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สารจากเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในยุคปัจจุบนั เป็ นยุคที่เข้ าสูโ่ ลกของดิจิทลั (Digital) ไม่เว้ นแม้ แต่เรื่ องการศึกษาที่ต้องมีการตื่นตัว
ในการนาเทคโนโลยีและสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ในการเรี ยนการสอน โดยเฉพาะกับผู้เรี ยนในศตวรรษ ที่
21 และในยุค 4.0 ที่ ผ้ ูเรี ย นสามารถค้ น คว้ า หาความรู้ จากสารสนเทศบนโลกอิ น เทอร์ เน็ ต (Internet)
เครื่ องมื อในการศึกษาเรี ยนรู้ คื อ Social Media หรื อสื่ อสังคมออนไลน์ ทัง้ บนเว็บ ไซต์ และสมาร์ ทโฟน
ผู้เรี ยนในยุค 4.0 ต้ องมี ทักษะในหลายด้ านทัง้ ทักษะการอ่าน การเขียน การคานวณ การคิดวิเคราะห์
วิพากษ์ ความรู้ในศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การสืบค้ น ตลอดจนทักษะการทางานเป็ นทีม การรับฟั งปั ญหารอบ
ด้ านเพื่อวิเคราะห์ส่กู ารแก้ ปัญหา ทักษะด้ านภาษาและการสื่อสาร เป็ นต้ น บทบาทของอาจารย์ผ้ สู อนจึง
เปลี่ยนไป จากผู้สอนกลายเป็ นผู้แนะนา ออกแบบกิจกรรมที่จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง
ต้ องพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนการสอนจากงานวิจยั และเทคโนโลยีใหม่ๆ นาไปประยุกต์ใช้ ในการ
จัด การเรี ย นการสอนให้ มี คุณ ภาพ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นการสอนเพื่ อ สร้ างบัณ ฑิ ต ให้ ต รงตาม
คุณ ลักษณะของบัณ ฑิ ตที่ ดีมีคุณ ภาพ ตอบรับสังคมการเรี ยนรู้ ที่ ปรับเปลี่ ยนตามการเปลี่ ยนแปลงของ
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการได้ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ในกระบวนการการจัดการเรี ยนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพจะก่อให้ เกิดแนวทางในการจัดการกลยุทธ์ดิจิทลั ที่เสริ มสร้ างการเรี ยน การสอน และ
การประเมินผล และสามารถขับเคลื่อนสูก่ ารปฏิบตั ใิ นสถาบันอุดมศึกษาได้ เป็ นอย่างดี
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า การประชุมวิชาการของเครื อข่าย
พัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ครัง้ ที่ 13 นี ้ คณาจารย์จะได้
แนวทางในการจัดการกลยุทธ์ ดิจิทัล (Digital) ที่เสริ มสร้ างการเรี ยนการสอน ตลอดทัง้ เกิดความร่ วมมื อ
ระหว่างคณาจารย์ ทังในและระหว่
้
างมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา
อย่างยัง่ ยืนต่อไป

ดร.สุภทั ร จาปาทอง
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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สารจากนายกเครื อข่ ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์ กรระดับอุดมศึกษา
แห่ งประเทศไทย (ควอท)
สมาคมเครื อข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
จัดการประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 13 ประจาปี 2561 เรื่ อง กลยุทธ์ดิจิทลั สาหรับอุดมศึกษา: การเสริ มสร้ างการ
เรี ย นการสอนและการประเมิ น ผล “Digital Strategies for Higher Education: Enhancing Teaching,
Learning and Assessment” ขึ น้ เพื่ อ เสริ ม สร้ างกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ย นการสอน และการประเมิ น ผลให้
สถาบันอุดมศึกษา สามารถขับเคลื่อนสู่การปฏิบตั ิ รวมทังสรรหาและเชิ
้
ดชูเกียรติอาจารย์ต้นแบบด้ านการ
สอนและมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริ มสนับสนุนการพัฒ นาการเรี ยนการสอนที่ตอบสนองการผลิตบัณฑิตด้ วย
แนวคิดและแนวปฏิบตั ิใหม่ๆ สาหรับโลกในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการนาเสนอบทความวิจัย บทความ
วิชาการเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรี ยนการสอนในรูปแบบนิทรรศการ ด้ วยตระหนักดีว่าการศึกษาเรี ยนรู้
ในยุคปั จจุบนั เปลี่ยนไปจากที่เป็ นรูปแบบเก่าๆ เดิมๆ ที่มีเครื่ องมือ อุปกรณ์เป็ นเอกสาร (Sheet) อาจารย์ใน
ยุคนีต้ ้ องมีการเรี ยนรู้ และปรับตัวให้ ทันผู้เรี ยน โดยเฉพาะรู ปแบบการค้ นคว้ าหาความรู้ ด้ วยสื่อออนไลน์
และสื่อดิจิทลั (Digital) อาจารย์ผ้ ูสอนต้ องสร้ างแหล่งข้ อมูลสารสนเทศให้ มากขึ ้นผ่านเทคโนโลยีเว็บไซต์
และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อประโยชน์ ต่อผู้เรี ยนที่อาจศึกษาหรื อทบทวนด้ วยตนเองเพื่ อนาไปประยุกต์ใช้
แก้ ปัญหาสาหรับการสร้ างอนาคตของผู้เรี ยนต่อไป
ในนามของสมาคมเครื อข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย (ควอท) และคณะกรรมการบริ หาร มุ่งหวังว่าการประชุมวิชาการครัง้ นี ้ จะเป็ นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจยั
ผลงานทางวิ ช าการ ด้ า นนวัต กรรมการจัด การเรี ย นการสอน และการประเมิ น ผลของอาจารย์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาด้ วยกลยุทธ์ดิจิทลั (Digital) เพื่อเกิดเครื อข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้นวัตกรรม
ใหม่ๆ เกี่ยวกับการเรี ยนการสอนที่จาเป็ นต่อการเปลี่ยนแปลงด้ านการศึกษาระหว่างสถาบันและคณาจารย์
อุดมศึกษาทัว่ ประเทศและนานาชาติ ต่อไป

ดร. มัทนา สานติวตั ร
นายกสมาคมเครื อข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ฯ
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บทบรรณาธิการ
การประชุมวิชาการครัง้ ที่ 13 ประจาปี 2561 ของสมาคมเครื อข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และ
องค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
เรื่ อง “กลยุทธ์ ดิจิทัลสาหรับอุดมศึกษา: การเสริ มสร้ างการเรี ยนการสอนและการประเมินผล” มีการเปิ ด
โอกาสให้ ผู้บ ริ ห ารและคณาจารย์ ในระดับ อุด มศึก ษาได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้
ตลอดจนประสบการณ์ จากการปฏิบตั ิจริ ง ในการจัดการเรี ยนการสอนที่ม่งุ เน้ นการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ผ่าน
การนาเสนอบทความวิชาการและบทความวิจยั เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรี ยนการสอนและการประเมินผลใน
รูปแบบ Collaborative Presentation ซึง่ ได้ รับความสนใจจากผู้บริหาร อาจารย์และนักวิชาการส่งบทความ
มานาเสนอเพื่อเผยแพร่ส่สู าธารณะ ประกอบด้ วย บทความวิชาการ จานวน 3 เรื่ อง ที่ส่งเสริมการเรี ยนการ
สอนและการบริ หารจัดการในสถาบันอุดมศึกษา บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทลั ในการพัฒนาการเรี ยนการ
สอน การบริ หารกิจการนักศึกษาภายใต้ บริ บทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย
นอกจากนี ้ ยังมีบทความวิจยั จานวน 16 เรื่ อง ที่เป็ นข้ อมูลเชิงประจักษ์ของผลการพัฒนานวัตกรรม
การเรี ยนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ได้ แก่ บทความวิจยั เกี่ ยวกับการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั ในการ
เรี ยนการสอน เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย อาทิเช่น การสอนแบบโครงงาน แบบอภิปรายกลุ่ม แบบลง
มือปฏิบตั ิจริ ง และผ่านการเล่นเกม อีกทัง้ ยังมีบทความวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาวิธีสอนที่มงุ่ เน้ นการพัฒนา
คุณ ลักษณะที่ พึงประสงค์ และทัก ษะในศตวรรษที่ 21ของผู้เรี ยน ซึ่งผู้อ่านสามารถติดตามเนื อ้ หาและ
รายละเอียดของบทความได้ ในรายงานสืบเนื่องของการประชุมวิชาการฯ ฉบับนี ้
ในนามของคณะทางานจัดประชุม วิชาการ ครัง้ ที่ 13 ประจ าปี 2561 ของสมาคมเครื อข่ายการ
พัฒ นาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) และกองบรรณาธิ การของ
รายงานสื บเนื่ องของการประชุม วิชาการฯ นี ้ ขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณ วุฒิ ในการพิจ ารณาผลงานทาง
วิชาการ รวมถึงคณะทางานจัดประชุมวิชาการฯ ทุกท่าน ที่ช่วยดาเนินการจัดการประชุมเป็ นไปด้ วยความ
เรี ยบร้ อย และหวังเป็ นอย่างยิ่งว่าผู้บริ หาร คณาจารย์ นักวิชาการและผู้อ่านทุกท่านจะได้ รับประโยชน์จาก
ผลงานทางวิชาการและวิจยั ที่เผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องของการประชุมวิชาการฯ นี ้ โดยผลงานที่เผยแพร่
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนี ้ มีคณ
ุ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด หากท่านมีข้อคิดเห็น
หรื อข้ อเสนอแนะ ประการใด ที่จะนาไปสู่การพัฒนา ปรับปรุ งให้ มีคณ
ุ ภาพดียิ่งขึ ้น กองบรรณาธิการยินดี
รับคาแนะนา เพื่อปรับปรุงต่อไป ขอขอบคุณมา ณ ที่นี ้
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พนั ธ์
ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ ควอท
บรรณาธิการ
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โครงการประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 13 ประจาปี 2561
สมาคมเครือข่ ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์ กรระดับอุดมศึกษาแห่ งประเทศไทย (ควอท)
เรื่อง กลยุทธ์ ดจิ ิทัลสาหรั บอุดมศึกษา : การเสริมสร้ างการเรียนการสอนและการประเมินผล
“Digital Strategies for Higher Education: Enhancing Teaching, Learning and Assessment”
ระหว่ างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร
………………………………………………………………….
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบนั เทคโนโลยีเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ โดยมีการนามา
ประยุกต์ใช้ งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในจัดการเรี ยนการสอนและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาอาจารย์ใน
สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงขับเคลื่ อนให้ บัณ ฑิ ตมี คุณ ภาพ ตามนโยบายด้ านการพัฒ นาการศึกษาของ
ประเทศที่ เ น้ น ให้ น าเทคโนโลยี ม าใช้ ป ฏิ รูป การศึก ษา เพื่ อ ให้ เป็ นสัง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ยกระดับ ขี ด
ความสามารถด้ าน ICT และนาไปสู่การพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา นอกจากนีร้ ะบบการศึกษาเป็ นหัวใจ
สาคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยอาจารย์เป็ นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในด้ านการส่งเสริ มการเรี ยนรู้
ให้ กบั ผู้เรี ยนจะเป็ นกลไกที่สาคัญ อันจะนาไปสูก่ ารพัฒนาประเทศตามทิศทางที่วางไว้
การจัดการอุดมศึกษา จึงต้ องพัฒนาบัณฑิตให้ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของความรู้และศาสตร์
ต่างๆ ความเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองอันจะนาไปสู่การพัฒนาพลัง
ปั ญญาที่เข้ มแข็ง สามารถคิดวิเคราะห์ริเริ่ มสร้ างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถแก้ ปัญหาและ
ตัดสินใจอย่างเป็ นระบบได้
สมาคมเครื อข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ได้
ทางานในลักษณะของเครื อข่ายเพื่อสนับสนุนอาจารย์จากมหาวิทยาลั ยต่างๆ ในนานาศาสตร์ เพื่อการ
พัฒ นาตนเองด้ านการจัดการเรี ยนการสอนในฐานะอาจารย์ระดับอุดมศึกษา โดยได้ รับการส่งเสริ มและ
สนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาตังแต่
้ การแต่งตังในรู
้ ปคณะทางาน จน
ภายหลังได้ ก่อตังและท
้
างานในรูปแบบของสมาคมฯ
สมาคมฯ มีภารกิจในการจัดการประชุมวิชาการเป็ นประจาทุกปี เพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ ทังในด้
้ านนวัตกรรมการเรี ยนรู้ แนวคิดและแนวปฏิบตั ิที่เป็ นแบบอย่างที่ดี
ตลอดจนการนาเสนอการวิจยั ต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาการเรี ยนการสอนระดับอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง
เป็ นปี ที่ 13
ในการประชุมวิชาการประจาปี 2561 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ ให้ การสนับสนุน
สมาคมฯ จัด การประชุม วิ ช าการประจ าปี ในหัว ข้ อ กลยุท ธ์ ดิจิ ทัล ส าหรั บ อุด มศึก ษา: การเสริ ม สร้ าง
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การเรี ยนการสอนและการประเมินผล “Digital Strategies for Higher Education: Enhancing Teaching,
Learning.and.Assessment” ขึ น้ เพื่ อเสริ ม สร้ างกลยุ ท ธ์ ก ารเรี ยนการสอน และการประเมิ น ผล
ให้ สถาบันอุดมศึกษา สามารถขับเคลื่ อนสู่การปฏิบัติได้ รวมทัง้ สรรหาและเชิ ดชูเกี ยรติมหาวิทยาลัยและ
อาจารย์ ที่ส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาการเรี ยนการสอนที่ตอบสนองการผลิตบัณฑิตด้ วยแนวคิดและ
แนวปฏิบตั ใิ หม่ๆ ในการจัดการเรี ยนการสอนที่มงุ่ พัฒนาให้ บณ
ั ฑิตมีคณ
ุ ภาพสาหรับโลก ในศตวรรษที่ 21 การ
นาเสนอบทความวิจยั บทความวิชาการเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรี ยนการสอน และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ บู ริ หาร
และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเหล่านี ้ได้ มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดจนประสบการณ์ใน
การจัดการกระบวนการเรี ยนการสอน ที่ม่งุ เน้ นการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิจริ งกับคณาจารย์ระดับอุดมศึกษา
หลากหลายสถาบันทัว่ ประเทศที่เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้
การมอบหมายให้ สมาคมเครื อข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย (ควอท) ดาเนินการจัดประชุม วิช าการประจาปี ของสมาคมดังกล่าว จะเป็ นหนทางสาคัญ ที่รองรับ
การขับเคลื่อนการสร้ างเครื อข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน รวมทัง้
การพัฒนาองค์กรให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ซึง่ จะนาไปสูค่ วามตระหนักรู้ในความสาคัญของเรื่ องนี ้
จนเกิดการสร้ างหน่วยงานรองรับหน้ าที่การพัฒ นาดังกล่าวในแต่ละสถาบันของตนเองได้ เป็ นอย่างดีใน
อนาคต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ให้ ค วามรู้ และแนวคิด ด้ า นกลยุท ธ์ ดิจิ ทัล เพื่ อการเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผล
ในระดับอุดมศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทงชาวไทยและชาวต่
ั้
างประเทศ
2.2 เพื่ อเสริ ม สร้ างกลยุทธ์ ดิจิ ทัลการเรี ยนการสอนและการประเมิ นผล ให้ สถาบันอุดมศึกษา
สามารถขับเคลื่อนสูก่ ารปฏิบตั ใิ นสถาบันอุดมศึกษา
2.3 เพื่อสรรหาและเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยที่มีการส่งเสริ มพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน และ
เชิดชูเกียรติอาจารย์ที่คดิ ค้ นพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนใหม่ๆ
2.4 เพื่อเป็ นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจยั ผลงานทางวิชาการ ด้ านนวัตกรรมการจัดการเรี ยนการสอน
การประเมินผลของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
2.5 เพื่ อสนับสนุนและส่งเสริ มให้ เกิ ดเครื อข่ายความร่ วมมื อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ นวัต กรรมใหม่ ๆ
เกี่ ยวกับการเรี ยนการสอนที่ จ าเป็ นต่อการเปลี่ ยนแปลงด้ านการศึก ษาระหว่างสถาบัน และคณาจารย์
อุดมศึกษาทัว่ ประเทศ
2.6 เพื่อกระตุ้นและส่งเสริ มให้ คณาจารย์ตระหนักในบทบาทและหน้ าที่ในการจัดการเรี ยนการ
สอน ให้ มีคณ
ุ ภาพสอดคล้ องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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3. ขอบเขตและรู ปแบบการดาเนินงาน
การจัดประชุมวิชาการ จะประกอบด้ วยกิจกรรมดังต่อไปนี ้
3.1 การรับ ฟั ง การบรรยายพิ เศษ กลยุท ธ์ ดิจิ ทัล เพื่ อ เสริ ม สร้ าง การจัดการเรี ยนการสอนและ
การประเมินผล ในระดับอุดมศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิทงชาวไทยและต่
ั้
างประเทศ
3.2 การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยที่มีหน่วยงานพัฒนาการเรี ยนการสอน และมีแนวคิด
แนวทางใหม่ๆ ในการส่งเสริมจัดการเรี ยนการสอนที่โดดเด่น
3.3 การนาเสนอบทความวิจยั บทความวิชาการ เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการเรี ยนการสอน
การประเมินผล ของอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการคัดเลือกให้ รางวัลบทความดีเด่น จานวน
3 บทความ
3.4 การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เกี่ยวกับหลักการและแนวทางในการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผลลัพธ์ ที่เป็ น
รูปธรรม โดยมีกิจกรรม Workshop เทคนิคการสอนต่างๆ จากสถาบันอุดมศึกษา
3.5 การออกบูธกิจกรรมด้ านการศึกษา
4. ผู้เข้ าร่ วมประชุม จานวน 500 คน โดยประมาณ ประกอบด้ วย
4.1 ผู้บริหารระดับกระทรวงที่กากับดูแลการอุดมศึกษา
4.2 ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ
4.3 ตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่มีแนวคิดและแนวทางใหม่ๆในการจัดการเรี ยนการสอนที่ม่งุ พัฒนา
ให้ บณ
ั ฑิตมีคณ
ุ ภาพสาหรับโลกในศตวรรษที่ 21
4.4 คณาจารย์และบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา
4.5 คณะกรรมการของ ควอท และผู้ปฏิบตั งิ าน
4.6 นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5. ระยะเวลาดาเนินการและสถานที่
ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขมุ วิท 11) กรุงเทพมหานคร
6. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
6.1 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
6.2 สมาคมเครื อข่ายการพัฒ นาวิช าชีพ อาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
(ควอท)
7. งบประมาณ
7.1 งบประมาณสนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
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7.2 สมาคมเครื อข่ายการพัฒ นาวิช าชี พ อาจารย์ และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่ง ประเทศไทย
(ควอท)
8. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
8.1 สถาบันอุดมศึกษาและคณาจารย์มีแนวทางในการจัดการกลยุทธ์ ดิจิทลั ที่เสริ มสร้ างการเรี ยน
การสอน และการประเมินผล และสามารถขับเคลื่อนสูก่ ารปฏิบตั ิในสถาบันอุดมศึกษา
8.2 สถาบันอุดมศึกษาและคณาจารย์เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรี ยน
การสอนเพื่อสร้ างบัณ ฑิตให้ ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ .ตอบรับสังคมการเรี ยนรู้ ที่ปรับเปลี่ยนตาม
การเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21
8.3 สถาบันอุดมศึกษาและคณาจารย์มีแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรี ยนการสอน
จากงานวิจยั เพื่อขยายผลให้ อาจารย์ในสถาบันนาไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนให้ มีคณ
ุ ภาพ
8.4 สถาบันอุดมศึกษาและคณาจารย์ได้ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในกระบวนการการ
จัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
8.5 สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยพัฒ นาการเรี ยนการสอนในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ เห็นตัวอย่าง
ของ การดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เกิดความคิดอันจะนาไปใช้ และวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
ต่อยอดให้ เกิดนวัตกรรมการเรี ยนรู้ที่ได้ ผลเลิศต่อไป
8.6 เกิดเครื อข่ายผู้ร้ ู ในกระบวนการในการจัดการเรี ยนการสอนในศาสตร์ ต่ าง ๆ และเกิ ดความ
ร่วมมือระหว่างคณาจารย์ทงในและระหว่
ั้
างมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการเรี ยนการสอนในภูมิภาคต่างๆ
ของประเทศอย่างยัง่ ยืนต่อไป
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กาหนดการการประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 13 ประจาปี 2561
สมาคมเครือข่ ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ และองค์ กรระดับอุดมศึกษาแห่ งประเทศไทย (ควอท)
เรื่อง กลยุทธ์ ดจิ ิทัลสาหรั บอุดมศึกษา: การเสริมสร้ างการเรียนการสอนและการประเมินผล
“Digital Strategies for Higher Education: Enhancing Teaching, Learning and Assessment”
ระหว่ างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561
ณ คอนเวนชั่น เอ บี ซี โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีท่ ี 29 มีนาคม 2561
08.00 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 - 09.45 น.

พิธีเปิ ดการประชุมวิชาการ
- กล่าวรายงาน
โดย ดร.มัทนา สานติวัตร
นายกสมาคมเครื อข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
- กล่าวเปิ ด
โดย ดร.สุภัทร จาปาทอง
เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มอบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ และใบประกาศเกียรติคณ
ุ
มหาวิทยาลัยและอาจารย์ 5 สถาบัน

09.45 – 10.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

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 เรื่อง แนวทางการส่ งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษา (PSF)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อานุภาพ เลขะกุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า ธนบุรี
ฏ
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ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรี สขุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พนั ธ์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
12.00 – 12.30 น.

การประชุมสามัญประจาปี สมาคมเครือข่ ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
และองค์ กรระดับอุดมศึกษาแห่ งประเทศไทย (ควอท)

12.30 – 13.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวันและชมนิทรรศการ

13.30 – 16.30 น.

การประชุ มเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ แนวปฏิบัติท่ ีดีในการจั ดการ
เรียนการสอน
ห้ อง 1 คอนเวนชัน่ เอ ชัน้ 1
Best Practice ในการพัฒนาอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อานุภาพ เลขะกุล
ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้ านการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ห้ อง 2 คอนเวนชัน่ บี ชัน้ 1
การจัดทาหลักสูตรที่เน้ น Outcome Based Learning
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าธนบุรี
(อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
ห้ อง 3 คอนเวนชัน่ ซี ชัน้ 1
Student Assessment of Outcome Based Learning
รองศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ห้ อง 4 ออร์ คิด 1 ชัน้ 3
การพัฒนาตนเองเป็ นอาจารย์ มืออาชีพระดับสากลตามมาตรฐาน
UK Professional Standards Framework (UKPSF)
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรี สขุ
Senior Fellow of the Higher Education Academy (UK)
ห้ อง 5 คัทลียา 2 ชัน้ 3
การจัดการเรียนการสอนด้ วยกลยุทธ์ ดจิ ิทัล
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
ฐ
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ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมนั่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดร.ไพฑูรย์ กานต์ธญ
ั ลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
(รับประทานอาหารว่าง ตามสะดวกของวิทยากรแต่ละห้ อง)
วันศุกร์ ท่ ี 30 มีนาคม 2561
09.00 – 10.45 น.
การนาเสนอบทความนวัตกรรมการเรียนการสอน ของอาจารย์ ในรู ปแบบ
นิทรรศการ (Collaborative Presentation)
10.45 – 11.00 น.

พักรับประทานอาหารว่ าง

11.00 – 12.30 น.

ปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง กลยุทธ์ ดจิ ิทัลสาหรั บอุดมศึกษา : การเสริมสร้ างการเรียนการสอน
และการประเมินผล
Digital Strategies for Higher Education: Enhancing Teaching,
Learning and Assessment
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชชั วีร์ สุวรรณสวัสดิ์
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ผู้ดาเนินรายการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พนั ธ์
*** มอบรางวัลผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอน 3 รางวัล ***

12.30 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมนิทรรศการ

13.00 – 16.30 น.

การประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารจัดการเรียนการสอนด้ วยเทคโนโลยี
ห้ อง 1 คอนเวนชัน่ เอ ชัน้ 1
การประยุกต์ ใช้ Microsoft Classroom ในการเรียนการสอน
ดร.สุพจน์ ศรี นตุ พงษ์
ผู้อานวยการโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด
ห้ อง 2 คอนเวนชัน่ บี ชัน้ 1
การประยุกต์ ใช้ Google Classroom ในการเรียนการสอน
คุณพุทธรักษ์ มุลเมือง
Google Certified Trainer บริษัท EduTech (Thailand)
ฑ

การประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 13 ประจาปี 2561

ระหว่างวันที่ 29 -30 มีนาคม 2561

ห้ อง 3 คอนเวนชัน่ ซี ชัน้ 1
ห้ อ งเรี ย น แ ห่ งน วั ต ก รรม ก า รเรี ย น รู้ (Innovative Learning
Classroom)
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.มยุรี ศรี กลุ วงศ์
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
อาจารย์กลุ เชษฐ์ เล็กประยูร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ห้ อง 4 คัทลียา 2 ชัน้ 3
Thai-MOOC by Thailand Cyber University (TCU)
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ภก. ดร.อนุชยั ธีระเรื องไชยศรี
รองผู้อานวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ ไทย
ห้ อง 5 ออร์ คดิ 1 ชัน้ 3
Harmonious Integrated Course Design:
การบูรณาการออกแบบรายวิชาอย่ างไร้ รอยต่ อ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อภินนั ท์ สุวรรณรักษ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16.30 น.
**หมายเหตุ

สรุปประเด็นการประชุม ปิ ดการประชุม
กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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สารบัญ
หน้ า
บทความวิชาการ
การพัฒนาศักยภาพของสายสนับสนุนวิชาการภายใต้ งานวิจัยของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ดร.จรงค์ ศกั ดิ์ พุมนวน สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.......................
บทบาทของเทคโนโลยีดจิ ิทัลในการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มหัทธนทวี และ ดร.พรชัย มงคลวนิ ช มหาวิ ทยาลัยสยาม.......

11

การบริหารกิจการนักเรี ยน : ความท้ าทายภายใต้ บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ดร.นลิ นี สุตเศวต มหาวิ ทยาลัยสยาม....................................................................................

20

1

บทความวิจัย
การประยุกต์ ใช้ ส่ ือโซเชียลมีเดียกระตุ้นการซักถามและการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ
เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกาญจน์ ชานิ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย..........................................
การพัฒนาวิธีการสอนเพื่อส่ งเสริมความสามารถในการสร้ างเว็บไซต์ ของนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง...............................................................................................................................
นวัตกรรมการจัดกลยุทธ์ การเรียนการสอนในห้ องเรี ยนขนาดใหญ่ : การประเมินผลงาน
โดยเพื่อนผ่ านระบบจัดการการเรี ยนรู้ ออนไลน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิ ตา เลิ ศพรกุลรัตน์ มหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ............................
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..................................................................
การสร้ างสื่อเสมือนจริง VR (Virtual Reality) ห้ องปฏิบัตกิ ารภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา ผ่ านเครือข่ ายสังคมออนไลน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ และคณะ
มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี……………………………………………………...…..
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สารบัญ (ต่ อ)
หน้ า
ผลของวิธีสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่ อยต่ อการเรี ยนรู้ และความพึงพอใจในการเรี ยน
ปฏิบัตกิ ารสรีรวิทยาของนักศึกษาแพทย์ ชัน้ ปรีคลินิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.สุวภรณ์ แดนดี และคณะ มหาวิ ทยาลัยอุบลราชธานี ..........................................................
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บทคัดย่ อ
การวิจัยเพื่อแก้ ปัญ หาเฉพาะงานหรื อการพัฒ นางานประจาให้ มีประสิทธิ ภาพในการทางานมากขึ ้น ถื อเป็ น
เครื่ องมือที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงขันพื
้ ้นฐานในตัวบุคคลและในองค์กร การพัฒนางานวิจยั จากงานประจา (Routine
to Research: R2R) ของบุค ลากรสายสนัน สนุน ในสถาบัน อุด มศึก ษา เป็ นการพัฒ นาศัก ยภาพของบุค ลากร ในการ
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึน้ จากงานประจาที่ตนเองปฏิบัติ อยู่และพัฒ นาต่อยอดเป็ นงานวิจัย นาผลที่ได้ มาปรับปรุ งและ
พัฒ นางานให้ มีป ระสิทธิ ภาพมากยิ่งขึน้ สภาคณาจารย์ และพนัก งาน สถาบันเทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ ทหาร
ลาดกระบัง (สจล.) มีบทบาทสาคัญ ในการผลักดันให้ เกิ ดกระบวนการทาวิจัยจากงานประจาของสายสนับสนุน ตาม
กระบวนการจัดการพลังของมนุษย์ที่ปรารถนาจะสร้ างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าให้ แก่องค์กร เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรให้ เป็ น
“องค์ กรสมรรถนะสูง หรื อ High Performance Organization (HPO)” ต่อไป ซึ่งเป็ นอี กหน้ าที่ ห นึ่งที่ สาคัญ ที่ สามารถ
สนับ สนุนให้ สจล. บรรลุเป้าหมายที่ตัง้ ไว้ คือ “เป็ น สถาบันอุด มศึกษาด้ านวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของ
ภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ. 2020”
การด าเนิ น งานในการขับ เคลื่อ นการพัฒ นาศัก ยภาพของสายสนับ สนุน วิ ชาการภายใต้ งานวิจัย ของสภา
คณาจารย์และพนักงาน สจล. มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้ วยการพัฒ นา
งานวิจยั จากงานประจา สามารถแบ่งการดาเนินการออกได้ เป็ น 4 แนวทาง คือ
1) การสร้ างวัฒนธรรมแห่งการเรี ยนรู้ ของบุคลากรในองค์กร ได้ ดาเนินโครงการให้ ความรู้ เกี่ยวกับงานวิจยั จาก
งานประจา เป็ นประจาทุกปี อย่างต่อเนื่อง มีโครงการให้ คาปรึ กษาแก่บคุ ลากรสายสนับสนุน ในลักษณะการเป็ นพี่เลี ้ยง
สาหรับปรึ กษาเรื่ องของการพัฒนางานประจาเป็ นการแก้ ปัญหาหน้ างานประจาที่ทาอยู่ หรื อพัฒนางานประจาให้ ดีขึ ้น
กว่าเดิม เพื่อการพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร
2) การสนับสนุนและส่งเสริ มให้ บคุ ลากรมีการพัฒนา ผลักดันให้ สว่ นบริ หารงานวิจยั ของ สจล. ออกประกาศทุน
วิจยั เพื่อพัฒนางานประจาขึ ้น เพื่อสนับสนุนให้ บคุ ลากรได้ ดาเนินการวิจยั ในโครงการวิจยั ที่มงุ่ ศึกษาหาคาตอบที่เกี่ยวข้ อง
กับการพัฒนางานประจา
3) การสร้ างเวทีวิจยั ผลักดันให้ เกิดเวทีการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ในรู ปแบบการประชุมวิชาการสาหรับงานวิจยั จาก
งานประจาขึ ้นชื่อ “การประชุมวิชาการการวิจยั ระบบการศึกษาไทย (The Conference on Research for Thai Education
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System; CRTES) และเป็ น ผู้รับ ผิ ด ชอบในฐานะบรรณาธิ ก ารวารสารวิ ช าการ ปขมท. รวมทัง้ มี ก ารจัด ตัง้ ส่ว นงาน
วารสารวิชาการ ปขมท. ซึ่งเป็ นวารสารสาหรับการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิชาการจากงานประจาของสายสนับสนุนใน
สถาบันอุดมศึกษาไทย ขึ ้น ณ สภาคณาจารย์และพนักงาน สจล.
4) การสร้ างเครื อข่ายวิจยั มีการสนับสนุนให้ บคุ ลากร ภายใต้ สภาคณาจารย์และพนักงาน สจล. เข้ าร่ วมงานกับ
เครื่ อ ข่ า ยที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การพั ฒ นาองค์ ห ลายหน่ ว ยงาน เช่ น เครื อ ข่ า ยการพั ฒ นาวิ ช าชี พ อา จารย์ แ ละองค์ ก ร
ระดับอุดมศึกษา (ควอท) ที่ประชุมสภาข้ าราชการ พนักงานและลูกจ้ างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และ
เครื อ ข่า ยวิ จัย และนวัต กรรมบุค ลากรสายสนับ สนุน ในสถาบัน อุด มศึก ษา เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด การพัฒ นาองค์ ก รใน
สถาบันอุดมศึกษา ในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
คาสาคัญ: องค์กรสมรรถนะสูง สภาคณาจารย์และพนักงาน งานวิจยั จากงานประจา

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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ความสาคัญและที่มา
ด้ วยภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2554 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) ประกอบด้ วย 4 ด้ าน คือ ด้ านการผลิตบัณฑิต ด้ านการวิจยั ด้ านการให้ บริ การวิชาการ
แก่สงั คม และด้ านการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม นัน้ บุคลากรในมหาวิทยาลัยมีบทบาทหน้ าที่ของตนที่แตกต่างกัน
ในการดาเนินงานเพื่อให้ บรรลุภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาสามารถแบ่งได้ เป็ น 2 กลุม่
คือบุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน โดยบุคลากรสายวิชาการมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนภาระกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย คือการสร้ างบัณฑิตให้ มีลกั ษณะอันพึงประสงค์ ผลิตงานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ หรื อนวัตกรรม รวมทัง้
การนาเสนอหรื อเผยแพร่ผลงานดังกล่าว มีการนาผลงานจากการวิจยั หรื อพัฒนาไปใช้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์จริ ง และการมี
ส่วนร่วมในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ขณะที่บคุ ลากรสายสนับสนุนมีบทบาทสาคัญเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน
ของสายวิชาการเพื่อให้ บรรลุภารกิจของมหาวิทยาลัย สามารถแบ่งบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาเป็ น 2
กลุม่ ย่อย คือ 1) บุคลากรสายสนับสนุนด้ านธุรการ เป็ นกลุม่ บุคลากรที่คอยให้ ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์และวิจยั เรื่ อง
ต่างๆ เพื่อหาข้ อดี ข้ อเสีย พร้ อมทัง้ แนวทางการตัดสินใจของฝ่ ายบริ หาร ได้ แก่กลุ่มงานเฉพาะ เช่น นักวิชาการศึกษา
นักการเงินและบัญชี และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็ นต้ น ซึ่งต้ องมีความแม่นยาและชานาญ เรื่ องกฎ ระเบียบ และ
แนวทางการปฏิบตั ิของตน กลุม่ ย่อยนี ้ยังรวมถึงการทางานด้ านการบริ หารงานทัว่ ไป ตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไป ที่
มีหน้ าที่รับเรื่ อง เสนอเรื่ อง และการประสานงาน ซึ่งต้ องมุ่งเน้ นในเรื่ องความรวดเร็ ว ความถูกต้ อง ถูกที่ และถูกเวลา เป็ น
ต้ น 2) บุคลากรสายสนับสนุนด้ านวิชาการ เช่น นักวิทยาศาสตร์ หรื อนักวิจัย ซึ่งมีหน้ าที่ช่วยเหลื อจัดการดูแลเครื่ องมือ
สารเคมี และอุปกรณ์ในห้ องปฏิบตั ิการ ในการจัดการเรึยนการสอน การวิจยั บริ การวิชาการ รวมถึงการเป็ นผู้ช่วยสอนใน
ภาคปฏิบตั ิ โดยแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนมีความจาเป็ นในการพัฒนาศักยภาพด้ านความรู้
ความเข้ าใจและทักษะในการปฏิบตั ิง านที่รับผิดชอบ ด้ านแนวคิดวิธีการ ขันตอนการท
้
างาน และพัฒนาระบบงานให้ มี
ประสิทธิ ภาพ และด้ านการวางแผนการวิเคราะห์งาน ความสามารถในการแก้ ปัญหาและคิดอย่างเป็ นระบบ (จุฑามาส
และพรนิภา, 2551)
ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2551 มาตรา 27 และ 28 ได้
กาหนดบทบาทและหน้ าที่ของสภาคณาจารย์และพนักงาน ตามข้ อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหาร
ลาดกระบัง ว่าด้ วยสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2555 ดังนี ้ 1) ให้ คาปรึ กษาและข้ อเสนอแนะแก่อธิการบดีและสภา
สถาบันในการบริ หารกิจการของสถาบัน 2) สร้ างและส่งเสริ มความสามัคคีของสภาคณาจารย์และพนักงานสถาบัน 3)
ส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ และผดุงเกียรติของคณาจารย์และพนักงานสถาบัน และ 4) ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น
ตามที่อธิการบดีหรื อสภาสถาบันมอบหมาย (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง , 2551, 2555) ซึ่ง
บทบาทและหน้ าที่เหล่านี ้ โดยส่วนใหญ่เป็ นการดาเนินการแบบการตอบสนองตามที่บคุ ลากรของสถาบันได้ มีการร้ องเรี ยน
หรื อมีความประสงค์ให้ ดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่ไม่ได้ รับความเป็ นธรรมจากการบริ หารกิ จการสถาบัน หรื อเรื่ องที่ไม่
สามารถดาเนินการโดยผ่านสายงานของตนได้ เปรี ยบเสมือนสภาคณาจารย์และพนักงานเป็ นหน่วยงานร้ องทุกข์นนั่ เอง ซึง่
การดาเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงานตามหน้ าที่ในข้ อบังคับนัน้ ยังสามารถดาเนินการได้ ในรู ปแบบการสร้ าง
สนับสนุน และส่งเสริ ม ให้ บคุ ลากรในสถาบันปฏิบตั ิงานตามบทบาทและหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย ด้ วยความตังใจจริ
้
งตาม
ปณิธานที่ว่า “มุ่งมัน่ ให้ การศึกษาและวิจยั เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ควบคู่
จริ ยธรรม และรักษาไว้ ซงึ่ ศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศ” อย่างมีความสุขอีกด้ วย
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จากการประกาศนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งเป็ นรู ปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่
ขับเคลื่อนด้ วยเทคโนโลยี ความคิดสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม นัน้ มหาวิทยาลัยถือได้ ว่าเป็ นหน่วยงานที่สาคัญหน่วยงาน
หนึง่ ที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรให้ มีความก้ าวหน้ าทางด้ านวิทยาการ มีความคิดสร้ างสรรค์ นวัตกรรม โดยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อการวิจยั และพัฒนา เพื่อการต่อยอดในกลุม่ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมทังกลุ
้ ม่ อาหาร เกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุม่ สาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุม่ เครื่ องมืออุปกรณ์อจั ฉริ ยะและระบบเครื่ องกลที่
ใช้ ระบบอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ค วบคุม และกลุ่ม อุต สาหกรรมสร้ างสรรค์ และบริ ก ารที่ มี มูลค่าสูง ด้ ว ยเหตุนี จ้ ึ งถื อ ได้ ว่าเป็ น
หน่วยงานหลักที่สาคัญและต้ องมีการปรับตัวเพื่อการเป็ นมหาวิทยาลัย 4.0 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนกั วิจยั มากกว่า 80%
ของประเทศ และหลายมหาวิทยาลัยมีศกั ยภาพในการสร้ างนวัตกรรมต่อยอดจากงานวิจยั พื ้นฐานหรื อประยุกต์ จึ งเป็ นการ
สมควรที่จะสนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยมีบทบาทที่เข้ มแข็งในด้ านนี ้ ทางานร่วมกันเป็ นเครื อข่ายเพื่อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง
ของระบบสร้ างนวัตกรรมของประเทศ (กองบริ หารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559) ภายใต้ ปัญหาหลาย
ประการของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ยงั ต้ องได้ รั บการแก้ ไขอีกมากมาย เช่น ปั ญหางบประมาณด้ านการศึกษาที่ค่อนข้ าง
สูงเมื่อเปรี ยบเทียบกับต่างประเทศ ปั ญหาด้ านการปรับตัวเพื่อรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาล การเปิ ดหลักสูตรที่มี
ความซา้ ซ้ อนกันและไม่ตรงตามศักยภาพหรื อความเชี่ ยวชาญ การเน้ นจัด การศึกษาเชิงพาณิ ชย์ การมีทั กษะปั ญ หา
ภาษาอังกฤษของบุคลากรอยู่ในระดับต่า ปั ญหาธรรมาภิบาลหรื อการบริ หารงาน และงานวิจัยไม่มีคณ
ุ ภาพหรื อไม่ตอบ
โจทย์การแก้ ปัญหาและพัฒนาประเทศ เป็ นต้ น นอกจากนี ้การวิจยั ในระดับอุดมศึกษาส่วนใหญ่ม่งุ เน้ นเอาจานวนผลงาน
การตีพิมพ์เพื่อใช้ ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสายวิชาการ โดยให้ ความสาคัญกับการวิจยั จากงานประจาของสาย
สนับ สนุน ค่อ นข้ างน้ อ ย ซึ่งในความเป็ น จริ ง แล้ ว การวิ จัย เพื่ อ แก้ ปั ญ หาเฉพาะงานหรื อ การพัฒ นางานประจ าให้ มี
ประสิทธิภาพในการทางานมากขึ ้นนัน้ ถือเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงขันพื
้ ้นฐานในตัวบุคคลและใน
องค์ ก ร ดั ง นั น้ การพั ฒ นางานวิ จั ย จากงานประจ า (Routine to Research: R2R) ของบุ ค ลากรสายสนั น สนุ น ใน
สถาบันอุดมศึกษา จึงเป็ นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ในการสังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึน้ จากงานประจาที่ตนเอง
ปฏิบตั ิอยูแ่ ละพัฒนาต่อยอดเป็ นงานวิจยั นาผลที่ได้ มาปรับปรุงและพัฒนางานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น (จรวยพร และ
อรัญ ญา, 2551) และมี ส่วนสาคัญ ยิ่งในการส่งเสริ ม สนับ สนุนการปรั บตัวให้ เป็ นมหาวิทยาลัย 4.0 ไปพร้ อมกับ สาย
วิชาการ R2R กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็ นแนวทางที่เป็ นความท้ าทายสาหรับผู้บริ หารการศึกษา ที่จะนามาใช้ ใน
องค์กรเพื่อพัฒนาคนให้ พฒ
ั นางานอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลังจากมีการดาเนินการนา R2R ไปใช้
ในหน่วยงานทางบริ การสุขภาพ และหน่วยงานที่ส่งเสริ มคุณ ภาพงาน ทางสุขภาพอย่างประสบความสาเร็ จและเป็ น
รูปธรรม จึงควรมีการสนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารการศึกษาใช้ R2R ในการสร้ างวัฒนธรรมองค์กรให้ เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้เพื่อ
พัฒ นาคนและคุณ ภาพการศึก ษา (มุกดา, 2558) ทัง้ นีบ้ ุค ลากรจะทางานอย่ างเป็ นระบบได้ นนั ้ ต้ องประกอบด้ วย 4
องค์ประกอบ คือ 1) สร้ างวัฒนธรรมของการให้ บริ การ 2) สร้ างวัฒนธรรมของการอยากเรี ยนรู้ 3) รู้กระบวนการเรี ยนรู้ และ
4) รู้ กระบวนการวิจัย โดยผู้บริ หารองค์กรสนับสนุนการสร้ างบรรยากาศโดยยกย่ องผู้ที่พัฒนางานอยางสม่าเสมอ และ
สนับ สนุน การใช้ R2R ในการพัฒ นางานที่น าไปสู่การพัฒ นาความรู้ และการพัฒ นาคน (ปนัดดา, 2557) ซึ่งผู้บ ริ หาร
การศึก ษาควรมี ก ารน า R2R มาพัฒ นาคนเพื่ อ การพัฒ นาคุณ ภาพงาน และเป็ น หลัก สาคัญ ในการพัฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาและส่งเสริ มบุคคลกรให้ พฒ
ั นางานอย่างเป็ นระบบ (มุกดา, 2558)
ดังนัน้ บทบาทในการสร้ าง สนับสนุน และส่งเสริ ม ให้ บคุ ลากรสายสนับสนุนใน สจล. มีวฒ
ั นธรรมการเรี ยนรู้ การ
รู้ จัก ตัง้ ค าถามจากปั ญ หางานประจ า และช่ว ยหาค าตอบ ของสภาคณาจารย์ และพนัก งาน จึ งเป็ น สิ่งจาเป็ น ที่ ต้ อ ง
ดาเนินการควบคู่กนั ไปกับหน้ าที่ที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น โดยการผลักดันให้ เกิดกระบวนการทางานวิจัยจากงานประจาของ
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สายสนับ สนุน ตามกระบวนการจัด การพลังของมนุษ ย์ ที่ ป รารถนาจะสร้ างสรรค์ สิ่ ง ที่ มี คุณ ค่ า ให้ แก่ อ งค์ ก ร โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการด้ วยการพัฒนางานวิจัยจากงานประจา และการ
ขับ เคลื่ อ นองค์ ก รให้ เป็ น “องค์ ก รสมรรถนะสูง หรื อ High Performance Organization (HPO)” ต่อ ไป ซึ่ งจะเป็ น การ
สนับสนุนให้ สถาบันบรรลุเป้าหมายที่ตงั ้ ไว้ คื อ “เป็ นสถาบันอุดมศึกษาด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของ
ภูมิภาคอาเซียน ในปี ค.ศ. 2020”

การดาเนินงาน
การดาเนินงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพของสายสนับสนุนวิชาการภายใต้ งานวิจยั บทบาทในการ
สร้ าง สนับสนุน และส่งเสริ ม ให้ บคุ ลากรสายสนับสนุนใน สจล. มีวฒ
ั นธรรมการเรี ยนรู้ การรู้จกั ตังค
้ าถามจากปั ญหางาน
ประจา และช่วยกันหาคาตอบ ของสภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
สามารถแบ่งการดาเนินการออกได้ เป็ น 4 แนวทาง ดังนี ้
1) การสร้ างวัฒนธรรมแห่งการเรี ยนรู้ของบุคลากรในองค์กร
2) การสนับสนุนและส่งเสริ มให้ บคุ ลากรมีการพัฒนางานประจา
3) การสร้ างเวทีวิจยั ผลักดันให้ เกิดเวทีการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้
4) การสร้ างเครื อข่ายวิจยั

ผลการดาเนินงาน
การด าเนิ น งานในการขับ เคลื่อ นการพัฒ นาศัก ยภาพของสายสนับ สนุน วิ ชาการภายใต้ งานวิจัย ของสภา
คณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง มีผลการดาเนินงานการตามภาพที่ 1
ดังนี ้
1) การสร้ างวัฒนธรรมแห่งการเรี ยนรู้ของบุคลากรในองค์กร สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง สนับสนุนการให้ ความรู้ เรื่ องการพัฒนางานประจาผ่านงานวิจยั อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่ ม
จากการให้ บคุ ลากรตังโจทย์
้
วิจยั จากปั ญหาหน้ างาน จากนันจึ
้ งช่วยกันหาคาตอบ และให้ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการหา
คาตอบอย่างมีระบบ โดยมุ่งเน้ นการวิจัยเพื่อ แก้ ไข ปรับ ปรุ ง หรื อพัฒ นางานประจาเพื่ อการบริ การที่ ดีขึน้ ตามวงล้ อ
คุณ ภาพ PDCA ภายใต้ เครื่ องมือ Kaizen, Lean R2R และ Checklist เป็ นต้ น สภาคณาจารย์ และพนักงาน และยังมี
โครงการให้ ความรู้ เบือ้ งต้ นเกี่ ยวกับงานวิจัยจากงานประจา เป็ น ประจาทุกปี อย่ างต่อเนื่อง สาหรับ บุคลากรใหม่หรื อ
บุคลากรที่สนใจ มีโครงการต่อเนื่องเกี่ยวการวิเคราะห์งานจากงานประจา เพื่อค้ นหาสาเหตุของปั ญหาที่แท้ จริ งจากงาน
ประจา รวมทัง้ กระบวนการตัง้ โจทย์ วิจัยและการวิจัยในบริ บทของการวิจัยจากงานประจาสาหรับบุคลากรที่ต้องการ
แก้ ปัญหาที่เกิดขึน้ จากงานประจา รวมทังต้
้ องการพัฒนางานประจาให้ มีคณ
ุ ภาพที่ดีขึ ้น ผู้รับบริ การได้ รับบริ การที่ดีขึ ้น มี
โครงการให้ คาปรึกษาแก่บคุ ลากรสายสนับสนุน ในลักษณะการเป็ นพี่เลี ้ยง สาหรับปรึ กษาเรื่ องของการพัฒนางานประจา
เป็ นการแก้ ปัญ หาหน้ างานประจาที่ทาอยู่ หรื อพัฒ นางานประจาให้ ดีขึ ้นกว่าเดิม เพื่อการพัฒ นาตน พัฒ นางาน และ
พัฒ นาองค์กร ซึ่งจากการดาเนินงานในโครงการดังกล่าวมาเป็ นระยะเวลา 3 ปี มีผ้ ูเข้ าร่ วมโครงการ มากกว่า 50 ราย
ส่งผลให้ บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้ าเจ้ าคุณ ทหารลาดกระบัง สามารถนาผลงานที่แก้ ไข
ปรับปรุ ง และพัฒนาขึน้ เพื่อเสนอขอแต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งที่สงู ขึ ้นได้ มากกว่า 10 ราย และอีกกว่า 20 ราย ที่มีการ
ปรับปรุงงานอย่างเป็ นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
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2) การสนับ สนุน และส่งเสริ ม ให้ บุคลากรมี ก ารพัฒ นา สภาคณาจารย์ และพนัก งาน ผลัก ดัน ให้ ส่วนบริ หาร
งานวิจยั ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง ออกประกาศทุนวิจยั เพื่อพัฒนางานประจาขึ ้น เพื่อ
สนับสนุนให้ บคุ ลากรได้ ดาเนินการวิจยั ในโครงการวิจยั ที่ม่งุ ศึกษาหาคาตอบที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนางานประจา รวมทัง้
สนับสนุนและส่งเสริ มให้ สายสนับสนุนสามารถเขียนข้ อเสนอโครงการวิจยั ได้ ทาให้ สายสนับสนุนเกิดกระบวนการคิดอย่าง
เป็ นระบบ รู้จกั การวางแผนและการดาเนิงานที่เป็ นระบบ เพื่อให้ ได้ ผลการวิจยั ที่นา่ เชื่อถือและนามาใช้ งานได้ จริ งต่อไป
3) การสร้ างเวทีวิจยั ผลักดันให้ เกิดเวทีการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ในรูปแบบต่างๆ ดังนี ้
3.1) การประชุมวิชาการการวิจัยระบบการศึกษาไทย (The Conference on Research for Thai Education
System; CRTES) โดยจะจัดขึ ้นเป็ นประจาประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี ซึง่ สามารถติดตามรายละเอียดได้
ทางเวปไซต์ https://www.thaieduresearch.com โดยครัง้ ที่ 1 จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม นงนุช
การ์ เด้ น รี สอร์ ท จังหวัดชลบุรี มีบทความวิชาการและบทความวิจยั จากงานประจา เข้ าร่ วมประชุม 36 ผลงาน ขณะที่ ครัง้ ที่
2 จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร มี
บทความวิ ช าการและบทความวิ จัย จากงานประจ า เข้ าร่ ว มประชุ ม 28 ผลงาน ซึ่ งมี ก ารน าเสนอผลงานมี ทัง้ ระดับ
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ของ ครู อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีการบรรยายพิเศษจาก
วิทยากรผู้ทรงคุณ วุฒิ ด้ านการวิจัยจากงานประจาและการวิจัยในชัน้ เรี ยน การเสวนาและการบรรยายพิ เศษโดยผู้ที่ มี
ผลงานวิจยั ที่ได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่ แล้ วและมีการนามาใช้ แก้ ปัญหาหรื อพัฒนางานได้ จริ ง รวมทังการแสดงนิ
้
ทรรศการ
จากโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจาสูง่ านวิจยั ระดับประเทศ (R2R ประเทศไทย)
การวิจยั ในสถาบันการศึกษาในปั จจุบนั ส่วนใหญ่นนมุ
ั ้ ง่ เน้ นไปในด้ านการพัฒนาองค์ความรู้ และสร้ างสรรค์
นวัตกรรม มีการนับผลงานการตีพิมพ์มาใช้ ในการประกันคุณภาพการศึกษา แต่จะให้ ความสาคัญกับการวิจยั จากงาน
ประจาและการวิจยั ในชันเรี
้ ยนค่อนข้ างน้ อยมาก ดังนัน้ การวิจยั เพื่อแก้ ปัญหาหน้ างานหรื อเพื่อการพัฒนางานประจาให้ มี
ประสิทธิภาพในการทางานมากขึ ้นนี ้ จะเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญที่ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงขันพื
้ ้นฐานในตัวบุคคลและใน
องค์กร เป็ นการเริ่ มต้ นของคนหน้ างานเพื่อพัฒนาการทางานประจาที่จะก่อให้ เกิดประโยชน์อย่างมากต่อองค์กรและจะ
ส่งผลไปสู่สงั คมโดยรวม ขณะที่การวิจยั ในชัน้ เรี ยนเป็ นการวิจยั ของครู หรื ออาจารย์ที่สงั เกตเห็นปั ญหาบางประการของ
นักเรี ยนหรื อนักศึกษา จึงเป็ นการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปั ญหา หาวิธีการแก้ ไข และดาเนินการแก้ ไขไปพร้ อมๆ กับการ
สอน โดยการวิจยั ในชันเรี
้ ยนนี ้เป็ นการวิจยั เพื่อพัฒนาผู้เรี ยน มิใช่เพื่อขอผลงานของผู้ทาวิจยั จะเห็นได้ วา่ ระบบการศึกษา
ไทยนอกจากการกาหนดหลักสูตร จุดมุ่งหมาย แนวนโยบาย ระบบการจัดแล้ ว ยังต้ องให้ ความสาคัญของแนวทางในการ
จัดการศึกษาทัง้ ระบบ เพื่อ ให้ การศึกษาช่ วยพัฒ นาชี วิตของคนไปในแนวทางที่ พึงประสงค์ ดังนัน้ การวิจัยในระบบ
การศึกษาไทย จึงเป็ นสิง่ ที่จาเป็ นอย่า งยิ่งสาหรับการผลักดันในการพัฒนาทังทางด้
้
านวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
การบริ หารจัดการ นาไปสูก่ ารพัฒนาการอุดมศึกษาอย่างยัง่ ยืนต่อไป สาหรับการประชุมวิชาการการวิจยั ระบบการศึกษา
ไทย มีวตั ถุประสงค์ดงั นี ้ 1) เพื่อเป็ นเวทีเผยแพร่ ผลงานวิจยั และแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างนักวิจัยรุ่ นใหม่กับนักวิจัย
อาวุโส แหล่งทุน และผู้ใช้ ผลงานวิจยั 2) เพื่อเป็ นการประกาศผลงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพและสามารถนาไปแก้ ปัญหางานหรื อ
การพัฒนางานได้ จริ ง และสามารถนาแนวทางนี ้ไปใช้ กบั หน่วยงานการศึกษาอื่นได้ 3) เพื่อสร้ างแรงบันดาลใจแก่บคุ ลากร
ในสถาบันการศึกษาทุกระดับ ในการนาความรู้ ที่ได้ รับไปใช้ ในการพัฒนางาน และ 4) เพื่อเชื่อมโยงและขยายเครื อข่าย
นักวิจัยในระบบการศึกษาไทย ทังนี
้ ้ในการประชุมจะจัดให้ มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การประกวด
ผลงานวิจยั ที่ได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้ วและมีการนามาใช้ แก้ ปัญหาหรื อพัฒนางานประจาได้ จริ ง การประกวดการวิจยั
ในห้ องเรี ยนทังระดั
้ บมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา การบรรยายพิเศษสาหรับผลงานที่ชนะการประกวด การแสดงผล
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งานการวิจัยใหม่ของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และบุคลากรทัว่ ไปในรู ปแบบของโปสเตอร์ และการแสดง
นิทรรศการหน่วยงานต่างๆ
3.2) การจัดตังส่
้ วนงานวารสารวิชาการ ปขมท. ขึ ้น ณ สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง โดยรองประธานสภาคณาจารย์ และพนักงาน คนที่ 1 ได้ รับมอบหมายจากที่ ประชุมสภา
ข้ า ราชการ พนั ก งานและลูก จ้ างมหาวิ ท ยาลัย แห่ งประเทศไทย (ปขมท.) ให้ เป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบในฐานะบรรณาธิ ก าร
วารสารวิ ชาการ ปขมท. และให้ มี บุคลากรสายวิ ชาการและสายสนับสนุนวิ ชาการในสถาบันเป็ นคณะกรรมการในกอง
บรรณาธิ การด้ วย ซึ่งวารสารวิชาการ ปขมท. เป็ นวารสารที่ จัดท าขึน้ เพื่ อการเผยแพร่ งานวิชาการและบทความวิจัยของ
บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา และเป็ นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะ เป็ นสื่อกลางใน
การเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ ของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา อันเป็ นแนวทางนาไปสู่การแก้ ไขปั ญหาร่ วมกัน
และบังเกิดประสิทธิ ภาพในการทางาน โดยได้ เริ่ มจัดทาวารสารตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2555 เป็ นต้ นมา และได้ ดาเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 7 วารสารมีกาหนดออกปี ละ 3 ฉบับ ดังนี ้ ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม) และ
ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม) บทความวิชาการและบทความวิจยั ที่จะนามาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท. นี ้ จะต้ องได้ รับ
การตรวจสอบทางวิชาการ (Peer review) ก่อน จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานันๆ
้ จานวน 3 ท่าน เพื่อให้ วารสารมีคณ
ุ ภาพใน
ระดับมาตรฐานสากล และนาไปอ้ างอิงได้ และสามารถส่งบทความวิ ชาการหรื อบทความวิจัย (ทางออนไลน์เท่านัน้ ) ได้ ที่
http://www.council-uast.com โดยไม่มีคา่ ใช้ จ่ายใดๆ ทังสิ
้ ้น
4) การสร้ างเครื อข่ายวิจยั มีการสนับสนุนให้ บคุ ลากร ภายใต้ สภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง เข้ าร่วมงานกับเครื่ อข่ายที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาองค์หลายหน่วยงาน
4.1) สมาคมเครื อข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ซึง่ จัดตัง้
โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งรู ปแบบการเรี ยนการสอน
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ และองค์กรในการจัดการเรี ยนการสอนให้ ทนั สมัยและมีคณ
ุ ภาพ โดยมีพนั ธกิจคือ
1) สร้ างพันธมิตรระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย เพื่อดาเนินพันธกิจร่ วมกัน ในการผลิตบัณฑิตทีมีคณ
ุ ลักษณะ
ตอบสนองความต้ องการของสังคมไทย และสังคมโลก 2) สร้ างความสมานฉันท์ระหว่างสถาบันสมาชิก เพื่อให้ องค์กรมีความ
มัน่ คงและยัง่ ยืนในการปฏิบตั ิพันธกิจดังกล่าว 3) กาหนดบทบาทหลักในการชีน้ าแนวทางการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 4)
พัฒนาการเรี ยนการสอนและองค์กร ที่มีต่อกระบวนการเรี ยนรู้ และสัมฤทธิผลทางการศึกษาของผู้เรี ยนให้ สามารถรองรับ
และสนองตอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศกระตุ้นให้ สถาบันทุกแห่ง มีหน่วยงานในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 5) กระตุ้น
และสนับสนุนให้ สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งมีหน่วยงานที่ทาหน้ าที่ในการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การเรี ยนการสอน และการ
พัฒนาองค์กร 6) ขยายความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจยั ด้ านการพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาระหว่างองค์กร สถาบัน
และสมาชิ ก ทัง้ ในระดับชาติ และระดับสากล 7) สร้ างเวทีสาหรั บการเรี ยนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทัง้ ปั ญ หา และ
อุปสรรคของการพัฒนา เพื่อนาไปสูแ่ นวทางการพัฒนาและแก้ ปัญหาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น และ 8) สนับสนุนการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ทางการศึกษา โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันสมาชิก และพันธมิตรต่างประเทศ
4.2) ที่ประชุมสภาข้ าราชการ พนักงานและลูกจ้ างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ก่อกาเนิดขึ ้น ด้ วย
ความมุ่งมัน่ ของผู้แทนข้ าราชการ สาย ข-ค และลูกจ้ างประจา ในมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายสันๆ
้ ชัดเจน ตรงไปตรงมา
ในขณะนันว่
้ า “คิดและทาเพื่อเพื่อนข้ าราชการและลูกจ้ างฯ” ก่อกาเนิดจากสภาข้ าราชการ และผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา
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ต่างๆ ได้ มีการรวมตัวและจัดประชุมในลักษณะการประชุมทางวิชาการหรื อประชุมสัมมนา หลายครัง้ และในการประชุมฯ
ครั ง้ ที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจากการปรึ กษาหารื อร่ วมกัน จึงเป็ นที่ มาและก่ อก าเนิ ดเป็ น ปขมท. ในวันที่ 27
มกราคม 2536 และได้ มีประกาศใช้ ข้อบังคับที่ประชุมประธานสภาข้ าราชการและลูกจ้ างมหาวิทยาลัยทัว่ ปะเทศ (ปขมท.)
ว่าด้ วย การบริ หารงานของที่ประชุม พ.ศ. 2536 ต่อมาได้ มี การเปลี่ยนชื่ อองค์ กร ปขมท. เป็ น ที่ ประชุมสภาข้ าราชการ
พนักงานและลูกจ้ างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยมีเจตจานงให้ ปขมท. เป็ นองค์กรที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่อสร้ างเสริ มความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือ แลกเปลีย่ นความรู้และประสบการณ์และเผยแพร่ความรู้ วิทยาการใหม่ๆ
ตลอดจนส่งเสริ มให้ มีการปฏิบตั ิต่อข้ าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ อย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม และมีพนั ธกิจ คือเป็ น
องค์กรตัวแทนประสานสัมพันธ์ ทุกสถาบันอุดมศึกษา ช่วยชี ้แนะและแก้ ไขปั ญหา มุ่งมัน่ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้
ข้ อมูลข่าวสาร ร่วมวิวฒ
ั นาการอุดมศึกษาไทย
4.3) เครื อข่ายวิจยั และนวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา จัดตังโดย
้ ปขมท. ตังแต่
้ ปี พ.ศ.
2552 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ บคุ ลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาได้ มีโอกาสแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการทาวิจยั
และการทาผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้ มีการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง
บุคลากรสายสนับ สนุน ในสถาบันอุดมศึ ก ษา โดยเฉพาะสถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าเจ้ าคุณ ทหาร
ลาดกระบัง จาเป็ นต้ องปรับตัวให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง และแสวงหากลยุทธ์ ในการปฏิบตั ิภารกิจของตนเองให้ มีความ
เข้ มแข็งอยู่เสมอ มีการผนึกกาลังสร้ างความร่ วมมือ โดยการประสานงานและใช้ ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญในแต่ละ
สถาบันที่มีอยู่มาบูรณาการให้ เกิดประโยชน์สงู สุดในรู ปการทางานแบบเครื อข่ายความร่ วมมือ ซึ่งจะเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญ
ประการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริ มความเข้ มแข็งซึ่งกันและกัน และนาไปสู่การพัฒนาองค์กรในสถาบันอุดมศึกษา ในทิศทาง
เดียวกันอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน

สรุปผล
การด าเนิ น งานในการขับ เคลื่อ นการพัฒ นาศัก ยภาพของสายสนับ สนุน วิ ชาการภายใต้ งานวิจัย ของสภา
คณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุค ลากรสายสนับ สนุน วิชาการด้ วยการพัฒ นางานวิจัยจากงานประจา และเพื่ อ การขับ เคลื่อ นองค์ ก รให้ เป็ น องค์ ก ร
สมรรถนะสูงต่อไป ดาเนินการได้ เป็ น 4 แนวทาง คือ 1) การสร้ างวัฒนธรรมแห่งการเรี ยนรู้ของบุคลากรในองค์กร สนับสนุน
การให้ ความรู้ เรื่ องการพัฒนางานประจาผ่านงานวิจยั อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่ มจากการให้ บคุ ลากรตังโจทย์
้
วิจยั จากปั ญหา
หน้ างานแล้ วช่วยกันหาคาตอบ ตามวงล้ อคุณภาพ PDCA 2) การสนับสนุนและส่งเสริ มให้ บคุ ลากรมีการพัฒนา ผลักดัน
ให้ ส่วนบริ หารงานวิจัยของสถาบัน สนับสนุนให้ บุคลากรได้ ดาเนินการวิจัยในโครงการวิจัยในบริ บทของสายสนับสนุน
วิชาการ 3) การสร้ างเวทีวิจัย โดยผลักดันให้ เกิ ดเวทีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ทั ง้ ในรู ปแบบการประชุม วิชาการ และการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั ในวารสารวิชาการ และ 4) การสร้ างเครื อข่ายวิจยั เพื่อให้ เกิดการพัฒนาองค์กรในสถาบันอุดมศึกษา
ในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
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ภาพที่ 1 บทบาทของสภาคณาจารย์และพนักงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุ ณ ทหารลาดกระบัง ต่อการ
พัฒนาศักยภาพของสายสนับสนุนวิชาการภายใต้ งานวิจยั

ข้ อเสนอแนะ
ถึงแม้ ว่าบทบาทในการสร้ าง สนับสนุน และส่งเสริ ม ให้ บุคลากรสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย มีวฒ
ั นธรรมการ
เรี ยนรู้ ไม่ได้ เป็ นหน้ าที่ หลักของสภาคณาจารย์ และพนักงาน ในมหาวิทยาลัยต่างๆ แต่ในปั จจุบันถื อได้ ว่าเป็ นหน้ าที่ ที่
จาเป็ นต้ องมีการดาเนินการโดยเร่ งด่วน ทังนี
้ ้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติที่เกิดขึ ้นกับสถาบันอุดมศึกษาในปั จจุบนั
โดยมีข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินการของสภาคณาจารย์และพนักงาน ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ดังนี ้
1) การดาเนินการเชิงรุกในโครงการต่างๆ ทังการสร้
้
างวัฒนธรรมแห่งการเรี ยนรู้ของบุคลากรในองค์กร การสนับสนุน
และส่งเสริ มให้ บคุ ลากรมีการพัฒนางานประจา การสร้ างเวทีวิจัยเพื่อผลักดันให้ เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และการสร้ าง
เครื อข่ายวิจยั ให้ เป็ นการร่วมมือกับส่วนบริ หารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้ เกิดการพัฒนาคนและพัฒนาองค์กรไปในทางเดียวกัน
ควรมีแผนการดาเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี อาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละประเด็นการสร้ าง สนุบสนุน และส่งเสริ ม ซึ่ง
พิจารณาจากการดาเนินกิจกรรมของส่วนบริ หารทรัพยากรบุคคลเป็ นหลัก และมีสภาคณาจารย์และพนักงาน เป็ นองค์กรที่
ช่วยในการส่งเสริ มและสนับสนุนการดาเนินโครงการต่างๆ
2) ความสอดคล้ องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย การดาเนินการกิจกรรมต่างๆ ต้ องมีความสอดคล้ องกับนโยบาย
ของแต่ละมหาวิทยาลัย ทัง้ นี เ้ พื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน และส่งผลต่อการพัฒนาองค์ กรอย่างยั่ งยืนต่อไป ซึ่ง
บ่อยครัง้ ที่บางมหาวิทยาลัยนารู ปแบบการการสร้ าง สนับสนุน และส่งเสริ ม ให้ บคุ ลากรสายสนับสนุนในสถาบันการศึกษามี
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วัฒนธรรมการเรี ยนรู้ โดยไม่ได้ คานึงถึงนโยบายและบริ บทของมหาวิทยาลัยของตน สุดท้ ายแล้ วการดาเนินการดังกล่าวก็ไม่
สามารถนามาใช้ ได้ จริ ง
3) บทบาทและหน้ าที่ของสภาคณาจารย์และพนักงาน ของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยส่วนใหญ่เป็ นการดาเนินการแบบ
การตอบสนองตามที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ มีการร้ องเรี ยนหรื อมีความประสงค์ให้ ดาเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่ไม่ได้ รับ
ความเป็ นธรรมจากการบริ หารกิจการมหาวิทยาลัย หรื อเรื่ องที่ไม่สามารถดาเนินการโดยผ่านสายงานของตนได้ เปรี ยบเสมือน
สภาคณาจารย์และพนักงานเป็ นหน่วยงานร้ องทุกข์นนั ้ เป็ นการตอบสนองทางเดียวซึ่งมีปริ มาณการตอบสนองดังกล่าวน้ อย
มาก หรื อให้ มีการเดือดร้ อนจริ งๆ ถึงจะมีการดาเนินการ ซึ่งการดาเนินงานของสภาคณาจารย์และพนักงานตามหน้ าที่ใน
ข้ อบังคับนัน้ ยังสามารถดาเนิ นการได้ ในรู ปแบบการสร้ าง สนับสนุน และส่งเสริ ม ให้ บุคลากรในสถาบันปฏิ บัติ งานตาม
บทบาทและหน้ าที่ ที่ ได้ รับมอบหมาย เมื่ อเล็งเห็ นว่ าการปฏิ บัติ งานดังกล่าวสามารถ สร้ าง สนับสนุน และส่งเสริ ม ให้
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนามากขึ ้น

เอกสารอ้ างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. 2554. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554. ราชกิจจานุเบกษา,
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บทบาทของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ในการปรั บเปลี่ยนการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษา
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พรชัย มงคลวนิช
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มหาวิทยาลัยสยาม
บทคัดย่ อ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จะมี ผลให้ เกิ ด การปรั บ เปลี่ยนรู ปแบบของการอุด มศึก ษาในภาพรวม จาก
การศึกษาเปรี ยบเทียบเอกสารและข้ อมูลต่างๆ พบว่าแนวโน้ มที่สาคัญมีดงั นี ้ 1. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการเรี ยนรู้
โดยส่งเสริ มการแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกวิทยาเขตโดยมีนักศึกษาเป็ นศูนย์ กลาง 2. มีการใช้
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการปฏิบตั ิงานจริ ง (Employability) 3. ความร่วมมือ การปรับเปลีย่ นให้ เป็ นชุมชนของ
ผู้ปฏิบตั ิ (Community of Practice) และสร้ างผู้นาที่รอบรู้ ในสหสาขา 4. เน้ นพัฒนากลยุทธ์ ในการใช้ เทคโนโลยีออนไลน์
อุปกรณ์เคลือ่ นที่ และการเรี ยนรู้แบบผสมผสาน ในการพัฒนาผลการเรี ยนรู้ 5. การให้ ความสาคัญในการพัฒนาระบบการ
เรี ยนรู้ ตลอดชี วิต (Lifelong Learning) ของทัง้ คณาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ และนัก ศึกษาไปพร้ อมๆ กันอย่างต่อเนื่อ งและมี
ประสิทธิผล นอกจากนัน้ ก็มีแนวโน้ มจากการสร้ างเหมืองข้ อมูล (data mining) จากระบบ LMS (Learning Management
System) เพื่อปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนให้ เหมาะสมกับสภาพของผู้เรี ยนยิ่งขึ ้น และการสร้ างนิเวศวิทยาในการเรี ยนรู้
ในลักษณะของ Makerspace อีกด้ วย จากแนวโน้ มดังกล่าวมหาวิทยาลัยสยามในฐานะที่เป็ นสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง
จึง ได้ จัด ท ากลยุท ธในการปรั บ เปลี่ ย นการเรี ย นการสอนและการวิจัย ให้ สอดคล้ อ งและทัน ต่ อ การเปลี่ย นแปลงของ
เทคโนโลยี โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็ น open platform และใช้ hardware ในลักษณะ BYOD (Bring Your Own
Devices) และสร้ างประสบการณ์การเรี ยนรู้โดยไม่ติดกับประเภทชนิดของอุปกรณ์ และทางานร่วมกันโดยใช้ software ที่มี
ความหลากหลายและเป็ น open software แต่สามารถทางานร่ วมกันได้ บน digital platform เดียวกัน สาหรับ software
ที่ใช้ อาทิเช่น Moodle และ Kahoot เป็ นต้ น
คาสาคัญ: เทคโนโลยีการศึกษา ผลการเรี ยนรู้ การเรี ยนรู้ตลอดชีวติ

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

บทนา
ปั จจุบนั และในอนาคตอีกห้ าปี ข้างหน้ าแนวโน้ มและการพัฒนาเทคโนโลยีจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้ าน
การศึกษา จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 78 คน ซึ่งปรากฎใน NMC Horizon Report ปี 2017 (Adam และคณะ 2017)
สรุ ปได้ ว่าในภาพใหญ่แล้ วเทคโนโลยีจะมีบทบาทในการปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอนระดับอุดมศึกษาใน1-5 ปี ข้างหน้ า
ทาให้ มีความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี การเรี ยนการสอนและเนื ้อหาเป็ นอย่างมาก โดยมีสภาวะแวดล้ อมเป็ นตัวผลักดัน
ให้ เกิดการเปลีย่ นแปลง ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยี การเรี ยนการสอนและเนื ้อหา
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แนวโน้ มที่สาคัญ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อปรับเปลี่ยนการอุดมศึกษาได้ แก่ การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมในการเรี ยนรู้ เพิ่มความสามารถในการปฏิบตั ิงานจริ ง (employability) ความร่ วมมือกับบุคคลอื่น การประเมิน
ทักษะเชิงอาชีพและสมรรถนะในด้ านต่างๆ ส่วนความท้ า ทายที่ผ้ นู าทางการศึกษาจะต้ องหาหนทางแก้ ไขได้ แก่ ความไม่
เสมอภาคในการเข้ าถึงเทคโนโลยีดิจิทลั การเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต การพัฒนาความสามารถด้ านดิจิทลั การลดช่องว่างทาง
การศึกษา การจัดการกับความรู้ ที่ล้าสมัย การทบทวนบทบาทของผู้สอน รวมทังการพั
้
ฒนากลยุทธ์ ในการใช้ เทคโนโลยี
ออนไลน์
จากการวิเคราะห์ ดงั กล่าวข้ างต้ นจะช่วยสถาบันการศึกษาในการตัดสินใจในทางเลือกต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการปรับปรุง ส่งเสริ มหรื อขยายขอบเขตของการเรี ยนการสอน และการสร้ างความใฝ่ รู้ ทังนี
้ ้เพื่อช่วย
ให้ ผ้ นู าทางการศึกษาได้ ใช้ เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นในการทากลยุทธ์ในการวางแผนทางเทคโนโลยีในการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสมกับ
สถาบัน ดังแสดงในรูปที่ 2

รูปที่ 2 กลยุทธ์และความท้ าทาย
แต่อย่างไรก็ตามการปรับตัวของสถาบันการศึกษาจะต้ องเป็ นไปอย่างรวดเร็ วเพื่อให้ ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงของ
เทคโนโลยีและสภาพแวดล้ อมภายนอก การปรับตัวจึงต้ องทาภายในกรอบเวลาหนึง่ เท่านัน้ ดังแสดงในรูปที่ 3
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รูปที่ 3 ระดับการปรับตัวและระยะเวลา

เทคโนโลยีกับแนวโน้ มการศึกษา
การปรั บเปลี่ยนวัฒนธรรมในการเรียนรู้ สถาบันการศึกษาเปรี ยบเหมือนแหล่งเพาะความรู้ ขับเคลื่อนการ
ค้ นพบสิง่ ใหม่ๆ และนวัตกรรม สถาบันจาเป็ นต้ องลดข้ อจากัดที่จะกีดกันการพัฒนาความคิดใหม่ๆ การกล้ าเสีย่ ง และการ
ยอมรับสิง่ ผิดพลาดให้ เป็ นส่วนหนึง่ ในกระบวนการเรี ยนรู้ และการคิดเชิงผู้ประกอบการ (entrepreneurship) (Eric, 2016)
ส่งเสริ มการแลกเปลีย่ นแนวคิดใหม่ๆ ทังภายในและภายนอกวิ
้
ทยาเขต รวมทังการให้
้
รางวัลแก่ผ้ ทู ี่สามารถสร้ างนวัตกรรม
ใหม่ๆ ในการศึกษา โดยผลความสาเร็ จของนักศึกษาเป็ นตัวตัง้
เพิ่มความสามารถในการปฏิบัติงานจริง (Employability) อาจารย์ผ้ สู อนสามารถถ่ายทอดความรู้ และทักษะ
ในการปฏิบตั ิงาน (Skill Based Learning) ผ่านระบบเทคโนโลยี การเรี ยนรู้ เชิงลึก (deeper learning) เป็ นหัวใจสาคัญ
ของการเรี ยนแล้ วรู้ จริ ง การเรี ยนรู้ แบบลงมือกระทา (active learning) เช่น problem-based learning ที่นกั ศึกษาแก้ ไข
ปั ญหาที่ท้าทายได้ และ project-based learning ที่นกั ศึกษาสร้ างผลงานขึ ้นมาได้ นักศึกษามีการคิดเชิงวิพากษ์ (critical
thinking) มีความร่ วมมือกับบุคคลอื่น และการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง (self-directed learning) (Hewlett Foundation, 2013)
สามารถเชื่อมโยงสิง่ ที่เรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยนกับความเป็ นจริ งและเข้ าใจความรู้ใหม่ที่ได้ กบั ทักษะการปฏิบตั ิมีความสาคัญต่อ
ตนเอง ทังนี
้ ้ต้ องมีการปรับห้ องเรี ยนและระบบสารสนเทศให้ สอดคล้ องกับแนวการเรี ยนรู้แบบลงมือปฏิบตั ิจริ ง
ความร่ วมมือ จะเป็ นกุญแจสาคัญที่จะนาไปสูก่ ารขยายผลสาเร็ จในการปฏิรูปการเรี ยนรู้ สถาบันจะต้ อง
ปรับเปลีย่ นให้ เป็ นชุมชนของผู้ปฏิบตั ิ (Community of Practice) สร้ างผู้นาที่รอบรู้ในสหสาขา การมีเครื อข่ายทางสังคมที่
เปิ ดกว้ าง ถ่ายทอดการเรี ยนรู้เชิงประจักษ์ ในการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกัน เทคโนโลยีมีบทบาทต่อการดาเนินงาน
ดังกล่าว เช่น cloud-based services, apps, และเครื่ องมือดิจิทลั ต่างๆ (digital tools) ทีช่ ่วยส่งเสริ มการติดต่อทาให้ มี
การแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้และทางานร่วมกันได้ ตลอดเวลา (Center for Teaching Innovation, 2018)
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การประเมินทักษะอย่ างละเอียดและหลากทิศทางในระดับบุคคล เป็ นสิง่ จาเป็ นมากขึ ้นและจะมีการ
พัฒนาการคิด อาทิเช่น ทักษะเชิงอาชีพ สมรรถนะในด้ านต่างๆ การมีความสามารถในการปรับเปลีย่ นให้ เข้ า กับบริ บทใหม่
การมีความคิดริ เริ่ ม และความสามารถในการคิดอย่างใคร่ครวญ การใช้ เทคโนโลยีระบบการจัดการเรี ยนรู้ (learning
management systems) และการใช้ ซอฟต์แวร์ เหมืองข้ อมูล (data mining software) จะเป็ นเทคโนโลยีที่นามาใช้ ชว่ ย
วัดผลการเรี ยนรู้และทักษะด้ านต่างๆของนักศึกษาได้ ในหลากทิศทาง (Chris & Andrew, 2016)

เทคโนโลยีกับความท้ าทายในสถาบันอุดมศึกษา
ความไม่ เสมอภาคของการเข้ าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล แม้ จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ ในการศึกษาอย่าง
หลากหลาย ยังคงมีปัญหาที่สาคัญในการเข้ าถึงเทคโนโลยีที่แตกต่างกันของนักศึกษาที่มีรายได้ และสถานะทางสังคม
โดยเฉพาะในการเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ตและฐานข้ อมูลทางการศึกษา องค์การสหประชาชาติกล่าวว่าการเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ต
เป็ นสิง่ จาเป็ นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) ในด้ านลดความยากจน
ความหิวโหย พัฒนาด้ านสุขภาพและการศึกษา (United Nation, 2015) เทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยให้ ผ้ ดู ้ อยโอกาส และผู้
พิการสามารถเข้ าถึงแหล่งการเรี ยนรู้ ออนไลน์ที่ต้อ งอาศัยอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง ในขณะเดียวกันแหล่งการศึกษาแบบ
เปิ ด (open educational resources ) สามารถจัดให้ ได้ ในราคาที่เหมาะสม
การพั ฒ นาความสามารถด้ านดิ จิ ทั ล จะต้ องมี ก ารด าเนิ น การที่ มี ค วามครอบคลุม มากกว่ า เฉพาะ
ความสามารถในวิ ธีก ารใช้ เทคโนโลยี แต่ ต้ อ งพัฒ นาให้ เข้ าใจถึ งสิ่ งแวดล้ อ มด้ า นดิ จิ ทัล และความสามารถในการ
ปรั บ เปลี่ ย นเทคโนโลยี ให้ สอดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการ รวมถึ ง การเชื่ อ มโยงในการร่ ว มสร้ างเนื อ้ หาของการเรี ย นรู้
ความสามารถของนัก ศึ ก ษาในการใช้ ดิ จิ ทัลได้ อ ย่า งมี วิ จ ารณญาณและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพควรท าเป็ น แผนการศึก ษา
(curriculum design) และพัฒ นาความเป็ นมืออาชีพ เน้ นผลลัพท์ การเรี ยนรู้ และนาไปสร้ างสรรค์ เพื่อการแก้ ปัญ หาได้
(Phillip & George, 2016)
การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) จะเปรี ยบเสมือนเส้ นเลือดใหญ่ของอุดมศึกษา สถาบันการศึกษา
จะต้ องให้ ความสาคัญในการพัฒนาระบบการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตของทังคณาจารย์
้
เจ้ าหน้ าที่ และนักศึกษาไปพร้ อมๆ กัน
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล ความก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีเป็ นสิ่งท้ าทายที่ทาให้ เราต้ องปรับตัวเอง ทาให้
การศึกษาตลอดชีวิตมีความสาคัญ มากกว่าร้ อยละ 40 (John, 2017) ของประชากรโลกใช้ อินเทอร์ เน็ต ทาให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ ออนไลน์ ซึ่งเป็ นการเรี ยนรู้ นอกห้ องเรี ยนชนิดไม่มีแบบแผน (informal learning) การผสมผสานวิธีการเรี ยนรู้ จาก
ห้ องเรี ยนชนิดมีแบบแผน (formal learning) กับไม่มีแบบแผน จะทาให้ เกิดสภาพแวดล้ อมที่ช่วยเสริ มความอยากรู้ และ
ความคิดสร้ างสรรค์ (Infed organization, 2017) และรวมไปถึงการปลูกฝังการแสวงหาการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตของนักศึกษา
และอาจารย์ สถาบันการศึกษาเริ่ มทดสอบโปรแกรมการเรี ยนที่ให้ เครดิตสาหรับการเรี ยนออนไลน์ แต่อย่างไรก็ตามยังขาด
วิธีที่เหมาะสมในการประเมินผลการเรี ยนรู้
การลดช่ องว่ างทางการศึกษา ความไม่เสมอภาคกันของโอกาสการเข้ าศึกษาที่สืบเนื่องมาจากสถานะทาง
สังคม เชื อ้ ชาติ หรื อ เพศ ในขณะที่ ก ารพัฒ นาเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่ น บทเรี ย นดิ จิ ทัล (digital courseware) และแหล่ง
การศึกษาแบบเปิ ด (open educational resources) ทาให้ สามารถเข้ าถึงทรัพยากรการเรี ยนรู้ได้ สะดวกขึ ้น และในขณะที่
ประชากรนักศึกษาทัว่ โลกที่หลากหลายขึ ้นต้ องการแผนการศึกษาระดับปริ ญญาที่ยืดหยุน่ มากขึ ้น (Jed, 2016) สิง่ ท้ าท้ าย
การอุดมศึกษาจากแบบดังเดิ
้ มเพียงหนึง่ รูปแบบที่คิดว่าเหมาะกับทุกคน (one-size-fits-all) ต้ องปรับโปรแกรมการศึกษาที่
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ยืดหยุ่นมากขึน้ เพื่อรองรับ ความต้ องการของผู้เรี ยนทุกคนด้ วยผลลัพ ท์การเรี ยนรู้ เชิงลึก และได้ ทักษะที่สอดคล้ องกับ
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้ กลยุทธ์การเรี ยนรู้สว่ นบุคคลและระบบสนับสนุนนักศึกษาที่ขบั เคลือ่ นด้ วยข้ อมูล
การจั ด การความรู้ ที่ ล้ าสมั ย การพัฒ นาเทคโนโลยี ช่ ว ยเพิ่ ม คุณ ภาพการเรี ย นรู้ และการบริ ห ารจัด การ
เทคโนโลยีปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ วทาให้ เกิดเทคโนโลยีใหม่ออกมาขณะที่ใช้ เทคโนโลยีเดิมอยู่ สถาบันการศึกษาต้ อง
คานึงถึงการลงทุน และความคงอยูข่ องการลงทุนกับเทคโนโลยีที่ค้ มุ ค่าและอยูไ่ ด้ อย่างยาวนาน และมัน่ ใจได้ วา่ เทคโนโลยี
นันช่
้ วยในเรื่ องการเรี ยนรู้เชิงลึกและสามารถวัดผลการเรี ยนรู้นนได้
ั ้ ยิ่งไปกว่านันการเน้
้
นงานวิจยั มากกว่าการสอนเพื่อการ
ปรับตาแหน่งทางวิชาการทาให้ เสี่ยงต่อความคืบหน้ าในการออกแบบประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ที่มีคุณภาพสูง จึงมีความ
จาเป็ นที่ต้องปรับสมดุลระหว่างงานวิจยั และการสอนและพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง (Chi, 2015)
การทบทวนบทบาทของผู้ให้ การศึกษา สืบเนืองจากเทคโนโลยีที่ทนั สมัยทาให้ สถาบันการศึกษาถูกคาดหวัง
ว่ามีการจัดเตรี ยมเครื่ องมือทางด้ านเทคโนโลยีต่างๆ เช่น แหล่งเรี ยนรู้ และบทเรี ยนทางดิจิทลั การจัดการเรี ยนการสอน
แบบลงมื อ กระท า (active learning) เช่น project-based learning และ problem-based learning ซึ่งเป็ น การปรั บ ให้
นักศึกษาเป็ นศูนย์กลางและปรับบทบาทของอาจารย์ใหม่ซงึ่ ไม่ใช่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลความรู้เพียงฝ่ ายเดียว แต่เป็ นผู้ช่วยชี ้แนะและ
สนับ สนุ น นัก ศึ ก ษา (Stephen, 2016) การปรั บ เปลี่ ย นนี เ้ ป็ นวิ วัฒ นาการของการเรี ย นรู้ แบบ competency-based
education ที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ เป็ นการปรับการศึกษาให้ เข้ ากับความจาเป็ นของผู้เรี ยน
สถาบันการศึกษาทุกแห่ งจะต้ องพัฒนากลยุทธ์ ในการใช้ เทคโนโลยีออนไลน์ โดยใช้ อปุ กรณ์เคลือ่ นที่และ
มือถือ และการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน อย่างเอาจริ งเอาจัง มิฉะนันก็
้ จะไม่สามารถแข่งขันได้ ทังนี
้ ้ในยุทธศาสตร์
จะต้ องเน้ นการใช้ เทคโนโลยีในการพัฒนาผลการเรี ยนรู้ที่ดีขึ ้นเป็ นหลัก (The Commonwealth Education Hub, 2016)
ระบบนิเวศทางการศึกษา จะต้ องได้ รับการพัฒนาให้ มีความสามารถสนับสนุนปฏิบตั ิการการเรี ยนรู้ในอนาคต
ได้ ทนั เวลา การใช้ ระบบ LMS ผู้ใช้ จะต้ องมีความสามารถในการแยกแยะข้ อมูลต่างๆ ในระบบดังกล่าว นามาผสมผสาน
ใหม่ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ในการเรี ยนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
อุดมศึกษาจะเป็ นที่บ่มเพาะความรู้ ทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความสามารถในการประมวลผลในลักษณะเชิง
ความคิดเพื่อการใช้ งานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ ้น ดังนันจะมี
้
การพัฒนาในลักษณะปั ญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence)
ในอุปกรณ์เครื่ องมือซึง่ เสมือนการตอบสนองจริ ง และการที่จะมีความสามารถตอบสนองผู้ใช้ ที่เป็ นธรรมชาติ (natural user
interfaces)เข้ าเป็ นส่วนหนึ่งของการใช้ คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยจะมีการออกแบบและพัฒนาระบบ Machine Learning
ให้ ตอบสนองการใช้ งานในลักษณะที่เสมือนเป็ นจริ งยิ่งขึ ้น (Hammond, 2015)
นอกเหนือจากความท้ าทายและแนวโน้ มที่กล่าวไว้ แล้ ว แนวโน้ มที่สาคัญอีกประการหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้ องกับการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อปรับเปลี่ยนการอุดมศึกษาได้ แก่การจัดทาเหมืองข้ อมูล (data mining) ในการใช้ ระบบการจัดการ
เรี ยนการสอน (Learning Management System, LMS) เพื่อพัฒนาประสิทธิ ภาพในการเรี ยนการสอน โดยมีการจัดทา
เหมื องข้ อมูลและระบบ Big Data ศึกษาพฤติกรรมการเรี ย นรู้ ของนักศึกษาจากระบบ LMS คื อ Moodle ซึ่งเป็ น Free
Software และทาการวิเคราะห์ และสร้ างระบบเหมืองข้ อมูลด้ วย Free Data Mining Tools ได้ แก่ โปรแกรม Weka และ
โปรแกรม Keel ซึ่งผลของการด าเนิ น การดังกล่า ว จะท าให้ ได้ ข้ อ มูลในการพัฒ นารู ป แบบของการเรี ย นการสอนให้
เหมาะสมยิ่งขึ ้น (Cristobal, Sebastian & Enrique, 2008) นอกจากนี ้ระบบนิเวศวิทยาในการสร้ างบรรยากาศแห่งการ
เรี ยนรู้จากแนวคิดริ เริ่ มและการลงมือทาร่ วมกัน รวมทังแลกเปลี
้
ย่ นแนวคิ ดและความรู้เพื่อพัฒนาสูน่ วัตกรรมใหม่ๆ คือการ
จัดทาสถานที่ที่เรี ยกว่า Makerspaces หรื อ Fablabs หรื อ Hackerspaces เพื่อให้ ผ้ ศู ึกษาได้ มีโอกาสพบกัน แลกเปลี่ยน
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เรี ย นรู้ และท างานร่ ว มกัน เพื่ อ ให้ เกิ ด แนวความคิ ด ที่ ก้ าวหน้ า ด้ วยหลัก การที่ ว่า กระบวนการแลกเปลี่ย นทางสังคม
เปรี ย บเสมื อ นผ้ าใบที่ ส่งเสริ ม การเรี ย นรู้ และการพัฒ นาแนวคิ ด ให้ เกิ ด ความชัด เจนยิ่ งขึน้ โดยในพื น้ ที่ ดัง กล่าวอาจ
ประกอบด้ วย คอมพิ ว เตอร์ พริ น เตอร์ 3-D พริ น เตอร์ เครื่ อ งตัด โดยใช้ แสงเลเซอร์ Computer Numerical Control
Machine – CNC และเครื่ อง Workshop ต่างๆ รวมทังพื
้ น้ ที่ที่ผ้ เู รี ยนจะปรึ กษาหารื อเพื่อจัดทาโครงงานหรื อสิ่งประดิษฐ์
ต่างๆ ร่วมกัน (Open Education Database, 2018)
ดังที่กล่าวมาข้ างต้ นมหาวิทยาลัยสยามในฐานะที่เป็ นสถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ได้ มีแนวทางในการส่งเสริ ม
การพัฒนาการเรี ยนรู้ ในระดับอุดมศึกษา โดยเน้ นการใช้ โปรแกรม และสื่อที่เป็ น Free Software เพื่อให้ เกิดการพัฒนาที่
หลากหลายและต่อเนื่องที่ดาเนินการอยู่ มีดงั นี ้
1. LMS – Moodle เป็ น Learning Management System หลัก ที่ใช้ ร่วมกับ LMS ที่คณะและสาขาวิชาจัดทาเอง
(Home Grown System) โดยรวมเรี ย กว่า Siam Open Courseware ซึ่งเป็ น ส่วนหนึ่งของ Website ของมหาวิ ท ยาลัย
(Siam University, 2554) สาหรับในส่วนของ Moodle ทางวิทยาลัยนานาชาติสาขาทางบริ หารธุรกิจระหว่างประเทศได้ มี
โครงการที่ จ ะให้ ใช้ Moodle ในทุก รายวิช าเพื่ อความสะดวกแก่ นัก ศึก ษาในหลัก สูตรนานาชาติ ซึ่งรวมกัน ถึ งกว่า 40
ประเทศ ได้ เรี ยนรู้ร่วมกันและมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้สอนและผู้เรี ยนผ่านระบบ LMS ดังกล่าว
2. การใช้ โปรแกรม Kahoot เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการสือ่ สารและแสดงความคิดเห็นและการมีสว่ นร่วมในชันเรี
้ ยน
ในกิจกรรมต่างๆ อันได้ แก่ การบันทึกการเข้ าเรี ยน การสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาในชันเรี
้ ยน การจัดทาผลสารวจ
ต่างๆ (Poll) การจัดทาแบบทดสอบย่อย (Quiz) เป็ นต้ น ซึ่งในปั จจุบนั นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกินกว่าร้ อยละ 98 มี
โทรศัพท์มือถือในลักษณะมือถืออัจฉริ ยะ (Smart Phone) โดยมีระบบปฏิบตั ิการประมาณร้ อยละ 60 เป็ นระบบ IOS และ
ร้ อยละ 40 เป็ นระบบ Android การใช้ โปรแกรม Kahoot จึงมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและประหยัด สามารถใช้
แทนระบบ clicker ได้ อย่างสมบูรณ์ อาทิเช่น การใช้ กบั การเรี ยนการสอนในรายวิชาทักษะการศึกษาแก่นกั ศึกษาชันปี
้ ที่ 1
ซึง่ มีนกั ศึกษาในชันเรี
้ ยนกว่า 400 คน ก็ได้ ผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนรู้ที่ดี
3. การใช้ Survey Monkey (Free Version) ในการจัดทาผลสารวจขนาดประชากรเล็กๆ ไม่เกิน 100 คน และใช้
ในการประเมินการสอนของอาจารย์ ซึ่งสามารถแสดงผลได้ ทนั ทีหลังการประเมิน อันเป็ นข้ อมูลสาคัญในการพัฒนาการ
เรี ยนการสอนให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยนและผลลัพธ์ในการเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การใช้ Program ของ Google อัน ได้ แก่ Google Mail (ปั จ จุ บัน อี เมล์ siam.edu ได้ จัด ท าโดย Google),
Google Classroom, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Form, Google Hangout, Google
Map, Google Photo เป็ นต้ น
5. YouTube, Wikipedia, Ted Talk
6. edX Courses www.edx.org/course และ Coursera www.coursera.org เป็ นต้ น
จากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีดงั กล่าวมีผลให้ มหาวิทยาลัยสยามปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการเรี ยนรู้ มีการ
พัฒนากลยุทธ์ ในการใช้ เทคโนโลยีออนไลน์ ปรับ การเรี ยนการสอนและการวิจยั ให้ สอดคล้ องและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี มีการใช้ โปรแกรม และสื่อที่เป็ น Free Software เพื่อให้ เกิดการพัฒนาที่หลากหลายและต่อเนื่อง และใช้
อุปกรณ์ ที่นกั ศึกษามีอยู่แล้ วในลักษณะ BYOD (Bring Your Own Devices) ไม่ว่าจะเป็ นมือถืออัจฉริ ยะ แทปเล็ต หรื อ
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คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็ นการสร้ างประสบการณ์ การเรี ยนรู้ โดยไม่ติดกับประเภทชนิดของอุปกรณ์ และทางานร่ วมกันโดยใช้
software ที่มีความหลากหลายและเป็ น open software แต่สามารถทางานร่วมกันได้ บน digital platform เดียวกัน

สรุปและข้ อเสนอแนะ
ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ทาให้ เกิดการทาลายล้ างองค์กรต่างๆ ที่ไม่สามารถปรับตัวให้ ทนั กับการ
เปลี่ยนแปลง การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็ นพลังที่สาคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของแต่ละประเทศ จึงจาเป็ นต้ องมีกลยุทธ์ในการถอดถอนสิง่ ที่เป็ นอุปสรรค์ขวางกันความคิดใหม่ๆ และสามารถปรับตัวให้
ทันการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
จากการศึกษาแนวโน้ มของการพัฒนาการด้ านเทคโนโลยีและตัวอย่างจากสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคต่างๆ
ของโลก จึงสรุ ปได้ วา่ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวแต่ละสถาบันควรกาหนดยุทธศาสตร์ ซงึ่ จะมีสว่ นสาคัญในการกาหนดหลัก
อย่างน้ อย 3 ขันตอน
้
ได้ แก่
1. พัฒ นาการเรี ยนการสอนโดยการพัฒ นา Digital literacy ของบุคลากรและการผสมผสานระหว่าง formal
learning และ Informal learning
2. ลดช่ อ งว่างในการเข้ า ถึ งสื่อ ดิ จิ ต อลเพื่ อ การเรี ย นรู้ และอิ น เตอร์ เน็ ต ความเร็ วสูงและลดช่ อ งว่า งในเรื่ อ ง
สัมฤทธิผลของการเรี ยนรู้
3. การจัดการความล้ าสมัยของความรู้และการกาหนดบทบาทใหม่ของบุคลากรการศึกษาและระบบการศึกษา
มหาวิท ยาลัย แต่ละแห่งจึงควรปรับ ยุท ธศาสตร์ ในการพัฒ นาการเรี ยนการสอนให้ ทัน ต่อแนวโน้ ม ของการ
เปลี่ยนแปลงโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีประเด็นสาคัญในช่วง 5 ปี ข้ างหน้ า กล่าวคือ การพัฒนาการเรี ยนการสอน
โดยใช้ Adaptive learning technology การเน้ น Mobile learning เป็ นหลัก การใช้ เทคโนโลยีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ต่างๆ
(IoT) การพัฒนา LMS ที่เน้ นระบบนิเวศวิทยาทางการเรี ยนรู้ และการใช้ ระบบปั ญญาประดิษฐ์ ตามลาดับ
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บทคัดย่ อ
การบริ หารกิจการนักเรี ยนเป็ นหนึ่งภารกิจของผู้บริ หาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรี ยนให้ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ นอกเหนือจากการเรี ยนการสอนตามหลักสูตร ด้ วยสภาพสั งคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วใน
ปั จจุบนั จึงเป็ นความท้ าทายของการบริ หารสถานศึกษา ที่ผ้ บู ริ หารสถานศึกษาจะต้ องกลับมาพิจารณาทบทวนแนวคิด
วัตถุประสงค์ กระบวนการบริ หารจัดการงานกิจการนักเรี ยน เพื่อให้ การจัดบริ การและการจัดกิจกรรมนักเรี ยน สามารถ
สนับสนุนและส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับการพัฒ นาตามความเหมาะสม ผลกระทบทางสังคมได้ แก่ ลักษณะของผู้เรี ยนที่
เปลี่ยนไป ยุคเทคโนโลยีและการสื่อสารที่รวดเร็ ว ทักษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
การศึกษา 4.0 จะนาไปเป็ นกรอบแนวคิดในการบริ หารกิจการนักเรี ยน กรอบแนวคิดที่นามาวิเคราะห์ได้ แก่ 1. แนวคิด
เกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรี ยนในแต่ละช่วงชัน้ (Year Based) 2. สร้ างการเรี ยนรู้ผา่ นกิจกรรมบริ การ (Service Learning)
3. การบริ การแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ (One-stop Service) และ 4. การสร้ างเครื อข่ายกิจกรรม (Activity Network)
ประโยชน์ที่จะได้ รับ ประการแรกคือ ผู้บริ หารสถานศึกษาหรื อนักการศึกษาได้ ปรับกระบวนทัศน์ เกิดมุมมอง
ใหม่ๆเพื่อรั บ มือกับบริ บ ทสังคมที่ เปลี่ยนแปลง ให้ เป็ นความท้ าทายต่อการพัฒ นางานการบริ ห ารกิ จการนักเรี ยน ให้
สอดคล้ องตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยสูก่ ารศึกษา 4.0 และเพื่อให้ การบริ การและการจัดกิจกรรมเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรี ยนและสถานศึกษา ประการที่ 2. ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้ าใจการปรับเปลี่ยนบทบาทตนเอง จากที่
เน้ น บทบาทครู เป็ นสาคัญ ไปสู่ผ้ ูเรี ยนเป็ นสาคัญ และจากบทบาทครู ที่เน้ น การสอน เป็ นครู ผ้ ูให้ คาปรึ กษาแนะนาแก่
นักเรี ยนมากขึ ้น ประการที่ 3.นักเรี ยน จะได้ รับการบริ การที่เหมาะสมจากสถานศึกษา มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มและพัฒนา
ผู้เรี ยนให้ มีความพร้ อมรับมือกับโลกยุคใหม่ มีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์ และประการที่ 4. ผู้ปกครองและชุมชน สังคม เกิด
การทางานร่ วมกันในระบบเครื อข่ายในการสร้ างพลังเยาวชน เพื่อให้ เขาเหล่านี ้เจริ ญเติบโตและเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
คุณภาพของสังคม และประเทศชาติตอ่ ไป
คาสาคัญ: การบริ หารกิจการนักเรี ยน บริ บทสังคมที่เปลีย่ นแปลง

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.

บทนา
การพัฒนาผู้เรี ยนให้ ได้ รับการพัฒนาทางด้ านร่ างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ นอกเหนือจากสาระการเรี ยนรู้
ทางวิชาการตามหลักสูตรของสถานศึกษานัน้ ได้ มีการระบุไว้ ในพระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542แก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในหมวด 1 บททัว่ ไป มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้ องเป็ นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทงร่
ั ้ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมใน
การดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข และในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 การจัดการ
ศึก ษาต้ อ งยึด หลัก ว่าผู้เรี ย นทุกคนมี ค วามสามารถเรี ยนรู้ และพัฒ นาตนเองได้ และถื อ ว่าผู้เรี ยนมี ความสาคัญ ที่ สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553) ซึ่งการจะพัฒนาผู้เรี ยน
ให้ เป็ นคนที่สมบูรณ์นนั ้ จะต้ องเป็ นการดาเนินงานแบบบูรณาการ ทังการบริ
้
หารงานด้ านวิชาการและการบริ หารงานด้ าน
กิจการนักเรี ยน เพื่อให้ สอดรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว การพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะความรู้ ที่สาคัญต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ การใช้ ชีวิตในสังคมได้ อย่างมี
ความสุขของผู้เรี ยนในแต่ละช่วงวัยนัน้ เป็ นงานที่ผ้ ูบริ หารการศึกษาหรื อผู้บริ หารสถานศึกษา รวมทังครู
้ อาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา จะต้ องมีความรู้และความเข้ าใจถึงความจาเป็ นที่สถานศึกษาจะต้ องจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตรหรื อ
จัดบริ การต่างๆอันจะเป็ นประโยชน์ต่อการส่งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรี ยนในแต่ละช่วงวัย เพื่ อให้ ผ้ เู รี ยนมีทงทั
ั ้ กษะ
ด้ านวิชาการ และทักษะการใช้ ชีวิตที่สามารถจะปรับตัวได้ อย่างเหมาะสมและมีความสุข
การบริ หารกิจการนักเรี ยน จึงเป็ นความท้ าทายอีกด้ านหนึง่ ของการบริ หารสถานศึกษา ที่จะต้ องกลับมาพิจารณา
ทบทวนแนวคิด วัตถุประสงค์ กระบวนในการบริ หารจัดการงานกิ จการนักเรี ยน ภายใต้ บริ บทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่ อ ให้ ก ารจัด บริ ก ารและการจัด กิ จ กรรมนัก เรี ย นมี ความเหมาะสมกับ สภาพผู้เรี ย น และสอดคล้ องกับ นโยบายของ
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รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิ การ ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ(2558) ที่ได้ กล่าวว่า การเรี ยนไม่ใช่เพื่อสอบ แต่เรี ยนให้ ได้
ทักษะชีวิต อยูใ่ นยุคโลกไร้ พรมแดน ในด้ านการปรับปรุงหลักสูตร ที่ต้องการให้ สถานศึกษาลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้ เพื่อให้
นักเรี ยนเรี ยนอย่างมีความสุข ไม่ใช่การเรี ยนเพื่อมาสอบอย่างเดียว ต้ องสร้ างภูมิต้านทานให้ กบั เด็กยุคโลกไร้ พรมแดน เน้ น
ให้ นกั เรี ยนคิดและปฏิบตั ิ มากกว่าท่องจา (http://www.moe.go.th/moe/upload/news20/FileUpload/42686-5237.pdf
สืบค้ น วันที่ 13 ธันวาคม 2559) ซึ่งผู้บริ หารสถานศึกษาหรื อผู้บริ หารการศึกษา จะต้ องนานโยบายข้ างต้ นไปกาหนดเป็ น
นโยบาย วิสยั ทัศน์ ยุทธศาสตร์ และนาไปสู่แผนปฏิ บัติการที่ เป็ น รู ป ธรรม อี กทัง้ ยังต้ องให้ ความสาคัญ กับบริ บ ทการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมที่สง่ ผลกระทบต่อ การบริ หารการศึกษาที่กาลังจะเกิดขึ ้น อาทิ กระแสของโลกาภิวฒ
ั น์ การก้ าวสู่
ศตวรรษที่ 21 การรวมกลุม่ ประชาคมอาเซียน สังคมยุคดิจิตอล และการศึกษา 4.0 เหล่านี ้ด้ วย เพื่อนามาเป็ นฐานคิดใน
การวิเคราะห์สงั เคราะห์ กาหนดกรอบแนวคิดในการบริ หารงานกิจการนักเรี ยน/นักศึกษา เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการ
พัฒนาผู้เรี ยน ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาในภาพรวมด้ วย

กรอบแนวคิดบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง
การบริ หารกิจการนักเรี ยน ในอดีตอาจจะเป็ นเพียงการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร หรื อการจัดบริ การเสริ มให้ กับ
นักเรี ยนในแต่ละระดับการศึกษา และเป็ นเพียงการจัดกิจกรรมนักเรี ยนหรื อการบริ การนักเรี ยนที่จดั ให้ มีตามโครงสร้ างการ
บริ หาร และบทบาทหน้ าที่ของสถานศึกษาเท่านัน้ แต่ยงั ไม่ได้ มีการยกระดับความสาคัญของการบริ หารกิจการนักเรี ยน
เพื่อการพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยนให้ มีทักษะที่จาเป็ นต่อการทางานและการใช้ ชีวิ ตในสังคมที่เปลี่ยนแปลงมากนัก
ปั จจุบัน สังคมมี ความคาดหวังต่อระบบการจัด การศึกษาที่มี คุณ ภาพ สามารถพัฒ นาศักยภาพผู้เรี ยนให้ มี ความรู้ มี
คุณ ธรรม มีทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีวิตที่นอกเหนือจากการเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยนเท่านัน้ ดังนัน้ การบริ หารกิจการ
นักเรี ยนซึง่ เป็ นกระบวนการในการพัฒนานักเรี ยน จึงเริ่ มมีบทบาทและมีความสาคัญต่อการบริ หารสถานศึกษา สอดคล้ อง
กับที่สานักงานคณะกรรมการเลขาธิการคุรุสภา ได้ กาหนดให้ การบริ หารกิจการและกิจกรรมนักเรี ยน เป็ นสาระความรู้ที่
ผู้บริ หารสถานศึกษาจะต้ องมี ประกอบด้ วย
(1) การบริ หารกิจกรรมเสริ มหลักสูตรและกิจกรรมนักเรี ยน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรี ยนให้ ร้ ู จกั การจัดการ และ
คิดเป็ น
(2) การบริ หารจัดการให้ เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรี ยน
(3) การบริ หารจัดการให้ เกิดการดูแลช่วยเหลือผู้เรี ยน
ผู้บริ หารสถานศึกษาต้ องมีสมรรถนะ (คุรุสภา,2556) ประกอบด้ วย
(1) สามารถบริ หารจัดการให้ เกิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรี ยน การดูแลช่วยเหลือผู้เรี ยน
(2) สามารถส่งเสริ มวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม และความสามัคคีในหมูค่ ณะ
จากแนวคิด การบริ หารงานกิ จการนักเรี ยนที่เปลี่ยนไป ผู้บริ หารสถานศึกษาหรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับ การบริ หาร
สถานศึกษา จึงควรให้ ความสาคัญ ต่อการบริ หารจัดการงานกิ จการนักเรี ยนอย่างจริ งจัง ด้ วยเหตุผลที่สาคัญ คือ เป็ น
บทบาทหน้ าที่ของผู้บริ หารและผู้ที่เกี่ยวข้ องต่อการบริ หารสถานศึกษา เพราะการบริ หารสถานศึกษา ไม่ใช่แค่เพียงการ
บริ หารงานทัว่ ไป หรื อการจัดการเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยนให้ กบั นักเรี ยนเพียงอย่างเดียว การบริ หารกิจการนักเรี ยนก็เป็ น
อีกพันธกิจหนึง่ ของผู้บริ หารสถานศึกษา จะต้ องดาเนินการให้ เกิดประสิทธิภาพ อีกทังงานกิ
้
จการนักเรี ยนเป็ นกลไกหนึง่ ที่
จะช่วยเตรี ยมความพร้ อมและพัฒนาทักษะที่จาเป็ นให้ กบั นักเรี ยนนอกเหนือจากการเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยน เป็ นการ
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สร้ างโอกาสการเรี ยนรู้ ผ่านประสบการณ์ ตรงให้ กบั ผู้เรี ยน ทังจากกิ
้
จกรรมเสริ มหลักสูตร กิจกรรมนักเรี ยน การจัดบริ การ
อื่นๆที่จะช่วยดูแลนักเรี ยน ให้ มีทกั ษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ อย่างมีความสุข ซึ่งผลกระทบทางสังคมที่
ส่งผลต่อกรอบแนวคิดบริ บทสังคมที่เปลีย่ นแปลง ได้ แก่
1.ลักษณะของผู้เรี ยนที่เปลี่ยนไป มีความสาคัญต่อการออกแบบและการจัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร และการ
จัดบริ การต่างๆให้ สอดคล้ องกับพัฒนาการของผู้เรี ยน ที่จะส่งผลต่อพัฒนาการทางด้ านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
สังคมควบคูก่ นั ไป ทังนี
้ ้เด็กในยุค GEN Z จะมีบคุ ลิกภาพและพัฒนาการการเรี ยนรู้ที่แตกต่างจากเยาวชนยุคก่อนๆที่ผา่ น
มาในหลายด้ าน อาทิ พัฒนาการด้ านสังคม พัฒนาการด้ านการเรี ยนรู้ เป็ นต้ น ดังนัน้ ผู้บริ หารสถานศึกษาและบุคลากรที่
เกี่ยวข้ องควรจะต้ องมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาและพัฒนาการต่างๆที่เปลีย่ นแปลงเหล่านี ้ด้ วย จะช่วยให้ การจัด
กิ จกรรมนักเรี ยนและการจัดบริ การงานกิ จการนักเรี ยน สอดคล้ องและเหมาะสมกับ ลักษณะบุค ลิกภาพ ความสนใจ
ค่านิยมและความต้ องการของนักเรี ยนรุ่ นใหม่นี ้ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ การบริ การที่จัดขึ ้นส่งเสริ มนักเรี ยนให้ มีคุณ ลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ
2. ยุคเทคโนโลยีและการสื่อสารที่รวดเร็ ว ระบบ Internet ที่มีบทบาทและส่งผลต่อการใช้ ชีวิตของผู้เรี ยนที่
เปลีย่ นแปลงไป อาทิ นักเรี ยนใช้ เวลาส่วนใหญ่กบั สังคมออนไลน์ มีโลกส่วนตัว มีค่านิยมที่เปลี่ยนไป ชื่น ชมในสังคมวัตถุ
บริ โภค ต้ อ งการความรวดเร็ ว และอะไรที่ ง่ า ยๆ ผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษาและบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ งจึ ง ต้ องรู้ เท่ า ทัน การ
เปลี่ย นแปลงของยุค เทคโนโลยี โดยเฉพาะความรู้ และวิท ยาการที่ จ ะเกิ ด ขึน้ อย่างรวดเร็ ว การสื่อ สารจะเป็ น ไปโดย
ทันทีทนั ใด(Instance Communication) จนทาให้ การศึกษาที่ให้ เนื ้อหาอย่างเดียวไม่มีทางทาได้ อย่างสมบูรณ์พอ(ไพฑูรย์
สินลารัตน์,2557 หน้ า 2) ซึ่งเป็ นบทบาทหน้ าที่ของผู้บริ หารและครู ในการพัฒนาและปรับค่านิยมทางลบของนักเรี ยน ให้
เป็ นค่านิยมทางบวก เพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนรู้เท่าทันและสามารถนาเทคโนโลยีที่พวกเขาชื่น ชอบเหล่านัน้ มาสร้ างนวัตกรรมเพื่อ
การเรี ยนรู้ที่สร้ างสรรค์ และการพัฒนานักเรี ยนในการใช้ เทคโนโลยีมากยิ่งขึ ้นด้ วย
3. ทักษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 เป็ นทักษะที่จะต้ องเตรี ยมให้ กับผู้เรี ยน เพื่อให้ เขามีทกั ษะที่สาคัญและ
จาเป็ นต่อการทางานและการใช้ ชีวติ ในอนาคต ซึง่ เป็ นหน้ าที่ของผู้บริ หารและนักการศึกษา ที่จะต้ องจัดเตรี ยมกระบวนการ
เรี ยนการสอน การเรี ยนรู้ การจัดกิจกรรมต่างๆที่เสริ มสร้ างทักษะความพร้ อมให้ กบั ผู้เรี ยน เพื่อให้ นกั เรี ยนเป็ นทรัพยากร
มนุษ ย์ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็ นผู้พัฒ นาและผู้สร้ างประเทศไทยในอนาคต ให้ สามารถแข่ง ขันและอยู่รอดได้ ซึ่ง
นักเรี ยนในวันนี ้ คือบุคคลที่จะต้ องเติบโตไปเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคณ
ุ ภาพของประเทศต่อไป
4. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การแพร่ ขยายทางวัฒนธรรมที่เป็ นผลกระทบจากกระแสโลกาภิวฒ
ั น์ ทัง้
ผลจากระบบการค้ าทางธุรกิจ การติดต่อสื่อสารและการท่องเที่ยวของบุคคล ทาให้ โลกจะต้ องติดต่อสือ่ สารกันอย่างลึกซึ ้ง
และกว้ างขวาง อาทิ การรวมกลุ่มกันของกลุ่มประเทศอาเชี่ยน การเป็ นพันธมิตรทางด้ านเศรษฐกิจที่แข่งขันกันภายใต้
ความร่ วมมือ สังคมของโลกไร้ พรมแดนดังกล่าว ส่งผลทังด้
้ านบวกและด้ านลบต่อการดาเนินใช้ ชีวิตของเยาวชนรุ่ นใหม่
ดังนัน้ การจัดการศึกษาที่ดีและมีคณ
ุ ภาพแก่นกั เรี ยน จึงเป็ นกลไกสาคัญที่จะช่วยให้ สงั คมไทยเข้ มแข็ง และสามารถก้ าว
ข้ ามปั ญหาทางสังคมที่จะมาในรูปแบบต่างๆได้ การจัดการศึกษาที่ดีจะช่วยสร้ างภูมิค้ มุ กันที่ดีให้ กบั นักเรี ยนที่เป็ นเยาวชน
ให้ มีคา่ นิยมที่ดี มีคณ
ุ ธรรม-จริ ยธรรมที่ดี ควบคูก่ บั การให้ ความรู้ แก่นกั เรี ยน ช่วยให้ พวกเขาสามารถพร้ อมรับ ปรับตัวและ
ยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ อย่างสมดุลเหมาะสม
5. การศึกษา 4.0 สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะพัฒนาประเทศไทยให้ ไปสู่ Thailand 4.0 เพื่อ
ความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ทัง้ ทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาไทย 4.0 คือการศึกษายุคผลิตภาพ เป็ นยุคที่ต้องการ
ผลผลิตหรื อ Products ให้ ได้ มากที่สดุ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์,2559 หน้ า 6) ซึ่งการจัดการศึกษาในทุกระดับจะต้ องมีการ
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พัฒนารู ปแบบ ทังการจั
้
ดการเรี ยนการสอน การบริ หารกิจการนักเรี ยน และอื่ นๆที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ ตอบสนองต่อนโยบาย
ดัง กล่า ว เน้ นการเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้ างสรรค์ สามารถสร้ างนวัต กรรม(Innovation) มี ค วามสามารถเป็ น
ผู้ประกอบการรุ่ นใหม่ (Start-Up) และทักษะอื่นๆที่จะทาให้ เกิ ดโอกาสทางการแข่งขันด้ านเศรษฐกิ จ มีผลงานที่สร้ าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้ กบั ประเทศไทยได้ อย่างยัง่ ยืน กระบวนการบริ หารจัดการภายในสถานศึกษาก็ต้องปรับเปลี่ยน
เพื่อสอดรับกับระบบการศึกษา 4.0 นี ้ด้ วย
ลักษณะของ
ผู้เรียนที่
เปลี่ยนไป

การศึกษา 4.0

การบริหาร
กิจการ
นักเรี ยน

ความ
หลากหลาย
ทางวัฒนธรรม

ยุคเทคโนโลยี
และการสื่อสาร
ที่รวดเร็ว

ทักษะที่จาเป็ น
ในศตวรรษที่
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ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดความท้ าทายในการบริหารกิจการนักเรียน
จากภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดความท้ าทายในการบริ หารกิจการนักเรี ยน ใน 5 ประการข้ างต้ น จึงเป็ นโจทย์
ใหญ่ ที่ท้าทายผู้บริ หารและผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับการจัดศึกษา ที่จะต้ องทบทวนกระบวนทัศน์ในการบริ หารงานด้ านกิจการ
นักเรี ยน เพื่อให้ การดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องสามารถตอบโจทย์ที่ท้าทายและความคาดหวังของสังคม และเป้าหมายของการ
จัดการศึกษาที่ต้องการให้ นกั เรี ยนเป็ น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข” ซึ่งสอดคล้ องกับ ไพฑูรย์ สินลารัตน์(2559 ; หน้ า 6)
ที่ ได้ เสนอแนวคิ ด ไว้ ว่า ต้ อ งเตรี ย มนัก เรี ย นให้ พ วกเขามี ทัก ษะในการคิ ด วิเคราะห์ ( Critical Thinking) คิ ด สร้ างสรรค์
(Creative Thinking) คิดผลงาน (Product Thinking) และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsible) ด้ วย

แนวคิดการบริหารกิจการนักเรียนความท้ าทายภายใต้ บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง
จากกรอบแนวคิ ด ที่ เป็ นผลกระทบทางสัง คมต่ อ การบริ ห ารจัด การกิ จ การนัก เรี ย น ภายใต้ บ ริ บ ทสัง คมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วนี ้ ส่งผลต่อกระบวนทัศน์ในการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนที่ผ้ บู ริ หารสถานศึกษาหรื อผู้บริ หาร
การศึกษา จะต้ องเปลี่ยนแนวคิด กระบวนการ ตลอดจนวิธีการในการบริ หารงาน จากเดิมที่อาจจะมองว่างานกิจการ
นักเรี ยนเป็ นงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ ไม่เกี่ยวกับงานวิชาการ หรื อคิดว่าการพัฒนานักเรี ยนเป็ นงานที่แยกส่วน
กันแบบต่างคนต่างทา มาเป็ นการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนทัง้ ผู้บริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรี ยน ผู้ปกครองและชุมชน เป็ นการบรู ณาการทังงานวิ
้
ชาการและงานกิจการนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบ อันจะส่งผลต่อ
การพัฒนาผู้เรี ยนอย่างเป็ นรู ปธรรม เพราะการบริ หารกิจการนักเรี ยน คือ กลไกสาคัญอันหนึ่งในการพัฒนาผู้เรี ยนให้ มี
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดบริ การและการจัดกิจกรรมต่างๆแบบบูรณาการร่วมกัน ได้ แก่
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1. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒ นาการของผู้เรี ยนในแต่ ละช่ วงชัน้ (Year Based) เพื่อให้ การบริ การหรื อการจัด
กิจกรรมนักเรี ยนเกิดผลเป็ นรูปธรรม และส่งผลพัฒนาการทางบวกต่อการเรี ยนรู้ ของนักเรี ยนในแต่ละช่วงชันนั
้ น้ ผู้บริ หาร
สถานศึกษาหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง อาจจะต้ องมีการออกแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยนาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับพัฒนาการของ
นักเรี ยนในแต่ละช่วงวัยมาเป็ นฐานคิดในการจัดกิจกรรมเสริ ม ได้ แก่ พัฒนาการทางด้ านร่ างกาย พัฒนาการทางด้ าน
สติปัญญา พัฒนาการทางด้ านอารมณ์ และพัฒนาการทางด้ านสังคมของนักเรี ยนในแต่ละช่วงวัย หรื อช่วงชัน้ เพื่อกาหนด
ผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ จากกิจกรรมต่างๆที่ได้ จัดขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อจะได้ นาไปสู่การวางแผนและการออกแบบกิจกรรมนักเรี ยน ที่
เหมาะสมกับนักเรี ยนในแต่ละช่วงชันปี
้ อาทิ
-การจัดบริ การหรื อกิ จกรรมนักเรี ยน ในช่วงชัน้ ประถม 1 - ประถม 3 ควรเน้ นให้ นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้ การพัฒ นา
ทัก ษะต่างๆที่สัม พันธ์ กัน ระหว่างร่ า งกาย สติ ปั ญ ญา อารมณ์ และสังคม เช่น กิ จกรรมแบบ Play and Learning เน้ น
กิจกรรมที่สง่ เสริ มพัฒนาการทางร่ างกาย การเคลื่อนไหว และทักษะทางปั ญญา ออกแบบความรู้วิชาการสูก่ ิจกรรมการ
เรี ยนรู้ในรูปแบต่างๆ เพื่อเป็ นการเสริ มพัฒนาการด้ านการเจริ ญเติบโตที่เหมาะสมตามช่วงวัยของนักเรี ยน
-การจัดบริ การหรื อกิจกรรมนักเรี ยนในช่วงชัน้ ประถม 4-6 ควรเน้ นให้ นกั เรี ยนได้ เตรี ยมตัวเข้ าสูว่ ยั รุ่ นตอนต้ น มี
กิจกรรมทางสังคมที่ให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้การปรับตัว การคบเพื่อนต่างเพศ การดูแลตัวเอง กิจกรรมที่สง่ เสริ มบทบาทหน้ าที่
การเป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี กิจกรรมที่ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็ นระบบ เสริ มความมีวินยั ความรับผิดชอบ เป็ นต้ น
ทัง้ นี ้ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ พัฒ นาการของผู้เรี ย นในแต่ ล ะช่ ว งชั น้ (Year Based) จะช่ ว ยในการก าหนดกรอบ
คุณลักษณะของผู้เรี ยนที่พึงประสงค์ได้ ตามแต่ละช่วงชัน้ และทาให้ เห็นทิศทางการพัฒนาศักยภาพของผู้เรี ยนอย่างเป็ น
ระบบและมีความต่อเนื่องภายใต้ การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษาต้ องการจะพัฒนานักเรี ยนในแต่ละช่วงอายุที่ชดั เจน
และสอดรับกับการเจริ ญเติบโตตามพัฒนาการของนักเรี ยนอย่างเป็ นรูปธรรมมากขึ ้นด้ วย
2. สร้ างการเรี ยนรู้ ผ่านกิจกรรมบริ การ (Service Learning) ในการพัฒนานักเรี ยนสิ่งที่สาคัญประการหนึ่ง
คือ การสร้ างโอกาสและประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ที่มีคุณค่าให้ กับนักเรี ยน การส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมที่ดี ค่านิยมที่
เหมาะสม การเรี ยนรู้ผา่ นกิจกรรมบริ การต่างๆที่ทางโรงเรี ยนจัด หรื อกิจกรรมบริ การที่นกั เรี ยนได้ จดั ร่วมกับชุมชน สังคม จะ
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ นกั เรี ยนได้ มีประสบการณ์ ตรง สามารถนาความรู้ ทางวิชาการ วิชาชี พ หรื อความรู้ ที่เกี่ยวข้ องไป
ประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิจริ งภาคสนาม นักเรี ยนจะเกิดการเรี ยนรู้ โดยตรงด้ วยการลงมือทาเอง ตังแต่
้ การสารวจประเด็น
ปั ญ หา หรื อความต้ องการของชุมชน การวางแผนงาน การเสนอโครงการ การอนุมัติโครงการ การจัดสรรงบประมาณ
ค่าใช้ จ่ายที่เหมาะสม แนวทางการดาเนินงานอย่างเป็ นระบบ เรี ยนรู้การแก้ ไขปั ญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมนันๆ
้ ซึง่ จะ
เป็ นประโยชน์ทงต่
ั ้ อตัวนักเรี ยนและชุมชน การจัดการเรี ยนรู้ผ่านกิจกรรมบริ การนี ้ จะบ่มเพาะให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้ หลักของ
การเป็ นคนดี มีจิตอาสา เสียสละ ได้ รับรู้ และตระหนักถึงปั ญหาสังคม เกิดการบ่มเพาะคุณธรรมจริ ยธรรมที่ดีอีกทางหนึ่ง
ด้ วย
3. การบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ (One-stop Service) งานบริ การนักเรี ยนก็เป็ นอีกงานหนึ่ง ทังนี
้ ้เพื่อให้
การบริ ก ารต่างๆของสถานศึก ษาเกิ ด ประสิท ธิ ภาพและประสิท ธิ ผล การให้ บ ริ ก ารแบบจุด เดี ยวเบ็ ด เสร็ จ( One-stop
Service) จะเป็ นการอานวยความสะดวกให้ กบั นักเรี ยน ผู้ปกครอง หรื อผู้ใช้ บริ การอื่นๆ ที่มาติดต่อโรงเรี ยนได้ รับบริ ก ารที่
ประทับใจ เช่น งานทะเบียนประวัติ งานปกครองและวินยั งานวิชาการ งานบริ หารทัว่ ไป และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้ องด้ านการ
บริ การ ซึ่งจะต้ องมีการปรับเปลี่ยนระบบการให้ บริ การต่างๆในเชิ งบรู ณ าการมากขึ ้น เช่น มีฐานข้ อมูลของนักเรี ยนที่
สามารถเชื่อมต่อกัน สามารถนาข้ อมูลสารสนเทศนันมาใช้
้
เพื่อการบริ หารงาน การตัดสินใจ การช่วยเหลือและการแก้ ไข
ปั ญหาต่างๆของนักเรี ยนได้ อย่างเป็ นระบบ การบริ หารจัดการและการให้ บริ การแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็ จนี ้ จะช่วยลดขันตอน
้
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เพิ่มความสะดวก รวดเร็ ว ทาให้ การบริ การของสถานศึกษามีประสิทธิ ภาพมากขึ ้น และจะช่วยให้ ผู้ใช้ บริ การทังนั
้ กเรี ยน
ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อการให้ บริ การของโรงเรี ยนมากขึ ้นด้ วย
4. การสร้ างเครื อข่ ายกิจกรรม (Activity Network) เพื่อสร้ างโอกาสในการเรี ยนรู้และการพัฒนานักเรี ยน การ
นาระบบเครื อข่ายชุมชน เครื อข่ายองค์กรทางสังคมและเครื อข่ายกิจกรรมอื่นๆมาเป็ นภาคีร่วมกับสถานศึกษาอย่างเป็ น
รูปธรรม ซึง่ การสร้ างเครื อข่ายกิจกรรมจะช่วยให้ เกิดรูปแบบการให้ บริ การ หรื อ รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเข้ มแข็งมาก
ขึ ้น เครื อข่ายกิจกรรมนี ้จะได้ มีสว่ นร่ วมกันในการสนับสนุนทรัพยากร งบประมาณ หรื ออื่นๆร่วมกับสถานศึกษา ก่อให้ เกิด
การประสานประโยชน์ ในเรื่ องต่างๆ ทังในส่
้ วนของการพัฒ นานักเรี ยน ครู และบุคลากร อีกทัง้ ยังเป็ นโอกาสในแบ่งปั น
ประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาเยาวชนร่วมกันด้ วย

ปั จจัยเอือ้ ต่ อความสาเร็จในการการบริหารกิจการนักเรียน
1.ผู้บริ หารสถานศึกษาหรื อผู้นาทางการศึกษา ในฐานะที่เป็ นผู้บริ หารมืออาชี พ จึงต้ องมีบทบาทในการ
ส่ง เสริ ม และพั ฒ นาการบริ ห ารงานกิ จ การนั ก เรี ย นให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภาพ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จัย ของก าไลทอง
จันทร์ ไทยศร (2556) ได้ แก่
1.1 มีความรู้ความเข้ าใจในการบริ หารการศึกษาตามนโยบายการพัฒนาประเทศไทยสูก่ ารศึกษา 4.0
ภายใต้ สถานการณ์ทางสังคมที่เปลีย่ นแปลง
1.2 สามารถนาระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆทางการศึกษา มาใช้ ในการบริ หารจัดงานกิจการ
นักเรี ยนได้ อย่างเหมาะสมกับการเปลีย่ นแปลง
1.3 มีภาวะความเป็ นผู้นา รู้เท่าทันการเปลีย่ นแปลงและสามารถรับมือกับสถานการณ์ตา่ งๆได้ อย่าง
เหมาะสมและทันเหตุการณ์
1.4 ปรับกระบวนทัศน์ในการบริ หารจัดการสถานศึกษา ต้ องสร้ างให้ ครู และบุคลากรมีทกั ษะในการ
ทางาน ด้ านการบริ หารกิจการนักเรี ยน อันจะส่งผลที่ดีต่อการปฏิบัติงานการพัฒ นาผู้เรี ยนและแก้ ไขปั ญ หาต่างๆของ
นักเรี ยนได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ
1.5 สามารถจัดหาทรัพยากรบุคคล งบประมาณและอื่นๆที่สนับสนุนการจัดบริ การและจัดกิจกรรม
นักเรี ยนได้ อย่างเพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานของทีมงาน ทาให้ งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.6 มีการกากับติดตาม ให้ คาแนะนา ช่วยเหลือ สนับสนุน และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของครู และ
บุคลากรอย่างเป็ นระบบ
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็ นกลไกที่สาคัญในการขับเคลื่อนงานบริ การและงานกิจกรรมนักเรี ยน/
นักศึกษา ครูและผู้ที่เกี่ยวข้ องกับนักเรี ยนจะต้ องมีบทบาทมากขึ ้น จากการศึกษาของอชิตา หาดอ้ าน (2545: 45) ได้ กล่าว
ว่า ยังพบปั ญหาเกี่ยวกับการบริ หารกิจกรรมพัฒนานักเรี ยนอยู่ มาก ปั ญหาสาคัญในการ บริ หารกิจกรรมพัฒนานักเรี ยน
คือ ครู ไม่ให้ ความสาคัญกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรี ยน ครูขาดความรู้ ความเข้ าใจ ปล่อยให้ นกั เรี ยนเข้ าร่ วมกิจกรรม
ตามยถากรรม ดังนัน้ ครูหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องควรจะต้ องมีการปรับเปลีย่ นบทบาทการทางานของครูด้านกิจการนักเรี ยน ได้ แก่
2.1 มีความรู้ความเข้ าใจในงานด้ านกิจการนักเรี ยน สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับนักเรี ยนยุคใหม่ได้ การ
พัฒ นานักเรี ยนให้ เป็ นคนที่สมบูรณ์ เป็ นการบูรณาการงานทัง้ ส่วนงานวิชาการและงานกิ จการนักเรี ยน ต้ องคานึงถึง
ลักษณะของผู้เรี ยนที่มีการเปลีย่ นแปลงเป็ นเด็กนักเรี ยนพันธ์ใหม่ ไม่ใช่เด็กในยุคอดีต
2.2 มีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย เพื่อนาองค์ความรู้ของพัฒนาการ
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นักเรี ยนในแต่ละคน มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ร่วมกับสถานการณ์การเรี ยนรู้ ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
นักเรี ยนในภาพรวม ทังการจั
้
ดบริ การและการจัดกิจกรรมต่างๆให้ สอดคล้ องกับพัฒนาการของนักเรี ยนยุคใหม่ที่เหมาะสม
2.3 เปลี่ยนบทบาทจากครู ที่ เน้ นการสอนเป็ น หลัก ไปเป็ น อาจารย์ พี่ เลีย้ งหรื อ โค้ ช ด้ วยการเข้ าถึ ง
ความรู้ที่มากขึ ้นของนักเรี ยนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูจึงต้ องปรับตัวใหม่จากผู้สอนหลัก เป็ นเป็ นผู้ชี ้แนะความรู้
เป็ นผู้ให้ คาแนะนาปรึ กษาให้ นกั เรี ยนสามารถแสวงหาความรู้ เป็ น และค้ นคว้ าหาข้ อมูลที่ต้องการได้ ครู ต้ องเป็ นผู้สร้ าง
โอกาสการเรี ยนรู้ให้ กบั นักเรี ยน เพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนานักเรี ยนในมิติตา่ งๆ
2.4 สร้ างกระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดกิจกรรมนักเรี ยน ครูต้องสามารถจัดกิจกรรมให้ หลากหลาย นา
หลักการ แนวคิด วิธีการใหม่ๆที่เกี่ยวกับการพัฒนานักเรี ยนยุคใหม่ เน้ นที่ผ้ เู รี ยนเป็ นสาคัญมาเป็ นฐานคิดในการสร้ าง
กิจกรรม เพื่อให้ กิจกรรมสอดคล้ องกับความสามารถ ความสนใจ และความถนัดของนักเรี ยน
3.ผู้ปกครองและชุมชน การบริ หารแบบมีสว่ นร่ วมจากทุกภาคส่วนจะช่วยให้ นกั เรี ยน ได้ รับการพัฒนาแบบ
องค์รวม ปั จจุบนั ผู้ปกครองและชุมชนนับว่ามีบทบาทและความสาคัญเป็ นอย่างมาก ในการส่งเสริ มและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมต่างๆ ได้ แก่
3.1 เป็ นปราชญ์ ท้องถิ่นหรื อบุคคลต้ นแบบการเรี ยนรู้ ในชุมชน ที่นกั เรี ยนสามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ได้
เช่น การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่น การเกษตร การอาชีพ วิถีของชุมชน เป็ นต้ น
3.2 เป็ นหน่วยงานเครื อข่ายหรื อแหล่งเรี ยนรู้ชมุ ชน ที่จะสร้ างสรรค์กิจกรรมร่วมกับสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ ทกั ษะการใช้ ชีวิตของนักเรี ยน เช่น การส่งเสริ มคุณธรรม-จริ ยธรรม การบ่มเพาะคนดี จิตอาสาเพื่อ
การบาเพ็ญประโยชน์ตอ่ ชุมชน การอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล้ อมในชุมชน เป็ นต้ น
3.3 การมี ส่วนร่ ว มของผู้ป กครองและชุ ม ชนต้ น แบบที่ เข้ ม แข็ ง จะเป็ น พลังสาคัญ ในการส่ง เสริ ม
สนับสนุนสร้ างความตะหนักรู้ให้ แก่นกั เรี ยนเกิดจิตสานึกเป็ นคนดีของชุมชนด้ วย
4. นั กเรี ยน คือทรัพยากรมนุษย์ที่มีคณ
ุ ค่า หากได้ รับการพัฒนาและการบ่มเพาะที่ถกู ต้ องเหมาะสม พวกเขาก็
จะเติบโตเป็ นคนดี มีความรู้ มีศกั ยภาพ มีความรู้ความสามารถ มีทกั ษะที่จาเป็ นต่อการดาเนินชีวิต เป็ นคนดี และสามารถ
อยูใ่ นสังคมได้ อย่างมีความสุข โดยคุณลักษณะนักเรี ยนที่พงึ ประสงค์ ควรมีคณ
ุ ลักษณะ ดังนี ้
4.1. มีความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม
4.2 รู้เท่าทันการเปลีย่ นแปลง
4.3 เป็ นพลเมืองที่ดีของประเทศและประชาคมโลก
4.4 มีจิตอาสาเห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม
4.5 มีทกั ษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21
4.6 มีนิสยั ใฝ่ เรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
4.7 สามารถใช้ ชีวิตได้ อย่างสมดุลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.8 มีภาวะความเป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี
4.9 มีความคิดริ เริ่ มนาไปสูก่ ารสร้ างสรรค์นวัตกรรมใหม่
จากปั จจัยเอื ้อต่อความสาเร็ จในการการบริ หารกิจการนักเรี ยน ประกอบด้ วย ผู้บริ หารสถานศึกษาหรื อผู้นาทาง
การศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง/ชุมชน และนักเรี ยน มีผลต่อการบริ หารจัดการงานกิจการนักเรี ยน
ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ สมพร โพธิ์ กาเนิด (2558) ที่พบว่า ในการบริ หารงานกิ จการนักเรี ยนควรสร้ าง 1) ความ
ร่ วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง 2) ควรส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการประชุมวางแผน กาหนดทิศทาง
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แนวทางในการดาเนินงาน 3) ควรมีการคัดเลือกบุคลากรที่ มีความรู้ ความสามารถมาปฏิบตั ิหน้ าที่ในงาน และ 4 ) ควรมี
การสนับสนุนส่งเสริ มการจัดตังชมรม
้
ส่งเสริ มการใช้ เวลาว่างที่เกิดประโยชน์สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยน และยัง
เสนอแนวทางการพัฒนา ในประเด็นที่ 1 การพัฒนาการกาหนดกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบตั ิตามกลยุทธ์การบริ หารงาน
กิจกรรมนักเรี ยน นักศึกษา มีแนวทางการพัฒนาดังนี ้ 1) ควรมีการประชุมรับฟั งความคิดเห็นข้ อเสนอแนะงานด้ านกิจกรรม
นักเรี ยน นักศึกษาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง 2) ควรมีการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้ าที่ครู
ด้ านงานกิจกรรมนักเรี ยน นักศึกษา และ 3) ควรจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ สอดคล้ องกับความต้ องการ ความสนใจ
ของผู้เรี ยน ประเด็นที่ 2 การมีความส่วนร่วมดาเนินการวิเคราะห์จดุ เด่น-จุดด้ อยเพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
การบริ หารงานครูที่ปรึกษาด้ วย
การบริหารกิจการนักเรียน

ความท้ าทายภายใต้
บริ บทสังคมที่เปลีย่ นแปลง

ผู้บริ หารสถานศึกษา

1)Year based
2)Service learning
3) One stop service
4) Activity network

ครู/บุคลาการ

คุณลักษณะนักเรี ยน

ผู้ปกครอง/ชุมชน

ที่พงึ ประสงค์

ภาพที่ 2 แนวทางการบริหารกิจการนักเรียน : ความท้ าทายภายใต้ บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง
จากภาพที่ 2 แสดงแนวคิดที่สง่ ผลต่อการบริ หารกิจการนักเรี ยน ภายใต้ บริ บทสังคมที่มีการเปลี่ยน แปลงอย่าง
รวดเร็ ว ผู้บริ หารสถานศึกษาจะต้ องปรับกระบวนทัศน์ในการจัดการงานกิจการนักเรี ยนที่ตอบโจทย์เพื่อเตรี ยมนักเรี ยนและ
พัฒ นานักเรี ยน โดยปรับรู ปแบบการจัดกิ จกรรมให้ สอดคล้ อ งกับสภาพผู้เรี ยนที่เปลี่ยน ไป โดยมีกลไกที่สาคัญ ในการ
ดาเนินงานคือ ครู/บุคลากร รวมทังผู
้ ้ ปกครองและชุมชนที่ต้องมีสว่ นร่ วมในการพัฒนานักเรี ยนให้ บรรลุตามเป้าหมาย คือ
คุณลักษณะนักเรี ยนที่พงึ ประสงค์

ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับ
ประการที่ 1.ผู้บริ หารสถานศึกษาและผู้นาทางการศึกษาได้ ปรับกระบวนทัศน์ เกิดมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับรับมือกับ
บริ บทสังคมการเปลี่ยนแปลง ให้ เป็ นความท้ าทายต่อการพัฒนางานการบริ หารกิจการนักเรี ยน ตามนโยบายการพัฒนา
ประเทศไทยสูก่ ารศึกษา 4.0 และเพื่อให้ การบริ การและการจัดกิจกรรมเกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้เรี ยนและสถานศึกษา
ประการที่ 2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ าใจการปรับเปลีย่ นบทบาทตนเอง จากที่เน้ นบทบาทครูเป็ นสาคัญ
ไปสู่ผ้ ูเรี ยนเป็ นสาคัญ และจากบทบาทครู ที่เน้ นการสอน เป็ นครู ผ้ ูให้ คาปรึ กษาแนะนาแก่นักเรี ยนมากขึน้ และเข้ าใจ
ลักษณะของผู้เรี ยนยุคใหม่ที่เปลีย่ นไปจากเดิม
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ประการที่ 3.นักเรี ยน จะได้ รับ การบริ การที่เหมาะสมจากสถานศึกษา และมีกิจกรรมที่ส่งเสริ มพัฒ นาการที่
แตกต่างกันของนักเรี ยน กิ จกรรมมีความหลากหลาย สอดคล้ องกับ ความสนใจ ความถนัด เพื่อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เข้ าร่ วม
กิจกรรมต่างๆ เพื่อเตรี ยมความพร้ อม สามารถเผชิญและปรับตัวกับโลกยุคใหม่ มีคณ
ุ ลักษณะของนักเรี ยนที่พึงประสงค์
สามารถนาพาประเทศไปสูค่ วามยัง่ ยืนได้
ประการที่ 4.ผู้ปกครองและชุมชน สังคม เกิดการทางานร่ วมกันในระบบเครื อข่าย ที่จะเป็ นกลไกสาคัญในการ
สร้ างพลังเยาชน เพื่อให้ เขาเหล่านี ้เจริ ญเติบโตและเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคณ
ุ ภาพของสังคม และประเทศชาติตอ่ ไป
สรุ ป การบริ ห ารกิ จการนัก เรี ย น : ความท้ าทายภายใต้ บ ริ บทสังคมที่ เปลี่ย นแปลง ผลกระทบทางสังคม ที่
ผู้บริ หารสถานศึกษาต้ องเข้ าใจ ได้ แก่ 1.ลักษณะผู้เรี ยนที่เปลีย่ นไป 2. ยุคเทคโนโลยีและการสือ่ สารที่รวดเร็ ว 3. ทักษะที่
จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 4. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ 5. การศึกษา 4.0 ที่นาไปสูก่ รอบแนวคิดในการบริ หาร
กิจการนักเรี ยน ที่ผ้ บู ริ หารสถานศึกษา ในฐานะผู้นาสถานศึกษายุคใหม่จะต้ องวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาแนวทางการบริ หาร
กิจการนักเรี ยน ได้ แก่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการของผู้เรี ยนในแต่ละช่วงชัน้ (Year Based) 2. สร้ างการเรี ยนรู้ ผ่าน
กิจกรรมบริ การ(Service Learning) 3. การบริ การแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็ จ (One-stop Service) และ 4. การสร้ างเครื อข่าย
กิจกรรม (Activity Network) ที่สอดคล้ องและเหมาะสมกับบริ บทผลกระทบทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงข้ างต้ น การบริ หาร
กิจการนักเรี ยนที่ดี ย่อมจะก่อให้ ประโยชน์โดยตรงต่อผู้เรี ยนในการพัฒนาตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม
ที่ดี มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีผ้ บู ริ หารสถานศึกษาเป็ นผู้นา และใช้ หลักการบริ หารแบบมีสว่ นร่ วม
ของคณะครู บุคลากร นักเรี ยน ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์การเครื อข่ายอื่นๆ เป็ นพลังขับเคลื่อนการพัฒ นานักเรี ยนไป
พร้ อมๆกัน

ข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ เพื่อการนาไปใช้
1. ผู้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาควรมี ก ารพัฒ นาบุค ลากร เช่ น มี ก ารจัด กิ จ กรรมการพัฒ นาครู แ ละบุค ลากรของ
สถานศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักเรี ยนในรู ปแบบใหม่ๆ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ ครู มีทกั ษะที่จาเป็ นต่อบทบาท
หน้ าที่ ของครู ที่ กาลังจะเปลี่ย นไป จากครู ผ้ ูสอนไปสู่ก ารเป็ น โค้ ช เป็ นครู ผ้ ูสนับ สนุน หรื อ ครู ผ้ ูให้ ค าแนะน าปรึ ก ษาแก่
นักเรี ยน ที่ต้องให้ ความสาคัญกับสถานภาพและบริ บทนักเรี ยนที่แตกต่างกัน เมื่อครูมีความพร้ อมมีทกั ษะ มีความเข้ าใจ
ครูจะสามารถช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพนักเรี ยนให้ มีคณ
ุ ภาพตามเป้าหมายที่ต้องการได้ และเกิดประสิทธิภาพด้ วย
2. ผู้บริ หารสถานศึกษา ควรเปิ ดโอกาสให้ ครู ผู้ปกครองและนักเรี ยนได้ มีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอ
ความต้ องการในการพัฒ นางานกิ จการนักเรี ยนอย่า งสม่าเสมอ นาความคิดเห็นเหล่านัน้ มาปรับปรุ งและพัฒ นาการ
บริ หารงานกิจการนักเรี ยนให้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดกับการบริ หารจัดการสถานศึกษาตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้
3.ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาควรเร่ งสร้ างรู้ ความเข้ าใจร่ วมกัน ให้ กับ ครู /บุค ลากร นัก เรี ยน ผู้ป กครอง รวมทัง้ ผู้ที่
เกี่ยวข้ องอื่นๆ เกี่ยวกับทิศทางการบริ หารงานกิจการนักเรี ยนภายใต้ บริ บทสังคมที่เปลี่ยนแปลง และสภาพสังคมที่ มีการ
แข่งขันสูงที่ยงั ต้ องมุง่ เน้ นการพัฒนานักเรี ยนแบบองค์รวม มุง่ พัฒนาศักยภาพความสามารถ ตามความสนใจ/ความถนัด
ของนักเรี ยนที่แตกต่างกัน ซึ่งจะเป็ นการบูรณาการทังวิ
้ ชาการและกิจการนักเรี ยน ทังนี
้ ้เพื่อให้ นกั เรี ยนได้ รับการพัฒนา
ทักษะที่จาเป็ นต่อศึกษาต่อ การทางานและการใช้ ชีวิตในอนาคตได้ อย่างมีความสุข
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บทคัดย่ อ
กระบวนการคิดวิเคราะห์คือทักษะที่สามารถสอนและฝึ กฝนได้ โดยการซักถามคาถามปลายเปิ ดและการอภิปราย
อย่างไรก็ตามปั ญหาสาคัญที่พบในกลุ่มตัวอย่าง คือผู้เรี ยนขาดความกระตือรื อร้ นในการคิดวิเคราะห์ เนื่องจากเกิด
ความรู้ สึกกดดันจากสภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยนทังต่
้ อครู ผ้ สู อน และเพื่อนร่ วมชัน้ เรี ยน ทาให้ ไม่กล้ าซักถามและแสดง
ความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้อื่น การใช้ สื่อออนไลน์ประเภทโซเชียลมีเดีย (social media) ประกอบการเรี ยนการสอน
สามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน กระตุ้นและฝึ กทักษะการซักถามและการแลกเปลีย่ นความคิ ดเห็นเชิง
วิชาการได้ จากการศึกษาการนาโซเชียลมีเดีย ได้ แก่ เฟสบุ๊ค (Facebook) มาใช้ ในการเรี ยนการสอนผ่านเทคนิคการ
อภิ ป รายผ่านสื่อ ออนไลน์ (online discussion) ร่ ว มกับ การเรี ย นการสอนในห้ อ งเรี ย นผ่า นเทคนิ ค การอภิ ป รายแบบ
เผชิญหน้ า (face-to-face discussion) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด พบว่าผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อการใช้ เฟสบุ๊คเป็ นสื่อ
การสอน และเทคนิคนี ้สามารถลดความกดดันจากสภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยนได้ ดี ช่วยเสริ มสร้ างอิสรภาพทางความคิด
ทาให้ ผ้ เู รี ยนกล้ าซักถามและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นทางวิชาการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ เกิดการพัฒนาการ
คิดวิเคราะห์ได้ อย่างมีนยั สาคัญ
คาสาคัญ: การคิดวิเคราะห์ การอภิปรายออนไลน์ สือ่ โซเชียลมีเดีย

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. บทนา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ถือเป็ นรากฐานที่สาคัญของระบบการศึกษา เพราะมุ่งเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนรู้ จักคิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ และคิดแก้ ปัญหา ผู้เรี ยนสามารถนาความรู้ พื ้นฐานที่ได้ รับจากการเรี ยนในห้ องเรี ยนไป
ประยุกต์ใช้ ได้ อย่างสร้ างสรรค์ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจาวัน แก้ ปัญหาในการทางาน และต่อยอด
องค์ความรู้ เพื่อการสร้ างนวัตกรรมใหม่ ก่อให้ เกิดการพัฒนาทางปั ญญาที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม (Norris, 1985) การ
พัฒ นากระบวนการคิด วิเคราะห์ ถือเป็ นขัน้ ตอนที่ ต้องอาศัยการเรี ยนรู้ และการฝึ ก ฝน เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถพัฒ นา
กระบวนการคิดของตนเองจากการคิดวิเคราะห์ขนต้
ั ้ นไปสูก่ ารคิดวิเคราะห์ขนสู
ั ้ ง และสามารถอภิปรายแสดงความคิดเห็น
ได้ ซึง่ ถือว่าเป็ นการพัฒนาขันสู
้ งสุดของกระบวนการคิดวิเคราะห์ (Sternberg, 1987)
การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคิดวิเคราะห์ (critical thinking) พบว่าเริ่ มต้ นขึ ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย
พบหลักฐานงานวิจยั และการกล่าวถึงการพัฒนากระบวนเรี ยนรู้ เพื่อส่งเสริ มการคิดอย่างเป็ นระบบ (think well) ของนัก
ศึก ษาศาสตร์ ช าวอังกฤษและสหรั ฐ อเมริ ก า (Pithers and Soden, 2000) และมี ก ารให้ ค าจัด กัด ความของการคิ ด
วิเคราะห์จากนักวิจยั หลากหลายแขนง ซึ่งพบว่าคาจากัดความส่วนใหญ่มีความคล้ ายคลึงกัน (Chance, 1986; Mayer
and Goodchild, 1990; Kuhn, 1991 และ Ennis, 1993) โดยการคิ ด วิ เคราะห์ ต ามค านิ ย ามของ Scriven และ Paul
หมายถึง “กระบวนการที่เป็ นระบบระเบียบในทางความคิดที่ใช้ ทกั ษะการสร้ างแนวคิด การประยุกต์ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการประเมินข้ อมูลที่รวบรวมมาจากการสังเกต ประสบการณ์ การคิดทบทวน การใช้ เหตุผลหรื อการ
สือ่ สาร เพื่อเป็ นสิง่ ชี ้นาความเชื่อหรื อสิง่ ที่จะกระทา” (Scriven and Paul, 1996 และยงค์วิมล เลณบุรี, 2555) ในปี ค.ศ.
1985 Nickerson และคณะได้ รายงานผลการวิเคราะห์กระบวนการเรี ยนการสอน และได้ กล่าวว่า “สิง่ ที่คกุ คามศักยภาพ
ของมนุษย์ ไม่ใช่การไร้ ความรู้ แต่เป็ นความไม่มีเหตุผลของมนุษย์ ” (Nickerson et. al., 1985 และยงค์วิมล เลณบุรี,
2555) ซึง่ ผลงานวิจยั นี ้ได้ กระตุ้นให้ เกิดการค้ นคว้ า พัฒนา และปรับปรุงรูปแบบการเรี ยนการสอนให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้
ควบคู่การกับการสร้ างกระบวนการคิดวิเคราะห์ ในเวลา 2 ปี ตอ่ มา Sternberg ได้ วิเคราะห์ปัจจัยที่ขดั ขวางกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ ซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ 7 ประการ คือ 1. ความเชื่อของครูผ้ สู อนว่าครูคือผู้ให้ ความรู้ แต่แท้ จริ งแล้ วในหลักการ
ของการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ครูจะต้ องเรี ยนรู้ จากผู้เรี ยนด้ วยเช่นกัน 2. การสร้ างทักษะการคิดวิเคราะห์ถือเป็ นหน้ าที่
ของครู ผ้ สู อน ซึ่งต้ องขวนขวายหาเทคนิคการเรี ยนรู้ ที่ เหมาะสมเพื่อสร้ างกลไกการคิดวิเคราะห์ แก่ผ้ เู รี ยน 3. การสร้ าง
หลักสูตรที่เหมาะสมต่อผู้เรี ยน เนื ้อหา และวัฒนธรรมการเรี ยนรู้เพื่อฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ 4. การสร้ างทักษะการคิด
วิเคราะห์ต้องอาศัยการผสมผสานเทคนิคการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสมมากกว่า 1 รู ปแบบ 5. สิ่งที่สาคัญกว่าการได้ คาตอบที่
ถูกต้ อง คือกระบวนการคิดที่นาไปสูค่ าตอบที่เหมาะสม 6. การอภิปรายถือเป็ นเป้าหมายของการคิดวิเคราะห์ และนาไปสู่
บทสรุ ปทางความคิด และ 7. ทักษะการคิดวิเคราะห์สร้ างได้ จากการสอนและการเรี ยนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดการพัฒนา
ทักษะทางความคิดที่ดี (Sternberg, 1987)
ในปี ค.ศ. 1999 Johnson รายงานผลงานวิ จัย ว่า การเรี ย นรู้ แบบกลุ่ม (collaborative peer learning) ช่ ว ย
พัฒนากระบวนการสร้ างแนวคิดและสร้ างความพึงพอใจต่อการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน (Johnson and Johnson, 1999) จาก
ข้ อมูลการวิจยั ของ Wood พบว่าการถามคาถามสามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ไปสู่ระดับที่สงู ขึ ้นได้ (Wood
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and Wood, 1996) ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อมูลของ Bruning ที่พบว่าการถามคาถามปลายเปิ ด (open-ended question)
โดยครู ผ้ สู อนสามารถช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ ความคิดวิเคราะห์เพื่อประเมินความเข้ าใจและนาความรู้ ที่ได้ เรี ยนมาใช้ ในการ
ตอบคาถาม (Bruning, 2005) และจากการศึกษาของ Anderson และคณะ (Anderson et al., 2001) สนับสนุนแนวคิด
ของ Kuhn ว่าทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถพัฒ นาได้ จากการเรี ยนการสอน และเทคนิคการเรี ยนรู้ แบบเผชิ ญ หน้ า
(face-to-face peer interaction) สามารถส่งเสริ มการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้ หากแต่พบว่าเทคนิคนี ้เป็ นอุปสรรคต่อ
การอธิบายให้ เหตุผลซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ประสบการณ์และความรู้พื ้นฐานของแต่ละบุคคลเป็ นสาคัญ (Kuhn, 1991)
ในศตวรรษที่ 20 และ 21 การพัฒ นาอย่า งรวดเร็ ว ของเทคโนโลยี ก ารสื่อ สารได้ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ อย่า ง
มากมายต่อระบบการศึกษาทัว่ โลก โดยได้ เปิ ดโอกาสให้ เกิดการสร้ างเทคนิคการเรี ยนรู้รูปแบบใหม่ผา่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ทาให้ การเรี ยนรู้ ไม่ถูกจากัดอยู่แค่ภายในห้ องเรี ยน แต่สามารถทาได้ ทุกสถานที่และทุกเวลาที่ผ้ เู รี ยนต้ องการ (Cheung
and Hew, 2005) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ถกู นามาใช้ ในการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ (online discussion) ซึ่งพบว่ามีข้อดีต่อการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์หลายประการ
คือ 1. ทาให้ การเรี ยนรู้ ไม่ถูกจากัดด้ วยเวลา การซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นสามารถเกิดขึ ้นได้ ตลอดเวลาทัง้
ภายในและภายนอกห้ องเรี ยน 2. บทสนทนาที่เกิดระหว่างการซักถามและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นจะถูกบันทึกไว้ ทาให้
สามารถนาไปเรี ยนรู้ และวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ ต่อไปในภายหลัง 3. สื่อออนไลน์ช่วยลดและทาลายความเขินอายที่เกิดขึ ้น
จากการซักถามและการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นแบบเผชิญหน้ า (face-to-face discussion) และ 4. ผู้เรี ยนมีเวลามากขึ ้น
ในการใช้ ความคิด เพื่อทาความเข้ าใจกับเนื ้อหาอย่างถ่องแท้ ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่ องที่สนใจ และการสื่ อสาร
ด้ วยตัวอักษรบนเว็บเพจ (webpage) สามารถเพิ่มทักษะการเขียนได้ อีกด้ วย (Cheong and Cheong, 2008)
จากผลการวิจยั ของ Kamin และคณะในปี ค.ศ. 2001 แสดงให้ เห็นว่าเทคนิคการเรี ยนรู้ผ่านสื่อออนไลน์สามารถ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ กระตุ้นการคิดวิเคราะห์ และการอภิปรายเชิงวิ ชาการได้ ดีในระดับเดียวกันกับเทคนิคการเรี ยนรู้ แบบ
เผชิญหน้ า (Kamin et al., 2001) และล่าสุดในปี ค.ศ. 2008 Guiller และคณะได้ รายงานผลงานวิจยั ที่สอดคล้ องกันกับ
กลุ่ม วิจัย ของ Kamin โดยพบว่าผู้เรี ย นมี ค วามพึงพอใจต่อ การอภิ ปรายผ่านสื่อออนไลน์ ม ากกว่าการอภิ ป รายแบบ
เผชิญหน้ า อย่างไรก็ตาม Guiller ได้ ให้ ข้อสรุปว่าการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ควรใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้แบบผสมผสานโดย
ใช้ ทงการอภิ
ั้
ปรายแบบเผชิญหน้ าและการอภิปรายผ่านสือ่ ออนไลน์ร่วมกัน (Guiller et al., 2008)
ในการเรี ยนการสอนวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักสูตรของภาควิ ชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ ได้ สะท้ อนให้ เห็นปั ญหาเกี่ยวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรี ยน จากการสังเกตข้ อมูล
เบื ้องต้ น พบว่านิสติ ไม่คอ่ ยถามคาถามในวิชาสัมมนา โดยหลังจากการฟั งสัมมนาในแต่ละสัปดาห์ ผู้นาเสนอสัมมนาจะ
ได้ รับคาถามจากเพื่อนร่วมชันประมาณ
้
2-3 คาถาม จากจานวนผู้เรี ยน 20 คน และคาถามที่ได้ มกั เป็ นคาถามปลายปิ ด
(close-ended question) ซึ่งไม่ก่ อให้ เกิ ดการอภิป รายเพื่ อ แลกเปลี่ย นความคิ ดเห็ นและการพัฒ นากระบวนการคิ ด
วิเคราะห์ในขันสู
้ ง จึงทาให้ อนุมานได้ วา่ นิสติ ในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาไม่สามารถจับประเด็นสาคัญของเรื่ องที่ดู
และฟั ง และไม่สามารถใช้ ความคิดในระดับการคิดวิเคราะห์ในเรื่ องที่ดแู ละฟั งได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้ ไม่สามารถ
วิเคราะห์ หาเหตุผลและประเมินความสาคัญของข้ อมูลเพื่อนาไปสูก่ ารซักถาม แสดงความคิดเห็น และหาข้ อสรุปได้
งานวิจัยนี ้จึงเกิดขึ ้นเพื่อแก้ ปัญหาในการเรี ยนการสอนวิชาสัมมนา โดยเน้ นการประยุกต์ใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้
แบบการฝึ กและการปฏิบตั ิร่วมกันทัง้ ในห้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยน เพื่อฝึ กการตัง้ คาถามและแสดงความคิดเห็นเชิ ง
วิช าการโดยใช้ เทคนิ ค การอภิ ป รายแบบเผชิ ญ หน้ า (face-to-face discussion) ร่ ว มกับ เทคนิ ค การอภิ ป รายผ่า นสื่ อ
ออนไลน์ (Kamin et al., 2001 และวีระ ไทยพานิช, 2552) โดยครู ผ้ สู อนทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาเพื่อเสริ มสร้ างบรรยากาศ
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การเรี ยนรู้ และกระตุ้นให้ เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สาหรับงานวิจยั นี ้เลือกใช้ เฟสบุ๊ค (Facebook) ซึ่งเป็ นสื่อโซเชียล
มีเดียที่ได้ รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มนักเรี ยนและนักศึกษา ซึ่งจะช่วยทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้ สึกคุ้นเคยและผ่อน
คลายในการใช้ งาน แตกต่างจากสื่อการสอนออนไลน์ (e-learning) ในรู ปแบบอื่น ๆ เช่น Blackboard, Moodle และ
CourseVille เป็ นต้ น ซึง่ อาจไม่ดงึ ดูดความสนใจของผู้เรี ยนให้ เกิดความกระตือรื อร้ นในการใช้ งาน เนื่องจากยังมีลกั ษณะ
เหมือนห้ องเรี ยนเพียงแต่อยู่ในรู ปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนันการใช้
้
เฟสบุ๊คเป็ นสื่อการเรี ยนการสอนจะสามารถช่วย
กระตุ้นและใช้ ฝึกฝนเพื่อสร้ างทักษะการคิดวิเคราะห์จากการตังค
้ าถามและการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการได้ โดยผล
การศึกษาจะพิจารณาจากจานวนคาถาม ประเภทของคาถาม พฤติกรรมในการซักถาม และการแสดงความคิดเห็นเชิง
วิชาการอย่างสร้ างสรรค์จากผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยมีครูผ้ สู อนทาหน้ าที่ให้ คาแนะนาและเสริ มสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้
เพื่อส่งเสริ มกระบวนการคิดวิเคราะห์

2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 ประยุกต์ใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้แบบการฝึ กและการปฏิบตั ิร่วมกันทังในห้
้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยนเพื่อสร้ าง
ทักษะการตังค
้ าถามและการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ
2.2 พัฒนาเทคนิคการเรี ยนการสอนโดยการใช้ สอื่ โซเชียลมีเดีย คือ เฟสบุ๊คสาหรับกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนซักถามและ
แสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์

3. วิธีการวิจัย
3.1 กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่าง คือ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาจากรายวิชาสัมมนา จานวน 20 คน ของภาควิชาเภสัชเวทและเภสัช
พฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.2 ขัน้ ตอนการวิจัย
ขันตอนในการวิ
้
จยั ประกอบด้ วย 6 ขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
1. ศึก ษาและเก็ บ ข้ อ มูลการทดลองตามเงื่ อนไขที่ 1 โดยก าหนดให้ ก ลุ่ม ตัวอย่างซัก ถามในห้ อ งเรี ย นและ
อภิ ป รายแบบเผชิ ญ หน้ า (face-to-face discussion) และผู้เรี ย นทุก คนต้ อ งถามค าถามอย่างน้ อ ย 3 ค าถาม ซึ่งเป็ น
ข้ อกาหนดของรายวิชาสัมมนา
2. สารวจข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้ อมูลพื ้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติและทัศนคติในการเรี ยนวิชา
สัมมนาของกลุม่ ผู้เรี ยนตัวอย่าง เพื่อให้ ทราบถึงสาเหตุที่แท้ จริ งของปั ญหา และเทคนิคการเรี ยนการสอนที่ผ้ เู รี ยนคิดว่า
สามารถกระตุ้นให้ เกิดการซักถามและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเชิงวิชาการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ให้ ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ คาถามพัฒ นาความคิดและเทคนิคการตังค
้ าถาม โดยมีการสอนแบบบรรยาย
เพื่อให้ ความรู้ ร่ วมกับการสาธิ ตเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ เทคนิคการตังค
้ าถาม (ทิศนา แขมมณี , 2553 และไพฑูรย์ สินลา
รัตน์, 2554) และมีการฝึ กปฏิบตั ิเพื่อให้ เกิดทักษะในการตังค
้ าถามและอภิปรายเพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์
4. ศึกษาและเก็ บ ข้ อมูลการทดลองตามเงื่อนไขที่ 2 โดยกาหนดให้ กลุ่ม ตัวอย่างสามารถซักถามได้ ทัง้ ใน
ห้ องเรี ยนและทางเฟสบุ๊ค และสามารถอภิปรายแบบเผชิญหน้ า (face-to-face discussion) และอภิปรายผ่านสือ่ ออนไลน์
(online discussion) ได้ และผู้เรี ยนทุกคนต้ องถามคาถามอย่างน้ อย 3 คาถาม ซึง่ เป็ นข้ อกาหนดของรายวิชาสัมมนา
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5. สารวจข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามเพื่อเปรี ยบเทียบกระบวนการคิดวิเคราะห์หลังจากการทดลองตามเงื่อนไข
ที่ 1 และ 2 และสารวจประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใช้ เฟสบุ๊คเป็ นสือ่ ในการเรี ยนการสอนเพื่อกระตุ้นการซักถาม
และอภิปรายเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์
6. รวบรวมข้ อมูลผลการทดลองจากทัง้ 2 เงื่อนไข ได้ แก่ จานวนคาถามและการอภิปราย และประเภทของ
คาถาม ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ตามระดับการคิดวิเคราะห์ คือ คาถามแสดงการคิดวิเคราะห์ในขันต้
้ น ได้ แก่ คาถามจาก
การสังเกต คาถามทบทวนความจา คาถามให้ บอกความหมายหรื อคาจากัดความ และคาถามแสดงการคิดวิเคราะห์ในขัน้
สูง ได้ แก่ คาถามให้ อธิบาย คาถามให้ เปรี ยบเทียบ คาถามให้ จาแนกประเภท คาถามให้ ยกตัวอย่าง คาถามให้ วิเคราะห์
คาถามให้ สงั เคราะห์ คาถามให้ ประเมินค่า (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ , 2555)
7. วิเคราะห์ผลการทดลองและแปรผลทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ยของข้ อมูล วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
และแปลผลข้ อมูลเป็ นร้ อยละ เปรี ยบเทียบผลการวิจยั จากเงื่อนไขที่ 1 และเงื่อนไขที่ 2 เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการ
ใช้ เฟสบุ๊คในการเรี ยนการสอนวิชาสัมมนา โดยผลการวิจยั ด้ านประสิทธิภาพของเทคนิคการเรี ยนการสอนเพื่อกระตุ้นการ
ตัง้ ค าถามและการอภิ ป รายสามารถวิเคราะห์ ด้ วยการนับ จ านวนคาถามที่ เกิ ดขึน้ และผลการวิ จัย ด้ า นการพัฒ นา
กระบวนการคิดวิเคราะห์สามารถวิเคราะห์จากประเภทของคาถามที่เกิดขึ ้น

4. ผลการวิจัย
การวิจยั การนาโซเชียลมีเดีย ได้ แก่ เฟสบุ๊ค มาใช้ เป็ นสื่อในการเรี ยนการสอนเพื่อกระตุ้นการซักถามและการ
แสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์นี ้ ได้ ทาการศึกษาวิจยั โดยเก็บข้ อมู ลจากกลุม่ ผู้เรี ยน
ตัว อย่ า งจ านวน 20 คน ซึ่ ง เป็ นนิ สิ ต จากรายวิ ช าสัม มนาในระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาของภาควิ ช าเภสัช เวทและเภสัช
พฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกาหนดเงื่อนไขให้ ผ้ เู รี ยนสามารถซักถามและอภิปรายใน
ห้ องเรี ยนและสามารถใช้ เฟสบุ๊คของรายวิชาในการซักถามและอภิปรายนอกห้ องเรี ยนได้ ตลอดเวลา ผู้วิจัยเก็บข้ อมูล
ผลการวิจัยโดยการรวบรวมคาถามและการอภิปรายที่เกิดขึ ้นทังในห้
้ องเรี ยนและบนเฟสบุ๊ค ผลการประยุกต์ใช้ โซเชียล
มีเดียเพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์จะวิเคราะห์จากจานวนคาถามที่เกิดขึ ้นทังหมด
้
การเปรี ยบเทียบจานวนคาถามและ
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน และวิเคราะห์ประเภทของคาถามที่เกิดขึ ้นเพื่อวิเคราะห์ระดับการคิดวิเคราะห์ของกลุ่ม
ตัวอย่างตามเงื่อนไขที่ 1 และเงื่อนไขที่ 2 ตามลาดับ
4.1 ผลการวิจัยตามเงื่อนไขที่ 1 และ 2
งานวิจยั นี ้ได้ กาหนดเงื่อนไขในการทดลอง 2 รูปแบบ คือ เงื่อนไขที่ 1: กาหนดให้ กลุม่ ตัวอย่างซักถามในห้ องเรี ยน
และอภิปรายแบบเผชิญหน้ า (face-to-face discussion) เพียงวิธีเดียว และเงื่อนไขที่ 2: กาหนดให้ กลุม่ ตัวอย่างสามารถ
ซักถามได้ ทงในห้
ั ้ องเรี ยนและทางเฟสบุ๊ค (Facebook) และสามารถเลือกซักถามและอภิปรายแบบเผชิญหน้ า (face-toface discussion) หรื อ ผ่ านสื่อ ออนไลน์ (online discussion) ก็ ได้ โดยผลการวิ จัย ตามเงื่ อ นไขที่ 1 และ 2 แสดงใน
แผนภาพที่ 1 และมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1-3 ตามลาดับ
ตารางที่ 1 แสดงข้ อมูลพื ้นฐานในการทดลองและจานวนคาถามที่เกิดขึ ้นทังหมดในการทดลองตามเงื
้
่อนไขที่ 1
และ 2 จากผลการวิจยั พบว่าก่อนการใช้ เฟสบุ๊คมีการถามคาถามเฉลี่ย 6 คาถามต่อสัปดาห์ โดยมีค่าความแปรปรวน
ของจานวนคาถามต่อสัปดาห์ เท่ากับ 2.78 และมีจานวนคาถามเฉลีย่ ต่อบุคคล เท่ากับ 2.70 คาถาม ในขณะที่หลังการ
ใช้ เฟสบุ๊คมีการถามคาถามเฉลี่ย 9.67 คาถามต่อสัปดาห์ โดยมีค่าความแปรปรวนของจานวนคาถามต่อสัปดาห์ เท่ากับ
2.17 และมีจานวนคาถามเฉลี่ยต่อบุคคล เท่ากับ 3.05 คาถาม (ตารางที่ 2) เป็ นที่นา่ สังเกตว่าก่อนการใช้ เฟสบุ๊ค ผู้เรี ยน
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ใช้ คาถามปลายปิ ด 22 คาถามและคาถามปลายเปิ ด 32 คาถาม และไม่มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก
กระบวนการซักถามที่เกิดขึ ้น เมื่อมีการใช้ เฟสบุ๊คประกอบการเรี ยนการสอนและผู้เรี ยนได้ รับคาแนะนาจากคณาจารย์ทงใน
ั้
ห้ องเรี ยนและในเฟสบุ๊ค พบว่าผู้เรี ยนใช้ คาถามปลายปิ ด 17 คาถาม ซึง่ ลดลงร้ อยละ 25.17 และพบคาถามปลายเปิ ด 44
คาถาม ซึ่งเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16.88 และพบการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากกระบวนการซักถามที่เกิดขึ ้นทังใน
้
ห้ องเรี ยนและทางเฟสบุ๊ค เมื่อมีการใช้ เฟสบุ๊คเป็ นสือ่ การสอน (ตารางที่ 3)

จานวนคาถามที่เกิดขึน้ ในการเรียนวิชาสัมมนาตามเงื่อนไขที่ 1
(Face-to-Face Discussion) และเงื่อนไขที่ 2 (Face-to-Face &
Online Discussion)
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4

5

6

7

8

9

สัปดาห์

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงจานวนคาถามจากผู้เรี ยนทีเ่ กิดขึ ้นในการเรี ยนวิชาสัมมนา
ตารางที่ 1 ข้ อมูลพื ้นฐานและจานวนคาถามที่เกิดขึ ้นทังหมดในการทดลองตามเงื
้
่อนไขที่ 1 และ 2
เงื่อนไขที่ 1
เงื่อนไขที่ 2
ผลการทดลอง
Face-to-Face Discussion
Face-to-Face & Online Discussion
ผู้เรี ยนตัวอย่าง
20 คน
19 คน
การนาเสนอสัมมนา/ภาคการศึกษา
9 ครัง้
6 ครัง้
คาถามในแต่ละสัปดาห์
3, 10, 4, 4, 4, 10, 4, 8, 7 คาถาม
10, 10, 13, 7, 11, 7 คาถาม
คาถามในห้ องเรี ยน
54 คาถาม
38 คาถาม
คาถามในเฟสบุ๊ค
0 คาถาม
20 คาถาม
การอภิปรายในห้ องเรี ยน
0 ครัง้
1 ครัง้
การอภิปรายในเฟสบุ๊ค
0 ครัง้
2 ครัง้
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์จากค่าทางสถิติพื ้นฐาน และเปรี ยบเทียบผลการทดลองตามเงื่อนไขที่ 1 และ 2
เงื่อนไขที่ 1
เงื่อนไขที่ 2
ร้ อยละ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
Face-to-Face
Face-to-Face &
(เงื่อนไขที่ 2 เปรียบเทียบ
Discussion
Online Discussion
กับเงื่อนไขที่ 1)
คาถามเฉลีย่ ต่อสัปดาห์
6 คาถาม
9.67 คาถาม
เพิ่มขึ ้น, ร้ อยละ 23.40
ค่าความแปรปรวนของจานวน
2.78
2.17
ลดลง, ร้ อยละ 12.44
คาถามต่อสัปดาห์
คาถามเฉลีย่ ต่อบุคคล
2.70 คาถาม
3.05 คาถาม
เพิ่มขึ ้น, ร้ อยละ 6.13
ตารางที่ 3 ประเภทของคาถามที่เกิดขึ ้นทังหมดในการทดลองตามเงื
้
่อนไขที่ 1 และ 2
จานวนคาถาม (ครัง้ )
เงื่อนไขที่ 1
เงื่อนไขที่ 2
ประเภทของคาถาม
Face-to-Face
Face-to-Dace &
Discussion
Online Discussion
คาถามปลายเปิ ด
32
45
• คาถามให้ อธิบาย
11
16
• คาถามให้ เปรี ยบเทียบ
4
8
• คาถามให้ จาแนกประเภท
0
0
• คาถามให้ ยกตัวอย่าง
3
4
• คาถามให้ วิเคราะห์
12
14
• คาถามให้ สงั เคราะห์
1
0
• คาถามให้ ประเมินค่า
1
3
คาถามปลายปิ ด
• คาถามจากการสังเกต
• คาถามทบทวนความจา
• คาถามให้ บอกความหมายหรื อ
คาจากัดความ
การอภิปราย

ร้ อยละของจานวนคาถาม
เงื่อนไขที่ 2/เงื่อนไขที่ 1

 16.88
 18.52
 33.33
ไม่เปลีย่ นแปลง
 14.29
 7.69
 100.00
 50.00

22
1
14
7

13
6
5
2

 25.71
 71.43
 47.37
 55.55

0

3

 100.00

หมายเหตุ  หมายถึง เพิ่มขึ ้น และ  หมายถึง ลดลง
4.2 ผลการสารวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ างเกี่ยวกับการถามตอบเชิงวิชาการในวิชาสัมมนาก่ อน
การทดลองตามเงื่อนไขที่ 1 และหลังการทดลองตามเงื่อนไขที่ 2
จากการสารวจความคิดเห็นของผู้เรี ยนจากการตอบแบบสอบถาม โดยทาการสารวจข้ อมูลก่อนการทดลองตาม
เงื่อนไขที่ 1 และหลังการทดลองตามเงื่อนไขที่ 2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรี ยนรู้เพื่อกระตุ้นทักษะการคิดวิเคราะห์ในกลุม่
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ตัวอย่าง ผลการสารวจแสดงข้ อมูลเป็ นร้ อยละดังแสดงในตารางที่ 4 จากการสารวจความคิดเห็นของผู้เรี ยนเพื่อหา
สาเหตุว่าเพราะเหตุใดผู้เรี ยนจึงไม่มีความกระตือรื อร้ น ในการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้ องเรี ยนก่อนการ
ทดลองตามเงื่อนไขที่ 1 พบว่าสาเหตุหลักที่ผ้ เู รี ยนไม่ซกั ถามในวิชาสัมมนาเพราะเกรงใจเพื่อนและกลัวเพื่อนตอบคาถาม
ไม่ได้ (ร้ อยละ 28.13) โดยผู้เรี ยนต้ องการถามคาถามเมื่อสงสัยและสนใจในเรื่ องที่ฟัง (ร้ อยละ 46.98) และการสร้ างกฎ
ให้ ทกุ คนต้ องถามคาถามและมีการให้ คะแนนถือเป็ นปั จจัยสาคัญในการกระตุ้นให้ เกิดการถามตอบเชิงวิชาการ (ร้ อยละ
29.75) ทังนี
้ ้ ผู้เรี ยนต้ องการความรู้เกี่ยวกับประเภทของคาถามและเทคนิคการตังค
้ าถามโดยการสอนแบบสาธิตและฝึ ก
ปฏิบตั ิ (ร้ อยละ 26.67) เพื่อนาไปใช้ พฒ
ั นาทักษะการคิดวิเคราะห์ และต้ องการซักถามผ่านสื่อ เช่น ส่งกระดาษคาถาม
หรื อส่งคาถามผ่านเฟสบุ๊คของรายวิชา โดยผู้ตอบไม่ทราบว่าคาถามมาจากใคร (ร้ อยละ 44.09) ผลจากการสารวจความ
คิดเห็นก่อนการทดลองจะเห็นได้ ว่าผู้เรี ยนมีความรู้ สกึ กดดันจากสภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยนและเพื่อนร่วมชันเรี
้ ยน จึงทา
ให้ ขาดความกระตือรื อร้ นในการซักถามและแสดงความคิดเห็น และขาดทักษะในการสร้ างคาถามทาให้ ขาดความมัน่ ใจ
ในการซัก ถามและแสดงความคิด เห็ น ด้ วยเหตุผลทัง้ 2 ประการนี ้ ท าให้ ก ลุ่ม ผู้เรี ย นตัวอย่างไม่ต้องการซักถามใน
ห้ องเรี ยนและอภิ ปรายแบบเผชิ ญ หน้ า เทคนิคการเรี ยนการสอนโดยการใช้ สื่อออนไลน์ จึงถูกน ามาประยุกต์ ใช้ เพื่ อ
แก้ ปัญหาในการเรี ยนที่พบในกลุม่ ตัวอย่าง
ตารางที่ 4 ผลการสารวจความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างเกี่ยวกับการถามตอบเชิงวิชาการในวิชาสัมมนาก่อนการทดลอง
ตามเงื่อนไขที่ 1 และหลังการทดลองตามเงื่อนไขที่ 2
คาถาม
สารวจความคิดเห็น
เพราะเหตุใดนิสติ จึงไม่ถามคาถามในวิชา
สัมมนา
เพราะเหตุใดนิสติ จึงถามคาถามในวิชา
สัมมนา
วิธีใดกระตุ้นให้ เกิดการถามตอบเชิงวิชาการ
ได้ ดีที่สดุ
คาถามใดควรถามในวิชาสัมมนา

กระบวนการคิดวิเคราะห์สามารถพัฒนาได้
โดยวิธีการ

วิธีการถามตอบในวิชาสัมมนาทีน่ ิสติ มีความ
พึงพอใจ

คาตอบ
ก่ อนการทดลองตามเงื่อนไขที่ 1

หลังการทดลองตามเงื่อนไขที่ 2

เกรงใจเพื่อน กลัวเพื่อนตอบไม่ได้
(ร้ อยละ 28.13)
สงสัยและสนใจในเรื่ องที่ฟัง
(ร้ อยละ 46.98)
สร้ างกฎให้ ทกุ คนต้ องถามคาถาม
และมีการให้ คะแนน (ร้ อยละ 29.75)
คาถามแสดงความคิดเห็น และทาให้
เกิดการแลกเปลีย่ นความรู้
(ร้ อยละ 27.36)
ให้ ความรู้เกี่ยวกับประเภทของ
คาถามและเทคนิคการตังค
้ าถามโดย
การสอนแบบสาธิตและฝึ กปฏิบตั ิ
(ร้ อยละ 26.67)
ซักถามผ่านสือ่ เช่น ส่งกระดาษ
คาถาม หรื อส่งคาถามผ่านเฟสบุ๊ค
ของรายวิชา โดยผู้ตอบไม่ทราบว่า
คาถามมาจากใคร (ร้ อยละ 44.09)

ฟั งสัมมนาไม่เข้ าใจ
(ร้ อยละ 46.67)
สงสัยและสนใจในเรื่ องที่ฟัง
(ร้ อยละ 60.00)
การฝึ กถามคาถามกับเพื่อนร่วมชัน้
เรี ยน (ร้ อยละ 22.46)
คาถามให้ อธิบายและเหตุผลเพื่อ
ความเข้ าใจ
(ร้ อยละ 53.33)
เรี ยนรู้ด้วยตนเองจากสถานการณ์
จริ งในคาบเรี ยนสัมมนา ประกอบ
กับคาแนะนาของอาจารย์ (ร้ อยละ
53.33)
ซักถามโดยยกมือถามในห้ องเรี ยน
(ร้ อยละ 73.33)
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อย่างไรก็ตาม หลังการทดลองตามเงื่อนไขที่ 2 ผู้เรี ยนทังหมดได้
้
รับการให้ ความรู้ คาแนะนาจากอาจารย์ผ้ สู อน
เกี่ยวกับเทคนิคการสร้ างคาถามและร่วมกันฝึ กซักถามและแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการทังแบบเผชิ
้
ญหน้ า (face-to-face
discussion) และผ่านสื่อออนไลน์ (online discussion) พบว่าพฤติกรรมของผู้เรี ยนตัวอย่างเปลี่ยนแปลงไปและมีทกั ษะ
การคิดวิเคราะห์ที่พฒ
ั นาสูงขึ ้น จากผลการสารวจข้ อมูลจากแบบสอบถาม พบว่าสาเหตุหลักที่ผ้ เู รี ยนไม่ซกั ถามในวิชา
สัมมนาเพราะฟั งสัมมนาไม่เข้ าใจ (ร้ อยละ 46.67) ผู้เรี ยนต้ องการถามคาถามเมื่อสงสัยและสนใจในเรื่ องที่ฟัง (ร้ อยละ
60.00) และการฝึ กถามตอบกับเพื่อนร่ วมชัน้ เรี ยนสามารถกระตุ้นให้ เกิดการถามตอบเชิงวิชาการได้ ดี (ร้ อยละ 22.46)
ทังนี
้ ้ พบว่าผู้เรี ยนสามารถฝึ กฝนและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ ด้วยการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยการฝึ กฝนจาก
ประสบการณ์ จริ งในห้ องเรี ยนร่ วมกับการให้ คาแนะนาจากอาจารย์ผ้ สู อน (ร้ อยละ 53.33) และกลุม่ ผู้เรี ยนตัวอย่างเลือก
ซักถามโดยยกมือถามในห้ องเรี ยน (ร้ อยละ 73.33) ซึ่งหมายถึงกลุ่มผู้เรี ยนตัวอย่างรู้ สึกมีความกระตือรื อร้ นในการคิด
วิเคราะห์และมีความมัน่ ใจในการซักถามและแสดงความคิดเห็นมากขึ ้นหลังจากการนาสือ่ ออนไลน์ คือ เฟสบุ๊คมาใช้ เป็ น
สือ่ ในการเรี ยนการสอน
4.3 ผลการสารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ างเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ โดย
การใช้ เฟสบุ๊คเป็ นสื่อการเรียนการสอนหลังการทดลองตามเงื่อนไขที่ 1 และ 2
จากการสารวจความคิดเห็นของผู้เรี ยนจากการตอบแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ค วามพึงพอใจต่อเทคนิคการ
เรี ยนรู้ เพื่อเปรี ยบเทียบผลการทดลองจากเงื่อนไขที่ 1 ซึ่งกาหนดให้ กลุ่มตัวอย่างซักถามในห้ องเรี ยนและอภิปรายแบบ
เผชิญหน้ า (face-to-face discussion) เพียงวิธีเดียว และเงื่อนไขที่ 2 ซึง่ กาหนดให้ กลุม่ ตัวอย่างสามารถซักถามได้ ทงใน
ั้
ห้ องเรี ยนและทางเฟสบุ๊ค และสามารถอภิปรายแบบเผชิญหน้ า (face-to-face discussion) และอภิปรายผ่านสือ่ ออนไลน์
(online discussion) ได้ เพื่อวิเคราะห์ผลของการใช้ เฟสบุ๊คเป็ นสื่อในการเรี ยนการสอนเพื่อกระตุ้นการซักถามและการ
อภิปรายเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ผลการสารวจแสดงข้ อมูล เป็ นค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจโดยมีคะแนนเต็ม 5
คะแนน รายละเอียดผลการสารวจแสดงดังตารางที่ 5 ซึ่งจากผลการสารวจข้ อมูลพบว่า การถามคาถามผ่านทางเฟสบุ๊
คช่วยลดความกดดันในการซักถามและแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ (4.00 คะแนน) และเฟสบุ๊คสามารถกระตุ้นการ
ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ และพัฒนาการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็ นระบบได้
โดยหลังการใช้ เฟสบุ๊คเป็ นสื่อการเรี ยนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ พบว่าผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อเทคนิคการ
เรี ยนการสอนแบบอภิปรายแบบเผชิญหน้ าร่ วมกับอภิปรายผ่านสื่ อออนไลน์มากกว่าอภิปรายแบบเผชิญหน้ าเพียงอย่าง
เดียว โดยมีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจจากการทดลองเงื่อนไขที่ 2 สูงการทดลองเงื่อนไขที่ 1 และพบว่ากลุม่ ผู้เรี ยนตัวอย่าง
มีการพัฒนาของกระบวนการคิดวิเคราะห์ในเชิงบวก
ตารางที่ 5 ผลการสารวจความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์โดยการใช้ เฟสบุ๊ค
เป็ นสือ่ การเรี ยนการสอนหลังการทดลองตามเงื่อนไขที่ 1 และ 2
คาถาม
สารวจความพึงพอใจ
ถามคาถามผ่านทางเฟสบุ๊ค ช่วยลดความ
กดดันในการซักถามและแสดงความคิดเห็น
ทางวิชาการ
กระตุ้นการซักถามและแลกเปลีย่ นความ

ค่ าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
หลังการทดลองตามเงื่อนไขที่ 1

หลังการทดลองตามเงื่อนไขที่ 2

ไม่ได้ สารวจ

4.00

3.93

4.09

39

การประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 13 ประจาปี 2561
คาถาม
สารวจความพึงพอใจ

ระหว่างวันที่ 29 -30 มีนาคม 2561
ค่ าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
หลังการทดลองตามเงื่อนไขที่ 1

หลังการทดลองตามเงื่อนไขที่ 2

3.69

4.18

4.15

4.36

4.04

4.36

คิดเห็นเชิงวิชาการ
กระตุ้นการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล
อย่างเป็ นระบบ
พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็ นระบบ
สร้ างนิสยั ของการเป็ นนักวิจยั คิดวิเคราะห์
อย่างเป็ นระบบ

5. การสรุปและอภิปราย
งานวิจัยนีไ้ ด้ ออกแบบวิธีวิจัยเพื่ อใช้ พัฒ นาการคิดวิเคราะห์ โดยอ้ างอิงจากผลงานวิจัยของ Sternberg และ
Cheung and Hew ซึ่งรายงานถึงการพัฒนาเทคนิคการเรี ยนการสอนและการใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการสร้ างทักษะการ
คิดวิเคราะห์ (Sternberg, 1987 และ Cheung and Hew, 2005) จากผลการวิจยั พบว่าการใช้ เฟสบุ๊คเป็ นสือ่ ประกอบการ
สอนร่วมกับการเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยนสามารถเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการเรี ยนรู้และกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมในการ
ซักถามและอภิปรายได้ โดยทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความกระตือรื อร้ นในการคิดวิเคราะห์และมีอิสระทางความคิดมากขึ ้น โดย
เมื่อเปรี ยบเทียบจานวนคาถามและพฤติกรรมของผู้เรี ยนก่อนและหลังการใช้ เฟสบุ๊ค พบว่าจานวนการถามคาถามเฉลี่ย
ต่อสัปดาห์เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 23.40 จานวนคาถามเฉลีย่ ต่อบุคคลเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.13 และพฤติกรรมการถามคาถามเกิดขึ ้น
อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอในแต่ละสัปดาห์ โดยมีคา่ ความแปรปรวนของจานวนคาถามต่อสัปดาห์ลดลงร้ อยละ 12.44 โดย
ก่อนการใช้ เฟสบุ๊คผู้เรี ยนจะสนใจมีสว่ นร่ วมในการคิ ดวิเคราะห์เพื่อซักถามก็ต่อเมื่อได้ รับการกระตุ้นจากอาจารย์ และ
คาถามจะมีจานวนมากในช่วงปลายภาคการศึกษาเพราะผู้เรี ยนต้ องการถามคาถามให้ ครบ 3 คาถามตามข้ อกาหนดของ
รายวิชา แต่เมื่อมีการนาเฟสบุ๊คมาใช้ ในวิชาสัมมนาพบว่าผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมในการซักถามอย่างสม่าเสมอทั ง้ ในห้ องเรี ยน
และในเฟสบุ๊ค โดยผู้เรี ยนจะถามคาถามเมื่อตนเองมีความสงสัยและสนใจในเรื่ องที่กาลังฟั งสัมมนาอย่างสม่าเสมอตลอด
ภาคการศึกษา จะเห็นได้ ว่าพฤติกรรมการถามตอบสามารถใช้ เป็ นดัชนีบง่ ชี ้ผลสัมฤทธิ์ของเทคนิคการเรี ยนการสอนจาก
การใช้ สอื่ ออนไลน์ ซึง่ ผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่าสือ่ ออนไลน์สามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และกระตุ้นให้ เกิดการ
คิดวิเคราะห์อย่างสม่าเสมอได้ โดยเฟสบุ๊คช่วยลดความกดดันจากสภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยน เนื่องจากนิสิตเกรงใจ
เพื่อน กลัวว่าเพื่อนจะตอบคาถามไม่ได้ กลัวเพื่อนถามคาถามยาก ๆ ตอนตัวเองทาสัมมนา หรื ออายว่าคาถามของตนเอง
จะเป็ นคาถามที่ง่ายเกิ นไป และเฟสบุ๊คสามารถลดปั ญ หาการขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพราะเวลาในเรี ยนรู้ ไม่
เพียงพอ ส่งผลให้ ไม่เข้ าใจเนื ้อหาสัมมนา เนื่องจากผู้เรี ยนสามารถหาข้ อมูลและศึกษาเพิ่มเติมในเรื่ องที่สนใจด้ วยตนเอง
และกลับมาซักถามและแสดงความคิดเห็นในเฟสบุ๊คได้ ทกุ เวลาที่ต้องการ
เมื่อเปรี ยบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของผู้เรี ยนในกลุ่มตัวอย่าง พบว่าการให้ คาแนะน าจาก
คณาจารย์ แ ละการฝึ ก ฝนสร้ างคาถามและอภิป รายทัง้ ในห้ อ งเรี ย นและในเฟสบุ๊ค สามารถช่ว ยพัฒ นาทัก ษะการคิ ด
วิเคราะห์ได้ โดยการฝึ กปฏิบตั ิเพื่อเพิ่มทักษะร่วมกันทาให้ ผ้ เู รี ยนลดความเขินอาย ลดความเกร็ ง และได้ มีปฏิสมั พันธ์ ใน
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การซักถามและอภิปรายกับเพื่อนร่วมชันเรี
้ ยนมากขึ ้น นาไปสูค่ วามคุ้นเคย และเกิดสัมพันธภาพที่ดีและความเป็ นกันเอง
ระหว่างผู้เรี ยนและคณาจารย์ร่วมชันเรี
้ ยน ทาให้ ผ้ เู รี ยนลดความกดดัน กล้ าคิด กล้ าแสดงความคิดเห็นมากขึ ้น ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจต่อวิธีการซักถามและแสดงความคิดเห็นจากการซักถาม ซึ่งจากการสารวจความ
คิดเห็นของกลุม่ ผู้เรี ยนตัวอย่างก่อนการวิจยั พบว่าผู้เรี ยนต้ องการซักถามผ่านสื่อ เช่น ส่งกระดาษคาถาม หรื อส่งคาถ าม
ผ่านเฟสบุ๊คของรายวิชา โดยผู้ตอบคาถามไม่ทราบว่าคาถามมาจากใคร แต่หลังจากการทาลองตามเงื่อนไขที่ 2 ที่มีการ
นาสื่อออนไลน์ คือ เฟสบุ๊คมาใช้ เป็ นสื่อในการเรี ยนการสอน พบว่ากลุม่ ผู้เรี ยนตัวอย่างมีการพัฒนาของกระบวนการคิด
วิเคราะห์ในเชิงบวก มีความกระตือรื อร้ นในการคิดวิเคราะห์ และมีความมัน่ ใจในการซักถามและแสดงความคิดเห็นมาก
ขึ ้น และเปลี่ยนพฤติกรรมในการซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยกล้ าที่จะยกมือถามในห้ องเรี ยนได้ และการใช้
เฟสบุ๊คเพื่อฝึ กทักษะการซักถามเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์สามารถช่วยกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนอยากซัก ถามได้ ซึ่งไม่ได้ เกิด
จากการเป็ นข้ อบังคับของรายวิชาและมีคะแนนเป็ นแรงจูงใจเท่านัน้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีแนวโน้ มที่จะพัฒ นาทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างต่อเนื่องและนาไปใช้ ในการเรี ยนรายวิชาอื่น ๆ หรื อนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันต่อไป
หลังจากการให้ ความรู้ เกี่ ยวกับประเภทของคาถามและเทคนิคการตังค
้ าถามโดยการสอนแบบสาธิ ตและฝึ ก
ปฏิบตั ิ ประกอบกับคาแนะนาของอาจารย์ผ้ สู อนตลอดการทดลองทังในห้
้ องเรี ยนและในเฟสบุ๊ค ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนสามารถ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของตนเองและสามารถเรี ยนรู้และฝึ กฝนด้ วยตนเองจากสถานการณ์จริ งได้ ผลการทดลอง
แสดงให้ เห็นว่าผู้เรี ยนสามารถใช้ ความคิดวิเคราะห์ซกั ถามด้ วยคาถามที่แสดงระดับการคิดวิเคราะห์ที่สงู ขึ ้น จะเห็นได้ ว่า
หลังการทดลองในเงื่อนไขที่ 2 พบจานวนของคาถามปลายเปิ ดซึ่งเป็ นคาถามที่นาไปสู่การคิดวิเคราะห์ เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
16.88 และพบการอภิปรายเกิดขึ ้นทังในห้
้ องเรี ยนและในเฟสบุ๊ค โดยเพิ่มขึ ้นจากเทคนิคการเรี ยนการสอนแบบเดิมมาก
ขึ ้นถึงร้ อยละ 100 และจากการสารวจความพึงพอใจของผู้เรี ยน พบว่าสื่อออนไลน์ประเภทโซเชียลมีเดียสามารถลด
ความกดดันจากสภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยนได้ ดี ช่วยเสริ มสร้ างอิสรภาพทางความคิดทาให้ ผ้ ูเรี ยนกล้ า ซักถามและ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นทางวิชาการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ เกิดการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ไปสูข่ นั ้
ที่สงู ขึ ้นได้
ดังนัน้ จากผลการทดลองทังหมดจึ
้
งสรุ ปได้ ว่าการใช้ สื่อโซเซียลมีเดีย ได้ แก่ เฟสบุ๊ค และการพัฒนาเทคนิคการ
เรี ย นการสอนโดยผสมผสานเทคนิ ค การอภิ ป รายแบบเผชิ ญ หน้ าและการอภิ ป รายผ่า นสื่อ ออนไลน์ สามารถใช้ เพื่ อ
พัฒนาการคิดวิเคราะห์ได้ เป็ นอย่างดีและส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะการคิ ดวิเคราะห์ที่สงู ขึ ้น

6. ข้ อเสนอแนะ
จากผลงานวิจัยการประยุกต์ ใช้ สื่อโซเชียลมีเดีย ได้ แก่ เฟสบุ๊ค ในการกระตุ้นการซักถามและการแสดงความ
คิดเห็นเชิงวิชาการเพื่อพัฒ นาการคิดวิเคราะห์ พบว่าสื่อโซเชียลมีเดียสามารถช่วยกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนอยากซักถามและ
ส่งเสริ มการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ได้ ดี และสามารถนาเทคนิคการสอนนี ้ไปประยุกต์ใช้ ในรายวิชาอื่น ๆ ได้ โดยง่าย
อย่างไรก็ตามเมื่อนาเทคนิคการเรี ยนการสอนที่พัฒนาขึ ้นนี ้ไปประยุกต์ในการเรี ยนการสอน ครู ผ้ สู อนคือผู้ที่มีบทบาท
สาคัญในการสร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ให้ มคี วามน่าสนใจและเข้ าถึงการแก้ ปัญหาพฤติกรรมการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนได้ ทา
ให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้สกึ ตื่นตัวและมีความกระตือรื อร้ นในการเรี ยนรู้และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การได้ ฝึกซักถามและ
อภิปรายความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องจะทาให้ เกิดความคล่องแคล่วในการคิดวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะกลายเป็ นพฤติกรรมที่
ติดตัวผู้เรี ยนต่อไปในอนาคต การฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์นอกจากการกระตุ้นการซักถามแล้ ว สิ่งที่สาคัญคือการให้
เวลาผู้เรี ยนได้ ใช้ ความคิดในเรื่ องที่เรี ยนรู้ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถทาความเข้ าใจในเนื ้อหาที่ได้ เรี ยนรู้ ด้ วย
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เหตุนีก้ ารอภิปรายผ่านสื่อออนไลน์ จึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนามาใช้ ในการพัฒ นาการคิดวิเคราะห์ ได้ เพราะ
ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีอิสระทางความคิด ไม่ถกู จากัดการคิดวิเคราะห์แค่ภายในห้ องเรี ยน สามารถซักถามและอภิปรายได้
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การพัฒนาวิธีการสอนเพื่อส่ งเสริมความสามารถ
ในการสร้ างเว็บไซต์ ของนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1
The Development of Teaching Method for the Enhancement of
Website Construction Ability of First Year College Students
เทอดศักดิ์ ไม้ เท้ าทอง
E-mail: therdsak.ma@kmitl.ac.th
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินและพัฒนาวิธีการสอนเพื่อส่งเสริ มความสามารถในการสร้ างเว็บไซต์ของ
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 หลังจากการเรี ยนรู้เกี่ยวกับการสร้ างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Google Sites กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักศึกษาชัน้
ปี ที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบื ้องต้ นที่เปิ ดสอนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
เจ้ าคุณทหารลาดกระบัง ภาคต้ น ปี การศึกษา 2560 จานวน 60 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้
เกี่ยวกับการสร้ างเว็บไซต์โดยใช้ โปรแกรม Google Sites แบบสอบถามความคิดเห็นของนัก ศึกษาเกี่ยวกับการประเมิน
ความสามารถในการสร้ างเว็บไซต์ของตนเองและความคิดเห็นที่มีต่อวิธีการสอนในหัวข้ อการสร้ างเว็บไซต์ แบบประเมิน
การสร้ างเว็บไซต์ที่เป็ นงานมอบหมายรายบุคคล และแบบประเมินการสร้ างเว็บไซต์ที่เป็ นโครงงานกลุม่ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ การคานวณความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า การใช้ วิธีการสอนแบบสาธิ ต
และฝึ กปฏิบตั ิ ใช้ การบรรยายและให้ คาแนะนาแก่นกั ศึกษาในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิ การใช้ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ที่
เชื่อมต่อระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต และการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ จากงานมอบหมายรายบุคคลและโครงงานกลุม่
มีความเหมาะสมในระดับมาก นอกจากนี ้ยังพบว่าหลังเรี ยนนักศึกษามีความสามารถในการสร้ างเว็บไซต์เพิ่มขึ ้น และมี
คะแนนจากการประเมินงานมอบหมายรายบุคคลและโครงงานกลุม่ อยูใ่ นระดับดี
คาสาคัญ: วิธีการสอน การสร้ างเว็บไซต์ นักศึกษาชันปี
้ ที่ 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

บทนา
การรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information, Communications and Technology Literacy) เป็ น
ทักษะที่สาคัญประการหนึง่ ของผู้เรี ยนในศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการดาเนินชีวิตประจาวันของบุคคลมักเกิดขึ ้นในสภาวะ
แวดล้ อมที่ขบั เคลือ่ นด้ วยเทคโนโลยีและสือ่ โดยเฉพาะการเข้ าถึงสารสนเทศจานวนมากและการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว
ของเครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี ซึ่ง ผู้เรี ย นจ าเป็ น ต้ อ งประยุก ต์ ใช้ เทคโนโลยี เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการจัด ระบบและสื่ อ สาร
สารสนเทศ และใช้ เทคโนโลยีการสือ่ สาร เทคโนโลยีเครื อข่ายและเครื อข่ายสังคมในการเข้ าถึง จัดการ บูรณาการ ประเมิน
และสร้ างสารสนเทศได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งในการจัดการเรี ยนการสอนจึงจาเป็ นต้ องใช้ วิธีการเรี ยนรู้ เชิงนวัตกรรมที่บรู ณา
การการใช้ เทคโนโลยีต่างๆ (Partnership for 21st Century Learning, 2016) ทังนี
้ ้ เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อมี
ความเจริ ญก้ าวหน้ าจึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่สง่ ผลต่อการจ้ างงานที่เอื ้อให้ เกิดผลิตภาพและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตทัง้
ที่เป็ นสินค้ าและบริ การ ซึ่งการสร้ างบุคลากรและความรู้ รองรับตลาดแรงงานจึงเป็ นบทบาทสาคัญของอุดมศึกษา เพราะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารถื อ เป็ น เทคโนโลยี ที่ มี อิ ท ธิ พ ลสูงต่อ วิถี ชี วิต อาชี พ และธุรกิ จ อุต สาหกรมใหม่ ๆ
(สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) ดังนัน้ จึงปฏิเสธไม่ได้ เลยว่าผู้เรี ยนในศตวรรษนี ้จาเป็ นต้ องมีพื ้นความรู้
และทักษะในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารอันจะก่อให้ เกิดประโยชน์ในทุกภาคส่วนของสังคม
ในการจัดการเรี ยนการสอนที่มงุ่ พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีทกั ษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารนัน้ หัวข้ อหรื อ
รายวิชาที่นาเสนอเนื ้อหาเกี่ยวกับการสร้ างเว็บไซต์ จัดว่าเป็ นหัวข้ อที่มีความสาคัญในการพัฒนาทักษะด้ านการออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์พื ้นฐานให้ แก่ผ้ เู รี ยน เพราะว่าเมื่อผู้เรี ยนได้ รับความรู้ ไปแล้ วก็จะสามารถนาความรู้ ไปพัฒนาต่อยอด
เป็ นองค์ความรู้ ใหม่หรื อสร้ างเป็ นนวัตกรรมที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในภาคส่วนต่างๆ โดยวิธีการสอนที่ควรนามาใช้ ใน
การจัดการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับการสร้ างหรื อการออกแบบเว็บไซต์นนั ้ จารุวรรณ เกิดสุวรรณ (2546) ได้ นาเสนอไว้ วา่ ควร
ใช้ วิธีการสาธิ ตประกอบการบรรยายและเน้ นการฝึ กปฏิบตั ิงานในชั น้ เรี ยน โดยสอนเนื ้อหาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา
เว็บ ไซต์ การฝึ ก ทักษะการปฏิ บัติการออกแบบเว็บ ไซต์ และออกแบบส่วนประกอบของเว็บ ไซต์ โดยใช้ ซอฟต์ แวร์ หรื อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับการสร้ าง ออกแบบและตกแต่งเว็บไซต์ที่เหมาะสม โดยให้ มีเครื่ องมือในการวัดและการ
ประเมินผลที่ใช้ แบบฝึ กปฏิบตั ิและแบบโครงงาน มีเกณฑ์การประเมินผลจากผลงานการปฏิบตั ิและพัฒนาการเฉพาะตัว
ของผู้เรี ยน
จากการศึ ก ษางานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ งของ Zhang and Dang (2015) พบว่า ปั จจัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การรั บ รู้ ของ
นักศึกษาที่จะช่วยให้ ประสบความสาเร็ จ มีความสุขและความมุ่งมัน่ ตังใจในการเรี
้
ยนรู้ ในรายวิชาการพัฒนาเว็บมักขึ ้นกับ
ปั จจัยด้ านผู้สอน คือ ผู้สอนจะต้ องมีคณ
ุ ลักษณะเป็ นผู้ที่มีความกระตือรื อร้ นในการสอนในชันเรี
้ ยนและมีความเป็ นกันเอง
กับนักศึกษาแต่ละคน อีกทังในด้
้ านวิธีการสอนที่เป็ นวิธีสอนแบบบรรยายและการฝึ กปฏิบตั ิในห้ องปฏิบตั ิการ มีการสาธิต
อย่างเป็ นลาดับขันตอนและฝึ
้
กปฏิบตั ิจากงานมอบหมาย ตลอดจนการจัดทาโครงงานเป็ นทีมและการมอบหมายงานเป็ น
รายบุคคล อย่างไรก็ตาม งานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการสอนเพื่อส่งเสริ มความสามารถในการสร้ างเว็บไซต์ของ
นักศึกษามีทงการศึ
ั้
กษาวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาในหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น งานวิจัยของ
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ประภากร ศรี สว่างวงศ์ (2554) และ Wang (2012) งานวิจัยที่มีกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาในสาขาที่ไม่ใช่วิชาเอกทาง
คอมพิวเตอร์ เช่น งานวิจยั ของ Papastergiou (2003) ที่ศึกษากับนักศึกษาวิชาชีพครู งานวิจยั ของ Mull (2001) ที่ศึกษา
กับนักศึกษาสาขาวารสารศาสตร์ และงานวิจยั ของ Jin (2017) ที่ศกึ ษากับนักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จากข้ อมูล
ข้ างต้ นจะเห็นว่ายังไม่มผี ลการวิจยั ที่ศกึ ษากับกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 ที่เรี ยนในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ซึ่ งการ
มีความรู้เกี่ยวกับการสร้ างเว็บไซต์จะเป็ นพื ้นฐานที่ดีสาหรับนักศึกษาในการนาไปประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในการเรี ยน
ในชันปี
้ ที่สงู ขึ ้น หรื อพัฒนาความสามารถในการสร้ างเว็บไซต์ของตนเองให้ มีความสามารถที่เพิ่มสูงขึ ้นในอนาคต

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อประเมินและพัฒนาวิธีการสอนเพื่อส่งเสริ มความสามารถในการสร้ างเว็บไซต์ของนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 หลังจาก
การเรี ยนรู้เกี่ยวกับการสร้ างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Google Sites

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี ้เป็ นการวิจยั เชิงทดลองขันต้
้ น (Pre-Experimental Design) แบบกลุ่มเดียววัดผลก่อ นและหลังเรี ยน
(One Group Pretest-Posttest Design) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ในการวิจัย คือ นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง ซึง่ ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการเบื ้องต้ นในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ ภาคต้ น ปี การศึกษา 2560 จานวน
60 คน ได้ มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรี ยนรู้
เกี่ยวกับการสร้ างเว็บไซต์โดยใช้ โปรแกรม Google Sites เวลา 6 ชัว่ โมง แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ
การประเมินความสามารถในการสร้ างเว็บไซต์ของตนเองและความคิดเห็นที่มีตอ่ วิธีการสอนในหัวข้ อการสร้ างเว็บไซต์ มี
ลัก ษณะเป็ น ข้ อ ค าถามแบบให้ เลือ กตอบและมาตรประมาณค่า 5 ระดับ แบบประเมิ น การสร้ างเว็ บ ไซต์ ที่ เป็ น งาน
มอบหมายรายบุคคล คะแนนเต็ม 15 คะแนน จัดแบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ ระดับดี (ตังแต่
้ 11 คะแนนขึ ้นไป) ระดับพอใช้ (810 คะแนน) และระดับต้ องปรับปรุ ง (น้ อยกว่า 8 คะแนน) และแบบประเมินการสร้ างเว็บไซต์ที่เป็ นโครงงานกลุม่ คะแนน
เต็ม 32 คะแนน จัดแบ่งเป็ น 3 ระดับ ได้ แก่ ระดับดี (ตังแต่
้ 23 คะแนนขึ น้ ไป) ระดับพอใช้ (17-22 คะแนน) และระดับต้ อง
ปรับปรุง (น้ อยกว่า 16 คะแนน) โดยผู้วิจยั นาเครื่ องมือวิจยั ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา
ซึง่ ได้ คา่ ดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Item-Objective Congruence) ระหว่าง 0.60-1.00 จากนันผู
้ ้ วิจยั จึงเก็บรวบรวม
ข้ อมูลในภาคต้ น ปี การศึกษา 2560 โดยการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้เกี่ยวกับการสร้ างเว็บไซต์ใน
วันที่ 3 และวันที่ 10 ตุลาคม 2560 และวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ การคานวณความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
รายละเอียดการสอน
รายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเบื ้องต้ นเป็ นรายวิชาในกลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ หมวดวิชา
ศึกษาทัว่ ไป จานวน 3 หน่วยกิต มีลกั ษณะการเรี ยนการสอนที่เป็ นการบรรยายและการฝึ กปฏิบตั ิ จานวน 15 สัปดาห์ ซึ่ง
วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของรายวิชานี ้มีความมุ่งหมายให้ นักศึกษาสามารถสร้ างเว็บไซต์ได้ ดังนัน้ การสอนในหัวข้ อการ
สร้ างเว็บไซต์จึงเป็ นส่วนหนึ่งของรายวิชาที่มีขึ ้นในสัปดาห์ที่ 9 - 10 เป็ นเวลา 6 ชั่วโมง และสัปดาห์ที่ 11 - 13 เป็ นการ
จัดทาและนาเสนอโครงงานกลุม่ โดยประกอบด้ วยกิจกรรมการเรี ยนการสอนดังนี ้
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สัปดาห์ที่ 9 - 10
- อาจารย์บรรยายและสาธิ ตเกี่ยวกับการใช้ โปรแกรม Google Sites โดยแนะนาเมนูการใช้ งานโปรแกรม การ
ทางานของแต่ละเมนู ได้ แก่ การเลือกสีพื ้นและลักษณะตัวอักษร การสร้ างหน้ าเว็บเพจที่เป็ นเมนูหลักและเมนูยอ่ ย การเพิ่ม
ข้ อความและรูปภาพ การนาเสนอเนื ้อหาในแต่ละเมนู การสร้ างจุดเชื่อมโยงต่างๆ การเชื่อมโยงสื่อสังคมออนไลน์ในหน้ า
เว็บเพจ การอัพโหลดแฟ้มข้ อมูล และการนาเสนอและเผยแพร่เว็บไซต์
- นักศึกษาแต่ละคนฝึ กปฏิบตั ิตามการบรรยายและสาธิตของอาจารย์ ซึ่งในระหว่างการสาธิตและฝึ กปฏิบตั ินนั ้
อาจารย์จะเดินดูการสร้ างเว็บไซต์ของนักศึกษาแต่ละคน หากนักศึกษาคนใดมีข้อสงสัยในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิ อาจารย์
จะให้ คาแนะนาจนนักศึกษาทุกคนสามารถปฏิบตั ิได้
- อาจารย์มอบหมายงานรายบุคคลให้ นกั ศึกษาสร้ างเว็บไซต์ของศูนย์บริ การทางภาษา ซึ่งประกอบด้ วยข้ อมูล
เกี่ยวกับการแนะนาศูนย์ ฯ บริ การทางภาษา กิ จกรรมทางภาษา และการติดต่อศูนย์ฯ โดยนักศึกษาแต่ละคนสามารถ
กาหนดรายละเอียดด้ วยตนเอง และให้ สง่ งานมอบหมายนี ้ผ่านทางอีเมลของอาจารย์ มีกาหนดส่งงานภายในสัปดาห์ที่ 12
สัปดาห์ที่ 11 – 13
- อาจารย์ ม อบหมายให้ นัก ศึกษาจัด ท าโครงงานกลุ่ม ที่ เป็ น การสร้ างเว็ บ ไซต์ มี เนื อ้ หาตามความสนใจของ
นักศึกษาแต่ละกลุม่ กาหนดให้ มีสมาชิกกลุม่ จานวน 7-8 คน เป็ นโครงงานทังสิ
้ ้น 8 โครงงาน
- นักศึกษาแต่ละกลุ่มนาเสนอหัวข้ อของโครงงาน ซึ่งหัวข้ อที่นกั ศึกษานาเสนอมีเนื ้อหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
จานวน 5 กลุม่ อาหารและร้ านอาหาร จานวน 2 กลุม่ และมรดกทางวัฒนธรรม จานวน 1 กลุม่ โดยนักศึกษาแต่ละกลุม่ จะ
นาเสนอโครงงานอย่างคร่ าวๆ ให้ อาจารย์ และเพื่ อนในชัน้ เรี ยนได้ ช่วยกันเสนอแนะหรื อให้ คาแนะนาในการปรับ ปรุ ง
รายละเอียดของโครงงาน
- นักศึกษาแต่ละกลุม่ ลงมือจัดทาโครงงาน โดยในระหว่างการทาโครงงาน นักศึกษาสามารถขอคาแนะนาจาก
อาจารย์ได้ ในชัว่ โมงเรี ยน ซึง่ อาจารย์จะคอยซักถามถึงความคืบหน้ าของการทาโครงงานอย่างต่อเนื่อง
- นักศึกษาแต่ละกลุม่ นาเสนอโครงงานหน้ าชันเรี
้ ยน เมื่อนักศึกษานาเสนอครบทุกกลุม่ แล้ ว อาจารย์จะสรุ ปและ
ให้ ข้อเสนอแนะที่เป็ นภาพรวมของการสร้ างเว็บไซต์ของนักศึกษาในทุกกลุม่
สาหรับการประเมินผลงานของนักศึกษานัน้ ประกอบด้ วยการประเมินงานมอบหมายรายบุคคลเป็ นการประเมิน
การสร้ างเว็บไซต์โดยพิจารณาการจัดรู ปแบบ เนื ้อหาที่นาเสนอ การออกแบบ การเชื่อมโยงข้ อมูลภายในเว็บไซต์ และการ
เชื่อมโยงสือ่ สังคมออนไลน์ คะแนนเต็ม 15 คะแนน ส่วนการประเมินโครงงานกลุม่ ที่เ ป็ นการสร้ างเว็บไซต์เป็ นการประเมิน
โดยพิจารณาการจัดรูปแบบ เนื ้อหา การออกแบบ และการนาเสนองานหน้ าชันเรี
้ ยน คะแนนเต็ม 32 คะแนน
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ภาพแสดงตัวอย่างหน้ าเว็บเพจทีเ่ ป็ นโครงงานกลุม่ ของนักศึกษา

สรุปผลการวิจัย
ในการจัดการเรี ยนการสอนในหัวข้ อการสร้ างเว็บไซต์ให้ แก่นกั ศึกษาชันปี
้ ที่ 1 โดยมีวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู้เพื่อให้
นักศึกษาสามารถสร้ างเว็บไซต์ได้ นนั ้ จากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา (ตาราง 1) พบว่า
1) เรื่ องที่สอน นักศึกษาเห็นว่าหัวข้ อการสร้ างเว็บไซต์โดยใช้ โปรแกรม Google Sites มีความเหมาะสมในระดับ
̅ = 4.12, S.D. = 0.61)
มาก (X
̅=
2) กระบวนการสอน นักศึกษาเห็นว่าการสอนโดยการสาธิตและฝึ กปฏิบตั ิมีความเหมาะสมในระดับมาก (X
4.17, S.D. = 0.64) โดยเห็นว่ากระบวนการสอนที่มีความเหมาะสมในระดับมากเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้ แก่ การให้
̅ = 4.13, S.D. = 0.75) การบรรยายที่ช่วยให้ เกิดความเข้ าใจที่ชดั เจน
คาแนะนาแก่นกั ศึกษาในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิ (X
̅ = 4.08, S.D. = 0.67) และการมอบหมายงานรายบุคคลและโครงงานกลุม่ (X
̅ = 4.08, S.D. = 0.62)
(X
3) สื่อการสอน นักศึกษาเห็นว่าสื่อการสอนทุกรูปแบบที่ใช้ มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยเห็นว่าสือ่ การสอน
ที่มีความเหมาะสมในระดับมากเรี ยงลาดับตามค่าเฉลี่ย ได้ แก่ ห้ องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ในการฝึ กปฏิบตั ิ ( ̅
X=
̅ = 4.08, S.D. = 0.70) และระบบเครื อ ข่ า ย
4.15, S.D. = 0.80) โปรแกรมที่ ใ ช้ สอนเกี่ ย วกั บ การสร้ างเว็ บ ไซต์ (X
̅ = 3.88, S.D. = 0.74)
อินเทอร์ เน็ต (X
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4) การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ นักศึกษาเห็นว่าการประเมินงานมอบหมายรายบุคคลและโครงงานกลุม่ ที่
̅ = 4.12, S.D. = 0.64)
เป็ นการสร้ างเว็บไซต์มีความเหมาะสมในระดับมาก (X
ตาราง 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอ่ ความเหมาะสมของวิธีการสอน
̅
ความเหมาะสมของวิธีการสอน
S.D.
แปลผล
𝐗
1. หัวข้ อการสร้ างเว็บไซต์โดยใช้ โปรแกรม Google Sites
4.12
0.61
มาก
2. การสอนโดยการสาธิตและฝึ กปฏิบตั ิ
4.17
0.64
มาก
3. การให้ คาแนะนาแก่นกั ศึกษาในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิ
4.13
0.75
มาก
4. การบรรยายที่ช่วยให้ เกิดความเข้ าใจที่ชดั เจน
4.08
0.67
มาก
5. การมอบหมายงานรายบุคคลและโครงงานกลุม่
4.08
0.62
มาก
6. ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ในการฝึ กปฏิบตั ิ
4.15
0.80
มาก
7. โปรแกรมที่ใช้ สอนเกี่ยวกับการสร้ างเว็บไซต์
4.08
0.70
มาก
8. ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
3.88
0.74
มาก
9. การประเมินงานมอบหมายรายบุคคลและโครงงานกลุม่
4.12
0.64
มาก
สาหรับการประเมินความสามารถในการสร้ างเว็บไซต์ของนักศึกษานัน้ จากการประเมินความสามารถของตนเอง
ก่อนเรี ยน (ตาราง 2) พบว่า นักศึกษาจานวนมากที่สดุ 35 คน (ร้ อยละ 58.3) มีความสามารถในการสร้ างเว็บไซต์ในระดับ
พอใช้ รองลงมาจานวน 14 คน (ร้ อยละ 23.3) ประเมินว่าตนเองไม่มีความสามารถในการสร้ างเว็บไซต์เลย นักศึกษา
จานวน 9 คน (ร้ อยละ 15) มีความสามารถในระดับดี และนักศึกษาจานวน 2 คน (ร้ อยละ 3.3) ที่ประเมินความสามารถ
ของตนเองในระดับดีมาก เมื่อให้ นกั ศึกษาประเมินความสามารถของตนเองหลังเรี ยน พบว่า นักศึกษาจานวนมากที่สดุ 41
คน (ร้ อยละ 68.3) มีความสามารถในการสร้ างเว็บไซต์ในระดับดี รองลงมาจานวน 12 คน (ร้ อยละ 20) มีความสามารถใน
ระดับ พอใช้ และมี นัก ศึกษาจานวน 7 คน (ร้ อยละ 11.7) ที่มี ค วามสามารถในระดับ ดีม าก ส่วนผลการประเมิ น งาน
มอบหมายการสร้ างเว็บไซต์ (ตาราง 3) พบว่า คะแนนงานมอบหมายรายบุคคลมีผลคะแนนเฉลีย่ ในระดับดี (คะแนนเต็ม
15 คะแนน ต่าสุดได้ 8.5 สูงสุดได้ 15 เฉลีย่ ได้ 14.45 ร้ อยละเฉลี่ย 96.3) ส่วนคะแนนงานมอบหมายที่เป็ นโครงงานกลุม่ มี
ผลคะแนนเฉลีย่ ในระดับดีเช่นกัน (คะแนนเต็ม 32 คะแนน ต่าสุดได้ 28 สูงสุดได้ 32 เฉลีย่ ได้ 30.06 ร้ อยละเฉลีย่ 93.9)
ตาราง 2 จานวนและร้ อยละของระดับความสามารถในการสร้ างเว็บไซต์ของนักศึกษาจากการประเมินความสามารถของ
ตนเอง
ก่ อนเรียน
หลังเรียน
ระดับความสามารถในการสร้ างเว็บไซต์
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
1. ดีมาก
2
3.3
7
11.7
2. ดี
9
15.0
41
68.3
3. พอใช้
35
58.3
12
20.0
4. ไม่มีเลย
14
23.3
รวม
60
100.0
60
100.0
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ตาราง 3 จานวนและร้ อยละของผลการประเมินงานมอบหมายการสร้ างเว็บไซต์ของนักศึกษา
ผลการประเมินงานมอบหมาย
จานวน
งานมอบหมายรายบุคคล (N=60, คะแนนเต็ม 15 คะแนน)
1. ดี (ตังแต่
้ 11 คะแนนขึ ้นไป)
58
2. พอใช้ (8-10 คะแนน)
2
3. ต้ องปรับปรุง (น้ อยกว่า 8 คะแนน)
(ต่าสุดได้ 8.5, สูงสุดได้ 15, เฉลีย่ ได้ 14.45, ร้ อยละเฉลีย่ 96.3)
งานมอบหมายที่เป็ นโครงงานกลุ่ม (N=8, คะแนนเต็ม 32 คะแนน)
1. ดี (ตังแต่
้ 23 คะแนนขึ ้นไป)
2. พอใช้ (17-22 คะแนน)
3. ต้ องปรับปรุง (น้ อยกว่า 16 คะแนน)
(ต่าสุดได้ 28, สูงสุดได้ 32, เฉลีย่ ได้ 30.06, ร้ อยละเฉลีย่ 93.9)

8
-

ร้ อยละ
96.7
3.3
-

100.0
-

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาที่พบว่า นักศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับวิธีการสอนที่ใช้ ในการสอนหัวข้ อการสร้ างเว็บไซต์ในประเด็น
เกี่ยวกับการสอนโดยใช้ โปรแกรม Google Sites ซึ่งอาจารย์ใช้ วิธีการสอนแบบสาธิตและฝึ กปฏิบตั ิ ใช้ การบรรยายและให้
คาแนะนาแก่นักศึกษาในระหว่างการฝึ กปฏิบตั ิ ตลอดจนการใช้ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อระบบเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตว่ามีความเหมาะสมในระดับมากนัน้ ทังนี
้ ้ อาจเนื่องจากโปรแกรม Google Sites สามารถใช้ งานได้ ง่ายและ
เหมาะกับผู้เรี ยนที่ไม่มีประสบการณ์ ในการสร้ างเว็บไซต์มาก่อน โดยการสอนในลักษณะที่เป็ นการสาธิ ตประกอบการ
บรรยายและให้ นกั ศึกษาฝึ กปฏิบตั ิในชันเรี
้ ยนก็เป็ นวิธีการสอนที่ช่วยให้ นกั ศึกษาทุกคนสามารถเข้ าใจกระบวนการในการ
สร้ างเว็บไซต์และสามารถสร้ างเว็บไซต์ได้ ด้ วยตนเองโดยมีอาจารย์คอยให้ คาแนะนาในขณะที่ฝึกปฏิบตั ิ ซึ่งผลการวิจัย
ดังกล่า วสอดคล้ อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ Mull (2001) ที่ พัฒ นาวิธี ก ารสอนในหัวข้ อ การออกแบบเว็บ โดยใช้ รู ป แบบ
Behavioral-Engineering model ที่ม่งุ ทาลายความรู้ สึกเป็ นกังวลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษา โดยใช้ การแนะนา
เนื ้อหาอย่างช้ าๆ มีเอกสารการสอนและการฝึ กปฏิบัติโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ซึ่งการสอนด้ วยวิธีดงั กล่าวช่วยให้ นกั ศึกษา
สามารถเข้ าใจสิ่งที่ เรี ยนได้ ง่ายและเป็ น วิ ธีก ารสอนที่ ป ระสบความสาเร็ จเป็ น อย่างดี เช่ น เดี ยวกับ ผลการศึก ษาของ
Papastergiou (2003) ที่ใช้ วิธีการสอนในลักษณะการแนะนาเกี่ยวกับโปรแกรมที่ใช้ ในการพัฒนาเว็บและให้ นกั ศึกษาฝึ ก
ปฏิบตั ิในห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ และผลการศึกษาของ Wang (2012) ที่ใช้ วิธีการสอนแบบบรรยายและการฝึ กปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการออกแบบเว็บ โดยพบว่านักศึกษาได้ รับทักษะในการสร้ างเว็บไซต์ด้วยส่วนต่อประสานกราฟิ กที่นา่ สนใจ
ในส่วนของการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ จากงานมอบหมายรายบุคคลและโครงงานกลุ่มที่เป็ นการสร้ าง
เว็บไซต์ซึ่งนักศึกษาเห็นว่าเป็ นวิธีการที่มีความเหมาะสมในระดับมากนัน้ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะการสอนในหัวข้ อการสร้ าง
เว็บไซต์ มีจุด มุ่งหมายให้ นัก ศึกษาสามารถสร้ างเว็บไซต์ ได้ การประเมิน ว่านักศึกษาสามารถปฏิ บัติได้ จริ งหรื อ ไม่ จึ ง
จาเป็ นต้ องประเมินทังในระดั
้
บบุคคลและในระดับกลุม่ เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถพัฒนาความสามารถของตนเองจากการ
เรี ยนรู้ของตนเองส่วนหนึง่ และจากการเรี ยนรู้ร่วมกันกับเพื่อนในกลุม่ ได้ เป็ นอย่างดี โดยผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้ องกับ
การศึกษาของ Papastergiou (2003) ที่ให้ นกั ศึกษาจัดทาโครงงานกลุ่มในการพัฒนาเว็บไซต์ทางการศึกษา โดยพบว่า
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นักศึกษาให้ ความสนใจเป็ นอย่างมากและนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ เวลาและความพยายามในการสร้ างเว็บไซต์ที่มีเนื ้อหาที่
สมบูรณ์ เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ Wang (2012) ที่ให้ นักศึกษาจัดทางานมอบหมายในห้ องปฏิบัติการและจัดทา
โครงงาน โดยงานมอบหมายและโครงงานการสร้ างเว็บไซต์ที่นกั ศึกษาจัดทาขึ ้นนับว่าเป็ นประโยชน์อย่างมาก อีกทังยั
้ ง
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Abdullah (2017) ที่ให้ นกั ศึกษาจัดทาโครงงานการออกแบบเว็บที่ตรงกับความต้ องการ
ขององค์กรต่างๆ ในชุมชน
สาหรับการประเมินความสามารถในการสร้ างเว็บไซต์ของนักศึกษาในช่วงก่อนเรี ยน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
(ร้ อยละ 81.7) มีความสามารถในระดับพอใช้ ถึงระดับที่ไม่มีความสามารถในการสร้ างเว็บไซต์เลย ในขณะที่หลังเรี ยน
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 80) มีความสามารถในระดับดีถึงระดับดีมาก โดยนักศึกษาทุกคนมีความสามารถใน
การสร้ างเว็บไซต์ และมีคะแนนจากการประเมินงานมอบหมายรายบุคคลและโครงงานกลุม่ ที่เป็ นการสร้ างเว็บไซต์อยู่ใน
ระดับดี ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะการใช้ วิธีการสอนแบบสาธิตและฝึ กปฏิบตั ิ โดยมอบหมายงานเป็ นรายบุคคลและโครงงานกลุม่
ช่วยให้ นกั ศึกษาทุกคนสามารถสร้ างเว็บไซต์ได้ ด้วยตนเอง นักศึกษาจึงเห็นว่าตนเองมีความสามารถในการสร้ างเว็บไซต์
เพิ่มขึ ้นจากเดิม ผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ประภากร ศรี สว่างวงศ์ (2554) ที่พบว่าการใช้ วิธีการ
ฝึ กปฏิบัติพัฒนาเว็บไซต์ พ านิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ ซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สมีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน โดย
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน ในส่วนของนักศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์ในการสร้ างเว็บไซต์
นัน้ ผลการศึก ษาของ Papastergiou (2003) พบว่านักศึก ษาวิชาชี พ ครู แม้ ว่าจะไม่มี ความสามารถเพี ย งพอเกี่ ย วกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แต่นกั ศึกษาก็สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้ อย่างน่าสนใจ เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ Jin (2017) ที่
การฝึ กปฏิบตั ิในการพัฒนาเว็บเชิงโต้ ตอบ (Responsive Web Design) ช่วยให้ นกั ศึกษาที่ไม่มีประสบการณ์ในการเขียน
โปรแกรม สามารถสร้ างเว็บไซต์ได้ เป็ นอย่างดีและช่วยปรับปรุ งทักษะการคิดของนักศึกษา อีกทังยั
้ งมีผลเชิงบวกต่อความ
เชื่อมัน่ ของนักศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับคอมพิวเตอร์ อีกด้ วย

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจยั ไปใช้ ประโยชน์
1. จากผลการวิจยั ที่สะท้ อนว่านักศึกษามีความสามารถในการสร้ างเว็บไซต์ในระดับที่แตกต่างกัน ดังนัน้ การจัด
นักศึกษาเข้ ากลุ่มเพื่อทาโครงงานจึงต้ องจัดคละกันระหว่างนักศึกษาที่มีความสามารถในระดับมากกับนักศึกษาที่ มี
ความสามารถในระดับน้ อย ทังนี
้ ้เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ร่วมกันในขณะที่ทางานเป็ นกลุม่
2. จากผลการวิจัยที่นกั ศึกษาทุกคนสามารถสร้ างเว็บไซต์ได้ หลังจากการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับการสร้ างเว็บไซต์ด้วย
โปรแกรม Google Sites ซึ่งนักศึกษาสามารถปฏิบตั ิได้ เป็ นอย่างดี เนื่องจากเป็ นโปรแกรมที่ใช้ งานได้ ง่าย ดังนัน้ การสอน
ด้ วยโปรแกรมอื่นๆ เช่น Dreamweaver, HTML5, Wix.com, และ WordPress ที่อาจมีฟังก์ ชันหรื อการทางานที่ซบั ซ้ อน
กว่าจึงอาจเป็ นทางเลือกสาหรับนักศึกษาในการพัฒนางานมอบหมายและงานกลุม่ ได้ ดีและน่าสนใจยิ่งขึ ้น
3. จากผลการวิจยั ที่งานมอบหมายและโครงงานกลุม่ มีผลคะแนนอยูใ่ นระดับดี ซึง่ เป็ นการประเมินผลโดยผู้สอน
เป็ นผู้ประเมิน ดังนัน้ หากต้ องการให้ นกั ศึกษาได้ มีสว่ นร่ วมในการประเมินผลงานของตนเองหรื อโครงงานกลุม่ ด้ วยก็จะ
ช่วยให้ ผ้ สู อนได้ ผลสะท้ อนกลับจากการเรี ยนรู้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. การศึกษาวิธีการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมในการจัดการเรี ยนการสอนที่มงุ่ พัฒนาความสามารถในการ
สร้ างเว็บไซต์ของนักศึกษาที่มีความสามารถในระดับที่แตกต่างกัน
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2. การพัฒนาสื่อการสอนในรู ปดิจิทลั ที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับการสร้ างเว็บไซต์เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถเรี ยนรู้และฝึ ก
ปฏิบตั ิได้ ด้วยตนเอง
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สานักนวัตกรรมการเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
บทคัดย่ อ
ความท้ าทายประการหนึ่งในการจัดการเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยนขนาดใหญ่ระดับอุดมศึกษาคือ การจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ เชิงรุ กที่ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วม และภาระงานที่มากขึ ้นของผู้สอนในการตรวจประเมินผลงานและให้
ข้ อมูลป้อนกลับแก่ผ้ เู รี ยน งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดกลยุทธ์การเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยนขนาด
ใหญ่ โดยการนาเทคโนโลยีมาช่วยในกิจกรรมการประเมินผลงานและให้ ข้อมูลป้อนกลับกันเองระหว่างผู้เรี ยน และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนจากการใช้ นวัตกรรมดังกล่าว ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาเกณฑ์การประเมินผลงานผ่านระบบจัดการ
การเรี ยนรู้ ออนไลน์ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีการประเมินผลงานระหว่างกั นในลักษณะพิชญพิจารณ์ โดยออกแบบงานวิจยั ใน
ลักษณะกึ่งทดลอง มีการเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างคือนิสติ ชันปี
้ ที่ 1 ที่เรี ยนวิชาศึกษาทัว่ ไป แบ่งเป็ นกลุม่ ควบคุมจานวน
236 คนและกลุม่ ทดลองจานวน 192 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการดาเนินการวิจยั ได้ แก่ ระบบจัดการการเรี ยนรู้ออนไลน์สาหรับ
กิจกรรมการประเมินผลงาน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรี ยนด้ านการรับรู้ ความสามารถของตนเองเกี่ยวกับทักษะการรู้
สารสนเทศ และแบบวัดพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ โดยผู้สอนในกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองมีการสอนเนื ้อหาที่
เกี่ยวกับทักษะการรู้สารสนเทศ จากนันมอบหมายให้
้
ผ้ เู รี ยนเรี ยบเรี ยงบทความวิชาการในหัวข้ อที่สนใจโดยนาทักษะต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศมาใช้ ผลงานของผู้เรี ยนในกลุม่ ควบคุมได้ รับการตรวจประเมินจากผู้สอน ในขณะที่ผลงานของ
ผู้เรี ยนในกลุ่มทดลองได้ รับการตรวจประเมินจากเพื่อนในห้ องเรี ยนตามเกณฑ์การประเมิน ผ่านระบบจัดการการเรี ยนรู้
ออนไลน์ ผู้วิ จัย เก็ บ ข้ อ มูล จากผู้เรี ย นสองช่ ว งเวลาคื อ ช่ ว งต้ น และช่ ว งปลายภาคการศึ ก ษา เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการ
เปลี่ยนแปลงระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง สถิ ติที่ใช้ ในการวิจัยคือการทดสอบเปรี ยบเทียบแบบจับคู่ และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม ผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่าผู้เรี ยนในกลุม่ ทดลองมีการรับรู้ ความสามารถของตนเองสูงขึ ้น
และมีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศที่ดขี ึ ้นกว่ากลุม่ ควบคุม ซึง่ ผลจากการศึกษาครัง้ นี ้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ สาหรับ
การจัดการเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยนวิชาต่าง ๆ ได้ โดยเฉพาะในห้ องเรี ยนที่มีผ้ เู รี ยนจานวนมาก ซึ่งการนาเทคโนโลยีมาช่วยใน
กิจกรรมการประเมินผลงานและให้ ข้อมูลป้อนกลับกันเองระหว่างผู้เรี ยนนัน้ จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมการรู้ได้
อย่างทัว่ ถึง และเป็ นการลดภาระงานให้ กบั ผู้สอนได้
ค าส าคั ญ : กลยุท ธ์ ก ารเรี ย นการสอน/ การประเมิ น ผลงานโดยเพื่ อน/ ข้ อ มูลป้อนกลับ จากเพื่ อน/ การรู้ สารสนเทศ/
ห้ องเรี ยนขนาดใหญ่/ ระบบจัดการการเรี ยนรู้ออนไลน์
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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

บทนา
การพัฒนาผู้เรี ยนให้ เป็ นผู้ที่สามารถเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเองนัน้ สิ่งสาคัญคือ ไม่เพียงแต่การสอนให้ ความรู้ เพื่อให้
ผู้เรี ยนเป็ นผู้ร้ ูในเรื่ องนัน้ ๆ เท่านัน้ แต่การพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความสามารถในการกากับตนเองในการเรี ยน (Self-regulated
learning) ยังเป็ นสิ่งสาคัญ ที่จะส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองได้ อย่างยั่งยืน (Sadler, 1998) ผู้เรี ยนที่ มี
ความสามารถในการก ากับ ตนเองในการเรี ย น จะสามารถก าหนดเป้า หมายในการเรี ย นรู้ ได้ ด้ วยตนเอง ตรวจสอบ
กระบวนการเรี ยนรู้ และพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ของตนเองได้ สม่าเสมอ รวมถึงมีการรับรู้ ความสามารถของตนเอง (Self54
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efficacy) ในการเรี ยนเรื่ องนัน้ ๆ ดีขึ ้นด้ วย ซึ่งวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้ที่มีความสามารถในการกากับตนเองในการ
เรี ยนคือ การประเมินผู้เรี ยนระหว่างเรี ยน (Formative assessment) และการให้ ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) แก่ผ้ เู รี ยน
(Zimmerman & Schunk, 2011)
การประเมินผู้เรี ยนระหว่างเรี ยนนัน้ มีจดุ มุง่ หมายในการให้ ข้อมูลป้อนกลับแก่ผ้ เู รี ยนเพื่อให้ เกิดการพัฒนาตนเอง
การให้ ข้อมูลป้อนกลับแก่ผ้ เู รี ยนที่เหมาะสมจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมองเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ให้ ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวกนัน้ เป็ นการเสริ มแรงให้ เกิดทัศนคติที่ดี และมีกาลังใจในการปรับปรุงผลงานให้ มีคณ
ุ ภาพมาก
ขึ ้น (สุมาลี ยุทธวรวิทย์, 2560) ข้ อมูลป้อนกลับเปรี ยบเสมือนกระจกที่ช่วยสะท้ อนให้ ผ้ เู รี ยนทราบถึงผลงานของตนเอง ใน
ขณะเดียวกัน ข้ อมูลป้อนกลับยังเปรี ยบเสมือนแนวทางที่สามารถนาทางปฏิบตั ิไปสู่ผลลัพธ์ ที่มีคณ
ุ ภาพให้ กับผู้เรี ยนได้
ดังนัน้ การให้ ข้อมูลป้อนกลับนัน้ จะสามารถลดช่องว่างระหว่างความเข้ าใจของผู้เรี ยนกับเป้าหมายการเรี ยนรู้ ที่ผ้ สู อน
กาหนดไว้ ได้ (Hattie & Timperley, 2007) ซึง่ การประเมินผู้เรี ยนระหว่างเรี ยนและการให้ ข้อมูลป้อนกลับแก่ผ้ เู รี ยนนัน้ เป็ น
สิง่ ที่ผ้ สู อนควรกระทาอย่างสม่าเสมอกับผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคล เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง แต่ในทางปฏิบตั ิ
นัน้ หากในห้ องเรี ยนมีผ้ เู รี ยนเป็ นจานวนมาก การประเมินผู้เรี ยนระหว่างเรี ยนและการให้ ข้อมูลป้อนกลับแก่ผ้ เู รี ยนนัน้ กลับ
กลายเป็ นภาระงานที่เพิ่มขึ ้น และทาให้ ผ้ สู อนรู้ สึกว่าการมอบหมายงานและประเมินงานผู้เรี ยนที่มีจานวนมากนัน้ เป็ น
อุปสรรคต่อการจัดการเรี ยนรู้ ที่ดี จึงอาจทาให้ ผู้สอนละเลยการให้ ข้อมูลป้อนกลับแก่ผ้ เู รี ยนได้ ซึ่งการจัดการเรี ยนรู้ วิชา
พื ้นฐานและวิชาศึกษาทัว่ ไปในระดับอุดมศึกษานัน้ มักเกิดขึ ้นในห้ องเรี ยนที่มีผ้ เู รี ยนจานวนมาก แนวทางหนึ่งที่สามารถ
นามาใช้ กบั การประเมินผู้เรี ยนและให้ ข้อมูลป้อนกลับสาหรับการจัดการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยนขนาดใหญ่ได้ คือ การให้ ผ้ เู รี ยน
ประเมินตนเอง (Self-assessment) และการประเมินโดยเพื่อน (Peer-assessment) (สุมาลี ชิโนกุล, 2551)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้ อง ผู้ วิ จั ย พบว่ า การใช้ เกณฑ์ ก ารประเมิ น ( Rubric) เป็ นเครื่ อ งมื อ
ประกอบการประเมิ น ตนเองและการประเมิ น โดยเพื่ อ น สามารถส่งผลทางบวกต่ อ ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ของผู้เรี ย นได้
(Panadero & Jonsson, 2013) เนื่ องจากการใช้ เกณฑ์ ก ารประเมิ น นัน้ จะท าให้ ผ้ ูเรี ยนมี ค วามเข้ าใจที่ ชัด เจนถึ งการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ ของผู้สอน และผู้สอนเองก็สามารถใช้ เกณฑ์การประเมินเป็ นเครื่ องมือในการประเมินผู้เรี ยนได้ อย่าง
ถูกต้ อง (Andrade & Boulay, 2003; Andrade & Du, 2007) เช่น งานวิจยั ของโบลตัน (Bolton, 2006) ที่ได้ มีการใช้ เกณฑ์
การประเมินกับผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ านบริ หารธุรกิจทังระดั
้ บปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท พบว่าผู้เรี ยนสามารถทางานที่ได้ รับ
มอบหมายได้ ถกู ต้ องและดีขึ ้น ผู้เรี ยนสามารถประเมินตนเองได้ วา่ ต้ องใช้ ความพยายามและเวลามากน้ อยเพียงใดในการ
ทางานนัน้ ๆ ให้ บรรลุเป้าหมาย โดยผู้เรี ยน สามารถประเมินความสาเร็ จของผลงานตนเองได้ ซึ่งเท่ากับเป็ นการให้ ข้อมูล
ป้อนกลับแก่ตนเองได้ ทนั ทีโดยไม่ต้องรอการประเมินจากผู้สอน อี กหนึง่ ตัวอย่างคือ งานวิจยั ที่มีการใช้ เกณฑ์การประเมิน
กับผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ านวิทยาศาสตร์ การอาหาร พบว่ากลุม่ ผู้เรี ยนที่ได้ รับเกณฑ์การประเมินสามารถนาเสนอผลงานได้ ดีกว่า
กลุม่ ที่ไม่ได้ รับเกณฑ์การประเมิน (Reitmeier, Svendsen, & Vrchota, 2004) นอกจากนี ้ยังมีผลจากงานวิจยั ที่แสดงให้
เห็นว่า การใช้ เกณฑ์การประเมินไม่ได้ สง่ ผลให้ เกิดความแตกต่างระหว่างผู้เรี ยนที่ใช้ และไม่ได้ ใช้ เกณฑ์การประเมินสาหรับ
การเขียนบทความปริ ทศั น์ (Green & Bowser, 2006) อย่างไรก็ตามจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง พบว่าการใช้
เกณฑ์การประเมินนัน้ ไม่ว่าจะเป็ นลักษณะที่ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ประเมินตนเองหรื อมีการประเมินโดยเพื่อนนัน้ จะช่วยส่งเสริ ม
ผลลัพธ์การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนได้ (Panadero & Jonsson, 2013)
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการนาเกณฑ์การประเมินมาใช้ ในกิจกรรมการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยนขนาดใหญ่ในลักษณะ
ที่ให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีการประเมินผลงานซึง่ กันและกันในลักษณะพิชญพิจารณ์ (Double-blind peer review) ผ่านระบบจัดการ
การเรี ยนรู้ ออนไลน์ และใช้ เกณฑ์ การประเมิน เพื่ อปรับปรุ งผลงานของตนเอง โดยผู้สอนมอบหมายให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เขีย น
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บทความวิชาการในหัวข้ อที่ตนเองสนใจ ผู้เรี ยนจะต้ องค้ นคว้ าหาข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลายและมีความน่าเชื่อถือ
รวมถึงมีจรรยาบรรณในการใช้ สารสนเทศด้ วยการอ้ างอิงที่ถกู ต้ อง ซึ่งเกณฑ์การประเมินบทความนี ้ จะประเมินผู้เรี ยนใน
ด้ านทักษะที่เกี่ยวข้ องกับการรู้ สารสนเทศ ด้ านการสืบค้ นสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ การเผยแพร่ สารสนเทศ และ
ทักษะการอ้ างอิงข้ อมูล ซึ่งทักษะต่าง ๆ เหล่านี ้ ล้ วนเป็ นทักษะที่จาเป็ นสาหรับการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ที่มีข้อมูลและ
สารสนเทศอยูร่ อบตัว ซึ่งหากผู้เรี ยนมีทกั ษะและการรับรู้ ความสามารถของตนเองที่ดีในทักษะต่าง ๆ เหล่านี ้แล้ ว จะทาให้
ผู้เรี ยนสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้นได้ โดยสมมติฐานของงานวิจยั นี ้คือ กลุม่ ผู้เรี ยนที่
ได้ รับเกณฑ์การประเมินสาหรับประเมินบทความวิชาการ จะมีการรับรู้ ความสามารถของตนเองสูงขึ ้นและมีพฤติกรรมที่
เกี่ยวกับทักษะการรู้สารสนเทศที่ดีขึ ้นกว่ากลุ่มผู้เรี ยนที่ไม่ได้ รับเกณฑ์การประเมินจากผู้สอน

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดกลยุทธ์การเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยนขนาดใหญ่ โดยการนา
เทคโนโลยีมาช่วยในกิจกรรมการประเมินผลงานและให้ ข้อมูลป้อนกลับกันเองระหว่างผู้เรี ยน ผู้วิจั ยได้ พฒ
ั นาเกณฑ์การ
ประเมินผลงานผ่านระบบจัดการการเรี ยนรู้ ออนไลน์ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีการประเมินผลงานระหว่างกันในลักษณะพิชญ
พิจารณ์ และประเมินผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนที่ได้ รับจากการใช้ งานนวัตกรรมดังกล่าว

วิธีการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจยั ออกแบบงานวิจยั ในลักษณะกึ่งทดลอง (Quasi-experimental study) โดยมีการเก็บข้ อมูลจากผู้เรี ยนซึ่ง
เป็ นนิสติ ชันปี
้ ที่ 1 ในวิชาศึกษาทัว่ ไป จานวน 4 ห้ องเรี ยน โดยกาหนด 2 ห้ องเรี ยนเป็ นกลุม่ ควบคุม และอีก 2 ห้ องเรี ยนเป็ น
กลุม่ ทดลอง โดยมีนิสติ ในกลุม่ ควบคุม จานวน 236 คน และนิสติ ในกลุม่ ทดลอง จานวน 192 คน รวมทังหมดจ
้
านวน 428
คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจัยพัฒนาระบบการประเมินผลงานแบบพิชญพิจารณ์ ในระบบออนไลน์ ดังแสดงตัวอย่างหน้ าจอในรู ปที่ 1
และพัฒนาเกณฑ์การประเมินเชิงปริ มาณสาหรับบทความวิชาการ และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเกณฑ์การประเมิน
ด้ วยการนาเกณฑ์การประเมินไปให้ ผ้ สู อนจานวน 2 คน ใช้ เพื่อประเมินบทความจานวน 3 บทความ และพบว่าได้ คะแนน
ผลการประเมินบทความเท่ากันหรื อใกล้ เคียงกัน ซึ่งเกณฑ์การประเมินประกอบด้ วย การประเมินด้ านความหลากหลาย
ของแหล่งข้ อมูล ความน่าเชื่อถื อของแหล่งข้ อมูล ความถูกต้ องของการเขียนอ้ างอิงและรายการเอกสารอ้ างอิง ความ
ถูกต้ องของการใช้ ภาษาและการสะกดคา การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์สารสนเทศ จากนันผู
้ ้ วิจยั พัฒนาเกณฑ์การ
ประเมินดังกล่าวในระบบการจัดการการเรี ยนรู้ออนไลน์ ดังรู ปที่ 2 ในลักษณะที่ให้ ผ้ เู รี ยนได้ สง่ ผลงานของตนเองในระบบ
ภายในเวลาที่กาหนดให้ จากนันผู
้ ้ เรี ยนจะถูกกาหนดให้ ทาหน้ าที่ประเมินบทความของเพื่อนผ่านระบบ โดยระบบจะให้
ผู้เรี ยนได้ ฝึกประเมินบทความตัวอย่างก่อน จึงจะสามารถประเมินบทความของเพื่อนจานวน 3 บทความได้ และเมื่อสิ ้นสุด
ช่วงการประเมินแล้ ว ระบบจะรวบรวมคะแนนเพื่อแจ้ งให้ เจ้ าของบทความทราบ
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รูปที่ 1 ตัวอย่างหน้ าจอของระบบการประเมินผลงานออนไลน์

รูปที่ 2 เกณฑ์การประเมินบทความในระบบการประเมินผลงานออนไลน์
ในส่วนของการประเมินผลลัพธ์การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยนนัน้ ผู้วิจยั ใช้ แบบสอบถามเพื่อวัดผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ด้านต่าง
ๆ ต่อไปนี ้
1) การรั บ รู้ ความสามารถของตนเองเกี่ ย วกับ ทัก ษะการรู้ สารสนเทศ (Information literacy self-efficacy)
จานวน 13 ข้ อ โดยเป็ นการให้ ผ้ เู รี ยนประเมินระดับความสามารถของตนเองที่มีตอ่ ทักษะที่เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศ 3 ด้ าน
คือ ด้ านการสืบค้ นสารสนเทศ ด้ านการประเมินสารสนเทศ และด้ านการสือ่ สารและเผยแพร่สารสนเทศ โดยแต่ละข้ อจะวัด
9 ระดับ (1 คือ มี ค วามสามารถน้ อ ย ถึง 9 คื อ มี ค วามสามารถมาก) (Lerdpornkulrat, Poondej, Koul, Khiawrod, &
Prasertsirikul, 2017; Pinto, 2010)
2) พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ (Information-seeking behavior) จานวน 13 ข้ อ โดยการประเมินตนเอง
เกี่ยวกับความถี่ของพฤติกรรมการกากับตนเองในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการทางานที่ได้ รั บมอบหมาย มี 3 ด้ าน คือ
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การสืบค้ นสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และการอ้ างอิงสารสนเทศ โดยแต่ละข้ อจะวัด 4 ระดับ (1 คือ น้ อยมาก/ ไม่
เคย ถึง 4 คือ ประจา/ บ่อยมาก) (Lerdpornkulrat, Poondej, & Koul, 2017; Timmers & Glas, 2010)
3) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (Achievement motivational goal orientation) คือ เป้าหมายส่วนบุคคล วิธีการและ
เหตุผลในการเรี ยน การทากิจกรรมการเรี ยนต่าง ๆ และความหมายที่ผ้ เู รี ยนต้ องการให้ เกิดกับความสาเร็ จในการเรี ยน
(Dweck, 1986) (Lau & Lee, 2008) แบ่งเป็ น 3 ด้ าน คือ แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ที่มงุ่ ความรอบรู้ (Mastery goal orientation)
ผู้เรี ยนที่มีแรงจูงใจแบบนีจ้ ะเรี ยนเพื่ อมุ่งพัฒ นาตนเอง เพื่ อให้ เกิ ดความเข้ าใจในการเรี ยนรู้ แรงจูงใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ ที่มุ่ง
เปรี ยบเทียบความสามารถกับผู้อื่น (Performance goal orientation) ผู้เรี ยนที่มีแรงจูงใจแบบนี ้ จะเรี ยนเพื่อหวังเกรดจาก
การประเมินผลมากกว่าหวังความรู้ มุ่งเปรี ยบเที ยบความสามารถของตนเองกับ ผู้อื่น ให้ ความสนใจกับการประเมิ น
ต้ องการแสดงความสามารถของตนเองให้ ผ้ อู ื่นได้ เห็นว่าตนทาได้ ดีกว่าผู้อื่น และแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ที่ม่งุ เปรี ยบเทียบ
ความสามารถของตนเองกับผู้อื่นแบบหลีกเลี่ยง (Performance avoidance goal orientation) ผู้เรี ยนที่มีแรงจูงใจแบบนี ้
จะมุ่งเปรี ยบเทียบความสามารถของตนเองกับผู้อื่น และพยายามหลีกเลีย่ งสถานการณ์ที่จะทาให้ ตนเองดูด้อยกว่าหรื อโง่
กว่าผู้อื่น (Church, Elliot, & Gable, 2001; Hyde & Durik, 2005) แบบวัดนี ้ มีทงหมด
ั้
16 ข้ อ โดยวัด 5 ระดับ (1 คือ ไม่
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง ถึง 5 คือ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง) การทาความเข้ าใจแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ในการเรี ยนของผู้เรี ยนจะช่วยให้ ผ้ สู อน
เข้ าใจว่า ผู้เรี ยนนิยามความสาเร็ จและความล้ ม เหลวในการเรี ยนอย่างไร ช่วยให้ เข้ าใจพฤติกรรมของผู้เรี ยน เพื่อหา
แนวทางกระตุ้นความสนใจของผู้เรี ยนได้
ผู้วิจยั ตรวจสอบความถูกต้ องเชิงโครงสร้ างของแบบวัดด้ วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory
Factor Analysis) ของแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองเกี่ยวกับทักษะการรู้สารสนเทศ ได้ จานวน 3 องค์ประกอบ
ได้ แก่ ด้ านการสืบค้ นสารสนเทศ ด้ านการประเมินสารสนเทศ และด้ านการสือ่ สารและเผยแพร่สารสนเทศ มีคา่ สัมประสิทธิ์
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .81, .79, และ .84 ตามลาดับ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจของแบบวัดพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศ ได้ จานวน 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ ด้ านการสืบค้ นสารสนเทศ ด้ านการประเมินสารสนเทศ และด้ านการอ้ างอิง
สารสนเทศ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .62, .73, และ .72 ตามลาดับ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจของ
แบบวัดแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ได้ จานวน 3 องค์ประกอบ ได้ แก่ แบบมุ่งความรอบรู้ แบบมุ่งเปรี ยบเทียบความสามารถของ
ตนเองกับผู้อื่น และแบบมุ่งเปรี ยบเทียบความสามารถของตนเองกับผู้อื่นแบบหลีกเลี่ยง มีค่าสัมประสิทธิ์ ความเชื่อมั่น
เท่ากับ .67, .81, และ .85 ตามลาดับ
วิธีดาเนินการรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลด้ วยการแจกแบบสอบถามให้ ผ้ เู รี ยนในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองสองช่วงเวลา คือ ช่วงต้ น
ภาคการศึกษา ก่อนที่ผ้ เู รี ยนจะเริ่ มเรี ยนเนื ้อหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับทักษะการรู้ สารสนเทศ จากนันผู
้ ้ เรี ยนได้ รับมอบหมายให้
จับกลุม่ กันเขียนบทความวิชาการในหัวข้ อที่ตนสนใจ กลุม่ ละ 3-4 คน โดยมีรายละเอียดขันตอนการส่
้
งงานที่แตกต่างกัน
ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ดังนี ้
กลุ่มทดลอง ผู้เรี ยนแต่ละกลุ่มได้ รับรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านสาหรับเข้ าสูร่ ะบบ โดยระบบจะกาหนดระยะเวลาใน
การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็ น 3 ระยะ ได้ แก่ การส่งงาน (Submission phase) การประเมินบทความของเพื่อนกลุม่ อื่น
(Assessment phase) และการสรุ ป ผลคะแนน (Grading evaluation phase) โดยผู้เรี ย นส่งงานของกลุ่ม ตนเองเข้ า สู่
ระบบภายในระยะเวลาที่กาหนด จากนันระบบจะเปลี
้
่ยนเข้ าสูร่ ะยะการประเมินบทความของเพื่อนกลุม่ อื่นโดยอัตโนมัติ
ซึง่ ระบบจะกาหนดให้ ผ้ เู รี ยนต้ องฝึ กประเมินบทความตัวอย่างตามเกณฑ์การประเมินที่กาหนดก่อนที่จะประเมินบทความ
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ของกลุ่มเพื่อน จากนันระบบจะสุ
้
่มบทความมาให้ แต่ละกลุ่มประเมินเป็ นจานวน 3 บทความ โดยระบบจะไม่แสดงชื่ อ
เจ้ าของบทความให้ ผ้ ปู ระเมินทราบ และแต่ละบทความจะถูกประเมินจากกลุม่ ผู้ประเมิ นที่แตกต่างกัน จานวน 3 กลุม่ โดย
การประเมินนี ้ แต่ละกลุ่มจะต้ องดาเนินการให้ เสร็ จสิ ้นก่อนระยะเวลาที่กาหนด จากนันระบบจะเปลี
้
่ยนเข้ าสู่ระยะการ
สรุ ปผลคะแนนโดยอัตโนมัติ ซึ่งคะแนนที่แต่ละกลุ่มได้ รับ แบ่งเป็ นคะแนนได้ ที่รับจากการประเมินบทความ (80%) โดย
เฉลี่ยจากผู้ประเมินทัง้ 3 กลุม่ และคะแนนการเป็ นผู้ประเมินบทความเพื่อน (20%) ซึ่งระบบจะคานวณให้ อตั โนมัติจาก
ความแปรปรวนเมื่อเปรี ยบเทียบกับคะแนนการประเมินจากเพื่อนกลุม่ อื่น จากนันแต่
้ ละกลุม่ ปรับปรุ งบทความของตนเอง
อีกครัง้ โดยใช้ เกณฑ์ การประเมิ นที่ใช้ ประเมิน บทความเพื่ อนมาเป็ นแนวทางปรับ ปรุ งผลงานของกลุ่มตนเอง แล้ วส่ง
บทความที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วให้ ผ้ สู อน
กลุม่ ควบคุม ผู้เรี ยนแต่ละกลุม่ ส่งงานที่ได้ รับมอบหมายที่ผ้ สู อน โดยผู้สอนเป็ นผู้ประเมินและให้ ข้อมูลป้อนกลับ
แก่ผ้ ูเรี ยน จากนัน้ แต่ละกลุ่มปรับแก้ ผลงานของกลุ่ม ตนเองตามข้ อมูลป้อนกลับ ที่ได้ รับ จากผู้สอน แล้ วส่งบทความที่
ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วให้ ผ้ สู อน
จากนันผู
้ ้ วิจยั แจกแบบสอบถามให้ กบั ผู้เรี ยนทังสองกลุ
้
ม่ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนประเมินตนเองด้ านการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองเกี่ยวกับทักษะการรู้สารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศอีกครัง้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของตัวแปรต่าง ๆ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน ว่าผู้เรี ยนมีผลลัพธ์ การ
เรี ยนรู้เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติหรื อไม่อย่างไร โดยใช้ การทดสอบเปรี ยบเทียบแบบจับคู่ (Paired-Samples t-test)
จากนันเปรี
้ ยบเทียบการเพิ่มขึ ้นดังกล่าวของกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง ว่ามีความแตกต่างกันหรื อไม่
แต่เนื่องจากผู้เรี ยนในกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง อาจมีความแตกต่างกัน จึงไม่สามารถเปรี ยบเทียบผลลัพธ์
การเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนทังสองกลุ
้
ม่ ที่เพิ่มขึ ้น ได้ โดยตรง ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ย วข้ อง ผู้วิจยั พบว่าแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ ที่ผ้ เู รี ยนมีนนั ้ ส่งผลต่อผลลัพธ์ การเรี ยนรู้ ทังในด้
้ านพุทธิ พิสยั และจิตพิสยั ของผู้เรี ยนในห้ องเรี ยนได้ (Dweck &
Leggett, 1988; Panadero, Tapia, & Huertas, 2012) ดังนันผู
้ ้ วิจัยจึงทดสอบข้ อตกลงเบื ้องต้ นของการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนร่ วม (Analysis of Covariance) จากนันวิ
้ เคราะห์โดยการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ไม่ให้
ส่งผลต่อตัวแปรตามต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์แสดงให้ เห็นว่าทังผู
้ ้ เรี ยนในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีการรับรู้ ความสามารถของตนเอง
เกี่ยวกับทักษะการรู้ สารสนเทศทังสามด้
้
าน เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ รวมถึงความถี่ของพฤติกรรมการแสวงหา
สารสนเทศทังสามด้
้
าน เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที ่ 1 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ความแตกต่างของตัวแปรต่าง ๆ ก่อน-หลังการจัดกิจกรรม
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
ตัวแปรที่เกี่ยวกับ
ทักษะการรู้
ก่ อนเรียน
หลังเรียน
ความแตกต่ าง
ก่ อนเรียน
หลังเรียน
ความแตกต่ าง
สารสนเทศ
t
t
Mean SD Mean SD Mean
Mean SD Mean SD Mean
การรับรู้ความสามารถของตนเองเกี่ยวกับทักษะการรู้สารสนเทศ (ระดับ 1-9)
- การสืบค้ น
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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กลุ่มควบคุม
ตัวแปรที่เกี่ยวกับ
ทักษะการรู้
ก่ อนเรียน
หลังเรียน
ความแตกต่ าง
สารสนเทศ
Mean SD Mean SD Mean
t
- การสือ่ สารและเผยแพร่ 5.82 1.27 6.31 1.09 .49 6.04***
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ (ระดับ 1-4)
- การสืบค้ น
2.64
.46 2.87
.46 .23 6.50***
- การประเมิน
2.54
.58 2.81
.58 .27 6.45***
- การอ้ างอิง
2.31
.58 2.58
.67 .27 6.04***
*
p < .05; **p<.01; ***p<.001

กลุ่มทดลอง
ก่ อนเรียน
หลังเรียน
ความแตกต่ าง
Mean SD Mean SD Mean
t
5.43
1.46 6.41 1.04
.98 10.66***
2.50
2.48
2.07

.52
.65
.58

2.76
2.72
2.77

.43
.55
.63

.26 6.93***
.24 5.67***
.70 12.71***

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม โดยการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรด้ านแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ที่มีผลต่อตัวแปร
ด้ านทักษะการรู้ สารสนเทศ ดังตารางที่ 2 แสดงให้ เห็นว่า การรับรู้ ความสามารถของตนเองด้ านการสืบค้ นสารสนเทศที่
เพิ่มขึ ้น ของผู้เรี ยนในกลุม่ ทดลองไม่มีความแตกต่างกันกับผู้เรี ยนในกลุม่ ควบคุม แต่การรับรู้ความสามารถของตนเองด้ าน
การประเมินสารสนเทศของผู้เรี ยนในกลุม่ ทดลองสูงขึ ้นมากกว่าของผู้เรี ยนในกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (F =
4.901, p = .027, 2 = .011) และการรับรู้ ความสามารถของตนเองด้ านการสือ่ สารและเผยแพร่สารสนเทศของผู้เรี ยนใน
กลุม่ ทดลองสูงขึ ้นมากกว่าของผู้เรี ยนในกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (F = 15.940, p = .000, 2 = .036)
ผลการรายงานตนเองเกี่ยวกับความถี่ของพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ ด้ านการสืบค้ นและการประเมิน
สารสนเทศที่เพิ่มขึ ้นของผู้เรี ยนทังสองกลุ
้
ม่ ไม่มีความแตกต่างกัน แต่ความถี่ของการอ้ างอิงสารสนเทศของผู้เรี ยนในกลุม่
ทดลองสูงขึ ้นมากกว่าในกลุม่ ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (F = 32.710, p = .000, 2 = .072)
ตารางที ่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม โดยการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรด้ านแรงจูงใจทีม่ ีผลต่อตัวแปรด้ าน
ทักษะการรู้สารสนเทศ
ตัวแปรที่เกี่ยวกับทักษะการรู้สารสนเทศ
F(1, 426)
p
2
การรับรู้ความสามารถของตนเองเกี่ยวกับทักษะการรู้สารสนเทศ
- ด้ านการสืบค้ นสารสนเทศ
- ด้ านการประเมินสารสนเทศ
- ด้ านการสือ่ สารและเผยแพร่สารสนเทศ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
- ด้ านการสืบค้ นสารสนเทศ
- ด้ านการประเมินสารสนเทศ
- ด้ านการอ้ างอิงสารสนเทศ
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.568
4.901
15.940

.451
.027
.000

.001
.011
.036

.330
.344
32.710

.566
.558
.000

.001
.001
.072
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อภิปรายผลการวิจัย
การนาเกณฑ์ การประเมินมาใช้ ในกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ในห้ องเรี ยนขนาดใหญ่ ในลักษณะที่ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ มีการ
ประเมินผลงานซึง่ กันและกันในลักษณะพิชญพิจารณ์ผา่ นระบบจัดการการเรี ยนรู้ออนไลน์นี ้ สอดคล้ องกับสมมติฐานการ
วิจยั ที่วา่ ผู้เรี ยนมีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้ านการประเมินสารสนเทศและด้ านการสือ่ สารและเผยแพร่สารสนเทศ
สูงขึ ้น มีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศด้ านการอ้ างอิงดีขึ ้น สอดคล้ องกับงานวิจยั ที่นาเสนอโดยฮาททีและทิมเพอร์ ลี่
(Hattie & Timperley, 2007) ที่ ว่า เมื่ อ ผู้เรี ย นมี ทัก ษะการควบคุม ความคิ ด (Meta-cognitive skills) ด้ านการประเมิ น
ตนเอง ผู้เรี ยนจะสามารถประเมินระดับความสามารถของตนเองได้ วา่ ตนเองมีความเข้ าใจเนื ้อหาที่เรี ยนมากน้ อยเพียงใด
และต้ องใช้ ความพยายามหรื อกลยุทธ์การเรี ยนรู้แบบใดเพื่อทาให้ ตนเองเรี ยนได้ ดีขึ ้น รวมถึงผู้เรี ยนจะรับรู้ได้ ถึงจุดแข็งของ
ผลงานตนเองและจุดที่ ควรปรับ ปรุ งได้ อย่างชัด เจน ซึ่งส่งผลให้ ผ้ ูเรี ยนเป็ นผู้ที่มี ความสามารถในการกากับ ตนเองได้
นอกจากนี ้ผลจากงานวิจยั ครัง้ นี ้ ยังสอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของแอนเดรดและคณะที่พบว่า ผู้เรี ยนในระดับปริ ญญาตรี ที่มี
โอกาสได้ ใช้ เกณฑ์การประเมินเพื่อประเมินผลงานเพื่อนและประเมินผลงานตนเอง มีแรงจูงใจในการเรี ยนดีขึ ้นและมีความ
มั่ น ใจในการท างานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายมากขึ น้ (Andrade & Boulay, 2003; Andrade & Du, 2007; Andrade &
Valtcheva, 2009) การที่ผ้ เู รี ยนสามารถประเมินตนเองได้ ตามเงื่อนไขและสภาวะแวดล้ อมที่ถกู ต้ องเหมาะสมนันจะช่
้ วยให้
ผู้เรี ยนเกิดการพัฒนาตนเองได้ เพราะเป็ นการกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนคิดและตระหนักถึงคุณภาพงานของตนเองมากกว่าการรอ
คอยผลการประเมินจากผู้สอนเพียงอย่างเดียว (Andrade & Valtcheva, 2009).
การรับรู้ ความสามารถของตนเอง เป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อเป้าหมายในการเรี ยนรู้ การตัดสินใจต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมการเรี ยนรู้ ความพยายาม ความผูกพันในการเรี ยน และความสาเร็ จในการเรี ยน (Gist & Mitchell,
1992) เช่น ผู้เรี ยนที่มีการรับรู้ความสามารถของตนเองในการเรี ยนสูงจะใช้ ความพยายามในการเรี ยนมากกว่า และอดทน
ต่ออุปสรรคในการเรี ยนได้ มากกว่าผู้เรี ยนที่ไม่มนั่ ใจในความสามารถของตนเอง (Bandura, 1982) งานวิจยั นี ้ยังแสดงให้
เห็นว่า การรับรู้ ความสามารถของผู้เรี ยนนันสามารถเปลี
้
่ยนแปลงได้ ด้วยการใช้ เกณฑ์ประเมินเพื่อประเมินผลงานตนเอง
ซึง่ เป็ นการให้ ข้อมูลป้อนกลับตนเอง และประเมินผลงานกันเองระหว่างผู้เรี ยนในชันเรี
้ ยน ซึง่ เป็ นการให้ ข้อมูลป้อนกลับแก่
เพื่อนที่สอดคล้ องกับเกณฑ์การประเมิน
นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมการประเมินผลงานโดยนาระบบจัดการการเรี ยนรู้ออนไลน์มาใช้ นี ้
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ กับการจัดการเรี ยนรู้ในวิชาอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้ องเรี ยนที่มีผ้ เู รี ยนจานวนมาก และ
ผู้สอนต้ องการกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนได้ คิดและมีส่วนร่ วมในกิจกรรมอย่างทัว่ ถึงทุกคน (Lerdpornkulrat et al., 2017) ผู้สอน
สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยการพัฒนาเกณฑ์การประเมินที่มีมาตรฐาน และให้ ผ้ เู รี ยนได้ ประเมินผลงานกันเองและ
ให้ ข้อมูลป้อนกลับกันในห้ องเรี ยนโดยไม่จาเป็ นต้ องใช้ ระบบการจัดการเรี ยนรู้ ออนไลน์ หรื อผู้สอนสามารถใช้ ระบบการ
จัดการเรี ยนรู้ออนไลน์มาเป็ นเครื่ องมือช่วย เพื่อช่วยสุม่ ผลงานให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ประเมินกันอย่างทัว่ ถึงในลักษณะพิชญพิจารณ์
ได้ รวมทังการน
้
าเกณฑ์การประเมินมาให้ ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ เพื่อประเมินผลงานตนเอง ก็จะเป็ นการลดภาระงานของผู้สอนในการ
ตรวจงานและการให้ ข้อมูลป้อนกลับแก่ผ้ เู รี ยนได้
ข้ อเสนอแนะสาหรับ การวิจัยต่อไปคือ ผู้สอนสามารถนาเกณฑ์ ก ารประเมินมาใช้ ในการจัด การเรี ยนรู้ ทัง้ ใน
ลักษณะการให้ ผ้ เู รี ยนประเมินตนเองและการให้ ผ้ เู รี ยนประเมินผลงานของเพื่อนได้ โดยผู้สอนสามารถเก็บข้ อมูลผลลัพธ์
การเรี ยนรู้ด้านอื่น ๆ ของผู้เรี ยนเพิ่มเติมได้ เช่น ความรับผิดชอบในการเรี ยน ความผูกพันในการเรี ยน ความกังวลที่ผ้ ูเรี ยนมี
ต่อผลการประเมิน เป็ นต้ น
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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 pairedsamples 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 feedbackgiving 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

Acceptability

Weakness

general compliment (e.g., "good job")
strength statement (i.e., what strength)
strength analysis (i.e., why strength)
general acceptability (e.g., "It's ok.")
acceptability statement (i.e., In what aspects, it's ok)
acceptability analysis (i.e., why it's ok)
general criticism (e.g., "too many errors")
problem statement (i.e., what problem)
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Description

Scale

problem analysis (i.e., why problem)
problem prediction (i.e., potential problem)
problem solution (i.e., how to solve the problem)
• exemplification (error examples or correct examples)

3
3

• suggestion (e.g., "You should…")
• suggestion justification (i.e., why this suggestion)

3
4
4
4

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

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

0
2
3
3
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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การสร้ างสื่อเสมือนจริง VR (Virtual Reality)
ห้ องปฏิบัตกิ ารภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่ านเครื อข่ ายสังคมออนไลน์
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ภีรภาพ มามิ
ธนิต หมันเทศ
วริศรา นิสสัยสัตย์
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
บทคัดย่ อ
งานวิจัย นีม้ ี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ (1) เพื่ อ สร้ างสื่อเสมื อนจริ ง VR (Virtual Reality) ของห้ องปฏิบัติ การภาควิช า
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (2) เพื่ อศึกษาคุณ ภาพของสื่อเสมื อนจริ ง VRห้ องปฏิ บัติการ
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (3) เพื่อศึกษาผลการรับรู้ ของผู้รับชมสื่อเสมือนจริ ง VR
ห้ องปฏิบัติการภาควิ ชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีผลต่อการใช้ สอื่ VR ห้ องปฏิบตั ิการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ประชากร
เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จานวน 358 คน และใช้ วิธีการสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้ วยวิธีการจับสลากได้ กลุ่ม
ตั ว อย่ า งจ านวน 85 คน การออกแบบวิ ธี ด าเนิ น งานวิ จั ย แบบศึ ก ษากลุ่ ม ทดลอง และกลุ่ ม ควบคุ ม โดยการสุ่ ม
(Randomized Control Group-Pretest Posttest Design) ผลการศึกษาพบว่า สื่อเสมือนจริ ง VR ที่สร้ างขึน้ มีคุณ ภาพ
ด้ านเนื ้อหา มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับ ดีมาก (xˉ = 4.72, S.D. = 0.14) และด้ านสือ่ การนาเสนอ มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับ ดีมาก (xˉ
= 4.53, S.D. = 0.11) ผลการประเมินการรับรู้ ก่อนรับชมสือ่ และหลังรับชมสื่อของกลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้ หลังเรี ยนร้ อยละ
88.68 เปอร์ เซ็นต์ ซึ่งเมือเทียบกับก่อนเรี ยนแล้ วสรุ ปได้ ว่า มีผลการรับรู้ ที่สงู ขึ ้นและกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่อ
เสมือนจริ ง VR(Virtual Reality) กลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด (ร้ อยละ100) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสื่อเสมือนจริ ง VR
(Virtual Reality) มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับความพึงพอใจมาก (xˉ= 4.28, S.D. = 0.06)
คาสาคัญ : สือ่ สังคมออนไลน์ / สือ่ เสมือนจริ ง / ห้ องปฏิบตั ิการเสมือนจริ ง
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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 xˉ= 4.72, S.D. = 0.14 and
the quality of the presentation was in the very good level .11= 4.53, S.D. = 0.xˉ 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 xˉ= 4.28, S.D. = 0.06
Keywords: Virtual Lab/ VR : Virtual Reality/ Social Media Online

หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั ประเทศไทยก้ าวเข้ าสู่ยคุ ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งเป็ นการการพัฒนาประเทศที่ม่งุ เน้ นการใช้
เทคโนโลยีนามาสร้ างนวัตกรรมที่ใหม่โดยใช้ ฐานของความคิดสร้ างสรรค์ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพที่สงู ขึ ้นในการปฏิบตั ิงาน
และทาให้ เกิดมูลค่าสูงขึ ้นจากการนาความคิดสร้ างสรรค์มาใช้ ได้ อย่างเหมาะสม การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยน
เกิดศักยภาพในการนาความรู้ ทักษะต่างๆ ที่ได้ มาประยุกต์ มาใช้ ร่วมกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้ างสรรค์ ทา
ให้ เกิดสื่อใหม่(New Media) ที่มีความน่าสนใน กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการใคร่ร้ ู และอยากเรี ยนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ที่น่าสนใจ
การสร้ างห้ องเรี ยนสื่อเสมือนจริ ง หรื อ Virtual Classroom Reality เป็ นการประยุกต์นา นวัตกรรมเสมือนจริ ง VR(Virtual
Reality) ที่ผ้ ใู ช้ จะต้ องใส่แว่นและมองผ่านโทรศัพท์สมาร์ ทโฟนที่บรรจุเนื ้อหาที่ต้องการนาเสนอในรูปแบบสื่อเสมือนจริ ง ซึ่ง
ได้ มาจากการจาลองสถานที่จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรื อการถ่ายภาพด้ วยกล้ องที่มีมมุ ในการถ่ายภาพถึง 360 องศาจึง
จะสามารถมองเห็นได้ อย่างรอบทิศทาง ดังนัน้ คาว่า สื่อเสมือนจริ ง “Virtual Reality” หรื อ VR คือเทคโนโลยีเสมือ นจริ ง
หรื อเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือน เป็ นเทคโนโลยีที่ถูกสร้ างขึ ้นเพื่อจาลองสภาพแวดล้ อมต่างๆ ทังจากสภาพแวดล้
้
อม
จริ ง และจากในจินตนาการ ขึ ้นมาด้ วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผสานกับการสื่อสารผ่านอินเทอร์ เน็ต เทคโนโลยีความเป็ น
จริ งเสมื อ นนัน้ สามารถแยกออกจากเทคโนโลยี ป ระเภทอื่ น ที่ ค ล้ ายกัน ได้ อ ย่างชัด เจนด้ ว ยความจดจ่ อ ทางร่ างกาย
(Physical Immersion) กล่าวคือสาหรับการใช้ เทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือน(VR) ผู้ใช้ จะรู้ สึกตัดขาดจากโลกจริ ง และ
ความรู้ สกึ ถึงความมีอยู่ (Psychological Presence) โดยที่ความจรดจ่อทางร่ างกายอยู่ในระดับระบบสัมผัสเต็มรู ปแบบ
(Fully Immersive System) ผู้ใช้ ร้ ูสกึ ตัดขาดจากโลกจริ งอย่างสมบูรณ์แบบโดยสภาพแวดล้ อมเสมือนจริ ง
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ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
ธนบุรี จัดการการศึกษาในปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา มีนกั ศึกษาจานวนมากในการเข้ าใช้ ห้องเรี ยนทัง้ ห้ องเรี ยนแบบ
บรรยาย และห้ องปฏิบตั ิการ ดังนันการเข้
้
าใช้ ห้องเรี ยนต่าง ๆ จะประกอบไปด้ วย อุปกรณ์ เครื่ องมือ และขันตอน
้
ในการ
เข้ าใช้ เพื่อความเป็ นระเบียบและลดข้ อผิดพลาด อันที่จะส่งผลต่อการชารุ ดของอุปกรณ์ในห้ องเรี ยน และความรวดเร็ วใน
การใช้ งาน ซึ่งมีห้องต่างๆจานวน 11 ห้ องเรี ยนและมีเจ้ าหน้ าที่ที่ดูแลห้ องอย่างจากัด จึงทาให้ เกิ ดความล้ าช้ าในการ
ให้ บริ การในเวลาพร้ อมกัน และภาควิชาได้ เห็นถึงความสาคัญของการให้ บริ การแก่นกั ศึกษาในการเข้ าใช้ และรวมถึงผู้ที่
สนในใจในการเข้ ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานแบบเสมือนจริ ง ก็สามารถเข้ ามาศึกษาได้ จากสือ่ เสมือนออนไลน์ที่เข้ ามาเยี่ยม
ชมได้ ตลอดเวลา
จากปั ญหาดังกล่าวคณะผู้วิจยั จึงได้ คานึงถึงปั จจัยสาคัญในการสร้ างสื่อเสมือนจริ ง VR (Virtual Reality) ขึ ้นมา
เพื่อเป็ นสื่อกลางในการเข้ าชมและยังรวมถึงการศึกษากระบวนการทางานในห้ องปฏิบตั ิการของภาควิชาเทคโนโลยีและ
สือ่ สารการศึกษาให้ กบั ผู้รับชม ในที่นี ้คือนักศึกษารวมไปถึงบุคคลทัว่ ไปที่มีความสนใจต่อภาควิชาในมหาวิทยาลัย เพื่อให้
สื่อเสมือนจริ ง VR (Virtual Reality) เป็ นอีกหนึ่งการประชาสัมพันธ์ และเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับห้ องปฏิบัติการภายในภาควิชา
เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษาก่อนจะทาการเข้ ามาเรี ยนรู้นกั ศึกษาและผู้ที่สนใจจะได้ มีการเตรี ยมตัวที่จะเรี ยนรู้ได้ อย่าง
เต็มที่ก่อนที่จะได้ เข้ าใช้ งานจริ ง โดยสามารถเข้ าไปอยูใ่ นสภาพแวดล้ อมจาลองของห้ องปฏิบตั ิการ อีกทังเป็
้ นการเพิ่มความ
สนใจในการนาเสนอสือ่ ที่แปลกใหม่ มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ใช้ คณะผู้วิจยั จึงได้ สร้ างสื่อ ห้ องปฏิบตั ิการภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ ได้ สื่อเสมือนจริ ง VR (Virtual Reality) เพื่อที่จะนาเสนอเนือ้ หาสาระที่
เกี่ ย วกับ ข้ อ มูลต่างๆ ที่ อยู่ภายในห้ อ งปฏิ บัติ ก ารภาควิ ชาเทคโนโลยี แ ละสื่อสารการศึก ษา ให้ แก่ ก ลุ่ม เป้าหมาย คื อ
นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ หรื อบุคคลทัว่ ไปที่สนใจจะเข้ าศึกษา สามารถนาไปใช้ งานจริ ง มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อสร้ างสื่อเสมือนจริ ง VR (Virtual Reality) ห้ องปฏิบตั ิการภาควิ ชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์
2) เพื่อศึกษาคุณภาพของสื่อเสมือนจริ ง VR ของห้ องปฏิบตั ิการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์
3) เพื่อศึกษาผลการรับรู้ ของสื่อเสมือนจริ ง VR ห้ องปฏิบตั ิการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อ สารการศึกษาผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีผลต่อสื่อเสมือนจริ ง VR ห้ องปฏิบตั ิการภาควิชาเทคโนโลยีและ
สือ่ สารการศึกษา ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
1) ได้ ต้นแบบในการสร้ างสือ่ เสมือนจริ ง VR เพื่อใช้ ในการเรี ยนการสอน
2)เพื่อนาเสนอห้ องปฏิบตั ิการ VR สาหรับผู้ที่สนใจจะเข้ าศึกษาภายในภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี รวมไปถึงนักศึกษาและบุคคลทัว่ ไปที่มีความสนใจ
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3) ผู้เรี ยนได้ ประสบการณ์ เรี ยนรู้ ในแบบแอคทีฟเลิร์น นิงที่ทนั สมัย ได้ เกิดประสบการณ์ ในเรี ยนรู้ แบบเสมือนจริ ง
มากขึ ้น
4) ได้ ศึกษาเปรี ย บเที ยบความคิด เห็ นการใช้ สื่อการการใช้ อุปกรณ์ ในการรั บชมสื่อ เสมือ นจริ ง VR ในแต่ละ
ประเภท

สมมติฐานการวิจัย
1) ได้ สอื่ เสมือนจริ ง VR ห้ องปฏิบตั ิการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จานวน 11
ห้ องเรี ยน 3 รูปแบบการแสดงผลสือ่ เสมือนจริ ง
2) คุณภาพของสื่อเสมือนจริ ง VR ห้ องปฏิบตั ิการภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ มี
คุณภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดี
3) ผลการรับ รู้ ของสื่อ เสมื อ นจริ ง VR ห้ องปฏิ บัติ การภาควิชาเทคโนโลยี และสื่อ สารการศึก ษา ผ่า นสื่อสังคม
ออนไลน์ สูงขึ ้นร้ อยละ 80
4) ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มี ผลต่อสื่อเสมื อนจริ ง VR ห้ อ งปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก

ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา ครัง้ นี ้มีสองส่วนคือ
1) ตัวแปรต้ น คือ สื่อเสมือนจริ ง VR ห้ องปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์
2) ตัวแปรตาม คือ
2.1) คุณภาพของสื่อเสมือนจริ ง VR ห้ องปฏิบตั ิการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์
2.2) การรั บ รู้ จากการใช้ สื่ อ เสมื อ นจริ ง VR ห้ องปฏิ บั ติ ก ารภาควิ ช าเทคโนโลยี แ ละสื่ อ สาร
การศึกษา ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์
2.3) ความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่าง จากการใช้ สื่อเสมือนจริ งห้ องปฏิบตั ิการ ภาควิชาเทคโนโลยีและ
สือ่ สารการศึกษาผ่านสือ่ สังคมออนไลน์

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1) ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ภาควิชาเทคโนโลยี
และสือ่ สารการศึกษา ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จานวน 358 คน
2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครัง้ นี ้ ได้ มาโดยใช้ การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับ
สลาก จากประชากร จานวน 85 คน (จากตารางยามาเน่)

74

การประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 13 ประจาปี 2561

ระหว่างวันที่ 29 -30 มีนาคม 2561

เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาในครัง้ นี ้เป็ นเครื่ องมือที่คณะผู้วิจยั สร้ างขึ ้นประกอบด้ วย
1) สือ่ เสมือนจริ ง VR ห้ องปฏิบตั ิการภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์เป็ นคลิปวีดิ
ทัศน์แบบ 360 องศา จานวน 11 คลิป รวม 11 ห้ องปฏิบตั ิการ
2) แบบประเมินคุณภาพของสื่อเสมือนจริ ง VR ห้ องปฏิบตั ิการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษาผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์
3) แบบทดสอบผลการรับรู้จากการใช้ สอื่ เสมือนจริ ง VR ห้ องปฏิบตั ิการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา
ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ โดยใช้ แบบทดสอบออนไลน์
4) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ จากการใช้ สื่อเสมือนจริ ง VR ห้ องปฏิบัติการ ภาควิชาเทคโนโลยีและ
สือ่ สารการศึกษา ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์

วิธีดาเนินการวิจัย
การสร้ างสื่อแบบเสมือนจริ ง VR ห้ องปฏิบตั ิการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ผู้วิจยั ดาเนินการทดลองกับกลุม่ ตัวอย่างมีการทดลองแบบกลุม่ ทดลองกลุม่ เดียวที่มีการทดสอบก่อนใช้ สอื่ และหลังใช้ สื่อ
โดยออกแบบแผนงานวิจยั แบบศึกษากลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุมโดยการสุม่ วัดก่อนและหลังการทดลอง (Randomized
Control Group-Pretest Posttest Design) ดังนี ้
ตารางที่ 1 แผนงานวิจยั แบบศึกษากลุ่มทดลองและกลุม่ ควบคุม โดยการสุม่ วัดก่อนและหลังการทดลอง (Randomized
Control Group-Pretest Posttest Design)
กลุ่มตัวอย่ าง
ก่ อนเรียน
ทดลอง
หลังเรียน
ER
T1
X
T2
แผนงานวิจัยแบบศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการสุ่มวัดก่อนและหลังการทดลอง (Randomized
Control Group-Pretest Posttest Design) มีขนตอนในการท
ั้
าการศึกษากับกลุม่ ตัวอย่าง ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 แนะนาสื่อเสมือนจริ ง VR ห้ องปฏิบตั ิการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ให้ กลุ่มตัวอย่างรู้
รายละเอียดเกี่ยวกับสือ่ แบบเสมือนจริ งและวิธีการใช้ ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการใช้ งาน
ขันที
้ ่ 2 ทดสอบก่อนใช้ สอื่ (Pretest) เมื่อกลุม่ ตัวอย่างผ่านการแนะนาการใช้ งานสือ่ แล้ ว ผู้วิจยั จะให้ กลุม่ ตัวอย่าง
ทุกคนทาแบบทดสอบการรับรู้ก่อนเรี ยน (Pretest) เพื่อให้ ทราบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีการรับรู้ อยูใ่ นระดับใดและทาการเก็บผล
คะแนนจากการทดลองของกลุม่ ตัวอย่าง
ขันที
้ ่ 3 ให้ กลุ่มตัวอย่างทุกคนเรี ยนรู้ โดยการใช้ สื่อเสมือนจริ งห้ องปฏิบัติการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์โดยใช้ จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือและแว่น VR
ขันที
้ ่ 4 ทดสอบการรับรู้หลังจากใช้ สื่อ (Posttest) หลังจากกลุม่ ตัวอย่างได้ รับประสบการณ์การเรี ยนรู้ด้วยการใช้
สื่อเสมื อนจริ งห้ องปฏิ บัติการ ภาควิชาเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แล้ ว ผู้วิจัยจะให้ กลุ่ม
ตัวอย่างทุกคนทาแบบประเมิ นการรับ รู้ หลังเรี ย น (Posttest) เพื่ อ ให้ ท ราบว่ากลุ่ม ตัวอย่างเกิ ด การรั บรู้ หลังจากได้ รับ
ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ด้วยการใช้ สื่อเสมือนจริ งห้ องปฏิบตั ิการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เพิ่มขึ ้นในระดับใด และทาการเก็บคะแนนจากกลุม่ ตัวอย่าง
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ขันที
้ ่ 5 การประเมินความพึงพอใจ หลังจากที่กลุม่ ตัวอย่างได้ เรี ยนรู้สื่อและทาแบบทดสอบหลังเรี ยนเพื่อวัดการ
รับรู้ด้วยสือ่ เสมือนจริ ห้องปฏิบตั ิการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์แล้ วผู้วิจยั ได้ มีการให้
กลุม่ ตัวอย่างตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอ่ การใช้ สอื่ เสมือนจริ ง VRห้ องปฏิบตั ิการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สาร
การศึกษา ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ และทาการเก็บคะแนนจากกลุม่ ตัวอย่าง

ผลการวิจัย
1) ผลการสร้ างสือ่ เสมือนจริ งVR ห้ องปฏิบตั ิการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษาผ่านสังคมออนไลน์ ได้
สือ่ วีดิทศั น์ที่ใช้ กบั อุปกรณ์ 3 รู ปแบบ 11 วีดิทศั น์ สามารถรับชมได้ จาก เครื อข่ายสังคม(Facebook, Website, YouTube)
และ ใช้ อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์มือถือ, และจากแว่นวีอาร์

รูปที่ 1 ภาพตัวอย่างการเผยแพร่สอื่ เสมือนจริ ง VR ห้ องปฏิบตั กิ ารภาควิชาเทคโนโลยี และสือ่ สารการศึกษา ผ่านสือ่
สังคมออนไลน์ บนเพจเฟสบุ๊ค

รูปที่ 2 ภาพตัวอย่างการเผยแพร่สอื่ เสมือนจริ ง VR (Virtual Reality) ห้ องปฏิบตั ิการภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สาร
การศึกษา ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ เว็บไซต์ยทู ปู (YouTube)
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รูปที่ 3 ภาพตัวอย่างการเผยแพร่สอื่ เสมือนจริ ง VR ห้ องปฏิบตั กิ ารภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษาผ่านสือ่ สังคม
ออนไลน์ ด้ วยแว่น VR
2) ผลการประเมินคุณภาพซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหาและด้ านสื่อ เรื่ องการสร้ างสื่อเสมือนจริ ง VR
ห้ องปฏิบตั ิการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษาผ่านสังคมออนไลน์
ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานที่ได้ จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญสือ่ เสมือนจริ ง
ผลการประเมิน

รายการประเมิน

ผลการประเมินด้ านเนื ้อหา

4.72

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.14

ผลการประเมินด้ านสือ่ และวิธีการนาเสนอ

4.53

0.11

ค่ าเฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้ จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญสื่อเสมือนจริ ง VR
ห้ องปฏิบตั ิการ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาผ่านเครื อข่ายสังคม จากผลการประเมินคุณภาพซึ่งประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหาและด้ านสือ่ พบว่า สือ่ เสมือนจริ ง VR ด้ านเนื ้อหามีคา่ เฉลีย่ 4.72 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14
มีคุณ ภาพอยู่ในเกณฑ์ ดี มาก และ ด้ า นสื่อและวิธีก ารน าเสนอ มี ค่าเฉลี่ย 4.53 และส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.11 มี
คุณภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
3) ผลประเมินการรับรู้ของผู้เข้ ารับชมสือ่ สือ่ เสมือนจริง VR ของภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา ผ่านสือ่
สังคมออนไลน
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ตารางที่ 3 ผลประเมินการรับรู้ของผู้เข้ ารับชมที่ได้ ชมสือ่ เสมือนจริ ง VR
ผลการประเมินการรับรู้

รายการประเมิน

คิดเป็ นร้ อยละ

อยู่ในระดับ

คะแนนทดสอบการรับรู้เรื่ องห้ องปฏิบตั ิการฯหลังเรียน

88.68

มาก

คะแนนทดสอบการรับรู้เรื่ องห้ องปฏิบตั ิการฯก่อนเรี ยน

65.29

ปานกลาง

ตารางที่ 3 ผลประเมิ นการรั บรู้ ของผู้เข้ ารับ ชมที่ได้ ชมสื่อเสมือนจริ ง VR ของภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษาผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ พบว่า ผู้เรี ยนมีผลการรับรู้ที่สงู ขึ ้น
4) ผลการประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่มตัวอย่างโดยแบบสอบถามออนไลน์ เกี่ยวกับความคิดเห็น การเรี ยน
จากสือ่ เสมือนจริ ง VR
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจ โดยกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ สอื่ เสมือนจริ ง VR
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
1. อุปกรณ์ที่ในการรับชมสือ่

4.32

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.15

2.ด้ านวิดีโอแบบ 360 องศาเสมือนจริ ง
3. ด้ านเนื ้อที่ที่รับชม
เฉลี่ยรวม

4.21
4.31
4.28

0.09
0.06
0.06

ค่ าเฉลี่ย

ระดับความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก

ตารางที่ 4 ผลจากการประเมินความพึงพอใจ โดยกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ สอื่ เสมือนจริ ง VR ห้ องปฏิบตั ิการ ภาควิชา
เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษาผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ ในส่วนคุณภาพของสื่อที่รับชมผ่านอุปกรณ์ พบว่าค่าเฉลีย่ ทุกด้ านมีคา่
เท่ากับ 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลีย่ มีคา่ เท่ากับ 0.06 อยูใ่ นระดับมาก

อภิปรายผลการวิจัย
1) สื่อเสมือนจริ ง VR มีการนาเอาเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ตามอุปกรณ์ของผู้ใช้ งาน เช่น การใช้ คอมพิวเตอร์
โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ และการใช้ แ ว่น VR ท าให้ ต อบสนองผู้เรี ย นที่ มี ค วามแตกต่า งกัน สามารถรั บ ชมได้ ค ล้ า ยๆกัน คื อ มี
ปฏิสมั พันธ์ กบั สื่อ เช่นการหมุนภาพไปโดยรอบในคอมพิวเตอร์ หรื อในโทรศัพท์มือถือเพื่อรับชม รวมถึงการสวมแว่นเพื่อให้
รู้สกึ เสมือนไปอยูใ่ นห้ องปฏิบตั ิการจริ ง
2) ผลการประเมินจากผู้เชี่ ยวทางด้ านสื่อ และการนาเสนอ พบว่าสื่อเสมือนจริ ง VR ห้ องปฏิบัติการภาควิชา
เทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา ผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ มีความคมชัดทังภาพและเสี
้
ยงอีกทังการมี
้
ปฏิสมั พันธ์ ง่ายต่อการ
ควบคุม จากการวิเคราะห์ผลประเมินด้ านสื่อและการนาเสนอจากผู้เชี่ยวชาญ xˉ=4.53, S.D. = 0.11 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
และ ผลประเมินเนือ้ หาจากผู้เชี่ยวชาญ xˉ=472 , S.D. = 0.14 อยู่ในเกณฑ์ ดีมากเช่นกันซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
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รัชฎาวรรณ นิ่มนวลได้ ศกึ ษาได้ ทาการวิจยั ศึกษาเกมเทคโนโลยีเสมือนจริ งบรรจุภณ
ั ฑ์ (VR Game) พบว่า การสร้ างสือ่ ที่ดี
ควรบทเรี ยนที่มีลกั ษณะจูงใจ น่าสนใจในการเรี ยน ความเหมาะสมของเสียงและจังหวะ รวมทังความหลากหลายและ
้
ความเหมาะสมของรูปแบบการมีปฏิสมั พันธ์รวมเข้ าด้ วยกัน
3) ผลการรับรู้ของกลุม่ ตัวอย่างจานวน 85 คน โดยใช้ แบบประเมินการรับรู้ ก่อนและหลังของกลุม่ ตัวอย่างที่มีต่อ
สื่อเสมือนจริ ง VRห้ องปฏิบตั ิการภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จานวน 20 ข้ อ พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างมีผลการรับรู้ หลังใช้ สอื่ สูงกว่าก่อนการใช้ สอื่ จึงทาให้ ผลการรับรู้ หลังเรี ยนอยู่ที่ 88.68% ที่สงู กว่าก่อนเรี ยนก็
เพราะว่าการใช้ สื่อที่เหมาะสมกับการสร้ างสื่อเสมือนจริ ง VR มีความเสมือนจริ งเสมือนได้ ไปเข้ าห้ องปฏิบตั ิการนันๆจริ
้ ง
และสะดวกเพราะสามารถชมซ ้าได้ ทาให้ ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรี ยนที่มีความแตกต่างกัน และยังเป็ นสือ่ ที่ใช้ งาน
ง่ายในรู ปแบบวีดิทศั น์ที่สามารถมีปฏิสมั พันธ์ เสมื อนจริ งที่น่าสนใจ จุงทาให้ ผลการรับรู้ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน ทังนี
้ ้
เพราะว่าสื่อที่เป็ นแบบเสมือนจริ ง ทาให้ กลุม่ ตัวอย่างมีปฏิสมั พันธ์ กบั สือ่ และทาให้ ผ้ ใู ช้ เสมือนอยูใ่ นห้ องปฏิบตั ิการจริ งๆ
ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ศิวนิต อรรถวุฒิกลุ ที่ได้ กล่าวว่า VR มีสว่ นช่วยต่อการรับรู้ของสือ่ ได้ สงู ขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ .05
4) ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อสื่อ
เสมือนจริ ง VR มีระดับค่าเฉลี่ย xˉ= 4.28, S.D. = 0.06 เนื่องจากสื่อเสมือนจริ ง VR ห้ องปฏิบตั ิการภาควิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มีเนื ้อหาที่ถูกต้ องครบถ้ วน สื่อมีกระบวนการในออกแบบรวมถึงขันตอนการสร้
้
าง
อย่างเป็ นระบบจึงทาให้ ได้ สื่อที่น่าสนใจมีปฏิสมั พันธ์ ภาพวีดิทศั น์ที่ถ่ายทาขึ ้นมีความคมชัดสูง มีรูปภาพประกอบสวยงาม
ดึงดูดต่อผู้ใช้ งานเป็ นอย่างดี จึงเหมาะสมสาหรับใช้ ประกอบการศึกษาเพื่อใช้ ทดแทนการสอนในห้ องเรี ยน สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ พิเชฐ ทองนาวาที่ได้ ทาการศึกษาถึงการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ แบบเสมือนจริ ง พบว่าสิง่ ที่ควรคานึงในการ
สร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ แบบเสมือนจริ งนันควรประกอบด้
้
วย การดาเนินการสร้ างอย่างเป็ นระบบ ได้ ผ่านกระบวนการหา
ประสิทธิ ภาพอย่ างเป็ นลาดับขัน้ ตอน และได้ ผ่ านขัน้ ตอนการปรั บปรุ งแก้ ไขตามขัน้ ตอนกระบวนการวิ จัยและพัฒ นา
(Research and Development) ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความสนใจกระตือรื อร้ นในการเรี ยน

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะการนาไปใช้
1) ภาควิชาเทคโนโลยีและสือ่ สารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรีสามารถนาสือ่
เสมือนจริ ง ไปใช้ ในการประชาสัมพันธ์ได้ เป็ นอย่างดีควรมีการประยุกต์ในรูปแบบอื่นๆมากขึ ้น
2) ควรจะศึกษาแผนการวิจยั ที่สอดคล้ องกับกับตัวอย่าง เพื่อที่จะได้ สอื่ ที่มีประสิทธิภาพ
3) คานึงถึงการบันทึกเสียงให้ มีคณ
ุ ภาพ และควรศึกษาการสร้ างเทคโนโลยีแบบเสมือนจริ งที่สามารถ
ให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเดินสารวจรอบๆได้ หรื อมีปฎิสมั พันธ์โดยผ่านอุปกรณ์ควบคุมเช่นถุงมือ จอยสติก หรื อปุ่ มกดได้
ข้ อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1) เพิ่ ม ช่ อ งทางในการรั บ โดยการใช้ QR Code หรื อ Augment Reality )AR) เพื่ อ ง่ายต่อ การเชื่ อ ม
ต่อไปยังวิดีโอ 360 องศา
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2) นาเทคโนโลยี VR แบบ Interactiveไปประยุกต์ใช้ กับการเรี ยนการสอน ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ แบบ
ใหม่หรื อวัดผลการรับรู้ในรูปแบบอื่นๆได้ มากขึ ้น
3) ควรออกแบบกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน หรื อ การน ามาใช้ กับ วิ ธี ก ารสอน ในรู ป แบบใหม่ ๆ ให้
เหมาะสม
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการสอนแบบการอภิปรายกลุม่ ย่อยต่อการเรี ยนรู้และความพึงพอใจใน
การเรี ยนปฏิบตั ิการสรี รวิทยาของนักศึกษาแพทย์ กลุม่ ตัวอย่างคือนักศึกษาแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จานวน 37
คน เครื่ องมือวิจยั ประกอบด้ วยคู่มือการสอนปฏิบตั ิก ารสรี รวิทยาฉบับปรับปรุ งโดยเพิ่มการสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อย
เกี่ยวกับปั ญหาผู้ป่วยและแบบประเมินความพึงพอใจ ทาการทดลองใช้ การเรี ยนการสอนที่ปรับปรุ งใหม่ในรายวิชาของ
ภาคการศึกษาที่ 2/2557 กับนักศึกษาแพทย์ ข้ อมูลถูกนามาวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา สถิติที่ทดสอบค่าที่ เป็ นอิสระ
ต่อกัน (unpaired t test) ผลการวิจยั พบว่าการใช้ วิธีการสอนแบบอภิปรายกลุม่ ย่อยมีผลต่อการเรี ยนรู้ของนักศึกษาแพทย์
โดยวัดจากค่าคะแนนสอบปฏิบตั ิการสรี รวิทยาที่เพิ่มมากขึ ้นในทุกรายวิชา นอกจากนี ้นักศึกษาแพทย์มีความพึงพอใจต่อ
การเรี ยนปฏิบตั ิการสรี รวิทยาโดยการสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อยร้ อยละ 92.20 การศึกษานี ้แสดงให้ เห็นว่าการปรับ
วิธีการสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย ส่งผลให้ นกั ศึกษาแพทย์มีการเรี ยนรู้ ที่ดียิ่งขึ ้น นักศึกษามีความเข้ าใจในเนื ้อหา
ทฤษฎีสรี รวิทยาเพิ่มขึ ้นจากการทากระบวนการกลุม่ และได้ ฝึกคิด วิเคราะห์เกี่ย วกับปั ญหาของผู้ป่วยโดยใช้ ความรู้ ทาง
สรี ร วิ ท ยาเป็ นพื น้ ฐาน อี ก ทัง้ ยัง เป็ นการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนในหลัก สูต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ของวิ ท ยาลัย
แพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คาสาคัญ: การอภิปรายกลุม่ ย่อย, ปฏิบตั ิการสรี รวิทยา, การวัดผลและประเมินผล, นักศึกษาแพทย์
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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

บทนา
การเรี ยนการสอนสรี รวิทยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณทิต ชันปรี
้ คลินิก ในแต่ละรายวิชามีการเรี ยนภาคทฤษฎีและ
การเรี ยนปฏิ บัติก ารเพื่ อ ให้ นัก ศึกษาได้ เข้ าใจรายละเอี ยดเนือ้ หา อย่างไรก็ ต ามในการจัด การเรี ย นการสอนและการ
ประเมินผลของสาขาวิชาสรี รวิทยาที่ผ่านมาใช้ การสอบแบบ spot test หรื อเขียนบรรยายสันๆ
้ ในเวลาที่กาหนด ลักษณะ
การวัดผลดังกล่าวไม่เหมาะกับการวัดผลสัมฤทธิ์ ตามจริ งของนักศึกษา ซึ่งพบว่าผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาแพทย์อยู่ใน
เกณฑ์ที่ไม่คอ่ ยดี และนักศึกษาบางส่วนยังไม่เข้ าใจในเนื ้อหาสรี รวิทยา รวมทังไม่
้ สามารถนาความรู้ไปใช้ ตอ่ ยอดในหัวข้ อ
อื่นที่ต้องใช้ ความรู้ทางสรี รวิทยาเป็ นพื ้นฐานได้
การอภิปรายกลุม่ ย่อย (small group discussion) นันเป็
้ นกระบวนการสอนที่ม่งุ เน้ นให้ นกั ศึกษาทุกคนในกลุ่ม มี
การแลกเปลี่ยนความรู้ และร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่ได้ รับ โดยนักศึกษาได้ รับการกระตุ้นกระบวนการคิด ค้ นคว้ า และ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนามาแลกเปลีย่ นข้ อมูลในกลุม่ (Walton, 1997) ประโยชน์ของการเรี ยนรู้แบบการใช้ การอภิปรายกลุม่
ย่อยมีผลกระตุ้นให้ เกิดการคิดวิเคราะห์ การนาความรู้ เดิมมาใช้ ในการตัดสินใจเพื่อแก้ ปัญหา และทาให้ เกิดแรงจูงใจใน
การเรี ยนอีกด้ วย ดังนันการเรี
้
ยนแบบกลุม่ ย่อยจึงนิยมใช้ กบั การเรี ยนการสอนที่ต้องการให้ ผ้ เู รี ยนได้ กระตุ้น การแสดงความ
คิดเห็นและการถ่ายทอดแลกเปลีย่ นประสบการณ์ให้ บคุ คลรอบข้ างได้ รับรู้และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อตัวผู้เรี ยน ซึง่ น่าจะมี
ความเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้ ในการเรี ยนการสอนวิชาสรี รวิทยา จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการใช้ วิธีการสอนแบบ
การอภิปรายกลุ่มย่อย สามารถกระตุ้ นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และเพิ่มความสามารถในการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
พยาบาลที่เรี ยนในรายวิชาการพยาบาลเด็ก วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย (จุไร อภัยจิรรัตน์ และ ทัศนีย์ อรรถารส,
2555) และการศึกษาในนักศึกษาแพทย์ชนปรี
ั ้ คลินิก พบว่าเมื่อทาการทดสอบก่อนและหลังการเรี ยน นักศึกษาแพทย์ชนปรี
ั้
คลินิกที่เรี ยนเป็ นกลุม่ ย่อยมีผลคะแนนประเมินหลังเรี ยนดีกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ เรี ยนแบบกลุม่ ย่อย (Srivastava, 2014) แสดง
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ให้ เห็นว่าการเรี ยนแบบกลุม่ ย่อยมีความเหมาะกับการเรี ยนสรี รวิทยา เนื่องจากมีการกระตุ้นกระบวนการเรี ยนรู้และการคิด
ของนักศึกษา
ด้ วยเหตุนีค้ ณะผู้วิจัยมีแนวคิดในการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนปฏิบัติการสรี รวิทยา ปรับปรุ งคู่มือปฏิบัติการ
สรี รวิทยาโดยเพิ่มเนื ้อหาปฏิบตั ิการให้ สอดคล้ องกับการสอนสรี รวิทยาภาคบรรยาย มีวตั ถุประสงค์และเกณฑ์การวัดผลที่
ชัดเจน เพิ่มการอภิปรายเคสกลุ่มย่อย เพิ่มการอภิปรายท้ ายชั่วโมงปฏิบัติการ และวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยใช้
คะแนนสอบย่อยก่อนและหลังการอภิปรายเคสกลุม่ ย่อย การปรับปรุ งการเรี ยนการสอนดังกล่าวใช้ ในการเรี ยนการสอน
ปฏิบตั ิการสรี รวิทยาในรายวิชาระบบโครงร่ างและกล้ ามเนื ้อ ระบบต่อมไร้ ท่อ ระบบประสาท และระบบหัวใจและหลอด
เลือด ภาคการศึกษาที่ 2/2557 ของนักศึกษาแพทย์ ชนั ้ ปี ที่ 2 ซึ่งน่าจะเป็ นทางเลือกที่ดีแก่นักศึกษา อีกทัง้ ยังเป็ นการ
พัฒ นาการเรี ย นการสอนในหลัก สูต รแพทยศาสตร์ ข องวิ ท ยาลัย แพทยศาสตร์ แ ละการสาธารณสุข มหาวิ ท ยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อให้ นกั ศึกษาแพทย์ได้ เข้ าใจเนื ้อหาปฏิบตั ิการได้ เร็ วและดียิ่งขึ ้น

วัตถุประสงค์
1. เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาแพทย์ในการเรี ยนปฏิบตั ิการสรี รวิทยาภายหลังการสอนแบบอภิปราย
กลุม่ ย่อย
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรี ยนปฏิบตั ิการสรี รวิทยาของนักศึกษาแพทย์ชนั ้ ปี ที่ 2 ภายหลังการสอนแบบ
อภิปรายกลุม่ ย่อย

วิธีดาเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย การศึกษานี ้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง นักศึกษาแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 2 ปี การศึกษา 2557 จานวน 37 คน
เครื่องมือวิจัย
1. การปรับปรุงการเรี ยนการสอนปฏิบตั ิการสรี รวิทยา
1.1 ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการสอนด้ วย
วิธีการอภิปรายกลุม่ ย่อย
1.2 กาหนดวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ของการเรี ยนปฏิบตั ิการสรี รวิทยาด้ วยการสอนแบบการอภิปรายกลุม่
1.3 จัดกิจกรรมในการสอนปฏิบัติการสรี รวิทยาของนักศึกษาแพทย์ ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2557
ปรับปรุ งคูม่ ือปฏิบตั ิการสรี รวิทยาโดยเพิ่มเนื ้อหาปฏิบตั ิการให้ สอดคล้ องกับการสอนสรี รวิทยาภาคทฤษฎี มีวตั ถุประสงค์
และเกณฑ์ การวัดผลที่ชัดเจน เพิ่มการอภิปรายเคสกลุ่มย่อย (small group discussion) เพิ่มการอภิปรายท้ ายชั่วโมง
ปฏิบตั ิการ (lab conference) ส่วนเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนใช้ คะแนนสอบย่อยก่อนและหลัง
การสอนแบบอภิปรายเคสกลุม่ ย่อย การสังเกตพฤติกรรมกลุม่ และการมีสว่ นร่วมในการเรี ยน
1.4 ทดลองใช้ การเรี ยนการสอนปฏิบตั ิการสรี รวิทยากับนักศึกษาแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 2 ภาคการศึ กษาที่ 2/2557
ในรายวิชาระบบโครงร่างและกล้ ามเนื ้อ ระบบต่อมไร้ ทอ่ ระบบประสาท และระบบหัวใจและหลอดเลือด
1.5 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนปฏิบตั ิการสรี รวิทยาของนักศึกษาแพทย์ก่อน (ภาคการศึกษาที่
2/2556) และหลังจากใช้ การเรี ยนการสอนแบบปรับปรุงใหม่ (ภาคการศึกษาที่ 2/2557)
2. แบบประเมินความพึงพอใจในการเรี ยนปฏิบตั ิการสรี รวิทยาของนักศึกษาแพทย์
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ในการประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาแพทย์ต่อการจัดการเรี ยนการสอนสรี รวิทยาแนวใหม่ ได้ ทา
การประเมิน 3 ด้ าน คือ ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ด้ านการวัดและประเมินผล และด้ านสิง่ สนับสนุ นการเรี ยน โดยการ
ประเมินผล ใช้ เกณฑ์การแบ่งเกณฑ์ความคิดเห็นตามเกณฑ์ของ (บุญชม ศรี สะอาด, 2545) ดังนี ้
คะแนนเฉลีย่ 4.50-5.00
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
คะแนนเฉลีย่ 3.50-4.49
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลีย่ 2.50-3.49
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่ 1.50-2.49
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้ อย
คะแนนเฉลีย่ 1.00-1.49
หมายถึง
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. คณะผู้วิ จัย ท าหนัง สื อ ขอจริ ย ธรรมการวิ จัย ในมนุษ ย์ กับ คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จั ย ในมนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU-REC-14/2558)
2. ในการเรี ยนปฏิบตั ิการสรี รวิทยาในแต่ละรายวิชา นักศึกษาแพทย์ได้ ลงมือทาปฏิบตั ิการสรี รวิทยา จากนันมี
้
การอภิปรายภายหลังเสร็ จสิ ้นการทาปฏิบตั ิการ เกี่ยวกับผลการทดลอง ประโยชน์ที่ได้ รับ ข้ อเสนอแนะ และมีการอภิปราย
กลุม่ ย่อยเกี่ยวกับกรณีปัญหาผู้ป่วยที่เกี่ยวข้ องกับเนือ้ หาของสรี รวิทยา โดยให้ นกั ศึกษาแพทย์หาข้ อมูลมาล่วงหน้ า ทาการ
อภิปรายกันในคาบเรี ยน และในบางหัวข้ อมีการนาเสนอข้ อมูลหน้ าชันเรี
้ ยนด้ วย
3. เมื่อสิ ้นสุดการเรี ยนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2557 ให้ นกั ศึกษาทาแบบสอบถามความพึงพอใจในการ
เรี ยนการสอนปฏิบตั ิการสรี รวิทยาโดยการสอนแบบการอภิปรายกลุม่ ย่อย
4. ทาการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามความพึงพอใจ และเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาแพทย์
ภายหลังการสอนแบบการอภิปรายกลุม่ ย่อย โดยใช้ คะแนนสอบเป็ นตัวชี ้วัด และทาการประเมินผลนักศึกษาในการเรี ยน
ปฏิบตั ิการสรี รวิทยาไปจนจบชันปรี
้ คลินิก
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้ สถิติเชิงพรรณนา โดยการแจกแจงความถี่ของข้ อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง เปรี ยบเทียบการประเมินผล
สัมฤทธิ์ปฏิบตั ิการสรี รวิทยาของกลุม่ ตัวอย่างด้ วยสถิติ unpaired t-test และแสดงร้ อยละค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่าง

สรุปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้ อยละ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นนักศึกษา
แพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 2 จานวน 37 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 เป็ นนักศึกษาชายจานวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 37.84 และนักศึกษา
หญิงจานวน 23 คน คิดเป็ นร้ อยละ 62.16 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูล
จานวน

ร้ อยละ

เพศ
ชาย

13

37.84
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ข้ อมูล

จานวน

ร้ อยละ

หญิง

23

62.16

16-25 ปี
26-35 ปี
36-45 ปี

37
-

100
-

อายุ

ตอนที่ 2 ผลของการใช้ การอภิปรายกลุ่มย่ อยต่ อการเรียนรู้ปฏิบัติการสรีรวิทยาของนักศึกษาแพทย์
ภายหลังจากการใช้ วิธีการสอนแบบการอภิปรายกลุม่ ย่อยในการสอนปฏิบตั ิการสรี รวิทยาของนักศึกษาแพทย์ชนปี
ั้
ที่ 2 ภาคการศึ ก ษาที่ 2/2557 ท าการวัด ระดับ การเรี ย นรู้ โดยใช้ ผ ลสัม ฤทธิ์ ข องการเรี ย นปฏิ บัติ ก ารสรี รวิ ท ยา โดย
เปรี ยบเทียบคะแนนสอบปฏิบตั ิการสรี รวิทยาก่อนการใช้ (นักศึกษาแพทย์ชนั ้ ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2556) และหลัง
(นักศึกษาแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2557) การสอนด้ วยวิธีการอภิปรายกลุม่ ย่อย ผลการทดลองพบว่า นักศึกษา
แพทย์ที่ถูกใช้ วิธีการสอนแบบการอภิปรายกลุ่มมีค่าเฉลี่ยคะแนนสอบปฏิบตั ิการมากกว่านักศึกษาแพทย์ที่ใช้ การสอน
แบบเดิม เมื่อทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตพิ บว่า ค่าเฉลีย่ ของคะแนนสอบปฏิบตั ิการในทุกรายวิชามีความแตกต่างอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรี ย บเที ย บคะแนนสอบปฏิ บัติ การสรี รวิ ท ยาของนัก ศึก ษาแพทย์ ก่อ นและหลังการสอนปฏิ บัติ การ
สรี รวิทยาแบบการอภิปรายกลุม่ ย่อย
รายวิชา
คะแนนปฏิบตั กิ ารสรีรวิทยา
p-value
คะแนนเต็ม

ก่ อน

หลัง

ระบบโครงร่ างและกล้ ามเนือ้

4

2.32 + 0.12

3.66 + 0.03

<0.0001

ระบบประสาท

4

2.32 + 0.12

3.45 + 0.04

<0.0001

ระบบต่ อมไร้ ท่อ

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 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ ในการเรียนปฏิบัติการสรี รวิทยาเมื่อใช้ การสอนแบบ
การอภิปรายกลุ่มย่ อย
ผลการประเมิ น ระดับ ความพึ งพอใจของนักศึก ษาแพทย์ ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2557 แบ่งการประเมิ น
ออกเป็ น 3 ด้ าน พบว่านักศึกษาแพทย์มีระดับความพึงพอใจต่อด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ด้ านการวัดและประเมินผล
และด้ านสิ่งสนับสนุนการเรี ยน อยู่ในระดับมากถึงมากที่สดุ โดยในด้ านการจัดการเรี ยนการสอนมีระดับคะแนนความพึง
พอใจ ที่ 4.62 ± 0.59 รองลงมาคือด้ านการวัดและประเมินผล มีระดับคะแนนที่ 4.51 ± 0.74 และด้ านสิง่ สนับสนุนมีระดับ
ความพึงพอใจ มีคา่ คะแนนที่ 4.41 ± 0.72 ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดการเรี ยนการสอนแนว
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ใหม่ พบว่านักศึกษาแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 2 ทุกคนมีความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดการเรี ยนการสอนสรี รวิทยาแนวใหม่อยู่ใน
ระดับ มากที่สดุ โดยมีระดับคะแนนเฉลีย่ ที่ 4.61 (S.D. 0.47) หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 92.20 ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงคะแนนความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนสรี รวิทยาแบบใหม่
ความพึงพอใจต่ อการเรียนการสอนปฏิบตั ิการ
ค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับ
สรีรวิทยาด้ วยวิธีการสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่ อย
ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน
4.62
0.59
มากที่สดุ
ด้ านการวัดและประเมินผล
4.51
0.74
มากที่สดุ
ด้ านสิง่ สนับสนุนการสอน
4.41
0.72
มากที่สดุ
ความพึงพอใจในภาพรวม
4.61
0.47
มากที่สดุ
เมื่อทาการประเมิ นความคิ ดเห็น แยกรายประเด็นในแต่ละด้ าน และทาการวิเคราะห์ แจกแจงความถี่ ในแต่ละ
ประเด็น ผลการประเมินในด้ านการจัดการเรี ยนการสอน พบว่านักศึกษาแพทย์จานวน 35 คน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 92.85
ของนักศึกษาแพทย์ทงหมดมี
ั้
ความพึงพอใจต่อประเด็นการจัดการเรี ยนการสอนในระดับ มากถึงมากที่สดุ โดย 3 ประเด็น
ที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สดุ คือมีการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นขันตอน
้
เข้ าใจง่าย เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาซักถาม แสดง
ความคิดเห็นและอาจารย์มีความสามารถในการถ่ายทอดรายวิชา ส่วนผลการประเมินด้ านการวัดและประเมินผล พบว่า
นักศึกษาแพทย์จานวน 34 คน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 93.24 ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อประเด็นการวัดและ
ประเมินผลในภาพรวมในระดับมากถึงมากที่สดุ โดยประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สดุ คือ เกณฑ์การวัดประเมินผล
มีความเที่ยงธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ การให้ คะแนนอย่างเที่ยงธรรม ยุติธรรม และข้ อสอบครอบคลุมกับวัตถุประสงค์
และเนื ้อหา และการประเมินด้ านสิง่ สนับสนุนการเรี ยนรู้ ผลการประเมินพบว่านักศึกษาแพทย์จานวน 34 คน หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 92.79 ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยประเด็นที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สดุ คือ คาถามและกรณีศึกษาอภิปราย
กลุ่ม ย่อยมี ความเหมาะสม รองลงมาคือ การให้ คะแนนอย่างเที่ยงธรรม ยุติธรรม และคู่มือปฏิ บัติการสรี รวิทยาฉบับ
ปรับปรุงมีความเหมาะสม ช่วยส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของนักศึกษาให้ มากขึ ้น

อภิปรายผลวิจัย
การเรี ยนการสอนสรี รวิทยามีเนื ้อหาในการเรี ยนค่อนข้ างมาก ทาให้ นกั ศึกษาแพทย์ต้องใช้ เวลาในเตรี ยมตัว อีกทัง้
ในการเรี ยนปฏิบตั ิการยังต้ องอาศัยการประยุกต์ใช้ ความรู้ทางทฤษฎีมาใช้ ในการทาปฏิบตั ิการ จึงเป็ นปั ญหาต่อการเรี ยนรู้
ของนักศึกษาแพทย์ชนปรี
ั ้ คลินิก ดังนันคณะผู
้
้ จดั ทาจึงได้ ปรับปรุงวิธีการเรี ยนการสอนปฏิบตั ิการสรี รวิทยาขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อให้
นัก ศึก ษาแพทย์ ได้ เข้ าใจเนื อ้ หาสรี รวิท ยามากยิ่งขึน้ และให้ มี ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนที่ ดี การปรับ ปรุ งเนื อ้ หาในบท
ปฏิบตั ิการให้ สอดคล้ องกับเนื ้อหาในทฤษฎี เพิ่มแผนการสอน นอกจากนี ้ยังจัดให้ มีการอภิปรายกลุม่ ย่อยเกี่ยวกับปั ญหา
ผู้ป่วย จากการศึกษาที่ผา่ นมาพบว่าการเรี ยนโดยใช้ ปัญหาเป็ นวิธีในการฝึ กฝนให้ นกั ศึกษาสามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และ
ฝึ กทาความเข้ าใจเรื่ องต่างๆ จากการอภิปรายกลุม่ ย่อยร่วมกับสมาชิกคนอื่นในกลุม่ (สุมาลี โพธิ์ ทอง, และ อรชร ศรี ไทร
ล้ ว น, 2545) และการอภิปรายท้ ายชั่วโมงปฏิบัติการ ซึ่งได้ นาการเรี ยนการสอนปฏิบตั ิการสรี รวิทยาแบบใหม่นี ้ ใช้ กับ
นักศึกษาแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 2 ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 เป็ นต้ นไป
การจัดการเรี ยนการสอนแบบกลุ่มย่อย (small group discussion) เป็ นกระบวนการสอนที่ม่งุ เน้ นให้ นกั ศึกษาทุก
คนในกลุม่ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และร่ วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่ได้ รับ โดยนักศึกษาจะได้ รับการกระตุ้นกระบวนการคิด
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ค้ นคว้ า และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนามาแลกเปลี่ยนข้ อมูลในกลุม่ (Walton, 1997) การศึกษาที่ผ่านมารายงานว่าการเรี ยน
การสอนแบบกลุม่ ย่อยจะมีผลกระตุ้นให้ เกิดการคิดวิเคราะห์ การนาความรู้ เดิมมาใช้ ในการคิดเพื่อแก้ ปัญหา (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) เหตุผลดังกล่าวส่งผลให้ การเรี ยนการสอนปฏิบัติการสรี รวิทยาที่มีการสอนแบบการอภิปราย
กลุม่ ย่อยสามารถกระตุ้นให้ นกั ศึกษาได้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหาจากโจทย์ผ้ ปู ่ วยที่กาหนดให้ ส่งผล
ให้ เข้ าใจในเนื ้อหาสรี รวิทยาเชิงทฤษฎีมากขึน้ นอกจากนี ้พบว่าการเรี ยนแบบกลุม่ ย่อยยังมีผลกระตุ้นทาให้ เกิดแรงจูงใจใน
การเรี ยนอีกด้ วย (Das Carlo, Swadi, & Mpofu, 2003; de Jong et al., 2010) ดังนันการเรี
้
ยนแบบกลุม่ ย่อยจึงเป็ นการ
เรี ยนการสอนที่ถูกนามาใช้ สอนหลักสูตรที่ต้อ งการให้ นกั ศึกษาได้ รับการฝึ กกระบวนการคิดและแก้ ปัญหา (Costa, van
Rensburg, & Rushton, 2007; Sanasuttipun, 2009)
จากผลความพึงพอใจต่อการเรี ยนการสอนปฏิบตั ิการสรี รวิทยาแบบใหม่ นัน่ คือนักศึกษาแพทย์มีความพึงพอใจ
ร้ อยละ 92.20 อยู่ในระดับดีมาก ผลการวิจัยนีส้ อดคล้ องกับการศึกษาที่ผ่านมาว่า การเรี ยนรู้ ที่กระตุ้นการแสดงความ
คิดเห็นของนักศึกษา ทาให้ สามารถเข้ าใจเนื ้อหาได้ ง่ายขึ ้น (de Jong et al., 2010) อีกทังการได้
้
อ่านและทาสรุ ปปั ญหา
เคสก่อนการเรี ยน ทาให้ นกั ศึกษาได้ มีเวลาเตรี ยมตัว ทบทวน และวิเคราะห์ปัญหาก่อนนาเข้ าชันเรี
้ ยน จากการศึกษาที่
ผ่า นมาพบว่า การใช้ วิ ธี ก ารสอนแบบการอภิ ป รายกลุ่ม ย่ อ ยสามารถกระตุ้น การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และเพิ่ ม
ความสามารถในการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาพยาบาลที่เรี ยนในรายวิชาการพยาบาลเด็ก วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
(จุไร อภัยจิรรัตน์ และ ทัศนีย์ อรรถารส, 2555) เมื่อทาการทดสอบก่อนและหลังการเรี ยน นักศึกษาแพทย์ชนปรี
ั ้ คลินิกที่
เรี ยนแบบการอภิปรายกลุม่ ย่อยจะมีผลคะแนนประเมินหลังเรี ย นดีกว่ากลุม่ ที่ไม่ได้ เรี ยน (Srivastava, 2014) แสดงให้ เห็น
ว่าการเรี ยนแบบการอภิปรายกลุม่ ย่อยมีผลทาให้ นกั ศึกษาสามารถเรี ยนวิชาสรี รวิทยาได้ นอกจากนี ้ผลของการเรี ยนแบบ
การอภิปรายกลุม่ ย่อยยังส่งผลต่อการกระตุ้นกระบวนการเรี ยนรู้ของนักศึกษาและนักศึกษามีความพึงพอใจมากขึ ้น จะเห็น
ได้ ว่าการจัดให้ มีการอภิปรายเคสกลุ่ม ย่อยและการอภิปรายเคสท้ ายชั่วโมงปฏิบตั ิการเป็ นการกระตุ้นให้ เด็กได้ คิดเป็ น
แก้ ปั ญ หาเฉพาะหน้ า ได้ สอดคล้ อ งกับ การเรี ย นแบบศตวรรษที่ 21 ซึ่งกระตุ้น ให้ ผ้ ูเรี ย นเป็ น จุด ศูน ย์ ก ลาง มี ก ารท า
กระบวนการกลุม่ โดยมีอาจารย์เป็ นผู้สงั เกตการณ์และแนะนาในประเด็นเพิ่มเติม เพื่อทาให้ การเรี ยนการสอนเป็ นไปด้ วยดี
และกระตุ้นให้ นกั ศึกษาได้ เข้ าใจมากยิ่งขึ ้น และเมื่อจัดกระบวนการเรี ยนปฏิบัติการสรี รวิทยาแนวใหม่ให้ กับนักศึกษา
แพทย์ตลอดชันปรี
้ คลินิกพร้ อมกับทาการประเมินความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา พบว่านักศึกษา
มีความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์การเรี ยนที่ดีขึ ้นในทุกปี
ผลการวิจัยนี ้แสดงให้ เห็นว่า การจัดการเรี ยนการสอนที่มีการอภิปรายกลุม่ ย่อยสามารถกระตุ้นการเรี ยนรู้ ให้ กับ
นักศึกษาได้ ดียิ่งขึ ้น ส่งผลให้ นกั ศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนดียิ่งขึ ้นและเหมาะสมในการจัดการเรี ยนการสอนนักศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและนักศึกษาหลักสูตรอื่น ผลการวิจยั นี ้สามารถนาไปพัฒนาปรับปรุ งกระบวนการสอนของ
อาจารย์ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทังนี
้ ้เพื่อส่งเสริ มและกระตุ้นให้ นกั ศึกษาแพทย์ได้ เข้ าใจเนื ้อหาทังภาคทฤษฎี
้
และ
ภาคปฏิบตั ิ และสามารถนาเอาความรู้ทางปรี คลินิกไปประยุกต์ใช้ ในการสอนระดับชันคลิ
้ นิกต่อไป
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ผ่านการลงมือปฏิบตั ิ ในรายวิชาการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก ของนักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 ทังก่
้ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ผา่ นการลงมือปฏิบตั ิ และเพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบตั ิ กลุม่ ตั วอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี ชันปี
้ ที่ 3 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ศูนย์การศึกษานอกที่ตงนครนายก
ั้
ที่
ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาการประเมินพัฒนาการเด็ก ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 จานวน 39 คน ที่ได้ มาจากการ
เลือกแบบเจาะจง เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจยั ครัง้ นี ้ 1) แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ รายวิชาการประเมินพัฒนาการเด็ก 2)
แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ซึ่งสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ สถิติ Paired t-test ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 1) ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนใน
รายวิชาการประเมินพัฒนาการเด็กของนักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 โดยการจัดการเรี ยนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบตั ิ พบว่า หลังการจัด
กิจกรรมนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ สงู ขึ ้นกว่าก่อนการจัดการเรี ยนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบตั ิ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ระดับ .05 2) ผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ผา่ นการลงมือปฏิบตั ิ พบว่า ความพึงพอใจโดย
ภาพรวมทุกข้ อ อยูใ่ นระดับพึงพอใจมากที่สดุ
คาสาคัญ : การจัดการเรี ยนรู้ , การเรี ยนรู้ผา่ นการลงมือปฏิบตั ิ , ผลการใช้ รูปแบบ , ความพึงพอใจ

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

บทนา
การประเมินพัฒนาการเด็ก เป็ นส่วนหนึง่ ในภาระหน้ าที่ของครูปฐมวัย และมีความจาเป็ นที่จะให้ นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู้
กระบวนการคิด การออกแบบวิธีการประเมิน และการสร้ างเครื่ องมือในการประเมินพัฒนาการ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มทักษะ
ในการเรี ยนให้ กบั นักศึกษาได้ มีความรู้ ความเข้ าใจมากขึ ้น จนสามารถที่จะนาไปปฏิบตั ิงานได้ ซึ่งทักษะการเรี ยนรู้ แบบนี ้
สามารถฝึ กฝนได้ จากการเรี ยนในทฤษฎีและจากการลงมือปฏิบตั ิจ ริ ง เป็ นการสอดคล้ องกับแนวคิดของรู ปแบบการเรี ยน
การสอนในวิชาชีพครู โดยสรุปคือจะทาให้ นกั ศึกษาเกิดแนวคิดและทักษะปฏิบตั ิ เริ่ มตังแต่
้ การวิเคราะห์ การออกแบบ การ
จัดลาดับของงาน ตังแต่
้ ระดับที่ง่าย ไปจนถึงระดับที่ยาก ให้ นกั ศึกษาได้ ฝึกทางานย่อย และสะสมประสบการณ์ จากการ
เรี ยนรู้ทีละน้ อย จนสามารถที่จะนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ งานได้ ให้ ใกล้ เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบนั
การจัดการเรี ยนรู้ในรายวิชาการประเมินพัฒนาการเด็ก ได้ กาหนดจุดประสงค์หลักของการเรี ยนรู้คือ การประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้ วยเทคนิคและวิธีการประเมินเด็กปฐมวัยแนวใหม่ สามารถสร้ างเครื่ องมือประเมินผลพัฒนาการและ
การเรี ยนรู้ การเขียนรายงานและนาเสนอข้ อมูลการประเมิน ตลอดจนการนาผลการประเมินไปใช้ และการสร้ างความร่วมมือ
กับผู้ปกครองในการประเมินพัฒนาการ เพื่อให้ การจัดการเรี ยนรู้ ในรายวิชาการประเมินพัฒนาการเด็ก เกิดการพัฒนาความรู้
ความเข้ าใจ และสามารถนาไปใช้ ได้ จริ ง นักศึกษาจึงจาเป็ นต้ องมีพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสม ซึ่งนาไปสู่กระบวนการ
เรี ยนรู้ที่ทาให้ นกั ศึกษาเกิดความรู้ความเข้ าใจในการประเมินพัฒนาการ การเลือกใช้ เทคนิคและวิธีการที่เหมาะสม นาไปใช้
ในการสามารถสร้ างเครื่ องมือประเมินผลพัฒนาการและการเรี ยนรู้และนาเครื่ องมือที่สร้ างไปทดลองใช้ ตลอดจนการสร้ างความ
ร่วมมือกับผู้ปกครองในการประเมินพัฒนาการ (คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ )
ปั จจุบนั การเรี ยนการสอนในรายวิชาการประเมินพัฒนาการเด็กได้ พบปั ญหา นักศึกษาขาดความเข้ าใจในการเลือก
เทคนิควิธีการประเมินพัฒนาการ และการสร้ างเครื่ องมือที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้ อมูลพัฒนาการเด็ก ตลอดจนการสร้ าง
ความร่วมมือกับผู้ปกครองในการประเมินพัฒนาการ
การเรี ย นรู้ เป็ นการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมของมนุษ ย์ ไปอย่างถาวร จากประสบการณ์ ที่ได้ เรี ยนรู้ ส่งผลให้ มี
พฤติกรรมที่แตกต่างออกไปตามประสบการณ์ ที่ได้ รับ ซึ่งธอร์ นไดค์ (Thorndike : 1982) ได้ กล่าวถึงการเรี ยนรู้ ไว้ ว่าหาก
ผู้เรี ยนมีความพร้ อมทังทางร่
้
างกายและจิตใจจะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ เมื่อได้ รับการฝึ กหัดหรื อกระทาซ ้าบ่อยๆจะเกิด
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เป็ นความสมบูรณ์ถกู ต้ องในการเรี ยนรู้ และหากผู้เรี ยนเกิดความพึงพอใจจากการเรี ยนรู้จะยิ่งส่งผลให้ เกิดความอยากที่จะ
เรี ยนรู้ และเรี ยนรู้ได้ ดียิ่งขึ ้น
การจัดการเรี ยนรู้ ผา่ นการลงมือปฏิบตั ิ (Active Learning) เป็ นวิธีการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ลงมือปฏิบตั ิ
ด้ วยตนเอง การเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้ทาความเข้ าใจ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และร่วมกันอภิปราย นาเสนอ สรุปความคิด
รวบยอดร่วมกับเพื่อนในชันเรี
้ ยน โดยใช้ รูปแบบการเรี ยนรู้แบบแลกเปลีย่ นความคิด การเรี ยนรู้แบบร่วมมือ และการเรี ยนรู้
แบบกรณีศึกษา เพื่อเป็ นส่งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู้ กระตุ้นให้ นกั ศึกษามีความใฝ่ ร้ ู กระตือ รื อร้ น คิดเป็ น สามารถ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ อย่างเป็ นเหตุเป็ นผล(มนตรี ศิริจนั ทร์ ชื่น : 2554) ตลอดจนทางานเป็ นกลุม่ และสามารถนาเสนอ
ข้ อมูลได้ ดีกว่าการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว
การวิจยั จะทาให้ นกั ศึกษาเกิดความพึงพอใจในการเรี ยนการสอน และสามารถนาความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ ในการ
เลือกเทคนิควิธีการประเมินพัฒนาการ และการสร้ างเครื่ องมือที่เหมาะสมในการเก็บรวมรวบข้ อมูลพัฒนาการเด็ก ตลอดจนการ
สร้ างความร่ วมมือกับผู้ปกครองในการประเมินพัฒ นาการ ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงได้ ศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู้ ผ่านการลงมือ
ปฏิบัติ (Active Learning) ซึ่งเป็ นการเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนเป็ นผู้ทาความเข้ าใจ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และร่ วมกันอภิปราย
นาเสนอ สรุปความคิดรวบยอดร่วมกับเพื่อนในชันเรี
้ ยน โดยมีรูปแบบการเรี ยนรู้ แบบแลกเปลีย่ นความคิด การเรี ยนรู้ แบบ
ร่วมมือ และการเรี ยนรู้แบบกรณีศกึ ษา เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุถึงเป้าหมายการเรี ยนรู้

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ผา่ นการลงมือปฏิบตั ิ ในรายวิชาการประเมินพัฒนาการเด็ก ของ
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 ทังก่
้ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ผา่ นการลงมือปฏิบตั ิ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ผา่ นการลงมือปฏิบตั ิ

ทฤษฎีการเรี ยนรู้ (Theory learning)
ทฤษฎีการเรี ยนรู้เป็ นหลักสาคัญในการจัดการเรี ยนการสอน เพราะแนวทางของการสอนคือ เพื่อให้ ทราบว่าคน
ควรจะเรี ยนรู้ อะไรและอย่างไรบ้ าง การเรี ยนรู้ได้ รับการนิยามว่าเป็ นการแสดงพฤติกรรมหรื อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของมนุษย์ ทฤษฎีเป็ นเรื่ องของความสัมพันธ์ของหลักการต่าง ๆ ระหว่างกฎและผล ทฤษฎีการเรี ยนรู้ก็เช่นเดียวกัน เป็ น
ความสัมพันธ์ ของหลักการต่าง ๆ ที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์หรื อขีดความสามารถของมนุษย์ในรู ป
ของสาเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านัน้ สรุ ปได้ ว่าการเรี ยนรู้ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมอย่างถาวร ที่มา
จากกระบวนการของประสบการณ์ที่ได้ เรี ยนรู้ ซึง่ ส่งผลให้ บคุ คลมีพฤติกรรมแตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์ที่ได้ รับ
ธอร์ นไดค์ (Thorndike : 1962) ได้ อธิ บายการตอบสนองของแมวเพื่อแก้ ปัญหาในสถานการณ์ นนั ้ เป็ นการ
ตอบสนอง แบบ เดาสุม่ หรื อลองผิดลองถูก (Trial and Error) กล่าวคือ การที่แมวเกิดการเรี ยนรู้การเปิ ดประตูกลออกมากิน
อาหารได้ นนั ้ ครัง้ แรกๆ เป็ นการบังเอิญ หรื อโดยไม่ตงใจ
ั ้ หรื อไม่ได้ วางแผนมาก่อน แต่เป็ นการเดาสุม่ หรื อลอง ผิดลองถูก
และเมื่อพบวิธีที่แก้ ปัญหาได้ แมวจึงเลือกใช้ วิธีนนอี
ั ้ กในครัง้ ต่อไป จากการทดลองของ ธอร์ นไดค์ สรุปเป็ นกฎการเรี ยนรู้ได้
ดังนี ้
1) กฎแห่งความพร้ อม (Law of Readiness) หมายถึง สภาพความพร้ อมหรื อความมีวฒ
ุ ิภาวะของ ผู้เรี ยนทัง้
ทางร่างกาย อวัยวะต่างๆ ในการเรี ยนรู้และจิตใจ รวมทังพื
้ ้นฐานประสบการณ์เดิม สภาพความพร้ อม ของ หู ตา ประสาท
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สมอง กล้ ามเนื ้อ ประสบการณ์ เดิมที่จะเชื่อมโยงกับความรู้ ใหม่หรื อสิ่งใหม่ ตลอดจนความ สนใจ ความเข้ าใจต่อสิ่งที่จะ
เรี ยนถ้ าผู้เรี ยนมีความพร้ อมตามองค์ประกอบต่างๆ ดังกล่าว ก็จะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิด การเรี ยนรู้ได้ ความพร้ อม
2) กฎแห่งการฝึ กหัด (Law of Exercise) หมายถึง การที่ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกหัดหรื อกระทาซ ้าๆ บ่อยๆ ย่อมจะทาให้
เกิดความสมบูรณ์ถกู ต้ อง ซึ่งกฎนี ้เป็ นการเน้ นความมัน่ คงระหว่างการเชื่อมโยงและการตอบสนอง ที่ถกู ต้ องย่อมนามาซึ่ง
ความสมบูรณ์ กฎแห่งการฝึ กหัดแบ่งออกเป็ น กฎแห่งการใช้ (Law of Use) และกฎแห่งการไม่ใช้ (Law of Disuse)
3) กฎแห่งความพอใจ (Law of Effect) กฎนี ้เป็ นผลที่ทาให้ เกิดความพอใจ กล่าวคือ เมื่ออินทรี ย์ ได้ รับความ
พอใจ จะทาให้ พนั ธะหรื อสิ่งเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ ากับการตอบสนองมีความเข้ มแข็งมัน่ คง ในทาง กลับกันหากอินทรี ย์
ได้ รับความไม่พอใจ จะทาให้ พนั ธะหรื อสิง่ เชื่อมโยงระหว่างสิง่ เร้ ากับการตอบสนอง อ่อนกาลังลง หรื ออาจกล่าวได้ วา่ หาก
อินทรี ย์ได้ รับความพอใจจากผลของการกระทากิจกรรม ก็จะเกิดผลดี กับการเรี ยนรู้ ทาให้ อินทรี ย์ อยากเรี ยนรู้ เพิ่มมากขึ ้น
อีก และในทางตรงกันข้ ามหากอินทรี ย์ได้ รับผลที่ไม่พอใจ ก็จะทาให้ ไม่อยากเรี ยนรู้ หรื อเบื่อหน่ายและเป็ นผลเสียต่อการ
เรี ยนรู้
การจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Active Learning)
มนตรี ศิริจนั ทร์ ชื่น (2554) ได้ ให้ ความหมายของ Active Learning คือ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ที่ผ้ เู รี ยนต้ องได้ มีโอกาสลงมือกระทามากกว่าการฟั งหรื ออ่าน เพียงอย่างเดียว กล่าวคือ เป็ นการจัดกิจกรรมให้ ผ้ เู รี ยนได้
เรี ยนรู้ โดยการอ่าน การเขียน การโต้ ตอบ การวิเคราะห์ ปัญ หา อีกทัง้ ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ใช้ กระบวนการคิดขัน้ สูง ได้ แก่ การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ซึ่งเป็ นการสะท้ อนความคิดของตนเองให้ ปรากฏออกมาได้ ซึ่งเป็ นการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ผ้ เู รี ยนจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (Receive) ไปสู่การมีส่วนร่ วมในการสร้ างความรู้ (Cocreators)
Suwannatthachote (2012) ได้ ให้ ความหมายของ Active Learning คือ การเรี ยนเชิงรุ ก เป็ นการเรี ยนรู้ ที่ผ้ เู รี ยน
มีสว่ นร่วมในการเรี ยนหรื อดาเนินกิจกรรมต่างๆ ในการเรี ยนให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างมีความหมาย เป็ นวิธีการเรี ยนรู้ในระดับ
ลึกผู้เรี ยนจะสร้ างความเข้ าใจและค้ นหาความหมายของเนื ้อหาสาระโดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ เดิมที่มีอยู่ สามารถ
บูรณาการความรู้ ใหม่ที่ได้ รับกับความรู้ เก่าที่สามารถประเมินต่อเติมและสร้ างเป็ นแนวคิดของตนเอง ซึ่งแตกต่างจาก
วิธีการเรี ยนรู้ ในระดับผิวเผิน ซึ่งเน้ นการรับรู้ ข้อมูลและจดจาข้ อมูลเท่านัน้ ผู้เรี ยนลักษณะนี ้จะเป็ นผู้เรี ยนที่เรี ยนรู้ วิธีการ
เรี ยน (Learning How to Learn) เป็ นผู้เรี ยนที่กระตือรื อร้ นและมีทกั ษะที่สามารถเลือกรับข้ อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
ได้ อย่างเป็ นระบบ
สรุ ปได้ ว่า การจัดการเรี ยนรู้ แบบ Active Learning หมายถึง การจัดการเรี ยนรู้ ที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ลงมือ
ปฏิบตั ิ เรี ยนรู้ และดาเนินกิจกรรมต่างด้ วยตนเอง โดยมีครู เป็ นผู้ชี ้แนะ กระตุ้น หรื ออานวยความสะดวก ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เกิด
การเรี ยนรู้ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และการนาเสนอข้ อมูล ส่งผลให้ การเรี ยนรู้ มี
ความหมายและประสิทธิภาพ
ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
ไชยยศ เรื องสุวรรณ (2553) ได้ อธิบายถึงลักษณะสาคัญของการจัดการเรี ยนรู้ผา่ นการลงมือปฏิบตั ิดงั นี ้
1) เป็ น การเรี ย นการสอนที่ พัฒ นาศัก ยภาพทางสมอง ได้ แ ก่ การคิ ด การแก้ ปั ญ หา และการน าความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้
2) เป็ นการเรี ยนการสอนที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมในกระบวนการเรี ยนรู้สงู สุด
3) ผู้เรี ยนสร้ างองค์ความรู้และจัดระบบการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
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4) ผู้เรี ยนมีสว่ นร่วมในการเรี ยนการสอนทังในด้
้ านการสร้ างองค์ความรู้ การสร้ างปฏิสมั พันธ์ ร่วมกัน และร่วมมือ
กันมากกว่าการแข่งขัน
5) ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินยั ในการทางาน และการแบ่งหน้ าที่ความรับผิดชอบ
6) เป็ นการสร้ างสถานการณ์ให้ ผ้ เู รี ยนอ่าน พูด ฟั ง คิดอย่างลุม่ ลึก ผู้เรี ยนจะจัดระบบการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
7) เป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้ นทักษะการคิดขันสู
้ ง
8) เป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนบูรณาการข้ อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และหลักการสูก่ ารสร้ างความคิดรวบ
ยอด
9) ผู้สอนจะเป็ นผู้อานวยความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้ปฏิบตั ิด้วยตนเอง
10) ความรู้เกิดจากประสบการณ์ การสร้ างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรี ยน
สรุ ปลักษณะสาคัญของการจัดการเรี ยนรู้ ผา่ นการลงมือปฏิบตั ิ คือ การเรี ยนการสอนที่พฒ
ั นาทักษะการคิด การ
แก้ ปัญหา และการนาความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ซึ่งเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู้ การสร้ างองค์ความรู้
และจัดระบบการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง เน้ นการมีปฏิสมั พันธ์ ร่วมกัน และร่ วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน อีกทังเป็
้ นการให้
ผู้เรี ยนได้ เป็ นผู้ปฏิบตั ิด้วยตนเอง
บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
ณัชนัน แก้ วชัยเจริ ญกิ จ (2550) ได้ กล่าวถึงบทบาทของครู ผ้ ูสอนในการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ผ่านการลงมือ
ปฏิบตั ิ ดังนี ้
1) จัดให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนการสอน กิจกรรมต้ องสะท้ อนความต้ องการในการพัฒนาผู้เรี ยนและ
เน้ นการนาไปใช้ ประโยชน์ในชีวิตจริ งของผู้เรี ยน
2) สร้ างบรรยากาศของการมีสว่ นร่ วมและการเจรจาโต้ ตอบที่ ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีปฏิสมั พันธ์ ที่ดีกับผู้สอนและ
เพื่อนในชันเรี
้ ยน
3) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ เป็ นพลวัต ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมในทุกกิจกรรมรวมทังกระตุ
้
้ นให้ ผ้ เู รี ยน
ประสบความสาเร็ จในการเรี ยนรู้
4) จัดสภาพการเรี ยนรู้แบบร่วมมือส่งเสริ มให้ เกิดการร่วมมือในกลุม่ ผู้เรี ยน
5) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ ท้าทาย และให้ โอกาสผู้เรี ยนได้ รับวิธีการสอนที่หลากหลาย
สรุ ปบทบาทครู ในการจัดการเรี ยนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบตั ิ คือ ผู้สอนช่วยกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจ ความ
พยายามในการทาสิง่ ต่างๆ อานวยความสะดวก สนับสนุนให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และพัฒนาทักษะของตนในด้ านการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ การตัดสินใจ การแก้ ปัญหา และการทางานร่วมกับผู้อื่น
รูปแบบของการจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
การจัดการเรี ยนการสอนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรี ยนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบตั ิ สามารถสร้ างให้ เกิดขึ ้นได้ ทงใน
ั้
และนอกห้ องเรี ยนรวมทังสามารถใช้
้
ได้ กบั ผู้เรี ยนทุกระดับทังการเรี
้
ยนรู้เป็ น รายบุคคล การเรี ยนรู้ แบบกลุม่ เล็ก และการ
เรี ยนรู้แบบกลุม่ ใหญ่ Mc Kinney (2008, อ้ างถึงใน ประภัสรา โคตะขุน, 2554) ได้ เสนอ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ที่จะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการจัดการเรี ยนรู้ผา่ นการลงมือปฏิบตั ิ ได้ ดีได้ แก่
1) การเรี ยนรู้แบบแลกเปลีย่ นความคิด (Think-Pair-Share) คือ การจัดกิจกรรม การเรี ยนรู้ที่ให้ ผ้ เู รี ยนคิดเกี่ยวกับ
ประเด็นที่กาหนดคนเดียว 2-3 นาที (Think) จากนันให้
้ แลกเปลีย่ น ความคิดกับเพื่อนอีกคน 3-5 นาที (Pair) และนาเสนอ
ความคิดเห็นต่อผู้เรี ยนทังหมด
้
(Share)
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2) การเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ (Collaborative learning group) คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทางาน
ร่วมกับผู้อื่น โดยจัดกลุม่ ๆ ละ 3-6 คน
3) การเรี ยนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรี ยน (Student-led review sessions) คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่เปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทบทวนความรู้ และพิจารณาข้ อสงสัยต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยครูจะคอยช่วยเหลือกรณีที่มี
ปั ญหา
4) การเรี ยนรู้แบบใช้ เกม (Games) คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ผ้ สู อนนาเกม เข้ าบูรณาการในการเรี ยนการ
สอน ซึง่ ใช้ ได้ ทงในขั
ั ้ นการน
้
าเข้ าสูบ่ ทเรี ยน การสอน การมอบหมายงานและหรื อขันการประเมิ
้
นผล
5) การเรี ยนรู้แบบวิเคราะห์วีดีโอ (Analysis or reactions to videos) คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ให้ ผ้ เู รี ยนได้
ดูวีดีโอ 5-20 นาที แล้ วให้ ผ้ เู รี ยนแสดงความคิดเห็น หรื อสะท้ อนความคิดเกี่ยวกับสิง่ ที่ได้ ดอู าจโดยวิธีการพูดโต้ ตอบกันการ
เขียนหรื อการร่วมกันสรุปเป็ นรายกลุม่
6) การเรี ยนรู้แบบโต้ วาที (Student debates) คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่จดั ให้ ผ้ เู รี ยนได้ นาเสนอข้ อมูลที่ได้
จากประสบการณ์และการเรี ยนรู้ เพื่อยืนยันแนวคิดของตนเองหรื อกลุม่
7) การเรี ย นรู้ แบบผู้เรี ยนสร้ างแบบทดสอบ (Student generated exam questions) คือ การจัด กิ จกรรมการ
เรี ยนรู้ที่ให้ ผ้ เู รี ยนสร้ างแบบทดสอบจากสิง่ ที่ได้ เรี ยนรู้มาแล้ ว
8) การเรี ยนรู้ แบบกระบวนการวิจยั (Mini-research proposals or project) คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่อิง
กระบวนการวิจัย โดยให้ ผ้ เู รี ยนกาหนดหัวข้ อที่ต้องการเรี ยนรู้ วางแผนการเรี ยน เรี ยนรู้ ตามแผน สรุ ปความรู้ หรื อสร้ าง
ผลงาน และสะท้ อนความคิดในสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ หรื ออาจเรี ยกว่าการสอนแบบโครงงาน (project-based learning) หรื อ การ
สอนแบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (problem-based learning)
9) การเรี ยนรู้ แบบกรณี ศึกษา (Analyze case studies) คือ การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ที่ให้ ผ้ ูเรี ยนได้ อ่านกรณี
ตัวอย่างที่ต้องการศึกษา จากนันให้
้ ผ้ เู รี ยนวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรื อแนวทางแก้ ปัญหาภายในกลุม่ แล้ ว
นาเสนอความคิดเห็นต่อผู้เรี ยนทังหมด
้
10) การเรี ยนรู้แบบการเขียนบันทึก (Keeping journals or logs) คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนจดบันทึก
เรื่ องราวต่างๆ ที่ได้ พบเห็น หรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในแต่ละวัน รวมทังเสนอความคิ
้
ดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบันทึกที่เขียน
11) การเรี ยนรู้ แบบการเขียนจดหมายข่าว (Write and produce a newsletter) คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่
ให้ ผ้ เู รี ยนร่ วมกันผลิตจดหมายข่าว อันประกอบด้ วย บทความ ข้ อมูลสารสนเทศ ข่าวสาร และเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ ้นแล้ ว
แจกจ่ายไปยังบุคคลอื่นๆ
12) การเรี ยนรู้ แบบแผนผังความคิด (Concept mapping) คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ให้ ผ้ เู รี ยนออกแบบ
แผนผังความคิด เพื่อนาเสนอความคิดรวบยอด และความเชื่อมโยงกันของกรอบความคิด โดยการใช้ เส้ นเป็ นตัวเชื่อมโยง
อาจจัดทาเป็ นรายบุคคลหรื องานกลุม่ แล้ วนาเสนอผลงานต่อผู้เรี ยนอื่นๆ จากนันเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนคนอื่นได้ ซกั ถามและ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
สรุปการจัดการเรี ยนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบตั ิ มีหลายหลายรู ปแบบ โดยการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั เลือก การเรี ยนรู้แบบ
แลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share) การเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือ (Collaborative learning group) และการเรี ยนรู้ แบบ
กรณีศกึ ษา (Analyze case studies) มาใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้
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กรอบแนวคิดการวิจัย
จากแนวคิด และทฤษฎีที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วิจยั ได้ นามาสร้ างกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี ้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรอิสระ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติ
- การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด
- การเรียนรู้แบบร่วมมือ
- การเรียนรู้แบบกรณีศกึ ษา

- ผลการใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ผา่ นการ
ลงมือปฏิบตั ิ
- ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้ รับการ
จัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบตั ิ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรได้ แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ชันปี
้ ที่ 3 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตงนครนายก
ั้
ที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาการประเมินพัฒนาการเด็ก ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 จานวน 78 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยได้ แก่ นักศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี ชัน้ ปี ที่ 3 สาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ศูนย์การศึกษานอกที่ตงนครนายก
ั้
ที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชาการประเมินพัฒนาการเด็ก
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ตอนเรี ยน NA จานวน 39 คน ที่ได้ มาจากการเลือกแบบเจาะจง
2. การสร้ างและหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 แบบทดสอบการเรี ยนรู้ รายวิชาการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยทดสอบเป็ นรายบุคคล จานวน 1 ฉบับ
แบบปรนัย 4 เลื อ ก จ านวน 30 ข้ อ โดยมี ค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้ อ ง IOC อยู่ร ะหว่า ง 0.66 - 1.00 แปลผลว่า มี ค วาม
สอดคล้ องกับจุดประสงค์ ค่าความยาก (p) มีคา่ ระหว่าง 0.34 – 0.74 ค่าอานาจจาแนก (r) มีคา่ 0.24 – 0.78
2.2 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อการได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อประเมินความ
พึงพอใจ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้ อมูลพื ้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจ
และ ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ ซึ่งในตอนที่ 2 เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จานวน 6 ข้ อ โดยมีค่าดัชนี
ความสอดคล้ อง IOC อยู่ระหว่าง 0.66 - 1.00 แปลผลว่า มีความสอดคล้ องกับจุดประสงค์ และมีค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบทดสอบทังฉบั
้ บมีคา่ 0.84
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจยั ระหว่างการจัดการเรี ยนรู้ ในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2559
ดังนี ้
1) ให้ นกั ศึกษาทาแบบวัดก่อนการเรี ยนรู้ เป็ นรายบุคคล โดยแบบวัดการเรี ยนรู้ มีจานวน 30 ข้ อ ใช้ เวลา 60
นาที
2) ผู้วิจยั ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้ กบั กลุม่ ตัวอย่าง โดยใช้ การจัดการเรี ยนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบตั ิ จานวน 10
กิจกรรม การจัดการเรี ยนรู้ เป็ นเวลา 15 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชัว่ โมง รวม 45 ชัว่ โมง
3) ให้ นกั ศึกษาทาแบบวัดหลังการเรี ยนรู้เป็ นรายบุคคล โดยแบบวัดชุดเดิม มีจานวน 30 ข้ อ ใช้ เวลา 60 นาที
96

การประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 13 ประจาปี 2561

ระหว่างวันที่ 29 -30 มีนาคม 2561

4) ให้ นกั ศึกษาประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการได้ รับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในสัปดาห์สดุ ท้ ายของการ
เรี ยนการสอน
5) นาข้ อมูลที่ได้ ทงหมดไปท
ั้
าการวิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กาหนด และศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนรู้ผา่ นการลงมือปฏิบตั ิ
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ผลการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบตั ิ ในรายวิชาการประเมินพัฒนาการ
เด็ก ของนักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 ทังก่
้ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ผา่ นการลงมือปฏิบตั ิ โดยใช้ สถิติ Paired t-test
2) การวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้เรี ยนโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่ องการศึกษาผลการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบตั ิ ในรายวิชาการประเมิน
พัฒนาการเด็ก ของนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 3 สรุปผลการวิจยั ได้ วา่
ตารางที่ 1 ค่ าคะแนนเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปรียบเทียบผลคะแนน ทัง้ ก่ อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
การทดสอบ
Sig
S.D.D
S.D.
X
t
D
ก่อนเรี ยน
13.28
1.50
11.82
2.14
34.52*
0.00
หลังเรี ยน
25.10
1.68
จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ผา่ นการลงมือปฏิบตั ิ ในรายวิชาการประเมินพัฒนาการ
เด็ก ของนักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 ทังก่
้ อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ผา่ นการลงมือปฏิบตั ิ พบว่า หลังการจัดการเรี ยนรู้ ผา่ นการลง
มือปฏิบตั ินกั ศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลการทดสอบก่อนการ
จัดการเรี ยนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติมี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.50 และหลังการจัด
กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ผา่ นการลงมือปฏิบตั ิมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 25.10
ตารางที่ 2 แสดงผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้ รับการจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
รายการที่จะประเมิน
S.D.
X
1. กิจกรรมมีความสอดคล้ องกับเนื ้อหารายวิชาการประเมินพัฒนาการเด็ก
4.60
0.55
2. กิจกรรมส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความกระตือรื อร้ นในการเรี ยนรู้
4.55
0.64
3. กิจกรรมส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
4.65
0.58
4. กิจกรรมส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความคิดที่หลากหลาย กล้ าตัดสินใจอย่าง
4.70
0.52
มีเหตุผล
5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
4.55
0.50
6. การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
4.48
0.64
รวม
4.59
0.57
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จากตารางที่ 2 พบว่าผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบตั ิ ในรายวิชา
การประเมินพัฒนาการเด็ก ของนักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 มีความพึงพอใจโดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก
ที่สดุ เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ในข้ อที่มีคา่ เฉลีย่ ความพึงพอใจมากที่สดุ คือ กิจกรรมส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความคิดที่
หลากหลาย กล้ าตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สดุ รองลงมา คือ กิจกรรม
ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 อยู่ในระดับพึงพอใจมากมากที่สดุ และน้ อยที่สดุ คือ
การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน 4.48 อยูใ่ นระดับพึงพอใจมาก

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่ องการศึกษาผลการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบตั ิ ในรายวิชาการประเมิน
พัฒนาการเด็กของนักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1. ผลการใช้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ผา่ นการลงมือปฏิบตั ิ ในรายวิชาการประเมินพัฒนาการเด็ก ของนักศึกษา
ชัน้ ปี ที่ 3 ทัง้ ก่อ นและหลังการจัดการเรี ยนรู้ ผ่า นการลงมื อ ปฏิ บัติ พบว่า หลังการจัด การเรี ย นรู้ ผ่านการลงมื อปฏิบัติ
นักศึกษามีผลทางการเรี ยนรู้ ต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลการทดสอบก่อนการจัดการเรี ยนรู้ ผ่าน
การลงมือปฏิบตั ิมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.50 และหลังการจัดกิจกรรมการจัดการ
เรี ยนรู้ผ่านการลงมือปฏิบตั ิมีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 25.10 ซึ่งแสดงว่านักศึกษามีผลการเรี ยนรู้หลังจัดการเรี ยนรู้ ผ่านการลง
มือปฏิบตั ิสงู กว่าก่อนจัดการเรี ยนรู้ ผา่ นการลงมือปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้การจัดการเรี ยนรู้ผา่ นการลงมือปฏิบตั ิ เป็ นวิธีการจัดการเรี ยน
การสอนรูปแบบหนึ่ง ที่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้การอ่าน การเขียน การโต้ ตอบ และการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆด้ วยตนเอง อีกทัง้
ให้ ผ้ เู รี ยนยังได้ ใช้ กระบวนการคิดขันสู
้ ง ในการคิดการวิเคราะห์ คิดการสังเคราะห์ และคิดประเมินค่า ซึง่ เป็ นการสะท้ อนให้
เห็นความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องต่างๆของตนเองให้ ปรากฏออกมาโดยการเป็ นผู้ลงมือปฏิบตั ิ ซึ่งจากผลการทดสอบหลัง
เรี ยนที่ผ้ เู รี ยนผลการเรี ยนรู้ที่ดีขึ ้นนันมาจากการที
้
่ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ ความรู้จากการค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ซึ่งสอดคล้ องกับ เอ็ ดเวิร์ด
แอล. ธอร์ นไดค์ (Edward L. Thorndike : 1962) ซึ่งกล่าวถึงกฎแห่งการฝึ กหัด (Law of Exercise) โดยที่ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกหัด
หรื อกระทาซ ้าๆ บ่อยๆ ย่อมจะทาให้ เกิดความสมบูรณ์ถกู ต้ อง ดังนันการที
้
่ผ้ สู อนไม่เน้ นการสอนเพียงเพื่อรู้อย่างเดียวแต่
การสอน ให้ ตระหนัก ถึงคุณค่า ความสาคัญ และประโยชน์ที่ได้ จากการเรี ยนรู้นนย่
ั ้ อมสาคัญกว่า ดังนัน้ การที่จะสอนและ
ให้ ผ้ เู รี ยน นาความรู้ ไปใช้ ได้ ก็จะต้ องให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเข้ าใจอย่างแจ่มชัด ซึ่งอาจต้ องหมายรวมถึงการเน้ นผู้เรี ยนให้ ลง
มือปฏิบตั ิขณะที่เรี ยน และนาสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ มาใช้ ในการทากิจกรรมต่างๆ ก็จะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเข้ าใจ ตระหนักถึง
ความสาคัญ และการนาไปใช้ บ่อยๆ ก็ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความมัน่ คงในสิ่งที่เรี ยน ความรู้ คงทนถาวร เช่น การฝึ กประเมิน
พัฒนาการเด็กบ่อยๆ จนสามารถจาแนกประเภทของวิธีการประเมิน และการเลือกใช้ เครื่ องมือการประเมิ นพัฒนาการที่เห
มะสมกับเด็กและการจัดกิจกรรมได้ อีกทังสามารถประเมิ
้
นพัฒนาการเด็กได้ อย่างเหมาะสม ญาณัญฎา ศิรภัทร์ ธาดา
(2553) นักศึกษาที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม (Active Learning) มีความรู้ ความเข้ าใจและสามารถทาข้ อสอบ
ได้ คะแนนสูงมากกว่าก่อนได้ รับการจัดกิจกรรมการ ส่งผลให้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนที่ดีขึ ้น พีระพงษ์ เนียมเสวก (2556)
นักศึกษาที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้แบบใฝ่ ร้ ู (active learning) ด้ วยเทคนิคเพื่อนเรี ยน เทคนิคคิดเดี่ยว-คิดคู-่ คิดร่วมกัน และ
เทคนิคการอภิปรายเป็ นทีม มีผลสัมฤทธิ์หลังเรี ยน สูงกว่าก่อนเรี ยน
2. ผลความพึ งพอใจของนัก ศึ ก ษาที่ ได้ รับ การจัด การเรี ย นรู้ ผ่า นการลงมื อ ปฏิ บัติ ในรายวิ ช าการประเมิ น
พัฒนาการเด็ก ของนักศึกษาชันปี
้ ที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมทุกข้ อมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.59 อยูใ่ นระดับพึงพอใจ
มากที่สดุ ทังนี
้ ้อาจเป็ น เพราะกระบวนการจัดกิจ กรรมให้ เด็กปฏิบตั ิกิจกรรมตามความสนใจโดยยืดหยุ่นเวลาตามความ
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เหมาะสมและแสดงความเป็ นกันเองซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ที่ทาให้ นกั ศึกษา กล้ าที่จะถามครู และแสดงความคิดเห็น ซึง่ ขณะจัด
กิจกรรมครู คอยให้ ข้อเสนอแนะในส่วนที่นักศึกษายังไม่เข้ าใจโดยเน้ นการเข้ าร่ วมกิ จกรรมกับ นักศึกษ าทุก ๆ กลุ่มให้
สามารถทากิจกรรมต่างๆ ให้ บรรลุไปได้ ซึง่ สอดคล้ องกับ เอ็ดเวิร์ด แอล. ธอร์ นไดค์ (Edward L. Thorndike ) ในหลักการ
ที่วา่ การเรี ยนรู้เกิดจากความสัมพันธ์ ระหว่างสิง่ เร้ าและการตอบสนองโดยสิง่ เร้ าสิง่ หนึง่ อาจจะทาให้ เกิด การตอบสนองได้
หลายทาง แต่อินทรี ย์ จะเลือกการตอบสนองที่พอใจที่สดุ ไว้ เพียงสิ่งเดียว จากกฎแห่งความพอใจ (Law of Effect) เมื่อ
นักศึกษาได้ รับความสาเร็ จในการทากิจกรรมและการเรี ยนรู้ ก็จะนาไปสูค่ วามพอใจจากการทากิจกรรม จนก็เกิดเป็ นผลดี
ต่อตัวผู้เรี ยน ทาให้ เกิดการอยากเรี ยนรู้ อยากทากิจกรรม มีความสุขในการทากิจกรรมเพิ่มมากขึ ้นอีก และไม่เบื่อหน่ายใน
การเรี ยนรายวิชาการประเมินพัฒนาการเด็ก วรวรรณ เพชรอุไร (2555) นักศึกษาในรายวิชา อย 341 การแปรรู ปยาง ที่
ได้ รับจากการเรี ยนรู้แบบแอคทีฟมีผลการเรี ยนดีขึ ้นตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ ได้ อีกทังการใช้
้
รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ผา่ นการ
ลงมือปฏิบตั ิทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความพึงพอใจ มีความสุขในการเรี ยน และประสบความสาเร็ จทางการเรี ยน

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. เตรี ยมความพร้ อมในหาจัดหาสื่อ และเอกสารต่างๆ ให้ พร้ อมก่อนการเริ่ มกิจกรรม เพื่อความสะดวกในการ
จัดกิจกรรม
2. การอธิบาย ชี ้แจงในการทากิจกรรมอย่างละเอียด เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความเข้ าใจที่ตรงกัน
3. การสร้ างแรงจูงใจในการเรี ยนรู้ให้ แก่ผ้ เู รี ยน และสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนประสบความสาเร็ จในการทากิจกรรมและ
การเรี ยนรู้
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั และพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบตั ิเพื่อถ่ายโอนความรู้ จากสถานการณ์
เดิมที่พบในกระบวนการเรี ยนรู้ในถานการณ์ที่แตกต่างกัน
2. การนารูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ผา่ นกาลงมือปฏิบตั ิไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาอื่นๆ
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การประยุกต์ ใช้ วิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อสร้ างสื่อการสอนดิจทิ ลั
ในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรั บนักศึกษาครุ ศาสตรบัณฑิต
Application of Project-based Learning Methodology to
Create Digital Instructional Media in Information Technology and Communications for
Students Education Program
สราวุธ แผลงศร
E-mail: sarawut.pla@mail.pbru.ac.th
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
บทคัดย่ อ
จากกระบวนการสอนในรายวิชาพื ้นฐานทางด้ านคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี ที่นกั ศึกษาเน้ นการจดจาเนื ้อหาด้ านทฤษฎีเพื่อนาไปใช้ สอบปลายภาคมากกว่าพัฒ นาทักษะการใช้ ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ จึงไม่สามารถสร้ างเครื่ องมือช่วยสอนของนักศึกษาเมื่อถึงช่วงของการฝึ กสอนชันปี
้ ที่ 5 ได้ หรื อสร้ างสื่อการ
สอนได้ แต่สอื่ การสอนไม่มีคณ
ุ ภาพพอที่จะวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน งานวิจยั นี ้จึงเป็ นการวิจยั เชิงทดลองในการใช้ วิธีการ
สอนใหม่ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อประยุกต์ใช้ วิธีการสอนรูปแบบโครงการใน
วิชาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สารกับ นัก ศึกษาครุ ศ าสตรบัณ ฑิ ต 2) เพื่ อ สร้ างสื่อการเรี ย นการสอนจากการ
ประยุกต์ใช้ วิธีการสอนรู ปแบบโครงการในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาครุ ศาสตรบัณฑิต กลุ่ม
ตัวอย่างในงานวิจยั นี ้เป็ นนักศึกษาครุ ศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานาฏยการแสดง และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จานวน 40 คน เครื่ องมือในการวิจยั ใช้ วิธีการสอนรูปแบบโครงการ สถิติที่ใช้ ในการวิจยั เป็ น
ค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการวิจยั พบว่าการสอนแบบโครงการสามารถทาให้ นกั ศึกษาแต่ละกลุม่ สร้ างสื่อ
การสอนดิจิทลั ภายในระยะเวลาที่กาหนดได้ โดยทุกกลุม่ มีการออกแบบวางแผนการสอนที่เหมาะสมกับจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม มีการสร้ างชิน้ งาน และแก้ ปัญ หาร่ วมกันภายในกลุ่ม และรายงานความก้ าวหน้ าแก่ผ้ ูสอนระหว่างที่ทาการ
อบรมเป็ นระยะๆ ตามเกณฑ์ประเมินมากที่สดุ ที่ 𝑥̅ เท่ากับ 3.0 ดังนันวิ
้ ธีการสอนรู ปแบบโครงการเป็ นวิธีการหนึ่งที่ทาให้
นักศึกษาทุกคนมีสว่ นร่วมในการประยุกต์ความรู้จากการเรี ยนทฤษฎีสกู่ ารสร้ างสือ่ การสอนดิจิทลั ได้ ในทันที
คาสาคัญ : วิธีการสอนแบบโครงการ, สือ่ การสอนดิจิทลั , เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร, ครุศาสตร
บัณฑิต

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 (𝑥̅ ) 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 𝑥̅ = 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

บทนา
กระบวนการเรี ยนการสอนวิชาทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในสถาบันอุดมศึกษา มีความสาคัญ
ต่อการนาความรู้ ในรายวิชาไปปรับใช้ ในการเรี ยนวิชาอื่นตลอดหลักสูตร รวมถึงการนาไปจัดทาสื่อการเรี ยนการสอนของ
นักศึกษากลุม่ ครุศาสตรบัณฑิตในทุกสาขา เพื่อนาไปใช้ ระหว่างการฝึ กสอนตามโรงเรี ยน แม้ วา่ นักศึกษาสาเร็ จการศึกษา
ตามหลักสูต รเป็ นบัณ ฑิต ก็ สามารถนาประสบการณ์ จากการเรี ยนในห้ องปฏิบัติการคอมพิ วเตอร์ ไปใช้ เป็ นเครื่ องมื อ
ประกอบอาชีพตามสาขาวิชาที่ต นเองเรี ยนมา ตามบริ บทของการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 (ปรัชญนันท์ นิลสุข และจิระ จิต
สุภา, 290) ที่ต้องการให้ ครู ในโรงเรี ยนสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศให้ เกิด ประสิท ธิ ภาพสูงสุดในวิชาชีพ เพื่อเป็ น
เครื่ องช่วยให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสูงขึ ้น ที่ผ่านมาผู้สอนพบปั ญ หาเกี่ยวกับการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาครุ ศาสตร์ ในเรื่ องของการผลิตสื่อการสอน หรื อไม่สามารถนาทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภายหลังจากเรี ยนรายวิชานี ้ไปใช้ ได้ ประการสาคัญคือไม่มีการนาความรู้ ที่ได้ จากห้ องปฏิบตั ิการไปประยุกต์ใช้ ในขณะ
ฝึ กสอนของนักศึกษาชันปี
้ ที่ 5 ตามโรงเรี ยน เนื่องจากตามหลักสูตรของรายวิชานี ้นักศึกษาให้ ความสาคัญกับการทบทวน
หนังสือเรี ยนเพื่อสอบให้ ผ่านทฤษฎีมากกว่าการนาทักษะในห้ องปฏิบตั ิการไปประยุกต์ใช้ ทาให้ ขาดการสร้ างสือ่ การสอน
จากแนวคิดของว่าที่ครูรุ่นใหม่ในยุคศตวรรษที่ 21 ไปอย่างน่าเสียดาย ด้ วยเหตุนี ้เองผู้วิจยั จึงทาการศึกษารูปแบบการสอน
ที่มีอยู่มากมายในระบบการศึกษาไทย ได้ แก่ การสอนแบบค้ นพบ การสอนด้ วยเกม การสอนแบบแก้ ปัญหา การสอน
แบบโครงการ และการสอนแบบจาลองสถานการณ์ ที่จะนามาปรับใช้ ร่วมกับการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารนี ้ ส่งผลให้ ความรู้ ต่าง ๆ เกิดขึ ้นได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์, 2552) เมื่อ
พิจาณาถึงระยะเวลาในการสอน กลุม่ ผู้เรี ยน รวมถึงความพร้ อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในห้ องปฏิบตั ิการ ผู้วิจยั จึงเลือก
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การสอนแบบโครงการที่มีกระบวนการแบ่งกลุ่ม ผู้เรี ยน ให้ ทางานร่ วมกันเพื่อคิดสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ ช่วยกันสร้ างชิน้ งาน
นามาเสนอหน้ าชันเพื
้ ่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทาให้ นกั ศึกษาเกิดความจาจากประสบการณ์ การปฏิบตั ิตามแนวคิดของเอ็ด
การ์ เดลย์ (รสริ น พิมลบรรยงก์ , 2552) แล้ วใช้ เกณฑ์การประเมินแบบรู บริ ค สกอร์ มาเป็ นเครื่ องมือเพื่อปรับปรุ งการสอน
นักศึกษาครุศาสตร์ เพื่อนาประสบการณ์เดิมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูใ่ นตัวของนักศึกษาแต่ละคน มาหลอมรวมกับ
ความรู้ ใหม่เกี่ยวกับซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ ที่ผ้ ูสอนถ่ายทอด จนสร้ างเป็ นสื่อการสอนสาหรับ ใช้ ในการสอนได้ จริ งอย่างมี
กระบวนการแบบร่ วมมือประสานใจได้ ในที่สดุ นอกจากนี ้งานวิจยั ของคเชนทร์ กองพิลา วชิระ อินทร์ อดุ ม และสังคม ภูมิ
พันธุ์ ยังพบว่าแบบจาลองการเรี ยนการสอนแบบโครงการโดยใช้ สื่อสังคมออนไลน์เป็ นฐานเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์มี
องค์ประกอบ 5 อย่าง ได้ แก่ 1) หลักการ แนวคิดที่เป็ นพื ้นฐานของแบบจาลอง 2) จุดประสงค์ของแบบจาลอง 3) กลวิธีการ
สอนและกิจกรรมการเรี ยนการสอนของแบบจาลอง 4) การวัดและการประเมินผล 5) ข้ อมูลป้อนกลับ (คเชนทร์ กองพิลา
วชิระ อินทร์ อดุ ม และสังคม ภูมิพนั ธุ์, 2559)

ภาพที่ 1 กรวยประสบการณ์ตามแนวคิดของเอ็ดการ์ เดลย์ จาแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างสือ่
โสตทัศนูปกรณ์ตา่ ง ๆ และขันตอนของประสบการณ์
้
การเรี ยนรู้

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนโดยประยุกต์ใช้ วิธีการสอนแบบโครงการในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารสาหรับนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต
2. เพื่อสร้ างสือ่ การเรี ยนการสอนจากการประยุกต์ใช้ วิธีการสอนแบบโครงการในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สารของนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง ประกอบด้ วย 2 ระยะ ดังนี ้ ระยะที่ 1 ใช้ เวลาหนึ่งชัว่ โมงในการให้ ความรู้
เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ประยุกต์ และระยะที่ 2 ใช้ เวลาสามชัว่ โมงในการออกแบบสือ่ การเรี ยนการสอน ที่มีการแบ่งกลุม่ จัดทา
สคริ ปต์ เตรี ยมอุปกรณ์ สร้ างสื่อการสอน ให้ คาปรึกษาระหว่างการสร้ างสื่อโดยผู้สอน นาผลงานนาเสนอหน้ าชัน้ แล้ วทา
การประเมินด้ วยรูบริ ค สกอร์
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กรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรี ยนรู้ โดยการค้ นพบของเจอร์ โรม บรู เนอร์ ที่ให้ ผ้ เู รี ยนประมวล
ข้ อมูลข่าวสารจากการมีปฏิสมั พันธ์ กบั สิ่งแวดล้ อม โดยครู ผ้ สู อนคอยให้ การสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนรู้ จกั คิดอย่างมีเหตุผลจน
นาไปสู่การค้ น พบและแก้ ปั ญ หาได้ (ณัฐ กร สงคราม, 2557) น ามาประยุก ต์ ใช้ ร่วมกับ การสอนแบบโครงการอย่างมี
กระบวนการกับรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ แก้ ปัญหา ค้ นพบวิธีการ และเกิดทักษะในการ
สร้ างสือ่ การสอนของผู้เรี ยนตามแนวคิดกรวยประสบการณ์ของเอ็ดการ์ เดลย์ เป็ นกรอบแนวคิดทฤษฎีของงานวิจยั ดังนี ้
ทฤษฎีการเรี ยนรู้โดยการค้ นพบ

รูปแบบการสอนแบบโครงการ

รายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร : การใช้
ซอฟต์แวร์ ประยุกต์

การค้ นพบ
การแก้ ปัญหา

เกิดทักษะสร้ างสื่อการ
สอนของผู้เรียนตาม
แนวคิดของ เอ็ดการ์
เดลย์

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีในการสร้ างสือ่ การสอนดิจิทลั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จัย ครั ง้ นี ค้ ื อ นัก ศึ ก ษาครุ ศ าสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช านาฏยการแสดง และสาขาวิ ช า
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จานวน 45 คน กลุม่ ตัวอย่างของการวิจยั ใช้ วิธีการเลือกสุม่ แบบ
เจาะจงคือ นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานาฏยการแสดง และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จานวน 40 คน โดยกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่างจากตารางการพิจารณาตามทรรศนะของเคร็ คกีและมอร์
แกน (สมทรง อัศวกุล, 2538)
ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจยั ได้ กาหนดขอบเขตของการวิจยั ไว้ ด้วยกัน 3 ด้ าน ประกอบด้ วยขอบเขตของการวิจยั ด้ านประชากรและกลุม่
ตัวอย่างคือ นักศึกษาครุ ศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปี ที่ 4 สาขาวิชานาฏยการแสดง และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอบเขตของการวิจัยด้ านเนื ้อหา คือความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ซอฟต์แวร์ ประยุกต์ในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร และขอบเขตการวิจยั ด้ านเวลา คือใช้ ระยะเวลาสาหรับการเก็บรวบรวมข้ อมูลทังสิ
้ ้นสี่
ชัว่ โมงหรื อสีค่ าบเรี ยน
เครื่องมือวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี ้ ผู้วิจัยใช้ เ ครื่ องมือวิจัย 2 อย่างในกระบวนการวิจัย ประกอบไปด้ วย 1) วิธีการสอนรู ปแบบ
โครงการ 2) แบบประเมินสือ่ การสอนที่กลุม่ ตัวอย่างสร้ างขึ ้น
การวัดและประเมินผล
ผู้วิจยั ใช้ การประเมินผลแบบรูบริ ค สกอร์ โดยนักศึกษาประเมินสื่อการสอนในกลุม่ ตัวเอง เพื่อนนักศึกษาในชัน้
ประเมินสือ่ การสอน และผู้สอนประเมินให้ คะแนนภายหลังจากที่นกั ศึกษาแต่ละกลุม่ นาเสนอผลงานหน้ าชันเรี
้ ยน
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้สอนทาการสอนรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็ นวิชาที่เรี ยนทฤษฎีและมีการลงมือปฏิบตั ิ
ในห้ อ งปฏิ บัติก ารคอมพิ วเตอร์ โดยใช้ วิธี การสอนแบบโครงการ หรื อ Project Based Learning ในเรื่ อ ง การฝึ ก เลือ ก
ประเภทของซอฟต์แวร์ เพื่อนาไปใช้ สร้ างสือ่ การเรี ยนการสอน ของนักศึกษาดังนี ้
การวิจัยระยะที่ 1
1. ก่อนทาการสอนในคาบเรี ยน ผู้วิจยั อานวยความสะดวกในเรื่ องการจัดเตรี ยมอุปกรณ์เครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้
ครบตามจานวนนักศึกษาทุกคนได้ ใช้ งาน เตรี ยมโปรแกรมสาหรับการสร้ างสื่อการสอนดิจิทัล อุปกรณ์ เชื่ อมต่อระบบ
อินเทอร์ เน็ตเพื่อใช้ สาหรับสืบค้ นข้ อมูลเนื ้อหาที่จะทาสือ่
2. เมื่อถึงเวลาสอนภาคทฤษฎี ผู้วิจยั ถ่ายทอดความรู้ แก่นกั ศึกษาได้ ทราบความหมายของซอฟต์แวร์ ประยุกต์
ประเภทของซอฟต์แวร์ ประยุกต์ พร้ อมทังอธิ
้ บายคุณสมบัติของโปรแกรมต่าง ๆ ได้ แก่ Adobe Photoshop สาหรับปรับแต่ง
ขนาดและรู ปทรงตัวอักษร (เกี ยรติพงษ์ บุญ จิตร. 451) และ Corel Studio สาหรับตกแต่งภาพ Snake it สาหรับตัดต่อ
VDO ซึง่ เป็ นซอฟต์แวร์ ประยุกต์ที่นิยมใช้ กนั ทัว่ ไป
3. เมื่ อ ให้ ค วามรู้ ในเรื่ อ งซอฟต์ แ วร์ ป ระยุก ต์ แ ล้ ว ผู้วิ จัย มอบหมายงานให้ นัก ศึ ก ษาสร้ างสื่อ การสอนด้ ว ย
ซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ ที่ได้ สอนไป โดยผู้วิจัยทาการชี แ้ จงขัน้ ตอนของการทาสื่อการสอนตามโมเดลกระบวนการพัฒ นา
มัลติมีเดียเพื่อการเรี ยนรู้ (ณัฐกร สงคราม, 127) โดยเริ่ มตังแต่
้ ดวู ตั ถุประสงค์ของเนื ้อหา วางแผน ออกแบบสื่อการสอน
จัดทาสตอรี บอร์ ด สร้ างสื่อการสอน รวมถึงแนะนาการอัพโหลดผลงานที่ทาลงบนเฟสบุ๊คของผู้วิจัยเอง เพื่อผู้วิจัยและ
เพื่อนนักศึกษาในชันจะได้
้
ทาการประเมินผล และทาการปรับปรุงก่อนนาสือ่ การสอนเผยแพร่เป็ นสือ่ ทางการศึกษาต่อไป
4. หลังจากให้ ความรู้เบื ้องต้ นแล้ ว ผู้วิจยั ให้ นกั ศึกษาแบ่งกลุม่ จานวนทังสิ
้ ้น 4 กลุม่ เพื่อร่วมกันสร้ างสือ่ การสอน
ดิจิทลั ด้ วยเงื่อนไขว่า สื่อการสอนที่พฒ
ั นาขึ ้นต้ องสามารถนาไปใช้ ทาการสอนในชันเรี
้ ยนได้ จริ งโดยใช้ ภาพสื่อแทนความ
เข้ าใจอย่างมีลาดับขันตอน
้
(แนนซี ดูอาร์ ต, 37) สอดคล้ องกับเวลาเรี ยนในห้ องเรี ยนจริ งในรายวิชาที่ตนเองเรี ยนอยู่ทงั ้
สาขาวิชานาฏยการแสดง รวมถึงสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
5. ผู้วิจยั ให้ นกั ศึกษาแต่ละกลุม่ การจัดหาอุปกรณ์มาประกอบร่วมในการสร้ างสือ่ การสอนดิจิทลั ได้
การวิจัยระยะที่ 2
1. เมื่ อ ถึ งเวลาสอนภาคปฏิ บัติ ผู้วิ จัย ให้ นัก ศึก ษาทุก คนในแต่ละกลุ่ม ระดมความคิ ด ร่ ว มกัน วางแผนการ
ออกแบบสร้ างสือ่ การสอน และจัดทาสตอรี บอร์ ด
2. ผู้วิจัยให้ นกั ศึกษาทาการสร้ างสื่อการสอนด้ วยซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ ที่สอนไปในช่วงแรกให้ เสร็ จภายในสอง
ชัว่ โมง โดยผู้วิจยั จะเข้ าไปแนะนาแก่นกั ศึกษาเมื่อเกิดข้ อสงสัยเท่านัน้
3. หลังจากนักศึกษาทัง้ 4 กลุม่ สร้ างสื่อการสอนดิจิทลั ได้ แก่ สื่อการสอนเครื่ องแต่งกายราวงมาตรฐาน ละคร
พื ้นบ้ านเรื่ องแก้ วหน้ าม้ า ระบบสุริยะ และการเกิดฝนเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจัยทาการแจ้ งเกณฑ์ประเมินรู บริ ค สกอร์ ในการ
ประเมินคะแนนสือ่ การสอนดิจิทลั ให้ นกั ศึกษาได้ ทราบ
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ภาพที่ 3 สือ่ การสอนดิจิทลั เรื่ อง ชุดแต่งกายราวงมาตรฐาน

ภาพที่ 4 สือ่ การสอนดิจิทลั เรื่ องละครพื ้นบ้ านแก้ วหน้ าม้ า
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ภาพที่ 5 สือ่ การสอนดิจิทลั เรื่ อง ระบบสุริยะ

ภาพที่ 6 สือ่ การสอนดิจิทลั เรื่ อง การเกิดฝน
4. ผู้วิจัย ให้ นัก ศึกษาท าการอัพ โหลดสื่อการสอนที่ ทาเสร็ จลงบนเฟสบุ๊คของผู้วิจัยเองและออกมาน าเสนอ
ผลงานสือ่ การสอนหน้ าชัน้
5. ผู้วิจัยแสดงแบบฟอร์ มการให้ คะแนนสื่อการสอนดิจิทลั บนจอภาพ เพื่อทาการประเมินผลงานสื่อการสอน
ดิจิทลั ด้ วยการประเมินสามเส้ า โดยผู้สอน เพื่อนนักศึกษาในชัน้ และนักศึกษาประเมินกลุม่ ตัวเอง ทาการให้ คะแนนสือ่ การ
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สอนดิจิทลั ตามเกณฑ์ประเมินรูบริ ค สกอร์ ในแบบฟอร์ มการให้ คะแนนสือ่ การสอนดิจิทลั พร้ อมแนะนาให้ ไปปรับปรุงก่อน
นาไปใช้ ระหว่างฝึ กสอนในภาคเรี ยนต่อไป ซึง่ ประกอบด้ วยข้ อการพิจารณาดังนี ้
1) บทเรี ยนในโปรแกรมที่สร้ างขึ ้นเหมือนกับสคริ ปต์
2) มีการออกแบบการสอนที่เหมาะสมกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
3) มีการสร้ างชิ ้นงาน และแก้ ปัญหาร่วมกันภายในกลุม่
4) รายงานความก้ าวหน้ าแก่ผ้ สู อนระหว่างที่ทาการอบรมเป็ นระยะ ๆ
5) นาเสนอและเผยแพร่ชิ ้นงานสูร่ ะบบอินเทอร์ เน็ตหรื อเครื อข่ายสังคมออนไลน์
6) ใช้ โปรแกรมสองชนิดสร้ างเนื ้อหา ได้ แก่ หน้ าหลัก หน่วยย่อย แบบทดสอบ
7) อ้ างอิงแหล่งที่มาของข้ อมูล ทังข้
้ อความ รูปภาพ เสียง คลิป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจากผลการเก็บข้ อมูลที่ได้ จากภายหลังจากที่ผ้ วู ิจยั ได้ นาแบบฟอร์ มการให้
คะแนนสือ่ การสอนดิจิทลั ให้ กลุม่ ตัวอย่างประเมินสื่อการสอนดิจิทลั ได้ แก่ สือ่ การสอนชุดแต่งกายราวงมาตรฐาน ละคร
พื ้นบ้ านเรื่ องแก้ วหน้ าม้ า ระบบสุริยะ และการเกิดฝน

ผลการวิจัย
จากผลการให้ คะแนนของผู้สอนและนักศึกษาในชัน้ เรี ยนต่อสื่อการสอนชุดแต่งกายราวงมาตรฐานพบว่าสื่อการ
สอนเรื่ องนี ้มีความถูกต้ องตามเกณฑ์การประเมินเรี ยงลาดับจากค่าเฉลีย่ มากที่สดุ เท่ากับ 3 ในเรื่ องบทเรี ยนในโปรแกรมที่
สร้ างขึ ้นเหมือนกับสคริ ปต์ มีการออกแบบวางแผนการสอนที่เหมาะสมกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มีการสร้ างชิน้ งาน
และแก้ ปัญหาร่วมกันภายในกลุม่ รายงานความก้ าวหน้ าแก่ผ้ สู อนระหว่างที่ทาการอบรมเป็ นระยะๆ นาเสนอและเผยแพร่
ชิ ้นงานสูร่ ะบบอินเทอร์ เน็ตหรื อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยมีค่าเฉลี่ยรองลงมาเท่ากับ 2.9 คือการอ้ างอิงแหล่งที่มาของ
ข้ อมูล ทังข้
้ อความ รูปภาพ เสียง คลิป และค่าเฉลีย่ รองลงมาเท่ากับ 2.1 คือการใช้ โปรแกรมสร้ างเนื ้อหาที่สาคัญครบถ้ วน
ได้ แก่ หน้ าหลัก เมนูหน่วยย่อย แบบทดสอบ ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
จากผลการให้ คะแนนของผู้สอนและนักศึกษาในชันเรี
้ ยนต่อสื่อการสอนชุดละครพื ้นบ้ านแก้ วหน้ าม้ าพบว่าสื่อ
การสอนเรื่ องนี ้มีความถูกต้ องตามเกณฑ์การประเมินเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สดุ เท่ากับ 3 ในเรื่ องมีการออกแบบวาง
แผนการสอนที่เหมาะสมกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มีการสร้ างชิ ้นงาน และแก้ ปัญหาร่วมกันภายในกลุม่ นาเสนอและ
เผยแพร่ ชิ น้ งานสู่ระบบอิน เทอร์ เน็ ต หรื อ เครื อ ข่ายสังคมออนไลน์ โดยมี ค่าเฉลี่ยรองลงมาเท่า กับ 2.9 คื อ บทเรี ย นใน
โปรแกรมที่ สร้ างขึน้ เหมือนกับสคริ ป ต์ รายงานความก้ าวหน้ าแก่ผ้ ูสอนระหว่างที่ท าการอบรมเป็ นระยะๆ การอ้ างอิง
แหล่งที่มาของข้ อมูล ทังข้
้ อความ รูปภาพ เสียง คลิป และค่าเฉลี่ยรองลงมาเท่ากับ 2.1 คือการใช้ โปรแกรมสร้ างเนื ้อหาที่
สาคัญครบถ้ วนได้ แก่ หน้ าหลัก เมนูหน่วยย่อย แบบทดสอบ ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
จากผลการให้ คะแนนของผู้สอนและนักศึกษาในชันเรี
้ ยนต่อสื่อการสอนชุดระบบสุริยะพบว่าสือ่ การสอนเรื่ องนี ้
มีความถูกต้ องตามเกณฑ์การประเมินเรี ยงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สดุ เท่ากับ 3 ในเรื่ องบทเรี ยนในโปรแกรมที่สร้ างขึ ้น
เหมือนกับสคริ ปต์ มีการออกแบบวางแผนการสอนที่เหมาะสมกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม รายงานความก้ าวหน้ าแก่
ผู้สอนระหว่างที่ทาการอบรมเป็ นระยะๆ นาเสนอและเผยแพร่ ชิ ้นงานสูร่ ะบบอินเทอร์ เน็ตหรื อเครื อข่ายสังคมออนไลน์โดยมี
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ค่าเฉลี่ยรองลงมาเท่ากับ 2.8 คือการ อ้ างอิงแหล่งที่มาของข้ อมูล ทังข้
้ อความ รู ปภาพ เสียง คลิป และค่าเฉลี่ยรองลงมา
เท่ากับ 2.1 คือมีการสร้ างชิ ้นงาน และแก้ ปัญหาร่ วมกันภายในกลุ่ม การใช้ โปรแกรมสร้ างเนื ้อหาที่สาคัญครบถ้ วนได้ แก่
หน้ าหลัก เมนูหน่วยย่อย แบบทดสอบ ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
จากผลการให้ คะแนนของผู้สอนและนักศึกษาในชันเรี
้ ยนต่อสื่อการสอนชุดการเกิดฝนพบว่าสือ่ การสอนเรื่ องนี ้
มีความถูกต้ องตามเกณฑ์การประเมินเรี ยงลาดับจากค่าเฉลีย่ มากที่สดุ เท่ากับ 3 ในเรื่ อง มีการออกแบบวางแผนการสอนที่
เหมาะสมกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม มีการสร้ างชิ ้นงาน และแก้ ปัญหาร่ วมกันภายในกลุ่ม รายงานความก้ าวหน้ าแก่
ผู้สอนระหว่างที่ทาการอบรมเป็ นระยะๆ นาเสนอและเผยแพร่ชิ ้นงานสูร่ ะบบอินเทอร์ เน็ตหรื อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดย
มีค่าเฉลี่ยรองลงมาเท่ากับ 2.8 คือการอ้ างอิงแหล่งที่มาของข้ อมูล ทังข้
้ อความ รู ปภาพ เสียง คลิป และค่าเฉลี่ยรองลงมา
เท่ากับ 2.2 คือบทเรี ยนในโปรแกรมที่สร้ างขึ ้นเหมือนกับสคริ ปต์ การใช้ โปรแกรมสร้ างเนื ้อหาที่สาคัญครบถ้ วนได้ แก่ หน้ า
หลัก เมนูหน่วยย่อย แบบทดสอบ ตามลาดับ (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ การประเมินสือ่ การสอนดิจิทลั ชุดต่าง ๆ ของผู้สอนและนักศึกษาในชันเรี
้ ยน
ข้ อพิจารณาการประเมินสื่อการสอน
ชุด
ชุด
ชุด
ดิจิทลั
แต่ งกาย
ละครพืน้ บ้ าน ระบบสุริยะ
ราวงมาตรฐาน แก้ วหน้ าม้ า
1. บทเรี ยนในโปรแกรมที่สร้ างขึ ้น
𝑥̅ = 3.0
𝑥̅ = 2.9
𝑥̅ = 3.0
เหมือนกับสคริ ปต์
S.D. = 0.2
S.D. = 0.3
S.D. = 0.2
2. มีการออกแบบวางแผนการสอนที่
𝑥̅ = 3.0
𝑥̅ = 3.0
𝑥̅ = 3.0
เหมาะสมกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
S.D. = 0.0
S.D. = 0.2
S.D. = 0.2
3. มีการสร้ างชิ ้นงานและแก้ ปัญหาร่ วมกัน
𝑥̅ = 3.0
𝑥̅ = 3.0
𝑥̅ = 2.1
ภายในกลุม่
S.D. = 0.0
S.D. = 0.0
S.D. = 0.2
4. รายงานความ ก้ าวหน้ าแก่ผ้ สู อนระหว่าง
𝑥̅ = 3.0
𝑥̅ = 2.9
𝑥̅ = 3.0
ทาการอบรมเป็ นระยะ
S.D. = 0.0
S.D. = 0.3
S.D. = 0.0
5. น าเสนอและเผยแพร่ ชิ น้ งานสู่ ร ะบบ
𝑥̅ = 3.0
𝑥̅ = 3.0
𝑥̅ = 3.0
อินเทอร์ เน็ตหรื อเครื อข่ายสังคมออนไลน์
S.D. = 0.0
S.D. = 0.0
S.D. = 0.0
6. ใช้ โปรแกรมสองชนิดสร้ างเนื อ้ หาได้ แก่
𝑥̅ = 2.1
𝑥̅ = 2.1
𝑥̅ = 2.1
หน้ าหลัก หน่วยย่อย แบบทดสอบ
S.D. = 0.3
S.D. = 0.2
S.D. = 0.2
7. อ้ างอิงแหล่ง ที่มาของข้ อมูล ทังข้
้ อความ
𝑥̅ = 2.9
𝑥̅ = 2.9
𝑥̅ = 2.8
รูปภาพ เสียง คลิป
S.D. = 0.3
S.D. = 0.3
S.D. = 0.4

ชุด
การเกิดฝน
𝑥̅ = 2.2
S.D. = 0.4
𝑥̅ = 3.0
S.D. = 0.0
𝑥̅ = 3.0
S.D. = 0.0
𝑥̅ = 3.0
S.D. = 0.0
𝑥̅ = 3.0
S.D. = 0.0
𝑥̅ = 2.2
S.D. = 0.4
𝑥̅ = 2.8
S.D. = 0.4

สรุปผลการวิจัย
จากผลของการวิจยั ที่นารู ปแบบการสอนแบบโครงการมาใช้ ในการถ่ายทอดความรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์ พื ้นฐาน
ในชันเรี
้ ยน สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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1. การพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอนโดยประยุกต์วิธีการสอนแบบโครงงาน สามารถนามาปรับใช้ ในรายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารของนักศึกษาครุ ศาสตรบัณฑิตได้ ทาให้ นกั ศึกษาค้ นพบปั ญหาและแก้ ไขจุดบกพร่อง
ของสือ่ การสอนด้ วยตนเอง ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. นักศึกษาสามารถสร้ างสื่อการเรี ยนการสอนจากการประยุกต์ใช้ การสอนแบบโครงการ ทาให้ นกั ศึกษาเกิดทักษะ
จากการปฏิบตั ิ ค้ นพบปั ญหาและแก้ ไขข้ อบกพร่องได้

อภิปรายผลการวิจัย
เนื่องจากผู้วิจยั ต้ องการให้ รูปแบบการสอนเป็ นแบบรวมองค์ความรู้ จึงบูรณาการหลายศาสตร์ มาประยุกต์ร่วมใน
กิจกรรมการสอนครัง้ นี ้ ได้ แก่ ทฤษฎีการเรี ยนรู้ของเจอร์ โรม บรูเนอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร การวัดและการ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ คุณธรรมและการจัดการความมัน่ คงสารสนเทศเข้ ากับการสอนวิธีใช้ โปรแกรมประยุกต์ในการสอน
ครัง้ นี ้ด้ วย จึงส่งผลให้ นกั ศึกษาได้ รับประโยชน์สงู สุดจากการเรี ยน ได้ ทางานเป็ นทีม ได้ รับผิดชอบต่อบทบาทหน้ าที่ที่ได้ รับ
จนนาไปสูก่ ารสร้ างสื่อการสอนดิจิทลั ที่มีคณ
ุ ภาพ นอกจากนี ้ผู้ วิจยั ยังนารู ปแบบการสอนโครงการไปปรับใช้ ในการสอน
รายวิชาอื่น ๆ เช่น การประยุกต์ใช้ ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ในการศึกษา และได้ ผลลัพธ์ที่ใกล้ เคียงกัน

ข้ อเสนอแนะการวิจัยครัง้ ต่ อไป
แนวทางการวิจยั ครัง้ ต่อไป ผู้วิจยั ขอเสนอให้ นารู ปแบบการสอนวิธีอื่นมาประยุกต์ใช้ ในการสอนนั กศึกษาเพื่อ
พัฒนาสื่อการเรี ยนการสอนในห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ เช่น การสอนแบบแก้ ปัญหา การสอนแบบคิดเชิงสร้ างสรรค์
การสอนแบบจาลองสถานการณ์ การใช้ เกมในการสอนคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
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การศึกษาองค์ ประกอบของการจัดการเรี ยนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (SWU)
ที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
Composition of Efficiency Instructional Management General Education of
Srinakharinwirot University
วรสรณ์ เนตรทิพย์
E-mail: kwangswu@hotmail.com
สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ สานักนวัตกรรมการเรี ยนรู้
สุดฤทัย จันทร์ แช่ มช้ อย
สานักนวัตกรรมการเรี ยนรู้
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อ 1.ศึกษาองค์ประกอบของการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษา
ทั่ว ไป (SWU) ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 2. เปรี ย บเที ย บการจัด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าหมวดศึ ก ษาทั่ว ไป (SWU) ที่ มี
ประสิทธิภาพจาแนกตามเพศ และเกรดเฉลี่ย และ 3. พัฒนาแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษา
ทัว่ ไป (SWU) ให้ มีประสิทธิภาพ ดาเนินการเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่ากับกลุม่ ตัวอย่าง ซึ่ง
เป็ นนิ สิตมหาวิทยาลัย ศรี น คริ นทรวิโรฒ โดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ ภูมิ จ านวน 1,300 คน และการสัมภาษณ์ เชิ งลึกกับ
ผู้เชี่ ยวชาญ จานวน 5 คน ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยืนยันอันดับที่ 2 ด้ วย
โปรแกรมสาเร็ จรูป LISREL และเทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื ้อหา (Content Analysis) ผลการวิจยั พบว่า
1. แบบจาลององค์ประกอบของการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) ที่มีประสิทธิภาพ
ที่ได้ ทาการปรั บแก้ มี ความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาจากค่าสถิติเกณฑ์ ที่
ก าหนดไว้ คื อ 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 ประกอบด้ วย 4 ตัวชี ว้ ดั หลัก ได้ แก่
การบริ หารจัดการ การจัดหลักสูตร วิธีการสอนและกิจกรรมการเรี ยนการ และ การประเมินผล
2. นิสิตที่มีเพศ และเกรดเฉลี่ยแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษา
ทัว่ ไป (SWU) ที่มีประสิทธิภาพ ไม่แตกต่างกัน แต่นิสติ ที่เรี ยนในสาขาวิชาแตกต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
3.ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ แนวทางในการจัด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าหมวดศึ ก ษาทั่ว ไป ( SWU) ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ประกอบด้ วย 3 ยุทธศาสตร์ หลัก ได้ แก่ การพัฒนารายวิชา การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ และ
การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผล
คาสาคัญ: วิชาการศึกษาทัว่ ไป การจัดการเรียนการสอน 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

ความสาคัญของปั ญหาวิจัย
แนวทางสาคัญที่ในการพัฒนาประเทศเพื่อนาไปสูค่ วามยัง่ ยืน คือการมุง่ เน้ นการพัฒนาทางด้ านการศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพ เพราะเป็ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้ มีประสิทธิภาพเป็ นไปตามความคาดหวังของสังคมทีไ่ ด้
กาหนดไว้ ในงานวิจยั เชิงคุณภาพของ Crossley and Sprague (2014) ได้ อธิบายว่า ความสาคัญของการเริ่ มต้ นพัฒนา
การศึ ก ษาต้ องไม่ มุ่ ง เน้ น แต่ ก ารพัฒ นาทางด้ านวิ ช าชี พ เพี ย งเท่ า นัน้ แต่ จ ะต้ อ งพัฒ นาทัก ษะพื น้ ฐานทัง้ ทางด้ าน
สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้ กบั ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพร่วมด้ วย สอดคล้ องแนวคิดของนักวิชาการไทย ภิรมย์
กมลรัตน์ กุล (2552) ใน การประชุมเรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณ วุฒ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วันที่ 18 เมษายน 2552 ณ
โรงแรมสยามซิตี ้กรงเทพฯ สรุปได้ วา่ การจัดการเรี ยนการสอนแต่ละหลักสูตรต้ องให้ ความสาคัญกับการจัดการศึกษาทัว่ ไป
(General Education) เพราะว่า เป็ นวิชาที่ช่วยเสริ มให้ นกั ศึกษาสามารถนาความรู้ ทางวิชาชีพไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ และ
เต็มศักยภาพได้ ซึง่ ในหลายครัง้ ที่พบว่านักศึกษาที่เรี ยนวิชาชีพได้ เกรดเฉลีย่ สูงๆ แต่ไม่สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ เมื่อ
ได้ ท างานแล้ ว จึ ง ท าให้ ความรู้ ความเชี่ ย วชาญถู ก สกั ด จากบุ ค คลรอบข้ าง ไม่ ได้ รั บ การยอมรั บ อั น เนื่ อ งมาจาก
บุคลิกลักษณะนิสยั ซึ่งเท่ากับว่า ไม่สามารถใช้ ความรู้ ได้ อย่างเต็มศักยภาพ ภิรมย์ กมลรัตน์กลุ (2552) เสนอว่าการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพนัน้ ต้ องให้ ความสาคัญกับการจัดการศึกษาในรายวิชาทัว่ ไปให้ เข้ มข้ นเช่นเดียวกับวิชาชีพ ราย
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วิชาศึกษาทัว่ ไปที่มีประสิทธิภาพนัน้ ต้ องให้ ความสาคัญกับการทากิจกรรมนอกห้ องเรี ยน กระตุ้นให้ นกั ศึกษาได้ นาความรู้
ทางวิชาชีพไปใช้ จริ งในสังคม ชุมชน ดังภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 สภาพแวดล้ อมทางการศึกษา ทีม่ า ภิรมย์ กมลรัตน์กลุ (2552)
ในประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สูต รระดับ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2548 ก็ ได้ เห็ น
ความสาคัญของการจัดการศึกษาทัว่ ไป โดยประกาศให้ โครงสร้ างหลักสูตร ของแต่ละสาขาวิชา ต้ องมีการจัดการเรี ยนการ
สอนในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (General Education) จานวน 30 หน่วยกิต หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 25 ของหน่วยกิต ในระดับ
ปริ ญ ญาตรี ที่กาหนดให้ เรี ยนไม่น้ อยกว่า 120 หน่วยกิ ต นอกจากนี ย้ ังพบว่ามี งานวิจัยจานวนมากที่ ได้ ทาการศึกษา
เกี่ยวกับรายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ ไป เช่นการศึกษางานวิจยั ของ วรรณพร ฉัตรทอง (2546) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง การ
จัดการเรี ยนการสอนรายวิชาศึกษาทัว่ ไปของหลักสูตรปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒตามความคิดเห็นของ
อาจารย์และนิสติ ได้ ทาการศึกษาความคิดเห็นในด้ าน (1) การจัดหลักสูตร (2) การจัดผู้สอน (3) วิธีการสอน (4) การจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน (5) อาคารสถานที่ สือ่ และอุปกรณ์การสอน และ (6) ด้ านการวัดและประเมินผล งานวิจยั ของ
ปั ทมาสน์ บุ ญ ทรง (2555) ท าวิ จั ย เรื่ อ ง การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไปของหลั ก สู ต รปริ ญ ญ าตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามความคิดเห็นของนักศึกษา ได้ ทาการศึกษาความคิดเห็นในด้ าน (1)หลักสูตร (2) อาจารย์
(3) วิธีการสอน (4)การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน (5)ด้ านอาคารสถานที่ สือ่ และอุปกรณ์การสอน และ(6) ด้ านการวัด
และประเมินผล งานวิจยั ของ สนทยา สาลี (2546) การศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาสถาบันราชภัฏที่มีต่อ
สภาพการจัด การเรี ย นการสอนวิชาพื น้ ฐาน ได้ ท าการศึกษาความคิ ด เห็ นในด้ านเดี ยว คื อ การสืบ ค้ นคว้ าข้ อ มูลของ
นัก ศึก ษาเพื่ อ เพิ่ ม พูน ความรู้ ในรายวิช าศึก ษาทั่ว ไป งานวิจัย ของ อรวัฒ นา ชิ น พัน ธ์ (2548) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง
การศึกษาทรรศนะของนักศึกษาที่มีตอ่ การเรี ยนการสอนระบบกลุม่ ใหญ่วิชาการศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนนั ทา ได้ ทาการศึกษาความคิดเห็นในด้ าน (1) รู ปแบบการสอนระบบกลุม่ ใหญ่ (2) กิจกรรมการเรี ยนการสอน (3) สื่อ
อุปกรณ์ การเรี ยนการสอน และ (4) การวัดและประเมินผล งานวิจัยของ จันทิพร ยุบุญบัน (2544) ได้ ทาการวิจัยเรื่ อง
ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรี ยนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปริ ญ ญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้
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ทาการศึกษาในด้ าน (1) การบริ หารจัดการ (2) ด้ านหลักสูตร (3) ด้ านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรี ยนการสอน และ (4)
ดานการวัดและประเมินผล ในรานงานการวิจยั ของ ขนิษฐกัญญา วินิจฉัยกุล., อรุณี วิริยะจิตรา และวันเพ็ญ ชัยกิจมงคล.
(2545) เรื่ อง รายงานการวิจยั โครงการศึกษาแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปใน
มหาวิทยาลัยเชี ย ได้ อธิ บายว่า การจัดการเรี ยนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปจะต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนรู้ เกิ ดความ (1) เห็น
ความสาคัญของปรัชญาการจัดการศึกษาวิชาทั่วไป (2) การสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีให้ กับวิชาศึกษาทั่วไป และ (3) การ
จัดการด้ านอารมณ์ ความรู้ สกึ ของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาศึกษาทัว่ ไป สุวิมล ตังสั
้ จพจน์ (2540) ได้ อธิบายถึงแนวทาง
ในการศึกษาถึงองค์ประกอบของการจัดการเรี ยนการสอนว่า ควรจะศึกษาในด้ านความสนใจต่อ รายวิขาด้ วย เพราะว่าใน
การจัด การศึ ก ษาระบบบัง คับ เลื อ ก รายวิ ช าที่ จ ะบัง คับ นัน้ ควรที่ จ ะอยู่ในความสนใจของนัก ศึ ก ษาจึ ง จะส่ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรี ยนการสอน ทังนี
้ ้จากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมเบื ้องต้ นดังกล่าว แสดงให้ เห็นอย่าง
ชัดเจนว่า การศึกษาวิจัยในประเด็ นดังกล่าว ยังคงอยู่ในความสนใจของนักวิจยั ทางการศึกษาเป็ นจานวนมาก เพื่อนา
ผลการวิจยั มาใช้ ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน สาหรับมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒนัน้ การจัดการเรี ยนการ
สอนรายวิชาศึกษาทัว่ ไปเป็ นบทบาทของสานักนวัตกรรมการเรี ยนรู้ มีฐานะเทียบเท่ากับคณะ มีค ณาจารย์ ประจาทังใน
้
สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ ซึ่งก็พบว่ามีปัญหาในการจัดการเรี ยนการสอนหลายด้ าน ทังในด้
้ าน
ผู้สอน ด้ านหลักสูตร และด้ านผู้เรี ยน เป็ นต้ น ผู้วิจยั จึงมีความประสงค์ที่จะทาการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน
รายวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อให้ ผลการวิจยั เป็ นประโยชน์ในทางการบริ หารจัดการมากที่สดุ

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.ศึกษาองค์ประกอบของการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) ที่มีประสิทธิภาพ
2. เปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) ที่มีประสิทธิภาพ
จาแนกตามเพศ กลุม่ สาขาวิชา และเกรดเฉลีย่
3. พัฒนาแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) ให้ มีประสิทธิภาพมาก
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ได้ อาศัยแนวคิดของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้ าง
หลักของการจัดการเรี ยนการสอนไว้ ว่า มีองค์ประกอบหลัก สาคัญ 4 ด้ าน ได้ แก่ การบริ หารจัดการ การจัดหลักสูตร
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรี ยนการสอน และการประเมินผล ประกอบกับผลการวิจยั เป็ นจานวนมากที่ได้ ทาการศึกษา
เกี่ยวกับองค์ประกอบของการจัดการเรี ยนการสอน ดังเช่น วรรณพร ฉัตรทอง (2546) ปั ทมาสน์ บุญทรง (2555) อรวัฒนา
ชินพันธ์ (2548) สนทยา สาลี (2546) จันทิพร ยุบญ
ุ บัน (2544) ขนิษฐกัญญา วินิจฉัยกุล., อรุณี วิริยะจิตรา และวันเพ็ญ
ชัยกิจมงคล.(2545) ล้ วนแต่ให้ ความสาคัญกับองค์ประกอบของการจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ข้ างต้ น นอกจากนี ้งานวิจัยต่างประเทศ ดังเช่น Leonidas , Christiana
and Charalambos (2013) ได้ ดาเนินการสังเคราะห์งานวิจยั เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน ก็ได้ เสนอว่า โครงสร้ างหลัก
ของการจัดการเรี ยนการสอน ประกอบด้ วย การกาหนดเป้าหมาย (Orientation) โครงสร้ างพื ้นฐาน (Structuring) การตัง้
ข้ อคาถาม (Questioning) รู ปแบบการสอน (Teaching modeling) การประยุกต์ใช้ เทคนิคที่หลากหลาย (Application)
สภาพแวดล้ อมในห้ องเรี ยน (The classroom as a learning environment) การจัดการเวลา (Management of time) และ
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การวัด ประเมิ น ผล(Assessment) ซึ่ ง เมื่ อ ท าการจั ด กลุ่ม แล้ ว ก็ ล้ ว นแต่ ส อดคล้ อ ง สอดแทรกอยู่ ใ นหมวดหมู่ ต าม
พระราชบัญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 ในการวิ จัย ครั ง้ นี ้ ผู้วิ จัย จึ ง ได้ ด าเนิ น การก าหนดโครงสร้ างหลัก ขอ
องค์ประกอบของการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็ นกรอบแนวคิดใน
การวิจยั ดังนี ้

การบริ หาร
จัดการ
การจัด
หลักสูตร

การจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาหมวด
ศึกษาทัว่ ไป (SWU) ที่
มีประสิทธิภาพ

การสอนและ
กิจกรรมฯ

การ
ประเมินผล

ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนใน
รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีดาเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั แบบผสมผสาน (Mixed Method) ดาเนินการวิจยั เชิงปริ มาณด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) และดาเนินการวิจยั เชิงคุณภาพด้ วยเทคนิคการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-Depth Interview) วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้ แก่ นิสติ ระดับปริ ญญาตรี ที่เรี ยนในปี การศึกษา 1/2556 มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประมาณ 13,000 คน
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กลุ่ม ตัวอย่าง ได้ แ ก่ นิ สิต ระดับ ปริ ญ ญาตรี ที่ เรี ย นในปี ก ารศึก ษา 1/2556 มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโรฒ
ประมาณ 1,300 คน โดยใช้ เกณฑ์ ที่ร้อยละ 10 ของประชากรทัง้ หมด และด าเนิน การสุ่ม แบบแบ่งชัน้ ภูมิ (Stratified
random sampling) โดยใช้ คณะเป็ นตัวแบ่งชันภู
้ มิ (Stratified)
กลุม่ เป้าหมาย ได้ แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้ วย ผู้บริ หารระดับคณบดีมหาวิทยาลัยของ
รัฐ ผู้บริ หารระดับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐ กรรมการสมาคมการวิจยั แห่งชาติ ผู้บริ หารฝ่ ายบุคคลของบริ ษัท
ปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์ การจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาศึกษาทัว่ ไป
รวมจานวน 5 คน เพื่อสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒ นาการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
(SWU) ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 21 ข้ อคาถาม มีค่า
อานาจจาแนกรายข้ ออยูร่ ะหว่าง .406 - .707 มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .836
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับกับกลุม่ ตัวอย่าง ซึ่งเป็ น
นิสิตระดับปริ ญญาตรี ที่เรี ยนในปี การศึกษา 1/2556 มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประมาณ 1,300 คน ด้ วยตนเอง
โดยการสุม่ (Random) จากสาขาวิชา และชันปี
้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ดาเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยเทคนิค การวิเคราะห์ องค์ ประกอบเชิ งยืนยัน อัน ดับที่ 2 (Secondary Confirm
Factor Analysis) ด้ ว ยเทคนิ ค โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ LISREL Version 8.72 และเทคนิ ค การวิ เคราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดี ย ว (One – Way ANOVA) ในกรณี ที่ ค่ า สถิ ติ ท ดสอบ F – test มี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ จะด าเนิ น การ
เปรี ยบเทียบรายคู่ด้วยเทคนิค LSD และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้ จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-Depth Interview)
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) ตามแนวคิดของ Alan and Robert (1995) นามา
วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้ จากความเป็ นจริ งโดยไม่เจือปนความรู้ สึก และความคิดเห็นของผู้วิจัยเข้ าไปด้ วย โดยใช้ ภาพรวม
ทังหมดของข้
้
อมูลโดยไม่แยกส่วน (Holistic) ทัง้ นีผ้ ้ วู ิจัยได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากการถอดเทปคาพูดที่ได้ จากการ
สัมภาษณ์

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. แบบจาลององค์ประกอบของการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) ที่มีประสิทธิภาพ
ที่ได้ ทาการปรั บแก้ มี ความกลมกลืนกับข้ อมูลเชิ งประจักษ์ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาจากค่าสถิติเกณฑ์ ที่
ก าหนดไว้ คื อ 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 ประกอบด้ วย 4 ตัวชี ว้ ดั หลัก ได้ แก่
การบริ หารจัดการ (admin) มีค่านา้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution) เท่ากับ .63 การจัด
หลัก สูต ร (curri) มี ค่ า น า้ หนัก องค์ ป ระกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution) เท่ า กับ .93 วิ ธี ก ารสอนและ
กิ จกรรมการเรี ย นการสอน (teac) มีค่าน า้ หนัก องค์ ป ระกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution) .81 และ การ
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ประเมินผล (eval) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution) เท่ากับ .87 รายละเอียดแต่ละ
ตัวชี ้วัดหลัก มีดงั นี ้
- การบริ หารจัดการ (admin) ประกอบด้ วย 5 ตัวชี ้วัดย่อย ได้ แก่ (1) อานวยความสะดวกในการทากิจกรรมใน
รายวิชาต่างๆ ด้ วยขันตอนที
้
่ไม่ย่งุ ยาก (2) จัดให้ นิสิตแต่ละสาขาวิชาได้ เรี ยนในวิชาที่สนับสนุนความก้ าวหน้ าในวิชาชีพ
(3) ให้ นิสิตมีอิสระในการเลือกเรี ยนวิชาได้ ด้วยตนเอง ตามความสนใจ และความถนัด (4) จัดให้ นิสิตแต่ละสาขาวิชาได้
เรี ยนในรายวิชาที่สอดคล้ องกับความต้ องการ ความสนใจ และ (5) จัดอาจารย์ผ้ สู อนที่เข้ าใจธรรมชาติของนิสิตในแต่ละ
สาขาวิชา มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution) มีคา่ อยูร่ ะหว่าง .56 - .75
- การจัดหลักสูตร (curri) ประกอบด้ วย 5 ตัวชี ้วัดย่อย ได้ แก่ (1) เนื ้อหาของรายวิชาต่างๆ สามารถนาไปใช้ ในการ
ทางานจริ งได้ (2) มีค่มู ือแนะนารายวิชาต่างๆ อย่างละเอียดให้ นิสิตได้ ศึกษาก่อนเลือกเรี ยน (3) ให้ นิสติ มีสว่ นร่ วมในการ
พัฒนารายวิชาใหม่ๆ (4)มีวิชาให้ เลือกหลากหลาย และ (5) เนื ้อหาของรายวิชาต่างๆ มีความทันสมัย เป็ นสากล มีค่า
น ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution) มีคา่ อยูร่ ะหว่าง .50 - .65
- วิธีการสอนและกิจกรรมการเรี ยนการสอน (teac) ประกอบด้ วย 5 ตัวชี ้วัดย่อย ได้ แก่ (1) ให้ นิสิตได้ เสนอแนะ
กระบวนการเรี ยนที่สอดคล้ องบริ บทของสาขาวิชา (2) สอนให้ นาองค์ความรู้ในทางทฤษฎีไปสูก่ ารปฏิบตั ิให้ เห็นผลจริ ง (3)
อาจารย์ รับฟั งความคิดเห็น ของนิ สิต ให้ เสรี ภาพทางวิชาการแก่นิ สิตอย่างเต็ มที่ (4) สอนโดยการให้ นิสิต ได้ ลงมือท า
โครงการ/การวิจัย จริ ง และ (5) เน้ น การท ากิ จ กรรมในห้ อ งเรี ย นมากกว่า การฟั ง บรรยาย มี ค่า น า้ หนัก องค์ ป ระกอบ
มาตรฐาน () (Standardized Solution) มีคา่ อยูร่ ะหว่าง .65 - .75
- การประเมิ นผล (eval) ประกอบด้ วย 4 ตัวชี ว้ ัดย่อย ได้ แก่ (1) มี การให้ คะแนนที่ เป็ น ธรรม ไม่ลาเอีย ง (2)
ประเมินที่ทกั ษะและความสามารถมากกว่าความรู้ ทางทฤษฏีหลักการ (3) อาจารย์ให้ ข้อมูลย้ อนกลับแก่นิสิตเป็ นระยะ
เพื่อให้ เกิดการปรับปรุงผลงาน (4) ประเมินที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
() (Standardized Solution) มีคา่ อยูร่ ะหว่าง .62 - .68 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังภาพประกอบ 3

ภาพประกอบ 3 ผลการวิเคราะห์แบบจาลององค์ประกอบของการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษา
ทัว่ ไป (SWU) ที่มีประสิทธิภาพ
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2. นิสติ เพศชายกับเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) ที่มี
ประสิทธิ ภาพ ไม่แตกต่างกัน นิสิตสาขาสังคมศาสตร์ /มนุษยศาสตร์ กับวิทยาศาสตร์ /เทคโนโลยี มีความคิดเห็นต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่ วไป (SWU) ที่มี ประสิท ธิ ภาพ แตกต่างกัน โดยพบว่านิ สิตสาขาสาขา
สังคมศาสตร์ /มนุษยศาสตร์ รู้ สกึ ว่าการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) มีประสิทธิภาพสูงกว่า
นิสติ สาขาวิทยาศาสตร์ /เทคโนโลยี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนิสติ ที่มีเกรดเฉลี่ยน้ อยกว่า 2.50 ระหว่าง
2.51 – 3.50 และมากกว่า 3.51 มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (SWU) ที่ มี
ประสิทธิภาพ ไม่แตกต่างกัน
3. ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ แนวทางในการจัด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าหมวดศึ ก ษาทั่ว ไป ( SWU) ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ประกอบด้ วย 3 ยุทธศาสตร์ หลัก ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ด้ านการพัฒนารายวิชา ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้ าน
การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้ านการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผล
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 ด้ านการพัฒนารายวิชา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒควรที่จะมีการระดมสมองจากอาจารย์ในหน่วยงานที่รับผิดชอบวิชาหมวดศึกษา
ทัว่ ไป (SWU) และอาจารย์จากคณะต่างๆ เพื่อร่วมกันหารื อเกี่ยวกับจานวนวิชาให้ มีความหลากหลาย และตอบสนองกับ
ความเจริ ญก้ าวหน้ าในวิชาชีพของนิสติ แต่ละสาขาวิชา รวมทัง้ รายวิชาต่างๆ ควรที่จะมีความทันสมัย มีความเป็ นวิชาการ
และสามารถนาไปใช้ ได้ จริ งในวิถีชีวิตของสังคมสมัยใหม่ มีเป้าหมาย ตัวชี ้วัด และมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี ้
เป้าหมาย
1. การพัฒนาจานวนวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) ให้ มีปริ มาณเพิ่มมากขึ ้น
2. การพัฒนารายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) มีความเป็ นศาสตร์ ที่ชดั เจน สามารถใช้ ได้ จริ งในสังคมสมัยใหม่
สอดคล้ องกับความต้ องการของนิสติ แต่ละสาขาวิชา
3. การพัฒนาคูม่ ือเพื่อนาเสนอรายละเอียดของรายวิชาต่างๆ ในหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ นิสติ
ได้ ตดั สินใจเลือกด้ วยตัวเอง
ตัวชี ้วัด
1. จานวนรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU)
2. จาโครงการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) กับ
อาจารย์คณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
3. คูม่ ือแนะนารายวิชาต่างๆ ในหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU)
มาตรการ/กลยุทธ์
1. ทาการสารวจความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่มีต่อเนื ้อหาในรายวิชาต่างๆ ในหมวด
ศึกษาทัว่ ไป (SWU) เดิมที่มีอยู่ เพื่อทราบถึงทัศนคติที่แท้ จริ ง
2. ทาการสารวจเกี่ยวกับความต้ องการด้ านเนื ้อหา รายวิชา จุดมุง่ หมาย ของนิสติ มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่ต้องการให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) ได้ นาเป็ น
ข้ อมูลในการพัฒนารายวิชาต่างๆ ให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ และความสนใจของนิสติ
3. ส่งเสริ มให้ อาจารย์ในหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) ได้ พฒ
ั นา
รายวิชาต่างๆ ให้ มีจานวนที่มากพอสมควร และความน่าสนใจมากยิ่งขึ ้น เพื่อเป็ นตัวเลือกให้ กบั นิสติ
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4. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการระหว่างอาจารย์ในแต่ละคณะ กับหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการเรี ยนการ
สอนรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) เพื่อร่วมกันพัฒนารายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ ไป ให้ มีจานวนที่เพิ่มมากขึ ้น และมี
ความน่าสนใจ สอดคล้ องกับ ธรรมชาติของนิสิตแต่ละสาขาวิชา และให้ ยังคงเอกลักษณ์ ของการเป็ นวิชาศึกษาทั่วไป
(Generation Education)
5. จัดโครงการประกวดการจัดทาคูม่ ือแนะนารายวิชาในหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) โดยให้ นิสติ เป็ นผู้จดั ทา และ
มีการตังรางวั
้
ลให้ กบั ผู้ชนะ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มให้ นิสติ เป็ นผู้เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาต่างๆ ด้ วยตนเอง ซึง่ จะ
ทาให้ กลุม่ นิสิตเกิดความสนใจในรายละเอียดของรายวิชาศึกษาทัว่ ไปมากยิ่งขึ ้น และเห็นทัศนคติที่แท้ จริ งที่มีต่อรายวิ ชา
หมวดศึกษาทัว่ ไป
6. ควรมี ก ารท าประชาพิ จารณ์ รายวิชาใหม่ในหมวดศึกษาทั่วไป (SWU) ที่ ได้ พัฒ นาขึน้ เพื่ อ ให้ นิ สิต และ
คณาจารย์คณะต่างๆ ได้ ร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีตอ่ เนื ้อหาสาระ ในรายวิชาดังกล่าว เพื่อเป็ นข้ อมูลในการปรับปรุง ก่อน
นาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนจริ ง
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 ด้ านการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒควรจะมุ่งเน้ นให้ อาจารย์ที่เป็ นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาหมวด
ศึกษาทัว่ ไป (SWU) ได้ พฒ
ั นาตนเองในด้ านการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ในเทคนิควิธีการต่างๆ
เช่น Active Learning , Project Base Learning เป็ นต้ น ด้ วยกระบวนการทาวิจัยเชิงลึก เพื่อพัฒนาเทคนิคการจัดการ
เรี ยนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอยู่ให้ มีความน่าสนใจ รวมทังส่
้ งเสริ มให้ อาจารย์ ได้ เป็ นวิทยาการทังภายใน
้
และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ในการให้ บรรยายความรู้ เกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนด้ วยเทคนิควิธีการใหม่ๆ ซึง่ จะเป็ นการ
พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ได้ เป็ นอย่างดี มีเป้าหมาย ตัวชี ้วัด และมาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี ้
เป้าหมาย
1. การส่งเสริ มให้ เกิดงานวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU)
ของอาจารย์ที่รับผิดชอบ
2. การส่งเสริ มให้ มีการเชิญอาจารย์ที่รับผิดชอบในการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU)
ไปเป็ นวิ ท ยากรเพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ เทคนิ ค การจัด การเรี ย นการสอนแบบใหม่ ๆ ทัง้ ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
3. การส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด โครงการศึ ก ษาดู ง านแบบฝั ง รากลึ ก (เป็ นระยะเวลาไม่ น้ อยกว่ า 1 ภาคเรี ย น)กั บ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อให้ อาจารย์ที่รับผิดชอบจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) ได้ ศกึ ษา
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน รายละเอียดของรายวิชาศึกษาทัว่ ไปในต่างประเทศ
ตัวชี ้วัด
1. จานวนงานวิจยั เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) ของอาจารย์
ที่รับผิดชอบ
2. จานวนของการเชิญอาจารย์ที่รับผิดชอบในการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) ไป
เป็ นวิทยากรเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรี ยนการสอนแบบใหม่ๆ ทังภายในและภายนอกมหาวิ
้
ทยาลัย
3. จานวนของอาจารย์ที่ได้ เข้ าร่ วมโครงการศึกษาดูงานแบบฝังรากลึก (เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรี ยน)
กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
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มาตรการ/กลยุทธ์
1. จัดสรรงบประมาณให้ กับอาจารย์ที่รับผิด ชอบพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
(SWU) ได้ ทาการวิจยั โดยกาหนดขอบเขตที่ชดั เจน เกี่ยวกับการพัฒนาเทคนิคการจัดการเรี ยนการสอนแบบใหม่ๆ ที่เป็ น
นวัตกรรมในการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) ตลอดจนเป็ นการพัฒนาเนื ้อหาใหม่ๆ ทันสมัย
น่าสนใจ ที่จะเป็ นประโยชน์ในการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU)
2. อานวยความสะดวกให้ กับอาจารย์ ที่ได้ รับการเชิญ เป็ นวิทยากรในด้ านการเผยแพร่ ความรู้ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับนวัตกรรมในการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) และเนื ้อหา
ใหม่ๆ ทันสมัย น่าสนใจในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) เพื่อที่จะเป็ นการพัฒนาศักยภาพขันสู
้ งของอาจารย์ ตลอดจน
การสร้ างชื่อเสียงให้ กบั มหาวิทยาลัย
3. จัดทาบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Understanding, MOU) กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อให้
อาจารย์ที่รับผิดชอบจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) ที่มีความพร้ อม ได้ ศกึ ษาดูงานแบบฝักราก
ลึก (เป็ น ระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่า 1 ภาคเรี ย น) เพื่ อ ให้ เกิ ด การเรี ย นรู้ เกี่ ย วกับ กระบวนการจัด การเรี ย นการสอน การ
บริ หารงาน และเนื ้อหาเพื่อนามาพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) ให้ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ ้น
4. ส่งเสริ มให้ อาจารย์ที่รับผิดชอบการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) ได้ เข้ าร่ วมการ
ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ และการสัมมนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนารายวิชาศึกษาทัว่ ไป ทังในและต่
้
างประเทศ และนา
องค์ความรู้ดงั กล่าว มาเขียนสรุปเป็ นรายงานผลการเข้ าประชุมแล้ วเผยแพร่ให้ กบั อาจารย์คนอื่นๆ ได้ เกิดการเรี ยนรู้
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 ด้ านการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผล
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒควรให้ ความสาคัญกับการเปิ ดพื ้นที่ให้ นิสิต และอาจารย์ที่รับผิดชอบการจัดการ
เรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) ได้ มีโอกาสในการนาเสนอผลการดาเนินโครงการต่างๆ ที่ได้ เรี ยนใน
รายวิช าหมวดศึกษาทั่วไป (SWU) ให้ กับ สังคมทั่งภายในและภายนอกมหาวิท ยาลัย ได้ รับ รู้ เพื่ อ ให้ นิ สิต เกิ ด ความ
ภาคภูมิใจในผลการทางาน และเป็ นการกระตุ้นให้ นิสติ เกิดการรับรู้ และตระหนักว่า กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน เน้ น
ที่การนาความรู้ไปใช้ ในการดาเนินงาน มากกว่าการนัง่ ฟั งบรรยายเพื่อให้ ได้ ความรู้ เพียงเท่านัน้ มีเป้าหมาย ตัวชี ้วัด และ
มาตรการ/กลยุทธ์ ดังนี ้
เป้าหมาย
1. หาพื ้นที่ในการนาเสนอโครงการต่างๆ ที่ได้ เรี ยนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) ให้ กบั สังคมทัง่ ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยได้ รับรู้
2. สร้ างความตระหนักให้ เกิ ดขึ ้นกับทัง้ นิสิตและอาจารย์ ให้ ได้ รับทราบร่ วมกันว่า เป้าหมายของการเรี ยนใน
รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) มุง่ เน้ นที่การนาความรู้ไปใช้ มากกว่าเพียงการเข้ าใจในทฤษฎีและหลักการ
ตัวชี ้วัด
1. จานวนพื ้นที่ในการนานาเสนอโครงการต่างๆ ที่ได้ เรี ยนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) ให้ กับสังคมทัง่
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น การฉาย Clip VDO ผลการดาเนินโครงการผ่านโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ภายในของ
มหาวิทยาลัย การนาเสนอผลงานผ่าน Web side ของมหาวิทยาลัย การจัดทาจุลสารเกี่ยวกับผลงานของนิสิตที่ได้ ทาใน
รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU)
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มาตรการ/กลยุทธ์
1. จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาพื ้นที่ ช่องทางนาเสนอโครงการต่างๆ ที่ได้ เรี ยนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
(SWU) เช่น การฉาย Clip VDO ผลการดาเนินโครงการผ่านโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์ภายในของมหาวิทยาลัย การนาเสนอ
ผลงานผ่าน Web side ของมหาวิทยาลัย การจัดทาจุลสารเกี่ยวกับผลงานของนิสิตที่ได้ ทาในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป
(SWU)
2. การกาหนดรางวัลสาหรับนิสติ ที่สามารถนาเสนอโครงการต่างๆ ที่ได้ เรี ยนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU)
ในช่องทางต่างๆ
3. สารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่พึงประสงค์ ในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
(SWU) ตามความคิดเห็นของนิสิต เพื่อให้ อาจารย์ได้ นามาปรับใช้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวด
ศึกษาทัว่ ไป (SWU)

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. องค์ประกอบหลักทัง้ 4 สอดคล้ องกับแนวคิดของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 วรรณพร ฉัตร
ทอง (2546) ปั ทมาสน์ บุญทรง (2555) อรวัฒนา ชินพันธ์ (2548) สนทยา สาลี (2546) จันทิพร ยุบญ
ุ บัน (2544) ขนิษฐ
กัญ ญา วิ นิ จ ฉัย กุ ล., อรุ ณี วิ ริย ะจิ ต รา และวัน เพ็ ญ ชัย กิ จ มงคล (2545) Leonidas, Christiana and Charalambos
(2013) ที่อธิบายว่า การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพต้ องให้ ความสาคัญกับองค์ประกอบหลัก 4 ด้ าน ได้ แก่ การบริ หาร
จัดการ การจัดหลักสูตร วิธีการสอนและกิจกรรมการเรี ยนการสอน และการประเมินผล เพราะในการจัดการศึกษาที่
มุ่งเน้ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันการศึกษาสมัยใหม่ จะต้ องมีความสาคัญขององค์ประกอบดังกล่าวอยู่ ซึ่ง
แสดงให้ เห็นถึงความมีระบบในสถาบันการศึกษาที่ครบทุกวงจร ดังนัน้ ในการจัดการศึกษาทุกระดับ ตังแต่
้ ระดับอนุบาล
ถึงมหาวิทยาลัย ก็จะต้ องให้ ความสาคัญกับองค์ประกอบ หลักทัง้ 4 ด้ าน เช่นเดียวกัน และถือได้ วา่ เป็ นระบบสากลทัว่ โลก
ที่ทกุ สถาบันการศึกษาต้ องให้ ความสาคัญ (Halpem, 1994)
ในการการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) ที่มีประสิทธิภาพ องค์ประกอบที่นบั ได้ ว่า
มี ความสาคัญ มากที่สุด คื อ การจัด หลัก สูต ร (curri) มี ค่า น า้ หนักองค์ ป ระกอบมาตรฐาน (Standardized Solution)
เท่ากับ .93 เป็ นเพราะว่า ในระดับอุดมศึกษานัน้ มีปรัชญาในการเรี ยน เพื่อมุง่ เน้ นสูก่ ารพัฒนาอาชีพ ที่มนั่ คงในอนาคต
ของนิสิต การที่จะตัดสินใจเลือกเรี ยนในสาขาวิชา หรื อมหาวิทยาลัยใดนัน้ นิสิตจะต้ องมีข้อมูล สาคัญ ในการตัดสินใจ
ได้ แก่ หลักสูตร และสาชาวิชาที่จะเรี ยน เพื่อที่จะได้ สอดคล้ องกับความมุ่งหมายในอนาคตทางด้ านอาชี พของตนเอง
หลักสูตร จึงนับได้ ว่าเป็ นสิ่งสาคัญแรก ในการตัดสินใจเลือกที่จะศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ตนเองรู้สกึ พึงพอใจ (Smith,
Stanley& Shores, 1957;พิณสุดา สิริธรังศรี , 2552; วิทยากร เชียงกูล, 2552) ซึ่ง Good (1973) ได้ อธิบายว่า หลักสูตร
เป็ น เนื ้อหาวิชาที่จดั ไว้ เป็ นระบบให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศกึ ษาเพื่อให้ จบชันหรื
้ อรับประกาศนียบัตรในหมวดวิชาสาคัญ สอดคล้ องกับ
แนวคิดของ Caroline and Alan (2016) ที่ได้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกรอบแนวคิดในทางทฤษฏีในการพัฒนาครูในขันสู
้ งว่า
ลาดับแรกของการพัฒนาครู ให้ มีศกั ยภาพ คือการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตังแต่
้ ในระดับมหาวิทยาลัย ที่จะต้ องให้
ความสาคัญกับการพัฒนาหลักสูตรให้ มีความเป็ นมาตรฐาน สากล รายวิชาต่างๆ ที่จะจัดสอนให้ กบั นักศึก ษาครู จะต้ อง
ประกอบไปด้ วยองค์ความรู้ ที่ทนั สมัย เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง และทีสาคัญ จะต้ องมีความหลากหลาย เพียงพอที่จะ
เป็ นตัวเลือกที่ดีให้ กบั นักศึกษาได้ เลือกเรี ยนได้ ตามความสนใจ ภายใต้ กรอบของวิชาชีพครู อาจจะให้ นกั ศึกษาได้ มีสว่ น
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ร่ ว มในการเสนอรายวิช าที่ น่า สนใจเพื่ อ ให้ ท างมหาวิท ยาลัย ได้ น าไปใช้ ในการพัฒ นาหลักสูต รต่อ ไป สอดคล้ อ งกับ
ผลการวิจัยในครัง้ นี ้ ที่พบว่า ตัวชีว้ ดั เรื่ อง ให้ นิสิตมีส่วนร่ วมในการพัฒนารายวิชาใหม่ๆ และเนื ้อหาของรายวิชาต่างๆ
สามารถนาไปใช้ ในการทางานจริ งได้ มีคา่ น ้าหนักองค์ประกอบสูงที่สดุ แสดงให้ เห็นถึง ความสาคัญของหลักสูตรที่จะต้ องมี
ความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้เรี ยนได้ อย่างเต็มที่ และที่สาคัญจะต้ องมีความทันสมัย และทัน
ต่อเหตุการณ์ สอดคล้ องกับแนวคิดของ Yachina (2015) ที่ได้ ทาการศึกษาในการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยของ
ประเทศรัสเซีย ที่ระบุถึงปั ญ หาสาคัญหนึ่งในการจัดการศึกษาที่จะต้ องเร่ งพัฒนาคือ ด้ านหลักสูตร เพราะนับได้ ว่าเป็ น
หัวใจสาคัญของการพัฒนาประเทศ หลักสูตรที่สอดคล้ องกับความต้ องการทางด้ านเศรษฐกิจ สังคม และปรัชญาการเมือง
จะช่วยทาให้ เกิดการพัฒนาประเทศได้ อย่างมีทิศทาง และต้ องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ วด้ วย โดยมี
การกาหนดระยะเวลาในการพัฒ นาหลักสูตรให้ เกิดขึน้ อย่างเป็ นประจาในมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ
Ivana, Dragan and Shane (2016) ที่ได้ ทาการศึกษาว่า องค์ประกอบใดของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่จะมี
ส่วนสาคัญในการตัดสินใจในการเลือกเรี ยนระดับอุดมศึกษาของนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ตัวแปรที่
สาคัญ คือ หลักสูตรของมหาวิทยาลัย นักเรี ยนจะตัดสินใจเลือกเรี ยนในมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตร สาขาวิชาให้ เลือก
หลากหลาย มีความทันสมัย ซึ่งปั จจัยดังกล่าว มีคุณค่า (Value) มากพอๆ กับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย สอดคล้ องกับ
Taba (1962) นักวิชาการรุ่ นบุกเบิกเรื่ องหลักสูตร ที่ได้ กล่าวไว้ นานแล้ วว่า หลักสูตร เป็ นแผนการเรี ยนรู้ ที่ประกอบด้ วย
จุดประสงค์และจุดหมายเฉพาะ เนื ้อหาวิชา วิธีการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผล หากหลักสูตรมีความน่าสนใจ
ทันสมัย ตอบสนองสังคม ก็ย่อมที่จะทาให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดประสิทธิ ภาพสูงสุดได้ ข้ อสรุ ปดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ ว่า ในการ
จัดการหลักสูตรของรายวิชาศึกษาทัว่ ไป ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ คงจะต้ องเน้ นเรื่ องการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้
มีรายวิชาในจานวนมากขึ ้น เพื่อให้ ตอบสนองกับความต้ องการของนิสิต ซึ่งมีสาขาวิชาเป็ นจานวนมากในมหาวิทยาลัย
เพื่อให้ นิสติ ได้ เลือกเรี ยนได้ ตรงกับความต้ องการ และสนับสนุนวิชาชีพได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การประเมินผล (eval) มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized Solution) เท่ากับ .87 นับเป็ น
องค์ประกอบที่มีความสาคัญรองลงมาเป็ นอันดับที่ 2 เพราะว่า ในการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาศึกษาทัว่ ไปของ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ รวมถึงมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทย ส่วนใหญ่แล้ วจะเป็ นกลุม่ ใหญ่ และใช้ ผ้ สู อน
หลายคน ซึ่งส่งผลทาให้ เกิดความไม่เป็ นมาตรฐานในการประเมินผล เนื่อ งจาก เป็ นธรรมชาติของการศึกษาขัน้ สูง ที่
อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาแตกต่างกันออกไป การอธิบายทางวิชาการจึงย่อมที่จะมีความแตกต่างกันออกไป
แม้ ว่า รายวิชาที่สอนจะมีคาอธิบายรายวิชาแบบเดียวกันก็ตาม (Ratneswary. & Rasiah, 2014) ในการวิจัยครัง้ นี ้ การ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) ให้ ความสาคัญกับ การที่อาจารย์ให้ ข้อมูลย้ อนกลับแก่
นิสิตเป็ นระยะ เพื่อให้ เกิดการปรับปรุ งผลงาน (มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution) มาก
ที่สดุ เท่ากับ คือ .68 นับได้ ว่าสูงที่สดุ ) ซึ่งเป็ นข้ อมูลในมุมมองของนิสติ ผู้เรี ยน นับได้ วา่ สอดคล้ องกับปรัชญาของการจัด
การศึกษาในวิชาหลักสูตรทัว่ ไป ที่เน้ นความสาคัญของ การศึกษาอย่างเสรี (liberal education) ที่ให้ ความสาคัญกับการ
แสวงหาความรู้ อย่ า งเป็ นอิ ส ระโดยไม่ เน้ นที่ เนื อ้ หาวิ ช า การเรี ย นรู้ แบบนี จ้ ะชวยให้ ผู้เรี ย นตระหนัก ถึ ง ความเป็ น
มนุษยและธรรมชาติของโลก ผู้เรี ยนมีโอกาสเรี ยนรู้ ตนเอง สะท้ อนความเชื่อและมีทางเลือกในการคิดวิเคราะห์สร้ างสรรค์
และหาแนวทางในการแก้ ปัญหา มีความรอบรู้ ในประเด็นต่างๆ ทังในระดั
้
บบุคคล วิชาชีพ และสังคม (Harvard, 2007;
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2550) จากปรัชญาดังกล่าว นอกจากการประเมินผลจะเป็ นการตัดสินนิสิตด้ วยเกรด แล้ ว ยังมีมิติ
สาคัญที่จะต้ องพิจารณา คือ มิติการประเมินเพื่อการพัฒนา และการประเมินเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต นอกจากนี ้
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ประสิทธิ ภาพในด้ านการประเมินยังจะต้ องให้ ความสาคัญกับ ประเมินที่ทกั ษะและความสามารถมากกว่าความรู้ ทาง
ทฤษฏีหลักการ สอดคล้ องกับแนวคิดของ ทิวตั ถ์ มณีโชติ (2549) ล้ วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543) ที่อธิบายว่า
การประเมินเป็ นส่วนหนึง่ ของกระบวนการเรี ยนการสอนหรื อกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ซึง่ ควรทาการประเมินอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อนาผลการประเมินไปปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอนให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น มิใช่ประเมินเพื่อตัดสินคน ข้ อสรุ ป
ดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ ว่า การประเมินผลของรายวิชาศึกษาทัว่ ไป ของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ นัน้ คงจะต้ องเน้ น
เรื่ องการการประเมินเพื่อการพัฒนา เป็ น การให้ ข้อมูลย้ อนกลับเพื่อให้ นิสิตได้ เกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนกับตนเอง เน้ นการ
ประเมิ น ที่ ทัก ษะการปฏิ บัติ ม ากกว่า ทัก ษะการรู้ จ าทฤษฎี มี ก ารให้ ค ะแนนที่ เป็ น ธรรม คงเส้ น คงวา สอดคล้ อ งกับ
วัตถุประสงค์ของรายวิชาที่กาหนดไว้ อย่างแท้ จริ ง
วิธี ก ารสอนและกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน (teac) มี ค่ า น า้ หนัก องค์ ป ระกอบมาตรฐาน (Standardized
Solution) เท่ากับ .81 นับเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญรองลงมาเป็ นอันดับที่ 3 เพราะว่า กิจกรรมการจัดการเรี ยน
การสอน จะเกิดขึ ้นหลังจากที่นิสิตได้ ตดั สินใจเลือกเรี ยนในรายวิชาต่างๆ ไปแล้ ว ถึงแม้ ว่า หลักสูตร และรายวิชาจะมี
ความน่าสนใจมากเพียงใด แต่กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ไม่มีความก้ าวหน้ า ซึ่ง Stefania and Maria (2015) ได้
อธิบายถึงความน่าสนใจของการจัดการเรี ยนการสอน (Teaching Interest) ในยุคที่ Social Media ได้ ก้าวสูส่ งั คมแห่งการ
เรี ยนรู้ ว่า เป็ นการจัดการเรี ยนการสอนที่จะต้ องมุ่งเน้ นการแสวงหาความรู้ ด้ วยตนเอง เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยน ได้ เข้ าถึง
แหล่งข้ อมูลโดยเครื่ องมือสือ่ สารที่ทนั สมัย เพราะจาให้ เกิดความน่าสนใจ และพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ
ของข้ อมูลของผู้เรี ยน ซึ่งการจัดการเรี ยนการสอนที่มงุ่ เน้ นแต่การบรรยาย หรื อการให้ ค้นเพียงตาราเรี ยนหลักบางตารา ไม่
เพียงพอที่จะพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาสมัยใหม่ได้ สอดคล้ องกับ ทิศนา แขมมณี (2545) ที่เสนอ
เกี่ยวกับความประสิทธิภาพในการจัดการเรี ยนการสอนว่า เป็ นกระบวนการเรี ยนการสอนที่ผ้ สู อนและผู้เรี ยนมีปฏิสมั พั นธ์
กัน โดยการจัดการเรี ยนการสอนจะเน้ นการมีสว่ นร่ วมของผู้เรี ยน และเกิดพลวัตรในการเรี ยนรู้ ผลการวิจัยครัง้ นี ้ ได้ ให้
ความสาคัญของประสิทธิภาพวิธีการสอนและกิจกรรมการเรี ยนการสอนในรายวิชาศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒ ว่าสิง่ ที่สาคัญที่สดุ คือ การสอนให้ นาองค์ความรู้ในทางทฤษฎีไปสูก่ ารปฏิบตั ิให้ เห็นผลจริ ง และอาจารย์รับฟั ง
ความคิ ด เห็ น ของนิ สิ ต ให้ เสรี ภ าพทางวิ ช าการแก่ นิ สิ ต อย่ า งเต็ ม ที่ (มี ค่ า น า้ หนั ก องค์ ป ระกอบมาตรฐาน ()
(Standardized Solution) มากที่สดุ เท่ากับ คือ .75) ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าว แสดงให้ เห็นถึงความเป็ นพลวัตรของการ
จัดการเรี ยนการสอน ซึ่งการที่จะนาไปสู่จุดมุ่งหมายของการสอนที่มีประสิทธิ ภาพดังกล่าว องค์ ความรู้ ต่างๆ จะต้ อง
เกิดขึ ้นจากผู้เรี ยนเองเป็ นสาคัญ เกิดการค้ นพบด้ วยตนเอง เพราะองค์ประกอบที่สาคัญรองลงมาคือ สอนโดยการให้ นิสิต
ได้ ลงมือทาโครงการ/การวิจยั จริ ง (มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution) มากที่สดุ เท่ากับ
คือ .70) นอกจากนี ้ องค์ประกอบที่เหลือ ก็ยงั คงเน้ นความสาคัญของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นการปฏิบตั ิทงสิ
ั ้ ้น
และยังต้ องสอดคล้ องกับบริ บทของรายวิชา สอดคล้ องกับแนวคิดของ Halpem (1994) เสนอว่า การจัดการเรี ยนการ
สอนระดับ อุด มศึก ษาที่ มี ป ระสิท ธิ ภาพว่า อาจารย์ ต้ อ งเป็ น ผู้รับ ผิ ด ชอบหลักในการให้ นิ สิต นักศึก ษาเรี ย นรู้ การสอน
ปรับเปลี่ยนจากการพยายามสอนให้ ครบตามสาระในหลักสูตรเป็ นช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ กระบวนการจึงไปเน้ นที่
ความเข้ าใจว่า “คนเราเรี ยนรู้ ได้ อย่างไร ปั จจัยการเรี ยนรู้ ที่เป็ นไปได้ คืออะไร” กระบวนการที่จะช่วยให้ มีสว่ นสนับสนุนการ
สร้ างวิธีการใหม่ๆ ในการสอน เช่นการให้ ทนุ การสอน การประชุมปฏิบตั ิการ และการอภิปรายกลุ่ม การสังเกตการสอน
การสอนจุล ภาค การพัฒ นาคณาจารย์ เอกสารอ้ างอิ ง ข้ อมูลการวิ จัย การใช้ โปรแกรมเทคโนโลยี แ ละการให้ ค วาม
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ช่วยเหลือ ข้ อสรุ ปดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ ว่า ในการสอนและกิจกรรมการเรี ยนการสอนของรายวิชาศึกษาทัว่ ไป ของ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ นัน้ คงจะต้ องเน้ นเรื่ องของการสอนที่เน้ น ให้ เกิดการปฏิบตั ิ การตรวจสอบความรู้ ของ
ทฤษฎี ว่าสามารถใช้ ได้ มีประสิทธิภาพมากเพียงใดในสถานการณ์จริ ง เปลีย่ นกระบวนการให้ มีความหลากหลาย ซึง่ เป็ น
กระบวนการกลุม่ การอภิปราย การแลกเปลีย่ น มากกว่าการฟั งบรรยายให้ ความรู้จากอาจารย์เพียงเท่านัน้
การบริ ห ารจัด การ (admin) มี ค่า น า้ หนัก องค์ ป ระกอบมาตรฐาน (Standardized Solution) เท่า กับ .63
นับเป็ นองค์ประกอบที่มีความสาคัญรองลงมาเป็ นอันดับที่ 4 เพราะว่า การบริ หารจัดการมีความสาคัญต่อการศึกษา
เพราะทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็ นนามธรรมอยูม่ าก เช่น ประสิทธิภาพของหลักสูตร เทคนิคการจูงใจผู้เรี ยน แหล่ง
เรี ยนรู้ชมุ ชน ความแตกต่างของผู้เรี ยนแต่ละสาขาวิชา เป็ นต้ น การบริ หารทรัพยากรทางการศึกษา จึงเป็ นสิง่ ที่มีความท้ า
ทายสาหรับผู้บริ หาร (วรรณพร ฉัตรทอง, 2546; ภิรมย์ กมลรัตน์กุล, 2552) ในการบริ หารจัดการการจัดการเรี ยนรู้ ใน
รายวิชาศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ก็เช่นเดียวกัน จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องให้ ความสาคัญเป็ นอย่าง
มาก โดยเฉพาะ จะต้ องเน้ นความสาคัญของ การบริ หารจัดการเพื่อให้ ให้ นิสิตมีอิสระในการเลือกเรี ยนวิชาได้ ด้วยตนเอง
ตามความสนใจ และความถนัด (มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน () (Standardized Solution) มากที่สดุ เท่ากับ คือ
.75) ผลการวิจยั ดังกล่าว สอดคล้ องกับ พันธ์ ศกั ดิ์ พลสารัมย์ (2543) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารงานอุดมศึกษาว่า
ผู้บริ หารควรมีการกาหนดวิสยั ทัศน์เกี่ยวกับเรี ยนการสอนที่ชดั เจน มีนโยบายในการสนับสนุนทางด้ านต่าง ๆ ในการจัด
การศึกษา ตลอดจนการพัฒนาการเรี ยนการสอน มีการวางแผนในการจัดการศึกษาโดยการกาหนดทิศทาง เป้าหมาย
วิชาการ อย่างชัดเจน ตลอดจนพยายามจัดการให้ ผ้ เู รี ยนได้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่างๆ ได้ ตามความสนใจ มีจานวนวิชาให้
เลือกที่หลากหลาย เพราะการเรี ยนตามความสนใจจะก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดกับผู้เรี ยนได้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความทุ่มเท
ในการเรี ยน ตามหลักการจัดการเรี ยนรู้ แบบเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญได้ อย่างแท้ จริ ง สอดคล้ องกับ ชูชาติ อารี จิตรานุสรณ์
(2543) ที่อธิบายเกี่ยวกับปรัชญาในการจัดการเรี ยนการสอนอุดมศึกษาว่า การจัดการศึกษาต้ องตอบสนองต่อความสนใจ
ของผู้เรี ยน และการเปลีย่ นแปลงของสังคม วิทยากร เชียงกูล (2552) เสนอว่า เสรี ภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เป็ น
สาคัญ เสรี ภาพทางวิชาการจะเกิดขึ ้นได้ ด้วยความสมัครใจในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ซึง่ จะต้ องสามารถเลือกเรี ยนวิชาต่างๆ
ได้ ตามความต้ องการ มหาวิทยาลัยจะต้ องสนับสนุนอานวยความสะดวกอย่างเต็มที่ ข้ อสรุปดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ ว่า
การบริ หารจัดการของรายวิชาศึกษาทัว่ ไป ของมหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ นัน้ คงจะต้ องเน้ นเรื่ องอิสระในการเลือก
เรี ยนวิชาได้ ด้วยตนเอง ตามความสนใจ และความถนัด เรี ยนในวิชาที่สนับ สนุนความก้ าวหน้ าในวิชาชี พ ได้ เรี ยนใน
รายวิชาที่สอดคล้ องกับความต้ องการความสนใจ ได้ รับการอานวยความสะดวกในการทากิจกรรมในรายวิชาต่างๆ ด้ วย
ขันตอนที
้
่ไม่ยงุ่ ยาก และจัดอาจารย์ผ้ สู อนที่เข้ าใจธรรมชาติของนิสติ ในแต่ละสาขาวิชา
2. ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ต่อ การจัด การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าหมวดศึก ษาทั่ว ไป (SWU) ที่ มี
ประสิทธิภาพ ตามความคิดเห็นของนิสิต พบว่า ในมิติเพศ คือนิสิตเพศชายกับเพศหญิ ง และในมิติเกรดเฉลี่ย คือ เกรด
เฉลี่ยน้ อยกว่า 2.50 ระหว่าง 2.51 – 3.50 และมากกว่า 3.51 ทัง้ 2 มิติ มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนการสอนใน
รายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไป (SWU) ที่มีประสิทธิภาพ ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อเปรี ยบเทียบในมิติสาขาวิชา คือ สังคมศาสตร์ /
มนุษยศาสตร์ กับสาขาวิทยาศาสตร์ /เทคโนโลยี กลับพบว่า นิสติ สาขาสาขาสังคมศาสตร์ /มนุษยศาสตร์ รู้สกึ ว่าการจัดการ
เรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (SWU) มีประสิทธิ ภาพสูงกว่านิสิตสาขาวิทยาศาสตร์ /เทคโนโลยี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเป็ นเพราะว่า ในทางด้ านสังคมศาสตร์ /มนุษยศาสตร์ ธรรมชาติของรายวิชาต่างๆ ใน
หมวดศึกษาทัว่ ไป มีความเป็ นไปได้ ในการนาไปสู่การลงมือปฏิบตั ิได้ จริ งมากกว่า และความผิดพลาดที่เกิดขึ ้นนัน้ อาจจะ
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ส่งผลกระทบต่อสังคมไม่มากเท่ากับ ทางด้ านวิทยาศาสตร์ และที่สาคัญ การทดสอบองค์ ความรู้ ในทางสังคมศาสตร์
อาจจะมีการใช้ ต้นทุนที่ต่ากว่าทางด้ านวิทยาศาสตร์ ด้วย ด้ วยเหตุผลดังกล่าว จึงส่งผลทาให้ การจัดการเรี ยนการสอนใน
วิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปของกลุ่มนิสิตสาขาสังคมศาสตร์ /มนุษยศาสตร์ มีการลงมือปฏิบตั ิ การทดสอบทฤษฏี หลักการ
มากกว่านิสิตกลุ่มทางด้ านวิทยาศาสตร์ /เทคโนโลยี สอดคล้ องกับผลการวิจัยของ ปั ทมาสน์ บุญ ทรง (2555) ที่พบว่า
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เรี ย นในสาขาวิชาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนการสอนวิชาศึกษา
ทัว่ ไปแตกต่างกัน เช่นเดียวกัน ซึ่งได้ อธิบายว่า นิสิตสาขาสังคมศาสตร์ จะรู้ สึกชื่นชอบวิชาศึกษาทัว่ ไปมากกว่า เพราะ
ธรรมชาติของรายวิชาส่วนใหญ่ เป็ นวิชาสายสังคมศาสตร์ มีความเป็ นนามธรรมสูง ทาให้ นักศึกษาทางด้ านวิทยาศาสตร์ ที่
มุ่งทาการศึกษาข้ อมูลเชิงประจักษ์ เกิดความไม่เข้ าใจ เช่นเดียวกับ จันทิพร ยุบุญบัน (2544) ที่ได้ ทาการศึกษา ความ
คิ ด เห็ น ของนัก ศึก ษาต่อ การจัด การเรี ย นการสอนวิ ช าศึ ก ษาทั่วไป หลัก สูต รปริ ญ ญาตรี มหาวิท ยาลัย มหิ ด ล ก็ พ บ
เช่นเดียวกันว่า นิสติ ในสายสังคมศาสตร์ จะรู้สกึ พอใจมากกว่ากลุม่ สายวิทยาศาสตร์ ข้ อสรุปดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้ ว่า
ในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒนัน้ จะต้ องให้ ความสาคัญกับความ
แตกต่างในมิติ สาขาวิชา มากกว่าในมิติด้านอื่นๆ โดยจัดสรรวิชาให้ ตรงกับสาขาวิชา โดยเฉพาะทางด้ านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี อาจจะต้ องให้ ความสาคัญกับการเลือกวิชาที่มีความเป็ นรูปธรรม เน้ นการทดสอบและเห็นผลได้ จริ ง
3. ผลการวิจัยพบว่าข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกับแนวทางในการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
(SWU) ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ น้ ประกอบด้ ว ย 3 ยุท ธศาสตร์ ห ลัก ยุท ธศาสตร์ ที่ 1 ด้ า นการพัฒ นารายวิ ช า
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้ านการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้ านการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอน
และการประเมินผล นับได้ ว่าเป็ นข้ อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้ องกับการปฏิรูปการศึ กษา เนื่องจาก หัวใจสาคัญ
ของการศึกษาคือ จะต้ องเน้ นความสาคัญของเรื่ อง หลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอน อาจารย์ และการประเมินผล ใน
รายวิชาศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒนัน้ นับได้ ว่ามีวิชาไม่มากนัก เมื่อเทียบกับจานวนสาขาวิชาที่เปิ ด
สอนในมหาวิทยาลัย ในด้ านหลักสูตรนัน้ จึงควรที่จะให้ ความสาคัญกับการเพิ่มจานวนรายวิชาให้ มากขึ ้น เพียงพอกับ
ความหลากหลายของนิสิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งการเพิ่มขึ ้นนัน้ จาเป็ นที่จะต้ องขอความร่ วมมือจากอาจารย์แต่ละคณะ
ตลอดจนนิสิตเพื่อนาข้ อมูลมาปรับปรุ งให้ สอดคล้ องกับความต้ องการ และธรรมชาติของสาขาวิชา แต่ก็ยงั คงให้ อยู่ใน
กรอบของการเป็ นวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปที่มีจดุ ยืนชัดเจนตามปรัชญาของวิชาศึกษาทัว่ ไป สอดคล้ องกับแนวคิดของ ชูชาติ
อารี จิตรานุสรณ์ (2543) วิชยั ดิสสระ (2535) ที่ได้ กล่าวว่า การพัฒนารายวิชา จะต้ องอาศัยการมีส่วนร่ วมของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้ องเป็ นสาคัญ และในการพัฒนาอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยนัน้ จึงควรมุ่งเน้ นการพัฒนาทักษะขันสู
้ ง การฝึ กอบรม
การให้ ความรู้ โดยการเชิญวิทยากรมาบรรยายนัน้ อาจจะเป็ นวิธีการที่ไม่สามารถเสริ มสร้ างทักษะได้ อย่างเพียงพอ จึงควร
ที่จะเพิ่มที่ โอกาสในการได้ ใช้ และฝึ กฝน ความรู้ ด้ วยกระบวนการต่างๆ เช่น การส่งเสริ มให้ เกิดการทาวิจัย ในสาขาที่
เชี่ยวชาญ ส่งเสริ มให้ มีการไปบรรยาย เป็ นวิทยา ทังภายในและภายนอกมหาวิ
้
ทยาลัย เพราะ การไปเป็ นวิทยากรนัน้
อาจารย์จะต้ องทาการค้ นคว้ าความรู้เป็ นอย่างดีด้วยตนเอง เพื่อนาไปถ่ายทอดให้ มีประสิทธิภ าพ เป็ นกระบวนการหลักที่
ทาให้ เกิดความรู้จากงานได้ สอดคล้ องกับหลักการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของ พันธ์ศกั ดิ์ พลสารัมย์ (2543) ที่อธิบายว่า
การพัฒนาอาจารย์ ต้ องส่งเสริ มให้ อาจารย์ใช้ ความรู้ ค้ นคว้ าความรู้ ด้ วยกระบวนการวิจัย และมีการถ่ายทอดความรู้
สาหรับด้ านกิจกรรมการจัดการเรี ยนการสอนนัน้ ยุทธศาสตร์ หลักควรมุ่งเน้ นให้ การสร้ างพื ้นที่ในการแสดงผลการทางาน
ในโครงการในรายวิชาต่างๆ เพื่อให้ นิสติ เกิดความตระหนักว่า การเรี ยนรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปนัน้ มีจดุ เน้ นที่การลงมือ
ปฏิบตั ิจริ ง Halpem (1994) อธิบาย การเปิ ดพื ้นที่การนาเสนอผลงาน จะทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วม ผู้เรี ยน รู้ทิศทางเชิงเป้าหมายของ
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สถาบันการศึกษาได้ เป็ นอย่างดี หากมหาวิทยาลัย วิทยาลัย มุง่ เน้ นการเรี ยนรู้แบบลงมือปฏิบตั ิ ต้ องมีพื ้นที่ในการนาเสนอ
ผลงาน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนจับทิศทางได้ วา่ ควรจะมีพฤติกรรมการเรี ยนอย่างไร และทาให้ เกิดบรรยากาศการเรี ยนดังกล่าวทัว่ ทัง้
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย

ข้ อเสนอแนะ
1.ควรท าการศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ส าคัญ ที่ จ ะส่งผลท าให้ ก ารจัด การเรี ย นการสอนวิ ช าหมวดศึ ก ษาทั่ว ไป โดย
ทาการศึกษากับมหาวิทยาลัยทังประเทศ
้
เพื่อที่จะได้ เป็ นข้ อมูล สารสนเทศในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น สาหรับทุกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะตัวแปรด้ านภาวะผู้นาของผู้บริ หารที่รับผิดชอบดูแล วิชาศึกษา
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2. ควรทาศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยสาคัญที่มีผลต่อความทุม่ เท และตังใจเรี
้ ยนในรายวิชาหมวดศึกษาทัว่ ไปของ
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้ ยนในรายวิชาศึกษาทัว่ ไปให้ มากยิ่งขึ ้น
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Offline Teacher-Student Conferencing Encourages Students’ Learning Engagement
in an Online English Course: Insights from a Case Study of
Third-Year Students in a Thai University
Piboon Sukvijit Barr
E-mail: piboon.su@spu.ac.th
School of Liberal Arts, Sripatum University
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 ISReplacement 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 teacherstudent 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 selfmotivation, 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 costeffective, 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 ISReplacement 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, teacherstudent 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 ISReplacement 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
Week 1-2

Week 3-4

O1

O2

Note:

Week 5-6
X1

O3

Week 7-8
X2

O4

Week 9-10
X3

O5

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
135

การประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 13 ประจาปี 2561

ระหว่างวันที่ 29 -30 มีนาคม 2561

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 (𝑥̅ , 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 teacherstudent 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
𝑥̅
Pre-Affective Learning Engagement 1
3.82
0.21
High
Pre-Affective Learning Engagement 2
3.81
0.39
High
Post-Affective Learning Engagement
3.57
0.15
High
(After T-S conference #1)
Post-Affective Learning Engagement
3.89
0.54
High
(After T-S conference #2)
Post-Affective Learning Engagement
3.82
0.21
High
(After T-S conference #3)
(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’
139

การประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 13 ประจาปี 2561

ระหว่างวันที่ 29 -30 มีนาคม 2561

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
𝑥̅
Pre-Behavioral Learning Engagement 1
3.78
0.30
High
Pre- Behavioral Learning Engagement 2
3.50
0.90
Moderate
Post- Behavioral Learning Engagement
3.57
0.32
High
(After T-S conference #1)
Post- Behavioral Learning Engagement
4.19
0.62
High
(After T-S conference #2)
Post- Behavioral Learning Engagement
4.46
0.20
High
(After T-S conference #3)
(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
𝑥̅
Pre-Cognitive Learning Engagement 1
3.80
0.52
High
Pre-Cognitive Learning Engagement 2
3.64
1.09
High
Post-Cognitive Learning Engagement
3.44
0.41
Moderate
(After T-S conference #1)
Post-Cognitive Learning Engagement
4.01
0.70
High
(After T-S conference #2)
Post-Cognitive Learning Engagement
4.86
1.44
Very High
(After T-S conference #3)
(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.
Students' Learning Engagement
5
4
3
2
1
0
Engagement 1 Engagement 2 Engagement 3 Engagement 4 Engagement 5
Emotion
Behavior
Cognition

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
(𝑥̅ = 4.70) while the other two students agreed that their learning engagement had improved at a high level
(𝑥̅ = 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 (𝑥̅ = 4.25 and 3.75). The other two students thought that their English
ability was increased at a moderate level (𝑥̅ = 3.00 and 3.25), as shown in Table 5.
Table 7: Students’ Opinions of Teacher-Student Conferencing
Domain
Mean
1. English Speaking Ability (After the implementation, student thinks that…)
1.1 Student could speak / communicate in English fluently.
3.50
1.2 Student could use English vocabulary to communicate more
3.50
correctly in different contexts.
1.3 Student could speak / communicate in English with more
3.25
accurate grammar.
1.4 Students could pronounce English words more accurately.
4.00
2. Engagement (After the implementation, student thinks that…)
21. Student had fun learning this subject.
4.00
2.2 Student had a positive attitude towards learning English.
4.50
2.3 Student had a better attitude towards learning English by
4.00
means of online IS-Replacement in this course.
2.4 Student participated more in all activities each week.
4.75
2.5 Student was more enthusiastic (such as reading books or
studying materials before logging onto the e-Learning system to
5.00
study and complete exercises in each week).
2.6 Student was more motivated to learn this subject (such as
4.25
coming to class and doing more exercises).
2.7 Student submitted assignments on time.
4.50
2.8 Student was more keen to ask the instructor questions directly
4.50
when he or she did not understand the content or assigned tasks.
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0.58

Moderate

0.58

Moderate

0.50

Moderate

0.82

High

0.00
0.58

High
High

0.00

High

0.50

Very high

0.00

Very high

0.50

High

0.58

High

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
4.75
0.50
Very high
resubmit better quality assignments).
2.10 Student understood the course content better (such as
understood the assignments for each week correctly according
4.50
0.58
High
the instructions).
(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 (𝑥̅ = 5.00) (such as preparing for e-learning sessions), followed by (2)
completing all the e-learning activities and assignments each week (𝑥̅ = 4.75), and (3) having greater
determination to learn (𝑥̅ = 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 selfregulation 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 ISReplacement 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.

2. Engage
Orientation
1. Alert

3. Alarm

Course
Recap

4. T-S
Conference

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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บทคัดย่ อ
การวิจัยครั ง้ นี เ้ ป็ นการวิจัยแบบทดลอง (Experimental Research) เพื่ อ ศึก ษาผลการสอนวิชาโภชนศาสตร์
สาธารณสุขโดยใช้ วิธีการสอนที่คานึงถึงความเหมาะสมของเนื ้อหาในบทเรี ยน จานวน 3 วิธี คือ การสอนแบบบรรยาย การ
สอนแบบศู น ย์ ก ารเรี ย น และการสอนแบบใช้ สถานการณ์ จ าลอง กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ศึ ก ษาคื อ นัก ศึ ก ษาหลัก สูต ร
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน ชันปี
้ ที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2/2559 จานวน 2 หมูเ่ รี ยน รวมทังสิ
้ ้น 81 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลใช้ แบบทดสอบจานวน 3 ฉบับ และแบบประเมินผลการเรี ยนรู้ 5 ด้ าน 1 ฉบับ ซึ่ง
นาไปทดลองใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างจานวน 50 คน วิเคราะห์ความเชื่อมัน่ แบบทดสอบด้ วยสูตร Kuder-Richardson (KR - 20)
ได้ 0.650, 0.643, 0.745 และใช้ ส ัม ประสิท ธิ์ แ อลฟ่ าของครอนบาช (Cronbach's alpha coefficient) วิ เคราะห์ แบบ
ประเมิน ผลการเรี ยนรู้ ได้ ค่า 0.732 การเก็ บรวบรวมข้ อมูลผู้วิจัย ได้ ดาเนิน การ เก็ บ รวบรวมด้ วยตนเองและน าผลมา
วิเคราะห์โดยใช้ สถิติร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีผลการเรี ยนวิชาโภชนศาสตร์ สาธารณสุข สอบผ่านร้ อยละ 100 เมื่อคิดเฉพาะ
นักศึกษาที่เข้ ามาศึกษาจริ งจานวน 86 คน นักศึกษากลุม่ ตัวอย่างมีผลการเรี ยนรู้ ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ 5 ด้ าน ซึง่ ได้ แก่
ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม ด้ านความรู้ ด้ านทักษะปั ญญา ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และ
ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ อยูใ่ นระดับดี โดยมีคา่ คะแนนเฉลีย่ โดยรวม
ของทัง้ 5 ด้ าน เท่ากับ 4.01 นอกจากนี ้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างยังมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนวิชาโภชน
ศาสตร์ สาธารณสุข โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมากเช่นกัน (x̅=4.05) การเลือกใช้ วิธีการสอนที่หลากหลายในรายวิชาใด ๆ
ควรพิจารณาเนื ้อหาบทเรี ยนว่าควรที่จะเลือกใช้ วิธีสอนในรู ปแบบใด บทเรี ยนที่มีเนื ้อหายากควรเลือกใช้ วิธีการบรรยาย
บทเรี ยนที่มีเนื ้อหาง่ายควรเลือกใช้ กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบศูนย์การเรี ยน และบทเรี ยนที่นาไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
ควรใช้ วิธีการสอนแบบสถานการณ์จาลอง
คาสาคัญ : ผลการเรี ยน, ผลการเรี ยนรู้ตามมาตรฐาน 5 ด้ าน, โภชนศาสตร์ สาธารณสุข, 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

บทนา
วิชาโภชนศาสตร์ สาธารณสุข เป็ นวิชาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ในกลุ่มพื ้นฐานวิชาชีพซึ่งผู้เรี ยนมีความ
จาเป็ นที่จะต้ องใช้ ความรู้ ความเข้ าใจในวิชาชีพเพื่อประกอบอาชีพเป็ นนักวิชาการสาธารณสุขเนื่องจากการดูแลสุขภาพ
อนามัยของประชาชนในชุมชน งานหลักของนักวิชาการสาธารณสุขคือการให้ บริ การด้ านการส่ง เสริ มสุขภาพและควบคุม
ป้องกันโรคเป็ นจุดเน้ นในการทางาน ดังนัน้ การที่จะปฏิบัติหน้ าที่ได้ เต็มความสามารถผู้ประกอบวิชาชีพนี ้จะต้ องมีพืน้
ฐานความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับโรคและการปฏิบตั ิตวั ของผู้ป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านพฤติกรรมบริ โภคอาหารของผู้ป่วย
ควรที่จะปฏิบตั ิได้ ถกู ต้ องจึงจะสามารถควบคุมอาการของโรคที่เป็ นอยูใ่ ห้ อยูใ่ นภาวะปกติ และสามารถใช้ ชีวิตอยูไ่ ด้ อย่างมี
ความสุขในชุมชน
ผลจากการเรี ยนการสอนวิชาโภชนศาสตร์ สาธารณสุขในภาคการศึกษาที่ 2/2558 พบว่าจานวนผู้ลงทะเบียน
เรี ยนวิชานี ้มีจานวน 214 คน สอบผ่านวิชาโภชนศาสตร์ สาธารณสุขได้ เพียงร้ อยละ 89.3 (191 คน) สอบไม่ผา่ นร้ อยละ 7.9
(17 คน) และไม่เข้ าชันเรี
้ ยนเลยร้ อยละ 2.8 (6 คน) ซึ่งในจานวนผู้สอบผ่านวิชานี ้โดยส่วนใหญ่จะมีผลการเรี ยนเป็ น D+
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ร้ อยละ 26.2 รองลงมาคือ C และ D ร้ อยละ 25.7 และ 16.4 ตามลาดับ ไม่มีนกั ศึกษาคนใดได้ เกรด A ด้ วยเหตุนี ้ผู้สอนจึง
ได้ ทาการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรี ยนการสอนวิชาโภชนศาสตร์ สาธารณสุข พบว่าปั ญหาเกิดจากเนื ้อหาการเรี ยนมาก
มีการคานวณการจัดอาหารสาหรับคนปกติตามลักษณะการทางานทาให้ ผ้ เู รี ยนรู้สกึ ว่ายากเกินไปที่จะทาความเข้ าใจ อีก
ทังการสอบมี
้
เพียงสอบกลางภาคและปลายภาคเท่านัน้ เนื ้อหาที่สอบมีจานวนมาก ผู้เรี ยนอ่านหนังสือไม่ครอบคลุมเนื ้อหา
ทาให้ การอ่านไม่เพียงพอต่อการสอบ อีกทังระหว่
้
างสอน ผู้เรี ยนบางส่วนมีการพูดคุยกันเสียงดังทาให้ รบกวนเพื่อนในขณะ
เรี ยนและทาให้ บางครัง้ ไม่ได้ ยินคาพูดของอาจารย์ในระหว่างทาการสอนหรื อได้ ยินไม่ชดั เจน ห้ องเรี ยนอบอ้ าวและวิธีการ
สอนไม่ได้ เรี ยงลาดับเนื ้อหาให้ ผ้ เู รี ยนตามหัวข้ อในเอกสารการสอน จึงทาให้ ผลการเรี ยนรู้ในวิชาชีพบกพร่องไป
จากการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว ผู้สอนจึงมีความเห็นว่าควรที่จะพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนวิชา
โภชนศาสตร์ สาธารณสุขขึ ้นใหม่ โดยเน้ นความหลากหลายของรูปแบบการสอนเพื่อความเหมาะสมกับเนื ้อหาวิชาในแต่ละ
บท และควรเน้ นกิจกรรมสาหรับผู้เรี ยนได้ มีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอนทุกครัง้ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรี ยนให้ เกิด
การเรี ยนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษารู ปแบบการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมสาหรับวิชาโภชนาศาสตร์ สาธารณสุขคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้จะศึกษาเฉพาะนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารสุขชุมน
จานวน 2 หมูเ่ รี ยน รวม 81 คน

สมมุตฐิ านการวิจัย
1. ผู้เรี ยนวิชาโภชนศาสตร์ สาธารณสุขที่ผ่านการเรี ยนการสอนในรู ปแบบที่เหมาะสมแล้ วสอบผ่านวิชาโภชน
ศาสตร์ สาธารณสุข ร้ อยละ 95
2. ผู้เรี ยนวิชาโภชนศาสตร์ สาธารณสุขที่ผ่านการเรี ยนการสอนในรู ปแบบที่เหมาะสมแล้ วมีผลการเรี ยนรู้ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้ าน ในระดับดีขึ ้นไป (3.51)
3. ผู้เรี ยนวิชาโภชนศาสตร์ สาธารณสุขที่ผา่ นการเรี ยนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมแล้ ว มีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนวิชาโภชนศาสตร์ สาธารณสุขในระดับดีขึ ้นไป (3.51)

วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างที่ศกึ ษา คือ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธาร
สุขชุมน ชันปี
้ ที่ 1 จานวน 2 หมูเ่ รี ยน รวม 81 คน
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เครื่องมือวิจัย ประกอบด้ วย
1. แบบทดสอบความรู้ซงึ่ ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นเองสาหรับวัดความรู้ความเข้ าใจ เนื ้อหาการเรี ยนแบบบทดสอบ
ความรู้มีทงหมด
ั้
3 ชุด ลักษณะข้ อคาถามเป็ นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
2. แบบประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ตามเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดับ อุด มศึ ก ษา 5 ด้ า น (Learning
Outcomes) ของวิชาโภชนศาสตร์ สาธารณสุขซึง่ ได้ กาหนดไว้ ใน มคอ.2 มีจานวน 17 ข้ อ ได้ แก่
2.1 ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม จานวน 3 ข้ อ
2.2 ด้ านความรู้ จานวน 3 ข้ อ
2.3 ด้ านทักษะทางปั ญญา 3 ข้ อ
2.4 ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ จานวน 5 ข้ อ
2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสือ่ สารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนจานวน 3 ข้ อ
2.6 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนวิชาโภชนศาสตร์ สาธารณสุข จานวน 17 ข้ อ
การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ผู้วิจัยได้ ทดลองใช้ แบบทดสอบความรู้ และแบบประเมินผลการเรี ยนรู้ 5 ด้ าน โดยทดลองใช้ กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกันจานวน 50 คน
แบบทดสอบความรู้ใช้ สตู รวิเคราะห์ของ Kuder-Richardson (KR - 20) ได้ ผลดังนี ้
แบบทดสอบความรู้ชดุ ที่ 1 ค่าความเชื่อมัน่ 0.650
แบบทดสอบความรู้ชดุ ที่ 2 ค่าความเชื่อมัน่ 0.643
แบบทดสอบความรู้ชดุ ที่ 3 ค่าความเชื่อมัน่ 0.745
แบบประเมินการเรี ยนรู้ 5 ด้ าน ใช้ สตู รวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาช (Cronbach's alpha
Coefficient) ได้ ผลคือค่าความเชื่อมัน่ 0.732
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. การทดสอบความรู้ แบ่งเก็บข้ อมูล 3 ครัง้ โดยเก็บรวบรวมหลังจากนักศึกษาเรี ยนผ่านบทเรี ยนได้
ประมาณ 2 สัปดาห์ซงึ่ กาหนดเป็ นการสอบกลางภาค 2 ครัง้ และสอบปลายภาค 1 ครัง้
2. การประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5 ด้ าน ได้ เก็บข้ อมูลในวัน
สุดท้ ายของการสิ ้นสุดภาคการศึกษา
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติ จานวน ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ผลการสอนวิชาโภชนาศาสตร์ สาธารณสุขโดยใช้ วิธีการสอนหลากหลายที่คานึงถึงความเหมาะสมของเนื ้อหาใน
บทเรี ยน ของนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน ชันปี
้ ที่ 1 ปี การศึกษาที่2/2559 จานวน
2 หมูเ่ รี ยนรวมทังสิ
้ ้น 81 คน พบว่า
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1. ผู้เรี ยนจานวน 81 คน สอบผ่านวิชาโภชนศาสตร์ สาธารณสุข คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 โดยเกรดส่วนใหญ่เป็ น
เกรด B คิดเป็ นร้ อยละ 37.03 รองลงมาคือ C + , B + และ C คิดเป็ นร้ อยละ 33.33, 11.11 และ 8.64 ตามลาดับ (ตารางที
1)
2. ผู้เรี ยนมีผลการเรี ยนตามกรอบมาตรฐานการเรี ยนรู้ 5 ด้ าน อยู่ในระดับดี มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 โดย
ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรมมีผลการเรี ยนรู้สงู สุด ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.27 รองลงมาคือด้ านทักษะด้ านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.14 ส่วนทักษะด้ านความรู้ ด้ านทักษะทางปั ญญา และด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่ สารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคา่ คะแนนเฉลีย่ เท่ากับ 3.85-4.14 (ตารางที่ 2)
3. ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนวิชาโภชนศาสตร์ สาธารณสุขในภาพรวมอยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.05 ด้ านการวัดและประเมินผลรายวิชามีความพึงพอใจมากที่สดุ ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.07 รองลงมา มีความรู้
และเข้ าใจเนื ้อหาวิชาที่เรี ยนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ส่วนด้ านกิจกรรมการเรี ยนการสอน และสื่อการสอนมีความพึงพอใจ
เท่ากับ 3.92-3.99 (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 1 จานวนและร้ อยละของผลการเรี ยนวิชาโภชนศาสตร์ สาธารณสุข
ผลการเรียน
จานวน
A (80 )
6
9
B + (75 – 79.99)
B (70 – 74.99)
30
27
c + (65 – 69.99)
C (60 – 64.99)
7
2
D+ (55 – 59.99)
D (50 – 54.99)
0
F (49 – 49.99)
0
รวม
81

ร้ อยละ
7.40
11.11
37.03
33.33
8.64
2.49
0
0
100.00

ตารางที่ 2 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการเรี ยนรู้ตามกรอบมาตรฐานการเรี ยนรู้ 5 ด้ าน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้ าน
S.D.
ผลประเมิน
𝐱̅
1. ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม
4.27
0.628
ดี
2. ด้ านความรู้
3.92
0.635
ดี
3. ด้ านทักษะทางปั ญญา
3.86
0.667
ดี
4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
4.14
0.674
ดี
รับผิดชอบ
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการ
3.85
0.683
ดี
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
4.01
0.657
ดี
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน
ความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน
S.D.
ผลประเมิน
𝐱̅
1. การวัดและประเมินผลรายวิชา
4.07
0.668
มาก
2. กิจกรรมการเรียนการสอนทาให้ เข้ าใจเนื ้อหาการสอน (โดยรวม)
3.99
0.752
มาก
2.1 การบรรยาย
3.96
0.737
มาก
2.2 เรี ยนแบบศูนย์การเรี ยน
3.84
0.818
มาก
2.3 การเรี ยนแบบใช้ สถานการณ์
4.16
0.702
มาก
3. สือ่ การสอน
3.92
0.775
มาก
4. ความรู้และเข้ าใจในเนื ้อหาบทเรี ยน (โดยรวม)
4.01
0.645
มาก
4.1 แนวคิดด้ วยโภชนการ
4.05
0.593
มาก
4.2 การจัดอาหารสาหรับบุคคลแต่ละกลุม่ วัย
4.09
0.679
มาก
4.3 การประเมินภาวะโภชนาการ
3.91
0.679
มาก
4.4 การแก้ ปัญหาโภชนาการในชุมชน
3.93
0.652
มาก
4.5 การจัดอาหารสาหรับผู้ป่วย
4.09
0.620
มาก
5. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนโดยภาพรวม
4.05
0.692
มาก

การอภิปรายผล
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาผลของการสอนที่นามาใช้ สอนในวิชาโภชนศาสตร์ สาธารณสุข โดยการสอน
แต่ละวิธีที่เลือกใช้ จะคานึงถึงความเหมาะสมของเนื ้อหาในบทเรี ยนซึ่งผู้วิจยั เลือกมาใช้ มี 3 วิธีคือ การสอนแบบบรรยาย
(Lecture) การสอนแบบศูนย์การเรี ยน (Learning Center) และการสอนแบบใช้ สถานการณ์จาลอง (Simulation) เพื่อให้
ผู้เรี ยนได้ มีสว่ นร่วมในการเรี ยนการสอนสามารถอธิบายได้ ตามสมมุติฐานการวิจยั ดังนี ้
1. ผู้เรี ยนวิชาโภชนาการสาธารณสุขที่ผ่านการเรี ยนการสอนในรู ปแบบที่เหมาะสมแล้ ว สอบผ่ านวิชา
โภชนศาสตร์ สาธารณสุข ร้ อยละ 95 ผลการวิจยั พบว่ามี นักศึกษามาเรี ยน 81 คน ทุกคนสอบผ่านวิชาโภชนศาสตร์ สา
ธารรณสุขคิดเป็ นร้ อยละ 100 และนักศึกษาที่สอบผ่านนี ้ได้ เกรดเฉลีย่ ตังแต่
้ C+ ขึ ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 88.87 ซึง่ สอดคล้ อง
กับผลวิจยั ในตารางที่ 3 นักศึกษามีความเข้ าใจในเนื ้อหาบทเรี ยนวิชาโภชนศาสตร์ สาธารณสุขทุกบทอยู่ในระดับมาก (x̅=
3.91 – 4.09) และความรู้ความเข้ าใจในเนื ้อหาบทเรี ยนโดยรวมอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน (x̅ = 4.01)
การจัดการเรี ยนการสอนทัง้ 3 วิธี ผู้วิจัยเลือกใช้ มีข้อดีแตกต่างกันดังเช่น หรรษา นิลวิเชียร (2551) ได้ กล่าวว่า
การสอนบรรยายจะได้ ผลดีถ้าหากว่าสาระความรู้นนไม่
ั ้ สามารถค้ นหาได้ จากแหล่งการเรี ยนรู้อื่นหรื อข้ อมูลนันเป็
้ นสิง่ ใหม่ที่
ยังไม่มีจากที่อื่นหรื อเป็ นสิ่งซับซ้ อน และยากเกินกว่าที่ ผ้ เู รี ยนจะเข้ าใจได้ เนื ้อหาการสอนมีลกั ษณะต้ องบูรณาการจาก
หลากหลายแหล่งโดยผู้เรี ยนไม่มีเวลาพอในการหาแหล่งความรู้ หรื อขาดทักษะในการปฏิบตั ิ สาหรับการเรี ยนรู้ แบบศูนย์
การเรี ยน สุดารัตน์ ไผ่วงศาวงศ์ (2543) กล่าวว่า การเรี ยนรู้ แบบศูนย์ การเรี ยนเป็ นการให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ศึกษา และปฏิบัติ
กิจกรรมด้ วยตนเอง และเกิดการการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง หากผู้สอนนาวิธีสอนแบบศูนย์การเรี ยนมาใช้ ในการจัดการเรี ยนการ
สอนจะส่งผลให้ ผลการเรี ยนบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาผลการเรี ยนรู้ มีความรู้ ความเข้ าใจในบทเรี ยนทาให้ ผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรี ยนดีขึ ้นสอดคล้ องกับการศึกษาของณัฐสร สาทสินธ์ (2556) ที่ทดลองใช้ ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยนในวิชา
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้ านโป่ ง พบว่าการสอนแบบศูนย์ การเรี ยนท าให้ นักเรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 นอกจากนี ้การสอนแบบใช้ สถารณ์ จาลองเป็ นกระบวนการ
สอนที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยผู้สอนจัดสถานการณ์ขึ ้นเลียนแบบของจริ ง และกระตุ้น
ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้การแก้ ไขปั ญหา และใช้ ทกั ษะกระบวนการคิดและการตัดสินใจจากสถานการณ์นนั ้ ๆ ซึง่ เป็ นวิธีการสอน
ที่ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ นร่วมในการเรี ยนการสอนอย่างมาก (ทิศนา แขมมณี, 2552)
ทังสามวิ
้
ธีดงั กล่าวมีข้อดีแตกต่างกันจึงทาให้ เกิดผลต่อผู้เรี ยนที่ได้ พฒ
ั นาทักษะด้ านต่าง ๆ ทังมี
้ สว่ นร่ วมและมี
กระบวนการคิดแก้ ปัญหาตามสถานการณ์ที่กาหนดให้ ก่อให้ เกิดผลระหว่างเรี ยนรู้ผ้ เู รี ยนเกิดความสนุกและได้ สาระส่งผล
ถึงผลการเรี ย นในการวิจัย ครัง้ นี ท้ าให้ นัก ศึกษาสอบผ่านทุก คนคิ ดเป็ น ร้ อยละ 100 สมมุติ ฐานการวิจัย ข้ อ นีจ้ ึ งบรรลุ
วัตถุประสงค์
2. ผู้เรี ย นวิชาโภชนาการสาธารณสุ ข ที่ผ่ านการเรี ยนการสอนในรู ป แบบที่ เหมาะสมแล้ ว มี ผลการ
̅ ≥3.51)
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้ าน อยู่ในระดับดีขนึ ้ ไป (𝒙
ผลการวิจยั พบว่านักศึกษามีผลการเรี ยนรู้ 5 ด้ าน อยู่ในระดับดีขึ ้นไปทัง้ 5 ด้ าน โดยมีค่าคะแนนด้ านคุณธรรม
จริ ยธรรมมากที่สดุ คือ 4.27 รองลงมาคือด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (x̅= 4.14) ส่วนอีก 3
ด้ าน มีคา่ คะแนนอยูใ่ นระดับที่ใกล้ เคียงกันเมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ วนักศึกษามีผลการเรี ยนรู้ 5 ด้ าน โดยรวมอยูใ่ นระดับดี
เช่นกัน คือมีค่าคะแนนเฉลีย่ 4.01 (ตารางที่ 2) ผลการวิจยั นี ้สามารถอธิบายได้ ว่ารู ปแบบวิธีที่นามาใช้ สอนนักศึกษาทัง้ 3
วิธี สามารถพัฒนานักศึกษาให้ บรรลุวตั ถุประสงค์การเรี ยนรู้ได้ เป็ นอย่างดี นักศึกษามีความเข้ าใจในเนื ้อหาบทเรี ยนทาให้
ส่งเสริ มทักษะด้ านความรู้ และปั ญญาได้ ในระดับดี อีกทังสามารถพั
้
ฒนานักศึกษาให้ มีวินยั มีความรับผิดชอบในงานที่
ได้ รับมอบหมายมีความสัมพันธ์กนั ภายในกลุม่ ระหว่างทากิจกรรมการเรี ยนการสอน และช่วยให้ คิดวิเคราะห์นาความรู้ทาง
ทฤษฎีไม่สกู่ ารปฏิบตั ิได้ เป็ นอย่างดี นักศึกษาสามารถฝึ กการทางานกลุม่ การประยุกต์ทฤษฎีและฝึ กการนาเสนอข้ อมูล
ด้ านวิชาการในสถานการณ์ การเรี ยนแบบ สถานการณ์ จาลองซึ่ งสอดคล้ องกับการวิจัยของอริ สา จิตต์วิบูลย์ และคณะ
(2558) ซึ่งได้ จัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ ห่นุ มนุษย์จาลองในสถานการณ์ จาลอง รายวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลบุคคลที่มี
ปั ญญาสุขภาพ 3 พบว่าเกิดผลดีต่อนักศึกษา คือ นักศึกษามีความมัน่ ใจในการปฏิบตั ิงาน เนื่องจากได้ ฝึกปฏิบตั ิเสมือน
การปฏิบัติจริ งกับผู้ป่วย และได้ ใช้ ค วามคิ ดวิเคราะห์ นาความรู้ ไปใช้ จริ ง และนักศึกษามี ความตื่นเต้ นและมีชีวิตชี วา
น่าสนใจ และตื่นตัวตลอดเวลาเช่นเดียวกับการศึกษาของดวงกมล หน่อแก้ ว (2558) ซึง่ ได้ ใช้ การเรี ยนรู้โดยใช้ สถานการณ์
เสมือนจริ งทางการพยาบาลศาสตร์ ศึกษาในนักศึกษาพยาบาลพบว่าวิธีการสอนแบบนี ้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเตรี ยม
ผู้เรี ยนให้ มีความพร้ อมก่อนปฏิบตั ิการพยาบาลกับผู้ป่วยจริ ง นอกจากการสอนโดยใช้ สถานการณ์ จาลองจะช่วยพัฒนา
นักศึกษาในด้ านการวิเคราะห์ และการนาความรู้ ไปประยุกต์ใช้ กับสถานการณ์ จริ งได้ แล้ ว กระบวนการกลุ่มการทางาน
ร่ วมกันภายในกลุ่มยังสามารถช่วยพัฒ นาในผู้เรี ยนได้ ด้วย การเรี ยนรู้ แบบศูนย์การเรี ยนก็ยงั สามารถพัฒ นาผู้เรี ยนได้
เช่นกันเกี่ยวกับการทางานกลุม่ ดังผลการศึกษาของ ร้ อยโท กิตติวรรธน์ กิตติวรรธนา (2557) ที่พบว่าการสอนแบบศูนย์การ
เรี ยนทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาพฤติกรรมกระบวนการทางานกลุม่ มีความรับผิดชอบ ให้ ความร่ วมมือและตังใจท
้ างานกลุ่ม
ตลอดจนพัฒนาเรื่ องความซื่อสัตย์ สุจริ ต และความมีวินยั อยู่ในระดับมากที่สดุ ดังนันผลการวิ
้
จยั ตามสมมุติฐานที่กาหนด
เอาไว้ ว่าผู้เรี ยนวิชาโภชนศาสตร์ สาธารณสุขที่ผ่านการเรี ยนการสอนในรู ปแบบที่เหมาะสมแล้ วมีผลการเรี ยนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอยูใ่ นระดับดีขึ ้นไป บรรลุวตั ถุประสงค์
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3. ผู้เรี ยนวิชาโภชนาการสาธารณสุ ขที่ผ่านการเรี ยนการสอนในรู ปแบบที่เหมาะสมแล้ ว มีความพึง
พอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาโภชนศาสตร์ สาธารณสุขระดับมากขึน้ ไป (x̅≥ 3.51)
ผลการวิจยั พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.05) โดยมีความพึงพอใจในการวัด
และประเมินผลรายวิชามากที่สดุ คือมีค่าเฉลี่ยของคะแนน 4.07 รองลงมาคือความรู้ ความเข้ าใจในบทเรี ยน (x̅= 4.01)
สาหรับกิจกรรมการเรี ยนการสอน 3 วิธี ที่นามาใช้ สอนนักศึกษาพึงพอใจวิธีสอนแบบใช้ สถานการณ์ (Simulation) มาเป็ น
ลาดับแรก (x̅= 4.16) รองลงมาคือการบรรยาย (x̅= 3.96) และแบบศูนย์การเรี ยน (Learning Center, x̅ = 3.84) ทังนี
้ ้
อาจเนื่อ งจากการสอนแบบสถานการณ์ เป็ น วิธีการสอนที่ ทาให้ ผ้ ูเรี ย นได้ ใช้ ความรู้ ด้ านทฤษฎีน ามาสู่การปฏิบัติ จริ ง
นักศึกษาได้ ทดลองจัดอาหารตัวอย่างสาหรับผู้ป่วยโรคต่าง ๆ และได้ ทดลองรับประทานอาหารตัวอย่างที่ปรุ งขึ ้นทาให้
ผู้เรี ยนเกิดความสนุกสนานในการเรี ยนอีกทังการสอนแบบสถานการณ์
้
นี ้เป็ นการส่งเสริ มการทางานกลุม่ การคิดคานวณ
แคลอรี่ อาหาร และฝึ กการนาเสนอผลงานของตนเอง ทาให้ นกั ศึกษาได้ ฝึกทักษะต่าง ๆ มากมายซึ่งผลการประเมินพบว่า
สอดคล้ องกับการเข้ าใจในเนื ้อหาบทเรี ยนการจัดอาหารสาหรับผู้ป่วยอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าทุกบท (x̅= 4.09)
ดังนัน้ วัตถุประสงค์การวิจยั ครัง้ นี ้บรรลุวตั ถุประสงค์
จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถสรุ ปได้ ว่าการเลือกใช้ วิธีสอนที่หลากหลายในรายวิชาใด ๆ ควรพิจารณา
เนื ้อหาบทเรี ยนว่าควรที่จะเลือกใช้ วธิ ีการสอนในรูปแบบใดเหมือนเช่นผู้วิจยั ที่พิจารณาเนื ้อหาบทเรี ยน ถ้ าหากบทเรี ยนใดที่
มีความยากและต้ องการเน้ นรายละเอียดแก่ผ้ ฟู ั งก็ควรเลือกใช้ วิธีการบรรยาย (Lecture) เนื ้อหาบทใดที่ง่ายต่อการศึกษา
ด้ วยตนเองควรมอบหมายผู้เรี ยนให้ ศกึ ษาด้ วยตนเองโดยกาหนดกิจกรรมการเรี ยนแบบศูนย์การเรี ยน (Learning Center)
และบทเรี ยนใดที่จะนาไปใช้ ในการปฏิบตั ิงาน ควรใช้ วิธีการสอนแบบสถานการณ์ จาลอง (Simulation) คือการกาหนด
สถานการณ์ขึ ้นมาแล้ วให้ ผ้ เู รี ยนคิดวิเคราะห์ที่จะนาความรู้จากทฤษฎีไปสูก่ ารลงมือปฏิบตั ิ การจัดการเรี ย นการสอนในวิชา
โภชนศาสตร์ สาธารณสุข ครัง้ นี ้จึงสรุปได้ วา่ บรรลุจดุ มุง่ หมายของการวิจยั ทัง้ 3 วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และสามารถนาไป
เป็ นรูปแบบการสอนในครัง้ ต่อ ๆ ไปได้ เป็ นอย่างดี

สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้
1. ผู้เรี ยนสอบผ่านวิชาโภชนศาสตร์ สาธารณสุข จานวน 81 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 โดยเกรดที่ได้ อยู่ในช่วงเกรด
C+ ขึ ้นไป เกรดส่วนใหญ่ จะได้ เกรด B คิดเป็ นร้ อยละ 37.03 รองลงมาคือ C + , B + และ C ตามลาดับ คิดเป็ นร้ อยละ
33.33, 11.11 และ8.64 ตามลาดับ
2. ผลการเรี ยนมาตรฐานการเรี ย นรู้ 5 ด้ าน พบว่า ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรมมีค่าเฉลี่ย คือ 4.27 ผลประเมินอยู่ใน
ระดับดี รองลงมาคือด้ านทักษะด้ านความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (x̅=4.14) ส่วนทักษะด้ านความรู้
ทักษะทางปั ญ ญา และทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี มีค่าคะ แนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ใกล้ เคียงกัน โดยสรุปแล้ วผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษามีผลการเรี ยนรู้อยูใ่ นระดับดีทงั ้ 5 ด้ าน และเมื่อประเมินในภาพรวมค่า
คะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นระดับ 4.01 ซึง่ เป็ นระดับดี เช่นกัน
3. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอนวิชาโภชนศาสตร์ สาธารณสุข พบว่า นัก ศึกษามีความพึงพอใจด้ าน
การวัดและประเมินผลรายวิชามากที่สดุ ค่าเฉลี่ยของคะแนน 4.07 (พึงพอใจมาก) รองลงมาคือ มีความรู้ ความเข้ าใจ

154

การประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 13 ประจาปี 2561

ระหว่างวันที่ 29 -30 มีนาคม 2561

เนื ้อหาวิชาที่เรี ยนค่าเฉลี่ยรวม 4.01 (พึงพอใจมาก) ส่วนด้ านกิจกรรมการเรี ยนการสอน และสื่อการสอนมีความพึงพอใจ
รองลงมาตามลาดับ ซึ่งพิจารณาจะเห็นได้ ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจทุกหัวข้ ออยู่ในระดับพึงพอใจมากทังหมด
้
ส่วน
ความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนโดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมากเช่นกัน (x̅=4.05)

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั นี ้สามารถนามาใช้ เป็ นรูปแบบการเรี ยนการสอนดังนี ้
1. การจัดการเรี ยนการสอนในทุกรายวิชา ควรพิจารณาเนื ้อหารายบทของวิชาที่รับผิดชอบ ถ้ าบทเรี ยนใดที่มี
ความยากต้ องให้ รายละเอียดเนื ้อหาที่ใช้ สอน ผู้สอนควรพิจารณาวิธีสอนเป็ นแบบบรรยาย (Lecture) แต่ถ้าหากเนื ้อหาใน
บทเรี ยนเป็ นเรื่ องง่ายไม่ซบั ซ้ อนควรจัดให้ ผ้ เู รี ยนศึกษาด้ วยตนเอง หรื อจัดการเรี ยนรู้แบบศูนย์การเรี ยน (Learning Center)
และถ้ าหากเนื ้อหาวิชาที่จาเป็ นต้ องนาทฤษฎีไปสูก่ ารปฏิบตั ิก็ควรจัดสถานการณ์จาลอง (Simulation) ขึ ้นแล้ วให้ ผ้ เู รี ยนได้
นาความรู้ทฤษฎีนามาใช้ แก้ ปัญหาในสถานการณ์นนั ้
2. กิจกรรมที่จดั ให้ ผ้ เู รี ยนทุกรายวิชาควรเน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางควรให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่ วมในการเรี ยนการสอน
ทุกครัง้ จะทาให้ การเรี ยนการสอนภายในชันเรี
้ ยนไม่เกิดความเบื่ อหน่ายและผู้เรี ยนสนุกสนาน มีความสุขในการเรี ยนทุก
ครัง้ ที่เข้ าศึกษาภายในห้ องเรี ยน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบรูปแบบการสอนนี ้กับการสอนแบบปกติ
2. ควรศึกษารู ปแบบการสอนในรูปแบบอื่น เช่น การสอนแบบโครงการ (Project base Learning) เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ ลงชุมชนและพบสถานการณ์จริ งในชุมชน
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บทคัดย่ อ
การเรี ยนการสอนหัวข้ อการพัฒนาตารับยารูปแบบของแข็งสาหรับนิสิตนักศึกษาในประเทศไทย อาศัยการเรี ยน
การสอนผ่านกรณีศึกษา โจทย์ปัญหา หรื อปฏิบตั ิการมาเป็ นเวลานาน การนาการเรี ยนการสอนรูปแบบการใช้ ปัญหาเป็ น
ฐานมาประยุกต์กบั การเรี ยนการสอนในหัวข้ อการพัฒนาตารับยารูปแบบของแข็งจึงนับเป็ นนวัตกรรมการเรี ยนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 สาหรับการศึกษาเภสัชศาสตร์ ไทย วัตถุประสงค์ของงานวิจยั เพื่อสารวจความคิดเห็นของนิสิตเภสัชศาสตร์
ต่อการเรี ยนการสอนรูปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐานนิสติ เภสัชศาสตร์ ในหัวข้ อการพัฒนาตารับยารูปแบบของแข็ง ด้ วยการ
สารวจความคิดเห็นนิสติ เภสัชศาสตร์ ชนปี
ั ้ 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ โดยให้ ตอบแบบสอบถาม
เชิงพรรณา สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ ได้ แก่. ความถี่ ร้ อยละ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้ แก่
การวิเคราะห์เนื ้อหา และการจัดกลุม่ ตามประเด็นคาตอบ
ผลการศึกษา พบว่า นิสติ เภสัชศาสตร์ เพียง 4% ไม่ชอบการเรี ยนการสอนรูปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นพื ้นฐาน นิสิต
เภสัชศาสตร์ จานวน 50% ไม่มีความรู้สกึ ทังในทางบวกหรื
้
อทางลบต่อการเรี ยนการสอนรูปแบบนี ้ แต่เกือบทุกคนจากกลุม่
50% นี ้เห็นถึงประโยชน์และได้ รับประโยชน์จากการเรี ยนการสอนรูปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐานในหัวข้ อการพัฒนาตารับ
ยารูปแบบของแข็ง อีก 46% ของนิสติ เภสัชศาสตร์ มีความรู้สกึ ในทางบวกและได้ รับประโยชน์จากการเรี ยนการสอนรูปแบบ
การใช้ ปัญ หาเป็ นฐานในหัวข้ อการพัฒนาตารับยารู ปแบบของแข็ง จากทัศนดติที่ดีและประโยชน์ที่นิสิตได้ รับจากการ
สารวจความคิ ดเห็นนิสิตเภสัชศาสตร์ ต่อการเรี ยนการสอนรู ปแบบการใช้ ปัญ หาเป็ นฐานในหัวข้ อการพัฒ นาตารับยา
รู ปแบบของแข็ง จะเป็ นแรงผลักดันให้ พฒ
ั นาการเรี ยนการสอนรู ปแบบการปั ญหาเป็ นฐานในหัวข้ อการพัฒนาตารับยา
รูปแบบของแข็ง และการเรี ยนการสอนรูปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐานมาใช้ ในทางการเรี ยนการสอนในหัวข้ อการพัฒนายา
รูปแบบอื่น เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการคิดแก้ ปัญหาและพัฒนาตารับยาอย่างเป็ นระบบต่อไป
คาสาคัญ การเรี ยนการสอนรู ปแบบการใช้ ปัญ หาเป็ นฐาน, ความคิดเห็นนิสิตเภสัชศาสตร์ , หัวข้ อการพัฒนาตารับยา
รูปแบบของแข็ง

157

การประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 13 ประจาปี 2561

ระหว่างวันที่ 29 -30 มีนาคม 2561

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. บทนา
การเรี ยนการสอนรู ปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (problem-based learning) เป็ นการเรี ยนการสอนที่เน้ นการ
เรี ยนรู้ ด้วยตนเองผ่านปั ญหาหรื อโจทย์ร่วมกับการอภิปรายกลุ่มโดยมีอาจารย์ผ้ นู ากลุม่ (facilitator) เป็ นผู้ชี ้แนะแนวทาง
เป็ นที่ทราบกันดีว่าการเรี ยนการสอนรู ปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นพื ้นฐานทาให้ เกิดทักษะต่างๆ ที่สาคัญสาหรับให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ ตลอดชีวิต (Life-long Learning) เช่น ทักษะการแก้ ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการทางานร่ วมกับผู้อื่น
เป็ น ต้ น (Galvao et al. 2014; Zhou et al. 2016) ซึ่ง ทัก ษะดัง กล่า วเป็ น ทัก ษะที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ นิ สิ ต เป็ น อย่ า งยิ่ ง
โดยเฉพาะในยุคปั จจุบนั ที่ความรู้ วิทยาการและเทคโนโลยีก้าวหน้ าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว เพื่อให้ นิสิตเกิดความ
พร้ อมต่อการทางานในอนาคต การเรี ยนการสอนรู ปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐานจึงถูกนามาใช้ มากขึ ้น แต่สาหรับการศึกษา
การเรี ยนการสอนรูปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐานยังมีไม่มากนักในประเทศไทย
การเรี ยนการสอนรูปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐานสาหรับการศึกษาเภสัชศาสตร์ ในประเทศไทยมีรายงานการใช้ กบั
การเรี ยนการสอนรู ปแบบนี ้ในรายวิชาเภสัชกรรมปฏิบตั ิ (pharmacy practice) หรื อการบริ บาลเภสัชกรรม โดยออกแบบ
การเรี ยนการสอนเป็ นกิจกรรมกลุ่ม BPL ขนาดเล็ก เป็ นเวลา 1 เป็ นต่อสัปดาห์ จานวน 15 สัปดาห์ โดยกิจกรรมเป็ นการ
รวบรวมข้ อ มูล ทางคลิ นิ ค ของผู้ป่ วย ประเมิ น การรั ก ษาด้ ว ยยา แก้ ไขปั ญ หาด้ ว ยเทคนิ ค SOAP note (Subjective,
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Objective, Assessment, Plan) ให้ ข้อเสนอแนะ และสรุ ป พบว่าผู้เรี ยนมีสมรรถนะที่จาเป็ นในเภสัชกรรมปฏิบตั ิเพิ่มขึ ้น
เช่น ทักษะการจาแนก และทักษะการแก้ ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ ยาดีขึ ้น (Khumsikiew et al. 2015) แต่สาหรับในรายวิชาที่
เกิดข้ องกับการพัฒนาตารับยาหรื อการผลิตยา ยังไม่พบรายงานการใช้ การเรี ยนการสอนรูปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐานกับ
รายวิชาด้ านดังกล่าว
ดังนันเพื
้ ่อให้ กิจกรรมการเรี ยนการสอนรูปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐานที่เริ่ มทากับรายวิชาทางการผลิตยาในหัวข้ อ
การพัฒนาตารับยารู ปแบบของแข็งเกิดการปรับปรุ งและพัฒนาขึ ้น และเกิดการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี การศึกษา
คณะผู้จดั กิจกรรมจึงมีวตั ถุประสงค์จะสารวจความคิดเห็นของนิสิตเภสัชศาสตร์ ตอ่ การประยุกต์การเรี ยนการสอนรูปแบบ
การใช้ ปัญหาเป็ นฐานนิสิตเภสัชศาสตร์ ในหัวข้ อการพัฒนาตารับยารูปแบบของแข็งขึ ้น และนาผลการสารวจความคิดเห็น
มาเพื่อปรับปรุงกิจกรรมให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ และกระตุ้นการเรี ยนอย่างแท้ จริ งกับนิสติ ต่อไป

2. ระเบียบวิธีการวิจัย
กลุ่ม ที่ศึก ษาในการวิจัย ได้ แก่ นิสิต เภสัชศาสตร์ ชัน้ ปี 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิท ยาลัยศรี น คริ น ทร วิโรฒ
จานวนนิสิตเภสัชศาสตร์ ที่ลงเรี ยนวิชานี ้ทังหมด
้
71 คน ในปี การศึกษา 2560 ภาคเรี ยนที่ 1 ในรายวิชาเทคโนโลยีเภสัช
กรรม 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ซึ่งวิชานี ้เป็ นวิชาบังคับที่นิสิตเภสัชศาสตร์ ทกุ คนต้ องเรี ยนในหลักสูตรเภสัชศาตร
บัณฑิต 6 ปี โดยมีนิสิตที่ตอบคาถามจากแบบสอบถามจานวน 69 คน คิดเป็ นร้ อยละ 98.6 นอกจากนี ้นิสิตกลุม่ นี ้ยังผ่าน
การเรี ยนการสอนรูปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐานมาแล้ ว 1 กิจกรรม ในการเรี ยนชันปี
้ ที่ 3
เครื่ องมือในการวิจยั อาศัยแบบสอบถามปลายเปิ ดจานวน 3 ข้ อ และคาถามปลายปิ ด 1 ข้ อ คือ
1. นิสติ รู้สกึ อย่างไรต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนรูปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
2. นิสติ ได้ รับประโยชน์จากกิจกรรมการเรี ยนการสอนรูปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐานหรื อไม่ (ถ้ าไม่ข้ามไปตอบข้ อ
4)
3. จากกิจกรรมการเรี ยนการสอนรูปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐาน นิสติ ได้ รับประโยชน์อย่างไร
4. บอกพัฒ นาการในเชิงพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นในระหว่างการทากิ จกรรมการเรี ยนการสอน
รูปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐานของตนเองโดยเปรี ยบเทียบกับกิจกรรมการเรี ยนการสอนรูปแบบเดียวกันในชันปี
้ 3
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณ ได้ แก่. ความถี่ ร้ อยละ และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้ แก่ การ
วิเคราะห์เนื ้อหา และการจัดกลุม่ ตามประเด็นคาตอบ และแบบสอบถามได้ ผา่ นการประชุมประเมินจากทีมอาจารย์ผ้ รู ่ วม
สอนในรายวิชาแล้ วว่าเหมาะสมกับการสานวจความคิดเห็นของนิสติ
โจทย์การเรี ยนการสอนรู ปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ในหัวข้ อการพัฒนาตารับยารู ปแบบของแข็ง โดยให้ นิสิต
เริ่ มต้ นจากการหาปั ญหาของสมบัติ (drug properties) ของตัวยาสาคัญ (active pharmaceutical ingredient, API) ส่ง
ส่งผลต่อการตังต
้ ารับยารู ปแบบของแข็ง อภิปรายกลุ่มตามขันตอนการเรี
้
ยนการสอนรู ปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐาน จน
สามารถแก้ ปัญหาของตัวยาสาคัญและตังต
้ ารับเป็ นยารูปแบบของแข็งได้

3. ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
จากการสารวจความคิดเห็นของนิสติ เภสัชศาสตร์ ชนปี
ั ้ 4 ต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนรูปแบบการใช้ ปัญหาเป็ น
ฐานในหัวข้ อการพัฒนาตารับยารูปแบบของแข็ง พบว่า นิสติ ส่วนใหญ่มีความรู้สกึ เชิงบวกและเป็ นกลางต่อกิจกรรมไม่ร้ ูสกึ
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ต่อต้ าน มีเพียงจานวนน้ อยเท่านัน้ ที่ไม่ชอบกิ จกรรม (ตารางที่ 1) และให้ เหตุผลว่าเป็ นคนไม่ชอบพูดและแสดงความ
คิดเห็น ซึง่ เป็ นอุปนิสยั เฉพาะตัวของนิสิต กอปกับกิจกรรมมีเพียงช่วงเวลาสัน้ ไม่เพียงพอให้ นิสิตเกิดความคุ้นเคย หากมี
กิจกรรมรูปแบบนี ้มากขึ ้นหรื อบ่อยขึ ้น อาจจะเป็ นการฝึ กทักษะการสือ่ สารและการแสดงความคิดเห็นของนิสติ ให้ เพิ่มขึ ้นได้
ตารางที่ 1 ผลการสารวจความคิดเห็นของนิสติ ต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนรูปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ความรู้สกึ ของนิสติ ต่อกิจกรรมการเรี ยนการสอนรูปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ความรู้สกึ เชิงบวก
ไม่มีความรู้ สึกทัง้ ในทางบวกหรื อทาง ความรู้สกึ เชิงลบ
ลบ
46%
50%
4%
ความคิดเห็นของนิสติ ต่อประโยชน์ที่ได้ รับจากกิจกรรมการเรี ยนการสอนรูปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ได้ ประโยชน์
ไม่ได้ ประโยชน์
97%
3%
พัฒนาการของนิสติ เมื่อเปรี ยบเทียบตนเองกับการเรี ยนการรสอนรูปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐานเมื่อปี ที่ผา่ นมา
พัฒนาการดีขึ ้น
ไม่เกิดพัฒนาการ
ไม่เกิดพัฒนาการและทักษะแย่ลง
62%
28%
10%
จากการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของกิจกรรมการเรี ยนการสอนรู ปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐานต่อ
นิสิต นิสิตส่วนใหญ่ได้ รับประโยชน์จากการทากิจกรรมการเรี ยนการสอนรู ปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐาน (ตารางที่ 1) โดย
ประโยชน์ที่ได้ รับมีทงในเชิ
ั้
งความรู้ และทักษะการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิ ต (ตารางที่ 2) สาหรับนิสิตที่ไม่ได้ รับความรู้ ให้ เหตุผล
ได้ แก่ ไม่ได้ ตงใจเรี
ั ้ ยนในห้ องเรี ยนก่อนหน้ าทาให้ ไม่มีความรู้ เพียงพอในการทากิจกรรม จึงไม่ได้ ประโยชน์จากกิจกรรม
และไม่ได้ ความรู้ จากการทากิ จกรรม ถึงแม้ จะมีส่วนน้ อยที่ตอบว่าไม่ได้ ประโชยน์ จากกิ จกรรม แต่การทาความเข้ าใจ
เพิ่มเติมถึงประโยชน์ในเชิงทักษะการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตที่นิสิตจะได้ รับจากกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบการใช้ ปัญหาเป็ น
ฐานให้ กบั นิสติ ทุกคนก่อนทากิจกรรมครัง้ ต่อไป เพื่อให้ นิสติ ทากิจกรรมอย่างเข้ าถึงจนได้ เกิดประโยชน์อย่างแท้ จริ งกับนิสติ
และเนื่องด้ วยการทากิจกรรมครัง้ นี ้มีเวลาจากัดจึงอาจทาให้ เกิดประโยชน์กบั นิสิตไม่เต็มที่ จึงควรปรับปรุ งระยะเวลาการ
จัดการเรี ยนการสอนรูปแบบนี ้ในครัง้ ต่อไปให้ เหมาะสมยิ่งขึ ้น
ตารางที่ 2 สรุปประโยชน์ที่นิสติ คิดว่าได้ รับจากกิจกรรมการเรี ยนการสอนรูปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
ได้ ทบทวนเนื ้อหาและความรู้ที่เรี ยนมา
ได้ แสดงความคิดเห็นและแลกเปลีย่ นความคิด
ประยุกต์ความความรู้ที่ได้ เรี ยนมาในการพัฒนาตารับ
ได้ ฝึกกระบวนการคิด การวิเคราะห์ การแก้ ปัญหา
ได้ ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคใหม่
ฝึ กการทางานเป็ นทีม
เปิ ดกว้ างมุมมองในการพัฒนาตารับยา
ทักษะการสืบค้ นข้ อมูล
พัฒนาทักษะสือ่ สาร
ฝึ กการอ่านบทความวิชาการภาษาอังกฤษ
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จากนิสติ ที่ตอบคาถามเกี่ยวกับพัฒนาการของตนเองในเชิงพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นระหว่างดาเนิน
กิจกรรมการเรรี ยนการสอนรู ปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐาน พบว่านิสิตที่ตอบแบบสอบถามว่าตนเองไม่เกิดพั ฒนาการหรื อ
แสดงความคิดเห็นได้ ลดลง เนื่องจากกรณี ศึกษายากขึ ้น และไม่ได้ บอกให้ เตรี ยมตัวอ่านเนื ้อหาเกี่ยวกับเรื่ องใดมาก่อน
ทังนี
้ ้ในการเรี ยนระดับที่สงู ขึ ้นของนิสิตเภสัชศาสตร์ เนื ้อหารายวิชาต้ องมีความซับซ้ อนและยากขึ ้นตามระดับชัน้ ปี และ
อาจารย์ผ้ จู ัดกิจกรรมต้ องการให้ นิสิตคิดวิเคราะห์แก้ ปัญหาจากความรู้ ที่มีจากการบรรยายก่อนหน้ า ซึ่งอธิ บายทฤษฎี
เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการพัฒนาตารับยารู ปแบบของแข็งแล้ ว เพื่อเป็ นการฝึ กการแก้ ปัญหาจึงที่อาจเกิดได้ ในชีวิตการทางาน
จริ ง และการสืบค้ นข้ อมูลในการเรี ยนรู้ ตอ่ ยอด จึงแจ้ งนิสติ ผู้เข้ าร่วมกิจ กรรมเพียงว่าเป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนรูปแบบ
การใช้ ปัญหาเป็ นฐานเกี่ยวการพัฒนาตารับยารู ปแบบของแข็ง เพื่อการปรับปรุ งการเรี ยนการสอนรู ปแบบการใช้ ปัญหา
เป็ นฐานในปี การศึกษาต่อไป อาจารย์ผ้ จู ดั กิจกรรมจะชี ้แจงขอบเขตการทากิจกรรมให้ แคบลงเพื่อให้ นิสิตสามารถเตรี ยม
ศึกษาด้ วยตนเองมาก่อนเข้ าร่วมกิจกรรม ซึง่ จะส่งผลให้ นิสติ ฝึ กกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ ปัญหาได้ ดีขึ ้น
การเรี ยนการสอนรู ปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐานทาให้ เกิดทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์ และการแก้ ปัญหา การ
ทางานเป็ นหมู่คณะ และทักษะสือ่ สาร (Duch et al. 2001) จากผลการศึกษานิสติ เภสัชศาสตร์ ก็ได้ ประโยชน์จากเรี ยนการ
สอนรูปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐานตรงตามวัตถุประสงค์ของรู ปแบบการเรี ยนการสอนตามทฤษฎี และถ้ าการเรี ยนการสอน
รูปแบบนี ้พัฒนาต่อไป โดยเตรี ยมความพร้ อมให้ นิสิตต่อการเรี ยนการสอนรู ปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐาน ให้ นิสิตทบทวน
ทฤษฎีและความรู้ ที่เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อการศึกษามาก่อนการเรี ยนการสอนรู ปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐาน จะทาให้ เกิ ด
ประโยชน์กบั การเรี ยนรู้ของนิสติ เภสัชศาสตร์ อย่างสูงสุด

4. สรุปผลการวิจัย
ความคิดเห็นของนิสิตเภสัชศาสตร์ ตอ่ การใช้ การเรี ยนการสอนรู ปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐานในหัวข้ อการพัฒนา
ตารับ ยารู ป แบบของแข็งท าให้ นิ สิต ได้ ป ระโยชน์ ทัง้ ในด้ านความรู้ จากการสือบค้ น ข้ อ มูล ทัก ษะการกระบวนการคิ ด
แก้ ปัญหา และทักษะการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการเรี ยนการสอนควรมีการจัดเตรี ยมนิสติ ให้ เกิดความพร้ อมและเข้ าใน
ใจกระบวนการของกิจกรรม จะทาให้ นิสิตยอมรับและเกิดพัฒนาการจากการเรี ยนการสอนรู ปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
อย่างสูงสุด นอกจากนี ้การเรี ยนการสอนรูปแบบการใช้ ปัญหาเป็ นฐานสามารถประยุกต์ใช้ กบั การเรี ยนการสอนในหัวข้ อที่
เกี่ ย วข้ อ กับ การผลิต และพัฒ นายาได้ อ ย่า งประสิท ธิ ภ าพละได้ รับ การยอมรั บ จากนิ สิต เภสัช ศาสตร์ และควรมี ก าร
ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู้ เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้ าใจประโยชน์ที่นิสิตได้ รับในเชิงผลสัมฤทธิ์จากการเรี ยนการสอนรู ปแบบนี ้
ต่อไป
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การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาวัยทางานในศตวรรษที่ 21
Developing Learning Skills for the 21st Century of Working-Age Students
ฉวีวรรณ เจริญทรั พย์
Email: chaveewan53@hotmail.com
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
บทคัดย่ อ
การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ให้ นกั ศึกษาวัยทางานที่มีความ
แตกต่างระหว่างบุคลคลให้ เกิดทักษะในการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต 2) เปรี ยบเทียบและประเมินผลระหว่างก่อนและหลังการ
จัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบการพัฒ นาทักษะการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาวัยทางานในศตวรรษที่ 21 ที่ได้ จ ากการพัฒ นา
3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาวัยทางานเกี่ยวกับความตระหนักในความสาคัญของการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และ
ความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ เป็ นกลุ่ม โดยดาเนินการเป็ นสองขันตอนดั
้
งนี ้ ขันตอนที
้
่ 1 สัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
นักศึกษาวัยทางานที่เรี ยนสาขาการบริ หารการศึกษามาแล้ วในปี การศึกษา 2557 จานวน 70 คน นาข้ อมูลที่ได้ มาใช้
ประกอบการพัฒนารูปแบบเดิมเป็ นกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ของนักศึกษาวัยทางานในศตวรรษที่ 21 ขันตอนที
้
่
2 นารู ปแบบกิ จกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ที่พัฒ นาแล้ วนี ้ ไปทดลองใช้ และประเมินผลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาวัย
ทางาน สาขาการบริ หารการศึกษา ที่ศึกษาในปี การศึกษา 2558 จานวน 71 คน สถิติที่ใช้ วิเคราะห์ ข้อมูลการวิจัยเชิ ง
พรรณนา ได้ แก่ ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการศึกษา พบว่า ได้ รูปแบบการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้
ของนักศึกษาวัยทางานในศตวรรษที่ 21 ที่เน้ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง
ให้ เกิ ด กระบวนการเรี ย นรู้ ตลอดชี วิต ให้ แก่นักศึกษาวัยทางาน ที่มี ความแตกต่างระหว่างบุคลคลนัน้ ช่วยพัฒ นาให้
นัก ศึก ษามีทักษะการเรี ยนรู้ สูงขึน้ อย่างมี นัย สาคัญ ที่ ระดับ 0.05 และช่วยให้ นัก ศึก ษาวัยท างานมี ความตระหนักใน
ความสาคัญมีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และร่วมเรี ยนรู้เป็ นกลุม่ อยูใ่ นระดับมาก ถึง มากที่สดุ ซึง่ เป็ นวิธีที่ดี
และเป็ นประโยชน์ในการลดปั ญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล และข้ อจากัดด้ านเวลา
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั ควรมีการพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในทุกสาขาวิชา ให้ เหมาะสม
สอดคล้ องกับข้ อจากัดของนักศึกษา เพื่ออานวยความสะดวกและกระตุ้นให้ นักศึกษาสนใจ และเข้ าถึงการเรี ยนรู้ ด้ วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
คาสาคัญ: การพัฒนาการเรี ยนรู้, กิจกรรมการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21, นักศึกษาวัยทางาน
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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 lifelong 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 21 st
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

บทนา
การจัดการเรี ยนรู้ สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณ ลักษณะของนักศึกษาที่มีความประสงค์ จะ
พัฒนาตนเองไปสูต่ าแหน่งผู้บริ หารการศึกษา จาเป็ นต้ องมีความรู้เกี่ยวกับ หลัก ทฤษฎี และปฏิบตั ิการบริ หารการศึกษา มี
ภาวะผู้นา มีความพร้ อมในการบริ หารจัดการสถานศึกษา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559), และข้ อเสนอแนะการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้ มี
ทักษะการเรี ยนรู้ ต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่างมีคุณ ภาพ ตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาคน สู่สงั คมแห่งการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตที่
ยัง่ ยืน ส่งเสริ มการใช้ สื่อทุกประเภทให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ที่สร้ างสรรค์ พร้ อมทังสนั
้ บสนุนปั จจัยที่ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ตลอด
ชีวิต (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 และ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2555) เพื่อให้ ทกุ คนพัฒนาตนเองได้ อย่างต่อเนื่อง มีทกั ษะในการใช้ เครื่ องมือ เพื่อแสวงหาความรู้ที่จาเป็ นต่อการประกอบ
อาชีพเพื่อดาเนินชีวิตได้ (วิจิตร ศรี สะอ้ าน, 2545)
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จากสภาพการเรี ยนรู้ของนักศึกษาส่วนใหญ่ที่อยูใ่ นวัยทางาน มีความแตกต่างระหว่างบุคคล มีภาระหน้ าที่ที่ต้อง
รับผิดชอบทัง้ ในหน้ าที่การงาน และครอบครัว ทาให้ มีเวลาเรี ยนจากัด บางคนต้ องใช้ เวลาในการเดินทางไกลมาเรี ยน
ข้ อจากัดต่างๆ เหล่านี ้ ทาให้ เกิดปั ญหาในการร่ วมกิจกรรม การทางานกลุม่ และอื่นๆ เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
รูปแบบเดิม นิยมแบบเผชิญหน้ าระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน และการจัดกิจกรรมนาเสนอแบบกลุม่ จึ งจาเป็ นต้ องพัฒนาการ
จัดการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ เหมาะสม และเพื่ออานวยความสะดวกแก่นกั ศึกษาวัยทางานดังกล่าวให้ มีความตระหนัก
ในความสาคัญของการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อการเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นกลุม่ ผู้วิจยั จึงนากรอบแนวคิดเชิง
ทฤษฎี ข องสุบิ น ไชยยะ และคณะ (2558:151-152) เกี่ ย วกับ ทัก ษะที่ จ าเป็ น ต่ อ การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต ของนัก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัย 3 ทักษะ ประกอบด้ วย ทักษะการคิด ทักษะการเรี ยนรู้ ทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และนากรอบแนวคิดของวิจารณ์ พานิช (2555) ประกอบด้ วย 3 R และ7 C มาประยุกต์ใช้ โดยบูรณาการเข้ ากับการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาให้ นกั ศึกษาเกิดทักษะ ในการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองและเกิดกระบวนการเรี ยนรู้ ตลอด
ชีวิต ดังนี ้
กรอบแนวคิดทักษะเชิงทฤษฎีที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา 3 ทักษะ ประกอบด้ วย
1. ทักษะการคิด ได้ แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเชิงวิพากษ์ , ทักษะการคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ , ทักษะ
การคิดคานวณ, และทักษะการคิดแก้ ปัญหา
2. ทักษะการเรี ยนรู้ ได้ แก่ ทักษะการรู้ สารสนเทศ, ทักษะการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง, ทักษะการทางานเป็ นทีม, และ
ทักษะการวิจยั
3. ทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ แก่ ทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ, และทักษะการ
สือ่ สาร (สุบิน ไชยยะ และคณะ, 2558:151-152)
กรอบแนวคิดการจัดการเรี ยนรู้แบบผสมผสาน 3R และ 7C ดังนี ้
3R ประกอบด้ วย
1. Reading (อ่านได้ )
2. (W) riting (เขียนได้ ) และ
3. (A) rithemetis (คิดเลขได้ )
7C ประกอบด้ วย
1. Critical Thinking and Problem Solving (ทั ก ษะด้ านการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณและการแก้ ปั ญ หา)
2. Creativity and Innovation (ทักษะด้ านการสร้ างสรรค์และนวัตกรรม)
3. Cross-cultural Understanding (ทักษะด้ านความเข้ าใจความต่างทางวัฒนธรรม และกระบวนทัศน์)
4. Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้ านความร่วมมือ การทางานเป็ นทีม และ
ภาวะผู้นา)
5. Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้ านการสือ่ สารสารสนเทศและ
รู้เท่าทันสือ่ )
6. Computing and ICT Literacy (ทักษะด้ านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร)
7. Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพและการเรี ยนรู้ )
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แนวคิดการแก้ ปัญหาและพัฒนาทักษะดังกล่าวข้ างต้ นสอดคล้ องเหมาะสมกับการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ ให้
นักศึกษาวัยทางานที่กาลังศึกษาในระดับปริ ญญาโท สาขาบริ หารการศึกษาเพราะเป็ นการจัดการศึกษาทีใช้ หลายแบบ
ร่วมกัน เช่น แบบเผชิญหน้ าระหว่างนักศึกษากับผู้สอน และการสอนผ่านกิจกรรม การสอนผ่านเทคโนโลยี เว็บไซด์ ซึ่งตรง
กับแนวคิดของ Bonk & Graham (2004) ที่กล่าวว่ารู ปแบบการสอนแบบยืดหยุ่นสามารถตอบสนองความต้ องการและ
ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คลของนัก ศึ ก ษาวัย ท างานเป็ นอย่ า งดี เหมาะสมทัง้ รู ป แบบการคิ ด ความสนใจ และ
ความสามารถของนักศึกษาแต่ละคน
การจัดการเรี ยนรู้ แบบยืดหยุ่นของ Bonk & Graham (2004) และการจัดการเรี ยนรู้ แบบผสมผสานของ วิจารณ์
พานิช (2555, 2556) สามารถนามาใช้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ หลากหลายวิธี เช่น จัดกิจกรรมเป็ น
สถานการณ์ ต่างๆ ให้ นกั ศึกษาฝึ กทักษะการคิดและแก้ ปัญหาอย่ างมีวิจารณญาณ พัฒนาให้ ใช้ สื่อสารสนเทศ เพื่อการ
ค้ นหาความรู้ อย่างเท่าทันสื่อด้ วยการคิดวิเคราะห์ สามารถนาข้ อมูลที่ได้ วิเคราะห์แล้ วมาเขียนรายงานได้ ทังแบบการท
้
า
รายงานรายบุคคลและการทารายงานเป็ นกลุม่ รวมถึงการฝึ กทักษะการนาเสนอด้ วยเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และเป็ นการ
ฝึ กทักษะภาวะผู้นาและพัฒนาทักษะด้ านการให้ ความร่ วมมือและการทางานเป็ นทีมไปด้ วย นอกจากนี ้ยังส่งเสริ มและ
กระตุ้นให้ นกั ศึกษาเรี ยนรู้ ผ่านสื่อโดยนาเอาเครื่ องมือสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ มือถือ มาใช้ ในการเรี ยนรู้ และ
ติดต่อประสานงาน ทังระบบ
้
online & offline ทาง E-Book, CAI, Face book, Line, Google เป็ นต้ น
จากปั ญ หาการจัดการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาวัยท างานที่ มี ข้อ จากัดด้ านเวลาและมี ความแตกต่างของบุค คล
ดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจัยจึงศึกษาหารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ ใหม่เพื่อแก้ ปัญ หาแบบสองขันตอน
้
โดยการได้ สมั ภาษณ์
สอบถามข้ อมูลและแนวทางการแก้ ไขปั ญหาจากนักศึกษาวัยทางานที่เคยศึกษาสาขาการบริ หารการศึกษาในปี การศึกษา
2557 เพื่อนามาปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ เดิมให้ ได้ รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ รูปแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 และ
นาไปจัดการเรี ยนรู้ ให้ นักศึกษาวัยทางานในปี การศึกษา 2558 ศึกษาวิ จัยประเมินผลการพัฒ นาทักษะการเรี ยนรู้ ของ
นักศึกษาวัยทางาน โดยเปรี ยบเทียบทักษะการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาวัยทางานระหว่างก่อนและหลังการใช้ รูปแบบการ
จัดการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21รู ปแบบใหม่นี ้ เพื่อนาไปเผยแพร่ และใช้ ประโยชน์ในการจัดการเรี ยนรู้ ให้ นกั ศึกษาวัยทางาน
ให้ ได้ รับความสะดวกในการศึกษาและเกิดทักษะการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตด้ วยตนเองอย่างยัง่ ยืน

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ นกั ศึกษาวัยทางานที่มีความแตกต่างระหว่างบุคลคลให้ เกิด
ทักษะในการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
2) เพื่อเปรี ยบเทียบและประเมินผลระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบการพัฒนาทักษะการ
เรี ยนรู้ของนักศึกษาวัยทางานในศตวรรษที่ 21 ที่ได้ จากการพัฒนา
3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาวัยทางานเกี่ยวกับความตระหนักในความสาคัญของการศึกษาค้ นคว้ า
ด้ วยตนเอง และความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้เป็ นกลุม่
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้ แก่ นักศึกษาวัยทางาน สาขาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ประกอบด้ วย นักศึกษา
วัยท างาน ที่เคยศึกษาสาขาการบริ หารการศึก ษาปี ที่ 1 มาแล้ วในปี การศึกษา 2557 และ นักศึกษาสาขาการบริ หาร
การศึกษาที่ศกึ ษาปี ที่ 1 ในปี การศึกษา 2558
กลุม่ ตัวอย่าง ได้ มาโดยการคัดเลือกแบบเจาะจงจากประชากรที่เป็ นนักศึกษาที่อยูใ่ นวัยทางานเท่านันจ
้ านวน 2
กลุม่ ตัวอย่าง ประกอบด้ วย กลุม่ ตัวอย่างที่ 1 เป็ นนักศึกษาวัยทางานที่เคยศึกษามาแล้ วเมื่อปี การศึกษา 2557 จานวน 70
คน และกลุม่ ตัวอย่างที่ 2 เป็ นนักศึกษาวัยทางานที่ศกึ ษาในปี การศึกษา 2558 จานวน 71 คน
เครื่องมือวิจัย
เป็ นแบบสอบถาม/ แบบสัมภาษณ์ และ รู ปแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาวัยทางานใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ดาเนินการตามระเบียบวิธีวิจยั โดยศึกษา เอกสาร ตารา ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับความตระหนัก
ในความสาคัญของการศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง และความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ เป็ นกลุ่มด้ วยการใช้ ระบบเครื อข่าย
ค้ นคว้ าหาความรู้ ให้ เกิดทักษะในการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต เพื่อนาองค์ความรู้ที่ได้ รับมาสร้ างแบบสัมภาษณ์-แบบสอบถาม
นาแบบสอบถามที่ใช้ ประเมินทักษะการเรี ยนรู้ของนักศึกษาวัยทางานในศตวรรษที่ 21ที่ผ้ วู ิจยั ปรับปรุงพัฒนาขึ ้น
ใหม่ให้ เหมาะสมกับนักศึกษาวัยทางาน โดยประยุกต์จากแนวคิดของวิจารณ์ พานิช (2555) และสุบิน ไชยยะและคณะ
(2558) ที่ เน้ น ทักษะ ประกอบด้ วย ทักษะด้ านการคิ ด อย่างมี วิ จารณญาณและทัก ษะการแก้ ปั ญ หา ทัก ษะด้ านการ
สร้ างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะด้ านเข้ าใจความต่างทางวัฒนธรรมและความต่างทางกระบวนทัศน์ ทักษะด้ านภาวะผู้นา
ความร่ วมมือ และการทางานเป็ นทีม ทักษะด้ านการสื่อสาร สารสนเทศและการรู้ เท่าทันสื่อ ทักษะด้ านคอมพิวเต อร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทักษะอาชีพและการเรี ยนรู้ วิชาชีพ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
พัฒ นาทัก ษะการเรี ย นรู้ ของนัก ศึกษาวัยท างานในศตวรรษที่ 21 ให้ ผ้ ูท รงคุณ วุฒิ 3 ท่าน พิ จ ารณาตรวจสอบความ
สอดคล้ องของวัตถุประสงค์ และครอบคลุมเนื ้อหาของการวิจยั ประกอบด้ วย ผู้เชี่ยวชาญด้ านการจัดการเรี ยนรู้ ด้ านการ
บริ หารการศึกษา และด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อหาค่าความเที่ยงตรงของแบบประเมินทักษะการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
วัยทางานในศตวรรษที่ 21 ได้ = .85 และหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้รูปแบบ
ใหม่ ได้ = 1 นาแบบสอบถามที่ ใช้ ประเมิน ทักษะการเรี ย นรู้ ของนักศึกษาวัยท างานในศตวรรษที่ 21 ไปทดลองใช้ กับ
กลุม่ เป้าหมายอื่นที่คล้ ายกัน จานวน 22 คน โดยการทดสอบซ ้า 2 ครัง้ เพื่อหาค่าคงที่ เว้ นระยะห่าง 3 สัปดาห์ ได้ ค่าความ
เชื่อมัน่ =.89 และได้ ค่าความเชื่อมัน่ ของของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู้ตามรูปแบบปรับปรุงใหม่ =
.91
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บข้ อมูลด้ วยตนเอง 2 ครัง้ ครัง้ แรกเก็บข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ เป็ น นัก ศึก ษาวัย ท างานสาขาบริ ห ารการศึ ก ษาที่ เคยศึก ษามาแล้ วเมื่ อ ปี ก ารศึก ษา 2557 จ านวน 70 คนเกี่ ย วกับ
ประสบการณ์ ทักษะการเรี ยนรู้ ที่ได้ จากการจัดการเรี ยนรู้ รู ปแบบเดิมคือแบบเผชิญ หน้ าและการทากิจกรรมแบบกลุ่ม
พร้ อมทังสอบถามแนวคิ
้
ดในการแก้ ปัญหาและข้ อจากัดด้ านเวลาของนักศึกษาวัยทางานเพื่อนาข้ อมูลไปพัฒ นารู ปแบบ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้รูปเดิมให้ ได้ การจัดการเรี ยนรู้รูปแบบใหม่ “การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ของนักศึกษาวัยทางานใน
ศตวรรษที่ 21” ครัง้ ที่ 2 เก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาวัยทางาน สาขาการบริ หารการศึกษา ใน
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ปี การศึกษา 2558 ที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบใหม่ “การพัฒ นาทักษะการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาวัยทางานใน
ศตวรรษที่ 21” จานวน 71 คน
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปและความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนรู้ตามรูปแบบ การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ของนักศึกษา
วัยทางานในศตวรรษที่ 21” ที่ปรับปรุงใหม่ โดยใช้ สถิติวิจยั เชิงพรรณนา หาค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย , ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test เพื่อเปรี ยบเทียบและประเมินผลระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 รูปแบบใหม่

สรุปผลการวิจัย
1. ได้ รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผลการพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ให้ นกั ศึกษาวัยทางานที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ เกิด
ทักษะในการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต “การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาวัยทางานในศตวรรษที่ 21” ด้ วยการสัมภาษณ์
เกี่ยวกับ ปั ญหาจากการจัดการศึกษารู ปแบบเดิมที่นกั ศึกษาได้ รับ และสอบถามความคิดเห็น ข้ อเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุง จากประสบการณ์ของนักศึกษากลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษาวัยทางานที่เคยเรี ยนมาแล้ วเมือ่ ปี การศึกษา 2557 มา
ปรับใช้ กบั การจัดกิจกรรมเรี ยนรู้ให้ หลากหลาย ให้ เหมาะสมแก่นกั ศึกษาวัยทางานเน้ นพัฒนาทักษะ 7C ตามกรอบแนวคิด
ของวิจารณ์ พานิช (2555) ในรู ปแบบผสมผสานทังการบรรยาย
้
การอภิปรายกลุม่ การมอบหมายงานเดี่ยวรายบุคคล และ
มอบงานเป็ นกลุม่ การจัดทารายงาน การนาเสนอ กระตุ้นให้ นกั ศึกษาศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง จากบทเรี ยน E-learning,
CAI, e-Book, ห้ องสมุดที่ทนั สมัย และห้ องไฮเทคเทคโนโลยี ที่มหาวิทยาลัยบริ การอานวยความสะดวกแก่นกั ศึกษาเรี ยนรู้
ด้ วยตนเอง ได้ ทกุ วันตามต้ องการ
2. ผลการเปรี ยบเทียบและประเมินผลระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้โดยใช้ รูปแบบ “การพัฒนาทักษะ
การเรี ยนรู้ของนักศึกษาวัยทางานในศตวรรษที่ 21” ที่ได้ จากการพัฒนาปรากฏในตารางที่ 1
ตารางที่ 1แสดงผลการประเมินทักษะการเรี ยนรู้ของนักศึกษาวัยทางาน สาขาการบริ หารการศึกษา ระหว่างก่อนและหลัง
การพัฒนาการจัดการเรี ยนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 (โดยให้ นกั ศึกษาประเมินตนเอง)
ทักษะความรู้ (ข้ อละ 20 คะแนน)
Paired
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ก่ อนเรียน
หลังเรียน
ผลการเปรียบเทียบ/ คน differences
S.D.
S.D. เพิ่มขึน้ เท่ าเดิม ลดลง
t
X
X
1. คิดอย่างมีวิจารณญาณ
14.41 1.61 17.10 1.77
54
16
1
12.81
2. คิดอย่างสร้ างสรรค์&นวัตกรรม
13.79 1.61 16.34 1.58
54
15
2
14.77
3. เข้ าใจความต่างทางวัฒนธรรม
13.79 1.61 16.25 1.70
51
19
1
13.64
สังคม กระบวนทัศน์
4. ภาวะผู้นา ความร่วมมือ การ
13.79 1.61 16.15 1.81
49
21
1
12.50
ทางาน
5. การสือ่ สาร สารสนเทศ รู้เท่าทัน
13.80 1.60 16.20 1.82
50
19
2
11.91
สือ่
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ทักษะความรู้ (ข้ อละ 20 คะแนน)
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ก่ อนเรียน
หลังเรียน
ผลการเปรียบเทียบ/ คน
S.D.
S.D. เพิ่มขึน้ เท่ าเดิม ลดลง
X
X
6. คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
13.73 1.59 16.17 1.94
50
19
2
สารสนเทศการสือ่ สาร
7. วิชาชีพการบริ หารการศึกษา
13.73 1.59 16.23 1.95
52
16
3
ผลการประเมินหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกข้ อ

Paired
differences
t
11.32
10.82

จากตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินทักษะการเรี ยนรู้ หลังจากนารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่พฒ
ั นาขึ ้น
เพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ กบั นักศึกษาวัยทางานที่มีความแตกต่างระหว่างบุคคลจากกลุม่ ตัวอย่าง
ที่เป็ นนักศึกษาวัยทางานสาขาการบริ หารการศึกษาปี การศึกษา 2558 โดยให้ นักศึกษาประเมินทักษะการเรี ยนรู้ ด้ วย
ตนเองทังก่
้ อนและหลังเรี ยน (เว้ นระยะเวลาที่หา่ งกันหนึง่ ภาคการศึกษา) พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบคะแนน Pre-test และ
Post-test ก่อนและหลังการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ รูปแบบที่พฒ
ั นาขึ ้น มีคะแนน Post-test ทักษะการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21
ของนักศึกษาสูงกว่าคะแนน Pre-test ก่อนการใช้ อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาในภาพรวมและรายข้ อ
พบว่า นักศึกษาวัยทางานมีทกั ษะการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 อยูใ่ นระดับมาก ถึง มากที่สดุ ทุกข้ อ นอกจากนี ้ ยังมีผลการ
ประเมินหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนทุกข้ อเช่นกัน หากพิจารณาผลการประเมินจากจานวนนักศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่ มีผลการประเมินเพิ่มขึ ้น 49-54 คน มีผลการประเมินเท่าเดิม 15-21 คนและมีผลประเมินลดลงเพียง 1-3 คน ในแต่
ละข้ อ
3. ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาวัยทางานเกี่ยวกับความตระหนักในความสาคัญของการศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเอง และความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้เป็ นกลุม่ ด้ วยการใช้ ระบบเครื อข่ายค้ นคว้ าหาความรู้
ตารางที่ 2 แสดงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาวัยทางาน สาขาการบริ หารการศึกษา ที่มตี อ่ การจัดการเรียนรู้ รูปแบบ
ใหม่ “การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาวัยทางานในศตวรรษที่ 21”
ระดับความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่ อการจัดการเรียนรู้
น้ อยที่สุด
น้ อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
F
%
f
%
F
%
F
%
f
%
ศตวรรษที่ 21
1. การบรรยาย
2 2.8 3 4.2 2 2.8 34 47.9 30 42.3
2.การจัดทารายงานและอภิปรายในชัน้
3 4.2 3 4.2 1 1.4 26 36.6 38 53.5
เรี ยน
3. การทางานเป็ นกลุม่
5 7.4 4 5.6 1 1.4 24 33.8 37 52.1
4.การใช้ ระบบเครื อข่ายค้ นคว้ า
1 1.4 2 2.8 3 4.2 32 45.1 33 46.5
5. การใช้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
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. การเรี ยนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
3 4.2 5 7.4 3 4.2 22 31.0 38 53.5
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ความพึงพอใจต่ อการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
ออนไลน์
8.การศึกษาด้ วยตนเอง การอ่าน& ถามผู้ร้ ู
9. การวิจยั
10. รูปแบบการจัดการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่
21 มีความเหมาะสมกับนักศึกษาวัย
ทางาน
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น้ อยที่สุด
F
%

ระดับความคิดเห็น
น้ อย
ปานกลาง
มาก
f
%
F
%
F
%

มากที่สุด
f
%

2
4
1

2
3
3

38
30
22

2.8
5.6
1.4

2.8
4.2
4.2

3
3
3

4.2
4.2
4.2

26
31
42

36.6
43.7
59.2

53.5
42.3
31.0

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจของนักศึกษาวัยทางานปี การศึกษา 2558 ที่
เป็ นกลุม่ ตัวอย่างหลังจากการใช้ รูปแบบ “การพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ของนักศึกษาวัยทางานในศตวรรษที่ 21” นักศึกษา
มีความพึงพอใจในระดับมาก ถึง มากที่สดุ ทุกข้ อ เมื่อพิจารณาในภาพรวมจากข้ อ 10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบ
ทังหมด
้
(90%) มีความพึงพอใจในระดับมาก จานวน 42 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.2 และมีความพึงพอใจในระดับมากที่สดุ
22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31 ของผู้ตอบแบบสอบถามทังหมด
้
(71 คน) มี 4 คนเท่านันที
้ ่มีความพึงพอใจในระดับน้ อยถึงน้ อย
ที่สดุ และมี 3 คนที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง

อภิปรายผลวิจัย
รูปแบบการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาวัยทางานในศตวรรษที่ 21 ช่วยให้ นกั ศึกษาวัยทางานมีความ
ตระหนักในความสาคัญ มีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองและร่ วมเรี ยนรู้ เป็ นกลุ่มสูงขึ ้น แสดงว่ารู ปแบบนี ้ มี
ความเหมาะสมและสามารถแก้ ปัญหา ข้ อจากัดต่างๆ ของนักศึกษาวัยทางานได้ ซึ่งเป็ นผลเนื่องมาจากการเก็บข้ อมูลโดย
การสัมภาษณ์ นกั ศึกษาที่มีประสบการณ์ ตรง ทาให้ ทราบข้ อเท็จจริ งที่สามารถนาไปใช้ ประกอบการพัฒนาทักษะการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ช่วยแก้ ปัญหา และส่งเสริ มสนับสนุนให้ เกิดทักษะการเรี ยนรู้ด้วยตนเองได้ อย่างถูกต้ องตรงประเด็น
สอดคล้ องกับ ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์และคณะ (2558: 351-352) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนแบบผสมผสาน
ด้ วยการเรี ยนรู้ ร่วมกันโดยใช้ กรณีศึกษาเพื่อส่งเสริ มการคิด อย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ ปัญหาและการเรี ยนรู้ ร่วมกัน
เป็ นทีมของนักศึกษาปริ ญญาตรี ครุ ศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ ซึ่งนาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ โสตฯ – เทคโนฯ
สัมพันธ์ แห่งประเทศไทย ครั ง้ ที่ 29 เมื่อวันที่ 22-23 มกราคม 2558 พบว่านักศึกษาที่ เรี ยนรู้ ร่ วมกันด้ วยการสอนแบบ
ผสมผสานพัฒนาขึ ้นในระดับมาก และมีความสามารถด้ านการคิดแก้ ปัญหาและการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรี ยนสูง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 มีความสามารถในการเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นทีม และมีความคิดเห็นต่อการ
เรี ยนด้ วยรู ปแบบแบบผสมผสานอยู่ในระดับมาก และสอดคล้ องกับบทความวิจยั ของสุบิน ไชยยะและคณะ (2558:151152) ศึกษาทักษะที่จาเป็ นต่อการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัย : กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี พบว่า ทักษะที่
จาเป็ นประกอบด้ วย ทักษะการคิด ทักษะการเรี ยนรู้ และทักษะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเมื่อผู้วิจัย
นามาใช้ ประกอบการพัฒนาการจัดกิจกรรมให้ แก่นกั ศึกษาวัยทางานปรากฏว่าช่วยแก้ ปัญหาได้ จริ ง นักศึกษามีความ
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ตระหนักและมีผลการประเมินทักษะสูงขึ ้นกว่าเดิม สอดคล้ อ งกับ Lewis (2007) พบว่า ลักษณะของนักศึกษาที่เรี ยนรู้
ตลอดชีวิตนัน้ จะมีความอยากรู้ อยากเห็น สนใจที่จะเรี ยนรู้ สิ่งใหม่ๆเพิ่มมากขึ ้น มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง เปิ ดโอกาสให้
ตนเองได้ พฒ
ั นาอยูเ่ สมอ
การศึกษาวิจัยรู ปแบบ “การพัฒ นาทักษะการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาวัยทางานในศตวรรษที่ 21” นอกจากจะมี
ประโยชน์ในการส่งเสริ มสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้ นกั ศึกษาวัยทางานมีทกั ษะ มีความสามารถแสวงหาความรู้
ด้ วยตนเองได้ อย่างยัง่ ยืน ทุกที่ทุกเวลาด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้ ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพในการ
แก้ ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ใช้ สื่อสารสนเทศเพื่อการค้ นหาความรู้ อย่างเท่าทันสื่อด้ วยการคิดวิเคราะห์ สามารถนา
ข้ อมูลที่ได้ วิเคราะห์แล้ วมาเขียนรายงานรายบุคคลและการทารายงานเป็ นกลุ่ม รวมถึงการฝึ กทักษะการนาเสนอด้ วย
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ และเป็ นการฝึ กทักษะภาวะผู้นาและพัฒนาทัก ษะด้ านการให้ ความร่วมมือและการทางานเป็ นทีม
อีกทังช่
้ วยพัฒนาศักยภาพการจัดการเรี ยนรู้ของอาจารย์ ให้ มีความเชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรี ยนรู้ เพื่อ
ยกระดับการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ด้ วย

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย ควรมีการพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ในทุกสาขาวิชา ให้ เหมาะสม
สอดคล้ องกับข้ อจากัดของนักศึกษา เพื่ออานวยความสะดวกและกระตุ้นให้ นกั ศึกษาสนใจและเข้ าถึงการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป ควรศึกษาวิจยั และพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดของอาจารย์ผ้ สู อน
เพื่อพัฒนารูปแบบการขับเคลือ่ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้ในยุคดิจิทลั
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทคัดย่ อ
ในการวิจยั ครัง้ นี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนวิชาเทคโนโลยีการ
กาจัดมูลฝอยขันสู
้ ง โดยใช้ กิจกรรมด้ านภาษาอังกฤษ ที่เน้ นทักษะ 4 ด้ าน คือ การฟั ง พูด อ่าน และเขียน ผ่านกิจกรรมที่
หลากหลาย ได้ แก่ การแสดงบทบาทสมมติ การรายงานปากเปล่า การนาเสนองานหน้ าชันเรี
้ ยน และการทาคลิปในหัวข้ อ
ที่ตวั เองสนใจ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นนักศึ กษาชันปี
้ ที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิง่ แวดล้ อม ที่ลงทะเบียนในภาคเรี ยนที่ 1/2560 วิชาเทคโนโลยีการกาจัดมูลฝอยขันสู
้ ง
จานวน 67 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาประกอบด้ วย กิจกรรมด้ านภาษาอังกฤษในแต่ละหัวข้ อ แบบประเมินความพึง
พอใจของรู ปแบบแต่ละกิจกรรม แบบประเมินทักษะด้ านภาษาอังกฤษก่อน-หลัง สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แ ก่
ค่าเฉลี่ย ร้ อยละ ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน มัธ ยฐาน และ Wilcoxon Signed Ranks Test ผลการวิจัย พบว่ารู ป แบบ
กิจกรรมภาษาอังกฤษที่ผ้ ูเรี ยนรู้ สึกชอบ สามอันดับแรก คือ การให้ ทาคลิปเดี่ยวภาษาอังกฤษในหัวข้ อที่ตวั เองสนใจ
คิดเป็ นร้ อยละ 82.1 รองลงมาคือ การมอบโจทย์ให้ คิด และทาการนาเสนอในรู ปแบบบทบาทสมมติเป็ นภาษาอังกฤษ
และ การให้ ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาในกลุ่มแล้ วนาเสนอเป็ นภาษาอังกฤษหน้ าชัน้ เรี ยน คิดเป็ นร้ อยละ 79.1 และ 76.1
ตามลาดับ ด้ านความพึงพอใจต่อรูปแบบกิจกรรมการใช้ ภาษาอังกฤษในชันเรี
้ ยนโดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็ นร้ อยละ
53.7 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ผู้เรี ยนคิด ว่ากิจ กรรมนี ้ส่งเสริ ม การยอมรับ ฟั งความคิดเห็น ของผู้อื่น (𝑥̅ = 4.30,
S.D.= 0.69) รองลงมาคือ ช่วยพัฒนาการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยตนเองมากขึ ้น (𝑥̅ = 4.27, S.D. = 0.66) ส่งเสริ มให้
ทางานเป็ นกลุ่มมากขึ ้น (𝑥̅ = 4.27, S.D. = 0.73) และเป็ นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ นกั เรี ยนมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมทุกขันตอน
้
(𝑥̅ = 4.25, S.D. = 0.58) เมื่อ เรี ย นจบตามแผนการเรี ย นรู้ ผู้เ รี ย นได้ ทาการประเมิน ตนเองและพบว่า คะแนนการ
พัฒ นาทัก ษะการใช้ ภ าษาอัง กฤษทั ้ง 4 ด้ านในภาพรวมของผู้เรี ยนเพิ่มขึ ้น อย่า งมีน ยั สาคัญ ที่ระดับ 0.05 (p-value
<0.001) อย่างไรก็ต ามมีผ้ ูเรี ยนบางส่วนที่เห็น ว่ากิจ กรรมภาษาอังกฤษเป็ น ปั ญ หาในการเข้ าใจเนื ้อหาของบทเรี ย น
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(𝑥̅ = 3.30, S.D. = 0.83) ดัง นั ้นผู้ ส อนควรจะต้ อ งระมัด ระวัง ในจุด นี ้หากต้ อ งการที ่จ ะใช้ กิจ กรรมนี ้สอนในภาค
การศึกษาต่อไป
Keywords: ผลสัมฤทธิ์ การเรี ยน กิจกรรมภาษาอังกฤษ การนาเสนอ 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 (𝑥̅ = 4.27, S.D. = 0.73) and motivate students to participate in
all process of the activities (𝑥̅ = 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 (𝑥̅ = 3.30, S.D. = 0.83).
Therefore, teachers should be cautious at this point if they want to use these activities in the next
semester.
Keywords: Learning achievement, English activities, Presentation, Role play

บทนา
ในปั จจุบันการสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษเป็ นทักษะที่จาเป็ นในการทางาน โดยเฉพาะกับนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 4 ที่
กาลังจะจบเป็ นบัณฑิตใหม่ และต้ องไปสมัครงานตามหน่วยงานต่างๆ ทังในภาครั
้
ฐและเอกชน ซึง่ จาเป็ นต้ องมีทกั ษะด้ าน
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การใช้ ภาษาอังกฤษร่ วมในการประเมินการเข้ ารับทางานด้ วย ดังนันทั
้ กษะการสื่อสารด้ วยการพูด และนาเสนองาน เป็ น
ภาษาอังกฤษระหว่างการสัมภาษณ์งาน หรื อในช่วงของการทางานจึงมีความจาเป็ นอย่างมากสาหรับนักศึกษาที่กาลังจะ
จบ อีกทังในปั
้ จจุบนั ประเทศไทยได้ เข้ าร่วมการเป็ นภาคีเครื อข่ายของอาเซียน ทาให้ การสือ่ สารด้ วยภาษาอังกฤษมีบทบาท
สาคัญมากขึ ้น และยังเป็ นหนึง่ ในคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ต้องการให้ บณ
ั ฑิตของ
มหาวิทยาลัย มีความสามารถด้ านภาษาอังกฤษหรื อภาษาต่างประเทศ ทังนี
้ ้ บัณฑิตของกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข โดยเฉพาะสาขาวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้ อม เป็ นกลุม่ สาขาวิชาที่มีโอกาสได้
ทางานในโรงงานหรื อบริ ษัทเอกชนที่ต้องใช้ การสื่อสารและการนาเสนอเป็ นภาษาอังกฤษในที่ทางานโดยส่วนมาก หรื อ
แม้ แต่ในช่วงเวลาที่นกั ศึกษาต้ องออกไปฝึ กปฏิบตั ิงานในช่วงชันปี
้ ที่ 4 ในแต่ละแหล่งฝึ กงานก็มีความจาเป็ นต้ องใช้ ทกั ษะ
ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน และเขียนเป็ นอย่างมาก จากการประเมินผลการฝึ กปฏิบตั ิงานของทีมพี่เลี ้ยงของแหล่งฝึ กที่
เป็ นโรงงานอุตสาหกรรมและบริ ษัทเอกชน ได้ มีข้อเสนอแนะให้ ทางมหาวิทยาลัยเพิ่มพูนทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษให้ กบั
นักศึกษา เพราะนักศึกษาที่ไปฝึ กงานส่วนใหญ่ยงั ขาดทักษะ และขาดความมัน่ ใจในการใช้ ภาษาอังกฤษในการสือ่ สารและ
นาเสนอ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ Sethasatian (1995) ที่กล่าวว่านักศึกษาที่เรี ยนภาษาอังกฤษในประเทศไทยส่วน
ใหญ่มีปัญหาทางด้ านทักษะการพูด และผู้เรี ยนมักจะมีความเชื่อว่า การนาเสนอเป็ นภาษาอังกฤษเป็ นเรื่ องน่ากลัว และ
เป็ นกิจกรรมที่ก่อให้ เกิดความเครี ยด ซึง่ ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนขาดความเชื่อมัน่ ในตนเอง และไม่สามารถทากิจกรรมนี ้ได้ ดี
ในรายวิชาเทคโนโลยีการบาบัดมูลฝอยขันสู
้ ง ซึ่งเป็ นรายวิชาที่เปิ ดสอนในภาคเรี ยนที่ 1 สาหรับนักศึกษาชัน้
ปี ที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้ อม มีเนื ้อหารายวิชาที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการบาบัดมูลฝอยในรูปแบบต่างๆ ได้ แก่ การฝังกลบ การเผา การหมักทาปุ๋ ย การกาจัดขยะเคมีบาบัด การกาจัด
ขยะติดเชือ้ การกาจัดไขมัน การกาจัดขยะก่อสร้ าง และการจัดการมูลฝอยแบบผสมผสาน ซึ่งในการเรี ยนวิชานี ้ผู้เรี ยน
สามารถนาความรู้จากวิชาอื่นๆ ที่เคยเรี ยนมาแล้ ว ได้ แก่ วิชาการจัดการมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู วิชาหลักการจั ดการของเสีย
อันตราย และ วิชาการจัดการกากอุตสาหกรรม มาเป็ นพื ้นฐานในการเรี ยนวิชาเทคโนโลยีการบาบัดมูลฝอยขันสู
้ งได้ ในปี
การศึกษา 2560 ผู้วิจยั ได้ ทาการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการเรี ยนการสอนให้ มีการใช้ ภาษาอังกฤษในรายวิชามากขึ ้น ดังนัน้
ผู้วิจัย จึ ง ได้ พัฒ นารู ป แบบกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนในชัน้ เรี ย นเป็ น ภาษาอังกฤษขึน้ โดยเน้ น ทัก ษะในการสื่อ สาร
ภาษาอังกฤษทัง้ 4 ด้ าน คือการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยผู้เรี ยนทุกคนจะต้ องได้ เข้ าร่วมกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนโดยใช้ ภาษาอังกฤษตามที่ผ้ วู ิจัยกาหนดตลอดภาคการศึกษา เริ่ มต้ นจากผู้เรี ยนทุกคนจะได้ รับการอบรมเกี่ยวกับ
เทคนิคการสื่อสาร การออกเสียงและนาเสนอเป็ นภาษาอังกฤษจากเจ้ าของภาษาจานวน 1 ครัง้ นอกจากนันกิ
้ จกรรมที่
นามาใช้ ในชันเรี
้ ยน ได้ แก่ การแสดงบทบาทสมมติ (Role play) การรายงานปากเปล่า (Oral report) การฝึ กฟั งจับใจความ
สรุ ป แล้ วนาเสนอ การทาคลิปวี ดีโอเดี่ยวและกลุ่ม และการนาเสนองานหน้ าชัน้ เรี ยน (Oral presentation) เป็ นต้ น โดย
ผู้วิจัยจะทาการชี ้แจงให้ ผ้ เู รี ยนทราบว่ากิจกรรมนี ้เป็ นกิจกรรมเสริ มในชันเรี
้ ยนที่ต้องการจะให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับการพัฒนาใน
ด้ านการใช้ ภาษาอังกฤษ และมีคะแนนของการเรี ยนการสอนอยูท่ ี่ 5% ของคะแนนรวมในรายวิชาทังหมดเพื
้
่อให้ ผ้ เู รี ยนเห็น
ความสาคัญของกิจกรรมดังกล่าวฯ และให้ ความร่วมมือ ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
ของรู ปแบบกิ จกรรมภาษาอังกฤษที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีการกาจัดมูลฝอยขัน้ สูง ของ
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้ อม ที่ลงทะเบียน
วิชาเทคโนโลยีการกาจัดมูลฝอยขันสู
้ ง ในภาคเรี ยนที่ 1/2560 โดยวัดความพึงพอใจต่อรู ปแบบกิจกรรมภาษาอังกฤษใน
ภาพรวมและรายข้ อ และแยกตามแต่ละกิจกรรม รวมถึงประเมินทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษทัง้ 4 ด้ าน ก่อน-หลังการเข้ า
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ร่ วมกิ จกรรมในภาพรวม ทังนี
้ ้เพื่อนาผลที่ได้ ไปปรับปรุ งรู ปแบบของกิจกรรมให้ มีความเหมาะสม ประโยชน์ ที่ได้ รับจาก
งานวิจยั ชิ ้นนี ้จะช่วยพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษของผู้เรี ยนให้ มีความมัน่ ใจในการสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษมากขึ น้
ซึง่ จะเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการฝึ กงานและทางานในอนาคตของผู้เรี ยนต่อไป

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ (Action research) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพรู ปแบบการสอนในชัน้
เรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษในรายวิชาเทคโนโลยีการกาจัดมูลฝอยขันสู
้ ง มีการวัดผลก่อนและหลังดาเนินการ ประชากรที่ใช้ ใน
การวิจัย ครั ง้ นี ้ คื อ นัก ศึ ก ษาชัน้ ปี ที่ 4 หลัก สูต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสาธารณสุข ศาสตร์ วิ ช าเอกอนามัย
สิง่ แวดล้ อม วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 ที่
ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา 1902 412 เทคโนโลยีการกาจัดมูลฝอยขันสู
้ ง จานวน 67 คน โดยศึกษาในประชากรทังหมด
้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย 4 ส่วน ได้ แก่
1) แผนการเรี ยนการสอนโดยใช้ ภาษาอังกฤษบูรณาการไปกับรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ซึง่ ประกอบด้ วย
1.1 การแสดงบทบาทสมมติ
1.2 การฟั งคลิปภาษาอังกฤษสันๆ
้ และถอดออกมาเป็ น Script ภาษาอังกฤษ
1.3 การมอบหัวข้ อให้ ผ้ เู รี ยนค้ นคว้ าด้ วยตนเอง แล้ วนาเสนอเป็ นภาษาอังกฤษ
1.4 การอ่านบทความวิจยั ภาษาอังกฤษและสรุปนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
1.5 การฟั งคลิปภาษาอังกฤษ สรุปจับใจความ และนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยน
1.6 การ Brain storm และนาเสนอเป็ นภาษาอังกฤษ
1.7 งานเดี่ยวทาคลิปภาษาอังกฤษตามหัวข้ อที่สนใจ นาเสนอผ่าน Facebook group
1.8 งานกลุม่ ทาคลิปภาษาอังกฤษตามหัวข้ อที่กาหนด นาเสนอผ่าน Facebook group
1.9 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษโดยเจ้ าของภาษา
ซึง่ แต่ละกิจกรรมจะถูกบริ หารจัดการลงในแต่ละหัวข้ อที่เรี ยนจานวน 8 หัวข้ อ ได้ แก่ หัวข้ อการ
ฝังกลบมูลฝอย การหมักทาปุ๋ ยและการทาไบโอแก๊ ส การเผา/เชื ้อเพลิงอัดแท่ง การกาจัดไขมัน การกาจัดขยะก่อสร้ าง การ
กาจัดขยะติดเชื ้อ และการจัดการมูลฝอยแบบผสมผสาน
2) แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษทัง้ 4 ด้ านก่อนและหลังเข้ าร่วมกิจกรรม
3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบกิจกรรมที่ใช้ คาตอบเป็ นแบบ Rubric Scoring 5 ระดับ ได้ แก่ เห็นด้ วย
อย่างยิ่ง เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
4) แบบประเมินความคิดเห็นต่อกิจกรรมภาษาอังกฤษ
ทาการวิเคราะห์ผลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ และร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าต่าสุด ค่าสูงสุด ค่ามัธยฐาน สาหรับสถิติเชิงอนุมาน สาหรับเปรี ยบเทียบทักษะด้ านภาษาอังกฤษก่อน – หลัง
การได้ รับการพัฒนารูปแบบการสอนในชันเรี
้ ยนเป็ นภาษาอังกฤษ จะใช้ สถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test
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ผลการวิจัย
1. ข้ อมูลทั่วไปของผู้เรียน
ผู้เรี ยนที่ร่วมทาแบบสอบถามมีเกรดเฉลี่ยอยู่ที่ 2.98 (S.D. =0.41) เกรดเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 3.95 เกรดเฉลี่ยต่าสุด
อยู่ที่ 2.00 ได้ เกรด A ในรายวิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็ นร้ อยละ 37.3 ทักษะทางภาษาอังกฤษที่ต้องการปรับปรุงมากที่สดุ
คือ ทักษะการพูด คิดเป็ นร้ อยละ 41.8 ทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีขึ ้นมากที่สดุ หลังจบรายวิชา คือ ทักษะการพูด คิ ดเป็ น
ร้ อยละ 37.3 ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ ารับการอบรมภาษาอังกฤษภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร้ อยละ 89.6 และทุกคนยัง
ไม่เคยสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล เช่น TOFEL, IELTS หรื อ TOEIC
2. ผลการประเมินทักษะด้ านภาษาอังกฤษก่ อน – หลังได้ รับการพัฒนารูปแบบการสอนในชัน้ เรียนเป็ น
ภาษาอังกฤษโดยผู้เรียน
ตารางที่ 1 แสดงจานวน ร้ อยละ ของทักษะภาษาอังกฤษก่อน – หลังได้ รับการพัฒ นารู ปแบบการสอนในชัน้ เรี ยนเป็ น
ภาษาอังกฤษ (N = 67)
ทักษะภาษาอังกฤษ
จานวน (ร้ อยละ)
S.D.
𝑥̅
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
แย่
แย่ มาก
ก่ อนได้ รับการพัฒนารูปแบบการสอนในชัน้ เรียนเป็ นภาษาอังกฤษ
การฟั ง
2 (3.0)
33 (49.3) 24 (35.8) 8 (11.9) 2.43 0.74
การพูด
3 (4.5)
29 (43.3) 27 (40.3) 8 (11.9) 2.40 0.76
การอ่าน
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
หลังได้ รับการพัฒนารูปแบบการสอนในชัน้ เรียนเป็ นภาษาอังกฤษ
การฟั ง
8 (11.9)
17 (25.4)
30 (44.8) 10 (14.9)
2 (3.0) 3.28 0.96
การพูด
7 (10.4)
25 (37.3)
26 (38.8)
8 (11.9)
1 (1.5) 3.43 0.89
การอ่าน
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
การนาเสนอ
15 (22.4)
17 (25.4)
26 (38.8)
9 (13.4)
3.57 0.98
จากผลการประเมินตนเองโดยผู้เรี ยนในตารางที่ 1 พบว่า ผู้เรี ยนส่วนมากผู้เรี ยนมีทกั ษะทางภาษาอังกฤษก่อน
ได้ รับการพัฒนารู ปแบบการสอนในชันเรี
้ ยนเป็ นภาษาอังกฤษ ด้ านการฟั ง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็ น
ร้ อยละ 49.3, 43.3, 61.2 และ 50.7 ตามลาดับ หลังเสร็ จสิ ้นกิจกรรมการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยนเป็ นภาษาอังกฤษ พบว่า
ผู้เรี ยนมีการพัฒนาทักษะในด้ านการฟั ง และพูด อยูใ่ นระดับปานกลางมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 44.8 และ 38.8 ตามลาดับ
ส่วนทักษะด้ านการอ่าน และการเขียน อยูใ่ นระดับดี คิดเป็ นร้ อยละ 35.8 และ 34.4 ตามลาดับ
สาหรับทักษะการนาเสนอ ผู้วิจยั ไม่ได้ ทาการประเมินก่อนเข้ าร่ วมกิจกรรม แต่ได้ ประเมินเพียงครัง้ เดียวคือหลัง
กิจกรรมเสร็ จสิ ้นในสิ ้นภาคการศึกษา ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผู้เรี ยนเห็นว่า ทักษะการนาเสนอของตัวเองอยู่ในระดับปาน
กลางมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 38.8 รองลงมาคืออยูใ่ นระดับดี ร้ อยละ 25.4 ตามลาดับ
ตารางที่ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบค่ามัธยฐานของคะแนนทักษะด้ านภาษาอังกฤษรวม 4 ด้ าน ก่อน – หลังการเข้ าร่ วม
กิจกรรมการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยนเป็ นภาษาอังกฤษ (N = 67)
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ก่ อน

หลัง

Wilcoxon Signed Ranks Test

P-value

Median

10

14

-5.874

< 0.001

P25, P75

9 , 12

11, 16

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนรวมทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษทัง้ 4 ด้ าน ก่อนและหลังการเข้ าร่ วมกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ มีการเปลีย่ นแปลง กิจกรรมที่จดั ขึ ้นได้ ผลดี ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะการใช้ ภาษาอังกฤษทัง้ 4
ด้ านในภาพรวมเพิ่มขึ ้น มีจานวนมากกว่าอย่างมีนยั สาคัญ ที่ระดับ 0.05 (p-value < 0.001)
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่ อรูปแบบการใช้ ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนความพึงพอใจต่อรู ปแบบการใช้ ภาษาอั งกฤษในการ
จัดการเรี ยนรู้ (N = 67)
ข้ อความ
S.D.
𝑥̅
1. ชอบการสอนที่มีการสอดแทรกกิจกรรมภาษาอังกฤษ
4.03 0.60
2. กระบวนการเรี ยนรู้ที่มีกิจกรรมภาษาอังกฤษสอดแทรกนี ้ทาให้ เรี ยนรู้ยากขึ ้น*
2.13 0.88
3. ไม่ชอบกิจกรรมภาษาอังกฤษที่อาจารย์จดั ให้ ในรายวิชานี*้
3.31 1.05
4. กิจกรรมภาษาอังกฤษเป็ นกิจกรรมที่เร้ าความสนใจได้ ตลอดเวลา
3.76 0.88
5. การเรี ยนวิธีนี ้ทาให้ ข้าพเจ้ ามีความเครี ยด*
2.90 0.95
6. กิจกรรมสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนกล้ าแสดงออกและมีความเชื่อมัน่ ในตนเองมากขึ ้น
4.03 0.65
7. กิจกรรมภาษาอังกฤษในชันเรี
้ ยนไม่ได้ เป็ นปั ญหาในการเข้ าใจเนื ้อหาของบทเรี ยน
3.30 0.83
8. กิจกรรมนี ้มีประโยชน์และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในอนาคตได้
4.22 0.59
9. กิจกรรมนี ้กระตุ้นให้ นกั เรี ยนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทุกขันตอน
้
4.25 0.58
10. กิจกรรมนี ้ช่วยพัฒนาการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษด้ วยตนเองมากขึ ้น
4.27 0.66
11. กิจกรรมนี ้ส่งเสริ มให้ ทางานเป็ นกลุม่ มากขึ ้น
4.27 0.73
12. เวลาสาหรับการทากิจกรรมมีความเหมาะสม
3.81 0.91
13. กิจกรรมนี ้ส่งเสริ มการยอมรับฟั งความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ ้น
4.30 0.69
* ข้ อความเชิงลบ
จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจต่อรู ปแบบการใช้ ภาษาอังกฤษในการจัดการเรี ยนรู้ สามอันดับแรก คือ
ผู้เรี ยนคิดว่ากิจกรรมนี ้ส่งเสริ มการยอมรับฟั งความคิด เห็น ของผู้อื่น (𝑥̅ = 4.30, S.D.= 0.69) รองลงมาคือ กิจกรรมนี ้
ช่วยพัฒนาการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยตนเองมากขึ ้น และกิจกรรมนี ้ส่งเสริ มให้ ทางานเป็ นกลุม่ มากขึ ้น (𝑥̅ = 4.27, S.D.
= 0.66 และ 𝑥̅ = 4.27, S.D. = 0.73) และกิจกรรมนี ้กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทุกขันตอน
้
(𝑥̅ = 4.25, S.D.
= 0.58) ในส่วนข้ อที่ต้องระวังสาหรับกิจกรรมนี ้คือ กระบวนการเรี ยนรู้ ที่มีกิจกรรมภาษาอังกฤษสอดแทรกนี ้ทาให้ เรี ยนรู้
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ยากขึ ้น (𝑥̅ = 2.13, S.D. = 0.88) รองลงมา คือ การเรี ยนวิธีนี ้ทาให้ มีความเครี ยด (𝑥̅ = 2.90, S.D. = 0.95) และกิจกรรม
ภาษาอังกฤษในชันเรี
้ ยนอาจเป็ นปั ญหาในการเข้ าใจเนื ้อหาของบทเรี ยน (𝑥̅ = 3.30, S.D. = 0.83)
ตารางที่ 4 แสดงระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการใช้ ภาษาอังกฤษในการจัดการเรี ยนรู้ (N = 67)
ระดับความพึงพอใจ
จานวน (คน)
พึงพอใจมาก
36
พึงพอใจปานกลาง
31
Mean = 48.53 (S.D. = 5.42), Min = 33, Max = 61

ร้ อยละ
53.7
46.3

จากตารางที่ 4 พบว่าผู้เรี ยนมีคะแนนความพึงพอใจต่อรู ปแบบการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ย 48.53 คะแนน
(S.D. = 5.42) จากคะแนนเต็มทังหมด
้
65 คะแนน เมื่อแบ่งตามเกณฑ์ที่กาหนดพบว่า ผู้เรี ยนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
รู ป แบบการใช้ ภาษาอัง กฤษอยู่ในระดับ มาก คิ ด เป็ น ร้ อยละ 53.7 รองลงมาคื อ มี ค วามพึ งพอใจต่อ รู ป แบบการใช้
ภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 46.3
4. ผลการประเมินความคิดเห็นต่ อกิจกรรมภาษาอังกฤษ จาแนกตามรายกิจกรรมและหัวข้ อ
ตารางที่ 5 แสดงความถี่และร้ อยละความคิดเห็นของผู้เรี ยนต่อกิจกรรมภาษาอังกฤษ (N = 67)
กิจกรรม
หัวข้ อที่สอน
จานวน (ร้ อยละ)
ชอบ ไม่ ชอบ
ไม่ มี
ความเห็น
1. มอบโจทย์ให้ คิด และนาเสนอในรูปแบบบทบาทสมมติ การฝังกลบ
53
14
เป็ นภาษาอังกฤษหน้ าชันเรี
้ ยน
มูลฝอย
(79.1)
(20.9)
2. ฟั งคลิปภาษาอังกฤษสันๆและถอดออกมาเป็
้
น script การหมักทาปุ๋ ย
46
6 (9.0)
15
ภาษาอังกฤษ
และการทาไบ
(68.6)
(22.4)
โอแก๊ ส
3. มอบหัวข้ อให้ แล้ วค้ นคว้ าด้ วยตนเอง เพื่อนาเสนอเป็ น การเผา /
50
3 (4.5)
14
ภาษาอังกฤษหน้ าชันเรี
้ ยน
เชื ้อเพลิงอัดแท่ง (74.6)
(20.9)
4. อ่านบทความวิจยั ภาษาอังกฤษ แล้ วสรุปนาเสนอหน้ า การกาจัดไขมัน
36
7 (10.4) 24 (35.8)
ชันเรี
้ ยน
(53.8)
5. ฟั งคลิปภาษาอังกฤษ สรุปจับใจความ แล้ วนาเสนอ
การจัดการขยะ
43
4 (6.0) 20 (29.9)
หน้ าชันเรี
้ ยน
ก่อสร้ าง
(64.1)
6. การ Brain storm และนาเสนอเป็ นภาษาอังกฤษหน้ า การจัดการขยะ
51
2 (3.0) 14 (20.9)
ชันเรี
้ ยน
ติดเชื ้อ
(76.1)
7. งานเดี่ยวทาคลิปภาษาอังกฤษไม่เกิน 5 นาที นาเสนอ ตามหัวข้ อที่
55
3 (4.5) 9 (13.4)
ผ่าน Facebook group
ตนเองสนใจ
(82.1)
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8. งานกลุม่ ทาคลิปภาษาอังกฤษ นาเสนอผ่าน
Facebook group
9. กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษโดยเจ้ าของภาษา

ระหว่างวันที่ 29 -30 มีนาคม 2561
หัวข้ อที่สอน

การจัดการมูล
ฝอยแบบ
ผสมผสาน
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษใน
การสือ่ สาร

จานวน (ร้ อยละ)
ชอบ ไม่ ชอบ
ไม่ มี
ความเห็น
47
2 (3.0) 18 (26.9)
(70.1)
50
(74.6)

-

17 (25.4)

จากตารางที่ 5 พบว่า รู ป แบบกิจ กรรมภาษาอัง กฤษที ่ผ้ ู เ รี ย นชอบมากที ่ส ดุ สามอัน ดับ แรก คือ ท าคลิป
ภาษาอังกฤษไม่เกิน 5 นาที แล้ ว นาเสนอผ่าน Facebook group คิด เป็ น ร้ อยละ 82.1 รองลงมาคือ มอบโจทย์ให้ คิด
และนาเสนอในรู ปแบบบทบาทสมมติเป็ นภาษาอังกฤษ คิด เป็ น ร้ อยละ 79.1 และการ brain storm และนาเสนอเป็ น
ภาษาอังกฤษ คิดเป็ นร้ อยละ 76.1 ส่วนรู ปแบบกิจกรรมภาษาอังกฤษที่ผ้ เู รี ยนไม่ชอบ สามอันดับแรก คือ อ่านบทความ
วิจยั ภาษาอังกฤษ แล้ วสรุ ปนาเสนอ คิดเป็ นร้ อยละ 10.4 รองลงมาคือ ฟั งคลิปภาษาอังกฤษสันๆ
้ และ ถอดออกมาเป็ น
script คิดเป็ นร้ อยละ 9.0 และการฟั งคลิปภาษาอังกฤษ สรุปจับใจความแล้ วนาเสนอ คิดเป็ นร้ อยละ 6.0

การอภิปรายผล
การดาเนินการวิจยั ในครัง้ นี ้ ได้ เริ่ มต้ นจากให้ ผ้ เู รี ยนประเมินทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในด้ านต่างๆ ได้ แก่ ทักษะ
การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน ก่อนเข้ าร่วมกิจกรรมรูปแบบการเรี ยนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ โดยพบว่าทักษะ
ทางภาษาอังกฤษที่ผ้ เู รี ยนต้ องการปรับปรุงมากที่สดุ คือ ทักษะการพูด คิดเป็ นร้ อยละ 41.8 ทักษะทางภาษาอังกฤษที่ดีขึ ้น
มากที่สดุ หลังจบรายวิชา คือ ทักษะการพูด คิดเป็ นร้ อยละ 37.3 ทังนี
้ ้เนื่องจากทุกกิจกรรมที่ทางผู้สอนจัดให้ จะเน้ นให้
ผู้เรี ยนได้ มีการนาเสนอหน้ าชันเรี
้ ยนในรูปแบบต่างๆ ซึง่ สามารถทาให้ ทกั ษะด้ านการพูดของผู้เรี ยนดีขึ ้น
เมื่อเรี ยนจบตามแผนการเรี ยนรู้ ที่จัดไว้ พบว่า ผู้เรี ยนได้ ประเมินตนเองว่ามีทกั ษะในด้ านการพูด ฟั ง อ่ าน และ
เขียนสูงกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.05 (p-value <0.001) (Median ก่อน = 10 คะแนน, Median หลัง
= 14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) อาจเนื่องมาจากกระบวนการพัฒ นารู ปแบบการสอนมีรูปแบบที่ชัดเจน
หลากหลายกิจกรรม และผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอนของการพั
้
ฒนารูปแบบการสอนจึงส่งผลให้ การพัฒนารูปแบบการ
สอนในชัน้ เรี ยนเป็ นภาษาอังกฤษในรายวิชาเทคโนโลยีการกาจัดมูลฝอยขันสู
้ งที่สร้ างขึ ้นเป็ นไปอย่างมีระบบ เรี ยบร้ อย
และได้ ผลดีเป็ นไปตามกรอบแนวคิดที่กาหนด ทังนี
้ ้เพราะบทบาทของครูผ้ สู อนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน คือการ
กาหนดให้ มีหน้ าที่อานวยความสะดวก สนับสนุน กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนได้ กล้ าคิด กล้ าแสดงออก ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีแรงจูงใจ ตื่นตัว
อยูต่ ลอดเวลา และประการสาคัญครูผ้ สู อนจะต้ องจัดบรรยากาศในชัน้ เรี ยนไม่ทาให้ นกั เรี ยนเครี ยด รู้สกึ หวาดกลัว หากแต่
ต้ องเป็ นบรรยากาศที่สนับสนุนส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนได้ พดู อธิบาย และแสดงเหตุผลของแนวคิด (ทิศนา แขมมณี, 2555)
สาหรับด้ านความพึงพอใจผู้เรี ยนคิด ว่ากิจกรรมนี ้ส่งเสริ ม การยอมรับ ฟั งความคิดเห็นของผู้อื่น ( 𝑥̅ = 4.30,
S.D. =0.69) รองลงมาคือ ช่วยพัฒนาการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษด้ วยตนเองมากขึ ้น (𝑥̅ = 4.27, S.D. = 0.66) ส่งเสริ มให้
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ทางานเป็ นกลุ่มมากขึ ้น (𝑥̅ = 4.27, S.D. = 0.73) และเป็ นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ นกั เรี ยนมีสว่ นร่ วมในกิจกรรมทุกขันตอน
้
(𝑥̅ = 4.25, S.D. = 0.58) ซึ่งแสดงให้ เห็นว่ากิจกรรมที่ทางผู้สอนได้ พฒ
ั นาขึ ้นแล้ วสอดแทรกลงในแต่ละคาบของชั่วโมง
เรี ยนสามารถส่งเสริ มทักษะในการทางานเป็ นทีมมากขึ ้น เพราะการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
โดยเน้ นการเรี ยนแบบร่ วมมือจะเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะการคิดแก้ ปัญหาเพิ่มขึ ้นด้ วย สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ Yang Lizhou et.al (2556) พี่พบว่าการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนได้ การเรี ยน
แบบร่วมมือช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีความพยายามที่จะเรี ยนรู้ให้ บรรลุเป้าหมาย มีการใช้ เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรี ยนดีขึ ้น การเรี ยนแบบร่วมมือช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีน ้าใจนักกีฬามากขึ ้น ใส่ใจในผู้อื่นมากขึ ้น เห็นคุณค่าของความ
แตกต่างความหลากหลาย การประสานสัมพันธ์และการรวมกลุม่ (ทิศนา แขมมณี, 2555)
ผลการศึกษารูปแบบกิจกรรมการสอนในชันเรี
้ ยนเป็ นภาษาอังกฤษที่ผ้ เู รี ยนชอบมากที่สดุ คือ การให้ ทาคลิปใน
หัวข้ อที่ตวั เองสนใจ แล้ วนาเสนองานผ่าน Facebook group คิดเป็ นร้ อยละ 82.1 ซึ่งผู้เรี ยนในยุคปั จจุบนั ไม่ชอบให้ มี
การกาหนดกฎเกณฑ์ในการเรี ยนมาก หากให้ ผ้ เู รี ยนได้ คิดทาเองอย่างอิสระจะทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความสุขในการเรี ยนมากกว่า
แบบอื่น ซึ่งสอดคล้ องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2555) ที่กล่าวว่า การจัดบรรยากาศในการเรี ยนรู้ ควรให้ ผู้เรี ยนมี
อิสระในการทางาน ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง โดยมีครู เป็ นผู้แนะนา ให้ คาปรึ กษา อยู่ในสภาพแวดล้ อมที่มีความสะดวก
และสิง่ อานวยในการปฏิบตั ิงาน รองลงมาคือ การมอบโจทย์ให้ คิด และนาเสนอในรูปแบบบทบาทสมมติเป็ นภาษาอังกฤษ
คิดเป็ นร้ อยละ 79.1 ซึ่งสอดคล้ องกับการศึกษาของ เกศสุดา ปงลังกา (2550) ที่พบว่าการใช้ กิจกรรมบทบาทสมมติใน
แผนการเรี ยนรู้ ทาให้ ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เรี ยนมีการพัฒนา และทาให้ มนั่ ใจในการ
พูดภาษาอังกฤษมากขึ ้น เนื่องจากเป็ นการเรี ยนที่สนุกสนาน ผ่อนคลาย ลดความวิตกกังวล และทาให้ ผ้ เู รี ย นเกิดทัศนคติที่
ดีต่อการเรี ยนรู้ ภาษาอังกฤษ ส่วนรู ปแบบกิจกรรมภาษาอังกฤษที่ผ้ เู รี ยนไม่ชอบ คือ การอ่านบทความวิจยั ภาษาอังกฤษ
แล้ วสรุปนาเสนอ คิดเป็ นร้ อยละ 10.4 รองลงมาคือ ฟั งคลิปภาษาอังกฤษสันๆ
้ และ ถอดออกมาเป็ น script คิดเป็ นร้ อย
ละ 9.0 ทังนี
้ ้อาจเนื่องมากจากเนื อ้ หาในบทความและในคลิปวีดีโอบางส่วนอาจจะเป็ นเนื ้อหาที่ยากมากเกินไปทาให้
ผู้เรี ยนเกิดความไม่เข้ าใจในเนื ้อหาทาให้ ไม่ชอบในกิจกรรมนี ้ ดังนันผู
้ ้ สอนควรจะต้ องระมัดระวังในจุดนี ้หากต้ องการที่
จะใช้ กิจกรรมนี ้สอนในภาคการศึกษาต่อไป

ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครัง้ ต่ อไป
ควรทางานวิจัยในปี การศึกษาถัดไปเพื่อเปรี ยบเทียบให้ ได้ ข้อสรุ ปที่แน่ชัดว่า กิจกรรมภาษาอังกฤษที่ใช้ ในชัน้
เรี ยนนัน้ ทาให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะการใช้ ภาษาอังกฤษดีขึ ้นควบคู่ไปกับการเข้ าใจในบทเรี ยนมากขึ ้นด้ วย โดยอาจจะต้ องมี
แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนหลังการทาแต่ละกิจกรรมเพิ่มเติมขึ ้น รวมถึงเพิ่มเครื่ องมือในการประเมินทักษะทางภาษา
ตาม Standard English test และเก็บผลสัมภาษณ์ เพิ่มเติมเพื่อใช้ ปรับปรุ งการสอนต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจยั ขอขอบคุณวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้ อานวยความสะดวก
ในการทาวิจัย รวมถึงนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัย
สิง่ แวดล้ อมทุกคนที่ให้ ความร่วมมือในกิจกรรมเป็ นอย่างดี
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สานักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง
บทคัดย่ อ
การวิจัยเชิ งบรรยายนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒ นาทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ
รับ ผิด ชอบของนักศึกษาพยาบาลด้ วยโครงการบริ ก ารวิ ชาการด้ านสุขภาพ กลุ่ม ที่ ศึก ษาคือ นัก ศึก ษาชัน้ ปี ที่ 2 คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จานวน 86 คน เครื่ องมือการวิจัย ประกอบด้ วยโครงการบริ การวิชาการด้ าน
สุขภาพซึง่ นักศึกษาทุกคนร่วมรับผิดชอบวางแผนดาเนินกิจกรรม มีอาจารย์เป็ นที่ปรึกษา ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
อาจารย์พยาบาลป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมในโครงการมี 2 ระยะคือระยะแรกนักศึกษาหมุนเวียนให้ บริ การวิชาการด้ าน
สุขภาพแก่เด็กปฐมวัยในโรงเรี ยนอนุบาล 2 แห่ง สัปดาห์ละ 3 วัน แห่งละ 1 - 2 คน/วัน ระยะเวลา 8 สัปดาห์ ระยะที่สอง
นักศึกษาร่ วมจัดกิจกรรมบริ การด้ านสุขภาพให้ เด็กปฐมวัยที่พิการทางสมองและปั ญญา ระยะเวลา 2 วัน ภายหลังสิ ้นสุด
โครงการเก็ บ ข้ อมูลโดยใช้ แบบประเมิ น ความคิด เห็ นต่อ ผลการพัฒ นาทัก ษะความสัม พัน ธ์ ระหว่างบุค คลและความ
รับผิดชอบ มีค่าความเชื่อมัน่ สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาคเท่ากับ .929 แบบสะท้ อนคิดต่อการเข้ าร่วมกิจกรรมบริ การ
วิชาการด้ านสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติการแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
วิเคราะห์เนื ้อหา
ผลการวิจัยพบว่า ผลการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้ วยโครงการบริ การ
̅= 4.39 , S.D. = .56 ) นักศึกษาสะท้ อนคิดมี 6 ประเด็น คือ 1) งานจะ
วิชาการด้ านสุขภาพของนักศึกษาอยู่ในระดับดี (X
สาเร็ จต้ องมีผ้ นู า 2) ได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพและสังคม 3) เกิดความสุขจากงานบริ การ 4) ใช้ social media ในการสือ่ สาร
5) ได้ ทางานเป็ นทีม ความสามัคคี และความอดทน 6) ได้ ความรับผิดชอบ อาจารย์สะท้ อนคิดว่านักศึกษาต้ องใช้ เวลาใน
การทางานและอาจารย์ต้องติดตามงาน
ข้ อเสนอแนะ โครงการบริ การวิชาการด้ านสุขภาพโดยบูรณาการกับรายวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลนับเป็ นนวัตกรรม
การจัด การเรี ยนการสอนที่ เน้ น การท างานเป็ น ที ม ความรั บ ผิ ด ชอบร่ วมกัน การสื่อ สารระหว่า งกลุ่ม การเรี ย นรู้ จาก
ประสบการณ์ตรง อาจารย์เป็ นที่ปรึกษาสร้ างความมัน่ ใจและนาไปปรับปรุงกระบวนการทางานให้ สาเร็ จ
คาสาคัญ: ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ นักศึกษาพยาบาล โครงการบริ การวิชาการด้ านสุขภาพ
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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
̅= 4.39, S.D. = .56). The content analysis showed six mains topics
students was at a good level overall (X
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.

ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ในปั จจุบนั การจัดการศึกษาเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545) ผู้สอนต้ องปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็ นผู้สอน บรรยาย ผู้ตรวจสอบ มาเป็ นผู้ให้ การสนับสนุน จัดหา
ทรัพยากร กระตุ้นนักศึกษาเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง เน้ นกิจกรรมผู้เรี ยนมากกว่ากิจกรรมผู้สอน จัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ที่
กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมในการแสวงหาความรู้ คิด วิเคราะห์ และลงมือปฏิบตั ิ โดยอาศัยปฏิสมั พันธ์ ระหว่างผู้เรี ยนกับ
ผู้เรี ยน ผู้เรี ยนกับ ผู้สอน นอกจากนี ม้ าตรฐานคุณ วุฒิ ระดับปริ ญ ญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552 สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2552) เน้ นที่ผลลัพธ์เป็ นตัวตัง้ 5 ด้ าน โดยด้ านหนึง่ นันคื
้ อ ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ซึ่งทักษะความสัมพันธ์ และความรับผิดชอบเป็ นทักษะสาคัญสาหรับ

184

การประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 13 ประจาปี 2561

ระหว่างวันที่ 29 -30 มีนาคม 2561

พยาบาลเนื่องจากงานพยาบาลต้ องทางานร่ วมกันเป็ นทีมสหสาขา มีการติดต่อกับบุคคลหลายประเภทและหลายอาชีพ
เพื่อให้ บริ การสุขภาพแก่ผ้ ปู ่ วย ประชาชน ครอบครัวและสังคมให้ มีประสิทธิภาพที่สดุ นอกจากนี ้การสร้ างสัมพันธภาพยัง
เป็ นสิง่ สาคัญ เพราะสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยจะช่วยให้ ผ้ ปู ่ วยไว้ วางใจ เชื่อมัน่ ในพยาบาล และให้ ความ
ร่ วมมื อ ท าให้ สามารถแก้ ไขปั ญ หาที่ เผชิ ญ อยู่ดี ขึน้ นับ เป็ น ผลลัพ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ จาเป็ น เพื่ อ พัฒ นาบัณ ฑิ ต ให้ สามารถ
ดารงชีวิตอยูใ่ นสังคม และอาชีพได้ อย่างมีความสุข จากการวิเคราะห์ในสภาพการณ์จริ งพบว่าการเรี ยนส่วนใหญ่เป็ นการ
เรี ยนแบบแยกส่วน แยกรายวิชาขาดการเชื่อมโยงความรู้เข้ าด้ วยกันและรวมถึงการเชื่อมโยงกับชีวิตประจาวัน ทาให้ ผ้ เู รี ยน
ไม่ ส ามารถน าไปใช้ กับ ชี วิ ต ประจ าวัน ได้ (รุ่ ง เเก้ วแดง, 2540) อี ก ทัง้ ในอดี ต การเรี ย นการสอนในรู ป แบบเดิ ม ที่ จัด
ประสบการณ์ ฝึกปฏิบัติเฉพาะในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลมอบหมายงานเป็ นรายบุคคล พัฒ นาทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบได้ ไม่เด่นชัด จากการศึกษาวรรณกรรมพบว่าการสอนด้ วยแผนการสอนแบบโครงการมี
ผลการเรี ยนรู้ หลังการสอนด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบอยู่ในระดับดี ความพึงพอใจหลัง
การสอนแบบโครงการทังรายด้
้
านและโดยรวมทุกด้ านอยู่ในระดับดี (รวงดี ชีวะสุทโธ และศุภกร หวานกระโทก,2559)
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงนาแนวคิดดังกล่าวข้ างต้ น มาจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงการด้ วยการบูรณาการกับบริ การวิชาการด้ าน
สุขภาพ เพื่อพัฒนานักศึกษาด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล มีการทางานร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย มีภาวะผู้นาใน
กลุม่ มีความคิดอย่างอิสระ ความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย ประยุกต์ใ ช้ ความรู้ ทางวิชาชีพให้ เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม ผลการวิจยั จะได้ นวัตกรรมการจัดการเรี ยนการสอนรูปแบบหนึง่

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของนักศึกษาพยาบาลด้ วย
โครงการบริ การวิชาการด้ านสุขภาพ
กรอบแนวคิดในการวิจัย
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วย
กิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการด้ า นสุข ภาพในโครงการ
สร้ างความเข็มแข็งด้ านสุขภาวะเด็กปฐมวัย

การสะท้ อนคิดต่อการเข้ าร่วม
โครงการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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ผลลัพธ์ การเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและการ
รับผิดชอบ
1.มีมมุ มองด้ านบวกต่อบุคคลอื่นมีทกั ษะใน
การสร้ างสัมพันธภาพ และการสือ่ สาร
ทางบวกระหว่างผู้เรียนกับผู้เรี ยนผู้เรี ยนกับ
ผู้สอนผู้เรี ยนกับผู้ใช้ บริ การและผู้ร่วมทีม
สุขภาพ
2. ทางานเป็ นทีมในบทบาทผู้นาและผู้ตาม
อย่างมีความสุข
3. มีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้และพัฒนา
ตนเองวิชาชีพ และ สังคมอย่างต่อเนื่อง
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจัยเชิงบรรยาย กลุม่ ที่ศึกษา คือ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชันปี
้ ที่ 2 ที่
ลงทะเบียนเรี ยนวิชาการปฏิบตั ิการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ประจาภาคการเรี ยนที่ 2 จานวน 86 คนยินดีเข้ าร่วมวิจยั
เครื่องมือในการวิจัย
ประกอบด้ วย
1. มคอ.4 รายวิช าปฏิ บัติ ก ารพยาบาลเด็ กและวัย รุ่ น ประจ าภาคการเรี ย นที่ 2 ซึ่งคณะผู้สอนจานวน 6 คน
วางแผนร่วมกันตามกรอบของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2555)
2. โครงการสร้ างความเข็มแข็งด้ านสุขภาวะเด็กปฐมวัยเป็ นโครงการบริ การวิชาการโดยบูรณาการกับการเรี ยน
การสอนวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลเด็กและวัยรุ่ น บรรจุในแผนประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการคณะฯ
3. แบบประเมิ น ผลความคิ ดเห็ น ของนัก ศึก ษาต่อ การพัฒ นาทักษะความสัม พัน ธ์ ระหว่างบุค คลและความ
รับผิดชอบ ตามที่ผ้ วู ิจัยสร้ างขึ ้นจากการศึกษาวรรณกรรมข้ อคาถามประกอบด้ วย 1) มีมุมมองด้ านบวกต่อบุคคลอื่น
จานวน 9 ข้ อ 2)มีทกั ษะในการสร้ างสัมพันธภาพ จานวน 6 ข้ อ 3)การสื่อสารทางบวกจานวน 7 ข้ อ 4)ทางานเป็ นทีมใน
บทบาทผู้นาและผู้ตามอย่างมีความสุข จานวน 7 ข้ อ 5)มีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองวิชาชีพและสังคม
อย่างต่อเนื่อง จานวน 9 ข้ อ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ทสเกลโดยใช้ เกณฑ์
ประเมินของสกอ. ค่าคะแนน 5 หมายถึง ดีมาก, 4 หมายถึง ดี, 3 หมายถึง พอใช้ ,2 หมายถึง ปรับปรุ ง, 1 หมายถึง ต้ อง
ปรับปรุ งเร่ งด่วน การแปลผล เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย คือ 0.00 – 1.50 หมายถึง ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51 – 2.50 หมายถึง ต้ องปรับปรุ ง 2.51 - 3.50 หมายถึง พอใช้ 3.51– 4.50 หมายถึง มาก 4.51 – 5.00 หมายถึง มาก
ที่สดุ
4. แบบสะท้ อนคิดต่อการเข้ าร่ วมกิจกรรมบริ การวิชาการด้ านสุขภาพโครงการสร้ างความเข็มแข็งด้ านสุขภาวะ
เด็กปฐมวัย ตามที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นจากการศึกษาวรรณกรรมมีลกั ษณะเป็ นคาถามปลายเปิ ดเพื่อให้ สามารถสะท้ อนคิดอย่าง
อิสระ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
เครื่ องมือแบบประเมินผลความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ แบบสะท้ อนคิดได้ รับการตรวจสอบความตรงของเนือ้ หา จากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นอาจารย์พยาบาลสาขาการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่ นที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 3 ปี จานวน 2 ท่าน และประธานหลักสูตรจานวน 1 ท่าน ผู้วิจยั
ปรับปรุ งเนื ้อหาและภาษาตามข้ อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเชื่อมัน่ ของแบบประเมินผลความคิดเห็นของ
นักศึกษาต่อการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ได้ ค่าความเชื่อมัน่ แอลฟ่ าของครอนบาค
เท่ากับ .929
การพิทกั ษ์ สทิ ธิ์ของกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั นี ้ได้ ผ่านการอนุมตั ิจากสถาบันวิจยั และพัฒนา ให้ ดาเนินการวิจยั โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณารับรอง
จริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ ผู้วิจยั ให้ ความสาคัญการพิทกั ษ์ สิทธิ์ของกลุม่ ที่ศึกษา ผู้วิจยั ได้ พบกลุม่ ที่ศกึ ษาเพื่อแนะนาตัว
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วัตถุประสงค์ ประโยชน์การวิจยั ขันตอนการวิ
้
จยั สิทธิของการเข้ าร่วมวิจยั เปิ ดโอกาสให้ กลุม่ ที่ศกึ ษาซักถามข้ อมูลเพิ่มเติม
เมื่อได้ รับความยินยอมจึงให้ ลงนามในแบบยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั
การเก็บข้ อมูล
1. ผู้วิจัยและคณะผู้สอนวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลเด็กและวัยรุ่ นจานวน 6 คน วางแผนการจัดการเรี ยนสอนให้
สอดคล้ องกับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ฉบับปรับปรุงพศ.2555)ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบสาหรับนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 ภาคการเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 และวางแผนบริ การวิชาการในโครงการสร้ าง
ความเข็มแข็งด้ านสุขภาวะเด็กปฐมวัย ขออนุมตั ิแต่งตังกรรมการโครงการ
้
2. ผู้วิจยั พบนักศึกษาทังชั
้ นปี
้ ในสัปดาห์ที่ 1 ของการเปิ ดภาคเรี ยนเพื่อชี ้แจง วัตถุประสงค์ กิจกรรมและรูปแบบ
เป้าหมาย แผนการดาเนินงาน งบประมาณของโครงการ มอบหมายให้ นกั ศึกษาระดมสมอง เพื่อวางแผนและออกแบบ
กิจกรรมให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และกลุม่ เป้าหมายโดยมีอาจารย์เป็ นที่ปรึ กษา นักศึกษาต้ องรายงานความก้ าวหน้ า
ของงานเดือนละ 1 ครัง้ รวม 6 ครัง้ อาจารย์ที่ปรึ กษาให้ ข้อเสนอแนะและปรับรู ปแบบกิจกรรม นักศึกษาแบ่งหน้ าที่ได้ แก่
ประธาน รองประธาน เลขานุการ ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ ายกิจกรรมและนันทนาการ ฝ่ ายสวัสดิการ ฝ่ ายสถานที่และอาหาร
ฝ่ ายจัดหารายได้ ฝ่ ายประเมินผล
3. ผู้วิจัยและคณะผู้สอนเตรี ยมความพร้ อมนักศึกษาเกี่ ยวกับทักษะที่ จาเป็ นก่อนให้ บริ การวิชาการแก่เด็ ก
ปฐมวัยในโรงเรี ยนเช่น การตรวจร่างกายเด็ก การวัดสายตาเด็กและการประเมินผล ขนาดของยาสามัญประจาบ้ านในห้ อง
พยาบาลประจาโรงเรี ยน การเช็ดตัวลดไข้ เด็ก แผนการสอนและสื่อการสอนสุขศึกษาในห้ องเรี ยน สาหรับ การบริ การ
วิชาการเด็กป่ วยในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ เตรี ยมความพร้ อมเกี่ยวกับทักษะการดูดเสมหะ การทาแผล การ
บริ หารข้ อแขนและขา การป้อนอาหาร การให้ สารอาหารทางสายยาง การนวดสัมผัสเด็กป่ วย เป็ นต้ น
4. การบริ การวิชาการด้ านสุขภาพแบ่งเป็ น 2 ระยะ ระยะแรกจัด นักศึกษาจานวน 86 คนหมุนเวียนให้ บริ การ
วิชาการด้ านสุขภาพแก่เด็กปฐมวัย โรงเรี ยนอนุบาล 2 แห่งในกรุ งเทพฯ วันจันทร์ ถึงวันพุธ แห่งละ 1 - 2 คน/วัน ระยะเวลา
8 สัปดาห์ ด้ วยกิจกรรมการคัดกรองเด็กเจ็บป่ วยก่อนเข้ าเรี ยนเวลาเช้ า การดูแลเด็กที่เจ็บป่ วยในห้ องพยาบาล การสอนสุ ข
ศึกษา การประเมินภาวะโภชนาการ การตรวจสายตา ระยะที่สองให้ บริ การด้ านสุขภาพแก่เด็กปฐมวัยที่พิการทางสมอง
และปั ญ ญา ในสถานคุ้มครองและพัฒ นาคนพิการ โดยนักศึกษาจานวน 86 คน ระยะเวลา 2 วัน ด้ วยกิ จกรรมการให้
อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ การทาแผล การบริ หารข้ อแขนและขา การพลิกตะแคงตัว การป้อนอาหาร การทา
กิจกรรมสันทนาการ การอุ้ม กอด การพูดคุย ภายใต้ การนิเทศของอาจารย์
5. หลังสิ ้นสุดการบริ การวิชาการด้ านสุขภาพโครงการสร้ างความเข็มแข็งด้ านสุขภาวะเด็กปฐมวัยให้ นกั ศึกษา
จานวน 86 คน ตอบแบบประเมินผลความคิดเห็นต่อผลการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และแบบสะท้ อนคิดต่อการเข้ าร่วมกิจกรรมบริ การวิชาการโครงการสร้ างความเข็มแข็งด้ านสุขภาวะเด็กปฐมวัย ได้ รับแบบ
ประเมินครบถ้ วนคิดเป็ นร้ อยละ 100 อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบสะท้ อนคิดต่อกระบวนการทางานของนักศึกษา
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลเชิงปริ มาณวิเคราะห์โดยใช้ สถิติการแจกแจงความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้ อมูลเชิง
คุณภาพวิเคราะห์เนื ้อหา จัดกลุม่ ข้ อมูลแล้ วนาเสนอตามประเด็นสาคัญ
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ผลการวิจัย
กลุ่มที่ ศึกษาเป็ นนัก ศึกษาหลักสูต รพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต ชัน้ ปี ที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรี ยนวิชาการปฏิ บัติ การ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่ น ประจาภาคการเรี ยนที่ 2 จานวน 86 คนส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 19 – 23 ปี ( เฉลี่ย
20.10 ) คะแนนเฉลีย่ สะสมระหว่าง 2.39 - 3.54 ( เฉลีย่ 2.96 )
นักศึกษามีความคิดเห็นต่อผลการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้ วยการบริ การ
̅= 4.39, S.D. = .56 ) เมื่อพิจารณารายข้ อพบว่า มีมมุ มองด้ านบวกต่อบุคคล
วิชาการด้ านสุขภาพ ทุกด้ านอยูใ่ นระดับดี (X
̅= 4.50, S.D. = .51 ) และมีทกั ษะในการสร้ างสัมพันธภาพมีคา่ คะแนนต่าสุด (X
̅= 4.32, S.D. =
อื่นมีคา่ คะแนนสูงสุด ( X
.57 ) ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อผลการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้ วยการบริ การวิชาการด้ านสุขภาพ 5 ด้ าน
̅
ผลการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
S.D.
แปลผล
X
1. มีมมุ มองด้ านบวกต่อบุคคลอื่น
4.50
.51
ดี
2. มีทกั ษะในการสร้ างสัมพันธภาพ
4.32
.57
ดี
3. การสือ่ สารทางบวก
4.40
.58
ดี
4. ทางานเป็ นทีมในบทบาทผู้นาและผู้ตามอย่างมีความสุข
4.34
.57
ดี
5. มีความรับผิดชอบในการเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองวิชาชีพ
4.38
.57
ดี
และสังคมอย่างต่อเนื่อง
รวม
4.39
.56
ดี
การสะท้ อนคิดของนักศึกษาต่อผลการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้ วยการ
บริ การวิชาการด้ านสุขภาพ พบว่า มี 6 ประเด็น ดังนี ้
1. งานจะสาเร็ จต้ องมีผ้ นู า
โครงการบริ การวิชาการด้ านสุขภาพโดยบูรณาการกับวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ต้ อง
ทางานเป็ นกลุม่ ทังกลุ
้ ม่ เล็ก 2 คน และกลุม่ ใหญ่ 86 คน นักศึกษาต้ องวางแผนงานร่ วมกัน ประสานงานกันช่วยเหลือกัน
โดยมีเป้าหมายให้ งานสาเร็ จตามเป้าหมายจึงต้ องมีผ้ นู า ดังการสะท้ อนคิด ที่วา่
“...มี คนบอกว่าจะเอาแบบนี ้ แบบนี ้ ตกลงกันมัย้ แล้วเพือ่ นก็โอเคตาม เขาเป็ นผูน้ าและผูท้ ี ่เหมื อนกับสนับสนุน
ตามอย่างนี ้ ผูน้ าเค้าจะอาสา ไม่ได้แต่งตัง้ แต่เค้าเสนอขึ้นมาแล้วเพือ่ นก็ โอเคตาม งานจะสาเร็ จได้ต้องมี ผนู้ า...”
ได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพและสังคม
การบริ การวิชาการด้ านสุขภาพโดยบูรณาการกับวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น การจัด
กิจกรรมนักศึกษาต้ องนาความรู้ จากวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่ นนาไปปฏิบตั ิการพยาบาลให้ กบั เด็กปฐมวัยปกติ ณ
โรงเรี ยนอนุบาล จานวน 2 แห่ง และปฏิบตั ิการพยาบาลให้ กบั เด็กป่ วยและพิการทางสมองและปั ญญา เป็ นการทากิจกรรม
นอกห้ องเรี ยนหรื อโรงพยาบาลที่ฝึกอยู่ในหลักสูตร ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับการนาความรู้ วิชาชีพการพยาบาลไปสู่
สังคม ดังการสะท้ อนคิดที่วา่
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“...ได้เห็นของจริ งทีแ่ ตกต่างจากห้องเรี ยน ได้ทากายภาพบาบัดให้นอ้ ง ช่วยป้อนข้าวน้องทีเ่ ขาไม่ สามารถพูดได้
เขาสบตาเราแล้วยิ้ มเหมื อนอยากให้เราเข้าไปคุยกับเขา เล่นกับเขา ถ้าเป็ นพยาบาลอย่างเราเข้าไป เราเรี ยนมา
แบบองค์รวม เราจะดูแล เทคแคร์ นอ้ งได้ถึงจิ ตใจเขามากกว่า...”
“... ได้ฝึกการทาหัตถการ น้องช่วยตนเองไม่ได้ก็ได้ทาหัตถการเยอะหน่อย จะได้ทาเพิ่ มเติ มกว่าในวอ ร์ ด ท าให้
เราทาอะไรได้คล่องขึ้น ต้องมี ความรู้ก่อนจะไปฝึ กกิ จกรรมในโครงการเพือ่ ลดอันตราย”
“ ได้เกี ่ยวกับวิ ชาชี พ ได้เกี ่ยวกับการดูแล โดยเริ่ มจากทีเ่ ราประเมิ นเขาว่ามี ความพร้อมด้านไหน เราจะให้ ก าร
ดูแลด้านไหน ผลออกมาเป็ นอย่างไร...”
“...เป็ นโครงการที ่เราทาอะไรให้กบั สังคมจริ ง ๆ ตรงนีน้ ะค่ะ ถึงแม้นจะช่วยไม่ได้มากแต่ก็เป็ นความสุขที ่นอ้ งจะ
ได้รบั เป็ นกิ จกรรมทีน่ อกเหนือจากไปขึ้นฝึ กทีว่ อร์ ด เราได้ไปเห็นน้องจริ ง ๆไป ทากิ จกรรมให้เขาสนุก มี ความสุข
ได้เจอเด็กทีไ่ ม่เจอบนวอร์ ด มี หลายรู ปแบบ ”
3. เกิดความสุขจากงานบริ การ
การบริ การวิชาการด้ านสุขภาพในโครงการเป็ นงานบริ การแบบให้ เปล่า เป็ นการฝึ กให้ นกั ศึกษาทากิจกรรมเพื่อ
บุคคลอื่น สิง่ ที่ได้ รับมีผลด้ านจิตใจทาให้ เกิดความสุข จากการทาประโยชน์ให้ ผ้ อู ื่น ดังคากล่าวที่วา่
“...อย่ างที ่ออกไปเต้นอย่างนี ้ค่ะอาจารย์ ก็ จะเห็นน้องคนหนึ่ งที ่ออกมาเต้นด้วย รอบแรกมี แค่ คนเดี ยว รอบ
ต่อๆไปขึ้นมา 4 – 5 คน รอบต่อไปคือเยอะมาก จนล้นสถานที ่ เห็นเด็กแบบว่า เด็กยิ้ มแล้วก็เต้นๆไป มันทาให้
เราแบบว่ายิ้ มได้ อยู่เฉยๆก็ยิ้ม จะเห็นว่าทุกรู ปทีถ่ ่ายออกมาหนูยิ้มตลอด คือมันรู้สึกมี ความสุขค่ะอาจารย์ คื อ
แบบเห็นเขายิ้ ม เขาน่ารัก มันอย่างไรค่ะอาจารย์มนั มี ความสุขค่ะ”
4. ใช้ social media ในการสือ่ สาร
การทางานโครงการฯโดยนักศึกษาทังชั
้ นปี
้ เป็ นผู้รับผิดชอบกิจกรรมตลอดโครงการ นอกจากงานโครงการนี ้แล้ ว
นักศึกษาต้ องเรี ยนวิชาอื่นๆตามแผนการเรี ยนของหลักสูตร การพบปะพูดคุยกันเป็ นไปได้ ยากเพราะมีงานหลากหลาย การ
ติดต่อสือ่ สารที่สะดวกจึงใช้ social media เป็ นเครื่ องมือ ดังการสะท้ อนคิดที่วา่
“ ตอนแรกก็มาประชุมกันในกลุ่ม มี การทักเฟสในกลุ่ม คุยกันว่าจะเอาเรื ่องอะไร...”
“...หนูเป็ นประธานนะค่ะ เริ่ มแรกเลยค่ะอาจารย์ คื อหนูสร้างกลุ่มในเฟส หนูก็ลิสฝ่ ายแต่ละฝ่ ายแล้วโพสไปแล้ว
ให้เพือ่ นว่าใครอยากอยู่ฝ่ายไหน สือ่ สารด้วยเฟส...”
5. ได้ ทางานเป็ นทีม ความสามัคคี และความอดทน
การทางานบริ การวิชาการครัง้ นี ้ ผู้สอนมอบหมายให้ นกั ศึกษาทุกคนจัดทา วางแผนงานด้ วยตนเอง นักศึกษาต้ อง
ช่วยเหลือกันเพื่อให้ งานสาเร็ จตามแผนและบรรลุวตั ถุประสงค์ ต้ องมีการทางานเป็ นทีม สามัคคีร่วมมือกัน และอดทน ดัง
การสะท้ อนคิดที่วา่
“ การทางานครัง้ นีเ้ ป็ นการทางานเป็ นที ม ที มใหญ่นะค่ะ ปกติ เราทางานเป็ นกลุ่มทัว่ ไป งานนีก้ ลุ่มใหญ่ เราก็
ต้องฝึ กความสามัคคี ความอดทนเพราะว่าแต่ละคนก็มีความคิ ดที ่แตกต่างกันไป เหมื อนการยอมรับความคิ ด
ของเพือ่ นด้วยค่ะ แล้วก็พอไปถึงจริ ง ๆ นะค่ะ ความอดทนคือต้องมี มากกว่าเพราะว่าเราไม่สามารถทีจ่ ะควบคุม
เด็กได้ร้อยเปอร์ เซ็ น เพราะเราไม่ เคยเจอมาก่ อนด้วย เราต้องแก้สถานการณ์ เฉพาะหน้า เราต้องได้รับความ
ช่วยเหลือจากเพือ่ น ความร่ วมมื อจากเพือ่ นด้วย ...”
6. ได้ ความรับผิดชอบ
189

การประชุมวิชาการ ครัง้ ที่ 13 ประจาปี 2561

ระหว่างวันที่ 29 -30 มีนาคม 2561

ผู้สอนมอบหมายงานบริ การวิชาการครัง้ นี ้ให้ กบั นักศึกษาทุกคน ต้ องทาด้ วยตนเองทุกขันตอน
้
อาจารย์เป็ นเพียงผู้ให้ คาปรึกษา ทาให้ เกิดการเรี ยนรู้ความรับผิดชอบ ซึง่ ทาให้ งานสาเร็ จลุลว่ ง ดังคากล่าวที่วา่
“โครงการนีไ้ ด้ฝึกความรับผิ ดชอบมากเลยค่ะ งานที ่ได้รบั มอบหมาย เราต้องทาอะไรบ้างเพือ่ มานาเสนออาจารย์
แบบว่ารับผิ ดชอบในหน้าทีข่ องตนทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ...”
“...คื อ เราได้เรี ยนรู้เรื ่องเกี ่ยวกับความรับผิ ดชอบว่ามันมี ความสาคัญอย่างไรเพราะว่าการทางานเพือ่ นก็จะมา
ถามตลอดว่า...ซึ่ งกลุ่มนัน้ ทางานช้า มันจะยิ่ งช้าไปใหญ่ คือ มันเกิ ดจากความไม่รับผิ ดชอบ แต่ว่ามันก็ส่งผลไป
เป็ นลูกโซ่กนั ไปน่ะค่ะ ทาให้เรารู้ว่า การทีเ่ รารับผิ ดชอบต่อตนเองมันไม่ได้มีผลแค่ตวั เราคนเดียว มันส่งผลต่องาน
ต่อคนอืน่ ด้วย...”
การสะท้ อนคิดของอาจารย์ตอ่ กระบวนการทางานของนักศึกษา
ในมุมมองของอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบฯให้ ข้อคิดเห็นตรงกันว่า กระบวนการทางานต้ องใช้ เวลาและ
อาจารย์ต้องติดตามงานดังคากล่าวที่วา่
“ในระยะแรกนักศึ กษายังสร้ างสัมพัน ธภาพในกลุ่มได้ไม่ ราบรื ่ น มองเหมื อนไม่ ช่วยเหลื อกัน ต่ างคนต่ างอยู่
อาจารย์ต้องเข้าไปเชื ่อมโยงให้เห็นถึงประโยชน์ของการร่ วมมื อ ช่วยเหลือกัน ต้องแสดงความเป็ นผูน้ าโดยอาสา
เป็ นประธาน รองประธานโครงการ หัวหน้างานของแต่ละฝ่ ายได้แก่ ฝ่ ายกิ จกรรมสันทนาการ ฝ่ ายสวัสดิ การ
ฝ่ ายทะเบียนและประเมิ นผล ฝ่ ายสถานที ่ ฝ่ ายหารายได้จดั หาสิ่ งของและเงิ นบริ จาค”
จากการติดตามงานเป็ นระยะอาจารย์ให้ ข้อคิดเห็นว่า
“นักศึกษาค่อย ๆ เชื ่อมโยงความรับผิ ดชอบแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ ายเข้าหากันจนเกิ ดเป็ นความสาเร็ จในงานสามารถ
นาไปจัดกิ จกรรมตามแผนงานในเวลาที ่กาหนดได้อย่างเหมาะสม พยายามสื ่ อสารในกลุ่มหลาย ๆ วิ ธีทงั้ การ
ประชุมกลุ่มเล็ก หรื อกลุ่มใหญ่ สือ่ สารให้อาจารย์รับรู้ความก้าวหน้าของงาน หลังสิ้ นสุดกิ จกรรมบริ การวิ ชาการ
ด้านสุขภาพนักศึกษาแสดงความดี ใจที ่ได้มาให้บริ การกับเด็กปฐมวัยทัง้ เด็กปกติ และเด็กพิ การ โดยเฉพาะการ
บริ การสุขภาพกับเด็กพิ การเพราะคิ ดว่าเป็ นเด็กด้อยโอกาสสังคมต้องมี ส่วนช่วยเหลือ”

อภิปรายผล
นักศึกษามีความคิดเห็นต่อผลการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้ วยการบริ การ
วิชาการด้ านสุขภาพอยู่ในระดับดีสอดคล้ องกับงานวิจัยของอัญชนา ลักษณ์ วิรามสิริ (2555)ศึกษาพบว่าวิธีการจัดการ
เรี ย นรู้ ด้ ว ยโครงการในรายวิ ช าสามารถพัฒ นาด้ า นความสัม พัน ธ์ ระหว่า งบุค คลและความรั บ ผิ ด ชอบเพราะมี ก าร
ประสานงานระหว่างสมาชิกในทีมเพื่อทาให้ เกิดความร่วมมือ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของเสาวรส คงชีพ พิชญา ทองโพธิ์ กิ่ง
แก้ ว อุดมชัยกูล และนพวรรณ เปี ยซื่อ(2014)ศึกษาพบว่าประสบการณ์ การเรี ยนรู้ โดยการจัดตลาดนัดสุขภาพสามารถ
พัฒนาสมรรถนะให้ นกั ศึกษาพยาบาล ได้ เรี ยนรู้และพัฒนาตนเองในการทางานเป็ นทีม การใช้ ทกั ษะด้ านการสื่อสารและ
สัมพันธภาพจากการที่นักศึกษาเป็ นผู้ดาเนินกิจกรรมทังหมด
้
สอดคล้ องกับงานวิจัยของสายสมร เฉลยกิ ตติ จุฑารัตน์
บันดาลสิน กุสุมา กังหลีและพรนภา คาพราว (2557)ศึกษาการบูรณาการบริ การวิชาการกับการจัดการเรี ยนการสอน
รายวิชาการศึกษาทัว่ ไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ต่อการมีจิตอาสาและความสุขในการเรี ยนของนักเรี ยนพยาบาลชันปี
้ ที่ 1
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกพบว่าคะแนนด้ านความรับผิดชอบและการทางานเป็ นทีมอยู่ในระดับมากเพราะกาหนดให้
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ผู้เรี ยนดาเนินโครงการตามความสมัครใจ อธิบายได้ ว่ากิจกรรมการบริ การวิชาการด้ านสุขภาพเป็ นโครงการที่นกั ศึกษา
รับผิดชอบคิดงาน วางแผนกิจกรรมในงาน จัดดาเนินการตลอดโครงการตามความสมัครใจ มีอาจารย์เป็ นผู้ให้ คาปรึ กษา
งานที่รับผิดชอบทังกลุ
้ ม่ เล็ก 2 คนขึ ้นไป และกลุม่ ใหญ่ต้องรับผิดชอบทุกคนจานวน 86 คน เพื่อให้ งานสาเร็ จตามเป้าหมาย
นักศึกษาต้ องฝึ กความรับผิดชอบ สัมพันธ์ กบั การสะท้ อนคิดของนักศึกษาที่วา่ “โครงการนีไ้ ด้ฝึกความรับผิ ดชอบมากเลย
ค่ ะ งานที ่ ได้ รับ มอบหมาย เราต้อ งท าอะไรบ้ า งเพื ่อ มาน าเสนออาจารย์ แบบว่ ารับ ผิ ด ชอบในหน้าที ่ ข องตนที ่ได้รับ
มอบหมาย ...”“...คือ เราได้เรี ยนรู้เรื ่องเกี ่ยวกับความรับผิ ดชอบว่ามันมี ความสาคัญอย่างไรเพราะว่าการทางานเพือ่ นก็จะ
มาถามตลอดว่า...ซึ่ งกลุ่มนัน้ ทางานช้า มันจะยิ่ งช้าไปใหญ่ คื อ มันเกิ ดจากความไม่ รับผิ ดชอบ แต่ว่ามันก็ ส่งผลไปเป็ น
ลูกโซ่ กนั ไปน่ะค่ะ ทาให้เรารู้ว่า การที ่เรารับผิ ดชอบต่อตนเองมันไม่ได้มีผลแค่ตวั เราคนเดี ยว มันส่งผลต่องาน ต่อคนอื ่น
ด้วย...” ต้ องทางานเป็ นทีม มีความสามัคคี และความอดทน ดังการการสะท้ อนคิดที่ ว่า “ การทางานครั้งนี ้เป็ นการ
ทางานเป็ นที ม ที มใหญ่ นะค่ะ ปกติ เราทางานเป็ นกลุ่มทัว่ ไป งานนี ้กลุ่มใหญ่ เราก็ ต้องฝึ กความสามัคคี ความอดทน
เพราะว่าแต่ละคนก็มีความคิ ดทีแ่ ตกต่างกันไป เหมื อนการยอมรับความคิ ดของเพือ่ นด้วยค่ะ แล้วก็พอไปถึงจริ ง ๆ นะค่ะ
ความอดทนคือต้องมีมากกว่าเพราะว่าเราไม่สามารถทีจ่ ะควบคุมเด็กได้ร้อยเปอร์ เซ็น เพราะเราไม่เคยเจอมาก่อนด้วย เรา
ต้องแก้สถานการณ์ เฉพาะหน้า เราต้องได้รับความช่ วยเหลื อจากเพื ่อน ความร่ วมมื อจากเพื ่อนด้วย ...” การจัดการ
โครงการให้ เกิดผลตามแผนงานที่วางไว้ นกั ศึกษาต้ องรู้จกั การวางแผนงานร่วมกัน ประสานงานกัน ช่วยเหลือกัน จึงต้ องมี
ผู้นา ดังการสะท้ อนคิดที่ว่า “...มี คนบอกว่าจะเอาแบบนี ้ แบบนี ้ ตกลงกันมัย้ แล้วเพื ่อนก็ โอเคตาม เขาเป็ นผูน้ าและผู้ที่
เหมื อนกับสนับสนุนตามอย่างนี ้ ผูน้ าเค้าจะอาสา ไม่ได้แต่งตัง้ แต่เค้าเสนอขึ้ นมาแล้วเพือ่ นก็โอเคตาม งานจะสาเร็ จได้
ต้องมี ผูน้ า...” มีการสือ่ สารกันภายในกลุม่ และระหว่างกลุม่ เพื่อให้ งานขับเคลื่อนไปได้ ดงั การสะท้ อนคิดที่วา่ “ ตอนแรกก็
มาประชุมกันในกลุ่ม มี การทักเฟสในกลุ่ม คุยกันว่าจะเอาเรื ่องอะไร...”“...หนูเป็ นประธานนะค่ะ เริ่ มแรกเลยค่ะอาจารย์
คือหนูสร้างกลุ่มในเฟส หนูก็ลิสฝ่ ายแต่ละฝ่ าย แล้วโพสไปแล้วให้เพือ่ นว่าใครอยากอยู่ฝ่ายไหน สือ่ สารด้วยเฟส...”“...หนู
อยู่ฝ่ายหารายได้ตอนแรกทากันแค่สองคนตอนนัน้ ในหัวคิ ดไว้ว่าจะหารายได้อย่างไร เราไปอนุสาวรี ย์แล้วเห็นเขาบริ จาคใส่
กล่อง...ตอนนัน้ มี กนั แค่สองคน ...ครั้งที ่สามเพือ่ นไปกันเยอะมากเพือ่ นต่างกลุ่มเขามาช่วย ตอนหลังก็ทกั เฟสมาว่า เออ
วันนี ้เขาไปด้วยนะ ตอนกลับมาก็ ทกั แชตไปบอกเพือ่ นที ่ไปว่าขอบคุณที ่มาช่วย กลับมานับเงิ นก็ทกั แชตไปบอกเพื ่อน...”
การบริ การวิชาการด้ านสุขภาพโดยบูรณาการกับวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลเด็กและวัยรุ่ น การจัดกิจกรรมนักศึกษาต้ องนา
ความรู้จากวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นนาไปปฏิบตั ิการพยาบาลทาให้ ได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับวิชาชีพสังคมดังการสะท้ อนคิด
ที่ว่า “...ได้เห็นของจริ งที ่แตกต่างจากห้องเรี ยน ได้ทากายภาพบาบัดให้นอ้ ง ช่วยป้อนข้าวน้องที ่เขาไม่สามารถพูดได้ เขา
สบตาเราแล้วยิ้ มเหมื อนอยากให้เราเข้าไปคุยกับเขา เล่นกับเขา ถ้าเป็ นพยาบาลอย่างเราเข้าไป เราเรี ยนมาแบบองค์ รวม
เราจะดูแล เทคแคร์ นอ้ งได้ถึงจิ ตใจเขามากกว่า...” “...ได้เกี ่ยวกับวิ ชาชี พ ได้เกี ่ยวกับการดูแล โดยเริ่ มจากทีเ่ ราประเมิ นเขา
ว่ามี ความพร้อมด้านไหน เราจะให้การดูแลด้านไหน ผลออกมาเป็ นอย่างไร...”“...เป็ นโครงการที ่เราท าอะไรให้กับ สังคม
จริ งๆ ตรงนีน้ ะค่ะ ถึงแม้นจะช่วยไม่ได้มากแต่ก็เป็ นความสุขที ่นอ้ งจะได้รับ เป็ นกิ จกรรมที ่นอกเหนือจากไปขึ้ นฝึ กที ่วอร์ ด
เราได้ไปเห็ นน้องจริ ง ๆ ไปทากิ จกรรมให้เขาสนุก มี ความสุข ได้เจอเด็ กที ่ไม่ เจอบนวอร์ ด มี หลายรู ปแบบ ” และเกิ ด
ความสุขจากงานบริ การดังการสะท้ อนคิดที่ว่า “...โครงการนีก้ ็ อยากให้มีตลอดไปทุก ๆ ปี เพราะว่าเป็ นโครงการที ่เราทา
อะไรให้กบั สังคมจริ ง ๆ คื ออย่างน้อย น้องที ่อยู่ในบ้านเขาไม่มีโอกาสเหมื อนเด็กคนอื ่น ตรงนีน้ ะค่ะ ถึ งแม้นจะช่วยไม่ ได้
มากแต่ก็เป็ นความสุข” ในมุมมองของอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบฯให้ ข้อคิดเห็นตรงกันว่า กระบวนการทางานต้ องใช้ เวลาและ
อาจารย์ต้องติดตามงาน ดังคากล่าวที่ว่า “ในระยะแรกนักศึกษายังสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มได้ไม่ ราบรื ่นมองเหมื อนไม่
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ช่วยเหลือกัน ต่างคนต่างอยู่ อาจารย์ตอ้ งเข้าไปเชื ่อมโยงให้เห็นถึงประโยชน์ของการร่ วมมื อ ช่วยเหลื อกัน ต้องแสดงความ
เป็ นผู้นาโดยอาสาเป็ นประธาน รองประธานโครงการ หัวหน้างานของแต่ละฝ่ ายได้แก่ ฝ่ ายกิ จกรรมสันทนาการ ฝ่ าย
สวัสดิ การ ฝ่ ายทะเบียนและประเมิ นผล ฝ่ ายสถานที ่ ฝ่ ายหารายได้จดั หาสิ่ งของและเงิ นบริ จาค”
จากการติดตามงานเป็ นระยะอาจารย์ให้ ข้อคิดเห็นว่า “นักศึกษาค่อย ๆ เชื ่อมโยงความรับผิ ดชอบแต่
ละกลุ่มแต่ละฝ่ ายเข้าหากันจนเกิ ดเป็ นความสาเร็ จในงานสามารถนาไปจัดกิ จกรรมตามแผนงานในเวลาที ่กาหนดได้อย่าง
เหมาะสม พยายามสือ่ สารในกลุ่มหลาย ๆ วิ ธีทงั้ การประชุมกลุ่มเล็ก หรื อกลุ่มใหญ่ สือ่ สารให้อาจารย์ รบั รู้ความก้าวหน้า
ของงาน หลังสิ้ นสุดกิ จกรรมบริ การวิ ชาการด้านสุขภาพนักศึ กษาแสดงความดี ใจที ่ได้มาให้บริ การกับเด็กปฐมวัยทัง้ เด็ก
ปกติ และเด็กพิ การ โดยเฉพาะการบริ การสุขภาพกับเด็กพิ การเพราะคิ ดว่าเป็ นเด็กด้อยโอกาสสังคมต้องมี ส่วนช่วยเหลือ ”
ปั ญหาจากการจัดกิจกรรมบริ การวิชาการด้ านสุขภาพในครัง้ นี ้ พบว่า นักศึกษาขาดประสบการณ์เกี่ยวกับสภาพ
จริ งของเด็กที่ไปให้ บริ การวิชาการทาให้ การจัดกิจกรรมให้ เด็กยังไม่สอดคล้ องกับบริ บทของเด็ก

ข้ อเสนอแนะในการวิจัยและนาผลการวิจัยไปใช้
โครงการบริ การวิชาการด้ านสุขภาพโดยบูรณาการกับรายวิชาปฏิบตั ิการพยาบาลนับเป็ นนวัตกรรม
การจัดการเรี ยนการสอน ที่เน้ นกระบวนการทางานเป็ นทีม ความรับผิดชอบร่วมกัน การสือ่ สารระหว่างกลุม่ การเรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง โดยอาจารย์ทาหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาสร้ างความมัน่ ใจและนาไปปรับปรุงกระบวนการทางานให้ สาเร็ จ
ควรศึกษาแผนการจัดการเรี ย นรู้ ด้ วยโครงการบริ การวิชาการโดยบูรณาการกับรายวิชาต่างๆในการพัฒ นา
สมรรถนะนักศึกษาให้ ครบทัง้ 5 ด้ านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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เปลี่ยนการเรี ยนเป็ นการเล่ นเกมด้ วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน
เพื่อสร้ างความผูกพันในการเรี ยน
Change the Learning into the Game Playing by a Gamification Concept
to Improve Student Engagement
ชนัตถ์ พูนเดช
E-mail: chanutp@g.swu.ac.th
สานักนวัตกรรมการเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจัยที่ผ่านมาได้ แสดงให้ เห็นถึงความสาเร็ จของการนาแนวคิดเกมมิฟิเคชันมาประยุกต์ใช้ ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อสร้ างความสนใจ แรงจูงใจ และความผูกพันในการเรี ยนของผู้เรี ยน แต่อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่
นาเสนอถึงแนวทางการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยผสมผสานแนวคิดเกมมิฟิเคชันยังมีอยูจ่ ากัด ดังนันการศึ
้
กษาใน
ครัง้ นีผ้ ้ วู ิจัยได้ แสดงถึงตัวอย่างการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้ วยแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อเป็ นกรณี ศึกษา พร้ อมทัง้
ประเมินระดับความผูกพันในการเรี ยนของผู้เรี ยน ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั ทังหมด
้
2 ครัง้ โดยในครัง้ ที่ 1 เป็ นการวิจยั แบบ
กึ่งทดลอง เพื่อมุ่งเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความผูกพันในการเรี ยนของผู้เรี ยนระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุ่ม
ทดลองที่ได้ เรี ยนรู้ ผ่านการจัดกิจกรรมในชัน้ เรี ยนด้ วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน และในครัง้ ที่ 2 เป็ น การวิจัยเพื่อศึกษาระดับ
ความผูกพันในการเรี ยนของผู้เรี ยนที่ได้ เรี ยนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ที่ติดตังคุ
้ ณสมบัติของเกมมิฟิเคชัน ซึ่งผลจากการวิจัย
แสดงให้ เห็นว่า ผู้เรี ยนที่ได้ เรี ยนรู้ผา่ นการจัดกิจกรรมด้ วยแนวคิดเกมมิฟิเคชันมีระดับความผูกพันในการเรี ยนสูงกว่าผู้เรี ยน
ในกลุ่มปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และการออกแบบระบบการเรี ยนออนไลน์ที่นาแนวคิดเกมมิฟิเคชันมาประยุกต์ใช้
ส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนมีระดับความผูกพันในการเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก ทังนี
้ ้ผลจากการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการเพิ่มองค์ความรู้
ทางด้ านนวัตกรรมการเรี ยนรู้เพื่อมุง่ สร้ างความผูกพันในการเรี ยน
คาสาคัญ: กิจกรรมการเรี ยนรู้ , เกมมิฟิเคชัน, ความผูกพันในการเรี ยน

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 quasiexperimental 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

บทนา
จากพฤติกรรมการเรี ยนที่เปลี่ยนไปของผู้เรี ยนในปั จจุบนั ซึ่งผู้เรี ยนมีแรงจูงใจและความสนใจต่อการเรี ยนลดลง
เมื่อเรี ยนในสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ แบบดัง้ เดิม (Geelan et al., 2015) และจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ผู้เรี ยนที่ มี
ปฏิสมั พันธ์ในการเรี ยนระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกันเองและกับผู้สอนอยูเ่ สมอ มักจะจดจาและเข้ าใจเนื ้อหาในการเรี ยน รวมถึงมี
ความสามารถประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ที่เรี ยนนันได้
้ ดีกว่าผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยการฟั งเพียงอย่างเดียว (Freeman et al., 2014;
Handelsman et al., 2004) ดังนันนั
้ กวิจยั และนักการศึกษาจึงมุ่งพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่สามารถสร้ าง
แรงจูงใจ ยกระดับความสนใจในการเรี ยนของผู้เรี ยน และสามารถกระตุ้นให้ เกิดปฏิสมั พันธ์ระหว่างกันในการเรี ยน
ในช่วงทศวรรษที่ผา่ นมา ได้ มีแนวคิดในการจัดการเรี ยนรู้ รูปแบบหนึ่งที่มีความสอดคล้ องกับพฤติกรรมการเรี ยน
ของผู้เรี ยนในปั จจุบนั และยังมีจดุ มุ่งหมายเพื่อกระตุ้นความสนใจ สร้ างปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกัน พร้ อมทังสร้
้ างความผูกพัน
ในการเรี ยนของผู้เรี ยน คือ การนาเอาหลักทฤษฎีของเกม เทคนิคการออกแบบเกมต่าง ๆ เช่น การสะสมแต้ ม (XP) การ
เลื่อนระดับขัน้ (Level up) การบ่งบอกระดับ (Status) การได้ รับของรางวัล (Reward) มาประยุกต์ใช้ ในการออกแบบการ
เรี ยนการสอน ซึง่ แนวคิดดังกล่าวนี ้เรี ยกว่า เกมมิฟิเคชัน (Gamification) (Kapp, 2012; ชนัตถ์ พูนเดช & ธนิตา เลิศพรกุล
รัตน์, 2016) เมื่อกล่าวถึงคาว่า “เกมมิฟิเค-ชัน” คนส่วนใหญ่มกั คิดว่าเป็ นการนาเกมมาเล่นในชันเรี
้ ยน แต่ในความเป็ นจริ ง
แล้ ว เกมมิฟิเคชัน คือ การนาหลักคิดและกลไกในการออกแบบเกม (Game mechanics) มาใช้ ในบริ บทอื่นที่ไม่ใช่การเล่น
เกม โดยเป้าหมายหลักที่สาคัญของแนวคิดนี ้ คือ การทาให้ การทากิจกรรมต่าง ๆ ไม่น่าเบื่อ เกิดความสนุกสนาน มีความ
น่าสนใจ และเกิดความอยากกลับเข้ ามาร่วมทากิจกรรมใหม่อีกครัง้
การนาแนวคิดเกมมิฟิเคชันมาประยุกต์ใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เป็ นแนวคิดหนึ่งที่ได้ รับความสนใจเป็ น
อย่างมาก (Johnson et al., 2013) ซึง่ การศึกษาวิจยั ในด้ านการนาแนวคิดเกมมิฟิเคชันมาใช้ ในด้ านการศึกษาที่ผา่ นมานัน้
พบว่า แนวคิดนี ้สามารถสร้ างความสนุกสนาน แรงจูงใจ และความผูกพันในการเรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ พร้ อมทังยั
้ ง
ทาให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดพฤติกรรมการเรี ยนตามที่ผ้ ูสอนต้ องการได้ (เช่น De-Marcos, Domínguez, Saenz-de-Navarrete, &
Pagés, 2014; Leaning, 2015; Su & Cheng, 2015; Tan & Hew, 2016) ถึงแม้ ว่าแนวคิดนีจ้ ะเป็ นที่สนใจศึกษาเป็ น
อย่างมากในปั จจุบัน แต่ส่วนมากเป็ นงานวิจัยที่บรรยายถึงขันตอนวิ
้
ธีการนากลไกการออกแบบเกมไปประยุกต์ ใช้ ใน
กิจกรรมการสอนต่าง ๆ ซึ่งงานวิจัยที่ศึกษาถึงประสิทธิภ าพของการนาแนวคิดดังกล่าวนี ้มาใช้ ในด้ านการศึกษายังมีอยู่
อย่างจากัด และยังคงเป็ นที่ต้องการเพื่อเป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ ในการสนับสนุนการนาแนวคิดนี ้มาใช้ ในด้ านการศึกษา
(Dicheva, Dichev, Agre, & Angelova, 2015)
ดังนันจากข้
้
อดีของการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ แนวคิดเกมมิฟิเคชัน และความต้ องการงานวิจยั ที่ศกึ ษาถึงผล
ของการนาแนวคิดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ ที่ได้ กล่าวข้ างต้ น การศึกษาในครัง้ นี ้ผู้วิจยั จึงได้ แสดงถึงตัวอย่างการออกแบบ
กิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชันเพื่อเป็ นกรณีศกึ ษา พร้ อมทังประเมิ
้
นระดับความผูกพันในการเรี ยนของผู้เรี ยน
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ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั ทังหมด
้
2 ครัง้ โดยในครัง้ ที่ 1 เป็ นการวิจยั แบบกึ่งทดลอง เพื่อมุ่งเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ระดับความผูกพันในการเรี ยนของผู้เรี ยนระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองที่ได้ เรี ยนรู้ ผ่านการจัดกิจกรรมในชันเรี
้ ยน
ด้ วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน และในครัง้ ที่ 2 เป็ นการวิจยั เพื่อศึกษาระดับความผูกพันในการเรี ยนของผู้เรี ยนที่ได้ เรี ยนรู้ ผ่าน
ระบบออนไลน์ที่ติดตังคุ
้ ณสมบัติของเกมมิฟิเคชัน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความผูกพันในการเรี ยนของผู้เรี ยนที่เรียนด้ วยวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้แบบปกติทวั่ ไป กับผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน
2. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันในการเรี ยนของผู้เรี ยนที่ได้ เรียนรู้ผา่ นระบบออนไลน์ที่ติดตังคุ
้ ณสมบัตขิ องเกมมิฟิเคชัน

วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ แบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ครัง้ ดังนี ้
การศึกษาครัง้ ที่ 1
เป็ นการวิจยั แบบกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) เพื่อมุ่งเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความ
ผูกพันในการเรี ยนของผู้เรี ยนระหว่างกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองที่ได้ เรี ยนรู้ผา่ นการจัดกิจกรรมในชันเรี
้ ยนด้ วยแนวคิดเกม
มิ ฟิ เคชัน โดยมี ก ลุ่ม ตัว อย่ างในการวิ จัย คื อ นิ สิต ระดับ ปริ ญ ญาตรี ชัน้ ปี ที่ 1 ที่ ลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าทั ก ษะการรู้
สารสนเทศ ซึ่งเป็ นวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จานวน 577 คน แบ่งเป็ น นิสิตในกลุม่
ควบคุมจานวน 273 คน และนิสติ ในกลุม่ ทดลองจานวน 304 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ การจัดกิจกรรมในชันเรี
้ ยนด้ วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน
ตัวแปรตาม คือ ระดับความผูกพันในการเรี ยนของนิสติ
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี ้
1. กิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยแนวคิดเกมมิฟิเคชัน
ในการทดลองครัง้ นี ้ เนื ้อหาและแบบฝึ กหัดที่นิสติ ทัง้ 2 กลุม่ ได้ เรี ยนนัน้ มีลกั ษณะเหมือนกันทุกประการ แต่จุดที่
แตกต่างกัน คือ การจัดรูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ที่ใช้ ในชันเรี
้ ยนเท่านัน้ โดยนิสติ ในกลุม่ ควบคุมจะเรี ยนในรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้โดยปกติทวั่ ไป ในขณะที่กลุม่ ทดลองจะเรี ยนในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ด้วยแนวคิดเกมมิฟิเค
ชัน ซึ่งกลไกการออกแบบเกมที่ได้ นามาใช้ มีดงั นี ้ (1) การสะสมแต้ ม (2) การเลื่อนระดับขัน้ (3) การแสดงกระดานแสดง
ผู้นา และ (4) การได้ รับเหรี ยญรางวัล ลักษณะการนากลไกการออกแบบเกมเหล่านี ้มาประยุกต์ใช้ ในการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้มีรายละเอียดดังนี ้
- ขันที
้ ่ 1 การออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้
o กาหนดให้ กิจกรรมต่าง ๆ ในรายวิชาเป็ นภารกิจที่นิสิตต้ องทา มีคา่ แต้ มประสบการณ์ ซึง่ นิสติ จะได้ รับ
เมื่อดาเนินการเสร็ จสิ ้น (แสดงดังรูปที่ 1)
o กาหนดเกณฑ์การเลือ่ นระดับขัน้ (Level UP) และ เกณฑ์การให้ เหรี ยญรางวัลต่าง ๆ
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o พัฒ นาเว็บไซต์ รายวิชาเพื่อให้ นิสิตสามารถเข้ ามาตรวจสอบแต้ มประสบการณ์ สะสม ระดับขันและ
้
เหรี ยญรางวัลที่ได้ รับ รวมทังดู
้ ตารางแสดงผู้นา (Leaderboards) ในกลุม่ ของตนได้
ขันที
้ ่ 2 ระหว่างการดาเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้
o ในชัว่ โมงแรกของรายวิชา ผู้สอนแจ้ งรายละเอียดการทากิจกรรมต่าง ๆ ให้ นิสติ ทราบทังหมด
้
o หลังจากจบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในแต่ละครัง้ ผู้สอนใส่ข้อมูลต่าง ๆ ลงในเว็บไซต์ เพื่อให้ นิสติ เข้ า
มาดูข้อมูลการเรี ยนของตน (แสดงดังรูปที่ 2 – 4)

รูปที่ 1 ภารกิจต่าง ๆ ในรายวิชาที่นิสติ ต้ องทาและค่าแต้ มประสบการณ์ที่จะได้ รับเมื่อดาเนินการเสร็ จสิ ้น

รูปที่ 2 หน้ าเว็บเพจที่แสดงแต้ มประสบการณ์สะสมและระดับขัน้
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รูปที่ 3 หน้ าเว็บเพจที่แสดงเหรี ยญรางวัลที่ได้ รับจากการทากิจกรรมต่าง ๆ

-

รูปที่ 4 หน้ าเว็บเพจที่แสดงตารางผู้นา
ขันที
้ ่ 3 หลังการดาเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้ทงหมด
ั้
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เมื่อเสร็ จสิ ้นการดาเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทงหมด
ั้
ผู้สอนนาค่าแต้ มประสบการณ์สะสมของนิสิตแต่ละ
คนมาเปลีย่ นเป็ นคะแนนส่วนหนึง่ ในรายวิชา
2. แบบสอบถาม
เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความผูกพันในการเรี ยนของนิสิตที่เรี ยนด้ วยวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ แบบปกติ ทั่ว ไปกับ นิ สิ ต ที่ เรี ย นด้ ว ยวิ ธี ก ารจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ด้ ว ยแนวคิ ด เกมมิ ฟิ เคชัน ผู้วิ จัย ได้ เลื อ กใช้
แบบสอบถาม (Survey questionnaire) เป็ นเครื่ องมือวัดผลการทดลอง โดยผู้วิจัยได้ แจกให้ นิสิตทัง้ สองกลุ่ม ประเมิ น
ตนเองภายหลังเสร็ จสิ ้นการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ทัง้ หมด ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าวประกอบด้ วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1
สอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ ชันปี
้ สาขาวิชาที่เรี ยน และตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ
ความผูกพันของนิสติ ที่มีต่อการเรี ยนในวิชานี ้ เช่น “ฉันรู้สกึ อยากมาเข้ าเรี ยนวิชานี ้” “ฉันสามารถผ่อนคลายระหว่างการทา
กิจกรรมในวิชานี”้ ซึ่งข้ อคาถามดังกล่าวผู้วิจัยได้ ปรับปรุ งจากงานวิจัยที่เผยแพร่ ในวารสารระดับนานาชาติ (Arbaugh,
2000; Athiyaman, 1997; Cunningham, 2007; Vernadakis, Giannousi, Tsitskari, Antoniou, & Kioumourizoglou,
2012; Wang & Holcombe, 2010) และใช้ มาตรวัดตามวิธีของลิเคอร์ ท (Likert Scale) เพื่อวัดความคิดเห็น แบ่งเป็ น 5
ระดับ คือ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้ วย และ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ ด้ วยสถิติตา่ ง ๆ ดังต่อไปนี ้
1. การวิเคราะห์คา่ สถิติบรรยาย ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ (M) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของระดับความผูกพันในการเรี ยนของนิสติ ทัง้
สองกลุม่ ผู้วิจยั วิเคราะห์คา่ ทีแบบไม่อิสระต่อกัน (t-test for Dependent samples)
การศึกษาครัง้ ที่ 2
เป็ นการวิจยั เพื่อศึกษาระดับความผูกพันในการเรี ยนของผู้เรี ยนที่ได้ เรี ยนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ที่ติดตังคุ
้ ณสมบัติ
ของเกมมิฟิเคชัน โดยมีกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั คือ นิสติ ระดับปริ ญญาตรี ชนปี
ั ้ ที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาทักษะการรู้
สารสนเทศ ซึง่ เป็ นวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จานวน 102 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ คือ ระบบออนไลน์ที่ติดตังคุ
้ ณสมบัติของเกมมิฟิเคชัน
ตัวแปรตาม คือ ระดับความผูกพันในการเรี ยนของนิสติ
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนดังนี ้
1. ระบบออนไลน์ที่ติดตังคุ
้ ณสมบัติของเกมมิฟิเคชัน
ในการทดลองครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาระบบการเรี ยนออนไลน์ขึ ้น โดยใช้ โปรแกรม Modular Object - Oriented
Dynamic Learning Environment (Moodle) เป็ น ระบบในการบริ ห ารจัด การการเรี ย นการสอนออนไลน์ ส าหรั บ วิ ช า
รายวิชาทักษะการรู้ สารสนเทศ ซึ่งเป็ นวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ นอกจากการใช้
ฟั งก์ ชัน พื น้ ฐานที่ มี อยู่แล้ ว ผู้วิจัย ได้ ติ ด ตัง้ ฟั งก์ ชัน เสริ ม (Plug-in) ที่ เกี่ ย วข้ องกับ เกมมิ ฟิ เคชัน เพิ่ ม เติ ม โดยกลไกการ
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ออกแบบเกมที่ได้ นามาใช้ มีดังนี ้ (1) การสะสมแต้ ม (2) การเลื่อนระดับขัน้ (3) กระดานแสดงผู้นา และ (4) การได้ รับ
เหรี ยญรางวัล ลักษณะของระบบออนไลน์ที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้นแสดงดังรูปที่ 5 – 6

รูปที่ 5 หน้ าเว็บเพจหลักของระบบการเรี ยนออนไลน์

รูปที่ 6 หน้ าเว็บเพจแสดงกระดานผู้นา
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2. แบบสอบถาม
เพื่อศึกษาระดับความผูกพันในการเรี ยนของนิสิต ผู้วิจยั ได้ เลือกใช้ แบบสอบถาม (Survey questionnaire) เป็ น
เครื่ องมือวัดผลการทดลอง โดยผู้วิจยั ได้ แจกให้ นิสติ ประเมินตนเองภายหลังเสร็ จสิ ้นการเรี ยน ซึง่ แบบสอบถามดังกล่าวมี 1
ตอน คือ สอบถามเกี่ยวกับความผูกพันของนิสิตที่มีต่อการเรี ยนวิชานี ้ในระบบออนไลน์ เช่น “ฉันรู้ สึกอยากมาเข้ าเรี ยน
ออนไลน์ ในวิชานี ”้ “ฉัน สามารถผ่อ นคลายระหว่างการท ากิ จกรรมออนไลน์ ในวิช านี ”้ ซึ่งข้ อค าถามดังกล่าวผู้วิจัยได้
ปรับปรุ งจากงานวิจยั ที่เผยแพร่ ในวารสารระดับนานาชาติ (Arbaugh, 2000; Athiyaman, 1997; Cunningham, 2007;
Vernadakis et al., 2012; Wang & Holcombe, 2010) และใช้ มาตรวัดตามวิธีของลิเคอร์ ท (Likert Scale) เพื่อวัดความ
คิดเห็น แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ เห็นด้ วยอย่างยิ่ง เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้ วย และ ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
การจัดกระทาข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ด้วยสถิติบรรยายได้ แก่ ค่าเฉลีย่ (M) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั ในการศึกษาครัง้ ที่ 1
หลังจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลทัง้ 2 กลุม่ ผู้วิจยั ได้ นาข้ อมูลทังหมดมาวิ
้
เคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณเพื่อคานวณหา
ค่าสถิติตา่ ง ๆ ด้ วยโปรแกรมสาเร็ จรูปทางคอมพิวเตอร์ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้ อที่ 1 ผู้วิจยั ได้ วิเคราะห์คา่ สถิติ
ทีแบบไม่อิสระต่อกันซึง่ ใช้ เปรี ยบเทียบหาความแตกต่างของระดับความผูกพันในการเรี ยนของนิสิตในกลุม่ ควบคุมที่เรี ยน
ด้ วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบปกติทวั่ ไปกับนิสติ ในกลุม่ ทดลองที่เรี ยนด้ วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยแนวคิด
เกมมิฟิเคชัน ผลการวิเคราะห์พบว่า ทังสองกลุ
้
ม่ มีความแตกต่างกันในค่าเฉลี่ยของระดับความผูกพันในการเรี ยนอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีสถิติทดสอบ t(575) = -15.614 โดยกลุ่มทดลอง (M = 4.13, S.D. = .48) มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่ากลุม่ ควบคุม (M = 3.49, S.D. = .50)
ผลการวิจยั ในการศึกษาครัง้ ที่ 2
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้ อที่ 2 ซึ่งต้ องการศึกษาระดับความผูกพันในการเรี ยนของผู้เรี ยนที่ได้ เรี ยนรู้
ผ่านระบบออนไลน์ที่ติดตังคุ
้ ณ สมบัติของเกมมิ ฟิเคชัน ผู้วิจัยวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าใน
ภาพรวมนิสติ ส่วนใหญ่มีความผูกพันในการเรี ยนอยูใ่ นระดับมาก (M = 4.10, S.D. = .46)

สรุปและอภิปรายผล
ประเด็ น หลั ก ของการศึ ก ษาวิ จั ย ในครั ง้ นี ้ คื อ ศึ ก ษาผลของการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ด้ วยแนวคิ ด
เกมมิฟิเคชันที่มีตอ่ ระดับความผูกพันในการเรี ยนของผู้เรี ยนทังการเรี
้
ยนแบบในชันเรี
้ ยนตามปกติ และการเรี ยนรู้ผา่ นระบบ
ออนไลน์ที่ติดตังคุ
้ ณสมบัติของเกมมิฟิเคชัน ซึง่ สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
การเรี ย นแบบในชั น้ เรี ย นตามปกติ นั น้ ผู้ เรี ย นที่ เ รี ย นรู้ ผ่ า นการจั ด กิ จกรรมการเรี ย นรู้ ด้ วยแนวคิ ด
เกมมิฟิเคชันมีระดับความผูกพันในการเรี ยนสูงกว่าผู้เรี ยนที่เรี ยนด้ วยวิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบปกติทวั่ ไป และ
ผู้เรี ยนส่วนใหญ่ร้ ู สกึ มีความผูกพันในการเรี ยนมาก เมื่อเรี ยนรู้ ผา่ นระบบออนไลน์ที่ติดตังคุ
้ ณสมบัติของเกมมิฟิเคชัน ทังนี
้ ้
เป็ นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยประยุกต์ใช้ แนวคิดเกมมิฟิเคชัน ซึง่ เป็ นการนาหลักคิดและกลไกการออกแบบ
เกมมาปรับใช้ เช่น การสะสมแต้ ม การเลือ่ นระดับขัน้ การแสดงกระดานผู้นา และ การได้ รับเหรี ยญรางวัล จากงานวิจยั ที่
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ผ่านมาได้ อธิบายให้ เห็นถึงหลักทฤษฎีทางจิตวิท ยาที่เกี่ยวข้ องในการนากลไกการออกแบบเกมต่าง ๆ มาใช้ ในการศึกษา
ดังนี ้ (1) การให้ ผ้ เู รี ยนได้ สะสมแต้ มจากการทากิจกรรมต่าง ๆ และมีการเลื่อนระดับขันเมื
้ ่อได้ จานวนแต้ มถึงตามที่ผ้ สู อน
กาหนด เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนสามารถตรวจดูสถานการณ์การเรี ยน เห็นเป้าหมายของการเรี ยน และสะท้ อนให้ เ ห็น
ถึงพัฒนาการในการเรี ยนของตน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการพัฒนาตนเอง เพราะผู้เรี ยนสามารถเห็นผลสาเร็ จของ
การเรี ยนได้ ทนั ที (Cheong, Filippou, & Cheong, 2014) (2) การให้ เหรี ยญรางวัลแก่ผ้ เู รี ยนเมื่อได้ ทาสิง่ ต่าง ๆ สาเร็ จตาม
เงื่อนไขที่กาหนดนัน้ จากทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์ ของฟ็ อก (Fogg’s Behaviour Model: FBM) (Fogg, 2009) สามารถ
นามาอภิปรายผลได้ ว่า การให้ เหรี ยญรางวัลเสมือนเป็ นตัวกระตุ้นและสร้ างแรงจูงใจแก่ผ้ เู รี ยนให้ แสดงพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนา (Desired behavior) ออกมาเพื่อแสดงถึงความสาเร็ จของตน และ (3) การแสดงกระดานผู้นาซึง่ แสดงให้ เห็นถึง
การเปรี ยบเทียบระดับความสามารถของตนเองกับผู้เรี ยนคนอื่น ๆ ในชันเรี
้ ยน เป็ นการกระตุ้นให้ เกิดการแข่งขัน และมีสว่ น
ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการพัฒนาตนเองเพื่อให้ ได้ อยู่ในลาดับที่สงู ขึ ้น ทฤษฎีหนึง่ ที่สามารถนามาอภิปรายพฤติกรรมดังกล่า วที่
เกิดขึ ้นได้ คือ ทฤษฎีลาดับขันความต้
้
องการของมาสโลว์ (Maslow's hierarchy of needs) (Block, 2011) ที่ระบุวา่ มนุษย์
ทุกคนต้ องการที่ จะทาอะไรเพื่ อให้ ได้ รับการยอมรั บนับถื อจากผู้อื่น ซึ่งการแสดงกระดานผู้นาเสมื อนเป็ นเครื่ องมือ ที่
สามารถใช้ ตอบสนองความต้ องการพื ้นฐานของมนุษย์ที่ต้องการการยอมรับจากสังคม โดยผู้เรี ยนย่อมปรารถนาที่จะได้
เห็นชื่อของตนเองปรากฏอยู่เป็ นอันดับต้ น ๆ เปรี ยบเสมือนเป็ นการแสดงให้ ผ้ อู ื่นเห็นว่าตนเป็ นคนเก่งและมีความสามารถ
กล่าวโดยสรุปการนากลไกการออกแบบเกมมาประยุกต์ใช้ ในการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ สามารถส่งผลต่อระดับความ
ผูกพันในการเรี ยนของผู้เรี ยนได้ เป็ นอย่างดี เนื่องมาจากกลไกการออกแบบเกมแต่ละชนิ ดมีหลักทฤษฎีจิตวิทยากากับอยู่
ผลการวิ จั ย ในครั ง้ นี ส้ อดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ที่ ผ่ า นมา (เช่ น Geelan et al., 2015; Ibanez, Di-Serio, &
Delgado-Kloos, 2014; Kuo & Chuang, 2016; Leaning, 2015; Nevin et al., 2014) ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงประสิทธิ ภาพ
ของการใช้ แนวคิดเกมมิฟิเคชันในการเรี ยนเพื่อสร้ างความผูกพันต่อการเรี ยนของผู้เรี ยน และผลการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ น
การสร้ างหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางด้ านนวัตกรรมการเรี ยนรู้ที่มงุ่ สร้ างความผูกพันในการเรี ยน

ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
งานวิ จั ย นี ไ้ ด้ ชี ใ้ ห้ เห็ น ถึ ง วิ ธี การสร้ างแรงจู ง ใจและความ ผู ก พั น ในการเรี ยนโดยการน าแนวคิ ด
เกมมิฟิเคชันมาประยุกต์ใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทังการเรี
้
ยนตามปกติในชันเรี
้ ยนทัว่ ไปและการเรี ยนผ่านทางระบบ
ออนไลน์ ทัง้ นี ผ้ ้ ูวิจัยมี ข้อ เสนอแนะในการน าแนวคิ ด เกมมิ ฟิ เคชัน มาใช้ ในชัน้ เรี ย นปกติ ดังนี ้ ผู้สอนควรพิ จ ารณาน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช่ร่วมกับการจัดกิจกรรมซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม เช่น การประกาศแต้ ม
สะสม ระดับขัน้ หรื อ เหรี ยญรางวัลที่ได้ รับของผู้เรี ยนแต่ละคนผ่านทางเว็บไซต์ และข้ อเสนอแนะในการพัฒนาการสอน
ผ่านระบบออนไลน์ คือ ผู้สอนควรเลือกใช้ ระบบการจัดการเรี ยนรู้ที่สามารถติดตังคุ
้ ณสมบัติของเกมมิฟิเคชันได้ ถึงแม้ เกม
มิฟิเคชันจะไม่ใช่ฟังก์ชนั หลักสาหรับระบบการจัดการเรี ยนรู้ โดยทัว่ ไป แต่จากงานวิจยั ที่ผา่ นมาแสดงให้ เห็น แล้ วว่ามีสว่ น
สาคัญอย่างยิ่งในการสร้ างความสนุกในการเรี ยน และจูงใจให้ ผ้ เู รี ยนกลับเข้ ามาใช้ ระบบอีกครัง้
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