงานของทีมพี่เลีย้งของแหลง่ฝึกที่
เป็นโรงงานอตุสาหกรรมและบริษัทเอกชน ได้มีข้อเสนอแนะให้ทางมหาวิทยาลยัเพิ่มพนูทกัษะการใช้ภาษาองักฤษให้กบั
นกัศกึษา เพราะนกัศกึษาที่ไปฝึกงานสว่นใหญ่ยงัขาดทกัษะ และขาดความมัน่ใจในการใช้ภาษาองักฤษในการสือ่สารและ
น าเสนอ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ Sethasatian (1995) ที่กลา่วว่านกัศึกษาที่เรียนภาษาองักฤษในประเทศไทยสว่น
ใหญ่มีปัญหาทางด้านทกัษะการพูด และผู้ เรียนมกัจะมีความเช่ือว่า การน าเสนอเป็นภาษาองักฤษเป็นเร่ืองน่ากลวั และ
เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเครียด ซึง่สง่ผลให้ผู้ เรียนขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง และไมส่ามารถท ากิจกรรมนีไ้ด้ดี 
 ในรายวิชาเทคโนโลยีการบ าบดัมลูฝอยขัน้สงู ซึ่งเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ส าหรับนกัศกึษาชัน้
ปีที่ 4 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ วิชาเอกอนามยัสิ่งแวดล้อม มีเนือ้หารายวิชาที่เก่ียวกบั
เทคโนโลยีการบ าบดัมลูฝอยในรูปแบบตา่งๆ ได้แก่ การฝังกลบ การเผา การหมกัท าปุ๋ ย การก าจดัขยะเคมีบ าบดั การก าจดั
ขยะติดเชือ้ การก าจัดไขมนั การก าจัดขยะก่อสร้าง และการจัดการมูลฝอยแบบผสมผสาน ซึ่งในการเรียนวิชานีผู้้ เรียน
สามารถน าความรู้จากวิชาอื่นๆ ท่ีเคยเรียนมาแล้ว ได้แก่ วิชาการจดัการมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู วิชาหลกัการจัดการของเสีย
อนัตราย และ วิชาการจดัการกากอตุสาหกรรม มาเป็นพืน้ฐานในการเรียนวิชาเทคโนโลยีการบ าบดัมลูฝอยขัน้สงูได้ ในปี
การศึกษา 2560 ผู้วิจยัได้ท าการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้มีการใช้ภาษาองักฤษในรายวิชามากขึน้ ดงันัน้ 
ผู้ วิจัยจึงได้พัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้เรียนเป็นภาษาอังกฤษขึน้ โดยเน้นทักษะในการสื่อสาร
ภาษาองักฤษทัง้ 4 ด้าน คือการฟัง การพดู การอา่น และการเขียน โดยผู้ เรียนทกุคนจะต้องได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้ภาษาองักฤษตามที่ผู้ วิจัยก าหนดตลอดภาคการศึกษา เร่ิมต้นจากผู้ เรียนทุกคนจะได้รับการอบรมเก่ียวกับ
เทคนิคการสื่อสาร การออกเสียงและน าเสนอเป็นภาษาองักฤษจากเจ้าของภาษาจ านวน 1 ครัง้ นอกจากนัน้กิจกรรมที่
น ามาใช้ในชัน้เรียน ได้แก่ การแสดงบทบาทสมมติ (Role play) การรายงานปากเปลา่ (Oral report) การฝึกฟังจบัใจความ 
สรุป แล้วน าเสนอ การท าคลิปวีดีโอเดี่ยวและกลุ่ม และการน าเสนองานหน้าชัน้เรียน (Oral presentation) เป็นต้น โดย
ผู้วิจัยจะท าการชีแ้จงให้ผู้ เรียนทราบว่ากิจกรรมนีเ้ป็นกิจกรรมเสริมในชัน้เรียนที่ต้องการจะให้ผู้ เรียนได้รับการพฒันาใน
ด้านการใช้ภาษาองักฤษ และมีคะแนนของการเรียนการสอนอยูท่ี่ 5% ของคะแนนรวมในรายวิชาทัง้หมดเพื่อให้ผู้ เรียนเห็น
ความส าคญัของกิจกรรมดงักลา่วฯ และให้ความร่วมมือ ดงันัน้ การศกึษาครัง้นีจ้ึงมีวตัถปุระสงค์เพื่อประเมินประสทิธิภาพ
ของรูปแบบกิจกรรมภาษาอังกฤษที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีการก าจัดมูลฝอยขัน้สูง ของ
นกัศึกษาชัน้ปีที่ 4 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ วิชาเอกอนามยัสิ่งแวดล้อม ที่ลงทะเบียน
วิชาเทคโนโลยีการก าจดัมลูฝอยขัน้สงู ในภาคเรียนที่ 1/2560 โดยวดัความพึงพอใจต่อรูปแบบกิจกรรมภาษาองักฤษใน
ภาพรวมและรายข้อ และแยกตามแต่ละกิจกรรม รวมถึงประเมินทักษะการใช้ภาษาองักฤษทัง้ 4 ด้าน ก่อน-หลงัการเข้า
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ร่วมกิจกรรมในภาพรวม ทัง้นีเ้พื่อน าผลที่ได้ไปปรับปรุงรูปแบบของกิจกรรมให้มีความเหมาะสม ประโยชน์ที่ได้รับจาก
งานวิจยัชิน้นีจ้ะช่วยพฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษของผู้ เรียนให้มีความมัน่ใจในการสื่อสารด้วยภาษาองักฤษมากขึ น้ 
ซึง่จะเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการฝึกงานและท างานในอนาคตของผู้ เรียนตอ่ไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปฏิบตัิการ (Action research) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนในชัน้
เรียนเป็นภาษาองักฤษในรายวิชาเทคโนโลยีการก าจดัมลูฝอยขัน้สงู มีการวดัผลก่อนและหลงัด าเนินการ ประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยครัง้นี ้คือ นักศึกษาชัน้ปีที่  4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัย
สิง่แวดล้อม วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสขุ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2560 ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 1902 412 เทคโนโลยีการก าจดัมลูฝอยขัน้สงู จ านวน 67 คน โดยศึกษาในประชากรทัง้หมด 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 4 สว่น ได้แก่  

1) แผนการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาองักฤษบรูณาการไปกบัรูปแบบกิจกรรมตา่งๆ ซึง่ประกอบด้วย     
1.1 การแสดงบทบาทสมมติ  
1.2 การฟังคลปิภาษาองักฤษสัน้ๆ และถอดออกมาเป็น Script ภาษาองักฤษ  
1.3 การมอบหวัข้อให้ผู้ เรียนค้นคว้าด้วยตนเอง แล้วน าเสนอเป็นภาษาองักฤษ  
1.4 การอา่นบทความวิจยัภาษาองักฤษและสรุปน าเสนอหน้าชัน้เรียน  
1.5 การฟังคลปิภาษาองักฤษ สรุปจบัใจความ และน าเสนอหน้าชัน้เรียน  
1.6 การ Brain storm และน าเสนอเป็นภาษาองักฤษ  
1.7 งานเดี่ยวท าคลปิภาษาองักฤษตามหวัข้อที่สนใจ น าเสนอผา่น Facebook group 
1.8 งานกลุม่ท าคลปิภาษาองักฤษตามหวัข้อที่ก าหนด น าเสนอผา่น Facebook group  
1.9 กิจกรรมอบรมภาษาองักฤษโดยเจ้าของภาษา  

ซึง่แตล่ะกิจกรรมจะถกูบริหารจดัการลงในแตล่ะหวัข้อที่เรียนจ านวน 8 หวัข้อ ได้แก่ หวัข้อการ 
ฝังกลบมลูฝอย การหมกัท าปุ๋ ยและการท าไบโอแก๊ส การเผา/เชือ้เพลงิอดัแทง่ การก าจดัไขมนั การก าจดัขยะก่อสร้าง การ
ก าจดัขยะติดเชือ้ และการจดัการมลูฝอยแบบผสมผสาน  

2) แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัทกัษะการใช้ภาษาองักฤษทัง้ 4 ด้านก่อนและหลงัเข้าร่วมกิจกรรม  
3) แบบประเมินความพงึพอใจตอ่รูปแบบกิจกรรมที่ใช้ ค าตอบเป็นแบบ Rubric Scoring 5 ระดบั ได้แก่ เห็นด้วย

อยา่งยิ่ง เห็นด้วย ไมแ่นใ่จ ไมเ่ห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง  
4) แบบประเมินความคิดเห็นต่อกิจกรรมภาษาองักฤษ  
ท าการวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี  และร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คา่ต ่าสดุ คา่สงูสดุ คา่มธัยฐาน ส าหรับสถิติเชิงอนมุาน ส าหรับเปรียบเทียบทกัษะด้านภาษาองักฤษก่อน – หลงั
การได้รับการพฒันารูปแบบการสอนในชัน้เรียนเป็นภาษาองักฤษ จะใช้สถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test 
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ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน 

ผู้ เรียนที่ร่วมท าแบบสอบถามมีเกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 2.98 (S.D. =0.41) เกรดเฉลี่ยสงูสดุอยู่ที่ 3.95 เกรดเฉลี่ยต ่าสดุ
อยู่ที่ 2.00 ได้เกรด A ในรายวิชาภาษาองักฤษ คิดเป็นร้อยละ 37.3 ทกัษะทางภาษาองักฤษที่ต้องการปรับปรุงมากที่สดุ 
คือ ทกัษะการพดู คิดเป็นร้อยละ 41.8 ทกัษะทางภาษาองักฤษที่ดีขึน้มากที่สดุหลงัจบรายวิชา คือ ทกัษะการพดู คิ ดเป็น
ร้อยละ 37.3 สว่นใหญ่ไม่เคยเข้ารับการอบรมภาษาองักฤษภายใน มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ร้อยละ 89.6 และทกุคนยงั
ไมเ่คยสอบวดัระดบัภาษาองักฤษตามมาตรฐานสากล เช่น TOFEL, IELTS หรือ TOEIC 
 2. ผลการประเมินทักษะด้านภาษาอังกฤษก่อน – หลังได้รับการพัฒนารูปแบบการสอนในชัน้เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษโดยผู้เรียน 

ตารางที่  1 แสดงจ านวน ร้อยละ ของทกัษะภาษาองักฤษก่อน – หลงัได้รับการพฒันารูปแบบการสอนในชัน้เรียนเป็น
ภาษาองักฤษ (N = 67) 
ทักษะภาษาอังกฤษ จ านวน (ร้อยละ) �̅� S.D. 

ดีมาก ด ี ปานกลาง แย่ แย่มาก 
ก่อนได้รับการพัฒนารูปแบบการสอนในชัน้เรียนเป็นภาษาอังกฤษ   
       การฟัง - 2 (3.0) 33 (49.3) 24 (35.8) 8 (11.9) 2.43 0.74 
       การพดู - 3 (4.5) 29 (43.3) 27 (40.3) 8 (11.9) 2.40 0.76 
       การอา่น 1 (1.5) 12 (17.9) 41 (61.2) 12 (17.9) 1 (1.5) 3.00 0.96 
       การเขียน 1 (1.5) 2 (3.0) 34 (50.7) 24 (35.8) 6 (9.0) 2.52 0.76 
หลังได้รับการพัฒนารูปแบบการสอนในชัน้เรียนเป็นภาษาองักฤษ   
       การฟัง 8 (11.9) 17 (25.4) 30 (44.8) 10 (14.9) 2 (3.0) 3.28 0.96 
       การพดู 7 (10.4) 25 (37.3) 26 (38.8) 8 (11.9) 1 (1.5) 3.43 0.89 
       การอา่น 16 (23.9) 24 (35.8) 22 (32.8) 5 (7.5) - 3.76 0.90 
       การเขียน 11 (16.4) 23 (34.4) 22 (32.8) 11 (16.4) - 3.51 0.96 
       การน าเสนอ 15 (22.4) 17 (25.4) 26 (38.8) 9 (13.4) - 3.57 0.98 

จากผลการประเมินตนเองโดยผู้ เรียนในตารางที่ 1 พบว่า ผู้ เรียนสว่นมากผู้ เรียนมีทกัษะทางภาษาองักฤษก่อน
ได้รับการพฒันารูปแบบการสอนในชัน้เรียนเป็นภาษาองักฤษ ด้านการฟัง พดู อ่าน เขียน อยู่ในระดบัปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 49.3, 43.3, 61.2 และ 50.7 ตามล าดบั หลงัเสร็จสิน้กิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้เรียนเป็นภาษาองักฤษ พบว่า 
ผู้ เรียนมีการพฒันาทกัษะในด้านการฟัง และพดู อยูใ่นระดบัปานกลางมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 44.8 และ 38.8 ตามล าดบั 
สว่นทกัษะด้านการอา่น และการเขียน อยูใ่นระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 35.8 และ 34.4 ตามล าดบั  

ส าหรับทกัษะการน าเสนอ ผู้วิจยัไม่ได้ท าการประเมินก่อนเข้าร่วมกิจกรรม แต่ได้ประเมินเพียงครัง้เดียวคือหลงั
กิจกรรมเสร็จสิน้ในสิน้ภาคการศึกษา ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้ เรียนเห็นว่า ทกัษะการน าเสนอของตวัเองอยู่ในระดบัปาน
กลางมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมาคืออยูใ่นระดบัดี ร้อยละ 25.4 ตามล าดบั 
ตารางที่  2 แสดงการเปรียบเทียบค่ามธัยฐานของคะแนนทกัษะด้านภาษาองักฤษรวม 4 ด้าน ก่อน – หลงัการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้เรียนเป็นภาษาองักฤษ (N = 67) 
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ค่าสถติ ิ ก่อน หลัง Wilcoxon Signed Ranks Test P-value 

Median 10 14 -5.874 < 0.001 

P25, P75 9 , 12 11, 16   

  จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนรวมทกัษะการใช้ภาษาองักฤษทัง้ 4 ด้าน ก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ มีการเปลีย่นแปลง กิจกรรมที่จดัขึน้ได้ผลดี ท าให้ผู้ เรียนมีทกัษะการใช้ภาษาองักฤษทัง้ 4 
ด้านในภาพรวมเพิ่มขึน้ มีจ านวนมากกวา่อยา่งมีนยัส าคญั ที่ระดบั 0.05 (p-value < 0.001)  
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ 

ตารางที่  3 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความพึงพอใจต่อรูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในการ
จดัการเรียนรู้ (N = 67) 

ข้อความ �̅� S.D. 
1. ชอบการสอนท่ีมีการสอดแทรกกิจกรรมภาษาองักฤษ 4.03 0.60 
2. กระบวนการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมภาษาองักฤษสอดแทรกนีท้ าให้เรียนรู้ยากขึน้*  2.13 0.88 
3. ไมช่อบกิจกรรมภาษาองักฤษที่อาจารย์จดัให้ในรายวิชานี*้ 3.31 1.05 
4. กิจกรรมภาษาองักฤษเป็นกิจกรรมที่เร้าความสนใจได้ตลอดเวลา 3.76 0.88 
5. การเรียนวิธีนีท้ าให้ข้าพเจ้ามีความเครียด* 2.90 0.95 
6. กิจกรรมสนบัสนนุให้ผู้ เรียนกล้าแสดงออกและมีความเช่ือมัน่ในตนเองมากขึน้ 4.03 0.65 
7. กิจกรรมภาษาองักฤษในชัน้เรียนไมไ่ด้เป็นปัญหาในการเข้าใจเนือ้หาของบทเรียน 3.30 0.83 
8. กิจกรรมนีม้ีประโยชน์และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในอนาคตได้ 4.22 0.59 
9. กิจกรรมนีก้ระตุ้นให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมทกุขัน้ตอน 4.25 0.58 
10. กิจกรรมนีช้่วยพฒันาการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยตนเองมากขึน้ 4.27 0.66 
11. กิจกรรมนีส้ง่เสริมให้ท างานเป็นกลุม่มากขึน้ 4.27 0.73 
12. เวลาส าหรับการท ากิจกรรมมีความเหมาะสม 3.81 0.91 
13. กิจกรรมนีส้ง่เสริมการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึน้ 4.30 0.69 

 * ข้อความเชิงลบ 

จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจต่อรูปแบบการใช้ภาษาองักฤษในการจัดการเรียนรู้สามอันดับแรก คือ 

ผู้ เรียนคิดว่ากิจกรรมนีส้่งเสริมการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ( �̅�= 4.30, S.D.= 0.69) รองลงมาคือ กิจกรรมนี ้

ช่วยพฒันาการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยตนเองมากขึน้ และกิจกรรมนีส้ง่เสริมให้ท างานเป็นกลุม่มากขึน้ (�̅�= 4.27, S.D. 

= 0.66 และ �̅�= 4.27,  S.D. = 0.73) และกิจกรรมนีก้ระตุ้นให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมทกุขัน้ตอน (�̅�= 4.25, S.D. 
= 0.58) ในสว่นข้อที่ต้องระวงัส าหรับกิจกรรมนีค้ือ กระบวนการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมภาษาองักฤษสอดแทรกนีท้ าให้เรียนรู้ 
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ยากขึน้ (�̅�= 2.13, S.D. = 0.88) รองลงมา คือ การเรียนวิธีนีท้ าให้มีความเครียด (�̅�= 2.90, S.D. = 0.95) และกิจกรรม

ภาษาองักฤษในชัน้เรียนอาจเป็นปัญหาในการเข้าใจเนือ้หาของบทเรียน (�̅�= 3.30, S.D. = 0.83) 
 

ตารางที่ 4 แสดงระดบัความพงึพอใจตอ่รูปแบบการใช้ภาษาองักฤษในการจดัการเรียนรู้ (N = 67) 
ระดับความพึงพอใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 

      พงึพอใจมาก 
      พงึพอใจปานกลาง 

36 
31 

53.7 
46.3 

Mean = 48.53 (S.D. = 5.42), Min = 33, Max = 61 

  จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ เรียนมีคะแนนความพึงพอใจต่อรูปแบบการใช้ภาษาองักฤษโดยเฉลี่ย 48.53 คะแนน 
(S.D. = 5.42) จากคะแนนเต็มทัง้หมด 65 คะแนน เมื่อแบง่ตามเกณฑ์ที่ก าหนดพบวา่ ผู้ เรียนสว่นใหญ่มีความพงึพอใจต่อ
รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 53.7 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการใช้
ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46.3 
 
 4. ผลการประเมินความคิดเห็นต่อกิจกรรมภาษาอังกฤษ จ าแนกตามรายกิจกรรมและหัวข้อ 
ตารางที่ 5 แสดงความถ่ีและร้อยละความคิดเห็นของผู้ เรียนตอ่กิจกรรมภาษาองักฤษ (N = 67) 

กิจกรรม หัวข้อที่สอน จ านวน (ร้อยละ) 
ชอบ ไม่ชอบ ไม่มี

ความเห็น 
1. มอบโจทย์ให้คิด และน าเสนอในรูปแบบบทบาทสมมติ
เป็นภาษาองักฤษหน้าชัน้เรียน 

การฝังกลบ 
มลูฝอย 

53 
(79.1) 

- 14 
(20.9) 

2. ฟังคลปิภาษาองักฤษสัน้ๆและถอดออกมาเป็น script 
ภาษาองักฤษ 

การหมกัท าปุ๋ ย
และการท าไบ
โอแก๊ส 

46 
(68.6) 

6 (9.0) 15 
(22.4) 

3. มอบหวัข้อให้ แล้วค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อน าเสนอเป็น
ภาษาองักฤษหน้าชัน้เรียน 

การเผา / 
เชือ้เพลงิอดัแทง่ 

50 
(74.6) 

3 (4.5) 14 
(20.9) 

4. อา่นบทความวิจยัภาษาองักฤษ แล้วสรุปน าเสนอหน้า
ชัน้เรียน 

การก าจดัไขมนั 36 
(53.8) 

7 (10.4) 24 (35.8) 

5. ฟังคลปิภาษาองักฤษ สรุปจบัใจความ แล้วน าเสนอ
หน้าชัน้เรียน 

การจดัการขยะ
ก่อสร้าง 

43 
(64.1) 

4 (6.0) 20 (29.9) 

6. การ Brain storm และน าเสนอเป็นภาษาองักฤษหน้า
ชัน้เรียน 

การจดัการขยะ
ติดเชือ้ 

51 
(76.1) 

2 (3.0) 14 (20.9) 

7. งานเดี่ยวท าคลปิภาษาองักฤษไมเ่กิน 5 นาที น าเสนอ
ผา่น Facebook group 
 

ตามหวัข้อที่
ตนเองสนใจ 

55 
(82.1) 

3 (4.5) 9 (13.4) 
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กิจกรรม หัวข้อที่สอน จ านวน (ร้อยละ) 
ชอบ ไม่ชอบ ไม่มี

ความเห็น 
8. งานกลุม่ท าคลปิภาษาองักฤษ น าเสนอผา่น 
Facebook group 

การจดัการมลู
ฝอยแบบ
ผสมผสาน 

47 
(70.1) 

2 (3.0) 18 (26.9) 

9. กิจกรรมอบรมภาษาองักฤษโดยเจ้าของภาษา ทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษใน
การสือ่สาร 

50 
(74.6) 

- 17 (25.4) 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า รูปแบบกิจกรรมภาษาองักฤษที ่ผู้ เรียนชอบมากที ่สดุสามอนัดบัแรก คือ ท าคลิป

ภาษาองักฤษไม่เกิน 5 นาที แล้วน าเสนอผ่าน Facebook group  คิดเป็นร้อยละ 82.1 รองลงมาคือ มอบโจทย์ให้คิด 
และน าเสนอในรูปแบบบทบาทสมมติเป็นภาษาองักฤษ คิดเป็นร้อยละ 79.1 และการ brain storm และน าเสนอเป็น
ภาษาองักฤษ คิดเป็นร้อยละ 76.1 สว่นรูปแบบกิจกรรมภาษาองักฤษที่ผู้ เรียนไม่ชอบ สามอนัดบัแรก คือ อ่านบทความ
วิจยัภาษาองักฤษ แล้วสรุปน าเสนอ คิดเป็นร้อยละ 10.4 รองลงมาคือ ฟังคลิปภาษาองักฤษสัน้ๆ และ ถอดออกมาเป็น 
script คิดเป็นร้อยละ 9.0 และการฟังคลปิภาษาองักฤษ สรุปจบัใจความแล้วน าเสนอ คิดเป็นร้อยละ 6.0  
 

การอภปิรายผล 
การด าเนินการวิจยัในครัง้นี ้ได้เร่ิมต้นจากให้ผู้ เรียนประเมินทกัษะการใช้ภาษาองักฤษในด้านต่างๆ ได้แก่ ทกัษะ

การฟัง การพดู การอ่าน  และการเขียน ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ โดยพบวา่ทกัษะ
ทางภาษาองักฤษที่ผู้ เรียนต้องการปรับปรุงมากที่สดุ คือ ทกัษะการพดู คิดเป็นร้อยละ 41.8 ทกัษะทางภาษาองักฤษที่ดีขึน้
มากที่สดุหลงัจบรายวิชา คือ ทกัษะการพูด คิดเป็นร้อยละ 37.3 ทัง้นีเ้นื่องจากทุกกิจกรรมที่ทางผู้สอนจัดให้จะเน้นให้
ผู้ เรียนได้มีการน าเสนอหน้าชัน้เรียนในรูปแบบตา่งๆ ซึง่สามารถท าให้ทกัษะด้านการพดูของผู้ เรียนดีขึน้  

เมื่อเรียนจบตามแผนการเรียนรู้ที่จัดไว้พบว่า ผู้ เรียนได้ประเมินตนเองว่ามีทกัษะในด้านการพูด ฟัง อ่ าน และ
เขียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 (p-value <0.001) (Median ก่อน = 10 คะแนน, Median หลงั 
= 14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) อาจเนื่องมาจากกระบวนการพัฒนารูปแบบการสอนมีรูปแบบที่ชัดเจน 
หลากหลายกิจกรรม และผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนของการพฒันารูปแบบการสอนจึงสง่ผลให้การพฒันารูปแบบการ
สอนในชัน้เรียนเป็นภาษาองักฤษในรายวิชาเทคโนโลยีการก าจัดมูลฝอยขัน้สงูที่สร้างขึน้เป็นไปอย่างมีระบบ เรียบร้อย 
และได้ผลดีเป็นไปตามกรอบแนวคิดที่ก าหนด ทัง้นีเ้พราะบทบาทของครูผู้สอนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน คือการ
ก าหนดให้มีหน้าที่อ านวยความสะดวก สนบัสนนุ กระตุ้นให้ผู้ เรียนได้กล้าคิด กล้าแสดงออก ท าให้ผู้ เรียนมีแรงจงูใจ ตื่นตวั
อยูต่ลอดเวลา และประการส าคญัครูผู้สอนจะต้องจดับรรยากาศในชัน้ เรียนไมท่ าให้นกัเรียนเครียด รู้สกึหวาดกลวั หากแต่
ต้องเป็นบรรยากาศที่สนบัสนนุสง่เสริมให้นกัเรียนได้พดูอธิบาย และแสดงเหตผุลของแนวคิด (ทิศนา แขมมณี, 2555)  

ส าหรับด้านความพึงพอใจผู้ เรียนคิดว่ากิจกรรมนีส้่งเสริมการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ( �̅�= 4.30, 

S.D. =0.69) รองลงมาคือ ช่วยพฒันาการเรียนรู้ภาษาองักฤษด้วยตนเองมากขึน้ (�̅�= 4.27, S.D. = 0.66) ส่งเสริมให้
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ท างานเป็นกลุ่มมากขึน้ (�̅�= 4.27, S.D. = 0.73) และเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมทกุขัน้ตอน 
(�̅�= 4.25, S.D. = 0.58) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมที่ทางผู้สอนได้พฒันาขึน้แล้วสอดแทรกลงในแต่ละคาบของชั่วโมง
เรียนสามารถส่งเสริมทกัษะในการท างานเป็นทีมมากขึน้ เพราะการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
โดยเน้นการเรียนแบบร่วมมือจะเป็นปัจจยัส าคญัที่จะสง่ผลให้ผู้ เรียนมีทกัษะการคิดแก้ปัญหาเพิ่มขึน้ด้วย สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ Yang Lizhou et.al  (2556) พี่พบว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้ การเรียน
แบบร่วมมือช่วยให้ผู้ เรียนมีความพยายามที่จะเรียนรู้ให้บรรลเุปา้หมาย มีการใช้เวลาอยา่งมีประสทิธิภาพ มีความสมัพนัธ์
ระหว่างผู้ เรียนดีขึน้ การเรียนแบบร่วมมือช่วยให้ผู้ เรียนมีน า้ใจนกักีฬามากขึน้ ใสใ่จในผู้อื่นมากขึน้ เห็นคณุค่าของความ
แตกตา่งความหลากหลาย การประสานสมัพนัธ์และการรวมกลุม่ (ทิศนา แขมมณี, 2555) 

ผลการศกึษารูปแบบกิจกรรมการสอนในชัน้เรียนเป็นภาษาองักฤษที่ผู้ เรียนชอบมากที่สดุ คือ การให้ท าคลิปใน
หวัข้อที่ตวัเองสนใจ แล้วน าเสนองานผ่าน Facebook group คิดเป็นร้อยละ 82.1 ซึ่งผู้ เรียนในยคุปัจจุบนัไม่ชอบให้มี
การก าหนดกฎเกณฑ์ในการเรียนมาก หากให้ผู้ เรียนได้คิดท าเองอยา่งอิสระจะท าให้ผู้ เรียนมีความสขุในการเรียนมากกว่า
แบบอื่น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี  (2555) ที่กล่าวว่า การจดับรรยากาศในการเรียนรู้ควรให้ผู้ เรียนมี
อิสระในการท างาน ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้แนะน า ให้ค าปรึกษา อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความสะดวก 
และสิง่อ านวยในการปฏิบตัิงาน รองลงมาคือ การมอบโจทย์ให้คิด และน าเสนอในรูปแบบบทบาทสมมติเป็นภาษาองักฤษ 
คิดเป็นร้อยละ 79.1 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เกศสดุา ปงลงักา (2550) ท่ีพบวา่การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติใน
แผนการเรียนรู้ท าให้ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารของผู้ เรียนมีการพฒันา และท าให้มัน่ใจในการ
พดูภาษาองักฤษมากขึน้ เนื่องจากเป็นการเรียนที่สนกุสนาน ผอ่นคลาย ลดความวิตกกงัวล และท าให้ผู้ เรียนเกิดทศันคติที่
ดีต่อการเรียนรู้ภาษาองักฤษ สว่นรูปแบบกิจกรรมภาษาองักฤษที่ผู้ เรียนไม่ชอบ คือ การอ่านบทความวิจยัภาษาองักฤษ 
แล้วสรุปน าเสนอ คิดเป็นร้อยละ 10.4 รองลงมาคือ ฟังคลปิภาษาองักฤษสัน้ๆ และ ถอดออกมาเป็น script คิดเป็นร้อย
ละ 9.0 ทัง้นีอ้าจเนื่องมากจากเนือ้หาในบทความและในคลิปวีดีโอบางส่วนอาจจะเป็นเนือ้หาที่ยากมากเกินไปท าให้
ผู้ เรียนเกิดความไม่เข้าใจในเนือ้หาท าให้ไม่ชอบในกิจกรรมนี ้ดงันัน้ผู้สอนควรจะต้องระมดัระวงัในจุดนีห้ากต้องการที่
จะใช้กิจกรรมนีส้อนในภาคการศึกษาต่อไป  
 
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครัง้ต่อไป 

ควรท างานวิจัยในปีการศึกษาถัดไปเพื่อเปรียบเทียบให้ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดว่า กิจกรรมภาษาองักฤษที่ใช้ในชัน้
เรียนนัน้ท าให้ผู้ เรียนมีทกัษะการใช้ภาษาองักฤษดีขึน้ควบคู่ไปกับการเข้าใจในบทเรียนมากขึน้ด้วย โดยอาจจะต้องมี
แบบทดสอบวดัความรู้ก่อนหลงัการท าแต่ละกิจกรรมเพิ่มเติมขึน้  รวมถึงเพิ่มเคร่ืองมือในการประเมินทกัษะทางภาษา
ตาม Standard English test และเก็บผลสมัภาษณ์เพิ่มเติมเพื่อใช้ปรับปรุงการสอนต่อไป  
 

กิตตกิรรมประกาศ 
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ในการท าวิจัย รวมถึงนักศึกษาชัน้ปีที่ 4 หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัย
สิง่แวดล้อมทกุคนท่ีให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอยา่งดี  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงบรรยายนีม้ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบของนักศึกษาพยาบาลด้วยโครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพ กลุ่มที่ศึกษาคือนักศึกษาชัน้ปีที่  2 คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัสวนดุสิต  จ านวน 86 คน เคร่ืองมือการวิจัยประกอบด้วยโครงการบริการวิชาการด้าน
สขุภาพซึง่นกัศกึษาทกุคนร่วมรับผิดชอบวางแผนด าเนินกิจกรรม มีอาจารย์เป็นท่ีปรึกษา ผา่นการตรวจสอบคณุภาพจาก
อาจารย์พยาบาลป็นผู้ทรงคุณวฒุิ กิจกรรมในโครงการมี 2 ระยะคือระยะแรกนกัศึกษาหมุนเวียนให้บริการวิชาการด้าน
สขุภาพแก่เด็กปฐมวยัในโรงเรียนอนบุาล 2 แห่ง สปัดาห์ละ 3 วนั แห่งละ 1 - 2 คน/วนั ระยะเวลา 8 สปัดาห์ ระยะที่สอง
นกัศึกษาร่วมจดักิจกรรมบริการด้านสขุภาพให้เด็กปฐมวยัที่พิการทางสมองและปัญญา ระยะเวลา 2 วนั ภายหลงัสิน้สดุ
โครงการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความคิดเห็นต่อผลการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ มีค่าความเช่ือมัน่สมัประสทิธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคเทา่กบั .929 แบบสะท้อนคิดตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการด้านสขุภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์เนือ้หา 
 ผลการวิจัยพบว่า ผลการพฒันาทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้วยโครงการบริการ

วิชาการด้านสขุภาพของนกัศึกษาอยู่ในระดบัดี (X̅= 4.39 , S.D. = .56 ) นกัศึกษาสะท้อนคิดมี 6 ประเด็น คือ 1) งานจะ
ส าเร็จต้องมีผู้น า 2) ได้เรียนรู้เก่ียวกบัวิชาชีพและสงัคม 3) เกิดความสขุจากงานบริการ 4) ใช้ social media ในการสือ่สาร 
5) ได้ท างานเป็นทีม ความสามคัคี และความอดทน 6) ได้ความรับผิดชอบ อาจารย์สะท้อนคิดวา่นกัศึกษาต้องใช้เวลาใน
การท างานและอาจารย์ต้องติดตามงาน 

 ข้อเสนอแนะ โครงการบริการวิชาการด้านสขุภาพโดยบรูณาการกบัรายวิชาปฏิบตัิการพยาบาลนบัเป็นนวตักรรม
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบร่วมกัน การสื่อสารระหว่างกลุ่ม การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง อาจารย์เป็นท่ีปรึกษาสร้างความมัน่ใจและน าไปปรับปรุงกระบวนการท างานให้ส าเร็จ  
ค าส าคัญ: ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล ความรับผิดชอบ นกัศกึษาพยาบาล โครงการบริการวิชาการด้านสขุภาพ 
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Abstract 
 This study intends to examine the effect of “Health Academic Services Project” in the development of 
relationship skills and responsibilities of nursing students. Study Group of the study were 8 6  second year 
nursing students . The instruments used  health academic services project. This project approved by advisor 
who was an academic of the university. The sample had coordinate to implement the health academic service 
project into 2 setting. First; pre-elementary schools and 3 days per week in 8 weeks. Second; pre-elementary 
child with cerebral palsy and delayed development in 2 days.The data was collected by using two 
questionnaires. The first questionnaire collected information related to the students’ perspectives on the 
development of relationship skills and responsibilities that occurred after completing the project. The 
Cronbach alpha correlation is at .929. The second questionnaire consisted of open-ended questions which 
required the participants’perspectives on taking about in the project. The data were analyzed using 
descriptive statistic(percentage, mean, standard deviation)  and content analysis.    
 The results revealed that the development of relationship skills and responsibilities of nursing 

students was at a good level overall (X̅= 4.39, S.D. = .56). The content analysis showed six mains topics 
which are 1) successful task needs for leaders; 2) understanding of professional and social issues; 3) 
obtaining happiness from services; 4) using social media in communication; 5) experiencing teamwork, unity, 
and patience; and 6) experiencing responsibility. The results of teachers’ reflections showed that the students 
required more time for work while teachers need to track tasks. 
 Suggestions: Integrating health academic services project into the nursing practicum subject is 
learning and teaching innovation focusing on team work, co-responsibility, communications between groups, 
and directed experiences. Teachers play important roles in building confidence and developing a working 
process in order to accomplish the tasks. 
 
KEYWORDS: relationship skills, responsibilities, nursing students, health academic services project. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในปัจจุบนัการจดัการศึกษาเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั(พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545) ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้สอน บรรยาย ผู้ตรวจสอบ มาเป็นผู้ ให้การสนบัสนนุ จดัหา
ทรัพยากร กระตุ้นนกัศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นกิจกรรมผู้ เรียนมากกว่ากิจกรรมผู้สอน จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
กระตุ้นให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการแสวงหาความรู้ คิด วิเคราะห์ และลงมือปฏิบตัิ โดยอาศยัปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนกบั
ผู้ เรียน ผู้ เรียนกับผู้ สอน  นอกจากนีม้าตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552 ส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ (2552) เน้นท่ีผลลพัธ์เป็นตวัตัง้ 5 ด้าน โดยด้านหนึง่นัน้คือ ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ซึ่งทกัษะความสมัพนัธ์และความรับผิดชอบเป็นทกัษะส าคญัส าหรับ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย 
กิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพในโครงการ
สร้างความเข็มแข็งด้านสขุภาวะเด็กปฐมวยั 
 

พยาบาลเนื่องจากงานพยาบาลต้องท างานร่วมกนัเป็นทีมสหสาขา มีการติดต่อกบับคุคลหลายประเภทและหลายอาชีพ 
เพื่อให้บริการสขุภาพแก่ผู้ ป่วย ประชาชน ครอบครัวและสงัคมให้มีประสิทธิภาพท่ีสดุ นอกจากนีก้ารสร้างสมัพนัธภาพยงั
เป็นสิง่ส าคญั เพราะสมัพนัธภาพที่ดีระหวา่งพยาบาลกบัผู้ ป่วยจะช่วยให้ผู้ ป่วยไว้วางใจ เช่ือมัน่ในพยาบาล และให้ความ
ร่วมมือท าให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เผชิญอยู่ดีขึน้  นับเป็นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่จ าเป็นเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคม และอาชีพได้อย่างมีความสขุ จากการวิเคราะห์ในสภาพการณ์จริงพบวา่การเรียนสว่นใหญ่เป็นการ
เรียนแบบแยกสว่น แยกรายวิชาขาดการเช่ือมโยงความรู้เข้าด้วยกนัและรวมถึงการเช่ือมโยงกบัชีวิตประจ าวนั ท าให้ผู้ เรียน
ไม่สามารถน าไปใช้กับชีวิตประจ าวันได้  (รุ่ง เเก้วแดง, 2540) อีกทัง้ในอดีตการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมที่จัด
ประสบการณ์ฝึกปฏิบัติเฉพาะในหอผู้ ป่วยของโรงพยาบาลมอบหมายงานเป็นรายบุคคล พัฒนาทกัษะความสมัพันธ์
ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบได้ไมเ่ดน่ชดั จากการศกึษาวรรณกรรมพบวา่การสอนด้วยแผนการสอนแบบโครงการมี
ผลการเรียนรู้หลงัการสอนด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบอยู่ในระดบัดี ความพึงพอใจหลงั
การสอนแบบโครงการทัง้รายด้านและโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดบัดี  (รวงดี ชีวะสทุโธ และศุภกร หวานกระโทก,2559)
ดงันัน้ผู้วิจยัจึงน าแนวคิดดงักลา่วข้างต้น มาจดัการเรียนการสอนแบบโครงการด้วยการบรูณาการกบับริการวิชาการด้าน
สขุภาพ เพื่อพฒันานกัศกึษาด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล มีการท างานร่วมกนัอย่างมีเป้าหมาย มีภาวะผู้น าใน
กลุม่ มีความคิดอย่างอิสระ ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ประยกุต์ใ ช้ความรู้ทางวิชาชีพให้เกิดประโยชน์ต่อ
สงัคม ผลการวิจยัจะได้นวตักรรมการจดัการเรียนการสอนรูปแบบหนึง่ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศกึษาผลการพฒันาทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบของนกัศกึษาพยาบาลด้วย
โครงการบริการวชิาการด้านสขุภาพ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและการ
รับผิดชอบ 
1.มีมมุมองด้านบวกตอ่บคุคลอื่นมีทกัษะใน
การสร้างสมัพนัธภาพ และการสือ่สาร
ทางบวกระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้ เรียนผู้ เรียนกบั
ผู้สอนผู้ เรียนกบัผู้ใช้บริการและผู้ ร่วมทีม
สขุภาพ  
2. ท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและผู้ตาม
อยา่งมีความสขุ  
3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพฒันา
ตนเองวิชาชีพ และ สงัคมอยา่งตอ่เนื่อง 

 

การสะท้อนคิดตอ่การเข้าร่วม
โครงการ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงบรรยาย กลุม่ที่ศึกษา คือ นกัศึกษาหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชัน้ปีที่  2 ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาการปฏิบตัิการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น ประจ าภาคการเรียนที่ 2 จ านวน 86 คนยินดีเข้าร่วมวิจยั 
 
เคร่ืองมือในการวิจัย 
 ประกอบด้วย  

  1. มคอ.4 รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ประจ าภาคการเรียนที่ 2 ซึ่งคณะผู้ สอนจ านวน 6 คน
วางแผนร่วมกนัตามกรอบของหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ฉบบัปรับปรุงพ.ศ.2555) 

 2. โครงการสร้างความเข็มแข็งด้านสขุภาวะเด็กปฐมวยัเป็นโครงการบริการวิชาการโดยบรูณาการกบัการเรียน
การสอนวิชาปฏิบตัิการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น บรรจุในแผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการคณะฯ 
  3. แบบประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ตามที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้จากการศึกษาวรรณกรรมข้อค าถามประกอบด้วย  1) มีมุมมองด้านบวกต่อบุคคลอื่น 
จ านวน 9 ข้อ 2)มีทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพ จ านวน 6 ข้อ 3)การสื่อสารทางบวกจ านวน 7 ข้อ 4)ท างานเป็นทีมใน
บทบาทผู้น าและผู้ตามอยา่งมีความสขุ จ านวน 7 ข้อ 5)มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพฒันาตนเองวิชาชีพและสงัคม
อย่างต่อเนื่อง จ านวน 9 ข้อ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ทสเกลโดยใช้เกณฑ์
ประเมินของสกอ. ค่าคะแนน 5 หมายถึง ดีมาก, 4 หมายถึง ดี, 3 หมายถึง พอใช้,2 หมายถึง ปรับปรุง, 1 หมายถึง ต้อง
ปรับปรุงเร่งดว่น การแปลผล เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย คือ 0.00 – 1.50 หมายถึง ต้องปรับปรุงเร่งดว่น 
1.51 – 2.50 หมายถึง ต้องปรับปรุง 2.51 - 3.50 หมายถึง พอใช้ 3.51– 4.50 หมายถึง มาก 4.51 – 5.00 หมายถึง มาก
ที่สดุ 

4. แบบสะท้อนคิดต่อการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการด้านสขุภาพโครงการสร้างความเข็มแข็งด้านสขุภาวะ
เด็กปฐมวยั ตามที่ผู้วิจยัสร้างขึน้จากการศกึษาวรรณกรรมมีลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิดเพื่อให้สามารถสะท้อนคิดอยา่ง
อิสระ 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือแบบประเมินผลความคิดเห็นของนกัศึกษาตอ่การพฒันาทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบ แบบสะท้อนคิดได้รับการตรวจสอบความตรงของเนือ้หา จากผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์พยาบาลสาขาการ
พยาบาลเด็กและวยัรุ่นที่มีประสบการณ์การสอนมากกวา่ 3 ปีจ านวน 2 ท่าน และประธานหลกัสตูรจ านวน 1 ท่าน ผู้วิจยั
ปรับปรุงเนือ้หาและภาษาตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวฒุิตรวจสอบความเช่ือมัน่ของแบบประเมินผลความคิดเห็นของ
นกัศึกษาต่อการพฒันาทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ ได้ค่าความเช่ือมัน่แอลฟ่าของครอนบาค 
เทา่กบั .929 
การพิทกัษ์สทิธ์ิของกลุ่มตวัอย่าง 
 การวิจยันีไ้ด้ผ่านการอนมุตัิจากสถาบนัวิจยัและพฒันา ให้ด าเนินการวิจยัโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณารับรอง
จริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ ผู้วิจยัให้ความส าคญัการพิทกัษ์สิทธ์ิของกลุม่ที่ศึกษา ผู้วิจยัได้พบกลุม่ที่ศกึษาเพื่อแนะน าตวั  
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วตัถปุระสงค์ ประโยชน์การวิจยั ขัน้ตอนการวิจยั สทิธิของการเข้าร่วมวจิยั เปิดโอกาสให้กลุม่ที่ศกึษาซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม 
เมื่อได้รับความยินยอมจึงให้ลงนามในแบบยินยอมเข้าร่วมการวิจยั 
การเก็บข้อมูล 

1. ผู้วิจัยและคณะผู้สอนวิชาปฏิบตัิการพยาบาลเด็กและวยัรุ่นจ านวน 6 คน วางแผนการจัดการเรียนสอนให้
สอดคล้องกบัหลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต(ฉบบัปรับปรุงพศ.2555)ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความ
รับผิดชอบส าหรับนกัศึกษาชัน้ปีที่ 2 ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และวางแผนบริการวิชาการในโครงการสร้าง
ความเข็มแข็งด้านสขุภาวะเด็กปฐมวยั ขออนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการโครงการ 

2. ผู้วิจยัพบนกัศกึษาทัง้ชัน้ปีในสปัดาห์ที่ 1 ของการเปิดภาคเรียนเพื่อชีแ้จง วตัถปุระสงค์ กิจกรรมและรูปแบบ
เป้าหมาย  แผนการด าเนินงาน งบประมาณของโครงการ  มอบหมายให้นกัศึกษาระดมสมอง เพื่อวางแผนและออกแบบ
กิจกรรมให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และกลุม่เป้าหมายโดยมีอาจารย์เป็นท่ีปรึกษา นกัศกึษาต้องรายงานความก้าวหน้า
ของงานเดือนละ 1 ครัง้รวม 6 ครัง้ อาจารย์ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะและปรับรูปแบบกิจกรรม นกัศึกษาแบ่งหน้าที่ได้แก่
ประธาน รองประธาน เลขานกุาร ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ ฝ่ายกิจกรรมและนนัทนาการ ฝ่ายสวสัดิการ ฝ่ายสถานที่และอาหาร 
ฝ่ายจดัหารายได้ ฝ่ายประเมินผล 

3. ผู้ วิจัยและคณะผู้สอนเตรียมความพร้อมนักศึกษาเก่ียวกับทักษะที่จ าเป็นก่อนให้บริการวิชาการแก่เด็ก
ปฐมวยัในโรงเรียนเชน่ การตรวจร่างกายเด็ก การวดัสายตาเด็กและการประเมินผล ขนาดของยาสามญัประจ าบ้านในห้อง
พยาบาลประจ าโรงเรียน การเช็ดตัวลดไข้เด็ก แผนการสอนและสื่อการสอนสุขศึกษาในห้อง เรียน ส าหรับการบริการ
วิชาการเด็กป่วยในสถานคุ้มครองและพฒันาคนพิการ เตรียมความพร้อมเก่ียวกบัทกัษะการดดูเสมหะ การท าแผล การ
บริหารข้อแขนและขา การปอ้นอาหาร  การให้สารอาหารทางสายยาง การนวดสมัผสัเด็กป่วย เป็นต้น 

4. การบริการวิชาการด้านสขุภาพแบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรกจดันกัศึกษาจ านวน 86 คนหมุนเวียนให้บริการ
วิชาการด้านสขุภาพแก่เด็กปฐมวยั โรงเรียนอนบุาล 2 แห่งในกรุงเทพฯ วนัจนัทร์ถึงวนัพธุ แหง่ละ 1 - 2 คน/วนั ระยะเวลา 
8 สปัดาห์ ด้วยกิจกรรมการคดักรองเด็กเจ็บป่วยก่อนเข้าเรียนเวลาเช้า การดแูลเด็กที่เจ็บป่วยในห้องพยาบาล การสอนสุข
ศึกษา การประเมินภาวะโภชนาการ การตรวจสายตา ระยะที่สองให้บริการด้านสขุภาพแก่เด็กปฐมวยัที่พิการทางสมอง
และปัญญา ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ โดยนักศึกษาจ านวน 86 คน ระยะเวลา 2 วนั ด้วยกิจกรรมการให้
อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ การท าแผล การบริหารข้อแขนและขา การพลิกตะแคงตัว การป้อนอาหาร การท า
กิจกรรมสนัทนาการ การอุ้ม กอด การพดูคยุ ภายใต้การนิเทศของอาจารย์ 

5. หลงัสิน้สดุการบริการวิชาการด้านสขุภาพโครงการสร้างความเข็มแข็งด้านสขุภาวะเด็กปฐมวยัให้นกัศึกษา
จ านวน 86 คน ตอบแบบประเมินผลความคิดเห็นต่อผลการพฒันาทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ
และแบบสะท้อนคิดต่อการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการโครงการสร้างความเข็มแข็งด้านสขุภาวะเด็กปฐมวยั ได้รับแบบ
ประเมินครบถ้วนคิดเป็นร้อยละ 100  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบสะท้อนคิดตอ่กระบวนการท างานของนกัศกึษา 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมลูเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อมลูเชิง
คณุภาพวิเคราะห์เนือ้หา จดักลุม่ข้อมลูแล้วน าเสนอตามประเด็นส าคญั 
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ผลการวิจัย 
 กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ปีที่  2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการปฏิบัติการ
พยาบาลเด็กและวยัรุ่น ประจ าภาคการเรียนที่ 2 จ านวน 86 คนสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 19 – 23 ปี ( เฉลี่ย 
20.10 ) คะแนนเฉลีย่สะสมระหวา่ง 2.39 - 3.54 ( เฉลีย่ 2.96 ) 
 นกัศกึษามีความคิดเห็นตอ่ผลการพฒันาทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบด้วยการบริการ

วิชาการด้านสขุภาพ ทกุด้านอยูใ่นระดบัดี (X̅= 4.39, S.D. = .56 ) เมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ มีมมุมองด้านบวกตอ่บคุคล

อื่นมีคา่คะแนนสงูสดุ ( X̅= 4.50, S.D. = .51 ) และมีทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพมีคา่คะแนนต ่าสดุ (X̅= 4.32, S.D. = 
.57 ) ดงัตารางที่ 1   
ตารางที่ 1 คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานตอ่ผลการพฒันาทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบ
ด้วยการบริการวิชาการด้านสขุภาพ 5 ด้าน 
ผลการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ X̅ S.D. แปลผล 
1. มีมมุมองด้านบวกตอ่บคุคลอื่น 4.50 .51 ดี 
2. มีทกัษะในการสร้างสมัพนัธภาพ 4.32 .57 ดี 
3. การสือ่สารทางบวก 4.40 .58 ดี 
4. ท างานเป็นทีมในบทบาทผู้น าและผู้ตามอยา่งมีความสขุ 4.34 .57 ดี 
5. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพฒันาตนเองวิชาชีพ 
และสงัคมอยา่งตอ่เนื่อง 

4.38 .57 ดี 

รวม 4.39 .56 ดี 

 
 การสะท้อนคิดของนกัศึกษาต่อผลการพฒันาทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบด้วยการ
บริการวิชาการด้านสขุภาพ พบวา่ มี 6 ประเด็น ดงันี ้

1. งานจะส าเร็จต้องมีผู้น า 
โครงการบริการวิชาการด้านสขุภาพโดยบรูณาการกบัวิชาปฏิบตัิการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น ต้อง 

ท างานเป็นกลุม่ทัง้กลุม่เล็ก 2 คน และกลุม่ใหญ่ 86 คน นกัศึกษาต้องวางแผนงานร่วมกัน ประสานงานกนัช่วยเหลือกัน 
โดยมีเปา้หมายให้งานส าเร็จตามเปา้หมายจึงต้องมีผู้น า ดงัการสะท้อนคิดที่วา่ 

 “...มีคนบอกว่าจะเอาแบบนี ้แบบนี ้ตกลงกนัมัย้ แลว้เพือ่นก็โอเคตาม เขาเป็นผูน้ าและผูที้่เหมือนกบัสนบัสนนุ
ตามอย่างนี ้ผูน้ าเคา้จะอาสา ไม่ไดแ้ต่งตัง้ แต่เคา้เสนอข้ึนมาแลว้เพือ่นก็โอเคตาม งานจะส าเร็จไดต้้องมีผูน้ า...” 
ได้เรียนรู้เก่ียวกบัวิชาชีพและสงัคม 

การบริการวิชาการด้านสขุภาพโดยบรูณาการกบัวิชาปฏิบตัิการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น การจดั 
กิจกรรมนกัศึกษาต้องน าความรู้จากวิชาการพยาบาลเด็กและวยัรุ่นน าไปปฏิบตัิการพยาบาลให้กบัเด็กปฐมวยัปกติ ณ 
โรงเรียนอนบุาล จ านวน 2 แหง่ และปฏิบตัิการพยาบาลให้กบัเดก็ป่วยและพิการทางสมองและปัญญา เป็นการท ากิจกรรม
นอกห้องเรียนหรือโรงพยาบาลที่ฝึกอยู่ในหลกัสตูร ท าให้เกิดการเรียนรู้เก่ียวกับการน าความรู้วิชาชีพการพยาบาลไปสู่
สงัคม ดงัการสะท้อนคิดที่วา่ 
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 “...ไดเ้ห็นของจริงทีแ่ตกต่างจากหอ้งเรียน ไดท้ ากายภาพบ าบดัใหน้อ้ง ช่วยป้อนข้าวนอ้งทีเ่ขาไม่ สามารถพูดได ้
เขาสบตาเราแล้วย้ิมเหมือนอยากใหเ้ราเข้าไปคยุกบัเขา เล่นกบัเขา ถ้าเป็นพยาบาลอย่างเราเข้าไป เราเรียนมา
แบบองค์รวม เราจะดูแล เทคแคร์นอ้งไดถึ้งจิตใจเขามากกว่า...” 

 “... ไดฝึ้กการท าหตัถการ นอ้งช่วยตนเองไม่ไดก็้ไดท้ าหตัถการเยอะหน่อย จะไดท้ าเพ่ิมเติมกว่าในวอ ร์ด  ท า ให้
เราท าอะไรไดค้ล่องข้ึน ตอ้งมีความรู้ก่อนจะไปฝึกกิจกรรมในโครงการเพือ่ลดอนัตราย” 

 “   ไดเ้กี่ยวกบัวิชาชีพ ไดเ้กี่ยวกบัการดูแล โดยเร่ิมจากทีเ่ราประเมินเขาว่ามีความพร้อมดา้นไหน เราจะให้การ
ดูแลดา้นไหน ผลออกมาเป็นอย่างไร...” 

 “...เป็นโครงการที่เราท าอะไรให้กบัสงัคมจริง ๆ ตรงนีน้ะค่ะ ถึงแม้นจะช่วยไม่ได้มากแต่ก็เป็นความสขุที่นอ้งจะ
ไดร้บั เป็นกิจกรรมทีน่อกเหนือจากไปข้ึนฝึกทีว่อร์ด เราไดไ้ปเห็นนอ้งจริง ๆไป ท ากิจกรรมให้เขาสนกุ มีความสขุ 
ไดเ้จอเด็กทีไ่ม่เจอบนวอร์ด มีหลายรูปแบบ ” 
3.  เกิดความสขุจากงานบริการ   

 การบริการวิชาการด้านสขุภาพในโครงการเป็นงานบริการแบบให้เปล่า เป็นการฝึกให้นกัศึกษาท ากิจกรรมเพื่อ
บคุคลอื่น สิง่ที่ได้รับมีผลด้านจิตใจท าให้เกิดความสขุ จากการท าประโยชน์ให้ผู้อื่น ดงัค ากลา่วที่วา่ 

“...อย่างที่ออกไปเต้นอย่างนี้ค่ะอาจารย์ ก็จะเห็นน้องคนหน่ึงที่ออกมาเต้นด้วย รอบแรกมีแค่คนเดียว รอบ
ต่อๆไปข้ึนมา 4 – 5 คน รอบต่อไปคือเยอะมาก จนลน้สถานที ่เห็นเด็กแบบว่า เด็กย้ิมแลว้ก็เต้นๆไป มนัท าให้
เราแบบว่าย้ิมได้ อยู่เฉยๆก็ย้ิม จะเห็นว่าทกุรูปทีถ่่ายออกมาหนูย้ิมตลอด คือมนัรู้สึกมีความสขุค่ะอาจารย์ คือ
แบบเห็นเขาย้ิม เขาน่ารกั มนัอย่างไรค่ะอาจารย์มนัมีความสขุค่ะ” 

4. ใช้ social media ในการสือ่สาร   
 การท างานโครงการฯโดยนกัศึกษาทัง้ชัน้ปีเป็นผู้ รับผิดชอบกิจกรรมตลอดโครงการ นอกจากงานโครงการนีแ้ล้ว
นกัศกึษาต้องเรียนวิชาอื่นๆตามแผนการเรียนของหลกัสตูร การพบปะพดูคยุกนัเป็นไปได้ยากเพราะมีงานหลากหลาย การ
ติดตอ่สือ่สารท่ีสะดวกจึงใช้ social media เป็นเคร่ืองมือ ดงัการสะท้อนคิดที่วา่ 
 “   ตอนแรกก็มาประชมุกนัในกลุ่ม มีการทกัเฟสในกลุ่ม คยุกนัว่าจะเอาเร่ืองอะไร...” 
 “...หนูเป็นประธานนะค่ะ เร่ิมแรกเลยค่ะอาจารย์ คือหนูสร้างกลุ่มในเฟส หนูก็ลิสฝ่ายแต่ละฝ่ายแล้วโพสไปแล้ว

ใหเ้พือ่นว่าใครอยากอยู่ฝ่ายไหน สือ่สารดว้ยเฟส...”  
5. ได้ท างานเป็นทีม ความสามคัคี และความอดทน 

 การท างานบริการวิชาการครัง้นี ้ผู้สอนมอบหมายให้นกัศกึษาทกุคนจดัท า วางแผนงานด้วยตนเอง นกัศกึษาต้อง
ช่วยเหลือกนัเพื่อให้งานส าเร็จตามแผนและบรรลวุตัถปุระสงค์ ต้องมีการท างานเป็นทีม สามคัคีร่วมมือกนั และอดทน ดงั
การสะท้อนคิดที่วา่ 

“   การท างานครัง้นีเ้ป็นการท างานเป็นทีม ทีมใหญ่นะค่ะ ปกติเราท างานเป็นกลุ่มทัว่ไป งานนีก้ลุ่มใหญ่ เราก็
ต้องฝึกความสามคัคี ความอดทนเพราะว่าแต่ละคนก็มีความคิดที่แตกต่างกนัไป เหมือนการยอมรับความคิด
ของเพือ่นดว้ยค่ะ แล้วก็พอไปถึงจริง ๆ นะค่ะ ความอดทนคือต้องมีมากกว่าเพราะว่าเราไม่สามารถทีจ่ะควบคมุ
เด็กได้ร้อยเปอร์เซ็น เพราะเราไม่เคยเจอมาก่อนด้วย เราต้องแก้สถานการณ์เฉพาะหน้า เราต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากเพือ่น ความร่วมมือจากเพือ่นดว้ย ...” 
6. ได้ความรับผิดชอบ 
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ผู้สอนมอบหมายงานบริการวิชาการครัง้นีใ้ห้กบันกัศกึษาทกุคน ต้องท าด้วยตนเองทกุขัน้ตอน 
อาจารย์เป็นเพียงผู้ให้ค าปรึกษา ท าให้เกิดการเรียนรู้ความรับผิดชอบ ซึง่ท าให้งานส าเร็จลลุว่ง ดงัค ากลา่วที่วา่ 

“โครงการนีไ้ดฝึ้กความรบัผิดชอบมากเลยค่ะ งานที่ไดร้บัมอบหมาย เราตอ้งท าอะไรบา้งเพือ่มาน าเสนออาจารย์ 
แบบว่ารบัผิดชอบในหนา้ทีข่องตนทีไ่ดร้บัมอบหมาย ...” 
“...คือ เราได้เรียนรู้เร่ืองเกี่ยวกบัความรับผิดชอบว่ามนัมีความส าคญัอย่างไรเพราะว่าการท างานเพือ่นก็จะมา
ถามตลอดว่า...ซ่ึงกลุ่มนัน้ท างานช้า มนัจะย่ิงช้าไปใหญ่ คือ มนัเกิดจากความไม่รับผิดชอบ แต่ว่ามนัก็ส่งผลไป
เป็นลูกโซ่กนัไปน่ะค่ะ ท าใหเ้รารู้ว่า การทีเ่รารบัผิดชอบต่อตนเองมนัไม่ไดมี้ผลแค่ตวัเราคนเดียว มนัส่งผลต่องาน 
ต่อคนอืน่ดว้ย...” 
 

 การสะท้อนคิดของอาจารย์ตอ่กระบวนการท างานของนกัศกึษา 
ในมมุมองของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบฯให้ข้อคิดเห็นตรงกนัวา่ กระบวนการท างานต้องใช้เวลาและ 

อาจารย์ต้องติดตามงานดงัค ากลา่วที่วา่  
“ในระยะแรกนกัศึกษายงัสร้างสมัพนัธภาพในกลุ่มได้ไม่ราบร่ืน มองเหมือนไม่ช่วยเหลือกัน ต่างคนต่างอยู่ 
อาจารย์ต้องเข้าไปเชื่อมโยงให้เห็นถึงประโยชน์ของการร่วมมือ ช่วยเหลือกนั ต้องแสดงความเป็นผูน้ าโดยอาสา
เป็นประธาน รองประธานโครงการ หวัหน้างานของแต่ละฝ่ายได้แก่ ฝ่ายกิจกรรมสนัทนาการ ฝ่ายสวสัดิการ 
ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล ฝ่ายสถานที ่ฝ่ายหารายไดจ้ดัหาส่ิงของและเงินบริจาค”  
จากการติดตามงานเป็นระยะอาจารย์ให้ข้อคิดเห็นวา่  
“นกัศึกษาค่อย ๆ เชื่อมโยงความรบัผิดชอบแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายเข้าหากนัจนเกิดเป็นความส าเร็จในงานสามารถ
น าไปจดักิจกรรมตามแผนงานในเวลาที่ก าหนดได้อย่างเหมาะสม พยายามสื่อสารในกลุ่มหลาย ๆ วิธีทัง้การ
ประชมุกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ สือ่สารให้อาจารย์รับรู้ความก้าวหนา้ของงาน หลงัส้ินสดุกิจกรรมบริการวิชาการ
ด้านสขุภาพนกัศึกษาแสดงความดีใจที่ได้มาให้บริการกบัเด็กปฐมวยัทัง้เด็กปกติและเด็กพิการ โดยเฉพาะการ
บริการสขุภาพกบัเด็กพิการเพราะคิดว่าเป็นเด็กดอ้ยโอกาสสงัคมตอ้งมีส่วนช่วยเหลือ” 
 

อภปิรายผล 
 นกัศกึษามีความคิดเห็นตอ่ผลการพฒันาทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรับผิดชอบด้วยการบริการ
วิชาการด้านสขุภาพอยู่ในระดบัดีสอดคล้องกับงานวิจัยของอญัชนา ลกัษณ์วิรามสิริ (2555)ศึกษาพบว่าวิธีการจัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงการในรายวิชาสามารถพัฒนาด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเพราะมีการ
ประสานงานระหวา่งสมาชิกในทีมเพ่ือท าให้เกิดความร่วมมือ สอดคล้องกบังานวิจยัของเสาวรส คงชีพ พิชญา ทองโพธ์ิ ก่ิง
แก้ว อดุมชัยกูล และนพวรรณ เปียซื่อ(2014)ศึกษาพบว่าประสบการณ์การเรียนรู้โดยการจดัตลาดนดัสขุภาพสามารถ
พฒันาสมรรถนะให้นกัศึกษาพยาบาล ได้เรียนรู้และพฒันาตนเองในการท างานเป็นทีม การใช้ทกัษะด้านการสื่อสารและ
สมัพนัธภาพจากการที่นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินกิจกรรมทัง้หมด สอดคล้องกับงานวิจัยของสายสมร เฉลยกิตติ จุฑารัตน์ 
บนัดาลสิน กุสุมา กังหลีและพรนภา ค าพราว (2557)ศึกษาการบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการศึกษาทัว่ไปเพื่อการพฒันามนุษย์ต่อการมีจิตอาสาและความสขุในการเรียนของนกัเรียนพยาบาลชัน้ปีที่  1 
วิทยาลยัพยาบาลกองทพับกพบว่าคะแนนด้านความรับผิดชอบและการท างานเป็นทีมอยู่ในระดบัมากเพราะก าหนดให้  
 



 
การประชมุวิชาการ ครัง้ที่ 13 ประจ าปี 2561  ระหวา่งวนัท่ี 29 -30 มีนาคม 2561 

 

191 
 

ผู้ เรียนด าเนินโครงการตามความสมคัรใจ อธิบายได้ว่ากิจกรรมการบริการวิชาการด้านสขุภาพเป็นโครงการที่นกัศึกษา
รับผิดชอบคิดงาน วางแผนกิจกรรมในงาน จดัด าเนินการตลอดโครงการตามความสมคัรใจ มีอาจารย์เป็นผู้ ให้ค าปรึกษา 
งานท่ีรับผิดชอบทัง้กลุม่เลก็ 2 คนขึน้ไป และกลุม่ใหญ่ต้องรับผิดชอบทกุคนจ านวน 86 คน เพื่อให้งานส าเร็จตามเปา้หมาย 
นกัศึกษาต้องฝึกความรับผิดชอบ สมัพนัธ์กบัการสะท้อนคิดของนกัศกึษาที่วา่ “โครงการนีไ้ด้ฝึกความรับผิดชอบมากเลย
ค่ะ งานที่ได้รับมอบหมาย เราต้องท าอะไรบ้างเพื่อมาน าเสนออาจารย์ แบบว่ารับผิดชอบในหน้าที่ของตนที่ได้รับ
มอบหมาย ...”“...คือ เราไดเ้รียนรู้เร่ืองเกี่ยวกบัความรบัผิดชอบว่ามนัมีความส าคญัอย่างไรเพราะว่าการท างานเพือ่นก็จะ
มาถามตลอดว่า...ซ่ึงกลุ่มนัน้ท างานช้า มันจะย่ิงช้าไปใหญ่ คือ มนัเกิดจากความไม่รับผิดชอบ แต่ว่ามนัก็ส่งผลไปเป็น
ลูกโซ่กนัไปน่ะค่ะ ท าให้เรารู้ว่า การที่เรารบัผิดชอบต่อตนเองมนัไม่ได้มีผลแค่ตวัเราคนเดียว มนัส่งผลต่องาน ต่อคนอื่น
ด้วย...” ต้องท างานเป็นทีม มีความสามัคคี และความอดทน ดังการการสะท้อนคิดที่ ว่า “   การท างานครั้งนี้เป็นการ
ท างานเป็นทีม ทีมใหญ่นะค่ะ ปกติเราท างานเป็นกลุ่มทัว่ไป งานนี้กลุ่มใหญ่ เราก็ต้องฝึกความสามัคคี ความอดทน
เพราะว่าแต่ละคนก็มีความคิดทีแ่ตกต่างกนัไป เหมือนการยอมรบัความคิดของเพือ่นด้วยค่ะ แล้วก็พอไปถึงจริง ๆ นะค่ะ 
ความอดทนคือตอ้งมีมากกว่าเพราะว่าเราไม่สามารถทีจ่ะควบคมุเด็กไดร้้อยเปอร์เซ็น เพราะเราไม่เคยเจอมาก่อนดว้ย เรา
ต้องแก้สถานการณ์เฉพาะหน้า เราต้องได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน ความร่วมมือจากเพื่อนด้วย ...”  การจัดการ
โครงการให้เกิดผลตามแผนงานท่ีวางไว้นกัศึกษาต้องรู้จกัการวางแผนงานร่วมกนั ประสานงานกนั ช่วยเหลอืกนั จึงต้องมี
ผู้น า ดงัการสะท้อนคิดที่ว่า “...มีคนบอกว่าจะเอาแบบนี้ แบบนี ้ตกลงกนัมัย้ แล้วเพื่อนก็โอเคตาม เขาเป็นผูน้ าและผู้ที่
เหมือนกบัสนบัสนนุตามอย่างนี ้ผูน้ าเค้าจะอาสา ไม่ได้แต่งตัง้ แต่เค้าเสนอข้ึนมาแล้วเพือ่นก็โอเคตาม งานจะส าเร็จได้
ตอ้งมีผูน้ า...” มีการสือ่สารกนัภายในกลุม่และระหว่างกลุม่เพื่อให้งานขบัเคลื่อนไปได้ดงัการสะท้อนคิดที่วา่ “   ตอนแรกก็
มาประชุมกนัในกลุ่ม มีการทกัเฟสในกลุ่ม คยุกนัว่าจะเอาเร่ืองอะไร...”“...หนูเป็นประธานนะค่ะ เร่ิมแรกเลยค่ะอาจารย์ 
คือหนูสร้างกลุ่มในเฟส หนูก็ลิสฝ่ายแต่ละฝ่าย แล้วโพสไปแลว้ให้เพือ่นว่าใครอยากอยู่ฝ่ายไหน สือ่สารด้วยเฟส...”“...หนู
อยู่ฝ่ายหารายไดต้อนแรกท ากนัแค่สองคนตอนนัน้ในหวัคิดไวว่้าจะหารายไดอ้ย่างไร เราไปอนสุาวรีย์แลว้เห็นเขาบริจาคใส่
กล่อง...ตอนนัน้มีกนัแค่สองคน ...ครั้งที่สามเพือ่นไปกนัเยอะมากเพือ่นต่างกลุ่มเขามาช่วย ตอนหลงัก็ทกัเฟสมาว่า เออ 
วนันี้เขาไปด้วยนะ ตอนกลบัมาก็ทกัแชตไปบอกเพือ่นที่ไปว่าขอบคุณที่มาช่วย กลบัมานบัเงินก็ทกัแชตไปบอกเพื่อน... ” 
การบริการวิชาการด้านสขุภาพโดยบรูณาการกบัวิชาปฏิบตัิการพยาบาลเด็กและวยัรุ่น การจดักิจกรรมนกัศึกษาต้องน า
ความรู้จากวิชาการพยาบาลเด็กและวยัรุ่นน าไปปฏิบตัิการพยาบาลท าให้ได้เรียนรู้เก่ียวกบัวิชาชีพสงัคมดงัการสะท้อนคิด
ที่ว่า “...ได้เห็นของจริงที่แตกต่างจากห้องเรียน ไดท้ ากายภาพบ าบดัให้นอ้ง ช่วยป้อนข้าวนอ้งที่เขาไม่สามารถพูดได้ เขา
สบตาเราแล้วย้ิมเหมือนอยากให้เราเข้าไปคยุกบัเขา เล่นกบัเขา ถ้าเป็นพยาบาลอย่างเราเข้าไป เราเรียนมาแบบองค์รวม 
เราจะดูแล เทคแคร์นอ้งไดถึ้งจิตใจเขามากกว่า...” “...ไดเ้กี่ยวกบัวิชาชีพ ไดเ้กี่ยวกบัการดูแล โดยเร่ิมจากทีเ่ราประเมินเขา
ว่ามีความพร้อมดา้นไหน เราจะใหก้ารดูแลดา้นไหน ผลออกมาเป็นอย่างไร...” “...เป็นโครงการที่เราท าอะไรให้กับสังคม
จริงๆ ตรงนีน้ะค่ะ ถึงแม้นจะช่วยไม่ได้มากแต่ก็เป็นความสขุที่นอ้งจะได้รับ เป็นกิจกรรมที่นอกเหนือจากไปข้ึนฝึกที่วอร์ด 
เราได้ไปเห็นน้องจริง ๆ ไปท ากิจกรรมให้เขาสนุก มีความสุข ได้เจอเด็กที่ไม่เจอบนวอร์ด มีหลายรูปแบบ ” และเกิด
ความสขุจากงานบริการดงัการสะท้อนคิดที่ว่า“...โครงการนีก็้อยากให้มีตลอดไปทกุ ๆ ปีเพราะว่าเป็นโครงการที่เราท า
อะไรให้กบัสงัคมจริง ๆ คืออย่างนอ้ย นอ้งที่อยู่ในบ้านเขาไม่มีโอกาสเหมือนเด็กคนอื่น ตรงนีน้ะค่ะ ถึงแม้นจะช่วยไม่ได้
มากแต่ก็เป็นความสขุ” ในมมุมองของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบฯให้ข้อคิดเห็นตรงกนัว่า กระบวนการท างานต้องใช้เวลาและ
อาจารย์ต้องติดตามงาน ดงัค ากล่าวที่ว่า“ในระยะแรกนกัศึกษายงัสร้างสมัพนัธภาพในกลุ่มได้ไม่ราบร่ืนมองเหมือนไม่ 
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ช่วยเหลือกนั ต่างคนต่างอยู่ อาจารย์ตอ้งเข้าไปเชื่อมโยงใหเ้ห็นถึงประโยชน์ของการร่วมมือ ช่วยเหลือกนั ตอ้งแสดงความ
เป็นผู้น าโดยอาสาเป็นประธาน รองประธานโครงการ หวัหน้างานของแต่ละฝ่ายได้แก่ ฝ่ายกิจกรรมสนัทนาการ ฝ่าย
สวสัดิการ ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล ฝ่ายสถานที ่ฝ่ายหารายไดจ้ดัหาส่ิงของและเงินบริจาค”  
  จากการติดตามงานเป็นระยะอาจารย์ให้ข้อคิดเห็นว่า “นกัศึกษาค่อย ๆ เชื่อมโยงความรบัผิดชอบแต่
ละกลุ่มแต่ละฝ่ายเข้าหากนัจนเกิดเป็นความส าเร็จในงานสามารถน าไปจดักิจกรรมตามแผนงานในเวลาที่ก าหนดไดอ้ย่าง
เหมาะสม พยายามสือ่สารในกลุ่มหลาย ๆ วิธีทัง้การประชมุกลุ่มเล็ก หรือกลุ่มใหญ่ สือ่สารให้อาจารย์รบัรู้ความก้าวหนา้
ของงาน หลงัส้ินสดุกิจกรรมบริการวิชาการด้านสขุภาพนกัศึกษาแสดงความดีใจที่ได้มาให้บริการกบัเด็กปฐมวยัทัง้เด็ก
ปกติและเด็กพิการ โดยเฉพาะการบริการสขุภาพกบัเด็กพิการเพราะคิดว่าเป็นเด็กดอ้ยโอกาสสงัคมตอ้งมีส่วนช่วยเหลือ” 
 ปัญหาจากการจดักิจกรรมบริการวิชาการด้านสขุภาพในครัง้นี ้พบวา่ นกัศกึษาขาดประสบการณ์เก่ียวกบัสภาพ
จริงของเด็กที่ไปให้บริการวิชาการท าให้การจดักิจกรรมให้เด็กยงัไมส่อดคล้องกบับริบทของเด็ก  
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ 
โครงการบริการวิชาการด้านสขุภาพโดยบรูณาการกบัรายวิชาปฏิบตัิการพยาบาลนบัเป็นนวตักรรม 

การจดัการเรียนการสอน ที่เน้นกระบวนการท างานเป็นทีม ความรับผิดชอบร่วมกนั การสือ่สารระหวา่งกลุม่ การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง โดยอาจารย์ท าหน้าที่เป็นท่ีปรึกษาสร้างความมัน่ใจและน าไปปรับปรุงกระบวนการท างานให้ส าเร็จ  
 ควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการบริการวิชาการโดยบูรณาการกับรายวิชาต่างๆในการพัฒนา
สมรรถนะนกัศกึษาให้ครบทัง้ 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษา  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จของการน าแนวคิดเกมมิฟิเคชนัมาประยุกต์ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อสร้างความสนใจ แรงจูงใจ และความผูกพนัในการเรียนของผู้ เรียน แต่อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่
น าเสนอถึงแนวทางการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผสมผสานแนวคิดเกมมิฟิเคชนัยงัมีอยูจ่ ากดั ดงันัน้การศึกษาใน
ครัง้นีผู้้ วิจัยได้แสดงถึงตวัอย่างการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อเป็นกรณีศึกษา พร้อมทัง้
ประเมินระดบัความผกูพนัในการเรียนของผู้ เรียน ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัทัง้หมด 2 ครัง้ โดยในครัง้ที่ 1 เป็นการวิจยัแบบ
กึ่งทดลอง เพื่อมุ่งเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความผกูพนัในการเรียนของผู้ เรียนระหว่างกลุม่ควบคมุและกลุ่ม
ทดลองที่ได้เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมในชัน้เรียนด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน และในครัง้ที่ 2 เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาระดบั
ความผกูพนัในการเรียนของผู้ เรียนที่ได้เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่ติดตัง้คุณสมบตัิของเกมมิฟิเคชัน ซึ่งผลจากการวิจัย
แสดงให้เห็นวา่ ผู้ เรียนที่ได้เรียนรู้ผา่นการจดักิจกรรมด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชนัมรีะดบัความผกูพนัในการเรียนสงูกวา่ผู้ เรียน
ในกลุ่มปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ และการออกแบบระบบการเรียนออนไลน์ที่น าแนวคิดเกมมิฟิเคชนัมาประยุกต์ใช้ 
สง่ผลให้ผู้ เรียนมีระดบัความผกูพนัในการเรียนอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีผ้ลจากการศึกษาวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการเพิ่มองค์ความรู้
ทางด้านนวตักรรมการเรียนรู้เพื่อมุง่สร้างความผกูพนัในการเรียน 
ค าส าคัญ: กิจกรรมการเรียนรู้, เกมมิฟิเคชนั, ความผกูพนัในการเรียน 

 
Abstract 

In the literature, the success of implementing a gamification in education to motivate and engaging 
students in learning has been demonstrated. In another sense, however, there is the lack of research that 
shows the way to implement gamification concept with the learning activities. The aim of this research, 
therefore, was to be a case study for designing the gamified learning activities. In addition, we measured the 
level of student engagement. There were two studies for this research. The first study was the quasi-
experimental nonequivalent-control group with students in the control and the treatment group, which 
students learned from gamified learning activities. The second study was to investigate the student  
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engagement after they learned with gamified online learning. The results of these studies showed that 
students who learned with gamified learning activities were significantly higher than the students who learned 
with regular activities. Students’ engagement were high when they used gamified online learning. We 
provided empirical support in the benefits of using gamification approach to increase student engagement. 
Keyword: learning activity, gamification, engagement in learning 
 

บทน า 

จากพฤติกรรมการเรียนท่ีเปลี่ยนไปของผู้ เรียนในปัจจบุนั ซึ่งผู้ เรียนมีแรงจูงใจและความสนใจตอ่การเรียนลดลง
เมื่อเรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดัง้เดิม (Geelan et al., 2015) และจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ผู้ เรียนที่มี
ปฏิสมัพนัธ์ในการเรียนระหว่างผู้ เรียนด้วยกนัเองและกบัผู้สอนอยูเ่สมอ มกัจะจดจ าและเข้าใจเนือ้หาในการเรียน รวมถึงมี
ความสามารถประยกุต์ใช้องค์ความรู้ที่เรียนนัน้ได้ดีกวา่ผู้ เรียนที่เรียนด้วยการฟังเพียงอยา่งเดียว (Freeman et al., 2014; 
Handelsman et al., 2004) ดงันัน้นกัวิจยัและนกัการศกึษาจึงมุ่งพฒันารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถสร้าง
แรงจงูใจ ยกระดบัความสนใจในการเรียนของผู้ เรียน และสามารถกระตุ้นให้เกิดปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนัในการเรียน 

ในช่วงทศวรรษที่ผา่นมา ได้มีแนวคิดในการจดัการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่มีความสอดคล้องกบัพฤติกรรมการเรียน
ของผู้ เรียนในปัจจุบนั และยงัมีจดุมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นความสนใจ สร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกนั พร้อมทัง้สร้างความผกูพนั
ในการเรียนของผู้ เรียน คือ การน าเอาหลกัทฤษฎีของเกม เทคนิคการออกแบบเกมต่าง ๆ เช่น การสะสมแต้ม (XP) การ
เลื่อนระดบัขัน้ (Level up) การบ่งบอกระดบั (Status) การได้รับของรางวลั (Reward) มาประยกุต์ใช้ในการออกแบบการ
เรียนการสอน ซึง่แนวคิดดงักลา่วนีเ้รียกว่า เกมมิฟิเคชนั (Gamification) (Kapp, 2012; ชนตัถ์ พนูเดช & ธนิตา เลศิพรกุล
รัตน์, 2016) เมื่อกลา่วถึงค าวา่ “เกมมิฟิเค-ชนั” คนสว่นใหญ่มกัคิดวา่เป็นการน าเกมมาเลน่ในชัน้เรียน แตใ่นความเป็นจริง
แล้ว เกมมิฟิเคชนั คือ การน าหลกัคิดและกลไกในการออกแบบเกม (Game mechanics) มาใช้ในบริบทอื่นท่ีไมใ่ช่การเลน่
เกม โดยเปา้หมายหลกัที่ส าคญัของแนวคิดนี ้คือ การท าให้การท ากิจกรรมต่าง ๆ ไมน่่าเบื่อ เกิดความสนกุสนาน มีความ
นา่สนใจ และเกิดความอยากกลบัเข้ามาร่วมท ากิจกรรมใหมอ่ีกครัง้ 

การน าแนวคิดเกมมิฟิเคชนัมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นแนวคิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็น
อยา่งมาก (Johnson et al., 2013) ซึง่การศกึษาวิจยัในด้านการน าแนวคดิเกมมฟิิเคชนัมาใช้ในด้านการศกึษาที่ผา่นมานัน้
พบวา่ แนวคิดนีส้ามารถสร้างความสนกุสนาน แรงจงูใจ และความผกูพนัในการเรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อมทัง้ยงั
ท าให้ผู้ เรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนตามที่ผู้ สอนต้องการได้ (เช่น De-Marcos, Domínguez, Saenz-de-Navarrete, & 
Pagés, 2014; Leaning, 2015; Su & Cheng, 2015; Tan & Hew, 2016) ถึงแม้ว่าแนวคิดนีจ้ะเป็นที่สนใจศึกษาเป็น
อย่างมากในปัจจุบัน แต่ส่วนมากเป็นงานวิจัยที่บรรยายถึงขัน้ตอนวิธีการน ากลไกการออกแบบเกมไปประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมการสอนต่าง ๆ ซึ่งงานวิจัยที่ศึกษาถึงประสิทธิภาพของการน าแนวคิดดงักล่าวนีม้าใช้ในด้านการศึกษายงัมีอยู่
อยา่งจ ากดั และยงัคงเป็นท่ีต้องการเพื่อเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์ในการสนบัสนนุการน าแนวคิดนีม้าใช้ในด้านการศึกษา  
(Dicheva, Dichev, Agre, & Angelova, 2015) 

ดงันัน้จากข้อดีของการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคดิเกมมิฟิเคชนั และความต้องการงานวิจยัที่ศกึษาถึงผล
ของการน าแนวคิดดงักลา่วไปประยุกต์ใช้ที่ได้กลา่วข้างต้น การศึกษาในครัง้นีผู้้ วิจยัจึงได้แสดงถึงตวัอย่างการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชนัเพื่อเป็นกรณีศกึษา พร้อมทัง้ประเมินระดบัความผกูพนัในการเรียนของผู้ เรียน 



 
การประชมุวิชาการ ครัง้ที่ 13 ประจ าปี 2561  ระหวา่งวนัท่ี 29 -30 มีนาคม 2561 

 

196 
 

ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจยัทัง้หมด 2 ครัง้ โดยในครัง้ที่ 1 เป็นการวิจยัแบบกึ่งทดลอง เพื่อมุ่งเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ระดบัความผกูพนัในการเรียนของผู้ เรียนระหว่างกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลองที่ได้ เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมในชัน้เรียน
ด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชนั และในครัง้ที่ 2 เป็นการวิจยัเพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัในการเรียนของผู้ เรียนที่ได้เรียนรู้ผ่าน
ระบบออนไลน์ที่ติดตัง้คณุสมบตัิของเกมมิฟิเคชนั 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทยีบความแตกตา่งของระดบัความผกูพนัในการเรียนของผู้ เรียนที่เรียนด้วยวิธีการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้แบบปกติทัว่ไป กบัผู้ เรียนที่เรียนด้วยวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชนั 
2. เพื่อศกึษาระดบัความผกูพนัในการเรียนของผู้ เรียนที่ได้เรียนรู้ผา่นระบบออนไลน์ที่ติดตัง้คณุสมบตัขิองเกมมิฟิเคชนั 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้แบง่การศกึษาออกเป็น 2 ครัง้ ดงันี  ้

การศึกษาครัง้ที่ 1 
เป็นการวิจยัแบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) เพื่อมุ่งเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความ

ผกูพนัในการเรียนของผู้ เรียนระหวา่งกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลองที่ได้เรียนรู้ผา่นการจดักิจกรรมในชัน้เรียนด้วยแนวคิดเกม
มิฟิเคชัน โดยมีกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นิสิตระดับปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาทั กษะการรู้
สารสนเทศ ซึ่งเป็นวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 577 คน แบ่งเป็น นิสิตในกลุม่
ควบคมุจ านวน 273 คน และนิสติในกลุม่ทดลองจ านวน 304 คน 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตวัแปรอิสระ คือ การจดักิจกรรมในชัน้เรียนด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชนั 
 ตวัแปรตาม คือ ระดบัความผกูพนัในการเรียนของนิสติ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แบง่ออกเป็น 2 สว่นดงันี ้
1. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชนั  

ในการทดลองครัง้นี ้เนือ้หาและแบบฝึกหดัที่นิสติทัง้ 2 กลุม่ได้เรียนนัน้ มีลกัษณะเหมือนกนัทกุประการ แตจุ่ดที่
แตกตา่งกนั คือ การจดัรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในชัน้เรียนเท่านัน้ โดยนิสติในกลุม่ควบคมุจะเรียนในรูปแบบการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยปกติทัว่ไป ในขณะที่กลุม่ทดลองจะเรียนในรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแนวคิดเกมมิฟิเค
ชนั ซึ่งกลไกการออกแบบเกมที่ได้น ามาใช้มีดงันี ้(1) การสะสมแต้ม (2) การเลื่อนระดบัขัน้ (3) การแสดงกระดานแสดง
ผู้น า และ (4) การได้รับเหรียญรางวลั ลกัษณะการน ากลไกการออกแบบเกมเหลา่นีม้าประยกุต์ใช้ในการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้มีรายละเอียดดงันี ้

- ขัน้ท่ี 1 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 
o ก าหนดให้กิจกรรมต่าง ๆ ในรายวิชาเป็นภารกิจที่นิสิตต้องท า มีคา่แต้มประสบการณ์ ซึง่นิสติจะได้รับ

เมื่อด าเนินการเสร็จสิน้ (แสดงดงัรูปท่ี 1) 
o ก าหนดเกณฑ์การเลือ่นระดบัขัน้ (Level UP) และ เกณฑ์การให้เหรียญรางวลัตา่ง ๆ 
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o พฒันาเว็บไซต์รายวิชาเพื่อให้นิสิตสามารถเข้ามาตรวจสอบแต้มประสบการณ์สะสม ระดบัขัน้และ
เหรียญรางวลัที่ได้รับ รวมทัง้ดตูารางแสดงผู้น า (Leaderboards) ในกลุม่ของตนได้ 

- ขัน้ท่ี 2 ระหวา่งการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
o ในชัว่โมงแรกของรายวิชา ผู้สอนแจ้งรายละเอียดการท ากิจกรรมตา่ง ๆ ให้นิสติทราบทัง้หมด 
o หลงัจากจบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ในแตล่ะครัง้ ผู้สอนใสข้่อมลูตา่ง ๆ ลงในเว็บไซต์ เพื่อให้นิสติเข้า

มาดขู้อมลูการเรียนของตน (แสดงดงัรูปท่ี 2 – 4) 

 
รูปท่ี 1 ภารกิจตา่ง ๆ ในรายวชิาท่ีนิสติต้องท าและคา่แต้มประสบการณ์ที่จะได้รับเมื่อด าเนินการเสร็จสิน้ 

 

 
รูปท่ี 2 หน้าเว็บเพจที่แสดงแต้มประสบการณ์สะสมและระดบัขัน้ 
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รูปท่ี 3 หน้าเว็บเพจที่แสดงเหรียญรางวลัที่ได้รับจากการท ากิจกรรมตา่ง ๆ 

 
รูปท่ี 4 หน้าเว็บเพจที่แสดงตารางผู้น า 

- ขัน้ท่ี 3 หลงัการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ทัง้หมด 
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เมื่อเสร็จสิน้การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ทัง้หมด ผู้สอนน าคา่แต้มประสบการณ์สะสมของนิสิตแต่ละ
คนมาเปลีย่นเป็นคะแนนสว่นหนึง่ในรายวิชา 

 
2. แบบสอบถาม 
 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของระดบัความผูกพันในการเรียนของนิสิตที่เรียนด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบปกติทั่วไปกับนิสิตที่เรียนด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน ผู้ วิจัยได้เลือกใช้
แบบสอบถาม (Survey questionnaire) เป็นเคร่ืองมือวัดผลการทดลอง โดยผู้ วิจัยได้แจกให้นิสิตทัง้สองกลุ่มประเมิน
ตนเองภายหลงัเสร็จสิน้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทัง้หมด ซึ่งแบบสอบถามดงักล่าวประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 
สอบถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อาย ุชัน้ปี สาขาวิชาที่เรียน และตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกบั
ความผกูพนัของนิสติที่มีต่อการเรียนในวิชานี ้เช่น “ฉนัรู้สกึอยากมาเข้าเรียนวิชานี”้ “ฉนัสามารถผอ่นคลายระหว่างการท า
กิจกรรมในวิชานี”้ ซึ่งข้อค าถามดังกล่าวผู้ วิจัยได้ปรับปรุงจากงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติ (Arbaugh, 
2000; Athiyaman, 1997; Cunningham, 2007; Vernadakis, Giannousi, Tsitskari, Antoniou, & Kioumourizoglou, 
2012; Wang & Holcombe, 2010) และใช้มาตรวดัตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert Scale) เพื่อวดัความคิดเห็น แบ่งเป็น 5 
ระดบั คือ เห็นด้วยอยา่งยิ่ง เห็นด้วย ไมแ่นใ่จ ไมเ่ห็นด้วย และ ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัน าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์ ด้วยสถิติตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การวิเคราะห์คา่สถิติบรรยาย ได้แก่ คา่เฉลีย่ (M) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบความแตกตา่งของระดบัความผกูพนัในการเรียนของนิสติทัง้

สองกลุม่ ผู้วิจยัวิเคราะห์คา่ทีแบบไมอ่ิสระตอ่กนั (t-test for Dependent samples) 
 

การศึกษาครัง้ที่ 2 
เป็นการวิจยัเพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัในการเรียนของผู้ เรียนที่ได้เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ที่ติดตัง้คณุสมบตัิ

ของเกมมิฟิเคชนั โดยมีกลุม่ตวัอย่างในการวิจยั คือ นิสติระดบัปริญญาตรีชัน้ปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาทกัษะการรู้
สารสนเทศ ซึง่เป็นวิชาในหมวดวิชาศกึษาทัว่ไปของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 102 คน 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตวัแปรอิสระ คือ ระบบออนไลน์ที่ติดตัง้คณุสมบตัิของเกมมิฟิเคชนั 
 ตวัแปรตาม คือ ระดบัความผกูพนัในการเรียนของนิสติ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แบง่ออกเป็น 2 สว่นดงันี ้
1. ระบบออนไลน์ที่ติดตัง้คณุสมบตัิของเกมมิฟิเคชนั 

ในการทดลองครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้พฒันาระบบการเรียนออนไลน์ขึน้ โดยใช้โปรแกรม Modular Object - Oriented 
Dynamic Learning Environment (Moodle) เป็นระบบในการบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ส าหรับวิชา
รายวิชาทกัษะการรู้สารสนเทศ ซึ่งเป็นวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ นอกจากการใช้
ฟังก์ชันพืน้ฐานที่มีอยู่แล้ว ผู้ วิจัยได้ติดตัง้ฟังก์ชันเสริม (Plug-in) ที่เก่ียวข้องกับเกมมิฟิเคชันเพิ่มเติม  โดยกลไกการ 
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ออกแบบเกมที่ได้น ามาใช้มีดังนี ้(1) การสะสมแต้ม (2) การเลื่อนระดับขัน้ (3) กระดานแสดงผู้น า และ (4) การได้รับ
เหรียญรางวลั ลกัษณะของระบบออนไลน์ที่ได้พฒันาขึน้แสดงดงัรูปท่ี 5 – 6 

 
รูปท่ี 5 หน้าเว็บเพจหลกัของระบบการเรียนออนไลน์ 

 
รูปท่ี 6 หน้าเว็บเพจแสดงกระดานผู้น า 
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2. แบบสอบถาม 
 เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัในการเรียนของนิสิต ผู้วิจยัได้เลือกใช้แบบสอบถาม (Survey questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือวดัผลการทดลอง โดยผู้วิจยัได้แจกให้นิสติประเมนิตนเองภายหลงัเสร็จสิน้การเรียน ซึง่แบบสอบถามดงักลา่วมี 1 
ตอน คือ สอบถามเก่ียวกับความผูกพนัของนิสิตที่มีต่อการเรียนวิชานีใ้นระบบออนไลน์ เช่น “ฉันรู้สึกอยากมาเข้าเรียน
ออนไลน์ในวิชานี ”้ “ฉันสามารถผ่อนคลายระหว่างการท ากิจกรรมออนไลน์ในวิชานี ”้ ซึ่งข้อค าถามดังกล่าวผู้ วิจัยได้
ปรับปรุงจากงานวิจยัที่เผยแพร่ในวารสารระดบันานาชาติ (Arbaugh, 2000; Athiyaman, 1997; Cunningham, 2007; 
Vernadakis et al., 2012; Wang & Holcombe, 2010) และใช้มาตรวดัตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert Scale) เพื่อวดัความ
คิดเห็น แบง่เป็น 5 ระดบั คือ เห็นด้วยอยา่งยิ่ง เห็นด้วย ไมแ่นใ่จ ไมเ่ห็นด้วย และ ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจยัน าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยสถิติบรรยายได้แก่ คา่เฉลีย่ (M) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจยัในการศกึษาครัง้ที่ 1 
 หลงัจากการเก็บรวบรวมข้อมลูทัง้ 2 กลุม่ ผู้วิจยัได้น าข้อมลูทัง้หมดมาวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณเพื่อค านวณหา
คา่สถิติตา่ง ๆ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบวตัถปุระสงค์ของการวิจยัข้อที่ 1 ผู้วิจยัได้วิเคราะห์คา่สถิติ
ทีแบบไม่อิสระตอ่กนัซึง่ใช้เปรียบเทียบหาความแตกต่างของระดบัความผกูพนัในการเรียนของนิสิตในกลุม่ควบคมุที่เรียน
ด้วยวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติทัว่ไปกบันิสติในกลุม่ทดลองที่เรียนด้วยวธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแนวคิด
เกมมิฟิเคชนั ผลการวิเคราะห์พบว่า ทัง้สองกลุม่มีความแตกต่างกนัในค่าเฉลี่ยของระดบัความผกูพนัในการเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 มีสถิติทดสอบ t(575) = -15.614 โดยกลุ่มทดลอง (M = 4.13, S.D. = .48) มีค่าเฉลี่ยสงู
กวา่กลุม่ควบคมุ (M = 3.49, S.D. = .50) 
ผลการวิจยัในการศกึษาครัง้ที่ 2 
 เพื่อตอบวตัถุประสงค์ของการวิจยัข้อที่ 2 ซึ่งต้องการศึกษาระดบัความผกูพนัในการเรียนของผู้ เรียนที่ได้เรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน์ที่ติดตัง้คุณสมบัติของเกมมิฟิเคชัน ผู้ วิจัยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าใน
ภาพรวมนิสติสว่นใหญ่มีความผกูพนัในการเรียนอยูใ่นระดบัมาก (M = 4.10, S.D. = .46) 

 
สรุปและอภปิรายผล 

ประเด็นหลักของการศึกษาวิจัยในครัง้นี  ้คือ ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียน รู้ด้วยแนวคิด  
เกมมิฟิเคชนัท่ีมีตอ่ระดบัความผกูพนัในการเรียนของผู้ เรียนทัง้การเรียนแบบในชัน้เรียนตามปกติ และการเรียนรู้ผา่นระบบ
ออนไลน์ที่ติดตัง้คณุสมบตัิของเกมมิฟิเคชนั ซึง่สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจยัได้ดงันี ้

การเรียนแบบในชัน้ เรียนตามปกตินั น้  ผู้ เ รียนที่ เรียน รู้ผ่านการจัด กิ จกรรมการเรียน รู้ด้ วยแนวคิด 
เกมมิฟิเคชันมีระดบัความผูกพันในการเรียนสงูกว่าผู้ เรียนที่เรียนด้วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติทัว่ไป และ
ผู้ เรียนสว่นใหญ่รู้สกึมีความผกูพนัในการเรียนมาก เมื่อเรียนรู้ผา่นระบบออนไลน์ที่ติดตัง้คณุสมบตัิของเกมมิฟิเคชนั ทัง้นี ้
เป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยประยกุต์ใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชนั ซึง่เป็นการน าหลกัคิดและกลไกการออกแบบ
เกมมาปรับใช้ เช่น การสะสมแต้ม การเลือ่นระดบัขัน้ การแสดงกระดานผู้น า และ การได้รับเหรียญรางวลั  จากงานวิจยัที่
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ผา่นมาได้อธิบายให้เห็นถึงหลกัทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เก่ียวข้องในการน ากลไกการออกแบบเกมต่าง ๆ มาใช้ในการศึกษา
ดงันี ้(1) การให้ผู้ เรียนได้สะสมแต้มจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ และมีการเลื่อนระดบัขัน้เมื่อได้จ านวนแต้มถึงตามที่ผู้สอน
ก าหนด เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถตรวจดสูถานการณ์การเรียน เห็นเป้าหมายของการเรียน และสะท้อนให้เห็น
ถึงพฒันาการในการเรียนของตน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาตนเอง เพราะผู้ เรียนสามารถเห็นผลส าเร็จของ
การเรียนได้ทนัที (Cheong, Filippou, & Cheong, 2014) (2) การให้เหรียญรางวลัแก่ผู้ เรียนเมื่อได้ท าสิง่ตา่ง ๆ ส าเร็จตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดนัน้ จากทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์ของฟ็อก (Fogg’s Behaviour Model: FBM) (Fogg, 2009) สามารถ
น ามาอภิปรายผลได้ว่า การให้เหรียญรางวลัเสมือนเป็นตวักระตุ้นและสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ เรียนให้แสดงพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนา (Desired behavior) ออกมาเพื่อแสดงถึงความส าเร็จของตน และ (3) การแสดงกระดานผู้น าซึง่แสดงให้เห็นถึง
การเปรียบเทียบระดบัความสามารถของตนเองกบัผู้ เรียนคนอื่น ๆ ในชัน้เรียน เป็นการกระตุ้นให้เกิดการแขง่ขนั และมีสว่น
ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาตนเองเพื่อให้ได้อยู่ในล าดบัท่ีสงูขึน้ ทฤษฎีหนึง่ที่สามารถน ามาอภิปรายพฤติกรรมดงักลา่วที่
เกิดขึน้ได้ คือ ทฤษฎีล าดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's hierarchy of needs) (Block, 2011) ที่ระบวุา่ มนษุย์
ทุกคนต้องการที่จะท าอะไรเพื่อให้ได้รับการยอมรับนับถือจากผู้ อื่น ซึ่งการแสดงกระดานผู้ น าเสมือนเป็นเคร่ืองมือที่
สามารถใช้ตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของมนษุย์ที่ต้องการการยอมรับจากสงัคม โดยผู้ เรียนย่อมปรารถนาที่จะได้
เห็นช่ือของตนเองปรากฏอยู่เป็นอนัดบัต้น ๆ เปรียบเสมือนเป็นการแสดงให้ผู้อื่นเห็นวา่ตนเป็นคนเก่งและมีความสามารถ 
กลา่วโดยสรุปการน ากลไกการออกแบบเกมมาประยกุต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถสง่ผลตอ่ระดบัความ
ผกูพนัในการเรียนของผู้ เรียนได้เป็นอยา่งดี เนื่องมาจากกลไกการออกแบบเกมแตล่ะชนิดมีหลกัทฤษฎีจิตวิทยาก ากบัอยู ่ 

ผลการวิจัยในครัง้นี ส้อดคล้องกับผลการวิจัยที่ผ่านมา (เช่น Geelan et al., 2015 ; Ibanez, Di-Serio, & 
Delgado-Kloos, 2014; Kuo & Chuang, 2016; Leaning, 2015; Nevin et al., 2014) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
ของการใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชนัในการเรียนเพื่อสร้างความผกูพนัตอ่การเรียนของผู้ เรียน และผลการศกึษาวิจยัในครัง้นีเ้ป็น
การสร้างหลกัฐานเชิงประจกัษ์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางด้านนวตักรรมการเรียนรู้ที่มุง่สร้างความผกูพนัในการเรียน 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 งานวิจัยนี ไ้ ด้ ชี ใ้ ห้ เห็ นถึ งวิ ธี ก ารส ร้างแรงจู งใจและความผูกพัน ในการเรียนโดยการน าแนวคิ ด  
เกมมิฟิเคชนัมาประยกุต์ใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ทัง้การเรียนตามปกติในชัน้เรียนทัว่ไปและการเรียนผา่นทางระบบ
ออนไลน์ ทัง้นีผู้้ วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าแนวคิดเกมมิฟิเคชันมาใช้ในชัน้เรียนปกติดังนี ้ผู้ สอนควรพิจารณาน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช่ร่วมกบัการจดักิจกรรมซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรม เช่น การประกาศแต้ม
สะสม ระดบัขัน้ หรือ เหรียญรางวลัที่ได้รับของผู้ เรียนแต่ละคนผ่านทางเว็บไซต์ และข้อเสนอแนะในการพฒันาการสอน
ผา่นระบบออนไลน์ คือ ผู้สอนควรเลอืกใช้ระบบการจดัการเรียนรู้ที่สามารถติดตัง้คณุสมบตัิของเกมมิฟิเคชนัได้ ถึงแม้เกม
มิฟิเคชนัจะไม่ใช่ฟังก์ชนัหลกัส าหรับระบบการจดัการเรียนรู้โดยทัว่ไป แต่จากงานวิจยัที่ผา่นมาแสดงให้เห็นแล้วว่ามีสว่น
ส าคญัอยา่งยิ่งในการสร้างความสนกุในการเรียน และจงูใจให้ผู้ เรียนกลบัเข้ามาใช้ระบบอีกครัง้ 
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