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2.7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหมือนหมาย  อภินทนาพงศ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
2.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศานาถ  มั่งศิริ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ มหาวิทยาลัยพะเยา 
2.10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
2.11  ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   
2.12 ดร.อธิศ  สุวรรณดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
2.13 ดร.ภัทรชาติ โกมลกิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2.14 อาจารย์วนิดา คูชัยสิทธิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2.15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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สารจากนายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา
แห่งประเทศไทย (ควอท) 
 
 การปฏิรูปอุดมศึกษาแบบพลิกโฉมในยุคการผันผวนของเทคโนโลยีเพ่ือตอบโจทย์มาตรฐานการเรียนรู้
ในยุคปัจจุบัน ได้ถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ การจัดการเรียนการสอนในยุคใหม่ New Normal จึงต้องมี
การปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะผสมผสานระหว่างการเรียนในชั้นเรียน และการเรียน
แบบออนไลน์ ต ้องมีการปรับวิธ ีการในการจัดการเร ียนการสอนภาคปฏิบ ัต ิ  ตลอดจนการเร ียนรู้ 
ข้ามศาสตร์ (Interdisciplinary) เพื ่อรองรับการทำงานที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ซึ ่งต้องการทักษะที่
ครบรอบด้านในอนาคต และควรเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างศาสตร์เพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนต้องพัฒนา
ตนเอง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมความเป็นอาจารย์มืออาชีพ ทั้งด้านการวิจัย การพัฒนา
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา (Thailand PSF) ซึ่งประกอบด้วย องค์ความรู้ (Knowledge) สมรรถนะ (Competencies) 
และค่านิยม (Value) เพื่อดำรงคุณภาพการเรียนรู้ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ
เชื่อมโยงกับความต้องการของประเทศ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน 
    
 สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)   
จึงเปิดเวทีเพื่อเผยแพร่บทความนวัตกรรมการสอนในการการจัดการเรียนการสอนในยุคใหม่ตาม แนวทาง 
การส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในหมู่อาจารย์ผู้สอนและผู้สนใจทั่วไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังประโยชน์ต่อการอุดมศึกษาสืบไป 
 
 
 
 
 
        รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร 

นายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ฯ 
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บทบรรณาธิการ 
 

การประชุมวิชาการครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 ของสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และ
องค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เรื ่อง พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีใหม่ของการเรียนการสอน (Reinventing 
Thailand Higher Education: New Normal Teaching and Learning Practice)” มีการเป ิดโอกาสให้
ผู ้บริหารและคณาจารย์ในระดับอุดมศึกษาได้แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และถ่ายทอดองค์ความรู ้ ตลอดจน
ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน ผ่านการนำเสนอ
บทความวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลที่เกี่ยวกับการพลิกโฉมอุดมศึกษาไทย 
ด้วยการปรับเปลี่ยนแนวคิดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ิมขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหาร อาจารย์
และนักวิชาการส่งบทความมานำเสนอเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยในปีนี้นักวิจัยหรือนวิชาการ ให้ความสนใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆในหลากหลายศาสตร์ ได้แก่  
G-Suit for Education, Microsoft Team, Class Start และมีการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในการสอนออนไลน์ 
การใช้เกมออนไลน์มาใช้ในการสอน ได้แก่ TGT การ์ดเกม, เกม Quizlet อีกท้ังมีการใช้เทคนิคการจัดการเรียน
การสอนที่น่าสนใจ ได้แก่ เทคนิคการอภิปรายกลุ่มในรายวิชาปฏิบัติการชีววิทยา การนำแนวคิดกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบมาพัฒนาการเรียนรู้แบบนำตนเอง รวมถึงการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนกลับด้านเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งผู้อ่านสามารถติดตามเนื้อหาและรายละเอียดของบทความได้ใน
หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการฯ ฉบับนี้ 

 

ในนามของคณะทำงานจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 ของสมาคมเครือข่ายการพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) และกองบรรณาธิการของหนังสือ
ประมวลบทความในการประชุมวิชาการฯ นี้ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
รวมถึงคณะทำงานจัดประชุมวิชาการฯ ทุกท่าน ที่ช่วยดำเนินการจัดการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการและผู้อ่านทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากผลงาน 
ทางวิชาการและวิจัยที่เผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการฯ นี้ โดยผลงานที่เผยแพรใ่น
หนังสือประมวลบทความในการประชุมวิชาการนี้ มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด หากท่านมีข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ ประการใด ที่จะนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น กองบรรณาธิการยินดีรับ  
คำแนะนำ เพ่ือปรับปรุงต่อไป ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้  
                       
 
 
 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ 
 ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ ควอท 

 บรรณาธิการ 
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โครงการประชุมวิชาการ  ครั้งที่ 16  ประจำปี 2564 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ 

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) 
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1. หลักการและเหตุผล 
 การเปลี ่ยนแปลงที ่ เก ิดข ึ ้นในปัจจ ุบ ันหลายเหตุการณ์ ส ่งผลกระทบต่อการจ ัดการศ ึกษา  
การดำรงชีวิต การทำงานของบุคคลในสังคมเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น การรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง จึง
ถูกกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ สภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรอบด้านกระทบเป็นวงกว้าง โดยการเปลี่ยนแปลง
นั้น สามารถส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ในหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่แบบที่มีสัญญาณเตือนให้ทราบล่วงหน้า 
หรือแบบที่มาเยือนแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัว สิ่งที่ส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อยจนถึงผลกระทบที่รุนแรง 
เรียกว่า “วิกฤต” ซึ่งวิกฤตการณ์ เป็นสภาวะการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ทุกองค์กรไม่พึงปรารถนา และมักส่งผล
กระทบต่อองค์กรอย่างเลี่ยงไม่ได้ และจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที รวมถึงบางเหตุการณ์ยังไม่ได้
รวบรวมองค์ความรู้ไว้ ดังเช่น ปรากฎการณ์ไวรัสโคโรน่า (COVID-2019) ที่จำเป็นต้องปรับมุมมองและบทบาท
ของภาครัฐ ที่จำเป็นต้องออกมาตราการเยียวยาระหว่างวิกฤตที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงมาตรฐานหลังจาก
วิกฤตที่ต้องวางทิศทางการศึกษาในอนาคตเพื่อตอบรับเศรษฐกิจ สำหรับประเด็น New Normal ขึ้นอยู่กับ
บริบทของแต่ละประเทศ หลังจากนี้ การเรียนออนไลน์เพิ่มขึ้น หรือผสมผสานระหว่างการเรียนในชั้นเรียน 
และการเรียนออนไลน์ และมีปรับวิธีการเรียนการสอนในการเรียนภาคปฏิบัติ ดังนั้น ประเด็นในการศึกษาหลัง 
COVID-19 จะมีการเรียนการสอนข้ามศาสตร์ ( Interdisciplinary) และความเห็นอกเห็นใจมากขึ้น และการ
ทำงานที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ที่ต้องการทักษะที่ครบรอบด้านในอนาคตและความสำคัญของทักษะความ
ชำนาญแบบเฉพาะทางลดลง นอกจากนี้ ควรเชื่อมโยงองค์ความรู้ระหว่างศาสตร์เพ่ิมมากข้ึน อีกท้ัง ด้านทักษะ
การใช้ชีวิต ก็เป็นการเรียนรู้รอบด้าน และหลากหลายมิติเช่นกัน ได้แก่ การพัฒนา mindset และทักษะ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learning) 
 นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ปฏิรูปอุดมศึกษาแบบพลิก
โฉมอุดมศึกษาไทย โดยวิเคราะห์สภาพปัญหา และระดมแนวคิดและความเป็นไปได้ ในยุคการผันผวนของ
เทคโนโลยี ด้วยการพลิกโฉมอุดมศึกษาเพื่อการเรียนการสอนการวิจัยแนวใหม่ ที่ตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21 
ภายใต้แนวคิดการเรียนรู ้ตลอดชีวิต ตามนโยบายการปฏิรูประบบอุดมศึกษาของรัฐบาล (Reinventing 
University) ปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานให้สะท้อนคุณภาพในองค์รวม เพ่ือตอบโจทย์มาตรฐานการเรียนรู้
ในยุคปัจจุบัน  

อีกทั้งสถาบันอุดมศึกษาให้ความสำคัญในการส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของอาจารย์ทั้งด้านการวิจัย 
การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน และเป็นความต้องการของคณาจารย์ที่ต้องการพัฒนาตนเอง
ทางด้านการเรียนการสอน ให้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จำเป็นต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ได้กำหนดแนวทางการ
ส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ความรู้ (Knowledge) 2 มิติ สมรรถนะ (Competencies) 4 มิติ ค่านิยม (Value) 2 มิต ิ
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 สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)  
ได้ทำงานในลักษณะของเครือข ่ายเพื ่อสนับสนุนอาจารย์จากมหาว ิทยาลัย ระหว่างศาสตร ์ต ่าง ๆ  
เพ่ือการพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอนในฐานะอาจารย์ระดับอุดมศึกษา โดยได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาตั ้งแต่การแต่งตั ้งในรูปคณะทำงาน  
จนภายหลังได้ก่อตั้งและทำงานในรูปแบบของสมาคมฯ  ซึ่งมีภารกิจในการจัดการประชุมวิชาการเป็นประจำ
ทุกปี เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ทั้งในด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ แนวคิด
และแนวปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนการนำเสนอการวิจัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 16 ในการประชุมวิชาการประจำปี 2564 สำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ให้การสนับสนุนสมาคมฯ จัดการประชุมวิชาการประจำปี  
ในหัวข้อ “พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีใหม่ของการเรียนการสอน” ขึ้น เพ่ือสร้างความตระหนักในกับผู้บริหาร 
อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกันพัฒนาระบบและกลไก ในการปรับตัวและรับมือกับ 
ยุคพลิกผันที่เกิดขึ้น เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาให้ก้าวข้ามภาวะวิกฤตดังกล่าวไปได้  
             การประชุมวิชาการในครั้งนี้ ประกอบด้วย การนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการเกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนการสอน ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่สนับสนุนผลลัพธ์การเรียนรู้ และเปิดโอกาส
ให้ผู ้บริหารและอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเหล่านี ้ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และถ่ายทอดองค์ความรู ้ตลอดจน
ประสบการณ์ในการจัดการกระบวนการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ จากการปฏิบัติจริงกับคณาจารย์
ระดับอุดมศึกษาหลากหลายสถาบันทั่วประเทศที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมอบหมายให้สมาคมเครือข่าย 
การพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ดำเนินการจัดประชุมวิชาการ
ประจำปีของสมาคมดังกล่าว ซึ่งจะเป็นหนทางสำคัญที่รองรับการขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนาองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
คุณภาพ ซึ่งจะนำไปสู่ความตระหนักรู้ในความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จนเกิดการสร้างหน่วยงานรองรับหน้าที่
การพัฒนาดังกล่าวในแต่ละสถาบันของตนเองได้เป็นอย่างดีในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์   
 2.1 เพื่อเสริมสร้างแนวคิดพลิกโฉมอุดมศึกษา เกี่ยวกับวิถีใหม่ของการเรียนการสอน และสมรรถนะ
อาจารย์ด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน Thailand PSF โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ 

2.2 เพ่ือกระตุ้น ส่งเสริม คุณภาพการจัดการเรียนการสอนในวิถีใหม่และการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
ด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน Thailand PSF 

2.3 เพื่อสรรหาและเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยที่มีการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และ                 
เชิดชูเกียรติอาจารย์ต้นแบบที่มีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

2.4  เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน             
ที่สนับสนุนแนวคิดวิถีใหม่ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา  

2.5  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา ที่สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการจัด 
การเรียนการสอนและการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ให้มีคุณภาพ 

2.6 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับ 
การเรียนการสอนที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาระหว่างสถาบันและคณาจารย์ อุดมศึกษาทั่ว
ประเทศ 
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3. ขอบเขตและรูปแบบการดำเนินงาน 
การจัดประชุมวิชาการ จะประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

 3.1 การรับฟังการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวคิดพลิกโฉมอุดมศึกษา ด้วยวิถีใหม่ของการเรียนการสอน 
และสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

3.2 การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยที่มีการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ จนมีอาจารย์ต้นแบบด้าน 
การเรียนการสอน   

3.3 การมอบรางวัล เชิดชูเกียรติผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่มีการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอน และสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน จนสถาบันได้รับการยอมรับด้านวิชาการ   

3.4 การนำเสนอบทความวิจัย บทความวิชาการ เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนา
อาจารย์ ของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการคัดเลือกให้รางวัลบทความดีเด่น จำนวน 3 บทความ 

 
4. ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 300 คน ประกอบด้วย 
 4.1  ผู้บริหารระดับกระทรวงที่กำกับดูแลการอุดมศึกษา 
 4.2  ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ 

4.3  ตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล 
4.4  สมาชิกสมาคม ควอท 
4.5  คณาจารย์และบุคลากรจากสถาบันอุดมศึกษา 

 4.6  คณะกรรมการของ ควอท และผู้ปฏิบัติงาน 
 4.7  นิสิต  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
5. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ 

วันที่ 25 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 (พฤหัสบดี-ศุกร์) เวลา 08.00-16.30 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาดอร์  
(สุขมุวิท 11) กรุงเทพมหานคร  
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

6.1  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
6.2  สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)  

7. งบประมาณ 
 7.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) 
 7.2 สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1 สถาบันอุดมศึกษาและคณาจารย์มีแนวคิดการพลิกโฉมอุดมศึกษา เกี่ยวกับวิถีใหม่ของการเรียน
การสอน และสมรรถนะอาจารย ์ด ้ านการเร ียนการสอนตามกร อบมาตรฐาน Thailand PSF ใน
สถาบันอุดมศึกษา 

8.2 ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษามีแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพด้านการจัดการ เรียนการสอนวิถี
ใหม่และการพัฒนาสมรรถนะอาจารย ์ด ้านการเร ียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน Thailand PSF ใน
สถาบันอุดมศึกษา 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (ควอท)  วันท่ี 25-26 มีนาคม 2564 
 

ซ 
  

8.3 สถาบันอุดมศึกษาและคณาจารย์ม ีแนวทางในการพัฒนาจัดการเร ียนการสอนว ิถ ีใหม่  ใน
สถาบันอุดมศึกษา การส่งเสริมการเรียนรู้จากงานวิจัย เพ่ือขยายผลให้อาจารย์ในสถาบันนำไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

8.4 สถาบันอุดมศึกษาและคณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกระบวนการการจัดการเรียน 
การสอนที่มีประสิทธิภาพ 

8.5 สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยพัฒนาการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้เห็นตัวอย่างของ  
การดำเนินการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย เกิดความคิดอันจะนำไปใช้และวิจัยเชิงปฏิบัติการต่อยอด
ให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ได้ผลเลิศต่อไป  

8.6 เกิดเครือข่ายผู้รู้ในกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนในศาสตร์ต่าง ๆ และเกิดความร่วมมือ
ระหว่างคณาจารย์ทั้งในและระหว่างมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการเรียนการสอนในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ
อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
9. กำหนดการ 
วันพฤหัสบดทีี่  25  มีนาคม  2564 
08.00 - 09.00 น.  ลงทะเบียน  
09.00 - 09.45 น.  พิธีเปิดการประชุมวิชาการ 
 -  กล่าวรายงาน  
 โดย   รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร 
                            นายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
   และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) 
 -  กล่าวเปิด  
  โดย นายศุภชัย ปทุมนากุล 
   รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
   -มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติคุณ  มหาวิทยาลัยและอาจารย์ 
09.45 – 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.00 – 10.45 น.         ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีใหม่ของการเรียนการสอน”     
                                   โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน 
10.45 – 12.00 น. การเสวนาเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐาน PSF  
   - ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
   - รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผู้ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ นพ. อานุภาพ เลขะกุล 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

12.00 – 12.30 น. การประชุมสามัญประจำปี สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
    และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) 
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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13.30 – 16.30 น.   การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
 ห้อง 1 คอนเวนชั่น เอ ชั้น 1 
  เรื่อง Are you a competent teacher in higher education ? 
 โดย รองศาสตราจารย์ นพ. อานุภาพ เลขะกุล 
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ห้อง 2 คอนเวนชั่น บี ชั้น 1 
  เรื่อง การใช้เกมในห้องเรียนขนาดใหญ่  
  โดย ดร.เดชรัต  สุขกำเนิด 
  จาก Deschooling Game 
 ห้อง 3 คอนเวนชั่น ซี ชั้น 1   
  เรื่องการพัฒนา Soft Skill สำหรับผู้เรียน   
  โดย อาจารย์ปาณเลิศ ศิริวงศ์ 
  หัวหน้าสำนักวิชาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

  (รับประทานอาหารว่าง ตามสะดวกของวิทยากรแต่ละห้อง) 
วันศุกร์ที่  26  มีนาคม  2564 
08.00 - 09.00 น.  ลงทะเบียน  
09.00 – 12.00 น.  การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 ห้อง 1 คอนเวนชั่น เอ ชั้น 1 
  เรื่อง Assessment for Teaching Online.  
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์ 
        อาจารย์ ดร.นิพาดา ไตรรัตน์    
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ห้อง 2 คอนเวนชั่น บี ชั้น 1 
  เรื่อง Growth Mindset.  
  โดย รองศาสตราจารย์ นพ. ชัชวาลย์ ศิลปกิจ  
  ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ห้อง 3 คอนเวนชั่น ซี ชั้น 1 
  เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพ  
  โดย ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข  
  นายกสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 (รับประทานอาหารว่าง ตามสะดวกของวิทยากรแต่ละห้อง)  
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันและชมนิทรรศการ 
13.00 – 15.30 น.   รับฟังและพบผู้นำเสนอบทความนวัตกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์  
15.30 -16.30 น.           การบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker Online Session)  
   เรื่อง New Normal and Next Normal Higher Education Teaching and Learning  
 โดย Prof. Mark Schofield, Edge Hill University   
16.30 น.   *** มอบรางวัลผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอน *** 
   ปิดการประชุม 
**หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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สารบัญ 

 หน้า 
สารจากนายกเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ค 
บทบรรณาธิการ ง 
โครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 จ 
กำหนดการการประชุมวิชาการครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 ซ 
บทความวิจัย/บทความวชิาการ 
➢ การศึกษาผลการสอนแบบอภิปรายกลุ่มรายวิชาปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์

การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
ศราวุธ ลาภมณีย์* และศักรินทร์ ภูผานิล 

1 

➢ แนวทางการสอนโดยประยุกต์ใช้ G Suite for Education ของ Google ในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ 
วันฉัตร จารุวรรณโน* 

9 

➢ การพัฒนาทักษะสำหรับนักศึกษาเอกภาพยนตร์เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคภาพยนตร์
ในยุคการแทรกแซงทางเทคโนโลยี 
กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย*  และพิชัย นิรมานสกุล 

17 

➢ การเสริมทักษะการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงนามธรรมให้กับผู้เรียนด้วยกระบวนการกลุ่มพลวัต 
ในกิจกรรมบริการวิชาการ 
วรรณฤดี แก้วมีศรี* และมนัส ใจมะสิทธิ์  

34 

➢ การศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริง 
ของนักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 
จุฑาภรณ์ ขวัญสังข*์ และณัฐชา รติสวรรค์กุล  

44 

➢ รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart สำหรับนักศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 
พวงทอง เพชรโทน* 

54 

➢ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                    
สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  
นิชตา ธนชิตดิษยา* 

64 

➢ การศึกษาทัศนคติต่อการเรียนและรูปแบบการวัดและประเมินผลในการเรียนการสอนออนไลน์            
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
ผ่องพรรณ ทวีเลิศทรัพย์*  

74 

➢ การพัฒนาทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ด้วยการอ่านข่าวธุรกิจ 
ณิชกุล คำรินทร์*  

81 

➢ The Relationships Between English Pronunciation Accuracy and English 
Pronunciation Lesson Effectivess in English Phonetics Aspect 
Sutthirak Suwandecha, Chris Chan and Tanonrat Naktang*  

88 

➢ การจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ในยุค New Normal 
กุลกานต์ สุทธิดารา* และอาทิตยา บินฮาซัน  

96 

1 
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➢ การพัฒนาการจัดการเรียนรูต้ามแนวคิด Growth Mindset โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

รณิดา นุชนิยม* 
107 

➢ การพัฒนาความคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
ในรายวิชาศาสตร์ของพระราชากับการศึกษาปฐมวัย โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น 
ฉัตรทราวดี  บุญถนอม* นิฤมล สุวรรณศรี และกุลธิดา มีสมบูรณ์ 

118 

➢ การศึกษาความคงทนในการเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ TGT ด้วยการใช้การ์ดเกม 
พวงทอง  เพชรโทน* 

128 

➢ ภาวะผู้นำทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของผู้บริหารมืออาชีพ 
ในสถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร 
พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ* สุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล  และสมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ 

137 

➢ การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) กับการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง 
ในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์* และ อรุโณทัย พยัคฆพงษ์  

149 

➢ การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ  
การบริหารการศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ* สุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล  ดรุณี  ปัญจรัตนากร  และขจรศักดิ์ ศิริมัย 

155 

➢ การศึกษาองค์ประกอบของการจัดองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัล 
ในระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย 
สุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล* และ พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ 

167 

➢ เครื่องมือการฝึกทักษะการจ่ายยาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ตามแนววิถีใหม่ 
นันทลักษณ์ สถาพรนานนท์*  

180 

➢ การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใช้ 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ 
สุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล* ปรางทิพย์ เสยกระโทก  และพงษ์ศักดิ์ ผกามาศ  

187 
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วิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  

The Study of Small Group Discussion in Biology Laboratory for  
Medical Sciences Faculty of Medicine, Siam University 

ศราวุธ ลาภมณีย์1*  และศักรินทร์ ภูผานิล1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาผลของการสอนแบบการอภิปรายกลุ ่มต่อความพึงพอใจและ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาแพทย์
ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561-2562 จำนวน 93 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยคู่มือรายวิชาที่มีการสอนแบบ
อภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับปัญหาของผู้ป่วยทางคลินิก แบบประเมินความพึงพอใจ และการประเมินผลสัมฤทธิ์การ
เรียนรู้ ข้อมูลนำมาแสดงค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากรสองกลุ่มที่
สัมพันธ์กัน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสองตัวแปรด้วยการทดสอบสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน  
ผลการศึกษา พบว่า การใช้วิธีการสอนแบบอภิปรายกลุ่มมีผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาแพทย์ โดยพิจารณาผล
คะแนนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนโดยแบบอภิปรายกลุ่มซึ่งมีคะแนนที่เพิ่มขึ้น นักศึกษาแพทย์มี  
ความพึงพอใจภาพรวมต่อการสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อยของปีการศึกษา 2561 และ 2562 ร้อยละ 70 และ 
ร้อยละ 74 ตามลำดับ นอกจากนี้ความพึงพอใจของนักศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์การเรียนใน
หัวข้อระบบต่อมไร้ท่อและอวัยวะสืบพันธุ์ ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักศึกษา นักศึกษาแพทย์มีความเข้าใจในเนื้อหาชีววิทยาเพิ่มขึ้นจากการทำกระบวน 
การกลุ่มและการวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วยโดยใช้ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน ดังนั้น  
การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มจึงเป็นกลยุทธ์การสอนที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งของการพัฒนาการเรียนการ
สอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  
คำสำคัญ: ผลสัมฤทธิ์การเรียน, ปัญหาทางคลินิก, นักศึกษาแพทย์, การอภิปรายกลุ่มย่อย 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this study was to determine the effect of small group discussion on the 
student satisfaction and academic performance of medical student in Biology Laboratory for Medical 
Sciences. The subjects were totally 93 first year medical students in academic year 2018 and 2019. 
The research tools consisted of course handbook including small group discussion on clinical 
problems, course satisfaction questionnaires, and academic achievement assessment.  Data were 
analyed and presented in mean, percentage, standard deviation, and comparison of the mean of 
the two populations with paired t-test and the association between the two variables with Pearson 
correlation coefficients. The results showed that the small group discussion improved student scores 
between pre-  and post- teaching activity.  The student satisfaction of the small group discussion in 
2018 and 2019 were 70% and 74%, respectively. In addition, the student satisfaction had a significant 
positive correlation with academic performance in the topic of endocrine and reproductive systems. 
These results suggested that small group discussion can enhance learning outcomes for students. 
Medical students were able to understand the contents of Biomedical Sciences resulted from group 

 
1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
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processes and clinical problem analysis using knowledge of basic anatomy and physiology. 
Therefore, the small group discussion is a part of effective teaching strategy for curriculum 
development in the doctor of medicine program, Faculty of Medicine, Siam University. 
Keywords: academic performance, clinical problems, medical student, small group discussion 
 
บทนำ 
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนลำดับที่สองของประเทศไทยที่สนับสนุน
นโยบายภาครัฐในด้านการสาธารณสุขและช่วยแก้ไขภาวะขาดแคลนแพทย์ ซึ่งดำเนินการจัดการเรียนการสอน
ด้วยกลยุทธ์การสอนหลากหลายรูปแบบตามปณิธานในการส่งสร้างแพทย์ที่ทรงภูมิปัญญา รอบรู้คู่คุณธรรม  
ดุจรัตนแห่งสยาม และมีศักยภาพในระดับสากล เช่น การบรรยายเชิงรุก การยกตัวอย่างจากผู้ป่วยในคลินิก และ 
การสอนข้างเตียง เป็นต้น (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 2559) อาจารย์ผู้สอนมีรูปแบบการเรียน 
การสอนและนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
อภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่ม ซึ่งเป็นวิธีการสอนอย่างหนึ่งที่อาจารย์ผู้สอน
สามารถกระตุ้นให้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการจัดกลุ่มย่อยและให้นักศึกษาภายในกลุ่มแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและความคิดเห็นในประเด็นที่กำหนด จากนั้นสรุปผลการอภิปรายออกมาเป็นข้ อสรุปของกลุ่ม (วราวุธ  
สุมาวงศ์, 2554) การสอนแบบอภิปรายกลุ่มนั้นช่วยส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาด้วยตนเอง  
ซึ่งกระตุ้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะและสมรรถนะการแก้ปัญหา การสื่อสาร การนำเสนอผลงาน การฟัง 
และการทำงานเป็นกลุ่มตามคุณลักษณะการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 (Laal, et al. 2012) 
 การสร้างเสริมให้นักศึกษาแพทย์มีความรู้และความเข้าใจภาคทฤษฎีของรายวิชาชีววิทยาสำหรับ
วิทยาศาสตร์การแพทย์มากยิ่งขึ้นนั้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จึงกำหนดรายวิชาปฏิบัติการ
ชีววิทยาที่ครอบคลุมเนื้อหาชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตและกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของร่างกายมนุษย์เบื้องต้น 
โดยทำการการสอนเชิงปฏิบัติการเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในการต่อยอดองค์
ความรู้หรือการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์และคลินิกยั งไม่แน่ชัด คณะกรรมการรายวิชาจึง
วางแผน พัฒนาคู ่มือรายวิชา ปรับปรุงรูปแบบและแผนการสอนให้นักศึกษาได้ เรียนรู ้แบบผสมผสานทั้ง 
การทดลองในห้องปฏิบัติการ และการสอนแบบอภิปรายกลุ่มแบบระดมสมองและ/หรือแบบปุจฉาวิสัชนา 
รวมทั้งพัฒนาการวัดและประเมินผลนักศึกษาให้สอดคล้องกับการสอนภาคทฤษฎีในหัวข้อกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา ได้แก่ ระบบปกคลุมร่างกาย กระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจ 
ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบไตและขับปัสสาวะ และระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์  จากผล
การศึกษาประสิทธิภาพของการสอนแบบกลุ่มย่อยพบว่า การสอนแบบกลุ่มสามารถส่งเสริมผลผลสัมฤทธิ์  
การเรียนของนักศึกษาแพทย์และเภสัชศาสตร์โดยนักศึกษามีผลคะแนนประเมินหลังเรียนดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เรียน
แบบกลุ่มหรือการสอนบรรยายในชั้นเรียน (Srivastava and Waghmare, 2014; Savkar, et.al., 2016; Sahu, 
et.a., 2018) ดังนั้น การเรียนแบบกลุ่มอาจมีความเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้และผสมผสานในการเรียน 
การสอนปฏิบัติการทางชีววิทยา นักศึกษาจึงได้รับการประเมินความรู้ก่อนและหลังจากการสอนแบบกลุ่ม  
รวมทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์การเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแบบกลุ่มย่อยในรายวิชานี้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อศึกษาผลของการสอนแบบการอภิปรายกลุ่มต่อความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชา  
รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจการสอนและการประเมินผลการสอนระบบกายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยาพื้นฐาน รายวิชาปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2561-2562 ซึ่งนำมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับแพทยศาสตรศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
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วิธีดำเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2561 จำนวน 48 คน 
และ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 45 คน ที ่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 240-114 ปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมจำนวน 93 คน จากจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 96 คน โดยเลือกตัวอย่าง
แบบเฉพาะการเจาะจง 
เครื่องมือวิจัย 

1. คู่มือรายวิชาปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์  ประกอบด้วย คำอธิบายรายวิชา 
วัตถุประสงค์รายวิชา รายนามอาจารย์ผู ้สอน อาจารย์ผู ้ประสานงานรายวิชา แผนการสอน การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และช่องทางการอุทธรณ์ผลการเรียน พร้อมทั้งระบุหัวข้อที่ทำการสอนแบบ
กลุ่มย่อย แจ้งให้นักศึกษาทราบในวันปฐมนิเทศของรายวิชาและก่อนทำการเรียนการสอนในหัวข้อกายวิภาค
ศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้นเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของการสอนแบบอภิปรายกลุ่มครอบคลุมการพัฒนาผลการเรียนรู้  
6 ด้าน ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการปฏิบัติการ  การจัดการเรียน 
การสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านสิ่งสนับสนุนการเรียน โดยออกแบบประเมินด้วย Google Form 
และทำการประเมินผ่าน Google Classroom ของรายวิชา ทั้งนี้ได้นำโครงร่างแบบสอบถามความพึงพอใจไป
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถาม จากนั้นหาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยทดลองกับนักศึกษาแพทย์ช ั ้นปีที ่ 2 จำนวน 30 คน และหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา 
(Cronbach’s Alpha-Coefficient) ได ้ค ่าความเช ื ่อม ั ่นของแบบสอบถามเท ่าก ับ 0.78 แบบสอบถาม
แบบสอบถามความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
ตอนที่ 3 การสอนและประเมินผล 
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู ้วิจัยประสานงานกับคณะกรรมการรายวิชาปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์  

เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลและดำเนินการศึกษาตามจริยธรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม เมื่อสิ้นสุดการสอนของรายวิชา ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้
นักศึกษาตอบด้วยตนเองผ่าน Google Classroom โดยอธิบายรายละเอียดของคำถามให้เข้าใจ เมื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ครบถ้วนแล้ว จึงตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในระบบ Google Form ก่อนนำไปวิเคราะห์
ข้อมูล ดังที่แสดงในภาพที่ 1 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม ประกอบด้วย ค่าดัชนีความสอดคล้องในความเที่ยงตรงเชิง
โครงสร้างและค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาที่บ่งชี้ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ตามดำดับ (Ebel and Frisbie, 
1991) สำหรับผลประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถี่ แสดงร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าสถิติ paired 
t-test เปร ียบเทียบการประเมินผลสัมฤทธ ิ ์การเร ียนรู้  และว ิเคราะห์ความสัมพันธ ์ของสองตัวแปร 
ด้วยการทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 โดยกำหนด
คะแนนเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นระดับตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 
4.50-5.00, 3.50-4.49, 2.50-3.49, 1.50-2.49 และ 1.00-1.49 หมายถึง ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง  
น้อย และน้อยที่สุด ตามลำดับ 
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ภาพที่ 1 กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
สรุปผลการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการสอนแบบการอภิปรายกลุ่มต่อ
ความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2561-2562 โดยประเมินผ่าน Google Classroom 
จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอผลการศึกษาในรูปแบบบรรยายและแบบตาราง ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลจากค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
รายวิชาปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 

1 ลงทะเบียนเรียนและตอบแบบสอบถาม จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีนักศึกษาชาย จำนวน 19 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.58 และนักศึกษาหญิง จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 60.42 ตามลำดับ อายุเฉลี่ย 19.67 
 2.07 ปี ขณะที่ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาตอบแบบสอบถาม จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 โดยมี
นักศึกษาชาย จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และนักศึกษาหญิง จำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 
อายุเฉลี่ย 20.07  2.28 ปี ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูล ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 
รวม 

 
19(19) 
29(29) 
48(48) 

 
39.58 
60.42 
100 

 
18(20) 
27(28) 
45(48) 

 
37.50 
56.25 
93.75 

อาย ุ(ปี) (ค่าเฉลี่ย  S.D.) 19.67  2.07 20.07  2.28 
(ตัวเลข) แสดงจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 

 
ตอนที่ 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ 

นักศึกษามีระดับการพัฒนาผลการเร ียนรู้ด ้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสารและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะการปฏิบัติการในภาพรวมระดับมาก (ปีการศึกษา 2561 คะแนนเฉลี่ย 4.04  0.86 
คะแนน และ ปีการศึกษา  2562 คะแนนเฉลี่ย 3.83  0.86 คะแนน) ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที ่2 ผลของการสอนแบบการอภิปรายกลุ่มต่อระดับการพัฒนาผลการเรียนรู้ 

ด้านการพัฒนา ปีการศึกษา 2561 (N = 48) ปีการศึกษา 2562 (N = 45) 
ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับการเรียนรู้ 

1. คุณธรรมจริยธรรม 3.71 0.64 มาก 3.67 0.69 มาก 
2. ความรู้ 4.21 0.93 มาก 3.96 0.93 มาก 
3. ทักษะปัญญา 3.81 0.83 มาก 3.35 0.73 ปานกลาง 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.15 0.92 มาก 4.00 0.93 มาก 
5. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 
   ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.29 1.01 มาก 4.06 0.98 มาก 

6. ทักษะการปฏิบัติการ 4.06 0.81 มาก 3.96 0.89 มาก 
ภาพรวม 4.04 0.86 มาก 3.83 0.86 มาก 

 
ตอนที่ 3 การสอนและประเมินผล 
นักศึกษามีความพึงพอใจระดับมากในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลแบบการอภิปรายกลุ่มใน

ภาพรวม ซึ่งปีการศึกษา 2561 มีคะแนนเฉลี่ย 3.50  0.61 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70 และ ปีการศึกษา 2562 
มีคะแนนเฉลี่ย 3.75  0.77 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74 ตามลำดับ ทั้งนี้นักศึกษามีความพึงพอใจระบบไหลเวียน
เลือดและหัวใจมากที่สุด และรองลงมา คือ ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 3 

ผลของการสอนการอภิปรายกลุ่มย่อยต่อคะแนนปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อน
และหลังเรียน พบว่า การสอนแบบอภิปรายกลุ่มย่อย ปีการศึกษา 2561 คะแนนหลังเรียนของระบบประสาท  
(P < 0.0356) ระบบไตและขับปัสสาวะ (P < 0.0055) และระบบต่อมไร้ท่อและอวัยวะสืบพันธุ์ (P < 0.0001) 
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (ตารางที่ 4) ปีการศึกษา 2562 คะแนนหลังเรียนการสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย
เพ่ิมขึ้นทุกระบบกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพ้ืนฐาน (P < 0.0001) ดังที่แสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางที ่3 ระดับความพึงพอใจต่อการสอนและการประเมินผลในการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม 

 
ด้านการสอนและประเมินผล 

ปีการศึกษา 2561 (N = 48) ปีการศึกษา 2562 (N = 45) 
ค่าเฉลี่ย S.D. ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย S.D. ความพึงพอใจ 

- ระบบปกคลุม กระดูกและกล้ามเนื้อ 
- ระบบประสาท 
- ระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจ 
- ระบบหายใจ 
- ระบบทางเดินอาหาร 
- ระบบไตและขับปัสสาวะ 
-ระบบต่อมไร้ท่อและอวัยวะสืบพันธุ์ 

3.58 
3.46 
3.94 
3.35 
3.27 
3.23 
3.67 

0.78 
0.48 
0.97 
0.56 
0.47 
0.38 
0.65 

มาก 
ปานกลาง 

มาก 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

มาก 

3.73 
3.63 
4.15 
3.69 
3.65 
3.54 
3.83  

0.74 
0.75 
1.10 
0.69 
0.65 
0.67 
0.78  

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 3.50 0.61 มาก 3.75 0.77 มาก 
 

ตารางที่ 4 คะแนนก่อนและหลังเรียนการสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย ปีการศึกษา 2561 
 

หัวข้อ 
คะแนน 

เต็ม 
ก่อนเรียน หลังเรียน t-value 

(df = 94) P-value ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 
- ระบบปกคลุม กระดูกและกล้ามเนื้อ 
- ระบบประสาท 
- ระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจ 
- ระบบหายใจ 
- ระบบทางเดินอาหาร 
- ระบบไตและขับปัสสาวะ 
- ระบบต่อมไร้ท่อและอวัยวะสืบพันธุ์ 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

2.56 
2.00 
1.85 
2.21 
2.69 
1.60 
2.33 

0.80 
0.90 
1.37 
0.85 
0.85 
1.25 
0.48 

2.60 
2.35 
2.04 
2.54 
2.58 
2.42 
4.00 

1.22 
1.00 
1.69 
1.44 
1.50 
1.77 
1.27 

0.1986 
1.8250 
0.5979 
1.3790 
0.4182 
2.5950 
8.5030 

0.4215 
 0.0356* 
0.2757 
0.0856 
0.3384 

  0.0055** 
  <0.0001*** 

* มีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.05), ** มีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.01), *** มีนัยสำคัญทางสถิติ (P < 0.001)  
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ตารางที่ 5 คะแนนก่อนและหลังเรียนการสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย ปีการศึกษา 2562 

หัวข้อ คะแนน 
เต็ม 

ก่อนเรียน หลังเรียน t-value 
(df = 88) P-value ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

- ระบบปกคลุม กระดูกและกล้ามเนื้อ 
- ระบบประสาท 
- ระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจ 
- ระบบหายใจ 
- ระบบทางเดินอาหาร 
- ระบบไตและขับปัสสาวะ 
- ระบบต่อมไร้ท่อและอวัยวะสืบพันธุ์ 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

2.07 
1.89 
2.11 
1.36 
2.27 
1.80 
1.51 

0.78 
1.25 
0.91 
1.19 
1.01 
0.66 
1.18 

3.16 
3.67 
3.09 
3.24 
3.33 
2.91 
3.87 

1.09 
0.64 
1.02 
1.09 
1.22 
1.06 
0.81 

  5.4610 
  8.5080 
  4.8020 
  7.8510 
  4.5090 
  5.9590 
11.0200 

<0.0001*** 
<0.0001*** 
<0.0001*** 
<0.0001*** 
<0.0001*** 
<0.0001*** 
<0.0001*** 

*** มีนยัสำคัญทางสถิติ (P < 0.001) 
 
นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาข้อมูลความพึงพอใจการสอนและการประเมินผลร่วมกับคะแนนผลสัมฤทธิ์

การเรียนรู้ปลายภาคของระบบกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐาน ได้แก่ ระบบประสาท ระบบไตและขับ
ปัสสาวะ และระบบต่อมไร้ท่อและอวัยวะสืบพันธุ์ พบว่า ความพึงพอใจการสอนและการประเมินผลของการสอน
แบบการอภิปรายกลุ่มมีความสัมพันธ์กับคะแนนสอบปลายภาคของระบบต่อมไร้ท่อและอวัยวะสืบพันธุ์เท่านั้น 
ซึ่งคะแนนปีการศึกษา 2561 เท่ากับ 7.23  1.85 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความพึงพอใจการสอนและการประเมินผล ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (coefficient of correlation) 
เท่ากับ 0.8970 ขณะที่คะแนนปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 7.38  1.81 คะแนน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
เท่ากับ 0.9390 (ตารางที่ 6) 

 
ตารางที่ 6 คะแนนสอบปลายภาคและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระบบต่อมไร้ท่อและอวัยวะสืบพันธุ์ 

ปีการศึกษา คะแนนสอบปลายภาค ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์
2561 7.23  1.85 0.8970 
2562 7.38  1.81 0.9390 

 
อภิปรายผลวิจัยและข้อเสนอแนะ  
 การสอนแบบกลุ่มรายวิชาปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยามมุ่งหมายให้นักศึกษาหาข้อเท็จจริง โดยการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างมีเหตุผลและเปิดโอกาสให้
นักศึกษาร่วมอภิปรายและเรียนรู้การทำงานกับผู้อื่น รวมทั้งสามารถปรับตัวในสถานการณ์และเข้าใจนักศึกษา
ร่วมชั้นเรียนได้ดียิ่งขึ้น ผลการศึกษาครั้งนี้ทำให้ทราบว่า การสอนแบบกลุ่มมีประสิทธิภาพกระตุ้นให้นักศึกษา
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในประเด็นที่กำหนด ทำให้
นักศึกษาคิดวิเคราะห์และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองตามคุณลักษณะการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 
(Laal, et al., 2012) ที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรฐานสากลของ
สหพันธ์แพทยศาสตรศึกษาโลก (World Federation for Medical Education, 2020) 

การศึกษาครั้งนี้ พบว่า การสอนแบบกลุ่มสามารถส่งเสริมผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปี
ที่ 1 ซึ่งนักศึกษามกีารพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในระดับมาก รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของ
คะแนนหลังการสอนแบบอภิปรายกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสอนแบบแบบอภิปรายกลุ่มในหัวข้อระบบต่อม
ไร้ท่อและอวัยวะสืบพันธุ์สร้างความเข้าใจในเนื้อหาชีววิทยาด้วยการวิเคราะห์ปัญหาเพศศึกษาและภาวะเจริญ
พันธุ์ของผู้ป่วยวัยรุ่น ฉะนั้นนักศึกษาจึงมีความสนใจและแสดงออกความคิดเห็นเพิ่มขึ้น (Chaiwongroj, & 
Buaraphan, 2020) ทั้งนี้การสอนของหัวข้อนี้เป็นลำดับสุดท้ายก่อนสอบปลายภาค ทำให้นักศึกษายังคงมี
ความรู้คงเหลืออย่างต่อเนื่องและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับหลายการศึกษา
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ที่รายงานถึงประสิทธิภาพของการสอนแบบอภิปรายกลุ่มในกลุ่มนักศึกษาพยาบาล (จุไร อภัยจิรรัตน์ และทัศนีย์ 
อรรถารส, 2555) และนักศึกษาแพทย์ทั้งระดับชั้นปรีคลินิกและคลินิก โดยนักศึกษามีผลคะแนนประเมินหลัง
เรียนดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้เรียนแบบกลุ่มย่อยหรือการสอนบรรยายในชั้นเรียน (Srivastava and Waghmare, 
2014; Imwattana, et al. 2018; Sahu, et.al., 2018; Roshni and Rahim, 2020) ดังนั้นการสอนแบบกลุ่ม
ย่อยมีความเหมาะสมและนำมาผสมผสานในการเรียนการสอนปฏิบัติการทางชีววิทยา เพื่อการสร้างเสริมให้
นักศึกษาแพทย์มีความรู ้และความเข้าใจภาคทฤษฎีของรายวิชาชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์   
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม มากยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตาม เนื้อหารายวิชาภาคบรรยายของรายวิชาชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่อนข้าง
กว้างสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 การสอนแบบกลุ่มย่อยโดยยกตัวอย่างผู้ป่วยทางคลินิกจำเป็นต้องระบุและชี้แจง
ให้นักศึกษาทราบและเข้าใจร่วมกัน อาจารย์ผู้สอนต้องสังเกตและกระตุ้นให้นักศึกษามีการแสดงออกความ
คิดเห็น สร้างโอกาสให้นักศึกษาทุกคนอภิปราย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ (วราวุธ สุมาวงศ์, 
2554) ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการสอนด้วยกลยุทธ์การสอนที่ส่งเสริมและ
กระตุ้นให้นักศึกษาแพทย์มีความรู้และสามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนระดับชั้นคลินิก ดังนั้นการ
ปรับปรุงและพัฒนาคู่มือรายวิชา แผนการสอน และการกำหนดวิธีการวัดผลการเรียนรู้ ด้วยการผสมผสาน  
การสอนแบบการอภิปรายกลุ ่มของรายวิชาชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการทวนสอบระดับรายวิชา ยิ่งไปกว่านั้นการสอนแบบการอภิปรายกลุ่มเป็นกลยุทธ์การสอนที่มี
ประสิทธิภาพอย่างหนึ่งของการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ นักศึกษาควรได้รับการประเมินความรู้ ระบบกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาในภาพรวมก่อนทำการสอนด้วยวิธีการอภิปรายกลุ่ม แล้วประเมินความรู้หลังเรียนเมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอน นอกจากนี้การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการอภิปรายและเจตคติต่อการเรียนการสอนแบบ
อภิปรายกลุ่ม ซ่ึงติดตามผลการเรียนรู้ในรายวิชาระบบกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาและสังเกตพฤติกรรมด้วย
แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ในระดับชั้นปรีคลินิกของนักศึกษาแพทย์ชั้น ปีที่ 2 และ 3 
จึงเป็นที่น่าสนใจและดำเนินการศึกษาในอนาคต 
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แนวทางการสอนโดยประยกุต์ใช ้G Suite for Education ของ Google ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ 
Google’s “G Suite for Education” Application Guideline for Economics Classes 

วันฉัตร จารุวรรณโน1* 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) วิเคราะห์แนวทางการสอนโดยประยุกต์ใช้ G Suite for Education 
ของ Google ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (2) วิเคราะห์ผลการเรียนจากการสอนโดยประยุกต์ใช้ G Suite for 
Education ของ Google ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (3) การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้ G Suite for Education ของ Google ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากการได้นำไป
ประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอนจำนวน 4 รายวิชา ประกอบด้วยวิชาระบบสารสนเทศสำหรับเศรษฐศาสตร์ วิชา
สถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป วิชาสถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และวิชาสถิติเพ่ือ
การวิจัย โดยการวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนการสอนใช้ SIPOC มาประยุกต์การวิเคราะห์แต่ละ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและผลการเรียน ส่วนการประเมินความพึงพอใจใช้สถิติ Paired Sample  
t-test และ One-Way ANOVA จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาจำนวน 64 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) S – Supplier คือ 
การจัดการเรียนการสอนจะต้องมีการวางแผนการสอน ตามที่ระบุใน มคอ.2 ของหลักสูตรที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 2) I – Input คือ การจัดการเรียนการสอนที่ ผ่านการใช้งาน Google 
Classroom 3) P – Process คือ การทำงานของผู้เรียนผ่าน Google Classroom และการรับคะแนนผลงาน  
4) O – Output คือ ผลการเรียนของนักศึกษา และการประเมินความพอใจของนักศึกษา 5) C – Customer แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้ และส่วนที่ผู้เรียนถูกประเมินโดยการเก็บคะแนนและ
ข้อสอบที่จัดขึ้นในชั้นเรียน ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้ G Suite for 
Education ของ Google ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยของการประเมิน “ก่อนเรียน”  
กับ “หลังเรียน” ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา ด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา และด้านที ่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื ่อสาร และ  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ในบางประเด็น  
คำสำคัญ: G Suite for Education, SIPOC, แนวทางการสอน 
 
ABSTRACT 
 This research aimed to study (1 )  to analyze teaching guideline in Economics subjects 
integrated Google’s G Suite for Education, (2) to analyze teaching outcome in Economics subject 
integrated Google’s G Suite for Education, and (3) to evaluate students’ learning outcomes from 
teaching method in Economics subject integrated Google’s G Suite for Education. The SIPOC 
Analysis was applied to analyze teaching method with Google’s G Suite for Education integration 
and students’ grades in 4  economics subjects: Information System for Economics, Statistics for 
Economics and Program application, Statistics and Quantity Analysis, and Statistics for Research. 
Besides, the teaching satisfactions were evaluated by Paired Sample t-test and One-Way ANOVA 
from 64  student samples. The results were described through SIPOC Analysis: 1 )  S-Supplier; 
According to Thai Qualifications Framework for Higher Education, the teaching method in Course 
Specification had to represent learning outcome from Program Specification, 2 )  I – Input; the 
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teaching method via Google Classroom 3 )  P – Process; students action via Google Classroom 
and graded, 4) O – Output; students grades and their instructor’s teaching satisfaction evaluation 
results, 5 )  C – Customer; divided in Student self-evaluation and teacher evaluate students 
through class quiz and examination. The students’ learning outcomes evaluation from teaching 
method results which evaluated by students founded some learning outcome issues had 
average scores of pre-class and post-class significantly different at the statistically level of 0.05 
in these learning outcome aspects; 1) ethical and moral discipline, 4) interpersonal relationship 
and 5) responsibility and analytical and communication skills. 
Keywords: G Suite for Education, SIPOC, Teaching Guideline 
 
บทนำ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้มีการส่งเสริมให้ประยุกต์ใช้ชุดโปรแกรมประยุกต์ของบริษัท Google 
Inc. ที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับบริษัท Google Inc. ในด้านการพัฒนาทาง
วิชาการโดยมี Google For Education ซึ ่งปัจจุบันมีการเปลี ่ยนชื ่อเป็น “G Suite for Education” คือ 
บริการโซลูชันเพ่ือสถานศึกษาที่ช่วยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านแอพพลิเคชั่นที่อยู่บนระบบคลาวด์
คอมพิวเตอร์ (Cloud Computer) ของ Google ซึ่งประกอบด้วยอีเมล ปฏิทิน และการแชทผ่าน Google 
Apps for Education ซึ่งใช้ในการสื่อสาร และการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถ
เข้าถึงบริการเสริมอื่นๆ อีกมากมายของ Google ได้อีกด้วย บริการนี้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นให้อาจารย์และ
นักศึกษาสามารถเข้าถึงเครื ่องมืออำยวนความสะดวกทางการศึกษาเพื ่อยกระดับการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย (อัญธิชา อินทรวงศ์, 2018)  
 หนึ ่งในแอพพลิเคช ั ่นท ี ่สำค ัญของ Google For Education คือ Google Classroom ซ ึ ่ งเป็น
แอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะ แอพพลิเคชั่น Google Classroom ช่วยให้การจัดการเรียน
การสอนมีประสิทธิผลและมีความหมายมากขึ้น โดยเฉพาะทำให้การมอบหมายงานระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษามีความราบรื่น เพิ่มการทำงานร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมการสื่อสาร นักการศึกษาจะสร้างชั้นเรียน 
แจกจ่ายงาน ทำแบบทดสอบ ส่งความคิดเห็น และดูทุกอย่างได้ในที่เดียว คล้ายคลึงกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ของนักศึกษา แอพพลิเคชั่น Google Classroom ยังผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ ของ Google เช่น Google 
เอกสาร (Google Doc) และไดรฟ์ (Google Drive) ได้อย่างลงตัว (เกี่ยวกับ Classroom - Classroom ความ
ช่วยเหลือ, ม.ป.ป.) 
 กระบวนการแจกจ่ายงานและการทำแบบทดสอบคืออีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจของแอพพลิเคชั่น Google 
Classroom เพราะสามารถประยุกต์การทำงานควบคู่กับแอพพลิเคชั่น Google Form ที่เป็นส่วนหนึ่งใน
บริการของกลุ่ม Google Docs ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบสอบถามออนไลน์ หรือใช้สำหรับรวบรวมข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการใช้งาน Google Form ผู้ใช้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้งาน
ได้หลายรูปแบบอาทิ เช่น การทำแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็น การทำแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ การ
ทำแบบฟอร์มลงทะเบียน และการลงคะแนนเสียง เป็นต้น (“รู้จัก Google Form กับแบบสอบถามออนไลน์”, 
2014) นอกจากนี้ในวงการการศึกษาสามารถประยุกต์การใช้ Google Form นี้เพื ่อใช้เป็นแบบทดสอบ
ออนไลน์ ที่มีความสามารถในการเก็บข้อมูลการตอบแบบทดสอบ การให้คะแนน และสรุปการทำแบบทดสอบ
ได้อย่างน่าสนใจ 
 กระบวนการที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์แนวทางการสอนโดยประยุกต์ใช้ G Suite for Education 
ของ Google ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นี้ ผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์กระบวนการทำงานด้วย SIPOC (ม.ป.ป.) 
ย ่อมาจาก Suppliers – Inputs – Process – Outputs – Customers ที ่สามารถกระจายภาพรวมของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เป็นขั้นเป็นตอน อันจะนำไปสู่ความเข้าใจวัตถุประสงค์และขอบเขตของ
งานมากข้ึน โดย SIPOC มีองค์ประกอบคือ 
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S – Supplier  บุคคล/ส่วนงานที่ให้ปัจจัยนำเข้า 
I – Input  ปัจจัยนำเข้า 
P – Process  กระบวนการทำงาน 
O – Output  ผลลัพธ์ 
C – Customer  ผู้รับบริการ 

การใช้ SIPOC จะใช้เมื่อมีความต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพราะต้องเข้าใจขอบเขตของ
การทำงานก่อน ซึ่งขอบเขตของการทำงานนี้คือการจัดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยได้มีประสบการณ์ดำเนินมา
ดังที่ได้แจ้งข้างต้น การวิเคราะห์ SIPOC นี้จะช่วยแยกประเด็นที่สำคัญ ปัญหาที่เกิดขึ้น และวิธีการแก้ไขที่ได้
เลือกใช้ ไปจนถึงการประเมินผู้เรียนที่เปรียบเสมือนผู้รับบริการ ทำให้สามารถสร้างแนวทางการจัดการเรียน
การสอนโดยประยุกต์ใช้ G Suite for Education ของ Google ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ 
 การวิเคราะห์แนวทางการสอนโดยประยุกต์ใช้ G Suite for Education ของ Google ในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์จากการจัดการเรียนการสอนมากว่า 8 ภาคเรียนที่ผ่านมาจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับ
ผู้สอนที่สนใจแพลทฟอร์ม G Suite for Education ของ Google ด้วยวิจัยฉบับนี้สามารถแสดงประเด็นปัญหา 
แนวทางแก้ไขปัญหา และการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในฐานะของผู้ใช้มิใช่โปรแกรมเมอร์แต่อย่างใด 
นั่นคือผู้ใช้ด้วยกันจะสามารถสะท้อนปัญหาและแบ่งปันแนวทางการแก้ไขปัญหาในมุมมองของผู้ใช้ได้มากกว่า 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา ปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยใช้แพลทฟอร์ม G Suite for Education ของ Google ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. วิเคราะห์แนวทางการสอนโดยประยุกต์ใช้ G Suite for Education ของ Google ในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์  
 2. ว ิเคราะห์ผลการเร ียนจากการสอนโดยประยุกต์ใช ้ G Suite for Education ของ Google  
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 3. การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้ G Suite for 
Education ของ Google ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

 
วิธีดำเนินการวิจัย  
ประชากรและตัวอย่าง  

นักศึกษาและวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนโดย G Suite for Education ในปี
การศึกษา 2560-2562 

ตัวแทนนักศึกษาและวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดย G Suite for Education ที่จัดการเรียนการสอน
โดยผู้วิจัยเอง ประกอบด้วย วิชาระบบสารสนเทศสำหรับเศรษฐศาสตร์ วิชาสถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์และการ
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป วิชาสถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และวิชาสถิติเพื่อการวิจัย จากนักศึกษาทั้งหมด
จำนวน 233 คน โดยในจำนวนนี้มีนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาต่อเนื่องซ้ำกันอยู่ด้วย เมื่อคัดนักศึกษาออกมาโดย
นับผู้ที ่เรียนซ้ำมากกว่า 1 วิชา พบว่า มีประชากรนักศึกษาในการวิจัยครั้งนี้จำนวน 75 คน เมื่อใช้ตาราง
กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan จึงได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 63 คน สำหรับการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นโดยกำหนดสัดส่วน เมื่อกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างและวิธีการ
สุ่มข้างต้นได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 64 คน ตามตารางท่ี 1  
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ตารางท่ี 1 การกำหนดขนาดการสุ่มตัวอย่าง 
สาขาวิชาของนักศกึษา จำนวนนักศึกษา ร้อยละ/สัดส่วน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 

เศรษฐศาสตร์ 32 42.67 27 (26.88) 
การตลาด 43 57.33 37 (36.12) 

รวม 75 100 64 
 
เครื่องมือวิจัย  
 1. การวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดย SIPOC 
 2. แบบประเมินความพอใจ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. รวบรวมกระบวนการจัดการเรียนการสอน การส่งงาน ผลการเรียนของนักศึกษาในวิชาเป้าหมาย
มาทำการวิเคราะห์-สังเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง SIPOC  

2. นักศึกษาที่เรียนวิชาเป้าหมายเป็นตัวแทนประเมินความพอใจแนวทางการสอนที่ประประยุกต์ใช้ G 
Suite for Education ของ Google ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หลังได้รับทราบผลการเรียนแล้ว 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. พรรณนาการสอนโดยประยุกต์ใช้ G Suite for Education ของ Google ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 2. วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขจากการประยุกต์ใช้ G Suite for 
Education ของ Google ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 3. วิเคราะห์ผลการเรียนและความพอใจของผู้เรียนที่ได้ประยุกต์ใช้ G Suite for Education ของ 
Google ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้สถิติพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิง ได้แก่ เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างสองกลุ ่มที่เป็นสัมพันธ์กัน (Paired 
Sample t-test) วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
แตกต่างรายคู่ (Post hoc comparison) 
 
สรุปผลการวิจัย  

การวิเคราะห์แนวทางการสอนโดยประยุกต์ใช้ G Suite for Education ของ Google ในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ ผู ้วิจัยได้นำไปประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอนจำนวน 4 รายวิชา ประกอบด้วยวิชาระบบ
สารสนเทศสำหรับเศรษฐศาสตร์ วิชาสถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป วิชาสถิติและการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ และวิชาสถิติเพื่อการวิจัย แล้วนำมาอธิบายการวิเคราะห์ด้วย SIPOC จำแนกตามตัวย่อ
ทั้ง 5 ตัว ดังต่อไปนี้ 

1. S – Supplier จากงานวิจัยคือ การจัดการเรียนการสอนจะต้องมีการวางแผนการสอน ตามที่ระบุ
ใน มคอ.2 ของหลักสูตรที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา 

2. I – Input จากงานวิจัยคือ การจัดการเรียนการสอนที่จะต้องดำเนินสามารถนำเทคนิควิธีการสอนที่
เหมาะสมกับรายว ิชานั ้น  โดยใช ้เคร ื ่องม ือ G Suite for Education ของ Google ที ่ประกอบไปด้วย
แอพพลิเคชั่นสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งการทำงานร่วมกัน (collaboration) เครื่องมือแอพพลิเคชั่น G 
Suite for Education ของ Google เปรียบเสมือน Input ที่ถูกนำมาใช้ร่วมกับเนื้อหาในการจัดการเรียนการ
สอนที่ผู้สอนสามารถใส่เนื้อหา หรือ contents ที่ต้องการสื่อสารให้กับนักศึกษาได้หลากหลายช่องทางทั้งการ
เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน การแทรกเนื้อหาที่อยู่ในรูปสื่อดิจิตอล หรือการทำแบบทดสอบออนไลน์ อีก
ทั้งสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นนี้ได้จากเครื่องมือที่หลากหลายทั้งคอมพิวเตอร์  แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ 
ทั้งที่จัดสรรโดยมหาวิทยาลัยเอง และเครื่องมือส่วนตัวของนักศึกษา สิ่งสำคัญคือการเชื่อมต่อสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วเพียงพอสำหรับการใช้งานสื่อที่บรรจุอยู่ใน Google Classroom  

3. P – Process จากงานวิจัยคือ กระบวนการอันประกอบไปด้วยหลาย ๆ ขั้นตอนเพื่อที่จะเปลี่ยน
สิ่งของหรือข้อมูลต้นทาง (Input)ให้กลายเป็นสิ ่งของหรือข้อมูลที่ต้องการ (Output) ที่เป็นไปตามความ
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ต้องการของนักศึกษา ผ่านการออกแบบการประยุกต์ใช้ G Suite for Education ของ Google ในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์โดยอาจารย์ผู้สอน โดยกระบวนการที่สำคัญ ประกอบด้วย การมอบหมายงานให้นักศึกษา การ
ทำงานของผู้เรียนผ่าน Google Classroom และการรับคะแนนผลงาน 

4. O – Output จากงานวิจัยคือ สิ่งของหรือข้อมูลที่เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า  นั่นคือ ผล
การเรียนของนักศึกษา การประเมินตนเองของนักศึกษาก่อนและหลังเรียน และการประเมินความพอใจของ
นักศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาทุกคนประเมิน 

5. C – Customer จากงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองได้ผ่าน
ช่องทางการประเมินความพอใจของนักศึกษาในช่วงปลายภาคการศึกษาและผ่านแบบประเมินของงานวิจัยชิ้น
นี้โดยเฉพาะ และส่วนที่ผู้เรียนถูกประเมินโดยการเก็บคะแนนและข้อสอบที่จัดขึ้นในชั้นเรียน  

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อน หลัง การประเมินตนเองด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ก่อน-หลัง ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
ประเด็น จำนวน Mean S.D. t-value t-prob 

1. การตรงต่อเวลาในการเรียนและการส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายมีความสำคัญต่อการเรียนวิชานี้ 

[ก่อนเรียน] 64 4.56 0.639 -0.574 0.568 [หลังเรียน] 64 4.61 0.633 
2. การช่วยเหลือเพื่อนด้านการเรียน ช่วยติว ช่วย

แนะนำกันมีความสำคัญต่อการเรียนวิชานี้ 
[ก่อนเรียน] 64 4.11 0.799 -3.071 0.003* [หลังเรียน] 64 4.42 0.730 

3. การเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนมีความสำคัญต่อการ
เรียนวิชานี้ 

[ก่อนเรียน] 64 3.84 0.895 -2.038 0.046* [หลังเรียน] 64 4.11 0.928 
4. ข้อตกลงร่วมกันในสังคมมีความสำคัญต่อชั้นเรียน [ก่อนเรียน] 64 4.14 1.233 -1.321 0.191 [หลังเรียน] 64 4.30 0.987 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 
  

จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test แบบจับคู่ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่า การประเมิน
ตนเองด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาของนักศึกษาก่อน-หลัง ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่
ต้องพัฒนา มีความแตกต่างกัน 2 ประเด็น คือ การช่วยเหลือเพื่อนด้านการเรียน ช่วยติว ช่วยแนะนำกันมี
ความสำคัญต่อการเรียนวิชานี้ และ การเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนมีความสำคัญต่อการเรียนวิชานี้ 

 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อน หลัง การประเมินตนเองด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ก่อน-หลัง ด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา 
ประเด็น จำนวน Mean S.D. t-value t-prob 

1. การเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนมีความสำคัญต่อการ
เรียนวิชานี้ 

[ก่อนเรียน] 64 4.38 0.724 -0.683 0.497 [หลังเรียน] 64 4.44 0.664 
2. การทบทวนเนื้อหาหลังเข้าเรียนมีความสำคัญต่อ

การเรียนวิชานี้ 
[ก่อนเรียน] 64 4.02 0.787 -2.027 0.047* [หลังเรียน] 64 4.23 0.729 

3. การฝึกทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบด้วยตนเองมี
ความสำคัญต่อการเรียนวิชานี้ 

[ก่อนเรียน] 64 4.19 0.974 -1.256 0.214 [หลังเรียน] 64 4.34 0.877 
4. การช่วยเพื ่อนร่วมชั ้นฝึกทำแบบฝึกหัดและ

แบบทดสอบมีความสำคัญต่อการเรียนวิชานี้ 
[ก่อนเรียน] 64 3.72 1.201 -3.000 0.004* [หลังเรียน] 64 4.16 1.087 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 
 
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test แบบจับคู่ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่า การประเมิน

ตนเองด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาของนักศึกษาก่อน-หลัง ด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา มีความแตกต่างกัน 2 ประเด็น คือ การทบทวนเนื้อหาหลัง
เข้าเรียนมีความสำคัญต่อการเรียนวิชานี้  และ การช่วยเพื ่อนร่วมชั ้นฝึกทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบมี
ความสำคัญต่อการเรียนวิชานี้ 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อน หลัง การประเมินตนเองด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ก่อน-หลัง ด้านที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเด็น จำนวน Mean S.D. t-value t-prob 
1. ระดับทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษามี

ความสำคัญต่อการเรียนวิชานี้ 
[ก่อนเรียน] 64 4.28 0.766 -0.851 0.398 [หลังเรียน] 64 4.34 0.781 

2. ระดับทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักศกึษามี
ความสำคัญต่อการเรียนวิชานี้ 

[ก่อนเรียน] 64 4.02 0.900 -2.257 0.027* [หลังเรียน] 64 4.25 0.735 
3. ระดับความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ของนักศึกษามี

ความสำคัญต่อการเรียนวิชานี้ 
[ก่อนเรียน] 64 4.00 0.992 -1.345 0.184 [หลังเรียน] 64 4.16 0.946 

4. ระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ [ก่อนเรียน] 64 3.42 1.096 -1.292 0.201 [หลังเรียน] 64 3.56 1.022 
5. ระดับความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ [ก่อนเรียน] 64 3.33 1.169 -2.728 0.008* [หลังเรียน] 64 3.73 1.087 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 
 
จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test แบบจับคู่ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่า การประเมิน

ตนเองด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาของนักศึกษาก่อน-หลัง ด้านที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความแตกต่างกัน 2 ประเด็น คือ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
ของนักศึกษามีความสำคัญต่อการเรียนวิชานี้ ระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ และระดับความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ 
 
ตารางท่ี 5 สรุปการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย การประเมินตนเองด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาจำแนกตามระดับผลการเรียน 
การประเมินการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา นัยสำคัญ 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา จำแนกตามระดับผลการเรียน 
1.1 การตรงต่อเวลาในการเรียนและการส่งงานท่ีได้รับมอบหมายมีความสำคัญต่อการเรียนวิชานี้ - - 
1.2 การช่วยเหลือเพื่อนด้านการเรียน ช่วยติว ช่วยแนะนำกันมีความสำคัญต่อการเรียนวิชานี้ * - 
1.3 การเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนมีความสำคัญต่อการเรียนวิชานี้ - - 
1.4 ข้อตกลงร่วมกันในสังคมมีความสำคัญต่อช้ันเรียน - - 
ด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องการพัฒนา  
4.1 การเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนมีความสำคัญต่อการเรียนวิชานี้ - - 
4.2 การการทบทวนเนื้อหาหลังเข้าเรียนมีความสำคัญต่อการเรียนวิชานี้ - - 
4.3 การฝึกทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบด้วยตนเองมีความสำคัญต่อการเรียนวิชานี้ - - 
4.4 การช่วยเพื่อนร่วมชั้นฝึกทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบมีความสำคัญต่อการเรียนวิชานี้ - - 
ด้านที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำแนกตามระดับผลการเรียน 
5.1 ทักษะทางคณิตศาสตร์ของนักศึกษามีความสำคัญต่อการเรียนวิชานี้ - - 
5.2 ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษามีความสำคัญต่อการเรียนวิชานี้ - - 
5.3 ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ของนักศึกษามีความสำคัญต่อการเรียนวิชานี้ - - 
5.4 ระดับทักษะทางคณิตศาสตร์ - - 
5.5 ระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ * - 
5.6 ระดับความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ - - 

* ระดับนัยสำคัญ 0.05 
 
จากตารางที่ 5 การสรุปผลการทดสอบด้วยค่าสถิต F-test ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง

เดียว (ANOVA) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 การประเมินตนเองด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา “ก่อน
เรียน” จำแนกตามระดับผลการเรียน พบว่า ประเด็น 1.2 การช่วยเหลือเพื่อนด้านการเรียน ช่วยติว ช่วย
แนะนำกันมีความสำคัญต่อการเรียนวิชานี้ และ 5.5 ระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์  มีระดับผลการเรียนของ
นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกัน  
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ส่วนการประเมินตนเองด้านการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา “หลังเรียน” จำแนกตามระดับผล
การเรียน พบว่า ไม่มีระดับผลการเรียนของนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่างกัน 

ในภาพรวมของการประเมินผลการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้ G Suite for 
Education ของ Google ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ พบว่า ระดับคะแนนเฉลี่ยของการประเมิน “ก่อนเรียน” 
กับ “หลังเรียน” ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา ด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา และด้านที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ในบางประเด็น 
 
อภิปรายผลวิจัยและข้อเสนอแนะ  

การประยุกต์ใช้ G Suite for Education ของ Google ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตามการส่งเสริม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สามารถช่วยปรับปรุงวิธีการสอนของอาจารย์ให้เป็นระบบและสะดวกในการ
ทำงานมากขึ้น โดยเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม G Suite for Education ของ 
Google ที่ได้เข้ามาร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นที่ตอบสนองการทำงานที่หลากหลาย
และครอบคลุมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดผล สิ่งสำคัญคือการเติมเต็มการเรียนรู้หลัง
ชั่วโมงเรียน ที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเอง อย่างน้อย 5-6 ชั่วโมง ตามการกำหนดหน่วยกิตของรายวิชาทั้ง
ประเภท 3(2-2-5) และ 3(3-0-6) นอกจากนี้ยังสามารถตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้เครื่องมืออำนวยความ
สะดวกทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นักศึกษาคุ้นชินอยู่แล้ว และยังสามารถลดต้นทุนการดำเนินการทางการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยด้านวัสดุประเภทกระดาษลงได้ด้วย 

การวิเคราะห์แนวทางการสอนโดยประยุกต์ใช้ G Suite for Education ของ Google ในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ ผู ้วิจัยได้นำไปประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอนจำนวน 4 รายวิชา ประกอบด้วยวิชาระบบ
สารสนเทศสำหรับเศรษฐศาสตร์ วิชาสถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป วิชาสถิติและการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ และวิชาสถิติเพื่อการวิจัย แล้วนำมาอธิบายการวิเคราะห์ด้วย SIPOC สามารถทำให้เห็น
ถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของผู้มีส่วนได้เสียทั้งกระบวนการจัดการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่ผู้สอนและ
ผู้เรียน การใช้หลักการ SIPOC ยังช่วยให้การดำเนินวงจรคุณภาพที่เดิมทุกหน่วยงานและองค์กรนิยมใช้
ขับเคลื่อนการดำเนินงานสามารถเข้าใจกระบวนการมากขึ้น และช่วยอุดช่องโหว่ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ
วิเคราะห์เพยีงมุมมองของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น 

จากการทดสอบความแตกต่างคะแนนประเมินเฉลี่ย “ก่อน” และ “หลัง” เรียนโดยกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาพบว่า ประเด็น 1.2 การช่วยเหลือเพื่อนด้านการเรียน ช่วยติว ช่วยแนะนำกันมีความสำคัญต่อการ
เรียนวิชานี้ และ 5.5 ระดับทักษะทางคอมพิวเตอร์ มีระดับผลการเรียนของนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสำคัญ ซึ ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการทำงานร่วมกันของแพลตฟอร์ม G Suite for 
Education ของ Google ที่ต้องการส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การใช้การสื่อสารกันระหว่างผู้ใช้กับเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มาอำนวยความสะดวก ทั้งนี้สำหรับนักศึกษาแล้วยังมีเส้นบาง ๆ ที่กั้นระหว่างการร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน กับการคัดลอกผลงาน ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จำทำความเข้าใจ กำหนดขอบเขตให้ชัดเจน 
อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับใช้ในกระบวนการทำงานในอนาคตของนักศึกษาต่อไป 
ข้อเสนอแนะ  

การดำเนินการวิจัยในอนาคตสามารถเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ในการเรียนจากการประยุกต์ใช้
แพลตฟอร์ม G Suite for Education ของ Google กับแพลตฟอร์มลักษณะเดียวกันของผู้ให้บริการรายอื่นที่
สถานศึกษาได้นำมาใช้ หรือศึกษาต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการศึกษาโดยใช้แพลตฟอร์ม G Suite for Education 
ของ Google ของนักศึกษา 

นอกจากนีก้ารดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้ G Suite for Education ของ Google 
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นั้นสามารถใช้ได้กับรายวิชาที่ไม่ได้มีการคำนวณ และการปรับเอาหลักการ SIPOC 
มาอธิบายนั้นสามารถทำได้ในอนาคตเช่นกัน 
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การพัฒนาทักษะสำหรับนักศึกษาเอกภาพยนตร์เพื่อตอบสนองต่อ 
พฤติกรรมผู้บริโภคภาพยนตร์ในยุคการแทรกแซงทางเทคโนโลยี  

Skill Development for Film Students Responding to Film Consumers 
in the Age of Disruptive Technology 

กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย1* และพิชัย นิรมานสกุล1 

 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ 1. เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และ 2. เพื่อนำเสนอทักษะที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาเอกภาพยนตร์ในยุคการแทรกแซงทางเทคโนโลยี ข้อมูลได้
จากการวิเคราะห์ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคภาพยนตร์ จำนวน 4 เรื่อง ซึ่งทำการศึกษากับ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างเรื่องละ 400 คน รวมทั้งสิ้น 1,600 
คน ในช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563 ผลการวิเคราะห์งานวิจัย พบว่าทักษะที่จำเป็นสำหรับสำหรับ
นักศึกษาวิชาภาพยนตร์เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคภาพยนตร์ในยุคการแทรกแซงทางเทคโนโลยี  
ประกอบด้วย 1. ทักษะด้านการสื่อสาร 2. ทักษะการเขียนบทภาพยนตร์ 3. ทักษะการเข้าใจรูปลักษณ์และ
ความรู้สึกของภาพยนตร์ 4. ทักษะการตัดต่อและการใช้เทคนิคพิเศษ 5. ทักษะการทำตัวอย่างภาพยนตร์ 6. 
ทักษะการรีวิวภาพยนตร์ และ 7. ทักษะการตลาดดิจิทัล  
คำสำคัญ: ทักษะ, นักศึกษาเอกภาพยนตร์, พฤติกรรมผู้บริโภคภาพยนตร์, การแทรกแซงทางเทคโนโลยี 
 
ABSTRACT 
 The main objectives of this article are: 1. To analyze the behavior of film consumers in 
Bangkok and 2. To present the skills necessary for film major students in the age of disruptive 
technology. The data were obtained from an analysis of 4 research findings related to film 
consumption behavior, which was studied with the population in Bangkok. Data were collected 
by questionnaires with a sample of 400 research subjects, totaling 1600 people during July - 
December 2020. The research analysis revealed that the skills necessary for film students 
responding to film consumer behavior in the age of disruptive technology, including: 1. 
Communication skills 2. Screenwriting skills 3. Mise-en- scène 4. Editing and using special effects 
skills 5. Making movie teaser skills 6. Film reviews skills and 7. Digital marketing skills. 
Keywords: skills, film students, consumer behavior, disruptive technology 
 
บทนำ 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน เรื่อยไปใน
ระดับประเทศและระดับโลกจนทำให้หลายครั ้งหลายสิ ่งถูกแทรกแซง (Disrupt) ไป ก่อให้เกิดแนวคิดเรื ่อง  
“การแทรกแซงทางเทคโนโลยี (Disruptive Technology)” ซึ่งหมายถึง เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เข้ามาสร้าง
ตลาดและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ จนทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง และทำให้ผลิตภัณฑ์เดิมมีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งด้านของคุณภาพ ประสิทธิภาพ การขาย ต้นทุนของผลิตภัณฑ์นั้นๆ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการผลิต
จากรูปแบบเดิม ที่เป็นการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า (Pariyakorn, 2020) ทำให้มีการ
ลดต้นทุนการผลิต สินค้าหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ดี ซึ่งการแทรกแซงทางเทคโนโลยีนี้
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เกิดขึ้นในทุกธุรกิจ ครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ด้วยเช่นกัน สิ่งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ คือ
ความจำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมตัวและปรับตัวให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการปรับตัวย่อมต้องกระทำในทุกภาคส่วนของ
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาบุคลากร 

มหาวิทยาลัย ถือเป็นแหล่งการผลิตบุคลากรที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ดังนั้นการเรียน 
การสอนย่อมต้องมีการปรับตัวตามไปด้วย โดยต้องคำนึงถึงการสร้างเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการผลิตและการสร้าง
ความต้องการให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้ชมในยุคที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นทุกอย่าง (Internet of Things) แต่อย่างไร
ก็ตาม การจะพัฒนาทักษะใดๆ นั ้น จำเป็นต้องระบุให้ได้ก่อนว่าทักษะอะไรที่ จำเป็นสำหรับนักศึกษาเอก
ภาพยนตร์ เพ่ือที่จะได้นำทักษะเหล่านั้นมาเป็นฐานในค้นหาแนวทางในการพัฒนา ในบทความนี้จึงเป็นการค้นหา
ทักษะที่จำเป็นจากการศึกษาพฤติกรรมพฤติกรรมผู้บริโภคภาพยนตร์ของกลุ่มคนในกรุงเทพมหานคร เพื่อนำมา
สังเคราะห์เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะเหล่านั้นให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมบันเทิงต่อไป 
 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. พฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา

ซึ ่งการซื ้อสินค้าและการบริการ  ซึ ่งธงชัย สันติวงษ์ (2554) กล่าวว่า การวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บร ิโภค  
เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุทั้งปวงที่มีอิทธิพลทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ  ดังนั้น 
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจึงเป็นเรื่องของการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคว่า เกิดจากปัจจัยอะไรที่เป็น
ตัวกำหนดหรือเป็นสาเหตุที่ทำให้มีการตัดสินใจซื้อดังกล่าว ซึ่ง Philip Kotler (1996) กล่าวถึงปัจจัยที่ทำให้เกิด
การตัดสินซื้อนั้นประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก คือ 1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) 2. ปัจจัยทางด้าน
ส ั งคม (Social Factor)  3. ป ัจจ ัยทางด ้ านต ัวบ ุคคล (Personal Factor) 4. ป ัจจ ัยทางด ้ านจ ิตว ิ ทยา 
(Psychological Factor) ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ นี้ มีอยู่ในความนึกคิดและจิตใจของทุกคนที่ได้รับการสร้างสมและขัด
เกลา ตามความนึกคิดและจิตวิทยาของแต่ละคนตามสังคมและวัฒนธรรมที่ต่างกันจาก จากแนวคิดดังกล่าวทำให้
สรุปได้ว่า การตัดสินใจเข้าชมภาพยนตร์ก็จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ เพื่อมากระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเช่นกัน 
ซึ่งหากสามารถกำหนดปัจจัยดังกล่าวได้แล้ว ก็ย่อมนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคคลกรที่เกี่ยวข้องให้มีทักษะ
อย่างถูกต้อง 

2. ปัจจัยที่ทำให้เกิดการบริโภคภาพยนตร์ 
จากผลการวิจัยของ อุรพงศ์ แพทย์คชา (2559) พบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนชมภาพยนตร์รักโรแมนติก

นั้นประกอบด้วยองค์ประกอบทางภาพยนตร์ผสานกันกับองค์ประกอบทางการตลาด ทำให้เห็นว่า ปัจจัยหลักที่ทำ
ให้ภาพยนตร์ในฐานะผลิตภัณฑ์ (Product) มีความโดดเด่นสามารถกระตุ้นให้เกิดความต้องการก็คือองค์ประกอบ
ของภาพยนตร์ โดยปัจจัยดังกล่าวได้รับเสริมแรงด้วยการสื่อสารการตลาดเพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับผู้ชม   

องค์ประกอบของภาพยนตร์ 
1. ผู้อำนวยการสร้าง (Executive Producer) เป็นองค์ประกอบสำคัญและเป็นทรัพยากรพื้นฐานของ 

การผลิต โดยเฉพาะการสร้างภาพยนตร์ที่มีผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เป็นผู้จัดหาเงินทุน ดังนั้นชื่อเสียงของผู้
อำนวย การสร้างหรือแหล่งเงินทุนของภาพยนตร์มีผลต่อความสำเร็จของภาพยนตร์ เพราะทำให้ผู้เกี่ยวข้องในการ
ผลิตภาพยนตร์มีความมั ่นใจว่าภาพยนตร์ที ่สร้างขึ ้นจะไม่มีปัญหาด้านเงินทุ และการผลิต  นอกจากนั้น
ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ยังเปรียบเหมือนสัญลักษณ์แห่งความน่าเชื่อถือ (Credibility) 

2. ดาราหรือผู้แสดงนำ (Cast) เป็นสิ่งสำคัญที่วงการภาพยนตร์ยอมรับว่ามีอิทธิพลอย่างสูงและเป็นสิ่งที่
ผู้สร้างภาพยนตร์ไทยให้ความสำคัญ เนื่องจากดาราผู้แสดงนำเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมและผู้ชมมักจะยึดติดอยู่กับ
ดาราผู้แสดงนำ ด้วยความชื่นชอบในตัวตนของดารามากกว่าเรื่องราวและเนื้อหาของภาพยนตร์ ดังนั้นดาราที่
ได้รับความนิยมมักได้รับเลือกให้แสดงในภาพยนตร์อยู ่เป็นประจำ เพราะดารายอดนิยมนั ้น สามารถเป็น
หลักประกันในการสร้างให้กับผู้สร้างภาพยนตร์ไทย ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นต้องมีผู้ชมเข้าชมภาพยนตร์แน่นอน  
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3. บทประพันธ์ เป็นเรื่องราวหรือเนื้อหาของภาพยนตร์ไทย โดยส่วนใหญ่นำมาจากบทประพันธ์นวนิยาย
ของนักเขียนที่มีชื่อเสียงหรือมาจากประสบการณ์ตัวเองของผู้เขียนบทภาพยนตร์  

4. ผู ้กำกับภาพยนตร์ (Director) เป็นผู ้รับผิดชอบหลักในการผลิตภาพยนตร์ตั ้งแต่ต้น จนสิ ้นสุด
กระบวนการผลิต ผู้กำกับมีความสำคัญมากเพราะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้สร้างภาพยนตร์  

5. เทคนิคการผลิต (Production) ในการสร้างภาพยนตร์แต่ละเรื ่อง มีความจำเป็นต้องมีเทคนิคใน 
การผลิต โดยเร ิ ่มตั ้งแต่เทคนิคในการถ่ายทำโดยการเทคนิคพิเศษต่าง ๆ เช ่น ระบบเสียง  ระบบภาพ  
การจัดสถานที่และจัดฉากและเสื้อผ้าของนักแสดง (พิทักษ์ ปานเปรม, 2550) 

3. แนวคิดทางด้านการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน 
ศิร ิวรรณ เสรีร ัตน์ และคณะ (2546) กล่าวว่า การตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing 

Communication, IMC) หมายถึง การที ่บริษัทหนึ่งสามารถผสมผสานการสื ่อสารการตลาดหลายเครื ่องมือ  
เพื่อส่งข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน โดยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและจับใจลูกค้า
สำหรับเครื ่องมือการสื ่อสารการตลาดแบบผสมผสานของภาพยนตร์นั ้นมีหลากหลาย ได้แก่ การโฆษ ณา 
(Advertising) การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and Public Relations) การขายโดยใช้พนักงานขาย 
(Personal Selling) การส ่ ง เสร ิ มการขาย (Sales Promotion) การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  
การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ (Merchandising) การให้สัมปทาน (Licensing) การสนับสนุนกิจกรรม (Sponsorship) 
การตลาดเชิงกิจกรรม (Event Marketing) และการบอกแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) ซึ่งการที่จะเลือกใช้
เครื่องมือการสื่อสารชนิดใดนั้นต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับผู้บริโภคด้วยเช่นกัน  

จากแนวคิดข้างต้นทำให้สรุป พฤติกรรมการผู้บริโภคภาพยนตร์ในครั้งนี้ จึงเป็นกระบวนการตัดสินใจชม
ภาพยนตร์ที่เกิดจากปัจจัยด้านองค์ประกอบภาพยนตร์และการสื่อสารการตลาดเป็นสำคัญ 

4. การแทรกแซงทางเทคโนโลย ี(Disruptive Technology)  
 Disruptive Technology (Pariyakorn, 2020) คือ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เข้ามาสร้างตลาดและ
มูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี จนทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงและทำให้ผลิตภัณฑ์เดิมถูกแทรกแซง
(Disrupt) ไป โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านของคุณภาพ ประสิทธิภาพด้านการผลิต การขาย ต้นทุนของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือแม้กระทั่งการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการผลิตจากรูปแบบเดิม ให้มีการเปลี่ยนแปลงมาก
ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้า ตรวจนับสินค้า การเก็บข้อมูลเอาไว้
ในระบบคลาวด์ (iCloud) แทนการเก็บเป็นเอกสาร เป็นต้น 

เทคโนโลยีที่จะเข้ามามีอิทธิพลในปัจจุบันจุดเริ่มต้นจากอินเทอร์เน็ตไร้สาย พัฒนาเทคโนโลยีที่เข้ามาใช้
ในการวิเคราะห์ การประมวลผล เทคโนโลยีโรบอต เทคโนโลยีชีวภาพ การพิมพ์สามมิติ การเก็บกักพลังงาน  
การขุดเจาะน้ำมัน พลังงานทดแทน เป็นต้น Disruptive Technology คือหนึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดทั้งการสร้างงานและ
อาจทำให้ตำแหน่งงานบางตำแหน่งถูกทำลายไปได้ แต่ละองค์กรธุรกิจจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาและสังเกตอย่าง
ต่อเนื ่องเพื ่อปรับตัวให้เข้ากับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานและตอบสนองตลาดได้อย่างเหมาะสม เช่น 
ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาใช้ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล การนำหุ่นยนต์เข้ามาเพื่อช่วยอำนวยความ
สะดวกในการทำงาน โดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมการผลิต  

ดังนั้นเทคโนโลยีที่เข้ามาสร้างมูลค่าให้กับภาพยนตร์และการชมภาพยนตร์ ก็จะสามารถทำให้พฤติกรรม
การบริโภคภาพยนตร์เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน 

5. ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภาพยนตร์ 
สิ่งสำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการเตรียมตัวและปรับตัวให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาค

การผลิต การวางแผนการตลาด ไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร อีกทั้งการเสริมสร้างทักษะซึ่ง
หมายถึง ความชำนาญที่บุคลากรในวงการภาพยนตร์ต้องมีในการผลิตภาพยนตร์ และความชำนาญดังกล่าวนั้น
ควรเป็นไปในลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคภาพยนตร์ โดยพาะการทำงานในยุค Disruptive 
Technology โดยทักษะดังกล่าวอาจต้องเกี่ยวข้องกับทักษะการสื่อสาร การทำความเข้าใจในความต้องการและ
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พฤติกรรมของลูกค้า ทักษะในการวางแผนและพัฒนาทีมให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้ผล
ลัพธ์ตามที่ต้องการ รวมไปถึงการสร้างแบรนด์และทำการตลาดในยุคปัจจุบัน 

การพัฒนาเทคโนโลยีได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการรับชมภาพยนตร์อย่างไรนั้น ธนภรณ์ ฌายีเนตร 
และรัชนีกร แซ่วัง (2563) ได้นำเสนอบทความเรื่อง “แนวโน้มการชมภาพยนตร์ในสังคมไทย” ทำให้สามารถ
มองเห็นแนวโน้มการชมภาพยนตร์ในสังคมไทยอย่างชัดเจนว่า วงการภาพยนตร์มีการเปลี ่ยนแปลงไปใน
หลากหลายด้านเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับชมที่ไม่เคยหยุดนิ่ง และในปัจจุบันพบว่า
ผู้บริโภคภาพยนตร์ส่วนมาก หันไปใช้บริการสตรีมมิ่งหรือการดูภาพยนตร์ผ่านทางออนไลน์และแอปพลิเคชัน
ต่างๆมากขึ้น ทำให้การซื้อแผ่นดีวีดีในบางครั้งก็มียอดขายลดลง และในปัจจุบันก็ลดการผลิตในที่สุด จึงเป็นอีก
ทางที่ทำให้มนุษย์เกิดวิวัฒนาการจากสิ่งที่จับต้องได้อย่างแผ่นดีวีดีหรือซีดีไปเป็นการรับชมมัลติมีเดียต่างๆ ผ่าน
อินเทอร์เน็ตบนการสตรีมมิ่ง Netflix คือผู้นำบริการด้านความบันเทิงทางอินเทอร์เน็ตระดับโลกที่มีสมาชิกกว่า 
117 ล้านคนใน จำนวนกว่า 190 ประเทศ มีผู ้ชมคิดเป็นจำนวนชั ่วโมงมากกว่า 140 ล้านชั่วโมงในแต่ละวัน  
ซึ่ง Netflix เป็นการรับชมเนื้อหาได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดยไม่ต้องรับชมโฆษณา เป็นการสตรีมมิ่งที่เป็นที่รู้จักใน 
การเข้าถึงง่ายและใช้งานสะดวกสบาย และรวบรวมภาพยนตร์เอาไว้หลากหลายรูปแบบและทุกแนว แต่แนวที่
ได้รับความนิยมมากที่สุดคือภาพยนตร์แนวแอ็คชั่น (Luara, 2016 อ้างถึงในธนภรณ ์ฌายีเนตร  และรัชนีกร แซ่วัง, 
2563) Netflix เข้ามาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยในปี 2559 และเมื่อเวลาผ่านไป 3 ปีถึงในปัจจุบันก็มี
ผู้คนจำนวนมากเข้ามาใช้ บริการเพิ่มมากขึ้น (Beartai, 2016 อ้างถึงในธนภรณ์ ฌายีเนตร  และรัชนีกร แซ่วัง, 
2563) ประกอบกับสถานการณ์โควิด19 ทำให้การรับชมภาพยนตร์ผ่านช่องทาง Netflix มีมากขึ้น ประเทศไทยก็มี
การตอบรับปรากฏการณ์ใหม่ในการรับชมภาพยนตร์เช่นเดียวกัน ดังนั้นการแทรกแซงทางเทคโนโลยี (Disruptive 
Technology) จึงเข้ามาตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันและส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคภาพยนตร์ของคน
ทั่วไปเปลี่ยนแปลงไป 

จากผลการสำรวจพบว่า ในปี 2020 ภาพยนตร์ทำเงินในสหรัฐอเมริกาคือ  Bad Boys for Life เป็น
ภาพยนตร์ Action Comedy มีจุดเด่นคือ เนื้อเรื่องหักมุมได้ดี และบทภาพยนตร์ไม่ได้ซับซ้อน เนื้อเรื่องเป็นการ
สืบสวนสอบสวนมีปมให้ติดตามแต่บางฉากดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไรนัก  ส่วนกราฟิก ภาพของหนังเรื่องนี้สวย ทั้งมุม
กล้องแปลกๆ ใหม่ๆ จากโดรน ทั้งการใส่ฟิลเตอร์ลงในฟิล์มเพิ่มสีสันฉูดฉาดตามสมัยนิยม โดยเฉพาะฉากเป็น
สถานการณ์จริงไม่ได้เซ็ตในโรงถ่ายประกอบด้วย รวมทั้งภาพยนตร์มีดนตรีประกอบที่เพราะเหมาะกับเนื้อเรื่อง มี
ฉากบู๊ต่อสู้สมจริง โดยรวมทำให้ภาพยนตร์นี้ดูมีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม 
 
ตารางที่ 1 ลำดับรายชื่อภาพยนตร์ที่สร้างรายได้ในสหรัฐอเมริกา ปี 2020 

Rank Title Distributor Domestic gross 
1 Bad Boys for Life Columbia Pictures/sony $206,305,244 
2 Sonic the Hedgehog Paramount $148,974,665 
3 Birds of Prey Warner Bros. $84,158,461 
4 Dolittle Universal $77,047,065 
5 The Invisible Man Universal $70,410,000 
6 The Call of the Wid 20th Century Studios $62,342,368 
7 Onward Disney $61,555,145 
8 Tenet Warner Bros. $57,929,000 
9 The Coods: Anew Age* Unversal $51,175,385 
10 Wonder Woman 1984* Warner Bros. $42,700,000 

ที่มา: Domestic Box Office for 2020".Box Office Mojo. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Box_Office_Mojo
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จากบทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่อง Bad Boys for Life ทำให้เห็นว่า องค์ประกอบที่ทำให้เรื่องนี้ได้รับความ 
นิยมส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเนื้อบท ภาพ แสง สี เสียงและนักแสดง ซึ่งที่กล่าวแล้วนั้นก็คือองค์ประกอบสำคัญของ
การสร้างภาพยนตร์ ซึ ่งทางการตลาดก็คือ ตัวสินค้า (product) นั่นเอง ดังนั ้นผู ้ที ่เกี ่ยวข้องในฐานะผู ้ผลิต
ภาพยนตร์เองก็จำเป็นจะต้องทำการปรับตัว มีการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพยนตร์เพื่อให้สามารถ
ผลิตภาพยนตร์ได้เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือนำเสนอทักษะที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาเอกภาพยนตร์ในยุคการแทรกแซงทางเทคโนโลยี 
 

วิธีดำเนินการวิจัย  
1. วิเคราะห์ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคภาพยนตร์ ที่ได้ศึกษา ช่วงระหว่างกรกฎาคม - 

ธันวาคม ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4 เรื่อง1 ของนักศึกษาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย อันประกอบไปด้วย 1. พฤติกรรมการรับชมและการรับรู้องค์ประกอบภาพยนตร์ ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในการเลือกรับชมภาพยนตร์ของกลุ่ม Generation Z (ดวงกมล บุญมี และคณะ, 2563) 2. การเปิดรับ
และการตีความภาพยนตร์เรื่อง Parasite ของนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ปริญญา ยอดจันทร์ และคณะ
,2563) 3. ปัจจัยทางการตลาดและการตัดสินใจชมภาพยนตร์ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (พชร เฟื่องชู
นุช และคณะ, 2563) 4. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรับชมภาพยนตร์สากลของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร (รัฐธีย์ คงศักดิ์กิตติภูมิ และคณะ, 2563)  
 2. นำผลการวิจัยมากำหนดแนวทางในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาวิชา
ภาพยนตร์ ของคณะนิเทศศาสตร์ 
กลุ่มตัวอย่าง  

งานวิจัย จำนวน 4 เรื่อง ทำการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องละ 400 คน รวม
จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,600 คน ในช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563 
เครื่องมือวิจัย  

1. แบบสอบถามเรื่อง พฤติกรรมการรับชมและการรับรู้องค์ประกอบภาพยนตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ในการเลือกรับชมภาพยนตร์ของกลุ่ม Generation Z แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน จำนวนทั้งสิ้น 27 ข้อ 
ประกอบด้วย ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 พฤติกรรมการรับชมภาพยนตร์ 
ตอนที่ 3 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมภาพยนตร์ และตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ โดยมีค่าระดับ 
Alpha = 0.829  

2. แบบสอบถามเรื่อง การเปิดรับและการตีความภาพยนตร์เรื่อง Parasite ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ประกอบด้วย 3 ส่วน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ตอนที่ 2 การเปิดรับ
และการตีความภาพยนตร์เรื่อง Parasite  และตอนที่ 3 คำถามการตีความ มี 24 ข้อ มีค่า Alpha = 0.939 

3. แบบสอบถามเรื ่อง ปัจจัยทางการตลาดและการตัดสินใจชมภาพยนตร์ของนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 3 ส่วน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ตอนที่ 2 ปัจจัยทาง
การตลาดและการตัดสินใจต่อการรับชมภาพยนตร์ และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ มี 44 ข้อ มีค่า Alpha = 0.940  

4. แบบสอบถามเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรับชมภาพยนตร์สากลของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 ลักษณะทางประชากร ตอนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการ

 
1 งานวิจยัของนักศึกษาเอกภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2563  
  ทีปรึกษา รศ.ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย  
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รับชมภาพยนตร์ ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรับชมภาพยนตร์สากล ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นของ ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 37 ข้อ มีค่า Alpha = 0.893  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลงานวิจัยทั้ง 4 เรื่อง ได้นำมาคัดเลือกประเด็นโดยใช้ความถี่ (Frequency) และฐานนิยม (Mode) 
 
สรุปผลการวิจัย  

1. พฤติกรรมผู้บริโภคภาพยนตร์ 
 จากผลการวิจัยทั้ง 4 เรื่องที่ได้นำมาวิเคราะห์ในครั้งนี้ พบว่า 

งานวิจัยเรื่องที่ 1: พฤติกรรมการรับชมและการรับรู้องค์ประกอบภาพยนตร์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใน
การเลือกรับชมภาพยนตร์ของกลุ่ม Generation Z ผลการวิจัยสรุปได้ว่า  

กลุ่ม Generation Z ส่วนใหญ่เลือกชมภาพยนตร์โดยเน้นที่บทภาพยนตร์ ระบบการฉายภาพยนตร์ 
เทคนิคแสงสีเสียงและคุณภาพของภาพยนตร์ที่ละเอียดประณีต โดยคน Generation Z ไม่ให้ความใส่ใจในการ
เปิดรับการโฆษณาจากสื่อต่างๆ ส่วนประเภทของเนื้อหานั้นพบว่า นิยมเลือกรับชมประเภทแนวบู๊/ต่อสู้ (Action)  
รองลงมาคือแนวจินตนาการ (Fantasy) และไม่ค่อยชอบแนวสยองขวัญ (Horror)  

องค์ประกอบของภาพยนตร์ที่กระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเลือกรับชมภาพยนตร์คือ บทภาพยนตร์/เนื้อหา 
บทวิจารณ์ ทีเซอร์ รองลงมาคือวิธีการดำเนินเรื่องของบทภาพยนตร์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่สนใจภาพยนตร์ที่ได้
รางวัล หรือชื่อเสียงผู้กำกับเท่าไรนัก  

งานวิจัยเรื ่องที่ 2: การเปิดรับและการตีความภาพยนตร์เรื ่อง Parasite ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย  

กลุ่มผู้ชมซึ่งเป็นนักศึกษา ส่วนใหญ่มีการรับชมภาพยนตร์เรื่อง Parasite ผ่านช่องทาง Netflix มากที่สุด 
มีการหาข้อมูลจากรายการวิจารณ์ภาพยนตร์ก่อนการรับชมและตัวอย่างภาพยนตร์ และพบว่าบทภาพยนตร์ ช่วย
ส่งเสริมการตีความเนื้อหาภาพยนตร์ โดยบทแสดงรายละเอียดที่มีความเหมาะสมต่อสิ่งที่ภาพยนตร์ต้องการสื่อ 
โดยมีองค์ประกอบของการตัดต่อ เสียง สี เสียงดีเหมาะสม และช่วยทำให้เกดิความเข้าใจและตีความได้ง่าย 

งานว ิจ ัยเร ื ่องที ่  3 : ปัจจ ัยทางการตลาดและการตัดส ินใจชมภาพยนตร์ของนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร  

การพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ให้ความสำคัญที่สุดคือเรื่องของเนื้อหาและบทภาพยนตร์ การดำเนินเรื่อง ซึ่งเป็น
ส่วนคุณภาพสินค้า (Product) นั่นก็คือตัวภาพยนตร์นั่นเอง ส่วนปัจจัยรองลงมา คือ สถานที่โรงภาพยนตร์ ราคา
ตั๋ว และโปรโมชั่นลดแลกแจกแถม ผลการสำรวจในครั้งนี้จึงเป็นการเสริมแนวคิดที่ว่าเนื้อหาภาพยนตร์เป็นส่วน
สำคัญที่สุดที่สามารถทำให้นักศึกษาต้องการไปรับชม 

งานวิจัยเรื่องที่ 4: ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกรับชมภาพยนตร์สากลของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจในการเลือกรับชมภาพยนตร์สากล เนื่องจากบทภาพยนตร์ เนื้อหา 
คุณภาพภาพ และเสียง การดำเนินเรื่อง บทวิจารณ์ ทีเซอร์ (Teaser) ของภาพยนตร์ ส่วนแนวภาพยนตร์คือการ
ตลกผสมการผจญภัย (ตลกผจญภัย) โดยส่วนใหญ่รับชมภาพยนตร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต  

ผลการวิจัยวิจัยทั้ง 4 เรื่อง สามารถสรุปได้ว่า พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของประชาชนปัจจุบันนั้น
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับชมโดยปัจจัยที่ทำให้เกิดการรับชมนั้น ก็คือตัว
ภาพยนตร์ อันประกอบด้วย บทภายนตร์ ช่องทางการรับชม การดำเนินเรื ่อง เนื้อหา นักแสดง การวิจารณ์
ภาพยนตร์ ทีเซอร์ การโฆษณา การตลาดดิจิทัล และคุณภาพแสงสีเสียง ซึ่งสามารถสรุปประเด็นที่ค้นพบด้วยการ
ใช้ฐานนิยม (Mode) ทำให้ได้ผลดังแสดงในภาพที่ 1  
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ภาพที่ 1 ปัจจัยในกระตุ้นให้เกิดความต้องการรับชมภาพยนตร์ของกลุ่มคนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กล่าวโดยสรุป กลุ ่มผู ้ชมส่วนใหญ่มีการตัดสินใจไปชมภาพยนตร์  โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ

ภาพยนตร์ในลักษณะต่างๆ ข้างต้น ซึ่งสามารถนำมาประมวลเป็นทักษะที่เป็นสำหรับนักศึกษาวิชาเอกภาพยนตร์
ได้ 7 ทักษะคือทักษะด้านการสื่อสาร ทักษะการเขียนบทภาพยนตร์ ทักษะการตัดต่อและการใช้เทคนิคพิเศษ 
ทักษะด้านความเข้าใจรูปลักษณ์และความรู้สึกของภาพยนตร์ (Mise-en-scène) ทักษะการทำตัวอย่างภาพยนตร์ 
ทักษะการรีวิวภาพยนตร์ และทักษะการตลาดดิจิทัล 

2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาวิชาภาพยนตร์ในยุคการแทรกแซงทางเทคโนโลยี (Disruptive 
Technology) 
 จากผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคภาพยนตร์ของกลุ่มคนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 เรื่อง
ทำให้เห็นว่า ปัจจัยที่ค้นพบ ทั้ง 10 ปัจจัยนั้น สามารถนำมาสรุปเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้  

2.1. ทักษะด้านการสื่อสาร 
การทำงานภาพยนตร์ย่อมต้องมีการเกี่ยวข้องกับคนเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเนื้องานภาพยนตร์เองก็ย่อม

ต้องมีการเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับทักษะการสื่อสารเพื่อให้การทำงานนั้นราบรื่น 
การสื่อสารที่ไม่ประสบความสำเร็จ มักก่อให้เกิดความล้มเหลวในการทำงาน ผู้ที่อยู่ในวงการภาพยนตร์ควรมี
ปฏิบัติดังนี้ เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร 

ทักษะด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และทักษะการอ่านแบบเอาเรื่อง เนื่องจากปัจจุบันพบว่า ได้
มีการร่วมทุนและการใช้การบทภาพยนตร์ต่างประเทศเพ่ือนำมาทำเป็นบทภาพยนตร์ไทย เช่นการร่วมทุนของ
บริษัทไทยและบริษัท CJ ENTERTAINMENT ซึ่งเป็นบริษัทที่มีเชื่อเสียงติดอันดับของอุตสาหกรรมภาพยนตร์
เกาหลี ได้ขยายฐานการผลิตภาพยนตร์มายังประเทศไทยในชื่อ CJ MAJOR Entertainment1  

 
 

 
1 บริษัทไดส้รา้งภาพยนตรเ์รื่อง  “20 ใหม่ ยูเทิร์นวัย หัวใจรีเทริ์น (Suddenly Twenty)” ต่อมาภาพยนตร์เรื่อง “ดิว ไปด้วยกันนะ 
(Dew)” และ“จดหมาย สายฝน ร่มวิเศษ (Classic Again)” ผู้ชมภาพยนตร์ในไทยก็เริ่มรูจ้ักช่ือของ CJ MAJOR Entertainment 
การดำเนินงานของบริษัทคือ ได้มีการนำภาพยนตร์จากฝั่งเกาหลมีาดดัแปลงหรือรีเมคใหม่ เป็นภาพยนตรใ์นอรรถรสไทยภายใต้การ
ควบคุมคณุภาพของฝั่งเกาหล ีจากต้นฉบับเกาหลี สู่ภาพยนตร์ไทยเตม็ตัวที่แสดงโดยคนไทย และกำกับโดยคนไทย (ข้อมูลจาก 
https://www.sarakadeelite.com/brand-story/cj-major-entertainment/ เข้าถึงเมื่อ 22 มกราคม 2564) 
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การอ่านและการเขียน 
ผู้ที่จะเข้าสู่วงการภาพยนตร์ควรมีนิสัยรักการอ่าน การอ่านหนังสือจะทำให้สามารถศึกษาวิธีการหรือ

ศึกษาแนวทางการเขียนของผู้เขียนในแต่ละคน ทำให้การอ่านสามารถนำไปสู่การพัฒนาทักษะการเขียนได้ 
เนื่องจากทั้ง 2 อย่างนี้มีความสัมพันธ์กัน การอ่านมีหลายรูปแบบ เช่นอ่านเอาเรื่องหรืออ่านแบบจับประเด็น แต่
ในบทความนี้หมายถึงการอ่านแบบละเอียดเพื่อศึกษาวิธีการเขียน ระดับภาษา การใช้ภาษาในบริบทต่าง การ
บรรยาย การพรรณนา รวมถึงการศึกษาตัวสะกดการันต์ เมื่ออ่านมากก็จะทำให้เกิดทักษะการเขียนได้ดีด้วย การ
เขียนมีเวลาคิดมากกว่าการพูด ซึ่งสามารถทบทวนในเรื่องของการใช้คำ การบรรยาย ซึ่งยังช่วยให้ผู้เขียนสร้าง
จินตนาการและคิดค้นคำที่เหมาะสมกับจินตนาการเหล่านั้นด้วย สามารถทบทวนการจินตนาการ ทักษะการอ่าน
และการเขียนมีความสำคัญอย่างยิ่งในงานเขียนบท ซึ่งบทถือเป็นหัวใจของภาพยนตร์ 

วิเคราะห์ผู้รับสารและผู้ส่งสาร 
ในการสื่อสารแต่ละครั้ง ผู้ที่ทำการสื่อสารจำเป็นต้องวิเคราะห์ว่ากำลังสื่อสารกับใคร เพื่อที่จะออกแบบ

การสื่อสารในแต่ละครั้งให้เหมาะสมกับผู้รับสาร หากทำการสื่อสารผิดก็จะส่งผลเสียต่อการสื่อสารในครั้งนั้น การ
วิเคราะห์ผู้รับสาร สามารถอาศัยหลักทางประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ช่วยเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การออกแบบการสื่อสารได้ หลักการนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการออกแบบเนื้อหาภาพยนตร์สำหรับกลุ่มเป้าหมาย
ด้วยเช่นกัน 

ทักษะทางอวัจนภาษา 
อวัจนภาษา หมายถึง การสื่อสารที่ไม่ใช่การพูดและการเขียน ซึ่งครอบคลุมในเรื่องของท่าทาง การใช้

สายตา การแต่งกาย สี รูปร่างหน้าตาหรือระยะต่างๆ ฯลฯ โดยทั่วไป อวัจนภาษานั้นมีความหมายครอบคลุมและ
ลึกซึ้งกินใจมากกว่าวัจนภาษา ในการสื่อสารทั ่วไปหรือแม้กระทั่งในภาพยนตร์ต้องอาศัยทักษะการสื่อสาร
แบบอวัจนภาษามากมาย การสื่อสารด้วยอวัจนภาษาจึงมีความจำเป็นและถือเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับบุคลากร
ทางภาพยนตร์ การสื่อสารด้วยอวัจนภาษายังมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของ การเข้าใจรูปลักษณ์และความรู้สึกของ
ภาพยนตร ์ 

การเลือกใช้คำ 
ในการสื ่อสารต้องมีการเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับบริบทและบุคคลที่ทำการสื ่อสาร ด้วยในหลาย

วัฒนธรรมนั้นมีระดับในสังคม การเลือกใช้คำในแต่ละระดับที่เหมาะสมเป็นการให้เกียรติผู้ร่วมการสื่อสาร อีกทั้ง
การใช้คำที่เหมาะสมในภาพยนตร์ยังสามารถสร้างอรรถรสให้กับผู้ชม การใช้คำที่เหมาะสมอาจต้องมีการศึกษา
เนื่องจากคำบางคำเหมาะสมในบางยุคสมัย แต่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนเมื่อเวลาผ่านไป ดังจะเห็นได้บ่อยครั้งใน
บทภาพยนตร์ที่มีการเขียนหรือมีการตีความใหม ่

การจับประเด็น การสรุปและการตีความ 
ทักษะนี้มีความจำเป็นทั้งในเรื่องของการเขียน การอ่าน และการฟัง การจับประเด็นสามารถกระทำได้

ด้วยการค้นหาคำสำคัญ (Key Words) และนำคำสำคัญเหล่านั้นมาจัดเรียงลำดับ เพื่อสรุปให้เห็นเป็นภาพรวม 
การจับประเด็นที่ผิดพลาดจะส่งผลต่อการสรุปและการตีความในที่สุด ทักษะเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยสมาธิในการ
ฟังหรือการอ่าน โดยเฉพาะเวลาฟังต้องฟังให้จบอย่าด่วนสรุปหรือคิดเรื่องอ่ืนๆ ขณะที่ฟัง การตีความในประเด็นที่
สรุปนั้น จำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ของคนๆ นั้น สิ่งหนึ่งที่เรามักพบเห็นเสมอก็จะจับประเด็นและสรุปได้
อย่างถูกต้อง แต่การตีความผิด อาจเนื่องจากพ้ืนฐานความรู้และทัศนคติเดิมที่นำมาตีความนั้นไม่ถูกต้อง ดังนั้นผู้ที่
จะเข้าสู่วงการภาพยนตร์อาจจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานสำหรับทักษะนี้ด้วยเช่นกัน  

การสื่อสารที่ดีก็จะทำให้การทำงานในวงการภาพยนตร์มีประสิทธิภาพไปด้วย การสื่อสารในปัจจุบันอาจ
ไม่ได้จำกัดแค่ภาษาไทย เนื ่องจากทิศทางการดำเนินธุ รกิจภาพยนตร์ได้มีการทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจ
ต่างประเทศ ภาพยนตร์หลายเรื่องมีการร่วมทุนกับต่างขาติ มีการแปลบทภาพยนตร์จากต่างประเทศมาเป็นบท
ภาษาไทย มีการทำงานร่วมกับนักแสดงต่างชาติ ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความสามารถในการสื่อสารซึ่ง
ครอบคลุมไปถึงความรู้ด้านภาษาให้มากขึ้นด้วย 
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 2.2. ทักษะการเขียนบทภาพยนตร์ 
 สิ่งที่นักศึกษาวิชาภาพยนตร์จำเป็นต้องเรียนก็คือการเขียนบท ซึ่งการเขียนบทนั้นมีข้ันตอนดังนี้ 

ความรู้เกี่ยวกับบทภาพยนตร์ 
นักศึกษาวิชาภาพยนตร์ต้องรู้เบื้องต้นเลยว่าบทภาพยนตร์คืออะไร สิ่งที่ต้องเรียนในวิชานี้ก็คือ การปูพ้ืน

ความรู้เกี่ยวกับบท สำหรับผู้ที่เพิ่งเข้าสู่วงการครั้งแรก อาจสงสัยว่าแท้จริงแล้วบทคืออะไร ซึ่งบทอาจเป็นเรื่อง
เกิดขึ้นจากสมองของผู้เขียนเอง หรืออาจอิงจากเรื่องจริง หรือสิ่งที่คนอื่นเขียน เช่น นวนิยาย การผลิตละครหรือ
บทความในหนังสือพิมพ์ บทภาพยนตร์ให้รายละเอียดทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาพ พฤติกรรม บทสนทนาที่
ต้องการเพ่ือบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นภาพในภาพยนตร์หรือทางทีวี  

เนื่องจากภาพยนตร์และรายการทีวีเป็นสื่อภาพและเสียง ผู้เขียนบทรุ่นใหม่จึงจำเป็นต้องรวมส่วนของ
เสียง (ได้ยิน) และภาพ (เห็น) ทั้งหมดของเรื่องราว การเขียนบทคือการแปรรูปภาพและเสียงเป็นคำ ที่สำคัญ
ผู้เขียนต้องแสดงให้ผู้ชมเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่บอกเล่าหรือการบรรยาย1 
 การพัฒนาตัวเองเพ่ือการเขียนบท 

1) การอ่านหรือศึกษาตัวอย่างของบทภาพยนตร์ ขั้นตอนแรกในการเขียนบทภาพยนตร์ ทั่วไปอาจ
เริ่มด้วยการอ่านบทที่ได้รับการยอมรับว่าดีหรือยอดเยี่ยม ศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ช่องทางในการสืบหา
สคริปต์กส็ามารถหาได้จากทางเว็บไซต์หรือทางออนไลน์ 

 ควรศึกษาหนังสือที ่เกี ่ยวข้องกับการเขียนบท มีจำนวนมาก เช่น Your Screenplay Sucks! – 
William M. Akers, The Coffee Break Screenwriter – Pilar Alessandra. The 21st Century Screenplay – 
Linda Aronson, The Nutshell Technique – Jill Chamberlain, The Art of Dramatic Writing – Lajos Egri, 
Screenplay – Syd Field, The Sequence Approach – Paul Joseph Gulino, Writing Screenplays That 
Sell – Michael Hague, Getting It Write – Lee Jessup, On Writing – Stephen King, Inside Story Dara 
Marks, Story – Robert McKee, My Story Can Beat Up Your Story – Jeffrey Alan Schechter เป็นต้น 

2) การพัฒนาตนด้วยการชมภาพยนตร์ยอดเยี่ยมหรือที่ได้รับรางวัล 
วิธีนี้เป็นวิธีที่รวดเร็วในการเข้าสู่โซนการเขียนบท การดูภาพยนตร์เรื่องโปรดของตนซ้ำแล้วซ้ำอีก 

และหาเหตุผลที่ชอบ โดยจดบันทึกว่าทำไมถึงชอบฉากและบทสนทนาบางฉาก ตรวจสอบว่าเหตุใดเราถึงถูกดึงดูด
ด้วยละครบางตัว ภาพยนตร์ที ่ด ูอาจมีหลากหลาย ให้ทำการวิเคราะห์ลักษณะตัวละคร บทสนทนาและ
สภาพแวดล้อมต่างๆ เพ่ือสกัดออกมาเป็นแนวทางในการเขียนบทภาพยนตร์ได้ 

3) การเขียน logline (a.k.a. สรุปย่อ) 
หลังจากดูภาพยนตร์คลาสสิกเหล่านั้นทั้งหมด นักศึกษาอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนบท 

แต่ก่อนที่เราจะดำดิ่งลงไปในการเขียนบท เราควรต้องเขียน "logline" ซึ่งก็คือสิ่งที่จะบอกว่าเรื่องของเรานั้น
เกี่ยวข้องกับอะไร คล้ายกับ Main Idea หรือเป็นบทสรุปเล็กๆ ของเรื่องราวของตัวเรา โดยอาจจะเป็นประโยค
เดียวที่อธิบายตัวเอกของเรื่อง (ฮีโร่) หรือศัตรู (วายร้าย) และความขัดแย้งของทั้ง 2 ฝ่าย Logline จึงเป็นการ
กำหนดแนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเราและประเด็น (Theme) ทั่วไป ที่จะบอกผู้คนว่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
อะไรมีรูปแบบอย่างไรและสร้างความรู้สึกให้กับผู้ชมอย่างไร 

4) การเขียนเรื่องย่อ 
เรื่องย่อควรให้ภาพที่ดีเกี่ยวกับเรื่องราวของเรื่องที่เรามองเห็น รวมถึง "จังหวะ" “เหตุการณ”์ 

นอกจากนี้ยังควรแนะนำตัวละครและบรรยากาศทั่วไปของเรื่อง ใครก็ตามที่อ่านเรื่องย่อนี้ ควรจะได้รู้ว่าเชื่อมโยง
กับตัวละครและต้องการเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ 

ขั้นตอนนี้เป็นโอกาสที่จะได้ดูเรื่องราวทั้งหมด และทำความเข้าใจก่อนลงมือเขียน ทำให้เห็นบางส่วน
ที่ใช้งานได้ และบางส่วนที่ต้องปรับแต่งเล็กน้อย ก่อนที่จะเริ่มเขียนรายละเอียดปลีกย่อยของแต่ละฉาก 

 
1 การบอกเล่าหรือบรรยาย มักใช้กับภาพยนตร์สารคดีมากกว่าภาพยนตร์บันเทิง 
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5) พัฒนาตัวละครของคุณ 
คำถามหลักของเรื่องราวของเราคืออะไร มันเกี่ยวกับอะไร? การพัฒนาตัวละคร หมายถึง การพาตัว

ละครไปสู่เส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พวกเขาสามารถตอบคำถามนี้ได้ เราอาจพบว่ามีประโยชน์ในการ
กรอกแผ่นงานโปรไฟล์ตัวละคร เมื่อเริ่มสร้างตัวละครของเรา ว่าตัวละครเป็นใคร สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ผู้ชมต้องการ
ทำความรู้จักพวกเขาและสามารถเห็นอกเห็นใจพวกเขาได้ แม้แต่คนร้าย! 

6) เขียนพล็อต (Plots) ของภาพยนตร์ 
เมื่อถึงจุดนี้ควรมีความคิดที่ชัดเจนว่า เรื่องราวของภาพยนตร์ที่เราจะเขียนนั้นเกี่ยวกับอะไร ขั้นตอน

คือการแยกเรื่องราวออกเป็นชิ้นส่วนย่อยๆ และกระตุ้นเหตุการณ์ท่ีประกอบกันเป็นพล็อต สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการ
แบ่งพล็อตออกเป็นฉากๆ จากนั้น แบ่งแต่ละฉากออกเป็นกลุ่ม โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น จุดเริ่มต้นของ
เรื่องราว (เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึ้น) และข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครหรือจุดที่ต้องการ 

แม้ว่าการเขียนบทจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่ก็ควรใช้เวลาส่วนหนึ่งในการร่างพล็อตก่อน ยิ่งผู้เขียน
สามารถเพ่ิมรายละเอียดที่นี่ได้มากเท่าไหร่ ก็จะเสียเวลาน้อยลงในภายหลัง  

7) อ่านออกเสียง 
วิธีหนึ่งที่ใช้ได้ดีในการดูว่า บทสนทนาที่เขียนขึ้นฟังดูเป็นธรรมชาติหรือไม่ ก็คือการอ่านออกเสียง 

ในขณะที่กำลังเขียนบทสนทนาให้พูดออกเสียงไปพร้อมกัน หากไม่รื่นไหลหรือรู้สึกว่าสะดุดเพียงเล็กน้อย ก็จำเป็น
ที่จะต้องปรับแต่งให้เหมาะสม ซึ่งอาจมีการเน้นคำพูดหรือสร้างวลีใหม่ๆ ขึ้นมาให้เป็นจุดสนใจ  

8) แบ่งปันกับเพ่ือน 
ในขณะที่ทำงานในเวอร์ชันสุดท้ายของบท อาจต้องการแชร์กับบางคนเพื่อรับความคิดเห็น เพื่อน

และสมาชิกในครอบครัวเป็นช่องทางแรกที่ดีในการเริ่มการเขียนบท ขอให้พวกเขาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับส่วน
ต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนที่เรากังวลและดูว่ามีอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลในสายตนคนอ่ืนบ้าง นำมาพิจารณาปรับแก้ไข
ได้ แล้วจัดการพิมพ์ในรูปแบบที่ถูกต้อง พร้อมทั้งตรวจสอบตัวอักษรการควบกล้ำให้ถูกต้อง  

2.3. ทักษะการตัดต่อ และการใช้เทคนิคพิเศษ  
การตัดต่อภาพยนตร์ คือ การลำดับภาพจากภาพยนตร์ที่ถ่ายทำไว้ โดยนำแต่ละฉากมาเรียงกันตามโครง

เรื่อง จากนั้นใช้เทคนิคการตัดต่อ ให้ภาพและเสียงมีความสัมพันธ์ ที่ต่อเนื่องกัน เพ่ือให้ได้ภาพยนตร์ที่เต็มรูปแบบ 
ถือได้ว่าการตัดต่อภาพยนตร์เป็นขั้นตอนสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการสร้างภาพยนตร์ ก่อนการนำไปเผยแพร่ 
เทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์ที่นิยมใช้กันในภาพยนตร์ ประกอบด้วย 

Cut away และ Cut in  
 ในการถ่ายทำแอคชั่น ที่ไม่มีการวางแผนและไม่สามารควบคุมการถ่ายทำแอคชั่น ให้เกิดได้ตามที่เรา
ต้องการ จึงก่อให้เกิดจุดเริ่มต้นของการตัดต่อภาพ ภาพที่ถูกตัดออกมีคุณค่าอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นรูปแบบของ
การเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ชม นอกจากนี้ภาพตัดต่อยังสามารถอธิบายถึงช่วงเวลาที่ล่วงเลย และกระตุ้นความ
สนใจของผู้ชม ดังนั้นหากเราใช้เทคนิค Cut Away และ Cut In ก็จะช่วยให้การถ่ายทำให้ลักษณะ Live มีความ
น่าสนใจมากขึ้น การถ่ายทอดฟุตบอลถือเป็นตัวอย่างที่ดี เนื่องจากไม่ได้มีการวางแผนเรื่องบทจึงไม่มีการควบคุม 
แต่ผู้ชมจะรู้สึกเบื่อหากภาพดำเนินไปเรื่อยๆ เนื่องจากจะไม่เห็นอะไรเลยนอกจากการเล่นฟุตบอล การใช้เทคนิค 
Cut Away และ Cut In ก็จะสามารถนำมาช่วยได้ ผู้ชมก็จะพอใจ รู้สึกว่าพวกเขาได้เห็นเกมทั้งหมด 

Cross Cut  
เป็นการตัดสลับไปมาในภาพยนตร์ เป็นเทคนิคการตัดต่อที่ตัดการกระทำต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อแสดง

ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นพร้อมกันภายในโครงสร้างการเล่าเรื่อง ใช้เพื่อแสดงเหตุการณ์ขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในหลาย
สถานที่ในเวลาเดียวกัน แนวคิดหลักคือการแสดงให้ผู้ชมเห็นหลายมุมมองในสถานที่ต่างๆ กัน Cross Cut มักใช้
เพื่อสร้างความคาดหวังและเพื่อแสดงการทำงานขนาดใหญ่ในที่ทำงาน เช่น หากมีฉากใหญ่ที่กลุ่มโจรทำการปล้น 
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สามารถสร้างจังหวะโมเม้นต์และความคาดหมาย โดยการตัดไปมาระหว่างโจรคนหนึ่งที่ทุบห้องนิรภัย โจรอีกคนที่
คลานอยู่ในท่ออากาศ และคนขับรถหลบหนีที่รออยู่ในรถ Parallel cut1  

เทคนิคการตัดขวางเฉพาะ เรียกว่าการตัดต่อแบบขนาน เนื่องจากสามารถสร้างการบรรยายขนานที่ผู้ดู
อาจเปรียบเทียบและตัดกันได้ ตัวอย่างเช่น หากตัวละครตัวหนึ่งกำลังขัดห้องน้ำ ในขณะที่อีกคนหนึ่งกำลังขี่เจ็ต
สกีข้ามทะเลสาบที่สวยงาม ภาพจะสร้างมุมมองการเล่าเรื่องที่ทรงพลังผ่านการใช้การตัดเพียงครั้งเดียว  

นอกจากนี้ยังมีเทคนิคที่น่าสนใจอีกคือ Jump Cut คือ การที่ช็อตเดียวหักด้วยการตัด Smash Cut การ
ตัดฉากอย่างฉับพลัน เช่น ตื่นจากฝันร้าย Invisible Cut การซ่อนการตัดฉากเพ่ือให้รู้สึกว่าต่อเนื่องกัน หรือการใช้ 
L-Cut การใช้เสียงจากฉากก่อนหน้านี้ และ J-Cut การใช้เสียงจากฉากถัดไป เทคนิคเหล่านี้สามารถพบได้ใน
ภาพยนตร์ฮอลลีวูดทั่วไป 

2.4. การเข้าใจรูปลักษณ์และความรู้สึกของภาพยนตร์ (Mise-en-scène) 
Mise-en-scène  ตามตัวอักษร "วางบนเวที" ในภาษาฝรั ่งเศส  เป็นคำที ่ใช้กันทั ่วไปในแวดวงการ

วิเคราะห์และวิจารณ์ภาพยนตร์ อธิบายง่ายๆ ว่า Mise-en-scène ซึ่งหมายถึง องค์ประกอบทั้งหมดที่ปรากฏใน
กล้องและการจัดเรียง ปัจจัยที่แตกต่างกันหลายอย่างมีส่วนช่วยในการมองเห็น ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตั้ง การตกแต่ง
แสงความลึกของพื้นที่ และเครื่องแต่งกาย และการแต่งหน้า เมื่อรวมกันแล้วจะประกอบไปด้วยกัน ซึ่งลักษณะนี้
ต้องอาศัยทักษะและแนวคิดเรื่องของอวัจนภาษาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน Mise-en-scène เป็นสิ่งสำคัญที่
สามารถช่วยสร้างความรู้สึกของสถานที่ความรู้สึกของตัวละครอารมณ์ ช่วยสื่อสารกับผู้ชมได้มากโดยที่พวกเขาไม่
รู้ตัว ในบทความขอกล่าวถึง Mise-en-scène ใน 5 มุมมอง ที่นักวิจารณ์มักใช้องค์ประกอบเปล่านี้เป็นพื้นฐานใน
การวิเคราะห์และวิจารณ์ภาพยนตร์ด้วยเช่นกัน 

การจัดสภาพแวดล้อมหรือฉาก 
การจัดฉาก คือ พื้นที่ทางกายภาพที่แท้จริง ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อภาพ อย่างนักแสดงอยู่ในห้อง

ใหญ่โปร่งโล่งหรือเล็กคับแคบ ชายหาดที่อาบแดด ที่ราบสูงที่มีลมพัดแรง ถ้ำเขาวงกต สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร 
แน่นอนว่าไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็สามารถเปิดเผยอารมณ์และสภาพจิตใจของตัวละครได้มากมาย ตัวอย่างเช่น ฉากที่
จัดอยู่ในห้องนอนของตัวละคร ทำให้เรามีโอกาสพูดบางอย่างเกี่ยวกับตัวละครและความเป็นอยู่ของพวกเขา 
ห้องนอนรกหรือสะอาดสะอ้าน มีโปสเตอร์คอนเสิร์ตเพลงร็อคบนผนัง หรือกล่องที่ไม่ได้บรรจุซ้อนกันตามมุม
หรือไม ่รายละเอียดดังกล่าวสามารถช่วยบอกเล่าเรื่องราวด้วยภาพ 

การตกแต่ง 
การตกแต่งรวมถึงการออกแบบการผลิตภายในสถานที่นั้น ซึ่งสามารถมองเห็นเป็นพิเศษ สิ่งเหล่านี้มักถูก

วิเคราะห์ว่าเป็นสัญลักษณ์ของบางสิ่งเกี่ยวกับเรื่องราวหรือตัวละคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสีสามารถอ่านได้ว่าเป็น
การแสดงออกถึงความหมายที่ลึกซึ้ง สีเขียวมักถูกตีความว่าเป็นการปลดปล่อยธรรมชาติ สีแดงแสดงความ
หลงใหล สีดำแสดงถึงความตายหรือการพยากรณ์ พ้ืนผิวก็เป็นกุญแจสำคัญเช่นกัน หากผ้าเขียวชอุ่มเช่นกำมะหยี่
มีอยู่ทั่วไปในพ้ืนที่คุณอาจสรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศัยสามารถซื้อของหรูหราได้ มีลักษณะของการสื่อสารด้วยอวัจนภาษา
นั่นเอง 

แสงสว่าง 
แน่นอนว่าการจัดแสงซึ่งเป็นแง่มุมหนึ่งของการถ่ายภาพยนตร์ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รูปลักษณ์ของ

ภาพยนตร์เรื่องนี้เกิดขึ้น แสง High-key หมายถึง คอนทราสต์ต่ำ อาจปรากฏในฉากละครเพลงที่มีแสงเงาเพียง
เล็กน้อยและรูปลักษณ์ที่น่าดึงดูดใจ Low-key หมายถึง คอนทราสต์สูง จะปรากฏในหนังแนวดราม่ามากกว่า 
ภาพยนตร์แนวสยองขวัญ ระทึกขวัญ หรือฟิล์มนัวร์ มักใช้เทคนิค Chiaroscuro (อิตาลี: สว่าง - มืด) Moura ใช้
โดยจิตรกรมานาน มักใช้เพ่ือสร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้ชม 

 
1 Cross Cut และ Parallel cut มีความหมายใกล้เคียงกัน ในหลายๆ ครั้ง มีการใช้ทั้งสองรูปแบบนี้ไปในความหมายเดียวกัน 
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ความลึกของพ้ืนที่ 
เมื่อพูดถึง “ระยะชัดลึก” หมายถึงความลึกของภาพบนหน้าจอ ความลึกจะถูกกำหนดโดยระยะห่าง

ระหว่างวัตถุบุคคลและทิวทัศน์ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากตำแหน่งของวัตถุพร้อมกับตำแหน่งของกล้องและการเลือก
เลนส์ ความลึกนี้สื่อถึงความสำคัญของวัตถุหรือสิ่งที่ต้องการให้เกิดการดึงดูดความสนใจของผู้ชม 

เครื่องแตง่กายและการแต่งหน้า 
ในขณะที่กำลังพัฒนาบทภาพยนตร์ เครื่องแต่งกายและการแต่งหน้าถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของ 

Mise –en-scène สิ่งที่ตัวละครสวมใส่และวิธีการจัดเรียง สามารถสื่อความหมายให้สอดคล้องกับภาพได้ 
2.5. ทักษะการทำตัวอย่างภาพยนตร์ (Teaser)  
Teaser หรือตัวอย่างภาพยนตร์ คือส่วนของวิดีโอสั้นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ที่กำลังจะฉายหรือ

รายการที่คล้ายกัน ซึ่งมักจะปล่อยออกมาก่อนหน้าผลิตภัณฑ์เป็นเวลานานเพื่อ "กระตุ้น" ผู้ชมให้เกิดการอยากดู 
Teaser ได้รับการยอมรับว่า เป็นการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพมาก ซึ่ง Teaser โดยทั่วไปจะประกอบด้วยชุด
โฆษณาขนาดเล็กๆ ที่คลุมเครือและท้าทาย ก่อนการทำการรณรงค์ครั้งใหญ่ เมื่อเวลาเข้าใกล้การฉายจริง 

Teaser เป็นตัวอย่างภาพยนตร์ เรื่องแรกคือเรื่อง Superman เกิดขึ้นในปี 1978 โดย Richard Donner 
ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุ้นความสนใจส่วนของผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้ชมภาพยนตร์ ก่อนที่ภาพยนตร์จะมี
กำหนดฉาย 

โดยปกติแล้ว Teaser ภาพยนตร์ จะจัดสร้างขึ ้นสำหรับภาพยนตร์ที ่มีงบประมาณมาก และเป็น
ภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยม (Kerrigan, 2010) จุดประสงค์หลักก็คือ การบอกผู้ชมเกี่ยวกับเนื้อหาของภาพยนตร์
เรื่องนี้กำลังจะฉายในอนาคตอันใกล้ และเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นของการเปิดตัวที่กำลังจะมาถึง (Zeiser, 2015) 
Teaser มักจะสร้างขึ้นในขณะที่ภาพยนตร์ยังอยู่ในระหว่างการผลิตหรือกำลังแก้ไข และด้วยเหตุนี้จึงอาจมีบาง
ฉาก ที่ไม่ได้อยู่ในภาพยนตร์ที่สร้างเสร็จแล้ว Teaser หลายเรื่อง ไม่มีบทพูด อีกทั้งภาพยนตร์บางเรื่องก็มีฉากท่ี
สร้างขึ้นสำหรับใช้เพื่อเป็น Teaser แต่ไม่ปรากฏในภาพยนตร์ Teaser มักแสดงฉากที่ตัดต่อย่างรวดเร็ว ดูเร้าใจ 
กระตุ้น ก่อให้เกิดความน่าสนใจ ความยาวเฉลี่ยของ Teaser ไม่ถึงหนึ่งนาที (Zeiser, 2015) 

Teaser เป็นตัวที่ใช้กระตุ้นให้เกิดความต้องการดูภาพยนตร์ การทำTeaser จำเป็นต้องมีทักษะด้านการ
ตัดต่อ การคัดเลือกประเด็นในการนำเสนอโดยประเด็นที่นำมาใส่ใน Teaser ต้องสามารถกระตุ้นให้เกิดความ
อยากรู้ การนำเสนอประเด็นที่น่าสนใจ ประหลาดใจ ตื่นเต้น ค้างไว้และต้องหาคำตอบต่อในภาพยนตร์ Teaser ที่
ดีไม่ควรนำจุดที่น่าสนใจมานำเสนอจนทำให้เมื่อดูภาพยนตร์แล้ว ไม่พบสิ่งใดน่าสนใจ เนื่องจากนำเสนอไป
หมดแล้ว  

2.6. ทักษะการจัดทำบทวิจารณ์ภาพยนตร์ (Film Review) 
ถือเป็นสิ่งที่สร้างความต้องการ หรือสามารถกระตุ้นให้เกิดความต้องการชมภาพยนตร์ได้ บทวิจารณ์

ภาพยนตร์ เขียนขึ้นสำหรับประชาชนทั่วไป โดยนักข่าวหรือนักวิชาการคนอื่นๆ และปรากฏในหนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร หรือทางออนไลน์ ในช่วงเวลาที่ภาพยนตร์ออกฉายในโรงภาพยนตร์ จุดประสงค์คือการอธิบายพล็อต ตัว
ละครหรือข้อมูลของผู้กำกับ ฯลฯ เพ่ือช่วยในการพิจารณาว่าควรดูภาพยนตร์หรือไม่ 

ส่วนการวิพากษ์ภาพยนตร์ (Film Criticism) คือ การศึกษาตีความและประเมินภาพยนตร์ โดยคำนึงถึง
ประเด็นต่างๆ เช่น บริบททางประวัติศาสตร์ ทฤษฎีหรือการวิเคราะห์ทางเทคนิค บทวิพากษ์ภาพยนตร์มักเขียน
โดยนักวิชาการ และตีพิมพ์ในหนังสือหรือวารสารทางวิชาการ บางครั้งอาจกล่าวถึงมุมมองเฉพาะของภาพยนตร์ที่
เพ่ิงเข้ามาในวงการ หรือมุ่งเน้นไปที่การทำงานของผู้กำกับ แนวหรือประเภทหนัง บทวิจารณ์เชิงวิจารณ์อาจได้รับ
การเผยแพร่หลายปีหลังจากภาพยนตร์ออกฉาย 

การวิจารณ์ภาพยนตร์ เป็นสิ่งที่ผู้ชมภาพยนตร์ทั่วไปนิยมในการประเมินคุณภาพโดยรวมของภาพยนตร์
และพิจารณาว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ควรค่าแก่การชมหรือไม่ โดยทั่วไปบทวิจารณ์ภาพยนตร์จะอธิบายถึงหลักฐาน
ของภาพยนตร์ก่อนที่จะกล่าวถึงข้อดีหรือข้อบกพร่อง คำตัดสินมักสรุปด้วยรูปแบบของการให้คะแนน โดยระบบ
การให้คะแนนมากมาย เช่น เครื่องชั่งระดับ 5 หรือ 4 ดาว เป็นต้น 
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โดยทั่วไปการวิจารณ์ภาพยนตร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ การวิจารณ์ทางสื่อมวลชนซึ่งมัก
ปรากฏในสื่อมวลชนอ่ืนที่เป็นที่นิยม และหนังสือ และการวิจารณ์เชิงวิชาการโดยนักวิชาการที่มีการค้นคว้าทฤษฎี
ภาพยนตร์และตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ  

ปัจจุบันการวิจารณ์ที่อยู่ในสื่อออนไลน์สามารถเข้าถึงผู้ชมโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นได้มากขึ้น ในรูป
ของเว็บไซต์หรือบล็อก ซึ่งบล็อกโดยธรรมชาติแล้วยังได้เปิดโอกาสให้นักวิจารณ์ภาพยนตร์สมัครเล่นคลื่นลูกใหม่
ได้รับฟังความคิดเห็น บล็อกบทวิจารณ์เหล่านี้อาจมุ่งเน้นไปที่ประเภทผู้กำกับหรือนักแสดงประเภทเดียวหรือ
ครอบคลุมภาพยนตร์ที่หลากหลายมากขึ้น เพ่ือนของเพ่ือน หรือคนแปลกหน้าสามารถเยี่ยมชมบล็อกเหล่านี้ และ
มักจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์และ/หรือบทวิจารณ์ของผู้เขียนเองได้ แม้ว่าจะมีผู้เข้าชมน้อยกว่ามือ
อาชีพแต่เว็บไซต์เหล่านี้สามารถรวบรวมบุคคลที่มีใจเดียวกันและพร้อมรับบทวิจารณ์ เว็บไซต์เฉพาะทาง บางแห่ง
ใช้รูปแบบที่ใกล้เคียงกับการพิมพ์สื่อสารมวลชน โดยห้ามโฆษณาและเสนอความคิดเห็นที่ชี้นำโดยปราศจาก
ผลประโยชน์ทางการค้าใดๆ นักวิจารณ์ภาพยนตร์ของพวกเขามักจะมีพ้ืนฐานด้านวิชาการด้านภาพยนตร์  

การเตรียมตัวเพ่ือเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์ 
แม้ว่าบทวิจารณ์ภาพยนตร์มักจะค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับละครโทรทัศน์ โดยประมาณ 600 ถึง 1200 คำ 

แต่ก็ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากในการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มเขียน ก่อนที่จะดูภาพยนตร์อาจต้องทำความเข้าใจ
ผลงานของผู้กำกับนักเขียน หรือนักแสดงแต่ละคน ตัวอย่างเช่น ผู้เขียนอาจดูภาพยนตร์เรื่องอ่ืนๆ โดยผู้กำกับหรือ
นักเขียนคนเดียวกัน เพ่ือให้เข้าใจถึงรูปแบบของแต่ละคน ซึ่งก็จะช่วยให้สามารถกำหนดบริบทของภาพยนตร์ 

การเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์มักจะต้องมีการดูภาพยนตร์หลายครั้ง วางแผนที่จะชมภาพยนตร์ 
สองหรือถึงสามครั้งต่อเรื่องและในระหว่างการรับชมครั้งแรก ควรปล่อยตามสบายดูภาพรวมของภาพยนตร์ โดย
ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นในใจ ในระหว่างการดูครั้งที่สองให้ลองแยกองค์ประกอบเหล่านี้
ออกเป็นสองประเภทกว้างๆ เช่น 

1) เทคนิคที่ใช้ในการตัดต่อ การจัดฉาก การจัดแสงสีเสียงที่น่ากลัว ประเภทหรือการบรรยายของ
ภาพยนตร ์

2) เนื้อหาเฉพาะเรื่องที่ตรงกับประเด็นต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ เชื้อชาติ เพศ เรื่องเพศ ชนชั้น หรือ
สิ่งแวดล้อม  

หลังจากดูภาพยนตร์เป็นครั้งที่สองแล้ว ให้จดบันทึกอย่างรอบคอบเกี่ยวกับองค์ประกอบที่เป็น Mise- 
en-scène และลักษณะเฉพาะเรื่องของภาพยนตร์ จากนั้นพยายามสร้างแนวคิดหลักสำหรับบทวิจารณ์ที่รวบรวม
ภาพยนตร์เรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม หากชมสองครั้งแล้วยังไม่สามารถหาประเด็นในการวิจารณ์ได้ ต้องทำการดูอีกเป็น
ครั้งที่สามหรือครั้งที่สี ่

การเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์ 
แม้ว่าจะไม่มีสูตรสำเร็จในการเขียนบทวิจารณ์ภาพยนตร์ แต่ก็มีองค์ประกอบทั่วไปดังนี้ 

1) บทนำ 
ในการเปิดบทวิจารณ์ ให้ระบุข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ อาจรวมถึงชื่อภาพยนตร์ ปี ผู้

กำกับ ผู้เขียนบท และนักแสดงหลัก บทนำซึ่งอาจยาวเกินหนึ่งย่อหน้า ควรเริ่มต้นจากการประเมินภาพยนตร์ ซึ่ง
บทวิจารณ์ไม่จำเป็นต้องมีอ้างอิงวิทยานิพนธ์ แต่ควรเน้นที่การวิเคราะห์ประเด็นหลัก 

2) สรุปพล็อต  
เนื่องจากผู้อ่านบทวิจารณ์ภาพยนตร์หลายคนยังไม่เคยเห็นภาพยนตร์มาก่อน ในขณะที่การวิจารณ์

ต้องมีการสรุปพล็อตบางส่วนในลักษณะเป็นข้อมูลสั้นๆ โดยไม่จำเป็นต้องใส่รายละเอียดเฉพาะจะทำให้เสียอรรธ
รสในการรับชม ซึ่งบทสรุปของพล็อตจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้โดยทั่วไปว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร 

3) คำอธิบาย 
เพิ่มคำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ของผู้เขียน ซึ่งอาจ

รวมถึงความประทับใจส่วนตัวที่มีต่อภาพยนตร์เรื่องนี้ ที่รู้สึกในใจผู้เขียนที่รู้สึกว่าโดดเด่น เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง
นี้โดยเฉพาะ 
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4) การวิเคราะห์ 
 เพื่ออธิบายความประทับใจของผู้วิจารณ์ที่มีต่อภาพยนตร์ ให้พิจารณาว่าภาพยนตร์เรื ่องนี ้ใ ช้

ประโยชน์ได้ดีเพียงใด เทคนิคที่เป็นทางการและเนื้อหาเฉพาะเรื่อง เทคนิคทางการของภาพยนตร์ทำอย่างไร (เช่น 
เป็นภาพยนตร์, การตัดต่อ, Mise-en-scène, การจัดแสง, เสียงที่น่ากลัว ประเภทหรือการเล่าเรื ่อง) ส่งผลต่อ
รูปลักษณ์ความรู้สึกและเสียงของผู้เขียนหรือไม่ อย่างไร เนื้อหาเฉพาะเรื่อง (เช่นประวัติศาสตร์เชื้อชาติ เรื่องเพศ
ชั้นเรียนหรือสิ่งแวดล้อม) ส่งผลต่อประสบการณ์และการตีความของผู้เขียนหรือไม่  

5) ข้อสรุป / การประเมินผล 
การปิดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ผู้วิจารณ์ควรเตือนให้ผู้อ่านนึกถึงความคิดทั่วไปและความประทับใจ

ของภาพยนตร์เรื่องนี้ โดยอาจระบุโดยนัยหรืออย่างชัดเจนว่าผู้วิจารณ์อาจไม่แนะนำภาพยนตร์เรื่องนี้ โดยบอก
เหตุผลกับผู้อ่านว่าทำไมภาพยนตร์เรื่องนี้จึงไม่น่าดู 

อย่างไรก็ตาม บางเว็บไซต์มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบภาพยนตร์ในแง่มุมแคบๆ ตัวอย่างเช่น 
มีมุมที่มุ่งเน้นไปที่คำแนะนำเนื้อหาเฉพาะสำหรับผู้ปกครองในการตัดสินความเหมาะสมของภาพยนตร์สำหรับเด็ก 
คนอ่ืนๆ มุ่งเน้นไปที่มุมมองทางศาสนา (เช่น CAP Alert) ให้คำแนะนะว่าเป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับกับเรื่องลึกลับ
อ่ืนๆ เช่น การพรรณนาถึงวิทยาศาสตร์ในภาพยนตร์นิยาย ตัวอย่างหนึ่งคือ Insultingly Stupid Movie Physics  

2.7. ทักษะด้านการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 
การตลาดดิจิทัล เป็นคำที่ถูกใช้ควบคู่ไปกับ ‘การตลาดออนไลน์’ (online marketing) การตลาดดิจิทัล

(Digital Marketing) หมายถึงการตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์ดิจิทัล เช่นคอมพิวเตอร์ และ 
โทรศัพท์มือถือ เป็นสื่อกลางในการโปรโมทสินค้าหรือบริการ ภาพยนตร์เองก็สามารถใช้ช่องทางการตลาดดิจิทัล 
เช่น ใช้ในรูปแบบของ search engine, social media, email และ website เพ่ือเข้าหาลูกค้าซึ่งก็คือผู้ชมได้  

Social Media Marketing หมายถึงการสื ่อสารกับผู ้ชมหรือกลุ ่มเป้าหมายผ่านช่องทางหรือทาง
แพลตฟอร์มที ่ เร ียกว่า Social Media ต่างๆ โดยที ่ช ่องทางที ่คนมักนิยมใช้กันก็คือ Facebook, Twitter, 
Instagram และ Line ซึ่งบริษัทภาพยนตร์หรือผู้สร้างภาพยนตร์ก็สามารถนำมาใช้ในการทำการตลาดหรือการ
นำเสนอเนื้อหาต่างเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความต้องการชมภาพยนตร์ได้ดี 

ช่องทางการตลาดดิจิทัลนั้นมีหลากหลาย แต่ในที่นี้จะขอนำเสนอในส่วนที่สามารถนำมาปรับใช้ในการทำ
การตลาดดิจิทัลภาพยนตร์ 

บล็อก (Blog) 
ส่วนมากจะมาในรูปแบบการเขียนบทความลงเว็บไซต์ หรือลง Facebook การให้รายละเอียดเกี่ยวกับ

ภาพยนตร์เป้าหมายหลักก็คือการเชิญชวนให้ผู้อ่านเกิดการอยากรับชมภาพยนตร์ อีกทั้งยังเป็นการให้ความรู้แก่
ผู้ชมและแสดงความเชี่ยวชาญของผู้เขียน 

วิดีทัศน์ (Video)  
เนื้อหาของภาพยนตร์ในรูปของคลิป สามารถสร้างความสนใจและกระตุ้นให้เกิดความต้องการชมได้ใน

ลักษณะเดียวกันกับTeaser  การแสดงเนื้อหาในรูปของคลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับการสร้างตัวตนให้กับภาพยนตร์
และมีผลการวิจัยยืนยันว่าสามารสร้างความโน้มน้าวใจได้ในอันดับต้นๆ ของการตลาดดิจิทัล 

การดาวน์โหลดต่างๆ – เว็บไซต์อาจจะทำการแจกข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ชนิดต่างๆ เช่น สถานที่ถ่าย
ทำ ตัวละคร ผลงานนักแสดง หรือภาพยนตร์ภาคก่อนหน้า เพ่ือให้สามารถดาวน์โหลดได้ ส่วนมากแล้วจะเป็นการ
แลกไฟล์ข้อมูลกับผู้ชม เช่น อีเมล ชื่อ เพ่ือให้สามารถติดต่อคนกลุ่มนี้ได้ผ่านวิธีการอ่ืนๆ 

Search Engine Optimization (SEO) 
เป็นการปรับแต่งเว็บไซต์ให้จัดอันดับได้ดีขึ้นใน Search Engine ต่างๆ ที่คนส่วนใหญ่รู ้จักกันดีก็คือ 

Google การที่ได้อันดับใน Google หมายถึงว่าจะต้องทำให้มีผู้เข้าเว็บไซต์มากขึ้น การเพิ่มคนเข้าเว็บไซต์ผ่าน 
SEO ซึ่งวิธีนี้ เหมาะสำหรับธุรกิจภาพยนตร์ที่มีเว็บไซต์ หรือ บล็อก และพร้อมที่จะลงทุนระยะยาวเพื่อสร้าง
เนื้อหาต่างๆ การตลาดดิจิทัลด้วย SEO ควรจะดูในส่วนนี้ 
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On Page SEO – เป็นการทำ SEO ที่เราสามารถควบคุมได้มากที่สุด หมายถึงการสร้าง Content หรือ
จัดหน้าเว็บไซต์ เช่น การตั้งชื่อหน้า จัดหัวข้อหลัก หัวข้อย่อย และทำ Link ระหว่างหน้าในเว็บไซต์ให้เข้าถึงกัน  

Off Page SEO – หมายถึงกิจกรรมที่ควรทำนอกเหนือจากการปรับแต่งเว็บไซต์ โดย Google จะทำการ
พิจารณาจำนวน Link ที่เว็บไซต์อ่ืนโยงเข้ามาถึงบทความในเว็บไซต์ด้วยในลักษณะที่น่าสนใจหรือได้รับความนิยม
มากน้อยเพียงไร ยิ่งมีคน Link เข้ามาเยอะ เว็บยิ่งได้ตำแหน่งดี การทำ Off Page SEO ที่ดีคือการเข้าหาเว็บไซต์
อ่ืนในอุตสาหกรรมเพ่ือทำการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของเรา 

Technical SEO – เป็นการทำ SEO ที่ค่อนข้างยาก เพราะต้องใช้ทักษะเฉพาะตัวมาก การออกแบบ
โครงสร้างเว็บไซต์ การจัดการ code หลังบ้าน หรือแม้แต่การปรับขนาดของรูปภาพและวีดีโอในเว็บไซต์ 
เป้าหมายหลักก็คือการทำให้เว็บไซต์เร็วขึ้นและทำให้ Google อ่านข้อมูลเว็บไซต์เราได้ง่ายขึ้น  

การติดตามข่าวสารการตลาดดิจิทัล การตลาดออนไลน์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ซึ่งหัวใจหลักของ
นักการตลาดดิจิทัลก็คือ ความสามารถในการตามทิศทางทางการตลาด และเครื่องมือใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในทุกเวลา
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวที่ทันต่อต่อเหตุการณ์ (Tiger, 2020) 

 
อภิปรายผลวิจัยและข้อเสนอแนะ  
 พฤติกรรมการรับชมภาพยนตร์ของผู้ชมในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนไปมาก โดยเฉพาะปัจจัยที่ในอดีตพบว่า 
ขึ้นอยู่กับนักแสดงนำ แต่ปัจจุบัน ปัจจัยด้านนักแสดงแทบไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญ รวมทั้งรางวัลซึ่งถือเป็นสิ่งที่
สำคัญในอดีต ก็ได้ลดทอนความสำคัญลง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับความสำคัญของโรงภาพยนตร์ที่ปัจจุบัน
มักไม่ได้รับการนำมากล่าวว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจชมภาพยนตร์เช่นกัน และเมื่อปัจจัยที่กระตุ้นการ
รับชมภาพยนตร์ได้เปลี่ยนไป ทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ก็จำเป็นต้องเพ่ิมเติมหรือ
เน้นเฉพาะบางเรื่อง ซึ่งผลการวิจัยพบว่ามีทั้งสิ ้น 7 ทักษะ กล่าวคือบทภาพยนตร์ถือเป็นหัวใจสำคัญ ทักษะ
ทั้งหมดนี้ควรจะเป็นพื้นฐานที่จำเป็นต้องปรากฏในบัณฑิตเอกภาพยนตร์พันธุ์ใหม่ที่จำเป็นต้องมีทุกคน ในการ
ตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์นั้น ผู้ชมส่วนใหญ่ให้ความสนใจและพิจารณาบทภาพยนตร์ก่อนเป็นอันดับแรก 
รวมทั้งเมื่อทำการวิจารณ์ภาพยนตร์สิ่งที่นักวิจารณ์ภาพยนตร์มักให้ความสำคัญก็คือบทภาพยนตร์ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Nebenzahl, I., & Secunda, E. (1993) และยังสามารถยืนยันได้จากผลการวิจัยของ นัฎฐิยา 
เมืองอินทร์ (2551) ที่ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ไทยของนักศึกษามหาลัยวิทยาลัย
เชียงใหม่ ที่กล่าวว่าปัจจัยด้านองค์ประกอบภาพยนตร์ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกชมภาพยนตร์ไทยคือ เนื้อหาสาระ
และแนวของภาพยนตร์ ซึ ่งถือเป็นส่วนเกี ่ยวข้องกับการเขียนบท ทำให้เห็นว่าทักษะนี้จำเป็นมากสำหรับ
ภาพยนตร์  

นอกจากนี้ยังพบว่า การเข้าใจรูปลักษณ์และความรู้สึกของภาพยนตร์ (Mise-en-scène) เป็นความรู้ที่ทำ
ให้สามารถสร้างสรรค์งานภาพยนตร์มีความสวยงานและประณีต ซึ่งต้องอาศัยความรู้ด้านอวัจนภาษาเข้ามาเสริม 
การออกแบบ Mise-en-scène ถือเป็นทักษะและความรู้ที่สำคัญ Mise-en-scène โดยทั่วไป ยังเป็นแนวความคิด
ที่ใช้สำหรับวางโครงในการวิจารณ์ภาพยนตร์ได้ด้วย ส่วนทักษะด้านการตลาดดิจิทัล ถือเป็นส่วนที่ให้ผลงานที่
สร้างขึ้นได้รับการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดความต้องการเข้าชม ซึ่งสามารถยืนยันได้จากผลการวิจัยของ ธนภรณ์  
ฌายีเนตร (2561) ว่าต้องใช้ควบคู่กับทักษะด้านการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูด อ่านและเขียน ซึ่งบุคลากรใน
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ยุคนี้จำเป็นต้องมีความรู้และสามารถทำได้เอง ซึ่งทักษะทั้ง 7 ซึ่งประกอบด้วย 1. ทักษะ
ด้านการสื่อสาร 2. ทักษะการเขียนบทภาพยนตร์ 3. การเข้าใจรูปลักษณ์และความรู้สึกของภาพยนตร์ 4. ทักษะ
การตัดต่อและการใช้เทคนิคพิเศษ 5. ทักษะการทำตัวอย่างภาพยนตร์ 6. ทักษะการรีวิวภาพยนตร์ และ 7. ทักษะ
การตลาดดิจิทัล อีกทั้งทักษะทั้งหมดก็มีความสัมพันธ์กันด้วยเช่นกัน ดังนั้นทักษะเหล่านี้จึงมีความจำเป็นต้อง
ปรากฏในตัวนักศึกษาเอกภาพยนตร์ ซึ่งการเรียนการสอนในหลักสูตรจำเป็นต้องมีการฝึกปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษา
เกิดความชำนาญและมีทักษะพร้อมใช้เมื่อสำเร็จการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1. ในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ ควรจัดให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อจะสามารถออกแบบการเรียนการ

สอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานการณ์ของประเทศ 
2. ในการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตินั้น ต้องกำหนดแนวทางเพ่ือให้หลักสูตรมีสัดส่วนของ

การปฏิบัติในสัดส่วนที่มากขึ้น  
3. ต้องมีมาตรการในการวางระบบการพัฒนาทักษะของผู้สอนให้ทันสมัย ต่อการเปลี่ยนแปลงของ

เครื่องมือและเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 
4. ต้องมีการกำหนดเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อรองรับรูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

ผลการวิจัยสามารถสามานำไปใช้ประโยชน์ได้ใน 2 ลักษณะคือ 
1. ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาเอกภาพยนตร์ เพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นใน

การสร้างภาพยนตร์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ชมในยุคปัจจุบันและอนาคต 
2. ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภาพยนตร์ และเป็นข้อมูลสำหรับการ

พัฒนาตนเอง เพ่ือให้มีทักษะที่จำเป็นในการสร้างภาพยนตร์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ชมผู้ชมในยุคปัจจุบัน
และอนาคต 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษาครั้งนี้ อยู่บนพื้นฐานของการทำวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งผลการศึกษาที่ได้อยู่ในรูปเชิงปริมาณ ให้
ข้อมูลในเชิงตัวเลขเพ่ือนำมาวิเคราะห์ในเชิงสถิติ ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ เช่น 
การทำ Focus Group การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) เพื่อศึกษาในแต่ละประเด็นให้ละเอียดมาก
ขึ้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับเป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาต่อไป 

2. การศึกษาครั้งนี้ เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งการวิจัยครั้งต่อไปสามารถขยาย
ขอบเขตเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้ลึกและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
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Enhancing Learning Ability in Abstract Concept for Learners with Dynamic Group 
Processes in Academic Service Activities 

วรรณฤดี แก้วมีศรี1* และมนัส ใจมะสิทธิ์1 

 
บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และความเข้าใจของผู้เรียนจำนวน 7 คนใน
รายวิชาพอลิเมอร์และกระบวนการผลิตทางพอลิเมอร์ (246223) ซึ่งเป็นเนื้อหาเชิงนามธรรมเกี่ยวกับสัณฐานวิทยา
ของพอลิเมอร์ ใช้กระบวนการกลุ่มพลวัตเพ่ือเป็นกลยุทธ์ส่งเสริมผู้เรียนโดยผ่านกิจกรรมบริการวิชาการและพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์ในการเป็นผู้ดูแลกิจกรรมในครั้งนี้ ทำการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 88 คน จากโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เพ่ือ
สะท้อนสมรรถนะและความรู้ของผู้ดูแลกิจกรรม เครื่องมือที่ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยกระบวนการ
กลุ่มพลวัต ระดับความพึงพอใจในประเด็นคำถามข้อที่ 3, 6, 9 และ 10 ในแบบสอบถาม และคะแนนหลังการ
ทดสอบของผู้เรียน ทำการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (ผู้ดูแลกิจกรรม) ด้วยกระบวนการกลุ่ม
พลวัตโดยใช้การทดสอบความเป็นอิสระไคสแควร์และการทดสอบแบบที ที่ระดับความมีนัยสำคัญที่ 0.05 มี 2 
ประเด็นที่ใช้สำหรับการประเมินผลการใช้กระบวนการกลุ่มพลวัตเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน
ประกอบด้วย (1) ควรมีระดับความพึงพอใจต่อประเด็นคำถามข้อที่ 3, 6, 9 และ 10 ในแบบสอบถามที่มากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 75 และ (2) ควรมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบของผู้เรียนหลังจากมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วย
กระบวนการกลุ่มพลวัตในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 ผลการวิจัยพบว่าการใช้
กิจกรรมบริการวิชาสามารถเอ้ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหาเชิงนามธรรมเกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ได้ 
ถึงแม้ว่าคะแนนทดสอบเฉลี่ยของผู้เรียนจะอยู่ที่ร้อยละ 76.25±18.04 ซึ่งน้อยกว่าค่าที่คาดหวัง แต่จากผลการ
ประเมินในประเด็นแรกสามารถบอกได้ว่าการจัดกิจกรรมการทดลองด้วยกระบวนการกลุ่มพลวัตในกิจกรรมบริการ
วิชาการช่วยเพ่ิมความเข้าใจและความสามารถในการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้เรียนได้  
คำสำคัญ: กระบวนการกลุ่มพลวัต, กิจกรรมบริการวิชาการ, ทักษะการเรียนรู้, เนื้อหาเชิงนามธรรม, ผู้ดูแลกิจกรรม 
 
ABSTRACT 

The purpose of this research was to build up the learning skills and the understanding 
of the 7 learners in Polymers and Polymer Processing (246223), which concerned about the 
abstract concept in polymer morphology. The dynamic group process was induced as a 
strategy to encourage the learners through the academic service activity and learning skills 
was developed through the experiencing practice as a moderator in this activity. The 
satisfaction of eighty-eight participated senior high school students at Pracharatthummakun 
School, Ngao, Lampang on this activity was evaluated to reflect the performance and 
knowledge of the moderators. The instruments used to collect the data included the dynamic 
group process, the satisfaction on the aspects of the questions number 3, 6, 9 and 10 in the 
questionnaires, and the post-testing score of the learners in the topic of the polymer 
morphology. The learning achievement of the learners (moderators) by using the dynamic 
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group process via the activity was statically analyzed by Chi-square test of independence and 
t-test at the 0.05 level of statistical significance. The 2 criteria for evaluation the effect of 
utilizing the dynamic group process to empower the learning skill of the learners consisted of 
(1) the satisfaction on the aspects of questions number 3, 6, 9 and 10 in the questionnaires 
should be  75% and (2) the testing scores of the learners which carried out by means of 
post-learning experience involving group process in the academic service activity should be  
 80%. The research findings showed that utilizing of the academic service activity could 
facilitate the learners to understand the abstraction about the polymer morphology. Although 
the average testing scores of the learners was 76.25±18.04 % which less than the expected 
value but the evaluated results from the first criterion could mention that the experiment 
involving the dynamic group process in the service activity improve the understanding and 
learning ability of the participants and learners. 
Keywords: dynamic group process, academic service activity, learning skills, abstract concept, moderators 
 
บทนำ 

การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนับสนุนให้เกิดปฏิกิริยาสัมพันธ์ (Interaction) ของสมาชิก
ที่อยู่ในกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นๆ จะส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้และทำให้กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งปฏิกิริยาสัมพันธ์เป็นการแสดงออกต่อกันของบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
กิจกรรมในขณะนั้น การแสดงพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มล้วนมีอิทธิพลทั้งในแบบที่ส่งเสริม พัฒนาและ
ทำลายกันได้ในคราวเดียวกัน ซึ่งอาจจะเรียกว่า พลังกลุ่ม (Dynamic group) กระบวนการกลุ่ม (Group 
process) หรือ พลวัตกลุ่ม (Group dynamics) โดยมีวัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้
กำหนดไว้ (นันทนา ตันตระรัตน์, 2550) กระบวนการกลุ่มพลวัตสามารถทำเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งทำ
ให้ผู้เรียนได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนั้นๆ และเกิดปฏิกิริยาสัมพันธ์ต่อกันภายในกลุ่ม ทั้งกาย วาจา อารมณ์ 
ความรู้สึก กิริยาท่าทาง และบรรยากาศภายในกลุ่ม ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวในลักษณะต่อเนื่องเสมอ 
กระบวนการกลุ่มพลวัตยังเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมที่ทำให้ลดความขัดแย้ง ทำให้เกิดการระดมสมอง (Brain 
storming) จากสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ เกิดการทำงานเป็นทีมภายใต้
ระบบการเรียนรู้ในรูปแบบเดียวกัน สมาชิกมีโอกาสวิเคราะห์ วิพากษ์ และมีส่วนร่วมในการหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา ผู้สอนเลือกใช้กระบวนการกลุ่มพลวัต (Dynamic group process) เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์
ของผู้เรียนซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่ม เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ขณะเดียวกับผู้สอนก็
สามารถใช้กิจกรรมกระบวนการกลุ่มพลวัตในการวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน และใช้สำหรับเก็บ
ข้อมูลพิจารณาพฤติกรรมของผู้เรียนและสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังของพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้จาก (1) 
อะไรบ้างที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นั้น (2) การแสดงออกของสมาชิก และ (3) พฤติกรรมของสมาชิกต่อผลสำเร็จ
ของกลุ่ม เป็นต้น (นิรันดร์ จุลทรัพย์, 2540) ระหว่างการจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มพลวัตนั้น สมาชิกในกลุ่ม
จะต้องให้ความเคารพยอมรับในบทบาทของกันและกันทั้งในบทบาทของผู้นำและผู้ตาม เพื่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหา พัฒนา และจะนำไปสู ่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ในรูปแบบของ
กรณีศึกษาที่ผู้สอนหรือวิทยากรกำหนดให้ ซึ่งผู้สอนสามารถทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ไม่น่าเบื่อ และ
กระตุ้นให้ผู้เรียนและสมาชิกของกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม
พลวัตประกอบด้วย วิทยากร กลุ่มเป้าหมาย การบริหารเวลาในการจัดกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม และสื่อ
อุปกรณ์ที่ใช้ทำกิจกรรม ต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อม มีการกำหนดขั้นตอนการดำเนิน กิจกรรม 
รูปแบบของกิจกรรมต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มี
ความผ่อนคลายและผู้เรียนมีอิสระจากกรอบความคิดของผู้สอน โดยผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนบทบาทสู่การเป็น
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โค้ชหรือผู้เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งการเป็นผู้เอ้ืออำนวยให้เกิดการเรียนรู้จะมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ 
ความเข้าใจเอาใจใส่ที ่ถูกต้อง (Accurate empathic understanding) การยอมรับโดยปราศจากเงื ่อนไข 
(Unconditional acceptance) และความเหมาะสมสอดคล้องตามความเป็นจริง (Congruence) ผู้สอนควร
ทำหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย กำหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของกิจกรรมที่ชัดเจน มี
บทบาทและทำหน้าที่เป็นผู้เอื ้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ (Facilitator) ซึ่งลักษณะกิจกรรมควรกระตุ ้นให้
ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความอยากรู้ อยากมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม มีขั ้นตอนการถ่ายทอดความรู้แ ละ
ประสบการณ์ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก การอภิปรายร่วมกัน และนำไปสู่ขั ้นสรุปตาม
เป้าหมายที่ได้กำหนดเอาไว้ หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นประเมินโดยที่ผู้สอนทำการประเมินผลและพิจารณาความ
สอดคล้องของกิจกรรมและผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกิจกรรม ซึ่งการประเมินผลสามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น 
การสังเกต การใช้แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ เป็นต้น (ทองเรียน อมรัชกุล, 2520 ) ซึ ่งกิจกรรม
กระบวนการกลุ่มพลวัตที่เกิดจากการดำเนินงาน โดยผู้เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนั้น 
จะส่งผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนหรือสมาชิกในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนด
ไว้ และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนและผู้เรียนได้ด้วย เนื่องจากผู้เรียนหรือสมาชิกในกลุ่มมี
ความสามารถในการเรียนรู้และความสนใจในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นกระบวนการสอนหรือการจัด
กิจกรรมเสริมจึงต้องอาศัยเทคนิคที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการตอบสนองความสนใจและการมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ของผู้เรียนหรือสมาชิกในกลุ่มได้ ซึ่งเทคนิคกระบวนการกลุ่มพลวัตนับเป็นหนึ่งในเทคนิคการจัดกิจกรรม
เสริมหรือกระบวนการสอน ที่สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ ยนความรู้ ความคิดเห็น โดยมี
เป้าหมายเดียวกันในการแก้ปัญหาให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ รูปแบบของการจัดกิจกรรมที่ใช้เสริมในรายวิชา
โดยผ่านกระบวนการกลุ่มพลวัต อาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสมของพฤติกรรมกลุ่มและ
วัตถุประสงค์ของเนื้อหา ที่ผู้สอนต้องการใช้เพ่ือให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น การระดมความ
คิดเห็น เกม บทบาทสมมติ สถานการณ์จำลอง กรณีตัวอย่าง การแสดงละคร การแบ่งกลุ่มย่อย (ทิศนา แขม
มณี, 2545) ซึ่งผู้สอนสามารถประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการทำกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม
พลวัตได้จาก 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) ซึ่งเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านความคิดที่
สามารถวิเคราะห์แยกแยะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและสภาพแวดล้อมได้ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้าน
จิตพิสัย (Affective domain) เป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจ เข้าใจตนเองและความแตกต่าง
ระหว่างตนเองและผู้อื่น และด้านทักษะพิสัย (Psychomotor) เป็นพฤติกรรมการแสดงออกของกริยาท่าทาง 
การมีทักษะในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา การประเมินและจัดการอารมณ์ของตนเองเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่
แตกต่างหรือมีแรงกดดันที่ก่อให้เกิดความเครียดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (World Health Organization, 
1999) นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถประเมินพฤติกรรมและสมรรถนะของผู้เรียนจาก “ทักษะชีวิต” 5 ด้าน 
ได้แก่ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility and adaptability) ความเป็นผู้มีความคิดริเริ่มและเป็นผู้นำ 
(Initiative and self-direction) ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and cross-cultural 
skills) การเพิ ่มผลผลิตและการรู ้ร ับผิด (Productivity and accountability) และภาวะผู ้นำและความ
รับผิดชอบ (Leadership and responsibility) ซึ่งเป็นทักษะที่จะทำให้กลายเป็นประชากรที่มีคุณภาพและ
ศักยภาพในสังคม สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และยังนำไปใช้กับการ
ประกอบอาชีพได้ (Binkley et al., 2012; Partnership for 21st Century Skills, 2014) กระบวนการเรยีนรู้
ของผู้เรียนแต่ละคนมีปัจจัยที่ทำให้เข้าถึงผลสัมฤทธิ์แตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นด้านทัศนคติ การปรับตัว พ้ืน
ฐานความรู้ พฤติกรรมส่วนบุคคล และประสบการณ์ของผู้เรียน ซึ่งทำให้มีผลต่อการสร้างความเข้าใจในการต่อ
ยอดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา (ประสาท อิศรปรีดา, 2547) สำหรับการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และผล
คะแนนสอบของผู้เรียนในรายวิชาพอลิเมอร์และกระบวนการผลิตทางพอลิเมอร์ (246223) ซึ่งเป็นรายวิชาเอก
บังคับของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่าในแต่ละภาคการศึกษาที่เปิดให้มีการลงทะเบียนเรียนนั้น ผู้เรียนมักจะมีความเข้าใจ
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เนื้อหาภาคทฤษฎีที่คลาดเคลื่อน (Misconception) อยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะในหัวข้อที่มีเนื้อหาเชิงนามธรรม 
ที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ของคุณลักษณะเฉพาะเชิงโครงสร้างโมเลกุลของพอลิเมอร์กับคุณลักษณะปรากฏทาง
กายภาพ (Physical appearance) ของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพอลิเมอร์ กล่าวพอสังเขปคือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพอ
ลิเมอร์ที่มีความโปร่งใสจะเกิดจากโครงสร้างโมเลกุลแบบอสัณฐาน (Amorphous) ซึ่งเป็นการจัดเรียงตัวอย่าง
หลวมๆ ของสายโซ่พอลิเมอร์ ขณะที่การจัดเรียงตัวของสายโซ่อย่างเป็นระเบียบซึ่งก่อให้เกิดโครงสร้างโมเลกุล
แบบสัณฐาน (Crystalline) เนื่องจากมีพันธะเคมีที่แข็งแรงจะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพอลิเมอร์มีลักษณะขุ่น
หรือทึบแสง (Fried, 1995) เดิมทีผู้สอนได้จัดให้มีการเรียนการสอนในหัวข้อนี้ทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ
การด้วยวิธีการสอนที่มีลักษณะแบบ Passive learning และ Active learning ควบคู่กันไป แต่ก็ยังพบว่าผล
คะแนนของผู้เรียนในหัวข้อดังกล่าวนี้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าที่ควร  และผู้เรียนส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนที่นำคุณลักษณะปรากฏทางกายภาพของพอลิเมอร์ไปผูกกับสภาพความเป็นผลึกของแร่ธาตุ เช่น 
เพชร ทั้งนี้เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่สังเกตว่า เพชรมีความใสและเข้าใจเองว่าวัสดุที่มีความ
ใสเกิดจากลักษณะโครงสร้างที่มีความเป็นผลึก (Crystallinity) หรือโครงสร้างแบบสัณฐาน จึงทำให้ผู้สอน
เลือกหัวข้อ “สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์” ซึ่งเป็นหัวข้อที่อยู่ในรายวิชาพอลิเมอร์และกระบวนการผลิตทางพอ
ลิเมอร์ (246223) โดยเนื้อหาของหัวข้อดังกล่าวมีลักษณะเชิงนามธรรม ผู้สอนทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อทำการศึกษาวิจัยในชั้นเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู ้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของ
คุณลักษณะปรากฏทางกายภาพกับคุณลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ (Morphology of polymers) 
เพื่อนำไปใช้สำหรับการจำแนกประเภทของพอลิเมอร์ และทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้พอลิเมอร์สำหรับการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถต่อยอดประยุกต์ใช้เนื้อหาในหัวข้อดังกล่าวนี้กับ
หัวข้อการจำแนกประเภทและการคัดแยกขยะพลาสติกในรายวิชาการนำพอลิเมอร์มาแปรใช้ใหม่ (246423) 
ซึ่งเป็นรายวิชาเอกเลือกในหลักสูตรนี้ได้อีกด้วย  

บทความวิจัยนี้ผู้สอนมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงนามธรรม ให้กับผู้เรียน
จำนวน 7 คน ในรายวิชาพอลิเมอร์และกระบวนการผลิตทางพอลิเมอร์ (246223) โดยเลื อกใช้กระบวนการ
กลุ ่มพลวัตกับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการค่ายวิทยาศาสตร์ ซึ ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที ่มีกลุ่ม
ผู้รับบริการคือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 88 คน จากโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว 
จังหวัดลำปาง ผู้สอนได้มอบหมายให้ผู ้เรียนทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลกิจกรรม โดยผู้สอนปรับบทบาทมาเป็นผู้
เอื ้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ และทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการใช้กิจกรรมบริการวิชาการด้วย
กระบวนการกลุ่มพลวัตที่มีผลต่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู ้ของผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือทางสถิติที่
เหมาะสมกับขนาดของกลุ่มตัวอย่างแต่ละประเภท และคำนึงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ผู้สอนต้องการศึกษา
จากกลุ่มตัวอย่าง กล่าวคือ ผู้สอนเลือกใช้การทดสอบแบบที (t-test) ชนิด One-sided test กับกลุ่มตัวอย่าง
ผู้เรียน และเลือกใช้การทดสอบความเป็นอิสระไคสแควร์ (2-test of independence) กับความถี่ในการ
แสดงความพึงพอใจในการให้บริการ โดยการตอบข้อคำถามในแบบสอบถามที่เป็นข้อมูลป้อนกลับจากกลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียน เพ่ือใช้เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นผลของการฝึกประสบการณ์ของผู้เรียน จากการจัดกิจกรรม
บริการวิชาการที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ในหัวข้อที่เป็นเนื้อหาเชิงนามธรรม และ
ทำการคำนวณหาค่าสถิติเพ่ือการพิสูจน์สมมติฐานที่ผู้สอนกำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 
วิธีดำเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

การศึกษาผลของการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาพอลิเมอร์และกระบวนการผลิต
ทางพอลิเมอร์ (246223) ด้วยกระบวนการกลุ่มพลวัต โดยเปลี่ยนบทบาทของผู้เรียนในรายวิชานี้ให้เป็นผู้ดแูล
กิจกรรมบริการวิชาการ ในหัวข้อ “ผลึกในพอลิเมอร์มีความสำคัญอย่างไร” ซึ่งเป็นหัวข้อที่เก่ียวข้องกับสัณฐาน
วิทยาของพอลิเมอร์ ทั้งนี้ผู้สอนได้นำมาเป็นกรณีศึกษาในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และความเข้าใจเนื้อหา



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (ควอท)  วันท่ี 25-26 มีนาคม 2564 
 

38 
  

เชิงนามธรรมให้กับผู้เรียน โดยศึกษาจากความสัมพันธ์ของการใช้กิจกรรมบริการวิชาการด้วยกระบวนการกลุ่ม
พลวัตที่มีต่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู ้ให้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้เรียนในรายวิชาพอลิเมอร์และ
กระบวนการผลิตทางพอลิเมอร์ (246223) จำนวน 7 คน ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 โดยให้ผู ้เรียนได้ทำ
หน้าที่เป็นผู้ดูแลกิจกรรมบริการวิชาการให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของ
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อำเภองาว จังหวัดลำปาง จำนวน 88 คน ซึ่งเป็นอีกกลุ่มตัวอย่างที่ผู้สอนได้ใช้
ข้อมูลจากผลประเมินระดับความพึงพอใจเพื่อสะท้อนความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์และเนื้อหาของกิจกรรม
บริการวิชาการของค่ายวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ (SC4310) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
เครื่องมือวิจัย  

ผู้สอนทำการประเมินความสัมพันธ์ของการใช้กิจกรรมบริการวิชาการโดยใช้กระบวนการกลุ่มพลวัต
เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความเข้าใจเนื้อหาและทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาพอลิเมอร์และ
กระบวนการผลิตทางพอลิเมอร์ (246223) ในหัวข้อ “สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์” ซึ่งเป็นเนื้อหาเชิงนามธรรม 
โดยพิจารณาความสัมพันธ์ในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกระบวนการกลุ่มพลวัตจาก 2 
ประเด็น ดังนี้ ประเด็นที่ (1) พิจารณาจากระดับความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้า
ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการในหัวข้อ “ผลึกในพอลิเมอร์มีความสำคัญอย่างไร” ต่อข้อคำถามปลายปิดแบบให้
ผู้ตอบจัดลำดับความสำคัญ (rank order) ในแบบสอบถามข้อที่ 3, 6, 9 และ 10 จากข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ 
ภายหลังจากการทำกิจกรรมบริการวิชาการ โดยแบบสอบถามได้ผ่านการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อ
คำถามกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ( IOC; index objective consequence) และใช้การทดสอบความเป็น
อิสระไคสแควร์ (2-test of independence) ที่ระดับความมีนัยสำคัญที่ 0.05 สำหรับกลุ่มตัวอย่างนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 88 คน ทำการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจจากจำนวนนักเรียนที่ตอบ
แบบสอบถามมากกว่าร้อยละ 90 (จากจำนวนนักเรียน 88 คน) ทั้งนี้เพื่อพิสูจน์ว่าการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการด้วยกระบวนการกลุ่มพลวัตมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมและเสริมสร้างทักษะ
การเรียนให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และหากการใช้กระบวนการกลุ่มพลวัตสามารถเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนให้เห็น
ผลของการฝึกประสบการณ์ของผู้เรียน จากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการท่ีจะนำไปสู่การเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในหัวข้อที่เป็นเนื้อหาเชิงนามธรรมได้นั้น ค่าระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างนี้ภาย
หลังจากการทำกิจกรรมบริการวิชาการด้วยกระบวนการกลุ่มพลวัตที่มีต่อข้อคำถามข้อที่ 3, 6, 9 และ 10 ควร
จะมีระดับความพึงพอใจที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 และประเด็นที่ (2) พิจารณาจากผลคะแนนสอบเฉลี่ย
ของผู้เรียนในรายวิชาพอลิเมอร์และกระบวนการผลิตทางพอลิเมอร์ (246223) จำนวน 7 คน ภายหลังจากการ
เรียนในเนื้อหาที่เกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ซึ่งเป็นเนื้อหาเชิงนามธรรม และจากการทำหน้าที่เป็น
ผู้ดูแลกิจกรรมบริการวิชาการด้วยกระบวนการกลุ่มพลวัตในครั้งนี้ ผู้สอนทำการพิสูจน์สมมติฐานสำหรับกลุ่ม
ตัวอย่างนี้ด้วยการทดสอบแบบที (t-test) ชนิด One-sided test ที่ระดับความมีนัยสำคัญที่ 0.05 กล่าวคือ 
หากการใช้กระบวนการกลุ่มพลวัตกับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการสามารถเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในเนื้อหาเชิงนามธรรมในหัวข้อ “สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์” ได้จริง กลุ่มผู้เรียนควรจะมีผลคะแนน
สอบเฉลี่ยจากการสอบวัดประเมินผลความรู้ในหัวข้อดังกล่าวได้มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้สอนเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท้ัง 2 ประเภทด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างผู้เรียน
ในรายวิชาพอลิเมอร์และกระบวนการผลิตทางพอลิเมอร์ (246223) จะได้รับการสอนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ทั้งในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ โดยผู้สอนได้ทำการสอนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นผลึกของพอลิเมอร์และให้ผู้เรียนได้ทราบวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) มีการใช้สื ่อการสอน PowerPoint สำหรับการสอนในรูปแบบ Passive learning และ 
Active learning เพ่ือให้ความรู้กับผู้เรียนตามทฤษฎีและเกิดการจดจำนิยาม ควบคู่ไปกับการกระตุ้นให้ผู้เรียน
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ในชั้นเรียนร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับคุณลักษณะปรากฏทางกายภาพของพอลิเมอร์ตามความ
เข้าใจของผู้เรียน ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนในห้องเรียนดังกล่าวนี้ ทำให้ผู้สอนเล็งเห็นถึงความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนของผู้เรียน ดังนั้นผู้สอนจึงเลือกใช้กลยุทธ์การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
พลวัตในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในหัวข้อ
ที่เกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ซึ่งเป็นเนื้อหาเชิงนามธรรม ซึ่งผู้สอนคาดว่าจะทำให้ผู้เรียนได้มีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปตามทฤษฎีมากข้ึน ทั้งนี้ผู้สอนได้ทำการประเมินผลผู้เรียนจากระดับผลคะแนน
จากการทำแบบทดสอบในหัวข้อดังกล่าวภายหลังจากที่ผู ้เรียนได้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลกิจกรรมแล้ว โดยใช้
แบบทดสอบข้อเขียนแบบอัตนัยซึ่งประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน 5 ข้อ (คะแนนรวมคิดเป็น 85 คะแนน) ซึ่ง
เป็นหัวข้อ “สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์” กำหนดให้ผู้เรียนมีเวลาในการทำแบบทดสอบ 3 ชั่วโมงในห้องเรียน
ที่ใช้สอนตามที่กำหนดไว้ในตารางสอน และผู้สอนได้ทำการพิจารณาผลที่เกิดกับผู้เรียนตามสมมติฐานข้อที่ (2) 
โดยที่หากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการด้วยกระบวนการกลุ่มพลวัตมีผลต่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ให้กับผู้เรียนในหัวข้อ “สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์” ได้จริง ผู้เรียนทั้ง 7 คน ควรมีระดับผลคะแนนจากการทำ
แบบทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (หรือต้องมีคะแนนมากกว่า 68 คะแนน) และผู้สอนยังได้ทำการประเมินผล
ของการใช้กระบวนการกลุ่มพลวัตกับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จากแบบสอบถามที่ให้นักเรียนจำนวน 88 คน ทำการตอบทุกข้อคำถามปลายปิด
แบบให้ผู้ตอบจัดลำดับความสำคัญ จากระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดหรือต้องปรับปรุงที่ค่าระดับเท่ากับ 1 ที่
ไปถึงระดับความพึงพอใจมากที่สุดเท่ากับ 5 ซึ่งนักเรียนจะได้รับแบบสอบถามภายหลังจากการทำกิจกรรม
บริการวิชาการ แบบสอบถามที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลระดับความพึงพอใจจะประกอบด้วยข้อคำถามทั้งสิ้น 10 
ข้อ โดยผู้สอนจะเลือกพิจารณาระดับความพึงพอใจจากข้อคำถามที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
จัดกิจกรรมมากที่สุดเพียง 4 ข้อ คือ  

ข้อที่ (3) สื่อประกอบการเรียนการสอนสร้างความเข้าใจเรื่องผลึกของพอลิเมอร์  
ข้อที่ (6) ลักษณะเนื้อหา สื่อ และกิจกรรมการทดลองมีผลต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจ  
ข้อที่ (9) การต่อยอดแนวคิดกิจกรรมการทดลองเพ่ือสร้างความเข้าใจเนื้อหาของพอลิเมอร์ และ 
ข้อที่ (10) ประโยชน์จากความรู้เกี่ยวกับผลึกของพอลิเมอร์และประโยชน์จากการใช้ชุดทดลอง  

ผู้สอนได้กำหนดให้ผู้เรียนได้เปลี่ยนบทบาทมาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลกิจกรรม และได้มีส่วนร่วมในการออกแบบ
กิจกรรมโดยจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 7 กลุ่ม ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนจะทำหน้าที่ดูแลและเป็นผู้อำนวยความสะดวก
ให้คำแนะนำนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในกลุ่มของตนเอง นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้รับเอกสารประกอบการ
บรรยายเกี่ยวกับความรู้ด้านสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับประกอบเป็นชุดทดลองเพ่ือ
หาคำตอบในระหว่างที่ทำกิจกรรม และผู้สอนได้มีการใช้ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกหลายชนิด
ประกอบการอธิบาย ขั้นตอนของการทำกิจกรรมเริ่มจากการบรรยายของผู้สอนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และ
เนื้อหาของกิจกรรมบริการวิชาการซึ่งใช้เวลาประมาณ 15 นาที และผู้สอนได้ตั้งคำถามเพื่อให้ผู้ดูแลกิจกรรม
และนักเรียนได้ร่วมกันคิดออกแบบชุดทดลองเพ่ือหาคำตอบด้วยตนเอง จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลกิจกรรม
และนักเรียนในแต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการออกแบบ  และประกอบชุดทดลองภายใน
กลุ่มของตนเองประมาณ 45 นาที และใช้ชุดทดลองที่ออกแบบและประกอบขึ้นในการค้นหาคำตอบและเขียน
ลงในเอกสารใบงานประกอบกิจกรรม แต่ละกลุ่มจะมีเวลา 15 นาทีในการเขียนแผนภาพชุดทดลองที่ออกแบบ
เพ่ือใช้ประกอบการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างกลุ่ม ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ผู้ดูแลกิจกรรมแนะนำตัวและนักเรียนที่ออกแบบและประกอบชุดทดลอง 

 

จากนั้นแต่ละกลุ่มมีเวลาสำหรับการนำเสนอชุดทดลองของตนเองในช่วงการนำเสนอแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกลุ่มเป็นเวลา 10 นาที รูปแบบของการนำเสนอผู้สอนได้ออกแบบให้แต่ละกลุ่มทำการเสนอใน
ลักษณะการเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า และผู้สอนได้เชิญให้คุณครูที่มาดูแลนักเรียนจำนวน 3 คน มีส่วนร่วม
ในการทำกิจกรรมด้วยการแสดงบทบาทเป็นลูกค้าที่ฟังการเสนอขายชุดทดลองของแต่ละกลุ่ม นักเรียนแต่ละ
กลุ่มทำการนำเสนอแนวคิด รูปแบบของชุดทดลอง และผลที่ได้จากการใช้ชุดทดลองที่กลุ่มของตนเองได้
ออกแบบไว้ พร้อมแนะนำจุดเด่นของชุดทดลองของตนเองในการค้นหาคำตอบเกี่ยวกับผลึกของพอลิเมอร์จาก
ใบงาน โดยแต่ละกลุ่มสามารถใช้วิธีการนำเสนอได้อย่างอิสระเพื่อเชิญชวนให้คุณครูที่แสดงบทลูกค้าตัดสินใจ
เลือกชุดทดลองของตนเอง ในการนำเสนอจะไม่มีการกำหนดลำดับของการนำเสนอไว้ล่วงหน้า ซึ่งผู้สอนได้ใช้
วิธีการสุ่มจับกลุ่มผู้นำเสนอและให้กลุ่มผู้นำเสนอก่อนหน้าจับเลือกกลุ่มถัดไปเพื่อมานำเสนอต่อ ผู้สอนได้ให้
อิสระผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรม ได้แก่  

(1) คุณครูที่ทำหน้าที่เป็นลูกค้า  
(2) นักเรียนที่ทำหน้าที่เป็นผู้คิดค้น ออกแบบ ประกอบชุดทดลอง เสนอขายชุดทดลอง และ  
(3) ผู้เรียนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลกิจกรรม  

ในการศึกษาได้ดำเนินขั้นตอนการนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม รวมถึงการคัดเลือกชุดทดลองที่
น่าสนใจภายใต้กระบวนการกลุ่มพลวัต จนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการคัดเลือกลำดับความน่าสนใจของชุด
ทดลอง 3 ลำดับ ที่ลูกค้าประเมินจากการประกอบชุดทดลองและแผนการนำเสนอขาย สำหรับการหาคำตอบ
เกี่ยวกับผลึกของพอลิเมอร์ตามคำถามในใบงาน ซึ่งผู ้สอนจะทำหน้าที่เป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ในระหว่าง
ขั้นตอนการนำเสนอ หลังจากนั้นผู้สอนจึงสรุปปิดท้ายและให้ข้อสังเกตผลการนำเสนอของแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้น
ตลอดระยะเวลาดำเนินกิจกรรม พร้อมได้นำของรางวัลให้กับคุณครูเพื่อมอบให้กับกลุ่มนักเรียนที่มีชุดทดลอง
ซึ่งได้รับการคัดเลือกจำนวน 3 กลุ่มเพ่ือเป็นกำลังใจ ดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 การนำเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูลและตัวแทนกลุ่มรับรางวัลจากคุณครู 
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หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมนักเรียนทุกคนได้รับแบบสอบถามและตอบแบบสอบถามก่อนแยกย้ายกลับ
ภูมิลำเนา จากนั้นผู้สอนได้จัดประชุมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการที่ใช้กระบวนการกลุ่มแบบ
พลวัตกับผู้เรียนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลกิจกรรมทั้ง 7 คน ที่ เพ่ือทวนสอบวัตถุประสงค์และสิ่งที่ผู้เรียนได้รับจาก
การดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการซึ่งเป็นการฝึกประสบการณ์ ในบทบาทของผู้ดูแลกิจกรรมบริการวิชาการ
ด้วยกระบวนการกลุ่มพลวัตในครั้งนี้ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมบริการ
วิชาการโดยอาศัยกระบวนการกลุ่มพลวัต ให้กับผู้เรียนในรายวิชาพอลิเมอร์และกระบวนการผลิตทางพอลิ
เมอร์ (246223) นั้น เนื่องจากจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เรียนในรายวิชามีน้อยกว่า 30 (n  30) ผู้สอนจึง
เลือกใช้การทดสอบแบบที (t-test) ชนิด One-sided test โดยกำหนดให้ H0 คือ ผลคะแนนสอบเฉลี่ยในหัวข้อ
สัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ของผู้เรียนมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 (หรือ H0: �̅�  80%) ส่วน H1 คือ ผล
คะแนนสอบเฉลี่ยในหัวข้อสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ของผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 (หรือ H1: �̅�  80%) ทำ
การวิเคราะห์ที่ระดับความมีนัยสำคัญที่  0.05 และมีองศาความเป็นอิสระเท่ากับ 6 จะได้ค่า t(n-1) เท่ากับ = 
1.9432 และจากการคำนวณหาค่า t ของกลุ่มตัวอย่าง ได้ค่า t เท่ากับ -0.5499 ซึ่งเป็นค่าที่ตกอยู่ในพื้นที่
ปฏิเสธ H0 (Rejected region) ทำให้ยอมรับ H1 หรือกล่าวได้ว่าการใช้กระบวนการกลุ่มพลวัตผ่านการจัด
กิจกรรม ไม่สามารถทำให้ผลคะแนนสอบเฉลี่ยของผู้เรียนในหัวข้อสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์เป็นไปตามที่
คาดหวังไว้ โดยที่จากการประเมินผู้เรียนด้วยการทำข้อสอบอัตนัย พบว่า ค่าเฉลี่ยของผลคะแนนสอบของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นผู้เรียนเท่ากับร้อยละ 76.25 ที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ±18.04 และเมื่อทำการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของการจัดกิจกรรมบริการวิชาการตามข้อคำถามข้อที่ 3, 6, 9 และ 10 ในแบบสอบถามที่เก็บได้
จากนักเรียนจำนวน 88 คน ซึ่งเป็นจำนวนประชากรที่ตอบแบบสอบถาม) ด้วยการทดสอบความเป็นอิสระไคส
แควร์ที่ระดับความมีนัยสำคัญที่ 0.05 โดยกำหนดให้แต่ละข้อคำถามที่เลือกมาเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลจาก
ของการใช้กระบวนการกลุ่มพลวัตในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในหัวข้อที่เป็นเนื้อหาเชิง
นามธรรม โดยผู้สอนเลือกพิจารณาจากความถี่ในการตอบแบบสอบถามของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการในข้อที่ 3, 6, 9 และ 10 ด้วยระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 4-5 เพื่อเป็นตัวชี้วัดว่าการจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการด้วยกระบวนการกลุ่มพลวัตมีผลต่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ ขณะที่หากการจัด
กิจกรรมบริการวิชาการด้วยกระบวนการกลุ่มพลวัตไม่มีผลต่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้สอน
จะพิจารณาจากความถี่ในการตอบแบบสอบถามในแต่ละข้อที่ระดับความพึงพอใจตั้งแต่ 1 -3 ซึ่งการพิจารณา
ความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ผู้สอนได้ตั้งสมมติฐานไว้ ดังนี้ H0 คือ การจัดกิจกรรมบริการวิชาการด้วยกระบวนการ
กลุ่มพลวัตเสริมสร้างทักษะการเรียนรู ้ของผู ้เรียนได้ และ H1 คือ การจัดกิจกรรมบริการวิชาการด้วย
กระบวนการกลุ่มพลวัตไม่สามารถเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยทำการทดสอบนัยสำคัญที่องศา
ความเป็นอิสระเท่ากับ 3 (df = (2-1)(4-1) = 3) ซึ่งค่าวิกฤตจากตารางไคสแควร์ที่ระดับความมีนัยสำคัญที่ 
0.05 และองศาความเป็นอิสระที่ 3 มีค่าเท่ากับ 7.815 และคำนวณค่าไคสแควร์ได้เท่ากับ 2.311 พบว่า 
หลังจากการวิเคราะห์ความถี่ที่แสดงระดับความพึงพอใจต่อข้อคำถามทั้ง 4 ข้อในแบบสอบถามนั้น ทำให้
ยอมรับ H0 หรือกล่าวได้ว่า กิจกรรมบริการวิชาการในครั้งนี้มีเนื้อหา สื่อประกอบการเรียนการสอน กิจกรรม
การออกแบบชุดทดลอง ที่มีผลต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เกี่ยวกับสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์
ได้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำกิจกรรมการทดลองและประโยชน์จากการออกแบบชุทดลองนี้ไปต่อยอด เพ่ือ
สร้างความเข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวกับพอลิเมอร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการนำกระบวนการกลุ่มพลวัตมาใช้เพื่อเป็น
เครื่องมือในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และการปรับเปลี่ยนให้ผู้เรียนได้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแล
กิจกรรมบริการวิชาการด้วยกระบวนการกลุ่มพลวัตนี้ ทำให้ผู้เรียนได้รั บการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
เนื้อหาที่เก่ียวกับสัณฐานวิทยาของพอลิเมอร์ซึ่งเป็นเนื้อหาเชิงนามธรรมได้ 
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สรุปผลการวิจัย  
การจัดกิจกรรมบริการวิชาการด้วยกระบวนการกลุ่มพลวัตนับเป็นอีกแนวทางหนึ่ง ในการจัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มพูนประสบการณ์ มีโอกาสได้สร้าง
ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและกับผู้เรียนต่างกลุ่ม ได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เชิงรุกมาก
ขึ้นจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ สังเคราะห์จากการทำกิจกรรมบริการ
วิชาการ ซึ่งเป็นแนวทางการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้กับผู้สอนและผู้เรียน นอกเหนือไปจากกระบวนการ
เรียนการสอนแบบ Passive learning กระบวนการกลุ่มพลวัตยังทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ที่ได้ใช้
ทั ้งประสบการณ์ มีการอภิปราย การทดลอง การประยุกต์แนวคิด และเกิดการสร้างความคิดรวบยอดตาม
รูปแบบการเรียนอย่างมีส่วนร่วม ซึ ่งผู ้สอนได้ทำการวิเคราะห์ผลของการใช้กิจกรรมบริการวิชาการด้ว ย
กระบวนการกลุ่มพลวัตกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เรียนในรายวิชาพอลิเมอร์และกระบวนการผลิตทางพอลิเมอร์ 
(246223) และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการ ด้วยการทดสอบแบบที (t-test) และการทดสอบความ
เป็นอิสระไคสแควร์ (2-test of independence) ที่ระดับความมีนัยสำคัญ 0.05 พบว่า แนวทางการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียนด้วยกิจกรรมบริการวิชาการด้วยกระบวนการกลุ่มพลวัต มีผลต่อการสร้าง
กระบวนการคิดและทำให้เกิดความเข้าใจต่อเนื ้อหาเชิงนามธรรมได้ ผู ้สอนพบว่าผู ้เรียนที ่ได้ผ่านการฝึก
ประสบการณ์เป็นผู้ดูแลกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าเดิม ถึงแม้ว่าผลคะแนน
สอบเฉลี่ยของผู้เรียนอาจจะไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ก็ตาม ทั้งนี้จากการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงบทบาท
เป็นผู้ดูแลกิจกรรมสามารถประเมินได้จากผลสะท้อนของระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของนักเรียนที่ตอบข้อคำถาม
ทั้ง 4 ข้อในแบบสอบถามหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมบริการวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่มากกว่าร้อยละ 75 ในทุก
ข้อคำถามที่ผู้สอนเลือกมาพิจารณาเพื่อสะท้อนถึงผลของการใช้กิจกรรมบริการวิชาการด้วยกระบวนการกลุ่ม
พลวัต ในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชาพอลิเมอร์และกระบวนการผลิตทางพอลิเมอร์ 
 
อภิปรายผลวิจัยและข้อเสนอแนะ  

การทำให้ผู้เรียนที่เรียนในหัวข้อที่มีเนื้อหาเชิงนามธรรม มีความเข้าใจอย่างครบถ้วนตามทฤษฎีนั้นเป็น
เรื่องที่ยาก ซึ่งในกระบวนการเรียนการสอนจำเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้สอน ที่สร้างสรรค์กิจกรรม
เสริมหลักสูตรให้กับผู้เรียน ซึ่งทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมจากผู้เรียนด้วย อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรม
บริการวิชาด้วยกระบวนการกลุ่มพลวัตให้กับผู้เรียนต่างกลุ่ม และมีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้เรียนและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีปฏิกิริยาสัมพันธ์ ทำกิจกรรมกันอย่างมีส่วนร่วมทั้งในการแสดงความคิดเห็น การออกแบบ
ชุดทดลอง การประยุกต์ใช้ความรู้เชิงทฤษฎีควบคู่กับการใช้ประสบการณ์ในการเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำ
กิจกรรมนั้น นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการใช้ชีวิต (Soft skill) กับสังคมโดยผ่านกิจกรรมหรือกระบวนการกลุ่มพลวัตด้วย 
ข้อเสนอแนะ 

การเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้ฝึกประสบการณ์และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองผ่านการทำ
กิจกรรมบริการวิชาการนั้น ผู้สอนยังมีความจำเป็นในการทำหน้าที่เป็นผู้เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้และให้
ข้อมูลภาคทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบริการวิชาการนั้นๆ ควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในรูปแบบ 
Passive learning ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ผู้เรียนที่ได้รับการมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลกิจกรรมมีความ
มั่นใจ และได้เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์ความแตกต่างของเนื้อหาและความเข้าใจของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดการเติม
เต็มทักษะการเรียนรู้ของตัวผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การเลือกกลุ่มเป้าหมา ยในการบริการ
วิชาการที่เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับบริการวิชาการในครั้งนี้ กลุ่ม
ตัวอย่างดังกล่าวนี้มีช่วงวัยที่ไม่แตกต่างจากวัยของผู้เรียนมากนัก ทำให้เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนซึ่งทำหน้าที่
เป็นผู้ดูแลกิจกรรม มีความกระตือรือร้นในการเตรียมความพร้อมทั้งการทำความเข้าใจเนื้อหา การมีส่วนร่วมใน
การจัดรูปแบบของกิจกรรม และการเตรียมตัวเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 
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การศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริง 
ของนักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในสถาพแวดล้อมการเรียนด้วย
การทำงานในสภาพจริงของนักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ของนักศึกษาชั ้นปีที ่ 1-3 จำนวน 51 คน จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการในรายวิชาการจัดประสบการณ์ต้นหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 29 คน รายวิชาการ
ติดตามพฤติกรรมการทำงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2  จำนวน 19 คน และรายวิชาปฏิบัติการภาคสนามของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 3 คน ในปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามถึงผลลัพธ์การ
เรียนรู้  3 ช่วง ได้แก่  ก่อน ระหว่าง และหลังเรียนรายวิชาที่เรียนร่วมกับสถานประกอบการ แบบสัมภาษณ์เชิง
ลึกรายบุคคลหลังกลับจากการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ นำข้อมูลที่ได้มาหาค่าสถิติพรรณนา และค่าความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มด้วย paired t-test ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในสถาพแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงาน
ในสภาพจริงของนักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพและความงาม ในรายวิชาการจัดประสบการณ์ต้นหลักสูตร 
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพ่ิมขึ้นก่อน ระหว่าง และหลังการเรียนเท่ากับ  3.54 ± 0.02, 4.38 ± 0.01 และ 4.24 ± 
0.02 ตามลำดับ  รายวิชาการติดตามพฤติกรรมการทำงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2  เพิ่มขึ้นก่อน ระหว่าง  
และหลังการเรียนเท่ากับ 3.94 ± 0.03, 4.51 ± 0.02 และ 4.60 ± 0.01 ตามลำดับ   รายวิชาปฏิบัติการ
ภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพิ่มขึ้นก่อน ระหว่าง และหลังการเรียนเท่ากับ 4.21 ± 0.05, 4.28 ± 0.09 
และ 4.41 ± 0.02 ตามลำดับ   นำไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธี paired t-test พบว่ามีความแตกต่างอย่าง
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p< 0.05 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของนักศึกษาที่เรียนทั้ง 3 รายวิชาพบว่ามีความพึง
พอใจในการเรียนและบรรลุตามวัตถุประสงค์ในรายวิชา  
คำสำคัญ: ผลลัพธ์การเรียนรู้, การเรียนในสภาพจริง, สุขภาพและความงาม 
 
ABSTRACT 

This research aimed to study the learning outcomes of learners by authentic learning 
environment of Health and Aesthetics students, Thai Traditional Medicine College, Rajamangala 
University of Technology Thanyaburi. The 51 students, the 1st to 3rd year Health and Aesthetics 
program to study in work integrated learning (pre-course learning, job shadowing and fieldwork). 
They are learning outcomes tested in 3 periods, pre, during, and in-depth interview after post 
study in Spa and Aesthetics workplace in Pathum Thani and Bangkok, in the academic year 2019. 
The data were analyzed using descriptive statistic and paired t-test. The results of the study 
revealed learning outcomes of learners by authentic learning environment increased learning 
outcomes. Pre-course learning were shown to be increased, pre, during, and post = 3.54 ± 0.02, 

 
1 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 
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4.38 ± 0.01 and 4.24 ± 0.02, respectively. Job shadowing learning were shown to be increased, 
pre, during, and post =3.94 ± 0.03, 4.51 ± 0.02 and 4.60 ± 0.01, respectively. Fieldwork learning 
were shown to be increased, pre, during, and post = 4.21 ± 0.05, 4.28 ± 0.09 and 4.41 ± 0.02, 
respectively. According to the result of paired t-test, the learning outcome were significantly 
increase (p<0.05), in-depth interviews of the students who studied all 3 courses were satisfied 
with their studies and achieved the objectives in the courses. 
Keywords: learning outcomes, authentic learning, Health and Aesthetics 
 
บทนำ 
 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เปิดสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ผลิตบัณฑิตที่ประกอบ
อาชีพด้านสุขภาพและความงาม โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นฝึกปฏิบัติให้บัณฑิตที่จบมาเป็นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ (Hands-on) มีการปรับปรุงเนื้อหาเพ่ือให้ผู้เรียนได้เข้าใจอาชีพและมีทักษะในอาชีพตั้งแต่เข้าศึกษา ทาง
หลักสูตรฯ ได้แก้ไขปรับปรุงหลักสูตรเมื่อปี พ. ศ. 2560 เพิ่มรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการ (Work Integrated Learning; WIL) ซึ่งเป็นรายวิชาที่ทางสำนักงานการอุดมศึกษาได้จัดทำเป็น
คู ่มือเพื ่อประกอบการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ รายวิชาการจัดประสบการณ์ต้นหลักสูตร การติดตาม
พฤติกรรมการทำงาน ปฏิบัติงานภาคสนาม การฝึกเฉพาะตำแหน่ง และการฝึกปฏิบัติภายหลังสำเร็จการเรียน
ทฤษณี (เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน, 2560) การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบ มี
การจัดเรียนมานานในต่างประเทศ สำหรับในประเทศไทยมีใช้รูปแบบการจัดการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ
ในลักษณะการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพและการฝึกสหกิจศึกษา การเพ่ิมรายวิชาที่ให้นักศึกษาสามารถเข้าไป
สัมผัสถึงอาชีพที่ทำหลังสำเร็จการศึกษา ทำให้นักศึกษาเข้าใจในอาชีพ และเพิ่มทักษะการทำงานหลังสำเร็จ
การศึกษา มีโอกาสสัมผัสกับการทำงานและบุคคลในอาชีพ ทำให้นักศึกษามีการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะทาง
อาชีพจากบุคคลในต้นแบบ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน (Smith, 2014) และสามารถใช้ความรู้ ไป
บูรณาการหลังจบการศึกษา การเรียนร่วมกับสถานประกอบการไม่ใช่เป็นการเรียนแค่พื้นฐานของอาชีพเท่านั้น 
แต่ยังสามารถเรียนรู้ในเชิงลึกและเป็นอิสระทางความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาได้ (Aziz et al, 2012) การ
เรียนที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์จริงหรือเหตุการณ์จริง (Authentic learning) เป็นการจัดการเรียนที่มีการ
เชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนรู้กับโลกการทำงานแห่งความจริง ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและมองเห็นสิ่งที่กำลัง
เรียนรู้ จึงเป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่มีการผสมผสานระหว่างการเรียน การสอน การประเมินผล การ
วิเคราะห์กระบวนการสอน ทำให้ผู้เรียนรู้ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง (ชัยวัฒน์ สุทธธิรัตน์ , 2554) จาก
การศึกษาของปานเพชร ชินินทร และวิเชษฐ พลายมาศ (2559) กล่าวถึงปจจัยความสําเร็จของจัดการการเรียน
แบบ WIL ประกอบดวย สถานศึกษา สถานประกอบการ และสมาคมวิชาชีพ สถานศึกษาต้องมีการจัดการด้าน
หลักสูตร การวางแผนการเรียนการสอน การจัดผู้สอน ให้ผลการเรียนของนักศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning outcome) ไม่ใช่เพียงการแสดงผลความสำเร็จของการเรียนรู้ แต่แสดง
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางความรู้ ความเข้าใจ อารมณ์ของผู้เรียนที่ต้องเข้าใจอย่างมากถึงวิธีการเชื่อมโยง
เนื้อหาของหลักสูตรให้คลอบคลุมการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Aziz et al, 2012) การประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรู ้ของผู ้เรียนถือเป็นหัวใจสำคัญที่ผู ้สอนใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนเพื ่อจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพตามแผนการสอน การวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(จิติมา วรรณศรี, 2557)  และยังช่วยพัฒนาการสอนของผู้สอนให้มีการวางแผนการสอน โดยนำผลที่ได้จากการ
ประเมินมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์และมีการเปลี่ยนแปลงในทางบวก การทำวิจัยในชั้นเรียนเป็น
กระบวนการหนึ่งที่อาจารย์ใช้ประเมินการทำงานของตนเอง มีกระบวนการสืบเสาะค้นหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการสอน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ (สุวิมล ว่องวาณิช, 
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2552) ผู้สอนควรพัฒนาวิธีการประเมินเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียนและนอกห้องเรียน สามารถ
ออกแบบวิธีการประเมินที่หลากหลาย ให้สอดคล้องกับลักษณะที่แตกต่างของผู้เรียนและให้สอดคล้องกับ
รายวิชาที่สอน (ศภุมาส ชุมแก้ว, 2561)  

ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้จึงเพ่ือศึกษาการศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในสภาวะแวดล้อมการเรียน
ด้วยการทำงานในสภาพจริง และการเรียนรู้ตามหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของนักศึกษา
สาขาวิชาสุขภาพและความงามในรายวิชาที่จัดการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวช่วยให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทราบถึงข้อดีและข้อควรปรับปรุงของการจัดเรียนร่วมกับสถานประกอบการ 
เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ได้ตรงตามผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา พร้อมช่วย
ให้อาจารย์สามารถแสวงหาความรู้และพัฒนาวิชาชีพตนเองอย่างแท้จริงและยั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงของ
นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 1-3 ในรายวิชาที่จัดการสอนร่วมกับสถานประกอบการ 

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้จากหลักสูตรสู ่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของนักศึกษา
สาขาวิชาสุขภาพและความงามชั้นปีที่ 1-3 ในรายวิชาที่จัดการสอนร่วมกับสถานประกอบการ 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและ
ความงาม ชั้นปีที่ 1-3 ภาคการศึกษา 2562 จำนวน 51 คน รายวิชาที่จัดการเรียนร่วมกับสถานประกอบการเป็น
กลุ่มรายวิชาชีพเลือกประกอบด้วย 3 รายวิชาได้แก่ รายวิชาการจัดประสบการณ์ต้นหลักสูตร จัดสอนให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รายวิชาการติดตามพฤติกรรมการทำงาน จัดสอนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2  และรายวิชา
ปฏิบัติงานภาคสนาม จัดสอนให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยการลงเรียนในรายวิชาแต่ละชั้นปีเป็นการสมัครใจลง
เรียนในรายวิชาดังนี้ 

1. จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เท่ากับ 29 คน ลงเรียนรายวิชาการจัดประสบการณ์ต้นหลักสูตรจำนวน 
29 คนคิดเป็นร้อยละ 100 

2. จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เท่ากับ 33 คน ลงเรียนรายวิชาการติดตามพฤติกรรมการทำงานจำนวน 19 
คน คิดเป็นร้อยละ 57.58 

3. จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เท่ากับ 39 คน ลงเรียนรายวิชาปฏิบัติงานภาคสนามจำนวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.70 

นักศึกษาในกลุ่มทดลองที่ลงเรียนทั้ง 3 รายวิชาจำนวน 51 คน จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาน
ประกอบการ 8 แห่งในพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑล 
เครื่องมือวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอนคือแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล 
โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการเรียนรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 6 ด้านตามหมวดวิชาชีพเฉพาะ ได้แก่ ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ด้านทักษะความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านทักษะการสื่อสาร และด้านทักษะพิสัย จำนวน 13 
ข้อ โดยทำแบบทดสอบ 3 ช่วงดังนี้ 
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ก่อนการเรียน ให้นักศึกษาทำแบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในสถาวะแวดล้อมการเรียน
ด้วยการทำงานในสภาพจริงของนักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพและความงามกับนักศึกษาที่ลงเรียน 3 รายวิชา 
จำนวน 51 คน 

ระหว่างการเรียน ให้นักศึกษาทำแบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในสถาวะแวดล้อมการเรียน
ด้วยการทำงานในสภาพจริงของนักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพและความงามกับนักศึกษาที่ลงเรียน 3 รายวิชา 
จำนวน 51 คน 

หลังการเรียน ให้นักศึกษาทำแบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในสถาวะแวดล้อมการเรียน
ด้วยการทำงานในสภาพจริงของนักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพและความงามกับนักศึกษาที่ลงเรียน 3 รายวิชา 
จำนวน 51 คน  (อลงกต ยะไวทน์ และคณะ, 2562) 

ตอนที่ 2 เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In-depth interview) ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยเป็นข้อมลูที่
เปิดเผยได้ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการวิจัย (ไพศาล วรคำ, 2559) ใช้วิธีการสัมภาษณ์รายบุคคลในคำถาม
ที่เหมือนกันในเรื่องข้อดีและข้อที่ควรปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนโดยเป็นคำถามปลายเปิดให้นักศึกษา
สามารถตอบได้ทุกเรื่องในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ    
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยดำเนินการทดลองกับนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1-2 ปีการศึกษา 2562 โดยภาคเรียนที่ 1 ทดลอง
กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รายวิชาจัดประสบการณ์ต้นหลักสูตร ส่วนภาคการศึกษาที่ 2 ทดลองกับนักศึกษาชั้นปีที่ 2  
รายวิชาการติดตามพฤติกรรมการทำงาน และชั้นปีที่ 3 รายวิชาปฏิบัติงานภาคสนาม โดยทั้ง 3 ชั้นปีมีขั้นตอน
การรวบรวมข้อมูลเหมือนกันคือ ทำแบบสอบถามจำนวน 13 ข้อแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และหลังเรียนร่วมกับสถานประกอบการ และเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนจะเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล เมื่อได้
ข้อมูลครบถ้วนจึงนำผลไปวิเคราะห์ต่อไป  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 แบบสอบถามทั้ง 13 ข้อทำการทดลอง 3 ช่วง นำมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ประเมินค่า (Rating Scale)  ชนิด 5 ช่วงแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) ที่ให้ผู้ตอบเลือกระดับความรู้สึกจากมากไป
น้อย 5 ระดับ นำข้อมูลที่ได้มาหาค่าหาเฉลี่ยและค่าเบี่ยงมาตรฐานของผลลัพธ์การเรียนรู้ตามสภาพจริง นำค่าที่
ได้มาเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลาคือก่อนเรียนเปรียบเทียบกับระหว่างเรียน และก่อนเรียนเปรียบเทียบกับหลัง
เรียน ค่าความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยสถิติ paired t-test โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ นำคะแนนที่ได้มา
หาค่าเฉลี่ยและแปลความหมายของคะแนน  โดยวิธีการคำนวณอันตรภาคชั้นเพื่อแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2547) 

คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ำสุด        =      5-1 = 0.8   
                     จำนวนชั้น                      5  

โดยกำหนดเกณฑ์การแปลผลจากค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ดังนี้ ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00, 
3.41 - 4.20, 2.61 - 3.40, 1.81 - 2.60 และ 1.00 - 1.80 หมายถึงความพึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึง
พอใจปานกลาง ไม่พอใจ และไม่พอใจมากที่สุด ตามลำดับ  
 
สรุปผลการวิจัย  
 จากการศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงของ
นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 51 คน ที่ลงเรียน
ร่วมกับสถานประกอบการจำนวน 3 รายวิชาคือการจัดประสบการณ์ต้นหลักสูตร  การติดตามพฤติกรรมการ
ทำงาน และปฏิบัติงานภาคสนาม ดังนี้  

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงของนักศึกษา
สาขาวิชาสุขภาพและความงาม รายวิชาจัดประสบการณ์ต้นหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 13 ข้อ มี
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คะแนนก่อนการเรียน ระหว่าง และหลังการเรียนเท่ากับ  3.54 ± 0.02, 4.38 ± 0.01 และ 4.24 ± 0.02 
ตามลำดับ โดยผลลัพธ์การเรียนรู้ระหว่างการเรียนและหลังการเรียนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดงตารางที่ 1 และตารางที่ 4  
 
ตารางท่ี 1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงของนักศึกษา

สาขาวิชาสุขภาพและความงาม รายวิชาจัดประสบการณ์ต้นหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 13 
ข้อ (n= 29) 

ช่วงเวลาการประเมินผล Mean S.D. t p 
ก่อนเรียน 3.54 0.02 -21.43 0.00* ระหว่างเรียน 4.38 0.01 
ก่อนเรียน 3.54 0.02 -18.36 0.00* หลังเรียน 4.24 0.02 

* เท่ากับ p < 0.05   
 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงของนักศึกษา
สาขาวิชาสุขภาพและความงาม รายวิชาการติดตามพฤติกรรมการทำงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 13 ข้อ 
มีคะแนนก่อนการเรียน ระหว่าง และหลังการเรียนเท่ากับ 3.94 ± 0.03, 4.51 ± 0.02 และ 4.60 ± 0.01 
ตามลำดับ โดยผลลัพธ์การเรียนรู้ระหว่างการเรียนและหลังการเรียนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตารางที่ 2 และตารางที่ 4  
 
ตารางที่ 2 แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงของ

นักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพและความงาม รายวิชาการติดตามพฤติกรรมการทำงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 
2 จำนวน 13 ข้อ (n= 19) 

ช่วงเวลาการประเมินผล Mean S.D. t p 
ก่อนเรียน 3.94 0.03 -14.86 0.00* ระหว่างเรียน 4.51 0.02 
ก่อนเรียน 3.94 0.03 -15.47 0.00* หลังเรียน 4.60 0.01 

* เท่ากับ p < 0.05 
 

3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงของนักศึกษา
สาขาวิชาสุขภาพและความงาม รายวิชาปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 13 ข้อ มีคะแนน
ก่อนการเรียน ระหว่าง และหลังการเรียนเท่ากับ  4.21 ± 0.05, 4.28 ± 0.09 และ 4.41 ± 0.02 ตามลำดับ โดย
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระหว่างการเรียนและหลังการเรียนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4           

                                                                                                                                 
ตารางท่ี 3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริงของนักศึกษา

สาขาวิชาสุขภาพและความงาม รายวิชาปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 13 ข้อ (n= 3) 
ช่วงเวลาการประเมินผล Mean S.D. t p 

ก่อนเรียน 4.21 0.05 -0.713 0.24 ระหว่างเรียน 4.28 0.09 
ก่อนเรียน 4.21 0.05 -2.31 0.02* หลังเรียน 4.41 0.02 

* เท่ากับ p < 0.05 
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จากการศึกษาแบบสอบถามทั้ง 13 ข้อ ถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในสภาวะแวดล้อมการเรียนด้วย
การทำงานต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ 6 ด้านตามหมวดวิชาชีพเฉพาะของนักศึกษาทั้ง 3 ชั้นปีใน 3 รายวิชาพบว่า 
ระดับผลลัพธ์การเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเรียนอยู่ในระดับพอใจมาก
ที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 4   

 
ตารางที ่4  ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนใน

สภาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพจริง ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 6 ด้านตามหมวดวิชาชีพ
เฉพาะของนักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพและความงาม ดังนี้ (n= 51) 

ข้อ แบบสอบถาม 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Mean ± SD) 
ชั้นปีท่ี 1 (n=29) ชั้นปีท่ี 2 (n=19) ชั้นปีท่ี 3 (n=3) 

ก่อน 
เรียน 

ระหว่าง
เรียน 

หลัง
เรียน 

ก่อน
เรียน 

ระหว่าง
เรียน 

หลัง 
เรียน 

ก่อน
เรียน 

ระหว่าง
เรียน 

หลัง
เรียน 

1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในสภาวะแวดล้อม
ด้วยการทำงานในสภาพจริง 

3.76 
±1.02 

4.41  
±0.50 

4.24 
±0.51 

3.84 
±0.90 

4.37  
±0.76 

4.53 
±0.51 

4.33 
±0.58 

4.00 
±0.00 

4.33 
±0.58 

2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในสภาวะแวดล้อม
ด้วยการทำงานในสภาพจริง 

3.52 
±1.12 

4.24 
±0.69 

4.31 
±0.60 

3.84 
±0.83 

4.53 
±0.70 

4.74 
±0.45 

4.33 
±0.58 

4.00 
±0.00 

4.33 
±0.58 

3 ด้านทักษะความ สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

3.66 
±1.20 

4.34 
±0.72 

4.38 
±0.49 

4.21 
±0.92 

4.79 
±0.54 

4.74 
±0.56 

4.67 
±0.58 

4.33 
±0.58 

4.33 
±0.58 

4 ด้านทักษะความรู้ 3.52 
±1.24 

4.28 
±0.75 

4.17 
±0.66 

4.00 
±0.67 

4.32 
±0.82 

4.74 
±0.45 

4.33 
±0.58 

4.00 
±0.00 

4.33 
±0.58 

5 ด้านทักษะความรู้ 3.66 
±0.97 

4.52 
±0.57 

4.24 
±0.69 

4.05 
±0.78 

4.58 
±0.61 

4.58 
±0.51 

4.00 
±0.00 

4.00 
±0.00 

4.33 
±0.58 

6 ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 3.55 
±1.24 

4.66 
±0.61 

4.62 
±0.62 

4.16 
±0.76 

4.63 
±0.50 

4.63 
±0.50 

4.00 
±0.00 

4.33 
±1.15 

4.67 
±0.58 

7 ด้านทักษะความ สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

3.55 
±1.18 

4.31 
±0.81 

4.21 
±0.73 

4.05 
±0.85 

4.47 
±0.51 

4.58 
±0.51 

4.00 
±0.00 

4.33 
±0.58 

4.33 
±0.58 

8 ด้านทักษะความรู้ 3.52 
±1.15 

4.24 
±0.58 

4.24 
±0.74 

4.05 
±0.85 

4.53 
±0.61 

4.53 
±0.51 

4.00 
±0.00 

5.00 
±0.00 

4.67 
±0.58 

9 ด้านทักษะทางปัญญา 3.55 
±1.09 

4.45 
±0.63 

4.24 
±0.64 

3.68 
±0.89 

4.47 
±0.61 

4.58 
±0.51 

4.33 
±0.58 

4.67 
±0.58 

4.33 
±0.58 

10 ด้านทักษะทางปัญญา 3.34 
±1.01 

4.38 
±0.68 

4.07 
±0.80 

3.68 
±0.82 

4.47 
±0.61 

4.47 
±0.61 

4.00 
±0.00 

4.33 
±0.58 

4.33 
±0.58 

11 ด้านทักษะพิสัย 3.38 
±0.90 

4.28 
±0.70 

4.00 
±0.71 

3.79 
±1.03 

4.42 
±0.61 

4.42 
±0.51 

4.33 
±0.58 

4.33 
±0.58 

4.33 
±0.58 

12 ด้านทักษะพิสัย 3.34 
±1.01 

4.34 
±0.72 

4.10 
±0.77 

3.79 
±0.92 

4.32 
±0.75 

4.58 
±0.61 

4.00 
±0.00 

4.00 
±0.00 

4.67 
±0.58 

13 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในสภาวะแวดล้อม
ด้วยการทำงานในสภาพจริง 

3.66 
±1.17 

4.45 
±0.83 

4.28 
±0.92 

4.11 
±0.94 

4.68 
±0.48 

4.68 
±0.48 

4.33 
±0.58 

4.33 
±0.58 

4.33 
±0.58 

 Mean ± SD 3.54 
±0.02 

4.38 
±0.01 

4.24 
±0.02 

3.94 
±0.03 

4.51 
±0.02 

4.60 
±0.01 

4.21 
±0.05 

4.28 
±0.09 

4.41 
±0.02 
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การสัมภาษณ์เชิงลึก 
ตารางที่ 5 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาในการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล  (n=51) 

รายวิชา ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก  
ร้อยละของ

จำนวนนักศึกษา
ที่ตอบคำถาม 

ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง 

จัดประสบการณ์
ต้นหลักสูตร 
ช้ันปีท่ี 1 (n=29) 

1. สถานที่สวยงาม บรรยากาศดีน่าทำงาน 51.73 1. อยากแนะนำให้น้อง ๆ เรียน เพราะ
ได้เห็นสถานที่จริง ได้ประสบการณ์จริง 
ได้เห็นว่าแต่ละหน้าที่ปฎิบัติงานอย่างไร  
2. รูปแบบการสอนของรายวิชาดีแล้ว ให้
นักศึกษาศึกษาด้วยตัวเองก่อน และ
นำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แตล่ะงาน
กับเพื่อน ๆ เลยทำให้เข้าใจในสายงาน
เพิ่มมากขึ้น 

2. มีการแบ่งหน้าที่การทำงานอย่าง
ชัดเจน รู้จักงานในอาชีพมากขึ้น การ
บริหารการจัดการธุรกิจ 

 
27.58 

3. ทำให้ทราบว่าตัวเองจะประกอบอาชีพ
อะไร รู้จักงานด้านการบริการเพิ่มขึ้น ต้อง
ให้บริการอย่างไรให้ลูกค้าประทับใจและ
กลับมาใช้บริการซ้ำ            

 
20.69 

การติดตาม
พฤติกรรมการ
ทำงาน 
ช้ันปีท่ี 2 (n=19) 

1. ได้เรียนรู้ทรีตเมนต์ต่างๆ ในสถาน
ประกอบการ ได้ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์ 
และแนะนำลูกค้าหลังรับบริการ 

 
52.63 

1. หลังจากการฝึกกับสถานประกอบการ
อยากกลับมานำเสนอเพื่อให้ความรู้กับ
น้อง ๆ ได้รู้เกี่ยวกับสถานประกอบการที่
ต น เ อ ง ไ ด ้ ล ง ไ ป เ ร ี ย น ก ั บ ส ถ า น
ประกอบการ 
2. เรื ่องเวลาในการลงฝึก ในบางสถาน
ประกอบการ เช่น คลินิกความงามลงฝึก
ในช่วงเวลา 10.00 – 17.00 น. แต่ลูกค้า
ส่วนใหญ่จะเข้ามาใช้บริการเวลาหลัง 
18.00 น. ทำให้เจอลูกค้าน้อย 

 2. ได้ให้บริการกับลูกค้าจริง ทำให้มี
เทคนิคในการพูดคุยและให้บริการกับ
ลูกค้ามากขึ้น   

 
26.32 

 3. รู้วิธีรับมือกับลูกค้าและการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า 

 
21.05 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม  
ช้ันปีท่ี 3 (n=3) 

1. รู้ถึงความแตกต่างระหว่างการ
ปฏิบัติงานจริงกับปฏิบัติในห้องเรียน รู้
ทักษะการนวดและให้บริการอย่างมือ
อาชีพ 
2. ทำให้มีความรับผิดชอบ อดทน และ
จัดการกับความกดดันในการทำงานทำให้
รู้จักหน้าที่ จัดสรรเวลาในการทำงานและ
มีความตรงต่อเวลา                          

100 

1.เหนื่อยในช่วงการฝึก แต่ได้เรียนรู้และ
ได้ประสบการณ์ตรงจากการทำงานใน
สถานที ่จร ิงที ่ม ีความแตกต่างจากใน
ห้องเรียน 
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เพิ่มขึ้น  

 

 
ภาพที่ 1 แสดงการเรียนร่วมกับสถานประกอบการในรายวิชาการติดตามพฤติกรรมการทำงานของนักศึกษาชั้น

ปีที่ 2, A: เรียนร่วมกับสโรชาคลินิก, B: เรียนร่วมกับคลินิกผิวพรรณและความงาม โรงพยาบาลเสรีรักษ์ 
 

A B 
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อภิปรายผลวิจัยและข้อเสนอแนะ  
 จากการวิจัยการศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในสถาวะแวดล้อมการเรียนด้วยการทำงานในสภาพ
จริงของนักศึกษาสาขาวิชาสุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี จำนวน 51 คน พบว่านักศึกษาทั้งหมดมีผลลัพธ์ระหว่าง และหลังการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5  ด้านผลลัพธ์ตามผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชามี
ผลการวิจัยทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ พบว่านักศึกษาทั้ง 3 ชั้นปีที่เรียนร่วมกับสถานประกอบการ 3 รายวิชา
มีผลลัพธ์ระหว่างการเรียนและหลังการเรียนเพิ่มขึ้นในระดับพึงพอใจมากที่สุด  โดยนักศึกษาปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การเข้างานที่ตรงเวลา  การรายงาน
หัวหน้างานเมื่อต้องขาดงาน เข้าใจกฏระเบียบในการทำงาน เป็นต้น 

2. ด้านทักษะความรู้ พบว่านักศึกษาทั้ง 3 ชั้นปีที่เรียนร่วมกับสถานประกอบการ 3 รายวิชามีผลลัพธ์
ระหว่างการเรียนและหลังการเรียนเพิ่มขึ้นในระดับพึงพอใจมากที่สุด  โดยสามารถบูรณาการความรู้ที่เรียน
ร่วมกับสถานประกอบการกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ นำความรู้ด้านทางการแพทย์องค์รวม เช่น การนวดไทย เภสัชแผนไทย การดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม และการแพทย์ทางเลือกในการดูแลผู้มารับบริการ เป็นต้น 

3. ด้านทักษะทางปัญญา พบว่านักศึกษาทั้ง 3 ชั้นปีที่เรียนร่วมกับสถานประกอบการ 3 รายวิชามี
ผลลัพธ์ระหว่างการเรียนและหลังการเรียนเพิ่มขึ้นในระดับพึงพอใจมากที่สุด  สามารถจัดการความคิด และ
สามารถประยุกต์ความรู้ในการแก้ปัญหา ได้แก่ สามารถออกแบบโครงงานที่ได้รับมอบหมาย วางแผนการทำงาน
เพ่ือกำหนดภาระงานในแต่ละวัน เป็นต้น 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พบว่านักศึกษาทั้ง 3 ชั้นปีที่เรียนร่วมกับสถานประกอบการ 
3 รายวิชามีผลลัพธ์ระหว่างการเรียนและหลังการเรียนเพ่ิมขึ้นในระดับพึงพอใจมากที่สุด  สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ และสามารถทำงานเป็นทีม ได้แก่ การทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสถาน
ประกอบการได้ทุกตำแหน่ง โดยไม่มีเรื่องร้องเรียนกลับมาที่สถานศึกษา มีการประสานงานกับหัวหน้างานในงาน
ที่มอบหมายได้ เป็นต้น 

5. ด้านทักษะการสื่อสาร พบว่านักศึกษาทั้ง 3 ชั้นปีที่เรียนร่วมกับสถานประกอบการทั้ง 3 รายวิชามี
ผลลัพธ์ระหว่างการเรียนและหลังการเรียนเพิ่มข้ึนในระดับพึงพอใจมากที่สุด  สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ การ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์  ได้แก่ 
น ักศ ึกษาสามารถให้คำแนะนำและนำเสนอทรีตเมนต์ให ้ก ับผ ู ้มาร ับบร ิการ แนะนำทรีตเมนต ์เป็น
ภาษาต่างประเทศได้ เป็นต้น  

6. ด้านทักษะพิสัย พบว่านักศึกษาทั้ง 3 ชั้นปีที่เรียนร่วมกับสถานประกอบการ 3 รายวิชา มีผลลัพธ์
ระหว่างการเรียนและหลังการเรียนเพิ่มขึ้นในระดับพึงพอใจมากที่สุด  สามารถใช้ทักษะวิชาชีพทางด้านสุขภาพ
และความงามในการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและสากลเพื่อการดูแลสุขภาพและความงาม ได้แก่ นักศึกษา
สามารถใช้ทักษะการนวดไทย การประยุกต์ท่านวดเพื ่อสุขภาพในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของสถาน
ประกอบการ เป็นต้น    

จากการสัมภาษณ์นักศึกษาเชิงลึกรายบุคคลทั้ง 3 ชั้นปีพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียน
ร่วมกับสถานประกอบการ และเรียนรู้จากสถานประกอบการในด้านต่าง ๆ นอกห้องเรียน ได้แก่ การตกแต่ง
สถานที่ การบริหารงาน หน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง เทคนิคการให้บริการ เป็นต้น การเรียนรู้ในรายวิชาที่จัดให้
นักศึกษาเรียนกับสถานประกอบการแต่ละชั้นปี ทำให้นักศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในรายวิชา ดังนี้ 
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ตารางที่ 6 แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาที่จัดการเรียนร่วมกับสถานประกอบการ (n=51) 

ชั้นป ี วิชาที่สอนร่วมกับสถาน
ประกอบการ วัตถุประสงค์รายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

(ร้อยละ) 
1 จัดประสบการณ์ต้นหลักสูตร  

(n=29) 
1. บอกอาชีพหลังสำเร็จการศึกษาได้ 
2. บอกลักษณะการทำงานในแต่ละอาชีพได้ 

100 
100 

2 การติดตามพฤติกรรมการทำงาน  
(n=19) 

1. อธิบายรายละเอียดในการทำงานแต่ละอาชีพได้ 
2. อธิบายการบริหารและการจัดการในสถาน

ประกอบการได ้

100 
94.73 

3 ปฏิบัติงานภาคสนาม 
(n=3) 

1. ปฏิบัติงานด้านทักษะอาชีพพื้นฐานได้เท่ากับบุคคล
ในสายอาชีพ 

2. วางแผนในการปฏิบัติงาน มีความคิดสร้างสรรค์
ผลงานให้กับสถานประกอบการได้ 

100 
 

100 

 
การจัดการเรียนการสอนแบบ WIL สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลาย องค์ประกอบที่สำคัญ

คือต้องมีการร่วมมือกันทั้งสถานประกอบการและสถานศึกษา มีการจัดการออกแบบการเรียนการสอนและการ
ประเมินร่วมกัน (Smith C., 2012) ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทันต่อสถานการณ์และเทคโนโลยีใหม่
ด้วยการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ทำให้นักศึกษามีทักษะการประสานงาน การปรับตัวรับการ
เปลี่ยนแปลงโดยเปิดกว้างรับรู้สิ่งใหม่ (ศิราณีย์ อินธรหนองไผ่ และจุฑามาศ คชโคตร, 2017) เมื่อมีการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา สิ่งสำคัญที่ตามมาคือการประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามรายวิชา ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
ดำเนินการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องร่วมมือกันในการปรับปรุงข้อบกพร่อง หรือส่งเสริมจุดเด่นของผู้เรียนเพ่ือ
พัฒนาตนเอง (ศิริลักษณ์ เรืองรุ่งโรจน์, 2557) 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (key success) ของการเรียนร่วมกับสถานประกอบการคือการร่วมมือที ่ดี
ระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ที่มีการวางแผนประชุมร่วมกันก่อนการนำนักศึกษาลงเรียน ซึ่ง
ผลลัพธ์การเรียนรู้จะเป็นประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนที่ไม่มีอยู่ในห้องเรียน 
จากการได้สัมผัสและให้บริการกับลูกค้าจริง รู้จักอาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนี้นักศึกษายังมีทักษะในด้านการทำงานกับผู้อื่น เทคนิคการทำงานร่วมกัน 
ทางด้านสถานประกอบการได้นักศึกษาเป็นพนักงานฝึกงาน ช่วยงานด้านการบริการเสริ มกับพนักงานที่มีอยู่ 
และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการรับนักศึกษาเข้าทำงานหลังสำเร็จการศึกษา  
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1. ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการเรียนร่วมกับสถานประกอบการให้ผลลัพธ์ที่มีความพึงพอใจมาก
ที่สุดเมื่อนำมาผลการวิจัยก่อนการเรียนมาเปรียบเทียบกับระหว่างเรียนและหลังการเรียน ข้อมูลดังกล่าวช่วย
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในร่วมกับสถานประกอบการส่งผลต่อการเรียนรู้ในทักษะทั้ง 6 ด้าน 

2. ควรมีการสร้างความร่วมมือในรูปแบบการ MOU กับสถานประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าฝึกใน
รายวิชาโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เมื่อสำเร็จการศึกษาสามารถบรรจุทำงานในสถานประกอบการที่
เรียนได้เลย  
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รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart สำหรับนักศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู  

The Online Learning Activity Model Using the ClassStart System for  
Graduate Diploma in Teaching Profession students 

พวงทอง เพชรโทน1* 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื ่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ออนไลน์โดยใช้ระบบ 
ClassStart  และศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น (2) เพ่ือศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของผู้เรียนด้วย
การใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
วิชาชีพครูที่เรียนในรายวิชา TP13301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้คือ รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart ซึ่งมีประสิทธิภาพค่าความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเนื้อหามีค่าอยู่
ระหว่าง 0.6-1.00 และหลังจากทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พบว่า  นักศึกษามีการพัฒนาตนเองด้านความ
รับผิดชอบ ความกระตือรือร้น และมีความคิดสร้างสรรค์ ผลจากการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดย
ใช้ระบบ ClassStart นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ในระดับมาก 
คำสำคัญ: รูปแบบกิจกรรม, การเรียนรู้ออนไลน์ 
 
ABSTRACT 
 The research aimed to (1) develop a form of online learning activities through the 
ClassStart and to study the efficiency of using learning model, (2) to find out an effectiveness 
index after using a form of online learning activities, and (3) study satisfaction of students 
towards a form of online learning activities. The samples of the research were 30 students of 
the Graduate Diploma Program in the Teaching Profession in TP13301 Innovation and 
Education of Information Technology for Semester 2/2019. The instrument of the research 
was a form of online learning activities, which was efficient. The index of item objective 
congruence was between 0.6-1.00. After being tested with the sample group, it was found that 
the students developed themselves in terms of responsibilities, enthusiasm and creativity. 
The results of using a form of online learning activities showed that the students were satisfied 
with a form of online learning activities at high level.  
Keywords: form of activities, online learning 
 
บทนำ 
 ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน
เพิ่มขึ้นทั้งทางด้านการคมนาคมขนส่ง การติดต่อสื่อสาร การแพทย์และการสาธารณสุข ด้านสังคมรวมถึงด้าน 
การจัดการศึกษาที่มีช่องทางในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา เพ่ือจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสู่การเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge based society) และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 
1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธาน ี
 * Corresponding Author, E-mail: puangtong.pe@udru.ac.th 
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ที่มีท้ังความรู้และทักษะที่สำคัญ ได้แก่ ทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้าน
สารสนเทศและเทคโนโลยี (วิจารณ์ พานิช, 2556) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ปีพุทธศักราช 2545 และฉบับที่ 3 ปีพุทธศักราช 2553 ในมาตรา 22 ที่กล่าวไว้ว่าการจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมใหผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพรวมทั้งใน
มาตรา 24(2) ได้กล่าวถึง ว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการฝึก
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหา รวมทั้งมาตรา 24(3) กำหนดให้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณจ์ริง ฝึกการปฏิบัติให้ผู้เรียน
คิดเป็นทำเป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างตอ่เนื่อง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553) 
 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาโดยทั่วไปสถานศึกษาจะใช้วิธีสอนหลากหลาย
รูปแบบและวิธีการเพื่อให้ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ทั้งการบรรยาย การทดลอง 
การสาธิตและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานศึกษา หรือผ่านกระบวนการต่าง ๆ ของผู้เรียน มุ่งให้เกิดความรู้
ในศาสตร์หลาย ๆ ศาสตร์ ซึ่งองค์ประกอบสำคัญของการจัดการความรู้ คือ คน เทคโนโลยี และกระบวนการ
ความรู้โดยคนถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อให้คน
สามารถค้นหา จัดเก็บแลกเปลี่ยน รวมทั้งนําความรู้ไปใช้ได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น สำหรับกระบวนการความรู้ 
เป็นการบริหารจัดการเพ่ือนําความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพหรือการดำเนินชีวิตประจำวัน  
 ในปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดผลการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นจำเป็นต้องใช้เทคนิค  
การเรียนการสอน และเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่แปลกใหม่ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้รูปแบบเดิม ซึ่งจะ   
ชว่ยกระตุน้และส่งเสริมให่ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียน ส่งผลให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิผลดีขึ้น รวมทั้ง
การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความสำคัญต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในยุค
ปัจจุบันเนื ่องจากมีความยืดหยุ ่นในการใช้งาน สามารถเชื ่อมโยงการให้บริการจากเครื ่องมือผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต และสามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต (Mell and Grace, 
2011) รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 
กำหนดจัดการเรียนการสอน  ในวันเสาร์-อาทิตย์ เนื่องด้วยนักศึกษาเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
และในวันเวลาปกติต้องปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้น
เรียนนอกจากเป็นการถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนแล้วยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรที่ยังขาดประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนที่ตัวเองรับผิดชอบสอน 

แต่เนื่องด้วยปีการศึกษา 2562 ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมาจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกติดต่อกันเป็นเวลานาน ได้ส่งผลต่อ      
การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนตามปกติไม่สามารถทำได้ชั่วคราว ทางสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งได้
กำหนดรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสามารถดำเนินต่อไปได้ การ
เรียนออนไลน์จึงไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่กลับเป็นทางรอดของการจัดการศึกษาและกลายเป็นวิธีปกติใหม่ (New 
normal) ที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและช่วยแก้ปัญหาที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามปกติได้  
 ClassStart.org เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการการจัดการเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีคุณสมบัติเป็นระบบชั้นเรียนออนไลน์ (Learning 
Management System) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื ่อรองรับรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทาง 
(Flipped classroom) เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนได้ง่าย ไม่ต้องติดตั้งระบบเอง สามารถเข้าถึงได้ทุกที่  
ทุกเวลามีแค่คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือที่ต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ การจัดการเรียนการสอนก็ทำได้ไร้ขอบเขต
ของเวลาและสถานที่ ทั้งผ่านเว็บและแอปพลิเคชัน ห้องเรียนออนไลน์ ClassStart มุ่งส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู้ 
ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น เพื่อตอบความสนองความ
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ต้องการของผู้เรียนได้อย่างสะดวก อีกทั้งผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งหรือดูแลระบบแม่ข่ายเอง ระบบห้องเรียนออนไลน์ 
ClassStart จะเป็นห้องเรียนที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆ จากระบบ
ห้องเรียนออนไลน์ได้ ทำให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น (จันทวรรณ ปิยวัฒน์, 2563) 
 การเรียนการสอนรายวิชา TP13301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เป็นรายวิชาที่มี
การจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และอยู่ในช่วงของการงดการเรียนการสอนในชั้น
เรียนปกติชั่วคราว ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชาดังกล่าวจึงได้นำระบบห้องเรียนออนไลน์ ClassStart มาใช้
ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ที่เน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเองทั้งในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ โดยศึกษาจากองค์ประกอบนระบบห้องเรียนที่จัดสร้างขึ้น  
นอกจากนี้การวิจัยครั้งนี้ยังมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ และศึกษา 
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart และศึกษาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น  

2. เพ่ือศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของผู้เรียนด้วยการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้
ระบบ ClassStart 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 
จำนวน 180 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครูที่เรียนใน
รายวิชา TP13301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 30 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เครื่องมือวิจัย  

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart 
สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู มีข้ันตอนในการสร้าง และการหาคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 

1.1 ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
คำอธิบายรายวิชา TP13301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

1.2 ศึกษาคู่มือการใช้งาน ClassStart 
1.3 สร ้างห ้องเร ียนออนไลน์โดยระบบ ClassStart: “TP13101 นว ัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา ป.บัณฑิต 62” 
1.4 นำรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart ไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา 

และคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของเนื้อหา แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข 
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ภาพที่ 1 หน้าจอหลักห้องเรียนออนไลน์โดยระบบ ClassStart: “TP13101 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา ป.บัณฑิต 62” 
 

 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างหน้าจอ “เอกสารการสอน” ห้องเรียนออนไลน์โดยระบบ ClassStart: “TP13101 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ป.บัณฑิต 62” 
 

 
ภาพที่ 3 ตัวอย่างหน้าจอ “แบบฝึกหัด” ห้องเรียนออนไลน์โดยระบบ ClassStart: “TP13101 นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ป.บัณฑิต 62” 
 

 
ภาพที่ 4 ตัวอย่างหน้าจอ “ใบลงเวลาเรียน” ห้องเรียนออนไลน์โดยระบบ ClassStart: “TP13101 นวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ป.บัณฑิต 62” 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบกิจกรรมการ 
เรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart และแบบประเมินความพึงพอใจการเรียนรู้โดยใช้ระบบ ClassStart 

2.1 แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart 
มีข้ันตอนในการสร้าง และการหาคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 

2.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วิธีสร้างเครื่องมือ วิธีการสร้างแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้โดยใช้ระบบ ClassStart จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดหัวข้อการประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ 
ด้านเนื้อหา ด้านเทคนิครูปแบบการนำเสนอ ซึ่งทั้งสองด้านใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ซึ่ง
กำหนดค่าคะแนนเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย ดีมาก ดี ปานกลาง ต้องปรับปรุง ใช้ไม่ได้ (ปิยานุช  ทองกุม, 2547)  

2.1.2 สร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพ แบบประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart 

2.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบชนิด 5 ตัวเลือก จำนวน  
30 ข้อ โดยมีข้ันตอนในการสร้าง และการหาคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 
  2.2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบจากเอกสาร ตำรางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดและ
ประเมินผล 
  2.2.2 วิเคราะห์เนื้อหาและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของเนื้อหาในระบบการเรียนรู้ออนไลน์
โดยระบบ ClassStart 
  2.2.3 จัดทำแบบทดสอบให้ครอบคลุมเนื ้อหาและตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เป็น
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อและให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจำนวน 3 ท่าน ได้ทำการ
ประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ 
  2.2.4 นำแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาทั้ง 3 คน 
  2.2.5 นำแบบทดสอบที่ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะแล้วไปทดสอบกับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน ตรวจให้คะแนน 
  2.2.6 นำแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของ
แบบทดสอบเป็นรายข้อ และค่าความเชื่อมั่น KR-20 ของแบบทดสอบทั้งฉบับ แล้วเลือกเอาข้อสอบที่มีค่า
ความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปจำนวน 30 ข้อ 
  2.2.7 จัดพิมพ์แบบทดสอบ 

 2.2.8 นำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือพัฒนาและ 
หาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart ให้มีประสิทธิภาพไม่
ต่ำกว่าเกณฑ์ 80/80 และเพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์
โดยใช้ระบบ ClassStart    

2.3 แบบประเมินความพึงพอใจการเรียนรู้โดยใช้ระบบ ClassStart มีขั้นตอนในการสร้าง และ
การหาคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 

2.3.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
2.3.2 วิเคราะห์เนื้อหาที่จะประเมิน เลือกรูปแบบเครื่องมือที่จะประเมิน และกำหนดเกณฑ์ 

ในการประเมินความพึงพอใจ 
2.3.3 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจการเรียนรู้โดยใช้ระบบ ClassStart ซึ่งเป็นคำถาม 

ปลายเปิด และคำถามปลายปิดจำนวน 12 ข้อ ลักษณะของคำถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
ชนิด 5 ตัวเลือก พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยที่สุด 

2.3.4 นำแบบประเมินความพึงพอใจการเรียนรู้โดยใช้ระบบ ClassStart ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดประเมินผลการศึกษา และนักวิจัยทางการศึกษา จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงทางด้านเนื้อหา (Content validity) ว่าข้อคำถามแต่ละข้อสร้างได้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ประเมิน
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หรือไม่  แล้วนำไปคำนวณหาค่า IOC และคัดเลือกข้อคำถามที่มี IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป พบว่า มีข้อคำถามที่
ใช้ได้ทุกข้อ พร้อมทั้งปรับปรุงภาษาท่ีใช้ถามแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ออกแบบพัฒนารูปแบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยระบบ ClassStart ในรายวิชา TP13301 นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำรูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้ด้วยระบบ 
ClassStart ในรายวิชา TP13301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เสนอผู ้เชี ่ยวชาญเพ่ือ
ประเมินความสอดคล้องเหมาะสมของวัตถุประสงค์และเนื้อหา (IOC) จากนั้นนำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยระบบ ClassStart ในรายวิชา TP13301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่ปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครูที่เรียนในรายวิชา 
TP13301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อย่อย แล้วให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบย่อยหลังเรียน และ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยระบบ ClassStart รวบรวมข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลและหาประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรม และวิเคราะห์
ผลการใช้รูปแบบกิจกรรมและความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยการเรียนรู้ด้วยระบบ ClassStart ซึ่งใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน โดยตรวจสอบวัตถุประสงค์และเนื้อหา
เพื่อหาความสอดคล้องและความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในระบบ ClassStart โดยใช้ค่า IOC 
(Index of item objective congruence) วิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยระบบ 
ClassStart ตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สูตรการหาค่าประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพผลลัพธ์ 
(E2) และวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อของรูปแบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยระบบ ClassStart โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
สรุปผลการวิจัย  
 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart สำหรับนักศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ในรายวิชา TP13301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
สรุปผลได้ดังนี้  

1. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ผ่านการประเมินความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 รูปแบบของกิจกรรม
แสดงถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสื่อ
ออนไลน์ (ClassStart) โดยผู้เรียนต้องมีการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง โดยผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้มีความรับผิดชอบ สร้างความกระตือรือร้น และพัฒนาทักษะเพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart สำหรับ 
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู พบว่า ผลการเรียนรู้ของนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตาม
เกณฑ์ 80/80 (ตารางท่ี 1) 

3. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart 
(ตารางที่ 2) 

4. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart  
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู ในรายวิชา TP13301 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart 
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 

ประสิทธิภาพ คะแนนเต็ม n X  S.D. ร้อยละค่าเฉลี่ย 
ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) 20 30 16.17 2.00 80.86 
ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) 20 30 16.21 2.80 81.03 

  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ย ( X ) ของคะแนนสอบระหว่างเรียนมีค่าเท่ากับ 16.17 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 2.0 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ร้อยละของค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพกระบวนการ 
(E1) มีค่าเท่ากับ 80.86 และค่าเฉลี่ย ( X ) ของประสิทธิภาพผลลัพธ์ มีค่าเท่ากับ 16.21 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 2.8 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ร้อยละของค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) มี
ค่าเท่ากับ 81.03 ดังนั้นทีพั่ฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.86/81.03  

 
ตารางท่ี 2 ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ  

ClassStart สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 
จำนวนผู้เรียน (N) ผลรวมคะแนนก่อนเรียน (30) ผลรวมคะแนนหลังเรียน (30) 

30 504 795 
  

จากตารางที่ 2 ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้
ระบบ ClassStart สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน 
คะแนนเต็ม 30 คะแนน ผลรวมของคะแนนก่อนเรียนรวมเท่ากับ 504 คะแนน ส่วนผลรวมของคะแนนการทำ
แบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 795 คะแนน เมื่อนำมาวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้ (E.I) เท่ากับ 0.73 
 
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart 

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 

 รายการประเมินความพึงพอใจ X  S.D. ความพึงพอใจ 

1. รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

4.52 0.62 มากที่สุด 

2. รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart ส่งเสริมให้นักศึกษามี
โอกาสได้เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ทุกที่ ทุกเวลา 

4.54 0.70 มากที่สุด 

3. รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart ส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความรับผิดชอบในการเรียนเพิ่มขึ้น 

4.49 0.65 มาก 

4. รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart ช่วยให้นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจเนื้อหาในรายวิชามากขึ้น 

4.44 0.67 มาก 

5. รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษา
สามารถสืบค้น / เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้เพิ่มขึ้น 

4.41 0.69 มาก 

6. รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่ตนเองศึกษาค้นคว้าได้ 

4.59 0.62 มากที่สุด 

7. รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart ช่วยสนับสนุนการ
ติดต่อสื่อสารให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งระหว่างอาจารย์ผู้สอน เพื่อนร่วมช้ันและผู้เรียน 

4.44 0.65 มาก 

8. รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart มีสื่อประกอบการสอนมี
ความเหมาะสมและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.26 0.62 มาก 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

 รายการประเมินความพึงพอใจ X  S.D. ความพึงพอใจ 

1. รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart มีส่วนประกอบที่ช่วย
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ได้อย่างน่าสนใจ 

4.41 0.62 มาก 

10. รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart สามารถแจ้งผลการ
เรียนรู้ย้อนกลับให้กับผู้เรียนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

4.56 0.72 มากที่สุด 

11. สามารถนำความรู้ที่ได้จากการออกแบบรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้
ระบบ ClassStart ไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้ 

4.21 0.65 มาก 

12. นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมต่อรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้
ระบบ ClassStart  

4.48 0.74 มาก 

รวม 4.45 0.66 มาก 
 
จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดย

ใช้ระบบ ClassStart  ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( X  = 4.45, S.D.= 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ 
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart 
ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่ตนเองศึกษาค้นคว้าได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 
4.59, S.D.= 0.62) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ 
ClassStart สามารถแจ้งผลการเรียนรู้ย้อนกลับให้กับผู้เรียนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.56, S.D.= 0.72) และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการออกแบบรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart ไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้ อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.21, S.D.= 0.6) 
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด   
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart รายวิชา TP13301 นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู  ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีรายละเอียดดังนี้ 

1. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู ้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart ที่พัฒนาขึ ้นมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเนื้อหา เนื่องจากการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้
ระบบ ClassStart อาศัยหลักทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้อย่างมีขั้นตอนและมีความสัมพันธ์กัน ผ่านการประเมิน
ความสอดคล้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ และค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index 
of item objective congruence) และความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมมีค่าระหว่าง 0.60-1.00 สามารถ
นำไปใช้ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา แขมมณี (2551) ที่ว่ารูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง สภาพ
หรือลักษณะของการเรียนการสอนที่ครอบคลุมตามหลักปรัชญา ทฤษฎี หลักการ แนวคิด ความเชื่อต่างๆ โดย
ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญในการเรียนการสอน รวมทั้งวิธีสอนและเทคนิคการสอนต่างๆ ที่สามารถช่วยให้
สภาพการเรียนการสอนนั้นเป็นไปตามทฤษฎี หลักการหรือแนวคิด ที่ยึดถือรูปแบบที่ต้องได้รับการพิสูจน์ 
ทดสอบและยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ  

2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart ของผู้เรียนมีคะแนน 
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เนื่องจากผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผ่านสื่อวิดีโอ
ที่มีรายละเอียด สามารถเปิดทบทวนได้ตามความต้องการ ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับประสิทธิชัย และคณะ (2558)  ที่ศึกษาการพัฒนาเว็ บฝึกอบรม
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แบบผสมผสานด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ MIAP พบว่าผู้เข้ารับการอบรมมีผลสัมฤทธิ์การฝึกอบบรม
หลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรม 

3. ผลการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart สามารถช่วยให้นักศึกษา 
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสื ่อออนไลน์ ClassStart โดย
ผู้เรียนต้องมีการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง โดยผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีความรับผิดชอบ 
สร้าง  ความกระตือรือร้น และพัฒนาทักษะเพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำงาน
และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน มีเวลาศึกษาหาความรู้ ข้อมูลสารสนเทศต่างได้ สอดคล้องกับกรมวิชาการ 
(2542) ที่ว่าการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มช่วยสนับสนุน และปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ประสบการณ์ และสามารถอภิปรายร่วมกันทำให้ผู ้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart สอดคล้องกับภสิทธ  เมตตพันธ (2556) ที่กล่าวว่า การ
เรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นวิธีการออกไปศึกษาหาความรู้ด้วยประสบการณ์ตรงตามสภาพการณ์ที่เป็นจริง เป็น
การเรียนรู้ที่สนุกสนาน เพลิดเพลินไม่มีขอบเขต นอกจากความรู้ที่ผู้เรียนได้รับแล้วผู้เรียนยังได้มีการฝึกทักษะที่
สำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีทั้งความรู้และทักษะที่สำคัญ ได้แก่ ทักษะชีวิตและการ
ทำงาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทักษะด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี  จากการใช้องค์ประกอบ
ต่างๆ ในระบบทำให้ผู้เรียนสามารถรับรู้ข่าวสารประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชั้นเรียนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
มีความตรงต่อเวลา  มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน ผู้สอนได้ตลอดเวลา สามารถแสดงความคิดเห็นนอก
ห้องเรียนได้ผ่านการส่งข้อความสั้นในระบบ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมาเก็ตและคณะ (2006) ที่ว่าการใช้
เทคโนโลยีการส่งข้อความสั้นในระบบออนไลน์ช่วยส่งเสริมการมีปฏิกิริยาโต้ตอบกันในห้องเรียนได้เป็นอยา่งดี 
นอกจากนี้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart ยังช่วยให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น
เกี่ยวกับส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ทันเวลาที่กำหนด  ฝึกความมีวินัยในตนเองเพ่ือส่งเสริมความรับผิดชอบใน
งานที่ได้รับมอบหมาย  

4. ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู ้ด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart 
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครูมีค่าเท่ากับ 0.73 คิดเป็นร้อยละ 73 เนื่องจาก
ผู้วิจัยได้ออกแบบรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart ที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกันในชั้นเรียนผ่านระบบการจัดการใน ClassStart สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ และผลงานร่วมกันได้ มี
เอกสารประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาความรู้ที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มเติม ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในวิชาได้เพ่ิมข้ึน  

5. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart พบว่า 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับมูลลิน (1985)  ที่กล่าวว่าความพึงพอใจ          
เป็นทัศนคติของบุคคลต่อสิ่งต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กับความรู้สึกของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในงานทั้งด้าน
ปริมาณ และคุณภาพ ซึ่งการเรียนรู้ด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart ในครั้งนี้  
ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาในรายวิชาที่เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้ไม่ได้มาเรียน
ในชั้นเรียนตามปกติ แต่สามารถศึกษาเนื้อหา ตลอดจนการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้สอนได้กำหนดไว้ได้ส ะดวก 
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในลักษณะนี้ในระดับมาก และจาก
ส่วนประกอบของระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยระบบ ClassStart ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถศึกษา
ได้ด้วยตนเองและสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และผลงานจากเพื่อนร่วมชั้ นทำให้เกิดความพึง
พอใจต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับพิสุทธา อารีราษฎร์ (2551) ที่ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และมี
ความพึงพอใจต่อการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
1. การใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart ควรมีการเตรียมความพร้อม 

ทางด้านเครื่องมือ และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือการใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ควรมีการปฐมนิเทศ และแนะนำการใช้งานรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ  

ClassStart เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการเรียนและสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนได้ถูกต้อง 
3. ควรมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้ระบบ ClassStart ในรายวิชาอ่ืนๆ  
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การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                    
สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา  

Teaching and Learning Procedure Design of Flipped Classroom to Enhance 
Classroom Management for Undergraduate Students 

นิชตา ธนชิตดิษยา1* 

 
บทคัดย่อ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันเน้นการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาข้อมูล
ก่อนเข้าห้องเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อเรียนรู้ในการถ่ายทอดเพ่ือที่จะทำกิจกรรมในห้องเรียนมากกว่าการ
รับการสอนเนื้อหาจากผู้สอนเพียงทางเดียวเพราะเนื้อหาที่มีมากและหลากหลายแต่เวลาเรียนในห้องมีจำกัด 
ดังนั้นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านเป็นกระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน โดยผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาได้ด้วยตนเองตลอดเวลาและไม่
จำกัดสถานที่ ทั้งนี้ยังส่งเสริมกระบวนวิเคราะห์และกระบวนการการเรียนรู้ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่
21 การวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการจัดการ
ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 29 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1)แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้าน 2) สื่อออนไลน์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 3) แบบทดสอบวัดผลทางการเรียนรู้ 
4) แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองดำเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย One Group Pretest-Posttest 
Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย
พบว่า 1) กิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2)  ผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 
86.21 3)ผลการศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน อยู่ในระดับมาก 4.45 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับทางควรนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 
คำสำคัญ: ห้องเรียนกลับด้าน,การเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21, การเรียนเชิงรุก 
 
ABSTRACT 
 At present, teaching English in the 21st Century emphasizes on Communication Language 
Teaching which uses online as media recourses and communicative activity in classroom instead 
of traditional teaching. A teacher provides cooperative as Active learning and Student –Centered 
to enhance students’ ability to use English in communication for the global society. Therefore, 
Flipped Classroom is one of a productive method to support undergraduate student level and 
also helps students have analytical and learning process skills in effective communication. The 
sample of this research were the third-year students of English major who enrolled for the first 
semester of 2020 academic year, Education Faculty at Udon Thani Rajabhat University obtained 
by purposive sampling. The research instruments were: 1) English Classroom Management lesson 
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plans 2) Online media for flipped classroom learning activities 3) an achievement test and 4) a 
questionnaire for satisfaction towards flipped classroom learning procedures. Statistics for data 
analysis included mean, percentage, standard deviation and t-test for dependent sample. The 
research results were as followed: 1) The flipped classroom learning procedure enhanced and 
promoted the student’s achievement. 2) The students’ learning achievement after learning 
through flipped classroom learning procedure was higher than before. The result showed the 
post-test score was higher than the pre-test score at 86.21%. 3) The students’ satisfaction 
towards flipped classroom learning procedure was at high level. Therefore, flipped classroom is 
suggested for implementing with undergraduate students. 
Keywords: flipped classroom, active learning, learning for 21st century skills 
 
บทนำ 
 ห้องเรียนกลับด้านเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการกล่าวถึงเป็นอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็น
วิธีการจัดการเรียนรู้หนึ่งที่ได้รับการอธิบายว่าเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ทั้งนี้
การศึกษาไทยมีการตื่นตัวเป็นอย่างมาในการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับด้าน ซึ่งถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยี การ
เรียนการสอนที่ทันสมัย และที่สำคัญเน้นการทีใ่ห้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนแทน
การฟังบรรยายเหมืนการเรียนรู้แบบเก่า โจนาธานและแอรอนได้กล่าวว่ารูปแบบห้องเรียนกลับด้านเป็นวิธีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพ่ือยกระดับการเรียนรู้ในห้องเรียนต่างๆ ที่ครอบคลุมการบริหารจัดการเรียนรู้
ของผู้สอนเพื่อให้สามารถใช้เวลามากขึ้นในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนแทนการบรรยายหน้าชั้นเรียนเพียงอย่าง
เดียว ซึ่งวิธีการที่ถูกใช้เป็นส่วนใหญ่มักจะทำการสอนโดยใช้วิดีโอที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้สอน ซ่ึงผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้นอกเวลาเรียน โจนาธานและแอรอน เรียกกระบวนการนี้ว่าห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) เพราะ
กระบวนการเรียน การจดบันทึก (lecture) และการบ้านทั้งหมดจะพลิกกลับกันกับสิ่งที่เคยเป็นกิจกรรมในชั้น
เรียนจะถูกทำที่บ้านหรือนอกห้องเรียนผ่านทางวิดีโอที่ผู้สอนสร้างขึ้นในทางกลับกันงานต่างๆ ได้รับมอบหมายสิ่ง
ที ่เคยต้องทำที ่บ้านจะนำมาทำในชั ้นเรียน ห้องเรียนกลับทางและเรียนให้ร ู ้จริง (Flippedped-Mastery 
Classroom) ในหนังสือ Flipped Your Classroom Reach Every Student in Every Class Every Day (2012) 
กล่าวว่าเป็นการนำเอาวิธีการสองอย่าง คือ ห้องเรียนกลับทางและเรียนให้รู ้จริง (Flipped classroom and 
Mastery Learning) มาใช้ร่วมกันโดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วยสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ที่ผู้เรียนรู้จริงมี
ลักษณะเป็นห้องเรียนที่ผู้เรียนแต่ละคนเรียนบทเรียนของตนตามเวลาที่ผู้เรียนสะดวกเพราะการศึกษาข้อมูล
จะต้องศึกษาก่อนเข้าห้องเรียน แต่ละคนตั้งใจอยู่กับกิจกรรมการเรียนรู้ของตน ผู้เรียนทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
ของตนเอง ในขณะที่กลับมาในห้องเรียนผู้สอนเดินไปรอบๆห้องเพื่อตรวจสอบการเรียนรู้ของศิษย์แต่ละคน และ
คอยช่วยให้กำลังใจหรือช่วยผู้เรียน ผู้เรียนจะหาวิธีแสดงให้ผู้สอนเห็นว่าตนเข้าใจวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้
ขั้นตอนนั้น ซึ่งวิธีการจัดกิจกรรมแบบนี้ในห้องเรียนจะแตกต่างจากห้องเรียนแบบดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง ห้องเรียนจะ
กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนตามที่สนใจในหัวเรื่องต่างๆ โดยวิธีการเรียนการสอนแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนรู้ลึก
และรู้จริง (ปางลีลา บูรพาพิชิตภัย, 2558) การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านสอดคล้องกับแนวคิดทักษะ
เพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ ผู้สอนต้องไม่เป็นผู้สอนเพียงอย่างเดียว หากแต่ผู ้สอนต้องเป็น
ผู้ออกแบบการสอน ออกแบบกิจกรรม และช่วยแนะนำหรืออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในการเรียนรู้โดยการลง
มือปฏิบัติจริง (active learning) ผ่านการทำกิจกรรมและระบบเทคโนโลยี เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทักษะ 
การเรียนรู้ พัฒนาคนรุ่นใหม่ให้มีคุณลักษณะที่พร้อมสำหรับการดำรงชีวิตสังคมในศตวรรษที่ 21 ห้องเรียนกลับ
ด้าน (Flipped Classroom)จึงเป็นรูปแบบการสอนที่ผู ้สอนให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาสาระจากที่บ้านผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต วีดีโอ วิดีทัศน์ หรือระบบออนไลน์อื่น ๆ ที่ผู้สอนจัดหาให้ก่อนเข้าชั้นเรียน โดยผู้สอนมีหน้าที่ช่วย
แนะนำ ตอบข้อซักถาม ผ่านการทำกิจกรรมในชั้นเรียน (ฐานิตา ลิ่มวงศ ์และยุพาภรณ์ แสงฤทธิ์, 2562) 
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 สรุปแนวคิดรูปแบบห้องเรียนกลับด้านเป็นรูปแบบการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและบทเรียน
ผ่านอินเตอร์เน็ตนอกห้องเรียนนอกเวลาเรียน และทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนแทนการฟัง
บรรยายจากผู้สอน และเน้นทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน อีกทั้งยังให้อิสระกับผู้เรียนในด้านกระบวนการความคิด
และรูปแบบการแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้นอกชั้นเรียนสนับสนุนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
ความคิดสร้างสรรค์ และการมีปฏิสัมพันธ์กันของผู้เรียนเน้นการสืบค้น ให้การเรียนรู้ที่มีการส่งเสริมสนับสนุน
ผู ้เรียน โดยยึดผู ้เรียนเป็นสำคัญ (วสันต์ ศรีหิรัญ, 2560) ซึ ่งรูปแบบดังกล่าวสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
การศึกษาในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งคือการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนจะมีบทบาทสำคัญยิ่งกว่าเดิม 
โดยผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทเป็น โค้ช (coach) กล่าวคือ ผู้สอนต้องให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ 
เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการและต่อยอดได้ สิ่งสำคัญในการเรียนในศตวรรษที่ 21 คือ
ต้องเปลี่ยนระบบการเรียนการสอน คือเปลี่ยนเป้าหมายจาก “ให้ความรู้” ไปสู่ “ให้ทักษะ” เปลี่ยนจาก “ครูเป็น
หลัก” เป็นผู้เรียนเป็นหลัก” (วิจารณ์ พานิช, 2556) 
 การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเป็นการปรับรูปแบบการเรียนรู้โดยก่อนเข้าเรียนโดยผู้เรียน
ศึกษาสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ ผู้เรียนได้ฝึกทำกิจกรรม การบ้าน ก่อนเข้าเรียนและมีคำถามอยู่ในใจ ระหว่าง
เรียนในห้องเรียน ผู้สอนแนะนำกระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และหลังเรียนผู้เรียนประยุกต์ความรู้และ
ทักษะที่ได้ รับและยังมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนตลอดไป (ณัฐกานต์ เดียวตระกูล, 2560) ทั้งนี้การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในห้องเรียนถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative Learning) กล่าวคือ 
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่จัดให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันและแลกเปลี่ยนความรู้
ความคิดกันในกลุ่มย่อยอย่างจริงจัง โดยมีจำนวนกลุ่มละ 3-4 คนเพื่อให้บรรยากาศและกระบวนการเรียนรู้
สอดคล้องกับชีวิตจริง (คงศักดิ์ สังฆมานนท์ และคณะ, 2560) การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเป็น
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมและเป็นสำคัญได้ลงมือปฏิบัติจริงเช่นเดียวกันกับการสอน
ภาษาเพื่อภาษาอังกฤษการสื่อสารที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางมาจนถึงปัจจุบันคือวิธีการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching: CLT) เป็นวิธี
สอนภาษาอังกฤษที่เกิดขึ้นในช่วงของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ครั้งสำคัญของวงการสอนภาษาในศตวรรษที่ 
20 การสอนภาษาที่สองโดยให้ผู้เรียนทำกิจกรรมที่มีการสนทนาปฏิสัมพันธ์กันนั้นก็เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนภาษา
เกิดความสามารถในการพูดสื่อสาร มีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎีการรับรู้ภาษาที่สอง (Second Language 
Acquisition: SLA) ทั้งนี้ Krashen (1982) และนักวิชาการ ด้าน SLA ต่างมีความเห็นว่า มนุษย์สามารถรับรู้
ภาษาได้โดยการสื่อสารและการรับข้อมูลทางภาษา ที่สามารถเข้าใจได้ (Comprehensible Input) การรับรู้
ภาษาที่สองมีลักษณะคล้ายการเรียนรู้ภาษาแม่ของเด็กเล็กที่เริ่มรับรู้ภาษา โดยไม่จำเป็นต้องสอนรูปแบบหรือ
หลักการใช้ภาษาโดยตรง แต่ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะความสามารถเป็นผู้ใช้ภาษาได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการรับรู้ภาษา ดังนั้น ในชั้นเรียนภาษาจึงควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กัน
ระหว่างผู้เรียนเองและกับผู้สอน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสารให้มากที่สุด (ธนกร สุวรรณพฤฒิ, 
2558) ทั้งนี้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมีรูปแบบที่สามารถบูรณาการการกับการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสารเนื่องจากองค์ประกอบหลักของห้องเรียนกลับด้านได้แก่ F–Flexible Environment คือ ความ
ยืดหยุนของสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถใช้รูปแบบการเรียนแบบใดๆก็ได้เพ่ือที่จะรองรับบทเรียน
ต่างๆ รวมถึงวิธีการประเมิน ในการสร้างระบบการประเมินที ่จะต้องมีความความเหมาะสม L–Learning 
Culture คือ การยกระดับจากวัฒนธรรมการเรียนรู้ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งจะให้ความสำคัญการการเรียนรู้
ในสิ่งที่นักเรียนสนใจในเชิงลึกมากข้ึน I–Intentional Content คือ การความตั้งใจในศึกษาเนื้อหา ผู้สอนจะต้อง
เข้าใจและศึกษาในเรื่องที่ต้องการจะถ่ายทอดจริงๆ เพื่อเป็นการวางแผนการเรียนในชั่วโมงนั้น เพ่ือให้เกิด
ผลประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุด P–Professional Educator คือ  การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านต้องการผู้สอน
ที่เป็นมืออาชีพ ผู้สอนจะต้องศึกษาและเข้าใจเนื้อหาเป็นอย่างดี 
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 ทั้งนี้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษต้องอาศัยการฝึกทักษะการจดจำด้านกฎเกณฑ์ ผู้เรียนส่วนใหญ่มักมองว่า
เป็นเรื่องที่น่าเบื่อ เข้าใจยาก อีกทั้งยังใช้เวลาและไม่มีเวลาฝึกฝน ดังนั้นผู้สอนควรสร้างบรรยากาศที่อำนวยต่อ
เรียนรู้ กิจกรรมกระตุ้นการเรียนรู้ และสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา แนวคิดที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาในยุค
ปัจจุบัน ได้แกแ่นวคิดการสอนน้อยแต่เรียนรู้ได้มาก (Teach less, Learn more) เป็นหนึ่งในแนวคิดที่สนับสนุน 
และเป็นแนวทางที ่จะแก้ปัญหาด้านการเรียนภาษาอังกฤษได้ ปัจจุบันหลายๆสถาบันการศึกษาได้นำมา
ประยุกต์ใช้ในห้องเรียนในระดับการศึกษาต่างๆ สามารถทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำกัด และ
กระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองและต่อยอดต่อไปได้ 
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษาจึงมีแนวคิดในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาครูที่จะต้องจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

2. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน  
3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ห้องเรียนกลับด้าน 
 
สมมติฐาน  

1. วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านส่งเสริมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังด้วยการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านสูงกว่าก่อนเรียน 

 
วิธีดำเนินการวิจัย  
กรอบแนวคิด 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยนำร่อง(pilot study) ผู้วิจัยได้นำแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (active learning) ถือได้ว่าเป็นแนวคิดที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรู้ที่หลายรูปแบบ ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ซึ่งเป็นทักษะที่ควรได้รับการพัฒนาให้กับผู้เรียนในเบื้องต้นเพื่อต่อยอดให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต (life long learning) ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะสำหรับศตวรรษที่  21 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่ง
ทดลองดำเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัย One Group Pretest-Posttest Design ผู้วิจัยกำหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังแผนภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบการวิจัย 
 
 
 

การเรยีนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้หลังจากเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ
ห้องเรียนกลับด้าน 
2.  ความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนรู้แบบห้องเรยีนกลับดา้น 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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การดำเนินการวิจัย 
 วิธีดำเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้านที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นการวิจัยนำร่องแบบกึ่งทดลอง โดยกระบวนการวิจัยมีลำดับขัน้ตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 นักศึกษาทำแบบทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน 
 ขั้นที่ 2 ผู้วิจัยสร้างห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ Google classroom และ ให้รหัสผ่านแก่นักศึกษาเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเข้ามาเรียนได้ 
 ขั ้นที ่ 3 ผู้ว ิจ ัยพัฒนาสื ่อการเรียนรู ้และอับโหลดบทเรียนให้นักศึกษา จำนวน 4 หัวข้อได้แก่                          
1) Classroom management techniques and strategies. 2) Classroom layouts. 3) Classroom 
interaction and function และ 4) Teacher’s role.  
 ขั้นที่ 4 นักศึกษาได้เข้ามาศึกษาเนื้อหาและศึกษาเอกสารเพิ่มเติมที่ผู ้สอนเพิ่มเติมก่อนเข้าเรียนใน
ห้องเรียนโดยนักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ในขณะเดียวกันผู้วิจัยกำหนดการดำเนินกิจกรรมในห้องเรียน 
 ขั้นที่ 5 นักศึกษาทำกิจกรรมร่วมกันในห้องเรียนโดยการดำเนินกิจกรรมในห้องเรียนประกอบด้วยการ
อภิปรายกลุ่มย่อย การสรุปผังมโนทัศน์ร่วมกัน ผู้วิจัยสรุปประเด็นสำคัญในแต่ละหัวข้อ 
 ขั้นที่ 6 นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทำแบบประเมินความ                     
พึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากรที่ใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน 57 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ               
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี จานวน 29 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรต้น คือ ว ิธ ีการจัดกิจกรรมการเร ียนรู ้แบบห้องเร ียนกลับด้าน  หัวข้อ classroom 
management techniques and strategies, classroom layouts, classroom interaction and function 
และ teacher’s role 
  2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยการจัดกิจกรรมห้องเรียนกลับด้าน     
และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
เครื่องมือวิจัย  
 สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับ
ด้าน ตามหัวข้อ classroom management techniques and strategies, classroom layouts, classroom 
interaction and function และ teacher’s role 2) สื่อออนไลน์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้าน 3) แบบทดสอบวัดผลทางการเรียนรู้  4) แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ทั้งนี้ใช้โปรแกรมห้องเรียนออนไลน์ Google classroom 
เพ ื ่ อการศ ึ กษาบทเร ี ยนจากท ี ่ ผ ู ้ ว ิ จ ั ยจ ั ดทำข ึ ้ น   โดยการพ ัฒนา เคร ื ่ อ งม ื อ  ม ี ข ั ้ นตอนด ั งนี้  
  1. ขั้นเตรียมการ ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2. ขั้นการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่บูรณาการการจัดการเรียนรู้ผ่าน
ห้องเรียนออนไลน์ Google classroom โดยผู้วิจัยได้สร้างห้องเรียนผ่าน Google classroom เพื่อการอัพ
โหลดไฟล์บทเรียนให้ผู้เรียนได้ศึกษา 
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  3. ขั้นการพัฒนาสื่อประกอบการเรียนรู้จากแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบด้วยข้อสอบแบบ
ปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ รวมถึงแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียน
กลับด้าน จำนวน 20 ข้อ 
  4. ขั้นปรับปรุงและแก้ไขโดยนำข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและปรับแก้เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์และ
เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน 
  5. ขั้นการนำไปใช้โดยการนำแผนการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านโดยจัดการเรียนการสอน
กับกลุ่มตัวอย่างที่ได้เลือกไว้ 
  6. ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทดลองใช้แผนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้านโดยเก็บข้อมูลเฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีได้เลือกไว้  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก ็บรวบรวมข ้อม ูล ในคร ั ้ งน ี ้ เป ็นแบบการว ิจ ัยนำร ่อ (pilot study) โดยม ีข ั ้นตอนดังนี้  
 1. ขั้นเตรียมการโดยผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารและศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและ
สร้างเครื่องมือที่ใช้การวิจัย       

2. ขั้นดำเนินการทดลอง ได้แก่ การชี้แจงให้ข้อมูลใน การทำวิจัยในชั้นเรียนให้นักศึกษา  การทดสอบ
ก่อนเรียนการสร้างห้องเรียนใน Google classroom การดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านใน
ชั้นเรียน การทำแบบทดสอบหลังเรียน การทำแบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น              
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี ่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนแบบทดสอบ การวิจัยครั้งนี้มีการเก็บข้อมูลโดยแบ่งเป็นการทดสอบก่อน
เรียนด้วยข้อสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  และแบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ห้องเรียนกลับด้าน จำนวน 20 ข้อ 
 
สรุปผลการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยนำร่องแบบกึ่งทดลองผลการวิจัยที่รายงานประกอบด้วยคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนที่นักศึกษาเรียนด้วยกระบวนการห้องเรียนกลับด้านและความคิดเห็น ความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการห้องเรียนกลับด้าน 

ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน คะแนนเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนคือ 14.34 ส่วนคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบหลังเรียนคือ 
21.79 (ตารางที่ 1) คะแนนหลังเรียนเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 24.84 
 คะแนนของนักศึกษาที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านหลังเรียน เพ่ิมขึ้นจำนวน                
25 คน คิดเป็นร้อยละคิดเป็นร้อยละ 86.21 (ตารางที่ 2)  

ผลการศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน อยู่ในระดับมาก 4.45 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 (ตารางที่ 3) 
 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 

คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ก่อนเรียน 30 14.34 3.04 
หลังเรียน 30 21.79 3.13 
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ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 

ลำดับที่ แบบทดสอบ เพ่ิมขึ้น 
(คะแนน) 

เพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) ก่อนเรียน หลังเรียน 

1 14 24 10 33.33 
2 15 26 11 36.67 
3 19 17 -2 -6.67 
4 11 19 8 26.67 
5 13 24 11 36.67 
6 14 28 14 46.67 
7 15 27 12 40.00 
8 12 21 9 30.00 
9 9 22 13 43.33 
10 10 18 8 26.67 
11 11 19 8 26.67 
12 14 22 8 26.67 
13 16 23 7 23.33 
14 17 25 8 26.67 
15 18 17 -1 -3.33 

ลำดับที่ แบบทดสอบ เพ่ิมขึ้น 
(คะแนน) 

เพ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) ก่อนเรียน หลังเรียน 

16 20 20 0 0.00 
17 12 19 7 23.33 
18 8 18 10 33.33 
19 13 20 7 23.33 
20 14 18 4 13.33 
21 15 20 5 16.67 
22 16 22 6 20.00 
23 18 26 8 26.67 
24 16 16 0 0.00 
25 11 21 10 33.33 
26 13 25 12 40.00 
27 16 27 11 36.67 
28 17 23 6 20.00 
29 18 25 7 23.33 

 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ 

แบบห้องเรียนกลับด้าน 
รายการประเมิน ความพึงพอใจ (N=29) ระดับ 

ด้านบรรยากาศ   
1. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักศึกษามสี่วนร่วมในการทำกิจกรรม 4.45 มาก 
2. บรรยากาศของการเรียนทำใหน้ักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม 4.48 มาก 
3. บรรยากาศของการเรียนทำใหน้ักศึกษามีความกระตือรือร้นในการเรยีน 4.31 มาก 
4. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักศึกษาทำกิจกรรมได้อย่างอิสระ 4.24 มาก 
5. บรรยากาศของการเรียนทำใหน้ักศึกษาเกิดความคดิที่หลากหลาย 4.48 มาก 
ด้านกิจกรรมการเรียนรู ้   
6. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา  4.28 มาก 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมิให้นกัศึกษากระตือรือร้นในการเรียน 4.45 มาก 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมิการคิดและตัดสินใจ 4.31 มาก 
9. กิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4.52 มากที่สุด 
10. กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักศกึษามีโอกาสแสดงความคดิเห็น 4.41 มาก 
11. กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้นักศกึษาเข้าใจในเนื้อหามากข้ึน 4.48 มาก 
12. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสรมิการเรียนรู้ร่วมกัน 4.66 มากที่สุด 
13. กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 4.59 มากที่สุด 
14. กิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักศึกษาสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองได ้ 4.52 มากที่สุด 
15. กิจกรรมการเรียนรู้ทันสมยัและมีช่องทางในการศึกษาท่ีหลากหลาย 4.45 มาก 
ด้านการนำไปใช้ประโยชน ์   
16. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักศกึษาได้แนวทางจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 4.41 มาก 
17. การจัดการเรียนรู้ทำใหจ้ำเนื้อหาได้นาน 4.55 มากที่สุด 
18. การจัดการเรียนรู้ทำใหเ้ข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น 4.52 มากที่สุด 
19. การจัดการเรียนรู้ทำให้นักศึกษานำวิธีการเรยีนรู้ไปใช้ในห้องเรียนได้ 4.41 มาก 
20. การจัดการเรียนรู้ทำให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการคิดที่สูงข้ึน 4.38 มาก 
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 4.45 มาก 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 1. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษดังกล่าวเป็นการวิจัยนำร่องและกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องในภาคเรยีน
ต่อมา ทั้งนี้มีการนำเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามสภาพและบริบทของผู้เรียนเพ่ือ
ฝึกทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการเรียนรู้ไดด้้วยตนเอง (self-directed learning) เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง (mastery learning) กล่าวคือ กระบวนการการเรียนรู้ที่เกิดจากผู้เรียนบริหารจัดการ
เวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความต้องการของตนเองจนเกิดความเข้าใจในบทเรียน ซึ่งเป็นการจัดการ
เรียนรู้แบบรายบุคคลตามพื้นฐานการเรียนรู้และความต้องการของแต่ละบุคคล ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในด้านต่างๆ นั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีหลายแนวคิดและกลวิธีที่จะช่วยสร้างความคิดที่เป็นระบบให้กับผู้สอน และพัฒนามโนทศัน์
เกี ่ยวกับจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อช่วยให้ผู ้สอนตัดสินใจในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ การเลือก
กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ การเลือกสื่อการเรียนรู้เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับผู้เรียน ซึ่งจะส่งผลให้
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (อรรชนิดา หวานคง, 2559) 
 2. ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนจำนวน 25 คนจากจำนวนนักศึกษาในกลุ่มทดลองทั้งหมด 29 คน  คิดเป็นร้อยละ 86.21 คะแนน
เฉลี่ยแบบทดสอบหลังเรียนคือ 21.79 คะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 24.84 หมายความว่ากิจกรรม
การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลับด้านของ Marlowe (2012) ที ่ให ้ความสำค ัญกับการจ ัดการเร ียนร ู ้แบบห้องเร ียนกลับด้านใน
ระดับอุดมศึกษาอีกทั้งยังได้มีการบูรณาการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการเรียนการสอน ผลพบว่า 
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านหลังเรียนสูงกว่าคะแนนระหว่างเรียน ทั้งนี้อาจจะ
เนื่องมาจากผู้เรียนได้รับการฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มีทักษะการจัดทำโครงงานที่เพิ่มขึ้น เช่น ผู้เรียนมีเวลา
ในการวาดภาพการ์ตูนมากขึ้นทำให้รู้จักลายเส้นมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนแบบห้องเรียนกลับด้านนี้
ส่งผลให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกทักษะในด้านของการใช้โปรแกรมด้านมัลติมีเดียและได้ทดลองใช้ก่อนจะลงมือวาด
จริงมากขึ้น  ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับ ศศิธร มุกประดับและคณะ (2561) ได้ศึกษาประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้
แบบห้องเรียนกลับทางและคุณลักษณะการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2  ในรายวิชา
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังเรียนมากกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .001) โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 90.54 มีคะแนนสอบในหัวข้อระบบกระดูก
และกล้ามเนื้อมากกว่าร้อยละ 50 และมีค่าคะแนน เฉลี่ยคุณลักษณะการเรียนรู้แบบชี้นำตนเองหลังเรียน
มากกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< .01) ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางควรนำมา
ประยุกตใ์ช้ในการจัดการเรียนการสอนกับนักศึกษาพยาบาล  
 3. ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
จากผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนกลับด้าน อยู่ในระดับมาก 4.45 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.59  โดยการประเมินความพึง
พอใจประกอบด้วย 3 ด้านหลักๆ คือ ด้านบรรยากาศ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการนำไปใช้ประโยชน์ 
นักศึกษามีความพึงพอใจประเด็นกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการ
เรียนรู้ร่วมกัน กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้นักศึกษาสร้างความรู้
ความเข้าใจด้วยตนเองได้ การจัดการเรียนรู้ทำให้จำเนื้อหาได้นานและการจัดการเรียนรู้ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ดี
ขึ้น อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ทั้งนี้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่น่าสนใจคือไม่ต้องอ่านหนังสือเป็นจำนวนมากและ
นั่งฟังบรรยายเป็นเวลานานทำให้ไม่ง่วงนอนเพราะได้ทำกิจกรรมในห้องเรียนแทนการนั่งฟังบรรยาย ทั้งนี้เป็น
การฝึกการควบคุมและบริหารจัดการเวลาตัวเองให้ศึกษาบทเรียนและดูคลิปวีดิโอที่ผู้สอนอัพโหลดให้ก่อนเข้า
เรียนอยู่เสมอ เพราะถ้าไม่ศึกษาบทเรียนมาก่อนก็จะไม่เข้าใจและเรียนไม่ทันเพื่อน และเป็นการเปิดโอกาสให้
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ผู ้เร ียนได้ศึกษาได้ในเวลาว่าง สอดคล้องกับ  (กนกรัตน์ บุญไชโย และคณะ, 2562) ได้ศ ึกษาโมเดล
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom ตามหลักการการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยม พบว่าความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนในสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ตามโมเดลอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (X̅ = 4.20, S.D. = 0.88) ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เปิดโอกาสให้นักเรียน
ค้นพบความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยการได้ศึกษาเนื้อหามาก่อนล่วงหน้าทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และมีเวลา
ในการทำกิจกรรมในห้องเรียนได้อย่างเต็มที่ ได้วางแผนการทำงานร่วมกันภายในกลุ่ม ได้นำเสนอผลงานของ
ตนเองอย่างสร้างสรรค์ และบรรยากาศในชั้นเรียนมีความสนุกสนานและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจในการเรียนที่มีการใช่สื่อสารสนเทศในการเรียนด้วยการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดห้องเรียน
กลับด้านในรายวิชา IND410 ระบบบรรจุภัณฑ์สำหรับโลจิสติกส์ ในเชิงบวกต่อการเรียนในรายวิชานี้โดยการ
มอบหมายงานนอกห้องเรียนสามารถทำให้ผู้เรียนกำหนดลำดับการเรียนและทำให้ตั้งใจเรียนมากขึ้นและผู้เรียน
เชื่อว่ากระบวนการเรียนแบบนี้ให้ผลที่ดีกว่าและกระตุ้นให้ผู ้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิดมากกว่าการเรียน
แบบเดิม รวมทั้งต้องการให้รายวิชาอ่ืนๆนำกระบวนการเรียนแบบใหม่ไปประยุกต์ใช้ (จำเริญ เขื่อนแก้ว, 2560) 
 จากผลการวิจัยที่กล่าวมาทั้งหมด จึงสรุปได้ว่าการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์และสร้างสรรค์ด้วยตนเอง  ทั้งนี้
ห้องเรียนกลับด้านจะเน้นที่กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิดที่เป็นไปตาม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติได้จริง เพ่ือให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพต่อไป การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับทางยังช่วยให้
นักศึกษารู้จักการจัดการบริหารเวลาด้วยตนเอง และเกิดการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ เป็นการโอกาสให้นักศึกษาได้
เรียนรู ้เนื ้อหาวิชาผ่านทางสื ่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ และสามารถที ่ปรับตัวในการเรียนรู ้ให้เข้ากับ
ความสามารถในการเรียนของแต่ละคน เช่น ถ้าหากนักศึกษาไม่เข้าใจในประเด็นใดก็สามารถที่จะย้อนกลับมา
ฟังหรือดูไดต้ลอดเวลา ทำให้การถ่ายทอดความรู้นั้นสามารถปรับให้เข้ากับลักษณะของผู้เรียนแต่ละคน 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1. ในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ผู้สอนไม่จำเป็นต้องเป็นผู้จัดทำคลิปวีดิโอด้วยตนเอง 
ทั้งนีส้ามารถจัดหาจากแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมที่มีในอินเทอร์เน็ตได ้

2. ในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาในประเด็นที่สนใจในสื่อ
ต่างๆ ที่นอกเหนือจากสื่อที่ผู้สอนกำหนดให้ได้ เช่น อินเตอร์, หนังสือเรียน, วารสาร, นิตยสาร,และบทเรียน
ออนไลน์ เป็นต้น ทัง้นี้ผู้สอนต้องให้คำแนะนำเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล 

3. การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านมีข้อจากัดในเรื่องของอุปกรณ์เทคโนโลยี และระบบการทำงาน
ของอินเทอร์เน็ต เช่น นักศึกษาบางคนต้องเสียเงินเพ่ิมเติมในเรื่องของระบบอินเตอร์เน็ตเพราะถ้าหากไม่ได้อยู่
ในพ้ืนที่มหาวทิยาลัยจะไม่มีบริการอินเตอร์เน็ตฟรี ทั้งนี้ผู้สอนจะต้องคำนึงถึงความสะดวกของนักศึกษาด้วย 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาผลของการใช้การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้

ในรายวิชาอ่ืนและสาขาอ่ืน เป็นต้น 
2. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ

อ่ืนๆ เพื่อเป็นการฝึกทักษะการคิดให้กับผู้เรียน 
 
รายการอ้างอิง  
กนกรัตน์ บุญไชโย กนกรัตน์ บญุไชโย สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ และฐาปนี สีเฉลยีว. (2562). โมเดลสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ 
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การศึกษาทัศนคติต่อการเรียนและรูปแบบการวัดและประเมินผลในการเรียนการสอนออนไลน์            
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนภายใต้สถานการณ ์COVID-19  

The Study of Students’ Attitudes Towards Learning, Measurement and 
Evaluation in Online Teaching and Learning that Suitable for  

Learners Under the COVID-19 Pandemic 
ผ่องพรรณ ทวีเลิศทรัพย์1* 

 
บทคัดย่อ 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงต้นปี 2563 
จนถึงปัจจุบัน ทำให้การเรียนการสอนจำเป็นต้องหยุดชะงักชั่วคราวและทำให้หลายๆ โรงเรียน มหาวิทยาลัย 
รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ จำเป็นต้องปรับเปลี ่ยนรูปแบบการเรียนการสอนและรูปแบบการวัดและ
ประเมินผลเป็นรูปแบบออนไลน์ ผู้วิจัยเป็นหนึ่งในผู้ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการวัด
และประเมินผลเป็นรูปแบบออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งแบบ E-
learning และแบบZoom Cloud Meeting ควบคู่กัน รวมทั้งใช้รูปแบบการวัดและประเมินผลออนไลน์ที่
หลากหลาย เพ่ือให้เหมาะสมกับผู้เรียน ซึ่งงานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค ์(1) เพ่ือศึกษาทัศนคติต่อการเรียนออนไลน์
ผ่าน E-learning และ การเรียนผ่าน Zoom Cloud Meeting (2) เพื่อศึกษารูปแบบการวัดและประเมินผล
ออนไลน์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฟังและการพูดภาษาจีน 
1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้เรียนมีทัศนคติต่อการเรียนออนไลน์ผ่าน E-
learning และการเรียนผ่าน Zoom Cloud Meeting อยู่ในระดับมากทั้งสองเครื่องมือ โดยมีค่าเฉลี่ยของการ
เรียนออนไลน์ผ่าน E-learning อยู่ที ่ระดับ 3.65 และค่าเฉลี่ยของการเรียน ออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud 
Meeting อยู่ที่ระดับ 3.68 (2) รูปแบบการวัดและประเมินผลออนไลน์ที่เหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุดคือการ
สะสมคะแนนจากการทดสอบย่อยแต่ละบทผ่าน E-learning โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.12 รองลงมาคือการทดสอบ
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัยผ่าน Google Forms โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 
คำสำคัญ: การสอนออนไลน์, การวัดและประเมินผลออนไลน์, COVID-19 
 
ABSTRACT 
 The situation of the COVID-19 pandemic (COVID-19) has been occurred rapidly during 
the first half of 2020 to the present. This has led to a temporary disruption of teaching and 
learning and thus many schools, universities and educational institutions have to change their 
teaching and learning models also measurement and evaluation models to the online 
patterns. The researcher was one of those who have adapted the teaching and learning 
management and the online measurement and evaluation model. In this study, the researcher 
has used online learning management tools both E-learning and Zoom Cloud Meeting, 
including a variety of online measurement and evaluation models to suit with the learners. 
This research aims (1) to study students’ attitudes towards online learning through E-learning 
and Zoom Cloud Meeting, and (2) to study an online measurement and evaluation that 
suitable for students. The sample of this study consists of 50 students who enrolled in the 

 
1 คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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Chinese Listening and Speaking Class 1, 2nd semester, 2019. Hence, questionnaires were used 
as the data collection tool. Percentage and arithmetic mean were used as the statistical data 
analysis. The research findings revealed that (1) the students’ attitude towards online learning 
through E-learning and Zoom Cloud Meeting were at a high level, where 3.65 is the average 
of learning through E-learning and 3.68 is the average of learning through Zoom Cloud Meeting. 
And (2) the most appropriate online measurement and evaluation form for students is the 
score accumulating from a test of each lesson learned through E-learning, with an average of 
4.12. Followed by the objective and subjective test via Google Forms, with an average of 4.00. 
Keywords: online teaching, online measurement and evaluation, COVID-19 
 
บทนำ 
 จากสถานการณ์โควิด-19 (COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสจากประเทศจีนเข้ามาในประเทศ
ไทยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนปัจจุบันไวรัสยังคงแพร่ระบาดอยู่ในหลายประเทศ หลายพื้นที่และหลาย
จังหวัดในประเทศไทย ทำให้ส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที ่ยว รวมถึงผลกระทบทางด้าน
การศึกษาในระยะยาวหลายๆ โรงเรียน มหาวิทยาลัยและสถาบันการสอนหลายแห่งจำเป็นต้องปิดชั่วคราว 
ผู้เรียนและผู้สอนไม่สามารถไปนั่งเรียนในห้องเรียนได้ จึงทำให้หลายๆ โรงเรียน มหาวิทยาลัยและสถาบันการ
สอนต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมด เพื่อให้การดำเนินการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรที่วางไว้ดำเนินการต่อไปได้และให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้  เครื่องมือหรือโปรแกรมที่
หลายๆ โรงเรียน มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาใช้ในการเรียนออนไลน์นั้นก็มีด้วยกันหลายแบบ อาทิเช่น 
Google Hangout Meet, Zoom Cloud Meetings, Microsoft Team, Google Classroom, Google 
Drive, EdmodoและE-learning เป็นต้น (Accesstrade, 2563) 
 การเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิม ให้เป็นการเรียนในรูปแบบใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำการ
สอน การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) จะเป็นการเรียนผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยอยู่ใน
รูปแบบของคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ บวกเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษาที่มี
ปฏิสัมพันธ์คุณภาพสูง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทาง เกิดความสะดวกและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วทุกสถานที่ ทุก
เวลา เป็นการสร้างการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชากร (Education Center, 2018) (วิทยา วาโย และคณะ, 
2563) ได้กล่าวถึงระบบการติดต่อสื่อสาร (Communication Systems) มีส่วนสำคัญที่ทำให้การจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ประสบความสำเร็จได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 1) การสื่อสารทางเดียว (One-
Way Communication) เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านสื่อการสอน เช่น วิดีโอ (Video) PowerPoint ภาพนิ่ง 
(Slide) สถานการณ์จำลอง (Scenario) กรณีศึกษา (Case Study) โดยไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
2) การสื ่อสารสองทาง (Two-Way Communication) เป็นการถ่ายทอดเนื ้อหาผ่านสื ่อการสอน เช่น 
คอมพ ิ ว เตอร ์ช ่ วยสอน (Computer Assisted Instruction : CA) ระบบการจ ัดบทเร ี ยน (Learning 
Management System : LMS) หรือการเรียนโดยผ่านแอปพลิเคชั ่นการประชุมทางวิดีโอ เช่น Google 
Hangout Meet, Zoom Meeting, Schoology, Webex, Microsoft Teams เป็นต้น ซึ่งผู ้สอนและผู้เรียน
สามารถพูดคุย ซักถามร่วมกันได้ในขณะที่สอนและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้  
 มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีนโยบายสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ โดยกำหนดให้ทุกหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านระบบ E-learning ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาบทเรียนทั้งก่อนและหลังเรียนผ่าน VDO On Demand เอกสาร
ประกอบการสอนและทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบเพ่ือประเมินความรู้ในแต่ละสัปดาห์ เมื่อเกิดสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ที่ต้องงดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ทางมหาวิทยาลัย โดยสำนัก
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การจัดการศึกษาออนไลน์ได้จัดอบรมการสอนออนไลน์ในรูปแบบการสอนสดผ่านเครื่องมือ Zoom Cloud 
Meetings เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้เรียนรู้เครื่องมือและนำไปใช้ให้การเรียนการสอนดำเนินไปได้ตามปกติ 
 ด้วยเหตุที่การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 (COVID-19) 
ผู ้ว ิจ ัยได้ใช้เครื ่องมือในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั ้งแบบ E-learning และแบบZoom Cloud 
Meeting ควบคู่กันในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชาการฟังและการพูดภาษาจีน 1 ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งใช้รูปแบบการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การสะสมคะแนน
จากการทดสอบย่อยแต่ละบทผ่าน E-learning การทดสอบโดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัยผ่าน 
Google Forms และการสอบปากเปล่าผ่านออนไลน์ Zoom Cloud Meeting จากการออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนและรูปแบบการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนในการเรียนการสอน
ออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 นี้ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาทัศนคติต่อการเรียนออนไลน์ผ่าน E-
learningและการเรียนผ่าน Zoom Cloud Meeting รวมทั้งศึกษารูปแบบการวัดและประเมินผลออนไลน์ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน    
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาทัศนคติต่อการเรียนออนไลน์ผ่าน E-learning และ การเรียนผ่าน Zoom Cloud Meeting  
 2. เพ่ือศึกษารูปแบบการวัดและประเมินผลออนไลน์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฟังและการพูดภาษาจีน 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 จำนวน 50 คน  
เครื่องมือวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่แบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อคำถาม 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม รวมถึงอุปกรณ์ที่นักศึกษาใช้เรียน

ออนไลน์และรูปแบบสัญญาณ Internet ที่ใช้เรียนออนไลน์  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามทัศนคติต่อการเรียนออนไลน์ ประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมด 2 ส่วนได้แก่ การ

เรียนออนไลน์ผ่าน E-learning จำนวน 7 ข้อ และการเรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meeting จำนวน 7 ข้อ  
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามรูปแบบการวัดและประเมินผลออนไลน์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน จำนวน 3 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามทัศนคติต่อการเรียนและรูปแบบการวัดและประเมินผลใน

การเรียนการสอนออนไลน์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าไปตอบแบบสอบถามผ่านระบบ
แบบสอบถามออนไลน์ (Google Forms) ในชั ่วโมงสุดท้ายของการเรียนการสอน หลังจากนั ้นผู ้ว ิจ ัยนำ
แบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม และนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ผล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามทัศนคติต่อการเรียนและรูปแบบการวัดและประเมินผล
ในการเรียนการสอนออนไลน์ที่เหมาะสมกับผู้เรียนมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (Prcentage) และค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
( x )นำเสนอในตารางประกอบความเรียง ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์การแปลผลที่ใช้ในการให้ความหมาย โดยการ
เฉลี่ยรายช่วงและรายข้อ (บุญชม ศรีสะอาด , 2553) ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00, 3.51-4.50, 2.51-3.50, 1.51-
2.50 และ 1.00-1.50 หมายถึง มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที ่สุด 
ตามลำดับ 
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สรุปผลการวิจัย  
 ผลวิเคราะห์ทัศนคติต่อการเร ียนออนไลน์ผ ่าน E-learning และการเร ียนผ่าน Zoom Cloud 
Meeting และรูปแบบการวัดและประเมินผลออนไลน์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาการฟังและการพูดภาษาจีน 1 จำนวน 50 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
90 รองลงมาเป็นเพศหญิง จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10 อุปกรณ์ท่ีนักศึกษาใช้เรียนออนไลน์ อันดับที่ 1 คือ 
โทรศัพท์มือถือในการเรียนออนไลน์ อันดับที่ 2 คือ Computer Notebook อันดับที่ 3 คือ Taplet และอันดับ
ที่ 5 คือ Computer PC รูปแบบสัญญาณ Internet ที่ใช้เรียนออนไลน์ของนักศึกษา อันดับที่ 1 คือ Internet 
บ้าน อันดับที่ 2 คือ Internet มือถือ 3G/4G และอันดับที่ 3 คือ Internet สาธารณะ (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางที ่ 1 จำนวนและร้อยละข้อมูลทั ่วไป อุปกรณ์ที่นักศึกษาใช้เรียนออนไลน์ และ รูปแบบสัญญาณ 

Internet ที่ใช้เรียนออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไป จำนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   
  ชาย 5 10 
  หญิง 45 90 
อุปกรณ์ที่นักศึกษาใช้เรียนออนไลน์   
  Computer PC 2 4 
  Computer Notebook 18 36 
  Taplet 8 16 
  โทรศัพท์มือถือ 22 44 
รูปแบบสัญญาณ Internet ที่ใช้เรียนออนไลน์   
  Internet บ้าน 28 56 
  Internet มือถือ 3G/4G 21 42 
  Internet สาธารณะ 1 2 

 
 ผู้เรียนมีทัศนคติต่อการเรียนออนไลน์ผ่าน E-learning และการเรียนผ่าน Zoom Cloud Meeting 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งสองเครื่องมือ โดยมีค่าเฉลี่ยของการเรียนออนไลน์ผ่าน E-learning โดย
ภาพรวมอยู่ที่ระดับ 3.65 และค่าเฉลี่ยของการเรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meeting โดยภาพรวมอยู่ที่
ระดับ 3.68 (ตารางท่ี 2) 
 เมื่อพิจารณาแยกเป็นโปรแกรมท่ีนักศึกษาใช้เรียนออนไลน์ พบว่า  การเรียนออนไลน์ผ่าน E-learning 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกเวลาและสถานที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ใช้ประโยชน์จาก
ช่องทางออนไลน์ได้เต็มที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 จัดสรรเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 
เข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 สื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนได้สะดวกและเข้าถึงง่าย 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และเข้าใจในบทเรียนแต่ละ
บท ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ตามลำดับ  
 พบว่า การเรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Cloud Meeting ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ใช้ประโยชน์จาก
ช่องทางออนไลน์ได้เต็มที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกเวลาและสถานที่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.80 จัดสรรเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 เข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 3.70 
สื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนได้สะดวกและเข้าถึงง่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 เข้าใจในบทเรียนแต่ละบท มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน อยู่ที่ระดับ 3.50   
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ตารางท่ี 2 ทัศนคติต่อการเรียนออนไลน์ผ่าน E-learning และ Zoom Cloud Meeting 
รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

การเรียนออนไลน์ผ่าน E-learning    
ใช้ประโยชน์จากช่องทางออนไลน์ได้เต็มที่ 3.92 0.98 มาก 
เข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 3.78 1.12 มาก 
จัดสรรเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.88 1.03 มาก 
สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกเวลาและสถานท่ี 3.98 0.99 มาก 
เข้าใจในบทเรียนแต่ละบท 3.28 1.11 ปานกลาง 
มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 3.30 1.15 ปานกลาง 
สื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนได้สะดวกและเข้าถึงง่าย 3.42 1.02 ปานกลาง 

รวม 3.65 1.06 มาก 
การเรียนออนไลน์ Zoom Cloud Meeting    
ใช้ประโยชน์จากช่องทางออนไลน์ได้เต็มที่ 3.94 0.93 มาก 
เข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 3.70 0.96 มาก 
จัดสรรเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3.72 0.92 มาก 
สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกเวลาและสถานท่ี 3.80 1.06 มาก 
เข้าใจในบทเรียนแต่ละบท 3.50 1.10 ปานกลาง 
มีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 3.50 1.08 ปานกลาง 
สื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนได้สะดวกและเข้าถึงง่าย 3.64 0.95 มาก 

รวม 3.68 1.00 มาก 
 
 รูปแบบการวัดและการประเมินผลออนไลน์โดยภาพรวมอยู่ที ่ระดับ 3.97 โดยรูปแบบการวัดและ
ประเมินผลออนไลน์ที่เหมาะสมกับผู้เรียนสูงสุด คือ การสะสมคะแนนจากการทดสอบย่อยแต่ละบทผ่าน E-
learning ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 รองลงมาการทดสอบโดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัยผ่าน Google 
Forms ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และอันดับที่ 3 คือ การสอบปากเปล่าผ่านออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.80 (ตารางท่ี 3) 
 
ตารางท่ี 3 รูปแบบการวัดและประเมินผลออนไลน์ 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
การสะสมคะแนนจากการทดสอบย่อยแต่ละบทผ่าน E-learning 4.12 0.71 มาก 
การทดสอบโดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัยผ่าน Google Forms 4.00 0.85 มาก 
การสอบปากเปล่าผ่านออนไลน์ Zoom Cloud Meeting 3.80 0.80 มาก 
รวม 3.97 0.79 มาก 

  
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 การศึกษาทัศนคติต่อการเรียนออนไลน์ผ่าน E-learning และการเรียนผ่าน Zoom Cloud Meeting 
พบว่า ผู้เรียนมีทัศนคติต่อการเรียนออนไลน์ผ่าน E-learning และการเรียนผ่าน Zoom Cloud Meeting โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้งสองเครื่องมือ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การใช้ประโยชน์จากช่องทาง
ออนไลน์ได้เต็มที่ การเข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว การจัดสรรเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกเวลาและสถานที่ อยู่ในระดับมาก ทั้งสองเครื่องมือ ซึ่งสอดคล้องกับ กาญจนา  
บุญภักดิ์ (2563) ที่กล่าวว่าการเรียนการสอน Online สามารถนั่งเรียนที่บ้านได้ ไม่ต้องเดินทาง ทำให้เรา
สามารถเรียนรู้ทุกเนื้อหาได้จากทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา และไม่ได้ทำให้การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
ลดลง และ เยาวนารถ พันธุเพ็ง (2556) ที่กล่าวว่า โดยผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีไหน เมื่อไร
ก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเดินทางมามหาวิทยาลัยทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา ในด้านเข้าใจบทเรียนแต่ละบท มี
ความกระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งสองเครื่องมือ อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียน
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การสอนที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่ยังไม่หลากหลาย ทำให้ผู้เรียนยังไม่เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน ดังที่  วิยา วาโย และ คณะ (2563) 
กล่าวว่าผู้สอนควรมีการจัดลำดับข้อมูล หัวข้อย่อยต่างๆ ให้มีการเชื่อมโยงกัน และเนื้อหาในบทเรียนที่จะ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ภายหลังจากการเรียนออนไลน์  และการออกแบบสื่อการเรียนการ
สอนที่มีความทันสมัยหลายหลาย และเข้าใจง่าย เช่น รูปภาพ วิดีโอคลิป การ์ตูนอนิเมชั่น ข้อความกราฟฟิก 
เสียงพูด ดนตรีประกอบ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและกระตุ้นการเรียนรู้ได้ ผู้เรียนมีทัศนคติต่อการ
เรียนออนไลน์ผ่าน E-learning ในด้านการสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนได้สะดวกและเข้าถึงง่าย อยู่ในระดับปาน
กลาง อาจเนื ่องจากเมื ่อผู ้เรียนเกิดข้อคำถาม ต้องการแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นหรือซักถามผู ้สอน การ
ติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ติดต่อผ่านทาง E-mail, Facebook, Line หรือChat bord บน
ระบบ E-learning ซึ ่งต ่างจากการเร ียนผ่านZoom Cloud Meeting อยู ่ ในระดับมาก สอดคล้องกับ 
จักรกฤษณ์ โพดาพลม (2563) ชี้ชัดว่า โปรแกรม Zoom เป็นโปรแกรมการประชุม สามารถเปิดวีดีโอคอ
ลเพื่อการสื่อสารกันได้ อีกทั้งยังสามารถแชร์หน้าจอเพื่อการอธิบายรูปแบบงานให้เข้าใจได้ ง่ายขึ้น ซึ่งทำให้
ผู้เรียนกับผู้สอนสามารถพูดคุย ซักถามร่วมกันได้ขณะที่สอนและตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ทันที  
 การศึกษารูปแบบการวัดและประเมินผลออนไลน์ที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ผู้วิจัยมีการออกแบบรูปแบบการวัดและประเมินผลออนไลน์ที่หลายหลาย ซึ่งในรายวิชานี้ผู้วิจัยใช้รูปแบบการ
สะสมคะแนนจากการทดสอบย่อยแต่ละบทผ่าน E-learning การทดสอบโดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยและแบบ
อัตนัยผ่าน Google Forms และการสอบปากเปล่าผ่านออนไลน์ Zoom Cloud Meeting สอดคล้องกับ 
จักรกฤษณ์ โพดาพล (2563) ที่กล่าวว่า ในการวัดประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ระดับรายวิชา ควรมี
การวัดผลประเมินผลแบบ 360 องศา คือนำความสนใจ ใส่ใจในการเรียนการสอน การส่งงานสม่ำเสมอ ดังนั้น 
การเก็บคะแนนในแต่ละครั้งในการเรียนจึงถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการประเมิน และ  อานง ใจแน่น และ 
คณะ (2563) กล่าวว่า การวัดและประเมินผลควรมีความหลากหลายและใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 ทั้งนี้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 (COVID-19) ยังมีปัจจัยที่ทำให้
ผู ้สอนไม่คุ ้นเคยกับการทำ E-learning หรือการสอนสดผ่าน Zoom Cloud Meeting อาทิเช่น การจัดทำ
เนื้อหาที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา โครงสร้างของบทเรียนออนไลน์ ที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถ
ค้นหาข้อมูลในบทเรียนได้อย่างเป็นระบบ การเลือกใช้สื่อให้เหมาะสม อาทิเช่น ขนาดตัวหนังสือ สี ความคมชัด
ของรูปภาพ สอดคล้องกับ วิยา วาโย และคณะ (2563) ที่กล่าวว่า เนื้อหาควรมีความชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย 
รวมทั้งควรมีการจัดลำดับข้อมูล หัวข้อย่อยต่างๆ ให้มีการเชื่อมโยงกัน สื่อการสอนที่ดีจะเป็นส่วนช่วยให้ผู้เรียน
สามารถทำความเข้าใจเนื้อหาขณะที่เรียนได้ และ อนุชา สะเส็ม  (2560) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่จะกระทบต่อ
ความเร็วในการโหลดเนื้อหา ได้แก่ ขนาดของไฟล์เอกสารประกอบการเรียน ผู้สอนควรใช้ไฟล์นามสกุล PDF 
แทนไฟล์นามสกุล Microsoft PowerPoint เมื่อผู้เรียนดาวโหลดเอกสารมาศึกษาจะทำให้ตัวอักษรไม่เคลื่อน 
ไฟล์วิดีโอ (VDO) ไม่ควรมีขนาดไฟล์ใหญ่เกินไป โดยวิดีโอควรมีความยาวเนื้อหา 5-10 นาที กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหัวข้อ วัตถุประสงค์ เนื้อหา อาทิเช่น การถาม-ตอบกับผู้เรียน การแสดงละคร
บทบาทสมมติ สอดคล้องกับ วรากรณ์ สามโกเศศ (2563) ที่กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบ Active Learning 
ผู้เรียนมิได้รับฟังแต่การบรรยาย หากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยการกระตุ้นผ่านคำถามและการทำงานเป็น
กลุ่มท่ีมุ่งใช้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเพื่อให้เกิดทักษะและความรู้ 
ข้อเสนอแนะ  
 1. การเรียนออนไลน์ผ่าน E-learning และการเรียนผ่าน Zoom Cloud Meeting จะเห็นว่าผู้เรียน
สามารถใช้ประโยชน์จากช่องทางออนไลน์ได้เต็มที่ เข้าถึงเนื้อหาได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว จัดสรรเวลาในการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ทุกเวลาและสถานที่  ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนทั้งสอง
แบบจึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอ่ืนๆ ได้  
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 2. การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์ให้หลากหลายมากกว่าเดิม เช่น การสร้าง
บทเรียนหรือเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ผ่านวีดีโอคลิป การ์ตูนอนิเมชั่นหรือเกม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
และกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน  
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การพัฒนาทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ  
ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจด้วยการอ่านข่าวธุรกิจ  

Development of English Reading Skills by Reading Business English News of 
Students in Business English Program 

ณิชกุล คำรินทร์1* 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชาเอก
ภาษาอ ั งกฤษธ ุ รก ิ จ โดยการอ ่ านข ่ าวธ ุ รก ิ จท ี ่ อย ู ่ ในห ัวข ้ อ  Learning from News จากเว ็บ ไซต์  
www.bangkokpost.com 2) เพื ่อประเมินผลอัตราความก้าวหน้าด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา 3) เพื ่อประเมินผลความพึงพอใจของการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั ้นปีที ่ 2 วิชาเอก
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ที ่เร ียนรู ้โดยการอ่านข่าวธุรกิจที ่อยู ่ในหัวข้อ Learning from News จากเว็บไซต์ 
www.bangkokpost.com ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 57 คน โดยเลือกสุ่มแบบ
เจาะจง โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย 3 ชุดคือ 1. แบบฝึกทักษะการอ่านอังกฤษ 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนด้านการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียน-หลังเรียน 3. แบบประเมินความพึงพอใจของแบบฝึกทักษะ
การอ่านอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยหลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4.20 ในภาพรวม 
คำสำคัญ: การอ่านข่าวธุรกิจ, ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 
ABSTRACT 

There were three objectives of the study: 1) to develop reading skills of Business English 
students by reading Business English news from “Learning from News” section on website, 
www.bangkokpost.com., 2) to evaluate the progress of Business English students in their reading 
skills, 3) to survey the satisfaction of Business English students by reading Business English news. 
The selective sample was 57 students from Business English program, Faculty of Business 
Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna. There were 3 
research instruments used: 1) English reading skill exercises, 2) Pre-test and Post-test, 3) Student 
Satisfaction Survey of English reading skill exercises. The findings revealed that the students who 
studied by reading Business English news scored higher than in the pre-test significantly at 0.05 
level. The participants were also satisfied with the application of reading Business English news 
to develop their reading skills with the mean level of satisfaction at 4.20. 
Keywords: business English reading, English reading skill, business English 
 
บทนำ 
 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็นในชีวิตประจำวันอย่างยิ่ง ภาษาอังกฤษ
เป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ  รวมทั้งเข้าถึงองค์
ความรู้ต่างๆ ได้กว้างขวางขึ้น ผู้ที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ย่อมได้เปรียบในการค้นคว้าหาข้อมูลมากกว่า 

 
1 วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้เสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน
สถานศึกษา ได้กำหนดรูปแบบและเนื้อหาที่จะทำการสอนภาษาอังกฤษจาก 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็น 5 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ และเน้นการจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ โดยให้ผู้เรียนอ่านนิทานภาษาอังกฤษ 
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , 2559) ซึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้เรียนอยาก
เรียน คือครูผู้สอนต้องเป็นเหมือนผู้เสริมสร้างสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นความจำเป็นของภาษาอังกฤษ กระตุ้น
ให้ผู้เรียนสนใจภาษาอังกฤษ   สามารถนําภาษาอังกฤษมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตได ้โดยเชื่อมโยงให้ผู้เรียนเห็นว่า
ภาษาอังกฤษเป็นวิชาทักษะเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้สะสมไปเรื่อยๆ ไม่สามารถหาเทคนิคลัดได้ เพราะร้อยละ 50 
ของความสำเร็จในการเรียนภาษาองกฤษมาจากตัวผู้เรียนเอง (บุญเลิศ วงศ์พรม, 2559)   

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) ได้จัดทำแนวปฏิบัติตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เพื่อให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือเข้าถึง
องค์ความรู้และก้าวทันโลก โดยใช้เป็นกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ได้แก่ The 
Common European Framework of Reference for Language (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย ได้กำหนดความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษซึ่ง
ผู้ เร ียนระดับมัธยมปลายต้องสามารถอ่านและทำความเข้าใจบทความที ่ม ีเน ื ้อหายากขึ ้นได้ และใน
ระดบัอุดมศึกษา ผู้เรียนต้องสามารถเข้าใจข้อความยาวๆ ที่ซบัซ้อนในหัวขอ้หลากหลาย และเข้าใจความหมาย
แฝงได้ รวมไปถึงสามารถอ่านบทความที่เป็นภาษาต้นฉบับได้ ซึ่งการเรียนในระดับอุดมศึกษา ควรมีรูปแบบ
การเรียนการสอนที่เน้นการสอนอ่าน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ แต่ผู้ เรียนยังขาด
ภูมิหลังความรู้ ทำให้ผู้เรียนไม่เข้าใจบทอ่านภาษาอังกฤษที่พบในบทเรียนได้ เนื่องจากผู้วิจัยเป็นหนึ่งใน
อาจารย์ผู ้สอนภาษาอังกฤษ วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงพบปัจจัยบางประการ ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ ซึ่งมีทักษะ
ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านข่าวธุรกิจในระดับค่อนข้างต่ำ ปัญหาที่ผู้เรียนพบว่าคือความรู้ (ภูมิหลัง
ของเนื้อหา) ที่เกี่ยวข้องทำให้ไม่สามารถนำมาใช้ได้ หรืออาจมีโครงสร้างความรู้เดิมอยู่ แต่เลือกนำมาใช้ผิด 
เนื่องจากอาจมีความบกพร่องในการใช้ภาษาที่สอง สอดคล้องกับ เหมือนฝัน พิจารณ์ และคณะ (2558) กล่าว
ว่า ปัญหาในการเรียนของภาษาอังกฤษของผู้สอนส่วนใหญ่ ยังขาดการจับใจความหลักและใจความรองจาก
การอ่านไม่ได้ การสรุปความไม่ได้และการจำแนกความจริงกับความคิดเห็นไม่ได้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถเขียน
เพื่อสื่อสารได้ ซึ่งผู้อ่านอาจจะไม่ทราบหรือมีทักษะไม่มากพอที่จะนำเอาโครงสร้างความรู้เข้ามาประยุกต์ใช้ใน
ระหว่างที่อ่าน ไม่ทราบว่าเมื่อใดควรจะนำโครงสร้างความรู้มาใช้และเมื่อใดควรจะปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ความรู้ให้เข้ากับบริบทของบทอ่าน หรืออาจจะไม่ทราบว่าควรปรับอย่างไร (จิกามาศ สุขเกษม, 2559 ) สิ่ง
เหล่านี้เป็นอุปสรรคทำให้ผู้อ่านสามารถจับประเด็นได้เพียงในบางประเด็นและไม่สามารถเห็นภาพรวมตามที่
ผู้เขียนตั้งใจสื่อ  ด้วยความจำเป็นที่จะต้องจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจและมีความสามารถในการอ่านข่าวธุรกิจที่อยู่ในหัวข้อ Learning 
from News จากเว็บไซต์ www.bangkokpost.com โดยผู้วิจัยจึงมุ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยใช้รูปแบบวิธีการและเทคนิคการสอนด้วยการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ผ่านการอ่านข่าวธุรกิจ ตามภาระงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้สอนจะเป็นผู้
ประเมินผลอัตราความก้าวหน้าด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาควบคู่กันไป อย่างไรก็ตามยังไม่มี
วิธีการที่ระบุได้ชัดเจนว่าวิธีการใดเทคนิคการสอนใด หรือสื่อใดที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ในงานวิจัยนี้คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิธีการสอนที่
สามารถพัฒนาทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจด้วยการอ่านข่าวธุรกิจ  
และศึกษาวิธีการสอนที่สร้างความพึงพอใจให้นักศึกษา จากการใช้กลวิธีการอ่านสำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ในการทำงานต่อไป  
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ                       
ด้วยการอ่านข่าวธุรกิจ  

2. เพื ่อประเมินผลอัตราความก้าวหน้าด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษธุรกิจด้วยการอ่านข่าวธุรกิจ  
 3. เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจด้วย    
การอ่านข่าวธุรกิจ 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 กลุ่มประชากรเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที ่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 57 คน ใช้วิธี  
การโดยเลือกแบบเจาะจง 
เครื่องมือวิจัย  

การพัฒนาทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจด้วยการอ่านข่าว
ธุรกิจของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มห าวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการสร้างเครื่องมือการวิจัย จำนวน 3 ชุด คือ  

ชุดที่ 1 เครื่องมือทดลอง 
1) แบบฝึกทักษะการอ่านข่าวธุรกิจของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจด้วยการอ่านข่าว 

ธุรกิจ มีลักษณะเป็นหัวข้อข่าว และการวิเคราะห์สรุปข่าวสั้น 
2) แบบประเมินคุณภาพและแบบฝึกทักษะการอ่านมีลักษณะเป็นอัตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 

ชุดที่ 2 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาวิชาเอก 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ก่อนเรียน-หลังเรียน มีลักษณะเลือกตอบจำนวน 30 ข้อ 
ชุดที่ 3 เครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจของแบบฝึกทักษะการอ่านอังกฤษ ของนักศึกษาวิ ชาเอก
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีลักษณะเป็นอัตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยดำเนินการรวบรวมข้อมูลตามระเบียบวิธีที่วางไว้ในตารางเพ่ือการวิจัย ดังต่อไปนี้  

1. การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะในการอ่าน มีกิจกรรม จำนวน 9 ขั้นตอน (ตารางที่ 1)  
2. ประเมินผลความพึงพอใจของของผู้เรียนโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจการอ่านภาษาอังกฤษ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ

ธุรกิจจำนวน 57 คน โดยแบ่งเก็บข้อมูลเป็นรายสัปดาห์ มีการสอนฝึกทักษะการอ่านและสรุปใจความสั้นๆ 
จากการอ่านข่าวธุรกิจที่อยู่ในหัวข้อ Learning from News จากเว็บไซต์ www.bangkokpost.com โดยใช้
แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อปูพ้ืนฐานความรู้และสังเกตพัฒนาการของนักศึกษา  
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ตารางท่ี 1 กิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจด้วย
การอ่านข่าวธุรกิจ 

ขั้นตอนที ่ กิจกรรม ผู้เรียนเกิดทักษะ ระยะเวลา 
1 ทำการทดสอบ Pre-test (การทดสอบโดย

ข้อสอบจำนวน 30 ข้อ) 
เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานเดมิของผู้เรียน สัปดาห์ที่ 1 

2 กิจกรรมปรับพื้นฐานการอ่านในระดับ
ประโยคเชิงธุรกิจ 

เข้าใจในการอ่านระดับประโยคเชิงธุรกิจ สัปดาห์ที่ 1-2 

3 กิจกรรมเรียนรู้คำศัพท์ทั่วไปและศพัท์ที่
เกี่ยวกับวิชาชีพเชิงธุรกิจ 

เข้าใจคำศัพท์เชิงธุรกิจเพิ่มมากข้ึนและทบทวน
ความรู้ด้านคำศัพท์เชิงธุรกิจของผูเ้รียน 

สัปดาห์ที่ 2 

4 กิจกรรมการฝึกการอ่านประกาศหรือโฆษณา
สั้นๆ เชิงธุรกิจ 

เข้าใจประกาศสั้นๆ เชิงธุรกิจและนำความรูไ้ป
เสรมิทักษะการแปลและสรุปความได ้

สัปดาห์ที่ 3 

5 กิจกรรมการอ่านและฝึกวิเคราะหห์ัวข้อข่าว
เชิงธุรกิจ 

วิเคราะห์และเข้าใจความหมายจากหัวข้อข่าว
เชิงธุรกิจได้อย่างถูกต้อง 

สัปดาห์ที่ 3 
 

6 กิจกรรมการอ่านเชิงธุรกิจโดยใช้เทคนิค 
scanning และ skimming 

เข้าใจการอ่านเอาความและเข้าใจในเรื่องที่
อ่านได้อย่างรวดเร็ว 

สัปดาห์ที่ 4 

7 กิจกรรมฝึกอ่านข่าวสั้นเชิงธุรกิจโดยวิเคราะห์
จากเทคนิค scanning และskimming 

เข้าใจเทคนิคการอ่านมากขึ้น สัปดาห์ที่ 4 

8 กิจกรรมการอ่านและวิเคราะหเ์พื่อความ
เข้าใจและสื่อความหมาย 

วิเคราะห์ข่าวหรือบทความเชิงธุรกิจและเข้าใจ
ความหมายไดม้ากและถูกต้องยิ่งข้ึน 

สัปดาห์ที่ 5 

9 ทดสอบหลังเรียน Post- test         
(การทดสอบ โดยข้อสอบจำนวน 30 ข้อ) 

เพื่อทดสอบความรู้หลังจากเรียน สัปดาห์ที่ 5 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การหาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาอังกฤษจากการฝึกทักษะการอ่านโดยใช้การอ่านข่าวธุรกิจของ
นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ ในครั้งนี้มีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ ์ทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียน-หลังเรียนมาวิเคราะห์ เพื ่อทดสอบสมมุติฐานเกี ่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยใช้สถิติ t-test แบบ Dependent Sample 

2. ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน โดยแบบประเมินมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
(Rating scale) ใช้เกณฑ์ 5 หมายถึง ระดับมากที่สุด 4 หมายถึง ระดับมาก 3 หมยยถึง ระดับปานกลาง  
2 หมายถึง ระดับน้อย และ 1 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( x̄  ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ ซึ่งตามเกณฑ์ในการแปลความหมายผลการประเมิน (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 
2544 อ้างถึงใน ปริญญา เพชรรุ่งฟ้า, 2553) มีดังนี้ คะแนนเฉลี่ย ตั้งแต่ 4.50 – 5.00, 3.50 – 4.49, 2.50 – 3.49, 
1.50 – 2.49 และ 1.00 – 1.49 หมายถึง มีคุณภาพระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามลำดับ 
 
สรุปผลการวิจัย  

ผู้วิจัยดำเนินการพัฒนาทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจด้วย               
การอ่านข่าวธุรกิจ จำนวน 57 คน โดยใช้เวลาในการศึกษา จำนวน 5 สัปดาห์ โดยกำหนดช่วงเวลาในการเรียน
เนื้อหาและทำกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เมื่อผู้เรียน เรียนและทำกิจกรรมครบทุกเนื้อหาแล้ว จะดำเนินการทำ
แบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจด้วยการอ่านข่าวธุรกิจ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียนและหลังเรียน ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจด้วยการอ่านข่าวธุรกิจ พบว่า คะแนนก่อนเรียน
เฉลี่ยเท่ากับ 17.54 คะแนน หลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 21.58 คะแนน คิดเป็นอัตราความก้าวหน้าทางการเรียน
เฉลี่ยเท่ากับ 6.54 คะแนน คิดเป็นค่าร้อยละ 21.80 (ตารางที่ 2)  
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ตารางท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจด้วย                               
             การอ่านข่าวธุรกิจ (N = 57 )  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน ( ± S.D.) หลังเรียน ( ± S.D.) คะแนนที่เพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 
   ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 17.54 ± 2.73 24.00 ± 2.15 6.54 21.80 

 

 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจด้วยการอ่านข่าวธุรกิจ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยมีผลการวิเคราะห์พบว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียน มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (ตารางที่ 3)  

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจด้วยการอ่านข่าวธุรกิจ พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากในภาพรวม โดยมี
ค่าเฉลี่ยที่ 4.20 (S.D = 0.87) (ตารางที่ 4) 
 
ตารางที ่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของ

นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจด้วยการอ่านข่าวธุรกิจ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ t-test 
แบบ Dependent Sample  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน ( ± S.D.) หลังเรียน ( ± S.D.) Mean difference t-test p-value 
  ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 17.54 ± 2.73 24.00 ± 2.15 -6.456 -14.028 0.032 

* p<.05 
 

ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาวิชาเอก 
             ภาษาอังกฤษธุรกิจด้วยการอ่านข่าวธุรกิจ 

รายละเอียด ความพึงพอใจ การแปล 
ความหมาย x̄  S.D. 

ด้านเนื้อหา    
1. เนื้อหาข่าวภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจที่อยู่ในหัวข้อ Learning from News จาก

เว็บไซต์ www.bangkokpost.com ที่ได้เรียน เป็นเรื่องที่น่าสนใจและสามารถ
ที่นําไปใช้ในการเรียนในวิชาเอกของท่าน 

4.32 0.97 มาก 

2. เนื้อหาที่เรียนน่าสนใจและไมย่ากเกินไป 4.23 0.94 มาก 
ด้านการจัดกิจกรรมการสอน    
3. บทเรียนในชุดฝึกกําหนดเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการจัดกจิกรรม 4.25 0.89 มาก 
4. ผู้เรียนพอใจกับการเรียนด้วยการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

ด้วยการอ่านข่าวธุรกิจ  
4.18 0.79 มาก 

ด้านสื่อการสอน    
5. สื่อการสอนในแตล่ะกิจกรรมนา่สนใจ 3.98 0.95 มาก 
6. ผู้เรียนพอใจสื่อการสอนและการนําเสนอที่ใช้ในการจัดกจิกรรมการเรยีนการ

สอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านด้วยการอ่านข่าวเชิงธุรกิจ 
4.04 0.96 มาก 

7. สื่อการสอนและกิจกรรมการอ่านข่าวเชิงธุรกิจ ส่งผลให้ท่านเข้าใจเนื้อหาใน
การอ่านมากยิ่งขึ้น 

4.30 0.90 มาก 

ด้านการวัดผลประเมินผล    
8. พึงพอใจในวิธีประเมินผล 4.18 0.92 มาก 
9. อาจารย์ประเมินผลด้วยความยตุิธรรม 4.16 1.07 มาก 
10. รูปแบบการจัดกิจกรรมการฝกึทักษะด้านการอ่านด้วยการอ่านข่าวธุรกิจ มี

การประเมินผลภายในกิจกรรมอยา่งสม่ำเสมอ 
4.39 1.02 มาก 

ความพึงพอใจในภาพรวม 4.20 0.87 มาก 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจด้วย                
การอ่านข่าวธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผลการวิจัยดังนี้ 

1. การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและประเมินผลอัตราความก้ าวหน้าด้านทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจจำนวน 57 คน โดยการอ่านข่าวธุรกิจที่อยู่ในหัวข้อ 
Learning from News จากเว็บไซต์ www.bangkokpost.com ผู้วิจัยใช้เวลาในการศึกษาจำนวน 5 สัปดาห์
โดยกำหนดช่วงเวลาในการเรียนเนื้อหาและทำกิจกรรมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เมื่อผู้เรียน เรียนและทำกิจกรรมครบ
ทุกเนื้อหาแล้วจะทำแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนหลังเรียน มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าผู้วิจัยใช้
สื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ ให้สอดคล้องกับ
วิชาเอกของนักศึกษา เป็นข้อมูลที ่สนับสนุนว่าการเรียนการสอนด้วยการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งเสริม
ประสิทธิผลต่อทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ สอดคล้องกับ วันเพ็ญ  
วัฒฐานะ (2557) กล่าวว่า องค์ประกอบที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจในการอ่านนั้น ผู้อ่านจะต้องมีความสามารถใน
การคิด มีสติปัญญาในการแก้ไข โดยการใช้วิจารณญาณ อาศัยความรู้ทางภาษาจากประสบการณ์เดิมมาเชื่อมโยง
ความรู้ ตลอดจนการใช้เทคนิคและกลวิธีที่ผู้อ่านใช้ในการอ่าน จะทำให้การอ่านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือ
ผู้สอนสามารถใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาทักษะเฉพาะของผู้เรียนที่จำเป็นในสาขาอาชีพของตนที่
ต้องการอ่านข้อความต่างๆ ในชีวิตประจำวันได ้เช่น โฆษณา ข่าวธุรกิจฉลากยา ป้าย ประกาศ เป็นต้น 

2. การประเมินผลความพึงพอใจของการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั ้นปีที ่  2 ว ิชาเอก
ภาษาอังกฤษธุรกิจที ่เร ียนรู ้โดยการอ่านข่าวธุรกิจที ่อยู ่ในหัวข้อ Learning from News จากเว็บไซต์ 
www.bangkokpost.comผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้เร ียนมีความพึงพอใจอยู ่ในระดับมากใน
ภาพรวม โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.20 (S.D = 0.87 ) ผลในเชิงบวก เป็นเพราะผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเรียน 
อธิบายความหมายและความสำคัญของการอ่านข่าวธุรกิจที่อยู่ในหัวข้อ Learning from News ให้แก่ผู้เรียน
ทราบทุกครั้งก่อนเรียนและเมื่อมีการอภิปรายร่วมกัน จนกระทั่งผู้เรียนเห็นว่ารูปแบบนี้เป็นการจัดการเรียน
การสอนที่มีประโยชน์ต่อการอ่านภาษาอังกฤษ ซึ่งจำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพใน
อนาคต เนื่องจากการสอนอ่านในปัจจุบัน เน้นการทำความเข้าใจต่อเรื่องที่อ่านเป็นหลัก จึงต้องมีการวัดและ
ประเมินผลการอ่านสำหรับผู้เรียน ซึ่งเป็นรูปแบบการทดสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ สอดคล้อง
กับ นรินทร์ เจตธำรง (2557) ได้ศึกษา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสำหรับผู้ให้บริการสนับสนุนการท่องเที่ยว
จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าภายหลังประเมินประสิทธิภาพของชุดการสอน กับนักศึกษา และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หลังจากการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้าน
การท่องเที่ยวพบว่าภายหลังได้เรียนด้วยชุดการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการท่องเที่ยว โดยรวม
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าจากรูปแบบการจัดการเรียนโดยเน้นการ
พัฒนาทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจด้วยการอ่านข่าวธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเกิดขึ้นจากพื้นฐานความเชื่อที่ว่าการจัดการศึกษามีเป้าหมายสำคัญที่สุด และเป็นการ
จัดการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการอ่านข่าวธุรกิจ เพ่ือให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตนเองสูงสุด 
ข้อเสนอแนะ 

การจัดกิจกรรมต้องใช้เวลามากทำให้บางครั้งต้องลดเวลาในการทำกิจกรรมลง เพราะในการทำ
กิจกรรมแต่ละครั้งผู้สอนจะต้องดูแลและติดตามนักศึกษาให้ทั่วถึงทุกคน เพื่อให้นักศึกษามีความพยายามใน
การทำกิจกรรมและได้รับประโยชน์จากกิจกรรมให้มากที่สุด  และควรมีการวิจัยใช้การอ่านข่าวธุรกิจพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษด้านอ่ืนๆ เช่นการแปลและการเขียนเป็นต้น 
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The Relationships Between English Pronunciation Accuracy and English 
Pronunciation Lesson Effectivess in English Phonetics Aspect 

ความสัมพันธ์ระหว่างความแม่นยำในการออกเสียงภาษาอังกฤษกับประสิทธิภาพบทเรียนการ
ออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ  

Sutthirak Suwandecha1, Chris Chan 1 and Tanonrat Naktang* 
 
ABSTRACT 
 The study of The Relationships between English Pronunciation Accuracy and English 
Pronunciation Lesson Effectiveness of English Major Students aimed to: 1) explore students’ 
pronunciation accuracy after taking lessons; 2) investigate students’ pronunciation ability after 
the use of English pronunciation lessons, and; 3) survey students’ satisfaction with English 
pronunciation lessons. The participants were 75 undergraduate students majoring in English 
for Business Communication who enrolled in the English Pronunciation course in Semester 2, 
Academic Year 2018. A pronunciation accuracy form and questionnaire on students’ 
satisfaction towards the pronunciation lessons was applied for data collection. Paired t-test 
and descriptive statistics were utilized to data analysis. The results conveyed that the 
students’ pronunciation accuracy increased to a degree when the level of statistical 
significance was set at 0.05 after taking the English pronunciation lessons. However, another 
result of English pronunciation ability of the students revealed that their English pronunciation 
ability was not notably different when the level of statistical significance was set at 0.05. This 
was because the students might not be able to accurately pronounce progressively difficult 
phrases and sentences. Another reason related to the difficulty in final-sound pronunciation. 
The final reason related to the students’ lack of frequent and experiential practice.  
Keywords: pronunciation lessons, pronunciation accuracy, pronunciation ability 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแม่นยำในการออกเสียงภาษาอังกฤษกับประสิทธิภาพบทเรียน
การออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สำรวจความแม่นยำในการออกเสียงตาม
หลักสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังจบบทเรียน 2) ตรวจสอบความสามารถในการออกเสียงตามหลัก
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของผู้เรียนหลังจบบทเรียน และ 3) สำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนการ
ออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าร่วมวิจัยคือ นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการออกเสียงภาษาอังกฤษ ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 จำนวน 
75 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบประเมินความถูกต้องแม่นยำการออกเสียงภาษาอังกฤษ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ การทดสอบ
สมมติฐานของตัวแปรคู่ (Paired t-test) และ สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) เป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าความแม่นยำในการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของ
นิสิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ค่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ ถูกกำหนดไว้ที่ 0.05 หลังจบบทเรียน 
อย่างไรก็ตาม ระดับความสามารถในการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษของนิสิตไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่าง

 
1 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจนัทบุรี 
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มีนัยสำคัญ ในขณะที่ค่าระดับนัยสำคัญทางสถิติ ถูกกำหนดไว้ที่ 0.05 เช่นกัน การที่ผลลัพธ์เป็นเช่นนี้ อาจมี
สาเหตุมาจากการที่นิสิตไม่สามารถออกเสียงวลีหรือประโยคที่มีความยากและซับซ้อนกว่าในระดับคำได้อย่าง
ถูกต้อง อีกสาเหตุหนึ่ง อาจเกิดจากระดับความยากในการออกเสียงลงท้ายของคำ สาเหตุสุดท้าย อาจเกิดจาก
การขาดการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและขาดประสบการณ์การใช้จริงของนิสิต  
คำสำคัญ: บทเรียนการออกเสียง, ความแม่นยำในการออกเสียง, ความสามารถในการออกเสียง 
 
Introduction 
 In the current age of globalization, English communicative ability is an essential skill 
because it is a necessary tool for the exchange of ideas and information among widely differing 
people around the globe. Speaking is a fundamental skill for effective communication and 
pronunciation is similarly the foundation of successful speaking ability. Pronunciation is here 
defined as how we deliver sound to make meanings when speaking. English pronunciation is 
considered one of the most difficult skills for foreign language learners, and it takes time to 
achieve pronunciation goals (Aliaga-García, 2007).  
English Pronunciation Ability of Thais 
 Thai students have faced limitations with English speaking and listening skills because 
they have typically been forced to focus more on grammar in many traditional curricula, as 
mentioned by Darasawang (2007) where memorization and grammar translation were the focus 
of English language teaching in the King Rama VI (1910-1925) era. This is in accordance with Dili’s 
2016 claim that even though educational policy has been trying to encourage a communicative 
approach, English language teaching in Thailand still relies on the grammar translation method 
at present and throughout the past decade. 
 However, the most frequent skills we use in most language use contexts are listening 
and speaking. Khamkhien (2010) asserted that undergraduates’ English pronunciation 
competency was limited and the gender of leaners had an impact on English pronunciation 
competency for Thai students. Cabrera (2016) also found that undergraduates’ English speaking 
and pronunciation were very limited based on a speaking test delivered to students. It can be 
concluded that Thais have had limited exposure to English speaking and listening skill practice. 
Vairojanavong (2000) identified Thai students’ pronunciation ability to be at the level of not 
being able to communicate understandably.  
English Pronunciation Problems in EFL Contexts 
 Sahatsathatsana (2017) explored in more detail the particular problems of English 
pronunciation for Thais. She reported that /θ/, /ð/, and /ʤ/ were a series of serious 
pronunciation problem for Thais requiring phonetic learning improvement at the segmental 
level. In addition, at the suprasegmental level, linking sound ability and accuracy were seriously 
lacking. She also identified the significantly different sound system between English and Thai as 
a case for phonetic learning. Hassan (2014) identified the problematic English sounds for 
Sudanese students who spoke Arabic were /z/ and /ð/, /s/ and /θ/, /b/ and /p/, /ʃ/ and /tʃ/. In 
addition, he added that mother tongue interference as well as the differences in sound systems 
between both languages had a problematic effect on English pronunciation. Dee-in, 2006, 
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suggested that Thai and Lao students experienced difficulties in the pronunciation of consonant 
sounds such as /g/, /tʃ/, /dʒ/, /v/, /z/, /ʒ/, /θ/, /ð/, and /ʃ/. 
 To solve these students’ pronunciation problems, an appropriate and well-planned 
curriculum is necessary. Thus, the pronunciation lessons were constructed purposively to 
improve students’ pronunciation accuracy and ability.   
 In consideration of these issues, this study aimed to: 1) explore students’ pronunciation 
accuracy after taking the lessons; 2) investigate students’ pronunciation ability after taking English 
pronunciation lessons, and; 3) survey students’ satisfaction with English pronunciation lessons. 

 
Research Hypotheses  

1. On the post-test administration of the pronunciation accuracy evaluation form, the 
undergraduates who had enrolled in the English pronunciation course would be able to achieve 
significantly higher scores than for the pre-test.  

2. On the post-test administration of the pronunciation ability test, the undergraduates 
who had enrolled in the English pronunciation course would have obtained significantly higher 
scores than for the pre-test.  

3. The pronunciation lessons would satisfy the undergraduates who had enrolled in the 
English pronunciation course. 

 
Methodology  
Participants 
 The participants were 75 undergraduates majoring in English for Business 
Communication. They were selected purposively to measure their English pronunciation ability, 
accuracy and satisfaction towards the designed English pronunciation lessons, the related 
pronunciation accuracy evaluation form and questionnaires. 
Instruments 

The Evaluation Form of English pronunciation accuracy  
 The evaluation form of English pronunciation accuracy is a test of students’ English 
pronunciation accuracy; it consisted of 15 parts. Each part dealt with pronunciation in initial-, 
middle-, and final-sound word positions respectively. In addition, sentence pronunciation was 
included. The lecturer for the English pronunciation course administered and evaluated students’ 
pronunciation accuracy. The same test was employed in both the pre-test and post-test. 
 The Evaluation Form of English pronunciation ability  
 The evaluation form of English pronunciation accuracy is a test of students’ English 
pronunciation ability; it consisted of 20 items. Each item dealt with general pronunciation 
problems, consonant sounds, vowel sounds, intonation, stress, linking sounds and overview of 
pronunciation. The lecturer for the English pronunciation course administered and evaluated 
students’ pronunciation ability. The same test was employed in both the pre-test and post-test. 

English Pronunciation Lessons 
 Naktang et al. (2017) summarized the problems of English pronunciation of Thais based 
on related studies. The results revealed that /ð/ is the most common mistake among Thais, 
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followed by θ/ /z/ /l/ /ʤ/ /ʧ/ and /v/, respectively. The English Pronunciation Lessons 
conducted in the current study consisted of 10 lessons based on the problematic English 
pronunciation of Thais as revealed in the earlier research outcomes. Each lesson included 
explanations of place and manner of articulation in order to assist leaners to pronounce word 
sounds correctly when each targeted sound is in initial-, middle-, and final-sound word positions 
as well as employing word, sentence, and minimal-pair sound pronunciation practices. 
 Questionnaires related to students’ self-satisfaction of English pronunciation lessons 
 The students’ evaluation questionnaire for English pronunciation lessons employed a 5-
level-rating scale. It contained 3 parts totaling 13 items: content of the lessons; lesson 
production techniques; and benefits of the lessons. 
Data Collection 

First, the students were asked to complete a pre-test at the beginning of semester 2 of 
the 2018 Academic Year, to evaluate their English pronunciation accuracy. Then, the specifically-
developed English pronunciation lessons were utilized to help students improve their English 
pronunciation ability and accuracy. After that, the students were asked to complete a post-test 
to be compared with a pre-test. Then, the questionnaire was administered to reveal the 
students’ self-satisfaction towards the pronunciation lessons. After gathering data from these 
procedures, the raw data were analyzed by a paired T-test and descriptive statistical analysis. 
Data Analysis 
 To test Hypothesis One, a paired t-test was applied to compare the raw scores of the pre-
test and post-test of English pronunciation accuracy. For Hypothesis Two, a paired t-test was also 
employed for an analysis of English pronunciation ability. Finally, the questionnaire on students’ 
satisfaction towards English pronunciation lessons was employed to answer Hypothesis Three. 
 
Results  
Results of Hypothesis One 
 The scores of pre-test and post-test for English pronunciation accuracy made by 
students enrolled in the English pronunciation course were analyzed employing a paired  
t-test to compare the students’ English pronunciation accuracy before and after taking the 
English pronunciation lessons. 
 
Table 1 A comparison of English pronunciation accuracy made by undergraduates 

majoring in English (English for Business Communication) before and after taking 
English Pronunciation lessons (N = 75) 

         Mean         Variance 
Pre-test 68.29 395.64 
Post-test 73.73 267.44 

  
 Based on the data analysis, the paired t-test result was at 2 . 139  (p-value = 0.03) .  This 
result reveals that pronunciation accuracy for the post-test was significantly higher when the level 
of statistical significance was set at 0.05. This result of English pronunciation accuracy prior to taking 
the English Pronunciation lessons tended to comply with Moyer (2007) stating that experience 
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with positive emphasis on the English pronunciation was an important factor in developing native-
like pronunciation in contrast to Shively (2008) stating that Spanish accuracy in pronunciation was 
related to the first exposure to the language, instruction, and residence in the language speaking 
country. However, with pronunciation lessons intervention, the students were provided more 
exposure, formal instructions, and drills in accurate pronunciation, revealed by the post-test. 
Results of Hypothesis Two 
 The raw scores of the pre-test and post-test of English pronunciation ability made by the 
undergraduates majoring in English (English for Business Communication) were analyzed using 
paired T-test to see if there was any measurable improvement in English pronunciation ability. 
 As seen in Table 2, the paired T-test resulted in a value of -0.104 (p-value = 4.361). 
This outcome reveals that students’ English pronunciation ability before and after taking the 
English pronunciation lessons was not significantly different when the level of statistical 
significance was set at 0.05. 
 
Table 2 A comparison of English pronunciation ability made by undergraduates majoring 

in English (English for Business Communication) between Pre-test and Post-test 
scores (n = 75) 

 Mean         Variance 
Pre-test 62.84 38.59 
Post-test 68.93 45.38 

 
Results of Hypothesis Three 
 According to the Table 3, it can be concluded that students were satisfied with the 
English pronunciation lessons on significantly different topics. The high average (4.0 and over) 
revealed the benefits of the lessons, meaning that the students considered the lessons 
beneficial to their English pronunciation skills and would be able to further improve their 
communication skills, particularly listening and speaking. 
 The overall satisfaction average score was at 4.04 which could indicate a similar increase 
in students' satisfaction towards the English pronunciation lessons. 
 It can be concluded that while English pronunciation ability did not significantly improve 
between the pre-test and post-test, the improvement in English pronunciation accuracy was 
statistically significant with the level of statistical significance set at 0.05. Meanwhile students’ 
satisfaction towards the English pronunciation lessons was significantly favorable with an average 
score of 4 . 04 , meaning that the effectiveness of the English pronunciation lessons was at a 
“rather good” level. 
 The statistic results from table 3 can be described that the students did not improve 
much on pronunciation ability probably because of mother tongue interference while 
pronouncing the words, difficulties of long sentence pronunciation in connected speech, and 
sound recognition – related spelling for single word and phrase utterance. Accuracy, 
nevertheless, was related to principles of pronunciation, teaching styles, and the lesson 
designed, which aligned with favorable satisfaction of the students on effectiveness of the 
English pronunciation lessons. 
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Table 3 Average per question student satisfaction towards the English pronunciation lessons 
by undergraduates majoring in English (English for Business Communication) (n = 75) 

Questions Average Per Question 
Do you think the lessons are interesting to study?       4.04 
Do you think you can utilize the lessons with other related subjects 
easily and conveniently? 

       4.05 

Do you think you will recommend the lessons to others?        4.00 
Do you think you better understand English pronunciation after taking 
the lessons? 

       4.01 

Do you think the overall efficiency of the lessons satisfies you?        4.08 
 
Conclusion and Discussion  
 The students felt satisfied with the lessons – teaching style of a teacher and the 
pronunciation textbook. They thought the lessons helped them better understand the way to 
pronounce correctly and accurately, so that the students’ accuracy after studying the lessons 
significantly improved. While the students’ accuracy significantly improved, the pronunciation 
ability of students was not considerably improved by the pronunciation course. This was because 
even though most of the students could pronounce single words correctly, they were still unable 
to pronounce whole sentences, or even phrases, accurately as pronouncing whole sentences 
and phrases was a more sophisticated skill than pronouncing single words. Another reason that 
made students’ ability not achieve a significant level was the difficulty in pronouncing the final 
sound of words such as /v/ and /f/ in save and safe compared to /v/ and /f/ in van and fan in 
the initial sound position and easier to distinguish both sounds. The final reason regarded the 
students’ lack of frequent and experiential practice. The students might need more practice 
before doing the post-test as Richards (2002) cited in Amumpuni and Rahmasari (2019) mentioned 
the necessity for students to practice every day to enhance their ability. 
 Moreover, the researchers have explored further to support the outcomes of this study. 
Based on unofficial dialogue between the teacher and students during class time, the teacher 
reported that the students had previously been taught English pronunciation by replacing 
English sounds and letters with Thai letters. This is parallel to Kanokpermpoon (2007) claimed 
that Thai students substitute Thai sounds when they try to pronounce English. In addition, the 
students also reported that they did not have much opportunity to interact with native speakers 
of English. The abovementioned statements show that they do not have much chance to speak 
English with fluent speakers. Cabrera (2016) also asserted this idea, saying that their students did 
not speak much with native speakers, so the pronunciation performance of their students was 
not as good as it should be. 
 Pronunciation was listed based on conclusions from previous studies and used in the 
English pronunciation lessons. Naktang et al. (2017) pointed out that /ð/ is the most common 
mistake among Thais and followed by /θ/ /z/ /l/ /ʤ/ /ʧ/ and /v/ respectively. Similarly, Dee-in 
(2006) suggested that the most problematic consonant sounds were /g/, /tʃ/, /dʒ/, /v/, /z/, /ʒ/, 
/θ/, /ð/, and /ʃ/. He also suggested that the different articulation between English and Thai was 
the cause of errors in English pronunciation. In addition, Phon-Ngam (2008) revealed that Thai 
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and Lao students had common English pronunciation problems. The students tried to replace 
English sounds with similar sounds from their native languages. They pronounced /r/ as /l/, 
pronounced /ð/ as /t/ and /d/, and pronounced /θ/ as /t/ and /s/. Sahatsathatsana (2017), 
Hassan (2014), and Dee-in (2006) were in agreement over the common problematic sound of 
/ð/ in that many EFL students do not produce the /ð/ sound, and it is rated as a highly 
problematic sound.  It can be said that mother tongue interference plays an important role in 
the English pronunciation of non-native speakers of English. 
 In terms of the communication aspect, the English pronunciation ability of Thais is 
insufficient for effective communication (Vairojanavong, 2000). It affects not only classrooms but 
also workplaces and other communicative and interactive environments where cross-cultural or 
inter-linguistic communication becomes necessary. We cannot deny that most companies – in 
particular foreign ones or those dealing with import-export – need their workers to be able to 
communicate in English effectively. The level of English pronunciation ability needs to be at 
least sufficient to prevent serious misunderstanding.  
 This particular study may not be generalizable for all EFL or Thai students with regard 
to English pronunciation. The researchers suggest that further study should enlarge the sample 
size, collect data from different places and/or target populations, or compare the pronunciation 
problems of English and non-English majors.  
 However, further research should be conducted with more emphasis on the perception 
aspect of pronunciation by native speakers in the terms of “Degree of Intelligibility” or “Degree 
of Comprehensibility” in connected speech.   
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การจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ในยุค New Normal  
Knowledge Management to Support Online Learning and Teaching for the New Normal 

กุลกานต์ สุทธิดารา1* และอาทิตยา บินฮาซัน1 

 
บทคัดย่อ 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้มหาวิทยาลัยต้อง
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น แต่เนื่องจากมีอาจารย์ผู้สอนจำนวนไม่น้อยที่ไม่คุ้น
ชินกับเทคโนโลยีที่จำเป็นในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และในขณะเดียวกันก็มีอาจารย์จำนวนไม่
น้อยเช่นกันที่มีความเชี่ยวชาญกับการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว หน่วยเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่ต้องมีการศึกษาวิจัยด้วยกระบวนการจัดการองค์ความรู้เพื่อแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ 
(2) ประเมินการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ โดยขั้นตอนของการศึกษาวิจัยดังนี้ 1) 
กำหนดประเด็นองค์ความรู้ที่ต้องการในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 2) การสำรวจแหล่งขององค์
ความรู้ที่ต้องการ 3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) การรวบรวมองค์ความรู้ 5) การประเมินผลการนำความรู้ไปใช้
โดยการสำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามว่าหลังจากได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีคู่มือการจัดการเรียนสอน
แล้วปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ลดลงหรือไม่ผลการศึกษาพบว่า (1) องค์
ความรู้ที่ต้องการของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์จำแนกได้เป็น 4 ด้านคือ 1) ด้านนักศึกษา 2) ด้าน
เทคนิค 3) ด้านการประเมินผล 4) ด้านกระบวนการ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ทั้งสิ้น 14 ครั้ง ได้คู่มือความรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนออนไลนไ์ด้ 
20 คู่มือ (เวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) (2) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนสอนแบบออนไลน์
ของคณาจารย์ลดลงในทุกด้าน คือ ด้านนักศึกษาลดลงร้อยละ 11.24% ด้านเทคนิคลดลงร้อยละ 19.045% 
ด้านการประเมินผลลดลงร้อยละ 16.59% และด้านกระบวนการลดลงร้อยละ 15.18% โดยลดลงอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ด้วยการทำตารางการเปรียบเทียบ (Matrix) พบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคบาง
ประเด็นที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงและมีสัดส่วนการลดลงที่น้อย เช่น การเรียนการสอนต้องใช้เวลาในการสื่อสาร
กับนักศึกษามากขึ ้น ใช้เวลาในการตรวจงานมากกว่าปกติ จากผลการศึกษาดังกล่าวมีข้อเสนอแนะ ว่า
หน่วยงานควรมีกิจกรรมระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สอนเพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งการศึกษาครั้งเป็นการสำรวจความคิดเห็นในมุมมองของ
ผู ้สอนเท่านั ้น  จึงควรสำรวจความคิดเห็นในมุมมองของนักศึกษาด้วย เพื ่อพัฒนาปรับปรุงรูปแบบและ
กระบวนการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  รวมถึงเป็นการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ให้
ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและสามารถนำไปเผยแพร่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป 
คำสำคัญ: การเรียนการสอนแบบออนไลน์, การจัดการความรู้ 
 
ABSTRACT 

Regarding Coronavirus 2019 (COVID-19) outbreak, there has been an increased use of 
online learning and teaching in universities. However, many educators are not familiar with 
necessary technology for online education; at the same time, there are some educators who 
specialize in teaching online with such technology. Regarding the importance and challenges to 
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adapt current educational technology trends in online classes, therefore, Department of 
Learning Technologies, the School of Liberal Arts (SoLA), King Mongkut's University of Technology 
Thonburi (KMUTT) conducted this study with the use of knowledge management to share 
relevant knowledge systematically. This research aimed to (1) develop knowledge management 
process to support online learning and teaching (2) assess knowledge management process to 
support online learning and teaching. The research methods are as follows: 1) Investigating body 
of knowledge which was necessary for creating online learning and teaching. 2) Surveying source 
of the knowledge. 3) Sharing knowledge. 4) Gathering the body of knowledge. 5) Using a 
questionnaire to evaluate the decrease of problems and challenges after sharing and 
implementing the knowledge from online learning and teaching manuals. The results showed 
that: (1) problems, challenges, and knowledge of teaching online which were necessary can be 
divided into 4 factors:  1) Students 2) Technical issues 3) Assessment 4) Process and there were 
14 onsite and online workshops and 20 manuals about using technology in online learning and 
teaching (Thai and English versions). (2) In terms of problems and challenges in online learning 
and teaching, all problem factors decreased; student, technical, and assessment problems 
decreased 11.24%, 19.045%, 16.59% respectively. The process problems decreased 15.18% with 
statistical significance. Moreover, according to the matrix table, some problems and challenges 
remained at a high level, and the percentage decrease was relatively low; for example, lecturers 
spent more time in communicating and checking learners’ assignments. As a result, the 
suggestions are constantly brainstorming and having knowledge sharing sessions among 
educators to find out the most effective ways in creating online learning and teaching. In addition 
to the future study, researchers can survey opinions from the perspective of students to develop 
and improve the models and processes of measurement and evaluation in online teaching and 
learning management. Including knowledge collection to meet the needs of the learners and 
can be disseminated for use in further work. 
Keywords: online learning and teaching, knowledge management 
 
บทนำ 
 จากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในทุก
ภูมิภาคของโลกรวมถึงประเทศไทย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไทยได้ประกาศให้โรคติดต่อ (COVID-19) เป็น
โรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 และมีมาตรการลด
การแพร่ระบาดของเชื้อที่ติดต่อทางละอองฝอยหรือการสัมผัส ด้วยการให้ประชาชนในประเทศต้องกักตัวอยู่
ภายในบ้าน และร่วมกันรักษาระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) รวมถึงได้มีการประกาศให้ปิด
สถานศึกษานั้น จากมาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ทำ
ให้อาจารย์จำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบ “ออนไลน์” แต่เนื่องด้วยอาจารย์หลายท่านมีปัญหาที่ไมคุ่้นชิน
กับการสอนออนไลน์ ไม่สามารถใช้เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีได้เท่าที่ควร รวมถึงไม่มั่นใจในการสร้างบทเรียน
และการมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา ปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลต่อความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ในขณะเดียวกันมีอาจารย์และบุคลากรในคณะอีกส่วนหนึ่งที่เชี่ยวชาญด้านการนำเทคโนโลยีมา
ใช้ในจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และการสร้างบทเรียนออนไลน์  จึงควรมีการจัดการความรู้เพื่อสร้าง
เป็นองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนออนไลน์ 
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“ความรู้” ตามแนวคิดของ Hideo Yamazaki คือ สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิด เปรียบเทียบ 
เชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิดเป็นความเข้าใจ และนำไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจ ในสถานการณ์ 
(บุญดี บุญญากิจ, 2547)  Nonaka, et.al. (2007) ได้แบ่งความรู้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน 
(Tacit Knowledge) หรอืเรียกว่าความรู้แบบนามธรรม ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ อาศัยการเรียนรู้จากการ
กระทำฝึกฝน หรือพรสวรรค์ต่าง ๆ ซึ่งสื่อสารหรือถ่ายทอดในรูปของลายลักษณ์อักษรได้ยาก แต่สามารถ
พัฒนาและแบ่งปันกันได้ เช่น การคิดเชิงวิเคราะห์ 2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ความรู้ที่เป็น
เหตุเป็นผล สามารถรวบรวม ถ่ายทอด จัดระบบผ่านวิธีต่าง ๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ เอกสาร และรายงาน  
ต่าง ๆ จึงทำให้คนเข้าถึงความรู้ประเภทนี้ได้ง่าย (Nonaka, et.al, 2007) 

“การจัดการความรู้” (Knowledge Management) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู ้ที ่ม ีอยู ใน
องค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู ้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (สำนักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548) โดยกระบวนการ
จัดการความรู้ประกอบด้วย 6 กิจกรรมคือ 1.การกำหนดความรู้หลักที่จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรม
ของกลุ่มหรือองค์กร 2.การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 3.การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้
เหมาะต่อการใช้งานของตน 4.การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 5.การนำประสบการณ์จากการ
ทำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ สกัด “องค์ความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 6.การจด
บันทึก “องค์ความรู้” สำหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด ความรู้ที่ครบถ้ วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น 
เหมาะต่อการใช้งานมาก (วิจารณ์ พานิช , 2546) การจัดการความรู้จึงเป็นเรื่องสำคัญในการปรับองค์กรให้
สามารถอยู่รอดและแข่งขันได้ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกระบวนการ
ในการผสมผสานความสามารถของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ และ
ความสามารถของคนเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสม (Malhotra, 2001) 

ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นั้น ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ด้านวิธีใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี 
(know-how) เท่านั้น แต่ต้องสามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเข้าไปกับความรู้ด้านการสอนใน
เนื้อหาวิชาอย่างกลมกลืน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ดังกรอบแนวคิดแบบ TPCK  

ภาพที่ 1 The TPCK Framework (Source: www.tpck.org) 
 

ตามแนวคิดแบบ TPCK คือผู้สอนต้องนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและความสามารถในการบูรณา
การเทคโนโลยีเข้าไปกับความรู้ด้านการสอนในเนื้อหาวิชา ผู้สอนต้องมีเทคนิคการใช้เทคโนโลยีในการสอน
เนื้อหา ช่วยแก้ไขปัญหา และสร้างความรู้ที ่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ (Koehler and Mishra, 
2009) ซึ่งผู ้สอนยังคงเป็นผู้เชี ่ยวชาญด้านเนื้อหาและการสอน แต่เพิ่มความเชี่ยวชาญมิติทางเทคโนโลยี 
(Dudeney, G. และคณะ, 2013) ถ้าผู้สอนมีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี จะสามารถออกแบบบทเรียน และ
ปรับใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์ (Smith, G. E. และคณะ, 2009) โดยผู้สอนสามารถใช้
เทคโนโลยีกับการเรียนการสอนได้ทั้งสองรูปแบบ ดังนี้ 
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1) Synchronous Learning คือ การสอนที่ผู้สอนนัดผู้เรียนทุกคนมาเรียนพร้อมกัน เช่นการสอนผ่าน
ระบบ teleconference ต่าง ๆ เป็นการสอนในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับการสอนแบบปกติในห้องเรียนที่สุด 
ผู้สอนสามารถถาม ตอบ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้ทันที มีการสื่อสารสองทางโดยไม่ต้องรอเวลา 

2) Asynchronous Learning คือ ผู้สอนนำเสนอบทเรียนให้ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนคนละเวลากัน 
เช่น การบันทึกวิดีโอคลิปไว้บน Learning Management System (LMS) ทำให้การเรียนไม่ติดกรอบทางด้าน
เวลา และยังมีข้อดีในการบริหารระบบ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางด้านเทคนิค  

ซึ่งการสอนทั้งสองรูปแบบมีจุดเด่นต่างกัน ผู้สอนสามารถดึงจุดเด่นของจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ทั้งสองรูปแบบออกมาใช้ได้เต็มศักยภาพ (เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์, 2563) และผู้สอนกับเทคโนโลยีจะต้องทำงาน
ร่วมกันอย่างกลมกลืน (ปรางทอง กฤตชญานนท,์ 2545) 

หน่วยเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็น
หน่วยงานที ่มีหน้าที ่ในการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้จัดการเรียนการสอน  ตระหนักว่าคณะ ฯ 
จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเรื่องข้อจำกัดของอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างเร่งด่วน และ
พิจารณาแล้วว่าการจัดการความรู้เป็นกระบวนการแบ่งปันความรู้ที ่มีการลงมือปฏิบัติจะเอื้อให้อาจารย์
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็ว จึงได้ทำการศึกษาวิจัยโดยการนำกระบวนการจัดการความรู ้มา
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาดังกล่าว 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. พัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ 
  2. ประเมินการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  
ขอบเขตการวิจัย 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยา
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวม 127 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มโดยบังเอิญจำนวน 109 คน  โดย
มีระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที ่1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2563 
ขั้นตอนการทำวิจัย 
 คณะผู้วิจัยได้นำแนวคิดและกระบวนการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้โดยมีข้ันตอนในการดำเนินการวิจัย ดังนี ้

 
ภาพที่ 2 ขั้นตอนในการวิจัย 
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1. การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์  
ขั ้นตอนที่ 1.1 การกำหนดประเด็นองค์ความรู ้ที ่ต้องการในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

ดำเนินการโดยการทบทวนวรรณกรรมและสำรวจปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
จากคณาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์ทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษจำนวน 20 คน เพ่ือนำมาใช้เป็นข้อมูลใน
การกำหนดความรู้ที่ต้องการเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

ขั้นตอนที่ 1.2 การสำรวจแหล่งขององค์ความรู้ที ่ต้องการ โดยดำเนินการสำรวจว่ามีคณาจารย์หรือ
บุคลากรภายในคณะและนอกคณะท่านใดมีความรู้ความเชี่ยวชาญตามประเด็นความรู้ในขั้นตอนที่ 1 รวมถึงการ
สืบค้น และแสวงหาจากแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ 

ขั้นตอนที่ 1.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดำเนินการโดยเชิญบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ในขั้นตอนที่ 2 มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับคณาจารย์ในคณะ ซึ่งเป็นความรู้จาก
การลงมือปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนวิธีและเครื่องมือไประหว่างการเรียนการสอน โดยได้ดำเนินการจัดเป็นการสัมมนา
และฝึกปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 พฤศจิกายน 2563 

ขั้นตอนที่ 1.4 การรวบรวมองค์ความรู้ ดำเนินการโดยรวบรวมความรู้ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แล้วจัดทำเป็นคู่มือเผยแพร่ในเว็บไซต์ของคณะ 

2. การประเมินการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ 
การประเมินผลการนำความรู้ไปใช้ ดำเนินการโดยการสำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามว่าหลังจากที่

ผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีคู่มือการจัดการเรียนการสอนที่พร้อมปฏิบัติแล้ว ปัญหาและอุปสรรคของการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ลดลงหรือไม่อย่างไร รวมถึงได้พิจารณาว่ายังมีปัญหาอุปสรรคใดบ้างที่ยังคงอยู่
เพ่ือหาแนวทางในการจัดการปัญหานั้นต่อไป 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยา
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรวม 127 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่มโดยบังเอิญจำนวน 109 คน 
เครื่องมือวิจัย    
 1. การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ เครื่องมือที่ใช้ 
ได้แก่ การสำรวจปัญหาและอุปสรรคเพ่ือกำหนดองค์ความรู้ที่ต้องการโดยใช้แบบสอบถาม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสรุปองค์ความรู้ด้วยการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  
 2. การประเมินการจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่
แบบสอบถามที่มี 3 ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ซึ่งสร้างขึ้นจาก

การทบทวนวรรณกรรม การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์จากคณาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์ทั้งอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน 17 ข้อ
คำถามคือ ด้านกระบวนการเรียนการสอน จำนวน 6 ข้อ ด้านนักศึกษา จำนวน 5 ข้อ ด้านเทคนิคจำนวน 4 ข้อ 
และด้านการประเมินผล จำนวน 2 ข้อ โดยข้อคำถามจะให้แสดงความคิดเห็นถึงระดับของปัญหาและอุปสรรคของ
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ก่อนและหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคำถามเป็นมาตรวัดแบบ Likert แบบ 4 
ช่วง  (0 ถึง 3) 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การกำหนดองค์ความรู้และการประเมินองค์ความรู้ด้วยแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ 
(1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (ควอท)  วันท่ี 25-26 มีนาคม 2564 
 

101 
  

(2) ข้อมูลระดับความคิดเห็นจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ที่มีระดับคะแนนประมาณค่าแบบ Likert 4 
ระดับ วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับความ
คิดเห็นเป็นดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 2.26 - 3.00, 1.51 - 2.25, 0.76 - 1.50 และ 0.00 - 0.75 หมายถึง มีปัญหาและ
อุปสรรคมาก ปานกลาง น้อย และไม่มีปัญหาและอุปสรรค ตามลำดับ 

(3) การทดสอบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของระดับปัญหาและอุปสรรคก่อนและหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ใช้สถิติ t-test 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ด้วยการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) และ การประชุม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย  

1. การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์  
1.1 ประเด็นองค์ความรู้ที่ต้องการ จากการศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลน์ของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำแนกได้เป็น 4 ด้านคือ 
ด้านนักศึกษา ด้านเทคนิค ด้านการประเมินผล และด้านกระบวนการ ซึ่งจากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวสามารถ
นำไปสู่การกำหนดประเด็นองค์ความรู้ได้ (ตารางที่ 1) 
 
ตารางท่ี 1 ประเด็นความรู้ที่ต้องการจากปัญหาและอุปสรรค 

ด้าน ปัญหาและอุปสรรค ประเด็นความรู้ที่ต้องการ 
นักศึกษา 1.1 ขาดการตอบสนองหรือ feedback จากผู้เรียน 

1.2 นักศึกษาส่งงานไม่ครบ 
1.3 ไม่แน่ใจว่านักศึกษาเข้าใจ หรือได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ 
1.4 นักศึกษาเข้าเรียนไม่ครบเนื่องจากมีปัญหาด้านเครื่องมือสื่อสาร
และเครือข่ายการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
1.5 ไม่สามารถติดต่อนัดหมายเวลาเรียนกับนักศึกษาได้ 

- ความรู้ด้านการใช้เครื่องมือ และเทคนิคการสื่อสารแบบสอง
ทาง (Two-way Communication) เพื่อประเมินว่าการ
ถ่ายทอดสารไปยังผู้เรียนได้ผลสำเร็จหรือไม่ อย่างไร 
- การผสมผสานช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว เช่น LINE, Facebook Group เข้ากับ Platform อื่น ๆ 
- โปรแกรมสำหรับใช้เป็นช่องทางของการสอนแบบสด หรือ
แบ่งกลุ่มย่อยได้เช่น Zoom, Google Meet, MS Team, FB 
MSG 

เทคนิค 2.1 ไม่แน่ใจว่าควรใช้ platform ใดในการจัดการเรียนการสอน 
2.2 ขาดความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมหรือ platform ออนไลน์ 
2.3 มีปัญหาเรื่องความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น 
สมรรถนะของเครื่องไม่รองรับ (spec)/ กล้อง/ ไมโครโฟน และ
อุปกรณ์เสริมอื่น ๆที่จำเป็น 
2.4 มีปัญหาเรื่องความเร็วและความเสถียรของ internet 
bandwidth 

- Platform สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น LEB2 (LMS 
ของมหาวิทยาลัย), MS Team, Google Classroom 
ทักษะด้านเทคโนโลยี และการผลิตสื่อการสอน  
- ทักษะการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สำหรับการเรียนการ
สอนออนไลน์ 
- ทักษะด้านการจัดการไฟล์ หรือสื่อการสอนวิดีโอ เช่น การ
แปลงไฟล์ให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้อับโหลดและดาวน์โหลดไฟล์
ไปใช้งานได้ง่ายขึ้น 

การประเมินผล 3.1 ไม่มีความชัดเจนในด้านเนื้อหาและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้
ในรายวิชาซ่ึงต้องเปลี่ยนใหม่ตามสถานการณ์ 
3.2 มีปัญหาเรื่องการจัดสอบออนไลน์ 

- การออกแบบกิจกรรมและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ 
- โปรแกรมสำหรับสร้างกิจกรรมการประเมินผล แบบออนไลน์ 
เช่น Quizlet, Quizizz 

กระบวนการ 4.1 ใช้เวลานานในการเตรียมสอน/ปรับบทเรียนให้เป็นออนไลน์                                                                                
4.2 ใช้เวลานานกว่าปกติในการสอนออนไลน์แบบสอนสด (Live 
Session) 
4.3 ใช้เวลาในการตรวจงานมากกว่าปกติ 
4.4 การสอนแบบปฏิบัติหรือกิจกรรมในรายวิชาที่สอนไม่เหมาะกับ
การสอนออนไลน์ 
4.5 จำเป็นต้องหากิจกรรมมากระตุ้นการเรียนรู้ตลอดเวลาทำให้การ
สอนแบบออนไลน์มีความท้าทาย 
4.6 ต้องใช้เวลาในการสื่อสารกับนักศึกษามากขึ้นทั้งในเวลาเรียน
และนอกเวลาเรียน 

- ทักษะการวางแผนการเรียนการสอน และจัดเตรียมการผลิตสื่อ 
- การออกแบบการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจ  
- ทักษะด้านการออกแบบ และประยุกต์เนื ้อหาให้เหมาะสม
สำหรับการสอนออนไลน์ 
- การใช้โปรแกรมการผลิตสื่ออย่างง่าย เช่น Loom 
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1.2 องค์ความรู้ที่เกิดข้ึน การจัดเก็บ และการเผยแพร่ หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่ต้องการด้วยการสัมมนา การประชุมกลุ่มย่อย และการประชุมปฏิบัติการในประเด็นองค์ความรู้ทั้ง 4 
ด้าน รวมถึงความรู้ที่ได้จากทีมงานหน่วยเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ทำให้เกิดความรู้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1.ด้าน
นักศึกษา 2.ด้านเทคนิค (ซึ่งได้เก็บรวบรวมจัดทำเป็นคู่มือและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของคณะ ฯ ดังภาพที่ 3) 3.
ด้านการประเมินผล และ 4.ด้านกระบวนการ  

ภาพที่ 3 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์รวบรวมคู่มือการใช้งานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (เวอร์
ชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

 
2. การประเมินการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ 

หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำองค์ความรู้ไปใช้ จากการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของ
ระดับปัญหาและอุปสรรคในการสอนแบบออนไลน์ของอาจารย์ผู้สอนด้วยแบบสอบถามพบดังนี้ 

2.1 ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 109 คน จำแนกเป็นอาจารย์ประจำ จำนวน 38 คน อาจารย์พิเศษ 
จำนวน 71 คน หรือคิดเป็น ร้อยละ 35 และ ร้อยละ 65 ตามลำดับ  

2.2 ระดับปัญหาและอุปสรรคในการสอนแบบออนไลน์ก่อนและหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการนำ
องค์ความรู้ไปใช้ (ตารางที่ 2) 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของค่าเฉลี่ยของระดับปัญหาพบว่า ก่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านนักศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคที่อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ความไม่แน่ใจว่านักศึกษาเข้าใจ หรือได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ (X̅ 
=2.25) และรองลงมาได้แก่ ขาดการตอบสนองหรือ Feedback จากผู้เรียน (X̅ =2.21) ด้านเทคนิค ปัญหาและ
อุปสรรคที่อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ไม่แน่ใจในการเลือกใช้ Platform ในการจัดการเรียนการสอน (X̅ =2.33) และ
รองลงมาได้แก่ ขาดความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมหรือ Platform ออนไลน์ (X̅ =2.31) ด้านการประเมินผล 
ปัญหาและอุปสรรคที่อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ไม่มีความชัดเจนในด้านเนื้อหาและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (X̅ 
=2.25) และรองลงมาได้แก่ มีปัญหาเรื่องการจัดสอบออนไลน์ (X̅ =2.01) และด้านกระบวนการ ปัญหาและ
อุปสรรคที่อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ใช้เวลานานในการเตรียมสอนปรับบทเรียนให้เป็นออนไลน์ (X̅ =2.58) และ
รองลงมาได้แก่ ใช้เวลาในการสื่อสารกับนักศึกษามากขึ้นทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน (X̅ =2.47)  

หลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบว่า ในด้านนักศึกษา ปัญหาและอุปสรรคที่อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือไม่แน่ใจ
ว่านักศึกษาเข้าใจ หรือได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์  (X̅ =2.03) และรองลงมาได้แก่ ขาดการตอบสนองหรือ 
feedback จากผู้เรียน (X̅ =1.93) ด้านเทคนิค ปัญหาและอุปสรรคที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือขาดความเชี่ยวชาญ
ในการใช้โปรแกรมหรือ platform ออนไลน์ (X̅ =1.69) และรองลงมาได้แก่ ไม่แน่ใจในการเลือกใช้ platform 
ในการจัดการเรียนการสอน และปัญหาเรื่องความเร็วและความเสถียรของ Internet Bandwidth (X̅ =1.59) 
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ด้านการประเมินผล ปัญหาและอุปสรรคที่อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ไม่มีความชัดเจนในด้านเนื้อหาและวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ (X̅ =1.82) และรองลงมาได้แก่ มีปัญหาเรื่องการจัดสอบออนไลน์ ( X̅ =1.72) และด้าน
กระบวนการ ปัญหาและอุปสรรคที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือใช้เวลาตรวจงานมากกว่าปกติ (X̅ =2.31) และ
รองลงมาได้แก่ ใช้เวลาในการสื่อสารกับนักศึกษามากขึ้นทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน (X̅ =2.27)  

และเมื่อพิจารณาถึงร้อยละของระดับปัญหาและอุปสรรคที่ลดลงพบว่า ร้อยละปัญหาที่ลดลงมากที่สุดคือ 
ความไม่แน่ใจในการเลือก Platform ในการจัดการเรียนการสอน ลดลงร้อยละ 31.75 และรองลงมาได้แก่ ใช้
เวลานานในการเตรียมสอน ปรับบทเรียนให้เป็นออนไลน์ ลดลงร้อยละ 28.83 ขาดความเชี่ยวชาญในการใช้
โปรแกรมหรือ Platform ออนไลน์ ลดลงร้อยละ 27.20 ใช้เวลานานกว่าปกติในการสอนออนไลน์แบบสอนสด 
(Live Session) ลดลงร้อยละ 21.88 และไม่มีความชัดเจนในด้านเนื้อหาและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ลดลง
ร้อยละ 18.51 และที่ลดลงน้อยที่สุดคือ ปัญหาเรื่องความเร็วและความเสถียรของ Internet Bandwidth ลดลง
ร้อยละ 2.82 รองลงมาได้แก่ ใช้เวลาในการตรวจงานมากกว่าปกติ ลดลงร้อยละ 5.26 นักศึกษาส่งงานไม่ครบ 
ลดลงร้อยละ 7.92 ใช้เวลาในการสื่อสารกับนักศึกษามากขึ้น ลดลงร้อยละ 8.18 และความไม่แน่ใจว่านักศึกษา
เข้าใจ หรือได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ลดลงร้อยละ 9.80 ตามลำดับ 

นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับปัญหาและอุปสรรคก่อนและหลังการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยค่าสถิติ t–test พบว่า ทุกข้อของประเด็นปัญหามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีผลทำให้ปัญหาและอุปสรรคของการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ลดลง ยกเว้นปัญหาเรื่องความเร็วและเสถียรภาพของ Internet Bandwidth 

 
ตารางที ่2 ตารางเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนสอนแบบออนไลน์ ก่อน – หลัง 

ปัญหาอุปสรรค ก่อน หลัง ความ
แตกตา่ง 

% ความ
แตกตา่ง t Sig ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่ แปลผล 

ด้านนักศึกษา         
ไม่แน่ใจวา่นักศึกษาเขา้ใจ หรือได้เรยีนรู้ตามวัตถปุระสงค์หรือไม ่ 2.25 ปานกลาง 2.03 ปานกลาง 0.22 9.80 4.05 0.00 
ขาดการตอบสนองหรอื feedback จากผู้เรยีน 2.21 ปานกลาง 1.93 ปานกลาง 0.28 12.86 4.27 0.00 
นักศึกษาเข้าเรยีนไม่ครบเนือ่งจากมีปัญหาด้านเครื่องมอืสือ่สาร
และเครือขา่ยการเชือ่มตอ่อินเตอร์เน็ต 

1.94 ปานกลาง 1.68 ปานกลาง 0.27 13.68 4.73 0.00 

นักศึกษาส่งงานไม่ครบ 1.85 ปานกลาง 1.71 ปานกลาง 0.15 7.92 2.75 0.01 
ไม่สามารถติดต่อนดัหมายเวลาเรยีนกบันกัศึกษาได ้ 1.33 น้อย 1.16 น้อย 0.17 13.10 4.06 0.00 
ด้านเทคนิค         
ไม่แน่ใจวา่ควรใช้ platform ใดในการจัดการเรียนการสอน 2.33 มาก 1.59 ปานกลาง 0.74 31.75 8.45 0.00 
ขาดความเชีย่วชาญในการใช้โปรแกรมหรือ platform ออนไลน ์ 2.31 มาก 1.69 ปานกลาง 0.63 27.20 7.91 0.00 
มีปัญหาเรือ่งความพร้อมของอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ เช่น สมรรถนะ
ของเครื่องไม่รองรับ/กลอ้ง/ไมโครโฟน และอุปกรณ์เสริมอื่น ที่จำเป็น 

1.72 ปานกลาง 1.47 น้อย 0.25 14.52 4.46 0.00 

มีปัญหาเรื่องความเรว็และความเสถยีรของ internet bandwidth 1.64 ปานกลาง 1.59 ปานกลาง 0.05 2.82 1.15 0.25 
ด้านการประเมินผล         
ไม่มีความชัดเจนในด้านเนื้อหาและวิธกีารประเมินผลการเรยีนรู้ใน
รายวชิาซ่ึงต้องเปลีย่นใหม่ตามสถานการณ ์

2.25 มาก 1.82 ปานกลาง 0.42 18.51 6.32 0.00 

มีปัญหาเรื่องการจดัสอบออนไลน ์ 2.01 ปานกลาง 1.72 ปานกลาง 0.29 14.55 4.37 0.00 
ด้านกระบวนการ         
ใช้เวลานานในการเตรียมสอน/ปรับบทเรยีนให้เป็นออนไลน ์                                                                               2.58 มาก 1.83 ปานกลาง 0.74 28.83 12.05 0.00 
ใช้เวลานานกวา่ปกติในการสอนออนไลน์แบบสอนสด (Live Session) 2.37 มาก 1.85 ปานกลาง 0.52 21.88 7.97 0.00 
ใช้เวลาในการตรวจงานมากกวา่ปกต ิ 2.44 มาก 2.31 มาก 0.13 5.26 2.54 0.01 
การสอนแบบปฏิบัติหรอืกจิกรรมในรายวิชาที่สอนไม่เหมาะกับการ
สอนออนไลน ์

2.44 มาก 2.09 ปานกลาง 0.35 14.29 6.08 0.00 

จำเป็นต้องหากจิกรรมมากระตุ้นการเรียนรูต้ลอดเวลาทำให้การ
สอนแบบออนไลน์มีความท้าทาย 

2.11 ปานกลาง 1.85 ปานกลาง 0.26 12.17 4.36 0.00 

ต้องใช้เวลาในการสือ่สารกบันกัศึกษามากขึ้นทั้งในเวลาเรียนและ
นอกเวลาเรียน 

2.47 มาก 2.27 มาก 0.20 8.18 3.05 0.00 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
1. การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์  
การกำหนดประเด็นองค์ความรู ้ที ่ต้องการนับว่าเป็นขั ้นตอนที่มีความสำคัญมากขั ้นตอนหนึ่งของ

กระบวนการจัดการความรู ้ จากการศึกษาพบว่า องค์ความรู ้ที ่ต้องการมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ
นักวิชาการต่าง ๆ ที่ผ่านมา เช่น ด้านนักศึกษา ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เป็นประเด็นด้านการสื่อสาร เช่น ขาดการ
ตอบสนอง (Feedback) จากนักศึกษา ไม่สามารถติดต่อนัดหมายกับนักศึกษา และไม่แน่ใจว่านักศึกษาเข้าใจหรือ
ได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Solomon, et.al. (2007). ที่เสนอว่า การสื่อสาร
ระหว่างผู้เรียนเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญที่ผลักดันให้การสอนออนไลน์ประสบความสำเร็จ ด้านเทคนิค พบว่า ผู้สอน
ส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการใช้เทคนิค เช่น การเลือกใช้ Learning Platform การใช้เทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับ 
Smith, et.al. (2009) ที่กล่าวว่า ถ้าผู้สอนมีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี จะสามารถออกแบบบทเรียนและปรับ
ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาแตกต่างกันอย่างสร้างสรรค์ ด้านการประเมินผล ซึ่งพบว่าเมื่อต้อง
ย้ายจากการสอนแบบมีการโต้ตอบแบบตัวต่อตัวในชั้นเรียน (F2F) ไปเป็นแบบออนไลน์แล้วนั้น ส่งผลให้ไม่มีความ
ชัดเจนในด้านเนื ้อหาและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้  ซึ ่งสอดคล้องกับ Kearns, et.al. (2012) ที ่กล่าวว่า 
เนื ่องจากสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนที่เปลี ่ยนไปเป็นแบบออนไลน์ (Online Teaching and Learning 
Environment) ทำให้ผู้สอนมีความกังวลเกี่ยวกับการถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึงจริยธรรมและความซื่อสัตย์ในการ
สอบแบบออนไลน์ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมออนไลน์ เช่น การทำโครงงาน 
(Project) แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolios) การประเม ินตนเอง (Self-Assessment) การประเม ินและให้
ข้อเสนอแนะโดยเพื ่อน (Peer Evaluations with Feedback) (Gaytan, et.al., 2007) เพื่อช่วยให้การเรียนรู้
บรรลุเป้าหมาย และในด้านกระบวนการ พบว่าผู้สอนใช้เวลานานในการเตรียมสอนและปรับบทเรียนให้เป็น
ออนไลน์  เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ยังเป็นเรื่องใหม่อยู่สำหรับผู้สอนที่มีความคุ้นชินกับการสอน
ในชั้นเรียน (F2F) ซึ่งสอดคล้องกับ Shi, et. al., 2006 ที่กล่าวว่า การวางแผนหลักสูตรและกระบวนการสอนของ
ทั้งสองรูปแบบนี้มีความแตกต่างกันอย่างมาก ความแตกต่างเหล่านี้ทำให้ผู้สอนของหลักสูตรออนไลน์จะต้องทำ
ความคุ้นเคยกับระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS) และจะต้องพัฒนาสื่อการเรียนการสอนส่วนใหญ่ไว้ล่วงหน้า
เพราะสื่อเทคโนโลยีอาจใช้เวลานานมากในการผลิต รวมถึงต้องใช้เทคนิคการบริหารเวลาในการสอนออนไลน์ 
นอกจากนี้ประเด็นด้าน นักศึกษา เทคนิค เนื้อหาและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ รวมถึงกระบวนการดังกล่าว 
สอดคล้องกับ The TPCK Framework ของ Koehler, et.al. (2009) ที่ได้อธิบายว่าผู้สอนต้องสามารถนำความรู้
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างกลมกลืนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรได ้

2. การประเมินการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์  
จากผลการศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์  คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ช่วงก่อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น ปัญหาในแต่ละด้านมีระดับที่
แตกต่างกัน และหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อปัญหาต่าง ๆ ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามเมื่อทำตาราง
การเปรียบเทียบ Matrix โดยนำระดับปัญหาที่ยังคงอยู่มาเปรียบเทียบกับร้อยละของระดับปัญหาและอุปสรรคท่ี
ลดลง (ภาพที่ 4) นั้น พบว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคบางประเด็นที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูง และมีสัดส่วนการลดลงที่
น้อย ซึ่งได้แก่ การเรียนการสอนต้องใช้เวลาในการสื่อสารกับนักศึกษามากขึ้น ใช้เวลาในการตรวจงานมากกว่า
ปกติ ไม่แน่ใจว่านักศึกษาเข้าใจหรือได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ความจำเป็นต้องหากิจกรรมมากระตุ้นการ
เรียนรู้ตลอดเวลา ขาดการตอบสนองหรือ Feedback จากผู้เรียน การสอนแบบปฏิบัติหรือกิจกรรมที่สอนไม่
เหมาะกับการสอนออนไลน์ ไม่มีความชัดเจนในด้านเนื้อหาและวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างของปัญหาและอุปสรรคของอาจารย์ในการสอน online ที่ลดลงกับปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 
จากตารางการเปรียบเทียบ Matrix ดังกล่าว หน่วยเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ เห็นว่ามีความสอดคล้อง

กับข้อมูลที่หน่วยงานมีอยู่ เนื่องจากในช่วงแรกผู้สอนจะมาปรึกษาเรื่องการใช้ Platform และโปรแกรมในการ
เรียนการสอนออนไลน์จำนวนมาก หลังจากผู้สอนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับรายวิชาได้แล้ว 
ปัญหาด้านเทคนิคจะลดลง แต่ปัญหาด้านนักศึกษา และกระบวนการยังมากอยู่ เนื่องจากมีปัจจัยภายนอกท่ีมา
กระทบหลายด้าน และควบคุมได้ยาก อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
จัดการความรู้ เพ่ือหาเทคนิคในการแก้ไขต่อไป 
ข้อเสนอแนะ  

ทีมผู้วิจัยเห็นว่าคณะควรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่เป็นประจำ และต่อเนื่อง เช่นกิจกรรม 
Sharing Session Passion and Idea ของคณะ ฯ ที่มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ 
และมีการถอดบทเรียนด้านเทคนิคที่ควรและไม่ควรทำในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (ภาพที่ 5A) ซ่ึง
เน้นการแก้ปัญหาด้านนักศึกษา และกระบวนการ เช่น เมื่อขาดการตอบสนองหรือ feedback จากผู้เรียน ให้
ตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นผู้เรียนเป็นระยะ และสร้างกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เมื่อ ไม่แน่ใจว่านักศึกษา
เข้าใจหรือได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่  ให้ตรวจสอบความเข้าใจด้วย Online Quiz นอกจากนี้ เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังเปิดโอกาสให้ทีมงานผู้สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ได้รับทราบถึงประเด็นปัญหาอ่ืน ๆ 
เพื่อจะได้แสวงหาความรู้ รวบรวม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ เผยแพร่องค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์เพ่ิมเติม เช่น ความรู้การสร้างสื่อการสอนแบบไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ (ภาพที่ 5B) 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการสำรวจความคิดเห็นในมุมมองของผู้สอนเท่านั้น  จึงควรสำรวจความ
คิดเห็นในมุมมองของนักศึกษาด้วย เพื่อพัฒนาปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการวัดและประเมินผลในการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ รวมถึงเป็นการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและ
สามารถนำไปเผยแพร่เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป 
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ภาพที่ 5 A: ตัวอย่างองค์ความรู้จากการจัดกิจกรรม Sharing Session Passion and Idea ของคณะศิลปศาสตร์, 
B: ตัวอย่างองค์ความรู้การสร้างสื่อการสอนอย่างไร ไม่ละ เมิดลิขสิทธิ์ จากการบรรยายที่คณะศิลปศาสตร์ 
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การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Growth Mindset โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
The Development of Learning Management  

on the Growth Mindset Concept using Community-based Learning 
รณิดา นุชนิยม1* 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Growth Mindset โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน (2) พัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตาม
แนวคิด Growth Mindset และ (3) พัฒนารูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยโครงงานบูรณาการรายวิชาของ
นักศึกษา คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในวิจัย คือ 
นักศึกษาสาขาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ลงทะเบียน
ในรายวิชา IAI201 การจัดการเชิงนวัตกรรม (Innovation Management) และ GSC 161 สะเต็มศึกษาและ
ทักษะนวัตกรรม (STEM Education and Innovative Skills) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 16 
คน โดยสุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จำนวน 13 คน และนักศึกษา
ที่มีผลการเรียนปานกลางเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 – 2.99 จำนวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Growth Mindset โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ใบงาน จากการประเมินการเขียน 
(Written assessment) การเขียนบันทึกสะท้อนคิด (Reflection Journal) แบบวัดสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา และ
แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scales) หรือเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric Score) สำหรับประ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 5 ด้าน อันได้แก ่1) การสื่อสารได้อย่างชัดเจนและกระชับ (การ
สื่อสารปากเปล่า) 2) การสื่อสารได้อย่างชัดเจนและกระชับ (การสื่อสารด้วยการเขียน) 3) โครงสร้างของงานเขียน 
ความเป็นเหตุผลและความสอดคล้อง (รูปเล่ม) 4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 5) การใช้สื่อหรือเทคโนโลยีในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ความถี่ ค่าร้อยละ 
และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผลการวิจัย การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Growth 
Mindset โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน พบว่า การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและประเมินผลผ่านโครงงาน 
ทำให้พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาตามแนวคิด Growth Mindset สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และมีแนวโน้ม
จากพฤติกรรมหลังเรียนดีขึ้นกว่าก่อนเรียน ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณการ 
ตามแนวคิด Growth Mindset สามารถพัฒนาให้นักเรียนมีกรอบความคิดเติบโตดีขึ้น ผ่านการประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน และประประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ทั้ง 5 ด้าน พบว่า ด้านการสื่อสาร 
(การสื่อสารปากเปล่า) มีพัฒนาการอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.75 ด้านการสื่อสาร (การสื่อสารด้วย
การเขียน) มีพัฒนาการอยู่ในระดับพอใช้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.25 ด้านโครงสร้างของงานเขียน (รูปเล่ม) มี
พัฒนาการอยู่ในระดับพอใช้ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.25  ด้านบูรณาการความรู้ที่ศึกษา (รายวิชา) มีพัฒนาการ
อยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 ด้านการใช้สื่อหรือเทคโนโลยีในการนำเสนอ มีพัฒนาการอยู่ในระดับดี
มาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50  
คำสำคัญ: การพัฒนาการจัดการเรียนรู้, แนวคิด Growth Mindset, ชุมชนเป็นฐาน 
 
ABSTRACT 
 The objective of the research (1) Study the development of learning management based 
on the Growth Mindset concept using community-based. (2) to develop learning behavior of 
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students. Interdisciplinary Faculty Technology and innovation based on the Growth Mindset 
concept. and (3) develop a learning evaluation model with an integrated project for students 
Interdisciplinary Faculty Technology and innovation Using the community as a base.  The target 
group were used 16 students of Technology and innovation Interdisciplinary Faculty Technology 
and innovation enrolled in IAI201 Innovation Management and GSC 161 STEM Education and 
Innovative Skills Semester 1, Academic Year 2020, selected from students with good grades. A 
cumulative GPA of 3.00 or more of 13 students and 3 students with a moderate grade GPA from 
2.50 - 2.99. The research instruments included Learning management plan based on the Growth 
Mindset concept using community-based worksheets from Written assessment, Reflection Journal 
writing, educational achievement measure. and the Likert scales or Scoring Criteria (Rubric Score) 
for the evaluation of community-based learning management in 5 areas: 1) clear and concise 
communication. (Oral communication) 2) clear and concise communication (Written 
communication) 3) structure of writing Rationality and consistency (Report book) 4) can integrate 
the knowledge studied with knowledge in other sciences. 5) Proper use of media or technology 
in presentation. Data analysis was done using frequency, percentage and content analysis. The 
research results can be summarized as follows. The results of the research on the development 
of learning management based on the Growth Mindset using community-based learning concept 
were found that the integrated learning management design and evaluation through the project. 
The learning behavior of students according to the Growth Mindset concept can be changed. And 
tend to have better post-school behavior than before school. The results of this research suggest 
that the development of integrated learning management based on the Growth Mindset concept 
can develop students' mindset to grow better. Through the evaluation of the learning by project 
and evaluation of learning management by using community as a base for all 5 aspects, it was 
found that communication (Oral communication) has developed at a good level. With an average 
score of 3.75 in communication (Writing communication) has developed at a fair level. The average 
score is 3.25 for the structure of the writing (Report book) has developed at a fair level. The 
average score is 3.25 Integration of the knowledge studied (courses) has developed at a good 
level. The average score is 3.50 in the use of media or technology in presentation. Has developed 
at a very good level with an average rating of 4.50 
Keywords: development of learning management, growth mindset concept, community-based 
 
บทนำ 
 การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเป็นสิ ่งสำคัญ การสร้าง การ
ปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้ การพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพและใช้ความสามารถของตนเองให้
เกิดประโยชน์อย่างเต็มความสามารถนี้คือ ปัจจัยสำคัญที่ต้องอาศัยการศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาประเทศ 
เพ่ือผลิตนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพและออกไปสู่ตลาดแรงงานได้อย่างแท้จริง อาจารย์
ผู้สอนในฐานะที่ผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาโดยตรงนั้น ต้องเริ่มที่นักศึกษา (ผู้เรียน) มี
ความสามารถและการพัฒนากระบวนการคิด การปฏิบัติ การแก้ไขปัญหา การคิดวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางการ
เรียนรู้ของนักศึกษาให้เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
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  กรอบความคิด หรือกระบวนการทางความคิด (Mindset) มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ฝังอยู่ในตนเอง 
แต่ไม่ได้แสดงออกชัดเจน เหมือนความเชื่อจาก ภายนอก Mindset จะทำหน้าที่ประมวลความคิดทั้งหมดจาก
ปัจจัยภายนอกเป็นศูนย์กลาง ความคิดทั้งหมดที่เข้ามาจากปัจจัยภายนอก และส่งผลไปตามกลไกภาย ใน ให้
ผลผลิต คือ การกระทำต่างๆ ของตนเอง Mindset เป็นความเชื่อ หรือความคิดที่ส่งผลถึงพฤติกรรม ทัศนคติ 
และประสบการณ์ต่างๆ ที่เราได้รับจะส่งผลต่อกรอบความคิด (Mindset) และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พัฒนามุมมองต่างๆ ของตัวเรา (Dweck, 2012) ดังคำกล่าว วิจารณ์ พานิช (2544 : 7) “ต้องมุ่งไปที่การเรียนรู้
มากกว่าการสอน” กระบวนการเรียนรู้เลือกใช้วิธีการบรรยายถ่ายทอดความรู้มากกว่าสร้างความรู้ ซึ่งการสร้าง
ความรู้เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และส่งผลต่อกรอบความคิดแบบเติบโตที ่จะ
นำไปสู่การสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษามีแนวคิด Growth Mindset ในการแสวงหาโอกาสในการพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา (Murphy & Dweck, 2015) ในขณะที่กรอบความคิดแบบจำกัด เป็นความเชื่อที่มีต่อคุณลักษณะ
ของตนเองว่าไม่สามารถทำได้ เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได้ หรือหากจะเริ่มพัฒนาก็เป็นเพียงเริ่มต้ นของชีวิต 
เนื่องจากศักยภาพหรือความสามารถต่างๆ ของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน (Dweck, 2006) 
  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Growth Mindset โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (ย่านกุฎีจีน) การ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน และวิธีการที่เน้นให้นักศึกษาเกิด
ความรู้ จากความคิด ฝึกการคิด การคิดวิเคราะห์ การคิดแบบมีวิจารณญาณ และมีกรอบความคิดแบบเติบโต 
(Growth mindset)  โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเนื้อหา และผลลัพธ์ใน
การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของแต่ละรายวิชาที่บูรณาการร่วมกันนั้น นักศึกษาจะเกิดแรงกระตุ้นในการ
คิด เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาโครงงาน (Project Based) ของนักศึกษาที่เน้นการ
สร้างสรรค์ความรู้ร่วมกัน รวมทั้งการใช้ชุมชนเป็นฐาน ดังคำกล่าวของประเวศ วะสี (2543:124) “กระบวนการ
เรียนรู้ไม่เข้าไปเชื่อมโยงกับสภาพสังคมจริง” ส่งผลให้นักศึกษาขาดการเรียนรู้จริยธรรมที่อยู่ในวิถีชีวิตกับบุคลใน
สังคมหรือชุมชนจริง ซึ่งการมีกรอบความคิดแบบเติบโต โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เป็นประสบการณ์ที่ท้าทายเป็น
ฐานการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา โดยการเลือกวิธีวัดและการประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนของคณะสห
วิทยาการฯ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียน โดยการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric Score) การ
ประเมินกรอบความคิดเติบโต มีข้อคำถามที่แตกต่างกันออกไป ตามความสามารถของนักศึกษาจากการทำ
โครงงาน (Project Based) รวมทั้งการนำเสนอผลงาน (Pitching) เพื่อบอกระดับศักยภาพหรือคุณภาพความ
ต้องการของนักศึกษาที่สร้างสรรค์โครงงานนั้น 
  กล่าวได้ว ่ากรอบแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) มีความสำคัญต่อนักศึกษาคณะสห
วิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการพัฒนาการเรียนรู้ และทักษะของนักศึกษาตลอดเวลา นักศึกษาที่
มีกรอบความคิดแบบตายตัวจะเลือกทำในสิ่งที่ตนเองมั่นใจว่าจะทำสำเร็จ ในขณะที่นักศึกษาที่มีกรอบแนวคิด 
Growth mindset จะมีมุมมองว่าความสำเร็จคือความท้าทายตนเอง ซึ่งหน้าที่ของอาจารย์อำนวยการเรียน
การสอนและบุคลากรทางการศึกษามีความสำคัญในการส่งเสริมบรรยากาศการเรี ยนรู้ให้นักศึกษาพัฒนา
แนวคิด Growth mindset ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Growth Mindset โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

2. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตาม
แนวคิด Growth Mindset  
 3. เพ่ือพัฒนารูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยโครงงานบูรณาการรายวิชาของนักศึกษา คณะสห
วิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
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วิธีดำเนินการวิจัย  
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Growth Mindset   
 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตาม
แนวคิด Growth Mindset ด้วยโครงงานบูรณาการรายวิชาของนักศึกษา โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบความคิดในการวิจัย 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาสาขาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่
ลงทะเบียนในรายวิชา IAI201 การจัดการเชิงนวัตกรรม (Innovation Management) และ GSC 161 สะเต็ม
ศึกษาและทักษะนวัตกรรม (STEM Education and Innovative Skills) ภาคการศึกษาที ่ 1 ปีการศึกษา 
2563 จำนวน 16 คน ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป จำนวน 13 คน และมีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 
– 2.99 จำนวน 3 คน  
เครื่องมือใช้ในการวิจัย  

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Growth Mindset โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย เครื่องมือ 3 ชนิด โดยแนวทางการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเป็น
ฐาน ของ Bedri, Frein and Dowling (2017) มีดังนี ้

1. แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Growth Mindset โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน รายวิชา IAI201 การ
จัดการเชิงนวัตกรรม (Innovation Management) และ GSC 161 สะเต็มศึกษาและทักษะนวัตกรรม (STEM 
Education and Innovative Skills) จากการประเมินการเขียน (Written assessment) การเขียนบันทึก
สะท้อนคิด (Reflection Journal) ใบงาน และแบบฝึกหัดในแต่ละหัวข้อ เป็นหัวใจสำคัญของการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  

การจัดการเรียนรู้ตาม
แนวคิด  
Growth Mindset 
- ประเมินการเขียน 
(Written assessment)  
- การเขียนบันทึกสะท้อน
คิด (Reflection Journal) 
ใบงานและแบบฝึกหัดใน
แต่ละหัวข้อ  

พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาตาม
แนวคิด Growth Mindset  
- แบบวัดสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา  
- การนำเสนอด้วยปากเปล่า  
(Oral assessment) เป็นการประเมิน
เพื่อสังเกตผู้เรียนในการนำเสนอ ความรู้
เกี่ยวกับประเด็นท่ีได้เรียนรู้รวมถึงการ
ประเมินความเข้าใจ และทักษะการ
นำเสนอของผู้เรียน  

- การประเมินจากประสบการณ์ 
(กรณีศึกษา/การลงพื้นที่) 
Field report (รายงานผลการดำเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม) เครื่องมือ
ในการวัด  

- โดยการการประเมินจากการทำสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (คลิปวิดีโอ) 

รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
บูรณาการรายวิชาของนักศึกษา โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน 
- การใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า 
(Likert scales) หรือเกณฑ์การให้คะแนน 
(Rubric Score)แบบประเมิน สำหรับประเมินผล
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 5 
ประเด็น ดังน้ี 

1. การสื่อสารได้อย่างชัดเจนและกระชับ (การ
สื่อสารปากเปล่า) 

2. การสื่อสารได้อย่างชัดเจนและกระชับ (การ
สื่อสารด้วยการเขียน)3. โครงสร้างของงานเขียน 
ความเป็นเหตุผลและความสอดคล้อง (รูปเล่ม) 

4. สามารถบูรณาการความรู้ท่ีศึกษากับความรู้ใน
ศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง   

5. การใช้สื่อหรือเทคโนโลยีในการนำเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 
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2. แบบวัดสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา  
   2.1 การนำเสนอด้วยปากเปล่า (Oral assessment) เป็นการประเมินเพื่อสังเกตผู้เรียนในการ

นำเสนอ ความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่ได้เรียนรู้รวมถึงการประเมินความเข้าใจและทักษะการนำเสนอของผู้เรียน  
ในระหว่างการนำเสนอผู้สอนสามารถให้ข้อเสนอแนะในทันทีเมื่อพบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน
พร้อมทั้งเติมเต็มความรู้ให้กับผู้เรียนด้วย   

2.2 การประเมินจากประสบการณ์ (กรณีศึกษา/การลงพื้นท่ี) 
     Field report (รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) 

การประเมินที่ออกแบบเพื่อทดสอบความสามารถ หรือศักยภาพของนักศึกษาในการประยุกต์ใช้
ความรู้ (K) ทักษะ (S) และลักษณะนิสัยในการทำงาน (A) หรือทักษะทางด้านการสังเกตการบันทึก และการ
จัดการ ผ่านการปฏิบัติการทำงานโดยลงพื้นที่ (กิจกรรม) เป็นเครื่องมือในการวัด โดยการประเมินจากการทำ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (คลิปวิดีโอ)   

3. การใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Likert scales) หรือเกณฑ์การให้คะแนน (Rubric 
Score) สำหรับประเมินทักษะต่างๆ เช่น สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลทั้งปากเปล่า และการเ ขียน 
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการแก้ปัญหา เป็นต้น 
แนวทางการประเมินดังกล่าวข้างต้น เป็นการประเมินตามสภาพจริง จากการสร้างสรรค์โครงงานของนักศึกษา 
ใช้วิธีการและเครื ่องมือที ่หลากหลายซึ่งจะสะท้อนความสามารถที่แท้จริง  ซึ ่งเป็นแบบประเมิน สำหรับ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 5 ประเด็น ดังนี้ 

1) การสื่อสารได้อย่างชัดเจนและกระชับ (การสื่อสารปากเปล่า) 
2) การสื่อสารได้อย่างชัดเจนและกระชับ (การสื่อสารด้วยการเขียน)  
3) โครงสร้างของงานเขียน ความเป็นเหตุผลและความสอดคล้อง (รูปเล่ม) 
4) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง   
5) การใช้สื่อหรือเทคโนโลยีในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
และใช้ผลวิเคราะห์ตามแนวคิด Growth Mindset รวมถึงแนวทางการวัดและประเมินผลจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างเครื่องมือการวิจัยด้วยตนเอง โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกระดับบุคคล แบบสนทนากลุ่ม และแบบบันทึกผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  และแบบทดสอบโดยใช้   
เก็บรวบรวมเชิงปริมาณ โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นด้วยตนเอง ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดความสามารถด้านความรู้ 
(สติปัญญา) แบบทดสอบวัดทักษะ แบบทดสอบวัดทัศนคติ (อารมณ์ ความรู้สึก) 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ และนำไปวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจจัยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล ดังนี้ 
  ข้อมูลที่ได้จากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Growth Mindset โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของนักศึกษาทั้งในห้องเรียนและในชุมชน ผู้วิจัยดำเนินการดังนี้ 
  - วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
  - วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมที่สังเกตได้ขณะลงพ้ืนที่ทำกิจกรรม  
  - ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผลงาน และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยวิเคราะห์
ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Meaning) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในการประมวลผลข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content analysis) เพ่ือแปลความ ตีความ และสรุปความ 
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สรุปผลการวิจัย  
ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Growth Mindset โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ของนักศึกษา

สาขาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ชั้นปีที่ 2 จำนวน 16 คน ในการวิจัยประกอบด้วย เครื่องมือ 3 
ชนิด โดยใช้แนวทางการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผู้วิจัยได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Growth Mindset โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
รายวิชา IAI201 การจัดการเชิงนวัตกรรม ( Innovation Management) และ GSC 161 สะเต็มศึกษาและ
ทักษะนวัตกรรม (STEM Education and Innovative Skills) ผู้วิจัยตรวจสอบจากการประเมินการเขียน 
(Written assessment) การเขียนบันทึกสะท้อนคิด (Reflection Journal) ใบงาน หรือแบบฝึกหัดก่อนออก
ภาคสนาม (ลงชุมชนย่านกุฎีจีน) หรือ One shot case study การศึกษาเฉพาะกรณี โดยใช้แนวคิด STEM 
EDUCATION ให้นักศึกษาสามารถเลือกชุมชนใด หรือพ้ืนที่ใด ในการพัฒนาได้ โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เป็นโจทย์
ให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน และสามารถนำแนวคิด หรือกรณีศึกษา (Case 
Study) นำไปประยุกต์ใช้กับโครงงานได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 แนวคิด STEM EDUCATION 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างผลงานหรือใบงาน (one shot case study) 
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ผลการศึกษาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Growth Mindset จากภาพที่ 3 การเปลี่ยนแปลงกรอบ
ความคิดโดยการเรียนรู้อยู่บนพื้นที่ความเชื่อในการเปลี่ยนแปลง นักศึกษาสามารถใช้แนวคิดเพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาจากการทดลอง หรือศึกษาหาองค์ความรู้จากพื้นที่, ชุมชน ที่ได้เลือกก่อนออกภาคสนาม ซึ่ง
นักศึกษาพบหนทางใช้ความสามารถของตัวเองในการค้นคว้า หาข้อมูลที่หลากหลาย เมื่อนักศึกษาสามารถ
เข้าใจเรื่องราว สิ่งที่เกิดข้ึน ความหมาย และสิ่งที่ควรพัฒนาในชุมชน ใจและการคิดของนักศึกษาจะฟังความคิด
หรือตรวจสอบ จากนั้นจะเกิดการตีความอยู่เสมอ เพราะกรอบความคิดชี้นำแนวทางกระบวนการตีความหมาย
ทั้งหมด นักศึกษาสามารถปรับการรับรู้ให้เหมาะกับการเรียนรู้ตามแนวคิด Growth Mindset และการนำเสนอ
ที่สร้างสรรค์จากผลงานหรือใบงาน นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากโจทย์ สามารถปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้กับ
โครงงาน และตนเองให้ดีขึ้นอย่างเหมาะสม 

ตอนที่ 2 ผู ้วิจัยได้นำผลจากการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา ตามแนวคิด Growth 
Mindsetจากการนำเสนอด้วยปากเปล่า (Oral assessment) เป็นการประเมิน เพื ่อสังเกตผู ้เรียนในการ
นำเสนอ ความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่ได้เรียนรู้ และการประเมินจากการทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (คลิปวิดีโอ) จาก
ประสบการณ ์(กรณีศึกษา/การลงพื้นท่ี) ชุมชนย่านกุฎีจีน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 การประเมินจากการทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (คลิปวิดีโอ) จากประสบการณ์ลงพ้ืนที่ชุมชนย่านกุฎีจีน 
 

 พฤติกรรมการเรียนรู้นักศึกษาตามแนวคิด Growth Mindset จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์
ในการลงพื้นที่ชุมชนย่านกุฎีจีนนั้น ในหลายช่วงเวลา และสถานที่ต่างๆ ชุมชนย่านกุฎีจีน การเรียนรู้ของ
นักศึกษามีทั้งการทำกิจกรรมและการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน การเรียนรู้จากการลงพ้ืนที่สร้างกรอบ
ความคิดที ่ทำให้นักศึกษาสามารถจัดการความคิดของตนเอง สามารถสร้างสรรค์ปลดปล่อยความคิด
จินตนาการของกรอบความคิดที่จำกัดในการเรียนรู้นอกห้องเรียน มีโจทย์ที่ได้ให้นักศึกษาทบทวนแนวคิดจาก
การบูรณาการรายวิชา  โดยทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (คลิปวิดีโอ) และแสดงวิธีการนำเสนอด้วยปากเปล่า วิธีการ
นำเอาแนวคิดหรือบทเรียนจากการบูรณาการรายวิชารวมถึงเรื่องกรอบความคิดเติบโตไปประยุกต์ใช้ในการลง
พื้นที่ (ชุมชน) เพราะผู้วิจัยจะเพิ่มเติมแนวคิด Growth Mindset บูรณาการเข้ากับรายวิชา ซึ่งนักศึกษาชอบ
การเรียนรู้เกี่ยวกับการคิดและการพูดคุยที่เต็มไปด้วยความสนุก ความมีชีวิตชีวาที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ในการเรียนรู้ไม่ว่าจะในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน เพราะนักศึกษาสามารถใช้จิตใจสงสัย สมองจากการคิด
อย่างเต็มที่และอิสระ   
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 ตอนที่ 3 สรุปผลการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยโครงงานบูรณาการรายวิชาของนักศึกษา โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน สำหรับประเมินทักษะต่าง ๆ 5 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. สามารถสื ่อสารอย่างมีประสิทธิผล การนำเสนอด้วยปากเปล่า (Oral assessment) เป็นการ
ประเมิน เพ่ือสังเกตนักศึกษาในการนำเสนอ กระบวนการทำงานที่ตอบโจทย์ที่กำหนดให้หรือตามวัตถุประสงค์
ถูกต้อง และการสื่อสารได้อย่างกระชับ ชัดเจน และตรงประเด็น โดยแบ่งเกณฑ์การประเมิน (ตารางที่ 1) 

2. การสื่อสารได้อย่างชัดเจนและกระชับ (การสื่อสารด้วยการเขียน) ประเมินผลจากการเขียน การ
แก้ไขปัญหาในการทำงาน วิธีการ หรือทางเลือก ออกแบบความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือช่วยให้การถ่ายทอดออกมา
ในรูปแบบของการเขียนนั้นบรรลุเป้าหมาย (Outcome) โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินดังนี้ (ตารางที่ 2) 

3. โครงสร้างของงานเขียน ความเป็นเหตุผลและความสอดคล้อง (รูปเล่ม) ประเมินจากการนำแนวคิด
มาประยุกต์ใช้ การเสนอมุมมองหรือวิธีคิดในการสร้างสรรค์โครงานที่แปลกใหม่และแตกต่าง โดยแบ่งเกณฑ์
การประเมนิ (ตารางที่ 3) 
 
ตารางท่ี 1 เกณฑ์การประเมินการสื่อสารได้อย่างชัดเจนและกระชับ (การนำเสนอด้วยปากเปล่า) 

 
ตารางท่ี 2 เกณฑ์การประเมินการสื่อสารได้อย่างชัดเจนและกระชับ (การสื่อสารด้วยการเขียน) 

เกณฑ์ ดีมาก 
4.50 – 5.00 

ดี  
3.50 – 4.40 

พอใช้  
2.50 – 3.40 

ควรปรับปรุง  
1.00-2.40 

2. สื่อสารได้
อย่างชัดเจน 
และกระชับ 

การเขียนบรรยาย และสามารถ
อธิบายในการตอบคำถาม ได้
อย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ ใน
ด้านวัตถุประสงค์ กระบวนการ
ทำงานความคิด ข้อโต้แย้ง และ
ข้อมูลต่างๆ  
- การใช้ภาษามีความกระชับ ตรง
ประเด็น เหมาะสมกับผู้อ่าน
บริบท และวัตถุประสงค์ (ด้วย
ภาษาของตนเอง) ถ้านำงานวิจัย
หรือบทความอื่นมาวิเคราะห์ 
ควรมีแหล่งที่มา (อ้างอิง) 

การเขียนบรรยาย และสามารถ
อธิบายในการตอบคำถาม ได้
อย่างชัดเจนและสม่ำเสมอ ใน
ด้านในด้านวัตถุประสงค์ 
กระบวนการทำงานความคิด ข้อ
โต้แย้ง และข้อมูลต่างๆ ได้ 
- ใช้ภาษาและไวยากรณ์ได้อย่าง 
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 

สื่อสารได้ชัดเจน  แต่ไม่เสมอ
ไป สามารถแสดงความ
คิดเห็น  
(และอธ ิบายเม ื ่อจำเป ็น) 
เป้าหมาย ความคิด  
และข้อมูลได้ชัดเจน 
และกระชับ โดยใช้ภาษาได้ 
เหมาะสมกับผู้อ่าน 
วัตถุประสงค์ และบริบท       
 (ด้วยภาษาของตนเอง)  
- ใช้ภาษาและไวยากรณ์ได้
อย่างถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ 
แต่อาจะมีเน ื ้อหาบางส ่วน
หรือบ้างหัวข้อที่ควรปรับปรุง
ความหมายให้ชัดเจนขึ้น 

ไม่สามารถอธิบาย เป้าหมาย 
ความคิด และข้อมูลชัดเจน
และกระชับด้วยภาษา
เหมาะสมกับผู้อ่านหรือ
วัตถุประสงค์ และบริบท (ด้วย
ภาษาของตนเอง)  
- ใช้ภาษา/ไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง
ทำให้ความหมายไม่ชัดเจน 

เกณฑ์ ดีมาก 
4.50 – 5.00 

ดี  
3.50 – 4.40 

พอใช้  
2.50 – 3.40 

ควรปรับปรุง  
1.00-2.40 

1.สื่อสารได้
อย่างชัดเจน
และกระชับ 

บอกเป้าหมาย ความคิดและ
ข้อมูลทั้งหมดได้อย่างชัดเจน 
และ กระชับ ใช้ภาษาเหมาะสม
กับผู้ฟัง บริบทและ
วัตถุประสงค์ เช่น 

- ปรับภาษาเหมาะกับการพูด 
ผู้ฟังและวัตถุประสงค์ ใช้ 
ภาษาของตนเอง และมีการ 
อธิบายคำศัพท์/แนวคิด ตาม
ความเหมาะสม  
- ใช้ภาษาและไวยากรณ์ 
ถูกต้อง  
- ใช้ภาษาได้อย่างมี
ประสิทธิผล และทำให้เนื้อหา 
หนักแน่น 

บอกเป้าหมาย ความคิดและ
ข้อมูลทั้งหมดได้อย่างชัดเจน 
และกระชับ  
ใช้ภาษาเหมาะสมกับผู้ฟัง 
บริบทและวัตถุประสงค์ เช่น 
- ปรับภาษาเหมาะกับการพูด 
ผู้ฟังและวัตถุประสงค์ ใช้ 
ภาษาของตนเอง และมีการ 
อธิบายคำศัพท์/แนวคิด ตาม
ความเหมาะสม  
- ใช้ภาษาและไวยากรณ์ 
ถูกต้อง  

 

โดยทั่วไปสามารถแสดงเป้าหมาย 
ความคิด และข้อมูลได้ชัดเจน
และ กระชับ ใช้ภาษาเหมาะกับ
ผู้ฟัง และบริบท เช่น 
- ปรับภาษาให้เข้ากับบริบท ผู้ฟัง
และวัตถุประสงค์ ใช้ ภาษาของ
ตัวเอง และอธิบาย คำศัพท์/
แนวคิดได้ตามความ จำเป็น  
- ใช้ศัพท์/ไวยากรณ์ถูกต้อง และ
ชัดเจน แต่อาจต้องทำได้ ดีมาก
ขึ้น และมีประสิทธิผล มากกว่านี้ 
- ตอบคำถามผู้ฟังได้ถูกต้อง 
อธิบายได้ชัดเจนเมื่อถูกถาม 

ไม่บรรยาย (หรืออธิบาย) 
เป้าหมาย ความคิดหลัก  
และข้อมูลได้อย่างกระชับชัดเจน
ด้วย ภาษาที่เหมาะสมกับผู้ฟัง 
วัตถุประสงค์ เนื้อหา เช่น  
- ไม่ได้ปรับให้เป็นภาษาพูด หรือ
เข้ากับบริบทผู้ฟัง 
และวัตถุประสงค์ไม่ได้ใช้ภาษา 
ของตนเอง หรือไม่ได้อธิบาย ศัพท์
หรือแนวคิดตามความจำเป็น   
- ใช้คำศัพท์/ไวยาการณ์ไม่ถูกต้อง 
ทำให้ความหมาย  
ไม่ชัดเจนหลายตอน 
- ไม่สามารถตอบคำถามผู้ฟัง หรือ
อธิบายได้ชัดเจนเมื่อถูกถาม 
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ตารางท่ี 3 เกณฑ์การประเมินโครงสร้างของงานเขียนความเป็นเหตุผล 
เกณฑ์ ดีมาก 

4.50 – 5.00 
ดี  

3.50 – 4.40 
พอใช้  

2.50 – 3.40 
ควรปรับปรุง  
1.00-2.40 

3. โครงสร้าง
ของงานเขียน  
ความเป็น
เหตุผล 
และความ
สอดคล้อง 
(รูปเล่ม) 

นำเสนอความคิด/ข้อโต้แย้ง/ ข้อมูล
อย่างเป็นเหตุเป็นผล จูงใจ โครงสร้าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันดี ทำให้บรรลุ
เป้าหมาย ตัวบทชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน ไม่ 
พูดนอกประเด็น ความคิด ต่อเนื่อง 
ขยายความเสริมกัน ได้ดี ตัวบทชัดเจน 
โครงสร้างสอด รับกัน (มีบทนำ 
บทสรุป  เรียบเรียงความคิดได้ดี 
ประเด็นชัดเจน ต่อเนื่อง   เสริมกัน 
 

นำเสนอความคิด/ข้อ
โต้แย้ง/ ข้อมูลอย่างเป็น
เหตุเป็นผล จูงใจ 
โครงสร้างต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกันดี ทำให้
บรรลุเป้าหมาย ตัว
เนื้อหาชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน 
ไม่พูดนอกประเด็น 
ความคิด ต่อเนื่อง ขยาย
ความเสริมกัน ได้ดี  
 

นำเสนอข้อโต้แย้งและ
ความคิดได้ อย่างมีเหตุผล 
โครงสร้างต่อเนื่อง ทำให้
บรรลุเป้าหมาย  
เนื้อหาชัดเจนเป็นส่วนใหญ่
ความคิดต่อเนื่องเป็นเหตุผล   
แต่ควรสม่ำเสมอมากกว่านี้      
มีโครงสร้างเนื้อหา
พอสมควร (คือ มีบทนำ
บทสรุป มีความ ต่อเนื่อง
ของความคิดพอสมควร) 

ไม่สามารถสื่อสารข้อโต้แย้งและ
ความคิดตลอดจนข้อมูลหลักได้ 
อย่างเป็นเหตุเป็นผลและสอดคล้อง
จนบรรลุเป้าหมาย  
เช่น เนื้อหาขาดจุดเน้นที่ชัดเจน 
เนื้อหาไม่ต่อเนื่อง มีความซ้ำซ้อน 
ขาดความ เป็นเหตุเป็นผล เนื้อหา
ขาดโครงสร้างที่จะทำให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างได้ผล (เช่น บทนำ
และ/หรือข้อสรุป แต่ละย่อหน้าขาด
ความสมบูรณ์ไม่ต่อเนื่องกัน) 

 
4. สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประเมินจากการบูรณาการ

รายวิชานำแนวคิดและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์โครงงาน ศาสตร์และศิลป์ ของความเป็นคณะสห
วิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (MICT) ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ ด้านการจัดการ ด้านการสื่อสาร และ
ด้านเทคโนโลยี โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินดังตารางที่ 4 

5. การใช้สื่อหรือเทคโนโลยีในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม  ประเมินจากการนำเทคโนโลยีในการ
นำเสนอโครงงาน ทั้งด้านการออกแบบ การตัดต่อ และด้านกราฟฟิก ซึ่งเป็นองค์ประกอบโดยรวม ที่สามารถ
นำเสนอภาพรวมได้อย่างเหมาะสม โดยแบ่งเกณฑ์การประเมินดังตารางที่ 5 
 
ตารางท่ี 4 เกณฑ์การประเมินการบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์ ดีมาก 
4.50 – 5.00 

ดี  
3.50 – 4.40 

พอใช้  
2.50 – 3.40 

ควรปรับปรุง  
1.00-2.40 

4. สามารถบูรณา
การความรู้ที่
ศึกษากับความรู้
ในศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง   

สามารถประสานหลักการ   และ
ทฤษฎีในสาขาวิชาที่ศึกษาและใน
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด 
เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เหมาะสมและ
มีความชัดเจน 

สามารถประสานหลักการ   และ
ทฤษฎีในสาขาวิชาที่ศึกษาและใน
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องอย่าง
กว้างขวาง เพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่
เหมาะสม 

สามารถประสานหลักการ และ
ทฤษฎีในสาขาวิชาที่ศึกษาและ
ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
ได้พอสมควร เพื่อนำไปสู่
ผลลัพธ์ที่เหมาะสม  

ไม่สามารถประสาน
หลักการและทฤษฎี
ในสาขาวิชาที่ศึกษา
และในศาสตร์อื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 
ตารางท่ี 5 เกณฑ์การประเมินการใช้สื่อเทคโนโลยีในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม 

เกณฑ์ ดีมาก 
4.50 – 5.00 

ดี  
3.50 – 4.40 

พอใช้  
2.50 – 3.40 

ควรปรับปรุง  
1.00-2.40 

5. การใช้สื่อหรอื
เทคโนโลยีในการ
นำเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 

ใช้เคร่ืองมือได้อย่างดี เช่น 
โสตทัศนูปกรณ์ เตรียมพร้อม 
ชัดเจน ถูกต้อง ให้ภาพที่ดี  
- ใช้สื่อได้ตรงประเด็นและมี
ประสิทธิผลในการเสริม เนื้อหา
และบรรลุเป้าหมาย  
- สื่อที่ใช้นำเสนอไม่มีข้อผิดพลาด 
(เช่น การสะกด คำผิด) 
- ลำดับการเสนอข้อมูลในสื่อ
เป็นไปตามลำดับเหตุผล มีการเน้น
ย้ำ จุดสำคัญโดยใช้สื่อประกอบ  
- รูปภาพ แผนภาพ ไดอะแกรม 
สอดคล้องและสนับสนุน แนวคิดที่
นำเสนอ 

ใช้เคร่ืองมือได้อย่างดี เช่น 
โสตทัศนูปกรณ์  
- เตรียมพร้อม ชัดเจน ถูกต้อง 
ให้ภาพที่ดี  
- ใช้สื่อได้ตรงประเด็นและมี
ประสิทธิผลในการเสริม เนื้อหา
และบรรลุเป้าหมาย  
- สื่อที่ใช้นำเสนอ ไม่มีข้อผิด 
พลาด (เช่น การสะกด คำผิด) 
- ลำดับการเสนอข้อมูลในสื่อ 
เป็นไปตามลำดับ 
เหตุผล มีการเน้นย้ำ จุดสำคัญ
โดยใช้ สื่อประกอบ  
 

ใช้เคร่ืองมือได้ผล  
เช่น โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ  
- ชัด ไม่กระตุก และถูกต้อง   
- เข้ากับเนื้อหาและใช้ได้ 
เหมาะสมในการเสริม เร่ือง
ราวและเน้นจุดสำคัญให้เด่น  
- สื่อที่ใช้นำเสนอไม่มี
ข้อผิดพลาด  
(เช่น การสะกด คำผิด)  
- ลำดับการเสนอข้อมูลส่วน 
ใหญ่ในสื่อเป็นไปตามลำดับ 
เหตุผล   
- รูปภาพ แผนภาพ
ไดอะแกรม ส่วนใหญ่
สอดคล้องและ สนับสนุน
แนวคิดที่นำเสนอ 

ใช้เคร่ืองมือไม่ได้ผล เช่น 
โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ  
- ไม่ชัด/สั่นพร่า กระตุก ไม่
ถูกต้อง  
- ไม่เข้ากับเนื้อหาหรือใช้ได้ไม่
เหมาะสม (เช่น ไม่ให้ความ 
สนใจ หรือ อ่านคำต่อคำ) 
- สื่อที่ใช้นำเสนอมีข้อผิด 
พลาด (เช่น การสะกดคำผิด)   
- ลำดับการนำเสนอข้อมูลใน 
สื่อไม่เป็นไปตามลำดับ (เช่น 
สไลด์ไม่ต่อเนื่อง)  
- ขาดการนำเสนอผลการ
วิเคราะห์  
- รูปภาพ แผนภาพ ไดอะแกรม 
สร้างความสับสนให้ผู้ฟัง 
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ผลการวิจัยคะแนนตามเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยโครงงานบูรณาการรายวิชาของนักศึกษา   
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สำหรับประเมินทักษะ 5 ด้าน จำนวน 16 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ผลประเมินตามความ
เหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ประจำรายวิชา แสดงในตาราง ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 6 ผลการประเมินการเรียนรู้ด้วยโครงงานบูรณาการรายวิชาของนักศึกษา  โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
  ประเมินทักษะ 5 ด้าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ประจำรายวิชา 

ชื่อกลุม่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การแปลผล 
1. ด้านการสื่อสาร (ปากเปล่า) 3.75 0.96 มาก 
2. ด้านการสื่อสาร (การเขียน) 3.25 0.50 ปานกลาง 
3. งานเขียน (รูปเล่ม) 3.25 0.50 ปานกลาง 
4. การบูรณการรายวิชา 3.50 1.00 ปานกลาง 
5. การใช้สื่อเทคโนโลยีในการนำเสนอ 4.50 0.58 มาก 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 จากการวิจัย การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Growth Mindset โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. การพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ตามแนวคิด Growth Mindset เป้าหมายสุดท้ายของการปฏิรูป
การศึกษาคือ การสร้างคนเพื่ออนาคต เป็นการพัฒนาเด็ก เยาวชน และคนไทยให้เป็นผู้มีใจรักที่จะเรียนรู้ 
สามารถ กำกับและพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สั่งสมความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อพร้อม
เผชิญสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตอย่างรู้เท่าทัน และพร้อมแก้ปัญหาที่ยังไม่เกิดข้ึน ซึ่งผลการวิจัยของศาตราจารย์ 
คารอลดเว็ค (Carol S. Dweck, 2006) สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ตาม Growth Mindset นั้นมีบทบาท
สำคัญ และส่งผลเปลี่ยนแปลงทางบวกต่อแรงจูงใจและพฤติกรรมของนักศึกษา สังเกตเห็นได้จากการเขียนใบ
งานหรือผลงาน การเขียนสะท้อนคิด ก่อนการเรียนรู้มีความไม่เข้าใจ หรือไม่สามารถอธิบายได้ แต่หลังจากที่ได้
พัฒนาตามแนวคิด Growth Mindset นักศึกษาแสดงถึงความตั้งใจและสามารถอธิบาย รวมถึงผลคะแนนที่ดี
ขึ้น การเรียนรู้กรอบความคิดแบบเติบโตนั้นให้ผลลัพธ์อย่างแท้จริง นักศึกษาดูเหมือนมีพลังและแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์ การที่ได้อาจารย์อำนวยการเรียนการสอน (Coach) ได้อ่านงานของนักศึกษาแสดงให้เห็นถึง
พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิด 

2. การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตาม
แนวคิด Growth Mindset นั้น สามารถนำผลการวิจัยเกี่ยวกับเทคนิควิธีการเสริมสร้าง Growth Mindset ไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล และทุกๆ คน (Teamwork) จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญจำเป็นยิ่ง 
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ , 2015) ผู้วิจัย
พบว่า ปัญหาในการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษานั้น คือ การที่มีอาจารย์อำนวยการเรียนการสอน 
(Coach) เพราะทำหน้าที่แตกต่างจากครูผู ้สอน และต้องใช้ทีมโค้ชจำนวนมาก สิ่งนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นกับ
นักเรียนกลุ่มใหญ่ ยิ่งไปกว่านั้น อาจารย์อาจจะไม่มีส่วนร่วมโดยตรง อาจารย์หรือโค้ชเป็นปัจจัยหลักในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษา โค้ชต้องสามารถแนะนำนักศึกษาได้ตลอดหลักสูตร ซึ่งการเรียนรู้จากการ
ประสบการณ์โดยการลงพ้ืนที่ (ชุมชน) นั้นการใช้สื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด เรียนรู้จากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม
นอกห้องเรียน โดยให้นักศึกษาบูรณาการรายวิชา เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (คลิปวิดีโอ) ในการทบทวนบทเรียน 
ช่วยในการปลดปล่อยพลังงานสร้างสรรค์ การจัดการความคิด ที่ไม่ได้อยู่เฉพาะกับการเขียน แสดงให้เห็นถึง
ภาพที่เคลื่อนไหว การสร้างสื่อ และนำเสนอประเด็นโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน สามารถสอนนักศึกษาด้วยรูปแบบ
การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 3. การมีกรอบความคิดแตกต่างกัน จะส่งผลให้มีคุณลักษณะแตกต่างกันหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น
ความพยายาม ทัศนะท่ีมีต่อความล้มเหลว รวมถึงความสามารถในการปรับตัว โดยได้ทบทวนบทความวิจัยต่าง 
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ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรอบความคิดเติบโต และได้นำเสนอความหมาย ความสำคัญ การประเมิน รวมถึงวิธีการ
เปลี่ยนแปลงกรอบความคิด ชนิตา รุ่งเรือง (2559) จากการวิจัย พบว่า การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วยโครงงานบูรณาการรายวิชาของนักศึกษา คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใช้ชุมชน
เป็นฐานนั้น ขั้นตอนในการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตนั้น ต้องทำให้นักศึกษามีความสุขกับสิ่งที ่ทำ 
สร้างสรรค์งานจากที่สิ่งตนเองและทีมเรียนรู้วิธีการเพ่ือความเข้าใจ หาแนวทางท่ีน่าสนใจและสนุกสนานในการ
เรียนรู้ การประเมินผลในการเรียนต้องมีความหมายใหม่เช่นเดียวกัน การประเมินทักษะ 5 ด้าน  เป็นการ 
Feedback ที่พฤติกรรมและให้ข้อมูลในการพัฒนาตนเองต่อ คะแนนเป็นส่วนหนึ่งในการเห็นความก้าวหน้า
ของนักศึกษา แต่ไม่ใช่เรื่องการได้คะแนนสูงสุด เพ่ือพิสูจน์ความฉลาดและความเก่งต่อใคร แต่แนวคิด Growth 
Mindset เป็นเรื่องการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และการคิดกับสิ่งที่สร้างสรรค์อย่างไร ให้เป็นหนทางที่น่าสนใจ และ
แสดงให้นักศึกษาเห็นเป้าหมายในอนาคต 
ข้อเสนอแนะ  

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ทำให้ทราบว่าการเรียนรู้ของนักศึกษา สาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Growth Mindset โดยใช้ชุมชน
เป็นฐานนั้น นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์โครงงานจากการบูรณาการรายวิชา โดยสอดแทรกแนวคิด Growth 
Mindset ลงส ู ่ท ุกรายว ิชา โดยการนำร ูปแบบหรือแนวทางแนวคิด Growth Mindset บ ูรณาการใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา เลือก/สร้างสถานการณ์ หรือ กรณีศึกษา (Case Study) ในการเลือก
ชุมชน และลงพื้นที่ชุมชนย่านกุฎีจีน หรือการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้  (Clip VDO) การมีส่วนร่วมร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษากับโค้ช รวมถึงการบูรณการรายวิชาให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ ให้นักศึกษาได้ ใช้ทุก
อย่างที ่ทำหรือแนวคิดและทฤษฎีที ่เรียนในสถานศึกษา ให้เกิดความท้าทายตัวเอง ให้แนวคิด Growth 
Mindset เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ซึ่งเป็นกระบวนการทางความคิดให้กับนักศึกษาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  
ในการปฏิบัติมากกว่าการท่องจำ ไม่ใช่เพื่อเรียนหนังสือเพียงอย่างเดียว และเม่ือเวลาเผชิญอุปสรรค เก็บกรอบ
ความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เอาไปใช้ในทุกที่ทุกสถานที่ได้ด้วย ในขณะเดียวกันคณาจารย์ต้อง
เป็นพี่เลี้ยง (Coach) ต้องปรับเปลี่ยนมุมมอง พัฒนาตนเองให้มีเป้าหมายชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนา
นักศึกษามองเห็นเส้นทางการเดินทางต่อไปในอนาคต 
 สำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อนักศึกษาด้านการคิดอย่างต่อเนื่อง หรือ
ศึกษากรณีศึกษาสร้างเยาวชน นักศึกษาอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และทักษะที่นักศึกษาควรมี
ในโลกอนาคต รวมทั้งมองเห็นเป้าหมายในอนาคตร่วมกัน ระหว่างโค้ชและศิษย์ สร้างพลัง รักในการท้าทาย 
เชื่อในความพยายาม (สร้างสรรค์มากขึ้นอย่างไร) และกระบวนการจัดการเรียนการสอนในการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่
ควรศึกษา กรอบความคิดเปลี่ยนแปลงอย่างไร ให้มีความหมายมีบทบาทต่อเรื่องการเรียน การทำงานในสถาน
ประกอบการ และความสัมพันธ์ในการทำงานเป็นทีม ให้แก่นักศึกษามากขึ้น เพื่อติดตามและประเมินผล
ศักยภาพให้เป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษามากที่สุด 
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การพัฒนาความคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4                           
ในรายวิชาศาสตร์ของพระราชากับการศึกษาปฐมวัย โดยการจัดกระบวนการเรียนรู ้5 ขั้น 

A Study on the Development of Creativity of Year 4 University Students  
in Accordance with the King Rama IX’s Philosophy Regarding Early Childhood 

Education Based on the 5-Step Learning Process 
ฉัตรทราวดี  บุญถนอม1* นิฤมล สุวรรณศรี1 และกลุธิดา มีสมบูรณ์1 

 
บทคัดย่อ 
 ความคิดสร้างสรรค์นั้นสำคัญและจำเป็นในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เป็น 1 ในทักษะเพื่อ
การดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องใช้ความริเริ ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม ความยืดหยุ่นและปรับตัว ใน
สถานการณ์ต่างๆ เพราะช่วยฝึกให้คิดหาคำตอบได้หลายคำตอบ ทำให้เกิดความคิดอย่างว่องไว คิดค้นสิ่งที่แปลก
ใหม่ หรือต่อยอดเพ่ือสร้างสิ่งใหม่ ความรู้ใหม่ งานวิจัยนี้ใช้วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น ในการสอนรายวิชา 
ศาสตร์ของพระราชากับการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการคิด ทำ พูด เพื่อค้นหาและสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง โดยหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยพัฒนาความคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษา
ต่อไปในอนาคต วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีดังนี้ 1) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น ในรายวิชา ศาสตร์ของ
พระราชากับการศึกษาปฐมวัย 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น 3) เพื่อประเมินความสามารถในการสร้างผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลัง
การจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จำนวน 14 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น จำนวน 15 แผน แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ และแบบประเมินความสามารถใน
การสร้างผลงานสร้างสรรค์ ค่าความเชื่อมั่น 0.86 สถิติท่ีใช้ในการทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่ามาตรฐานหรือ
คะแนนมาตรฐาน (Standard Scores, Z-score) และ Wilcoxon Signed Ranks Test ผลการว ิจ ัยพบว่า  
1) รูปแบบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น ในรายวิชา ศาสตร์ของพระราชากับ
การศึกษาปฐมวัย ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ระบุคำถาม ขั้นที่ 2 แสวงหาสารสนเทศ ขั้นที่ 3 สร้าง
ความรู้ ขั้นที่ 4 สื่อสาร ขั้นที่ 5 ตอบแทนสังคม 2) ผลการทดสอบก่อนและหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา ศาสตร์ของพระราชากับการศึกษาปฐมวัยโดยการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยมีค่ามาตรฐานเท่ากับ 
3.896 ค่านัยสำคัญ 0.001 3) ความสามารถในการสร้างผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปีที่ 4 หลังจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขั้น มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นทุกครั้งหลังทำกิจกรรมอย่างเป็นลำดับ 
คำสำคัญ: การจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น, ความคิดสร้างสรรค์, ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน,  
  หลักปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่ 9 
 
ABSTRACT 
 Creativity is essential in this ever-changing era. In fact, the need for flexibility and 
adaptability in a changing environment makes creativity one of the major skills for life in the 
21st century. Adapting to new situations requires quick and flexible thinking as well as the ability 
to develop new, multi-layered and practicable solutions, which in turn requires well-developed 
self-organization and knowledge management skills. This research used a 5-step learning process 
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method for teaching according to King Rama IX's philosophy on Early Childhood Education. We 
aimed to enable students to engage in thinking, speaking, searching, and building their own 
knowledge. It was expected that this approach would help develop students' ideas and creative 
abilities, develop personalities and useful habits for their future lives. The objectives of this 
research are as follows: 1) to develop a 5-step learning process in accordance with the King 
Rama IX's philosophy on Early Childhood Education 2) to compare the pre-test and post-test 
scores for the creativity of the year 4 university students, and 3) to assess the ability of year 4 
university students to build creative works after going through the 5-step learning process. The 
target group for this research included 14 students in their fourth year in the first semester of 
the academic year 2020 at Suan Dusit University, Nakhon Nayok. The research tools consisted 
of the 5-step learning process (15 lesson plans), creativity evaluation forms used for the pre-
test, post-test, and the creative ability assessment Cronbach’s alpha = 0.86. Standard score (Z-
score) and the Wilcoxon Signed Ranks Test have been used for the statistical analysis and testing 
of the data. The results of the research were as follows: 1) The creative development model 
"The learning process in line with the King's philosophy on Early Childhood Education" consisted 
of five steps: Step 1: Identify questions, Step 2: Seek information, Step 3: Build knowledge, Step 
4: Communicate, Step 5: Give back to society. 2) The test results of the pre-test and post-test 
study showed that the students were significantly more creative with Z –score of 3.896 and a 
significance value of 0.001. 3) The students' ability to build creative works after the 5-step 
learning process has a higher average after each activity.  
Keywords: 5-step learning process, creativity, creative ability, King Rama IX’s Philosophy 
 
บทนำ 
 ความคิดสร้างสรรค์นั้นสำคัญและจำเป็นมากในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เป็น 1 ใน
ทักษะเพ่ือการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม ความยืดหยุ่นและปรับตัว 
ในสถานการณ์ต่างๆ อีกทั้งวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบัณฑิต คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร(2560) ที่กล่าวว่า 
ควรพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารทางการศึกษา ทักษะการสื่อสารทำงานร่วมกับเด็ก ครอบครัว ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ปฐมวัย ให้มีทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา แสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติ
ได้ รวมถึงปัจจุบันประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-
19 (World Health Organization Thailand, 2563) จึงทำให้ปัจจุบันต้องเรียนรู้และปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
เรียนการสอน รูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะไม่สามารถทราบได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะ
ลดน้อยลง จนสามารถกลับไปเรียนในสถานศึกษาได้ตามปกติหรือไม่ ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่าง
มากที่ควรมีให้เกิดขึ้นกับนักศึกษา ด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Guilford, 1977) มีลักษณะการคิดหลายทิศทาง 
หลายแง่ หลายมุม คิดได้กว้างไกล มีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ คิดริเริ ่ม คิดคล่องแคล่ว คิดยืดหยุ่นและคิด
ละเอียดลออ  องค์ประกอบเหล่านี้นำไปสู่การคิดประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่  การใช้เพื่อการดำรงชีวิตและในอนาคต
นักศึกษาครูยังมีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่จะเติบโตเป็นกำลังที่ดีของประเทศชาติอีก
ด้วย นอกจากนี้ผู้วิจัยได้สอนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ช่วงการสอนออนไลน์ปีการศึกษา 2/2562 ที่ผ่านมาในรายวิชา 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย พบว่า นักศึกษามีความมุ่งมั่นตั้งใจในการใฝ่เรียนรู้มาก ตรงต่อ
เวลา มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดียิ่ง แต่ในส่วนชิ้นงานบางชิ้นยังขาดความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และความละเอียดลออในการทำงาน ยืดหยุ ่นทางความคิด ในการทำงานน้อยยังไม่สามารถ
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ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำงานได้อย่างคล่องแคล่วหลากหลาย จึงทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการพัฒนานักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 ที่จะไปเป็นครูในอนาคตให้มีความคิดสร้างสรรค์ เพราะเป็นสิ่งจำเป็นมากในขณะนี้  
 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการคิด ทำ 
พูด มากขึ้น เพื่อค้นหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถพัฒนาไปสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ให้เรียนรู้
ตลอดชีวิต เป็นนักสืบเสาะ เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยกระบวนการเรียนรู้เป็นวิธีการสืบสอบ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้น
ที่ 1 การตั้งคำถาม ฝึกสังเกตสถานการณ์ ปรากฏการณ์ต่างๆจนเกิดความสงสัย จากนั้นตั้งคำถามสำคัญ  ขั้นที่ 2 
แสวงหาความรู้ เป็นขั้นตอนการออกแบบวางแผนเพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ขั้นที่ 3 
การเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ มีการคิดวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การสื่อความหมายข้อมูล
ด้วยแบบต่างๆ ขั้นที่ 4 การเรียนรู้เพื่อการสื่อสาร นำเสนอความรู้ด้วยการใช้ภาษาที่ถูกต้องชัดเจนและเป็นที่
เข้าใจ ขั้นที่ 5 การเรียนรู้เพ่ือตอบแทนสังคม เป็นขั้นตอนการฝึกให้นำความรู้ที่เข้าใจไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
ด้วยการทำงานเป็นกลุ่ม ร่วมสร้างผลงานที่ได้จากการแก้ปัญหาสังคมอย่า งสร้างสรรค์ ซึ ่งอาจเป็นความรู้ 
แนวทางสิ่งประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นการแสดงออกของการเกื้อกูลและ
แบ่งปันให้สังคมมีสันติอย่างยั่งยืน (วยุรี วงค์สมศรี, 2560; พิมพันธ์ เดชะคุปต์และคณะ, 2558) บูรณาการ
เนื้อหารายวิชา ศาสตร์ของพระราชากับการศึกษาปฐมวัย ทีผู่้วิจัยได้สอนภาคเรียนนี้ เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การตั้ง
คำถาม แสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ ออกแบบผลงาน สื่อสาร ปลายทางสุดท้าย คือ การตอบแทนสังคม  

จากความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และการศึกษากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น  ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจในการศึกษาการพัฒนาความคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ใน
รายวิชา ศาสตร์ของพระราชากับการศึกษาปฐมวัย โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น เพื่อจะได้เป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น ในรายวิชา ศาสตร์ของพระราชากับการศึกษาปฐมวัย  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนและหลัง การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขั้น  
 3. เพื ่อประเมินความสามารถในการสร้างผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั ้นปีที ่ 4 หลังการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  
กลุ่มเป้าหมาย  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 
4 ที่กำลังศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต  ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จำนวน 14 คน 
เครื่องมือวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น จำนวน 15 แผน และ 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์และแบบประเมินความสามารถใน
การสร้างผลงานสร้างสรรค์ ผู้วิจัยขอนำเสนอวิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือทั้ง 3 ดังต่อไป  

1. แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น จำนวน 15 แผน  
1.1 ศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย(หลักสูตรห้าปี พ.ศ. 2560) 

เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและขอบเขตเนื้อหาสาระรายวิชา ศาสตร์ของพระราชากับการศึกษาปฐมวัย 
1.2 ศึกษาหลักการแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นและความคิดสร้างสรรค์   
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1.3 จัดทำแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้  5 ขั้น จำนวน 15 แผน ระยะเวลา 15 สัปดาห์ ๆ ละ  
1 วัน วันละ 2 ชั่วโมง ประกอบด้วย 1) หัวข้อเรื่อง 2) วัตถุประสงค์ 3) กิจกรรมการเรียนการสอน 4) สื่อการ
สอน 5) การประเมินผลการเรียนรู้  โดยแต่ละสัปดาห์มีกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น ได้แก่  

  ขั้นที่ 1 ระบุคำถาม การตั้งคำถามสำคัญในการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา    
   ขั้นที ่ 2 แสวงหาสารสนเทศ กระบวนการแสวงหาความรู ้พระราชประวัติ  ศาสตร์ของ

พระราชา การเล่นตามรอยพระยุคลบาท แนวคิดและทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  
อดุลยเดชฯ ที่ได้พระราชทานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักการ
ขั ้นตอนการทรงงาน คุณธรรมคำสอน ข้อคิดจากพระราชนิพนธ์ ประมวลพระราชดำรัสที ่เกี ่ยวข้องกับ
การศึกษา น้อมนำหลักการทรงงานมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาปฐมวัย วางแผนรวบรวมและออกแบบข้อมูล 

  ขั้นที่ 3 สร้างความรู้  การคิดวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา สรุปข้อมูลใน
รูปแบบต่างๆ เช่น ผังกราฟิก บทความ ผลงานนำเสนอในแอพพลิเคชั่น Keynote Pages YouTube ฯลฯ 

  ขั้นที่ 4 สื่อสาร การนำเสนอความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา โดยการใช้ภาษาที่ถูกต้อง
ชัดเจน เป็นที่เข้าใจด้วยวาจา และการใช้ท่าทางในการแสดงบทบาทสมมติ  

  ขั้นที่ 5 ตอบแทนสังคม การทำกิจกรรมตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆ การทำกิจกรรมการ
เล่นตามรอยพระยุคลบาทสำหรับเด็กปฐมวัยและการนำผลงานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ ของพระราชาในแต่ละ
สัปดาห์ แบ่งปันความรู้ โดยเผยแพร่ทางเพจมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  นครนายก, เพจรายวิชา ศาสตร์ของ
พระราชากับการศึกษาปฐมวัย และป้ายนิเทศบริเวณมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯนครนายก   

 1.4 นำแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คือ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.นิฤมล สุวรรณศรี 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย บุษบงค์ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์  
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินคุณภาพของแผน มีค่าเฉลี่ย 4.68 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์
เหมาะสมมากที่สุด โดยมีข้อเสนอแนะ ให้จัดทำกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น ในทุกสัปดาห์จะส่งผลดีต่อนักศึกษา
มากกว่าและควรแก้ไขวัตถุประสงค์ในแผนให้เห็นว่าพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงพฤติกรรมอย่างไร 

 1.5 นำแผนที่แก้ไขจนสมบูรณ์ ไปใช้สอนจริงกับกลุ่มเป้าหมาย  
2. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์  

 2.1 ศึกษาองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์วิธีการทำแบบประเมิน (อารี  พันธ์มณี, 2557
และ ไพฑูรย์ สินลารัตน์และคณะ, 2558) และเอกสารเกี่ยวกับศาสตร์ของพระราชา 

 2.2 สร้างแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ครอบคลุม 4 ด้าน คือ คิดริเริ่ม คิดคล่องแคล่ว คิด
ยืดหยุ่นและคิดละเอียดลออ มีเนื้อหาสอดคล้องกับศาสตร์ของพระราชา จำนวน 5 กิจกรรม  

 2.3 สร้างคู่มือประกอบการประเมิน ประกอบด้วย คำสั่งที่ต้องพูดคุยกับนักศึกษา เวลาในการทำ
แบบประเมินและวิธีการบันทึกข้อมูล 

2.4 นำแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์และคู่มือการใช้ กำหนดเกณฑ์ประเมินแต่ละกิจกรรมเป็น 
4 ด้าน คือ ด้านความคิดริเริ่ม ด้านความคิดคล่องแคล่ว ด้านความคิดยืดหยุ่น ด้านความคิดละเอียดลออ 
ตรวจสอบความตรงทางเนื้อหาและความตรงทางโครงสร้าง ดังตาราง 1 

2.5 เกณฑ์การให้คะแนนความคิดสร้างสรรค์ เมื่อนักศึกษาทำแบบทดสอบเสร็จให้พิจารณาตาม
เกณฑ์ท่ีระบุไว้ในคู่มือ มี 4 ด้าน กำหนดด้านละ 10 คะแนน รวมทั้งสิ้น 40 คะแนน 

2.6 นำแบบประเมินเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คือ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฤมล สุวรรณศรี 2) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย บุษบงค์ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
และความสอดคล้องของแบบประเมิน ซึ่งผลประเมินแต่ละข้ออยู่ระหว่าง 0.67-1.00 สามารถใช้ได้ทุกกิจกรรม 

2.7 นำแบบประเมินที่แก้ไขนำไป Try out กลุ่มท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 18 คน  
2.8 นำแบบประเมินที่แก้ไขจนสมบูรณ์แล้วนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ก่อนและหลังการทดลอง 
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ตารางที ่1 แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 

กิจกรรม 
ความคิดสร้างสรรค์ 

คิดริเร่ิม  คิดคล่องแคล่ว  คิดยืดหยุ่น  คิดละเอียดลออ 
กิจกรรมที ่1 ตั้งคำถาม                  ✓ ✓ - ✓ 
กิจกรรมที ่2 บอกประโยชน์ ✓ ✓ ✓ - 
กิจกรรมที ่3 วงกลมสร้างสรรค์ ✓ ✓ ✓ ✓ 
กิจกรรมที ่4 เห็นภาพแล้วบอก - ✓ ✓ ✓ 
กิจกรรมที ่5 ต่อเติมให้เป็นภาพ       ✓ - ✓ ✓ 

รวม 4 4 4 4 
 

   
 3. แบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน  
  3.1 ศึกษาองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์และวิธีการทำแบบประเมินผลงาน (อารี พันธ์

มณี, 2557 และไพฑูรย์ สินลารัตน์และคณะ, 2558) 
  3.2 สร้างแบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน แบบประเมินเป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  คือ ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้และควรปรับปรุง  โดยมีองค์ประกอบหลัก 
4 องค์ประกอบ คือ 1. การน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในผลงาน 2. การออกแบบผลงาน 3. ความ
ถูกต้องเหมาะสม 4.ความร่วมมือ จำนวน 20 ข้อ 

  3.3 สร้างคู่มือประกอบการประเมิน ประกอบด้วย คำสั่งที่ต้องพูดคุยกับนักศึกษา เวลาในการ
ทำแบบประเมินและวิธีการบันทึกข้อมูล 

  3.4 นำแบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน ตรวจสอบความตรงทางเนื้อหา
และโครงสร้าง  

  3.5 นำแบบประเมินเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คือ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฤมล สุวรรณ
ศรี          2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย บุษบงค์ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ เพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพและความสอดคล้องของแบบประเมิน ซึ่งผลประเมินแต่ละข้ออยู่ระหว่าง 0.67-1.00 สามารถ
ใช้ได้เหมาะสมทุกข้อ 

   3.6 นำแบบประเมินที่แก้ไขจนสมบูรณ์แล้วนำไป Try out กลุ่มที่ใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 18 คน ซึ่งผลประเมินค่าความเชื่อมั่น 0.86 สามารถนำไปใช้ได้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย   

   3.7 นำแบบประเมินที่แก้ไขจนสมบูรณ์ นำไปใช้ประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน
ของกลุ่มเป้าหมายทุกสัปดาห์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีลำดับขั้นตอน ดังนี้ 
1. ให้กลุ่มเป้าหมายทำแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ก่อนการทดลอง (Pretest) จากนั้นนำมาตรวจ

ให้คะแนน 
2. ผู้วิจัยดำเนินการทดลองโดยจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น ดำเนินการ 1 แผน ใน 1 สัปดาห์ สัปดาห์

ละ 1 วัน วันละ 2 ชั่วโมง รวมจำนวน 15 แผน 15 สัปดาห์ และประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน
ทุกสัปดาห์ จนสิ้นสุดการทดลองตามแผนการจัดกิจกรรม 

3. เมื่อดำเนินการทดลองจนครบ ให้กลุ่มเป้าหมายทำแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์หลังการทดลอง 
(Posttest) จากนั้นนำมาตรวจให้คะแนน 

4. รวบรวมข้อมูลที่ได้แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1. หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 𝜇 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 𝜎 ของคะแนนแบบประเมิน

ความคิดสร้างสรรค์และแบบประเมินความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน  
2. นำคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน หาค่าความสอดคล้อง IOC ของเครื่องมือ 

 3. สถิติที่ใช้ในการทดสอบและวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่ามาตรฐานหรือคะแนนมาตรฐาน (Standard Scores, 
Z-score) และ Wilcoxon Signed Ranks Test ที่ใช้ในเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังการทดสอบ 
 
สรุปผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น ในรายวิชา 
ศาสตร์ของพระราชากับการศึกษาปฐมวัย ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 ระบุคำถาม ขั้นที่ 2 แสวงหา
สารสนเทศ ขั้นที่ 3 สร้างความรู้ ขั้นที่ 4 สื่อสาร ขั้นที่ 5 ตอบแทนสังคม แสดงในภาพที่ 1  

  
ภาพที ่1 รปูแบบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น ในรายวิชา  

ศาสตร์ของพระราชากับการศึกษาปฐมวัย 
 
 2) ผลการทดสอบก่อนและหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 4 ในรายวิชา ศาสตร์ของพระราชากับการศึกษาปฐมวัยโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์เพ่ิมมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยมีค่ามาตรฐานเท่ากับ 3.896 ค่านัยสำคัญ 0.001 (ตารางที ่2) 
  
ตาราง 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนต่ำสุด สูงสุด ผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิด

สร้างสรรค์ของกลุ่มเป้าหมาย ก่อนและหลังการทดลองโดยใช้ Wilcoxon Signed Ranks Test (N=14) 
การพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คะแนน
ต่ำสุด 

คะแนน
สูงสุด 

Wilcoxon Signed Ranks Test 
Z p 

ก่อนการทดลอง 16.82 1.29 10.85 22.95 
3.894 0.001 หลังการทดลอง 31.53 1.16 26.9 38.55 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (ควอท)  วันท่ี 25-26 มีนาคม 2564 
 

124 
  

  
 เมื่อเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แยกเป็นรายด้าน คือ ความคิดริเริ่ม 
ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดลออ พบว่า คะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ ทั้ง 4 
ด้าน เพิ่มข้ึนโดยหลังการทดลองสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองโดยคะแนนเฉลี่ย (ตารางที ่3) 
 
ตารางที ่3 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ แยกเป็นรายด้าน ก่อน-หลังการทดลอง (N=14) 

ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คะแนนเต็ม 𝝁 𝝈 
ด้านความคิดริเร่ิม 
ก่อนการทดลอง 

 
10 

 
3.57 

 
0.83 

หลังการทดลอง 10 6.91 1.04 
ด้านความคิดคล่องแคล่ว 
ก่อนการทดลอง 

 
10 

 
3.84 

 
1.39 

หลังการทดลอง 10 7.85 1.15 
ด้านความคิดยืดหยุ่น 
ก่อนการทดลอง 

 
10 

 
3.98 

 
0.64 

หลังการทดลอง 10 7.95 0.82 
ด้านความคิดละเอียดลออ 
ก่อนการทดลอง 

 
10 

 
5.43 

 
1.31 

หลังการทดลอง 10 8.82 0.77 
  

 3) ผลการประเมินความสามารถในการสร้างผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาปีที่ 4 หลังจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 5 ขั้น มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นทุกครั้งหลังทำกิจกรรมอย่างเป็นลำดับ (ภาพท่ี 2) และตัวอย่างผลงานสร้างสรรค์ 
แสดงในภาพที ่3  
 

 
ภาพที่ 2 คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการสร้างผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 แต่ละสัปดาห์ 
 

 
ภาพที ่3 ตัวอย่างผลงานสร้างสรรค์ “อินโฟกราฟิกโครงการในพระราชดำริ” ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น ในรายวิชา ศาสตร์ของ

พระราชากับการศึกษาปฐมวัย 2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนและหลัง การ
จัดกระบวนการเรียนรู้  5 ขั้น 3) เพ่ือประเมินความสามารถในการสร้างผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
หลังการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น โดยผลการวิจัยพบว่า  

1) รูปแบบการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยกระบวนการเรียนรู้  5 ขั้น  ในรายวิชา ศาสตร์ของ
พระราชากับการศึกษาปฐมวัย ได้พัฒนาขึ้นจากการศึกษาแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (พิม
พันธ์ เดชะคุปต์, 2557) แนวคิดทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของกิลฟอร์ด(1960 อ้างใน อารี  พันธ์มณี , 2557) 
ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์(1993 อ้างถึงใน  วิชาญ เพ็ชรทอง, 2559) และการศึกษาเนื้อหาสาระของศาสตร์
ของพระราชา(รัชกาลที่ 9) ทำให้ได้รูปแบบการเรียนแบบสืบสอบ 5 ขั้นตอน ที่จะนำให้นักศึกษาไปสู่คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วย ขั้นที่ 1 ระบุคำถาม ขั้นที่ 2 แสวงหา
สารสนเทศ ขั้นที่ 3 สร้างความรู้ ขั้นที่ 4 สื่อสาร ขั้นที่ 5 ตอบแทนสังคม ที่เป็นกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น ในทุก
สัปดาห์ โดยเชื่อมโยงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของพระราชา ให้นักศึกษาได้ตั้งคำถาม แสวงหาความรู้ เกิด
องค์ความรู้ สร้างสรรค์ผลงาน และแบ่งปันผู้อื่นได้ 

2) ความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น มีค่าเฉลี่ยหลัง
การทดลอง สูงกว่าก่อนการทดลอง ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น เป็นกระบวนการเรียน
แบบสืบสอบโดยนำมาบูรณาการเนื้อหาสาระในรายวิชา ศาสตร์ของพระราชากับการศึกษาปฐมวัย ที่มีผลทำให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปและก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ระบุคำถาม เป็นขั้นที่นักศึกษาต้องสังเกตรูปภาพ สถานการณ์และเกิดข้อสงสัย จนได้ฝึกตั้ง
คำถามที่ตนเองอยากรู้ ในขั้นตอนนี้นักศึกษาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้านริเริ่มการตั้งคำถามสำคัญที่แตกต่าง
จากเพื่อน ด้านคิดคล่องแคล่ว ในการคิดคำถามเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาในปริมาณมากในเวลาที่จำกัด ด้านคิด
ยืดหยุ่นในการคิดคำถามที่หลากหลายจากสถานการณ์เดียว  

ขั้นที่ 2 แสวงหาสารสนเทศ เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้  นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับศาสตร์
ของพระราชา เกิดความคิดละเอียดลออ ความคิดยืดหยุ่นในการวางแผนรวบรวมข้อมูล  การคิดคล่องแคล่วใน
การคิดหาข้อมูลให้ได้จำนวนมากและความคิดริเริ่มในการออกแบบผลงานสร้างสรรค์ในเรื่องต่างๆ เช่น พระราช
ประวัติ การเล่นตามรอยพระยุคลบาท แนวคิดและทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ฯ ที่ได้พระราชทานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักการขั้นตอนการ
ทรงงาน คุณธรรมคำสอน ข้อคิดจากพระราชนิพนธ์ ประมวลพระราชดำรัสที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  น้อมนำ
หลักการทรงงานมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาปฐมวัย 

ขั้นที่ 3 สร้างความรู้  ขั้นตอนนี้นักศึกษาได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก ในการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา นักศึกษาได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ด้านความคิดละเอียดลออและยืดหยุ่นในการ
สรุปข้อมูล มีความคิดริเริ่มในสรุปเป็นรูปแบบต่างๆ เช่น ผังกราฟิกโครงการในพระราชดำริ, บทความน้อมนำ
ขั ้นตอนการทรงงานของรัชกาลที ่ 9 มาประยุกต์ใช้,  ผลงานนำเสนอในแอพพลิเคชั ่น Keynote  Pages  
YouTube เกี่ยวกับ พระราชประวัติ การเล่นตามรอยพระยุคลบาท ฯลฯ 

ขั้นที่ 4 สื่อสาร นักศึกษาได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทั้ง 4 ด้าน จากการนำเสนอความรู้ เกี่ยวกับ 
ศาสตร์พระราชา โดยการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นที่เข้าใจด้วยวาจา และการใช้ท่าทางในการแสดง
บทบาทสมมติ เช่น การนำคุณธรรมคำสอนมาการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 

ขั้นที่ 5 ตอบแทนสังคม ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์นักศึกษาอย่างมาก 
โดยเฉพาะด้านความริเริ่ม ในการทำกิจกรรมตอบแทนสังคมในรูปแบบต่างๆ ด้านความคิดคล่องแคล่วในการ
แก้ปัญหาระหว่างการทำกิจกรรมการเล่นตามรอยพระยุคลบาทสำหรับเด็กปฐมวัย ความคิดละเอียดลออและ
ความคิดยืดหยุ่นในการนำผลงานสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา ในแต่ละสัปดาห์ แบ่งปันความรู้ โดยเผยแพร่
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ทางเพจมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก, เพจรายวิชา ศาสตร์พระราชากับการศึกษาปฐมวัย และป้ายนิเทศ
บริเวณมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯนครนายก  
 การจัดกระบวนการเรียนรู้  5 ขั้น แสดงให้เห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์ถูกพัฒนาจากการเรียนรู้แบบ     
สืบสอบโดยการลงมือกระทำ ได้แสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และมีจิตสาธารณะในการ
แบ่งปันความรู้ตอบแทนสังคม สอดคล้องกับ พิมพันธ์ เดชะคุปต์(2557) ที่กล่าวว่า ทำให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การคิด ทำ พูด มากขึ้น เพ่ือค้นหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สามารถพัฒนาไปสู่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นนักสืบเสาะ เกิดการใฝ่รู ้ใฝ่เรียน เป็นนักคิดและบ่มเพาะนิสัย เหตุนี้เองความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาจึงเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญพักตร์ ช่วยพันธ์และคณะ(2560) เรื ่อง 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ระดับทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และระดับความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์สูงขึ้นอีกด้วย 
 3) ความสามารถในการสร้างผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลังการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 
ขั้น แต่ละครั้ง มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นทุกครั้งอย่างเป็นลำดับ เนื่องมาจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น ทุกครั้งนั้น 
นักศึกษาจะได้ทำผลงานสร้างสรรค์จากหัวข้อที่เรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งในช่วงแรกนักศึกษาจะยังไม่สามารถ
คิดออกแบบผลงานที่แปลกใหม่ได้ ยังคงติดกรอบความคิดเดิม จึงทำให้ผลงานแต่ละกลุ่มออกมาคล้ายคลึงกัน
และไม่มีความหลากหลาย แต่ด้วยกระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้น ที่นักศึกษาจะต้องได้เรียนรู้ 5 ขั้น ในทุกครั้ง คือ ขั้น
ที่ 1 ระบคุำถาม ขั้นที่ 2 แสวงหาสารสนเทศ ขั้นที่ 3 สร้างความรู้ ขั้นที่ 4 สื่อสาร ขั้นที่ 5 ตอบแทนสังคม  แต่มี
การเปลี่ยนเนื้อหาและประเด็นการทำกิจกรรมอย่างหลากหลาย จึงสามารถช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาให้สามารถคิดริเริ่ม ออกแบบผลงานสร้างสรรค์อย่างหลากหลาย เช่น คลิปวิดีโอพระราชประวัติ, ผัง
กราฟิกโครงการในพระราชดำริ, กิจกรรมการเล่นตามรอยพระยุคลบาทสำหรับเด็กปฐมวัย, โครงการ “กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาวะสำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” ฯลฯ ทั้งยังสามารถยืดหยุ่นความคิดใน
แก้ปัญหาระหว่างทำกิจกรรมและผลงาน รวมถึงเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้แบ่งปันความรู้ตอบแทนสังคม 
สอดคล้องกับ กิลฟอร์ด (1960 อ้างใน อารี  พันธ์มณี, 2557)ความคิดกระจายหรือความคิดอเนกนัย (Divergent 
Thinking) ความคิดหลายทิศทางที่สามารถเปลี่ยนวิธีแก้ปัญหาได้ตลอดจนนำไปสู่ผลิตผลของความคิดหรือ
คำตอบได้หลายอย่างด้วย กิลฟอร์ด อธิบายว่า ความคิดสร้างสรรค์ก็คือความคิดอเนกนัย และสอดคล้องกับการ
เรียนรู้ของธอร์นไดค์ (1993 อ้างถึงใน  วิชาญ เพ็ชรทอง, 2559) ได้เสนอกฎการเรียนรู้ที่สำคัญขึ้นมา 3 กฎ อัน
ถือว่าเป็นหลักการเบื้องต้นที่นำไปสู่เทคโนโลยีทางการศึกษาและการสอนกฎทั้ง 3 ได้แก่ 1. กฎแห่งการฝึกหัด
หรือการกระทำซ้ำ (The Law of Exercise or Repetition) ชี้ให้เห็นว่า การกระทำซ้ำสามารถช่วยให้ถูกต้อง
สมบูรณ์และพัฒนามากข้ึนได้ 2. กฎแห่งผล (The Law of Effect) เป็นกฎที่มีชื่อเสียงและได้รับความสนใจมาก
ที่สุด ใจความสำคัญของกฎนี้ก็คือรางวัลหรือความสมหวัง จะช่วยส่งเสริมการแสดงพฤติกรรมนั้นมากขึ้น 3. กฎ
แห่งความพร้อม (The Law of Readiness) กฎนี้หมายถึงความพร้อมของร่างกาย ในอันที่จะแสดงพฤติกรรม
ใดๆออกมา เหตุนี้เองนักศึกษาจึงมีพัฒนาการในการสร้างสรรค์ผลงานเพ่ิมสูงขึ้นอย่างเป็นลำดับ  
ข้อเสนอแนะ 
 1) ในสัปดาห์แรกๆ นักศึกษาอาจจะยังไม่เข้าใจเมื่อให้นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงาน ประเด็นหัวข้อสัปดาห์
นั้น โดยเปิดโอกาสให้เลือกวิธีการนำเสนออย่างอิสระตามความสนใจและผลงานที่ได้ค่อนข้างติดกรอบความคิด
เดิม ผลงานซ้ำกัน ไม่หลากหลาย อาจารย์ควรยกตัวอย่างประกอบก่อน เพื ่อให้นักศึกษามีแนวทางในการ
สร้างสรรค์ผลงาน เพราะ ประสบการณ์เดิมของนักศึกษาบางคนยังน้อยและเด็กไม่กล้าแสดงออกทางความคิด 
 2) ในขั้นที่ 5 ตอบแทนสังคม ช่วงแรกของการวิจัยนักศึกษาจะยังไม่กล้าที่จะนำผลงานไปเผยแพร่ 
อาจารย์ผู้สอนสามารถเสนอแนะให้นักศึกษาจัดทำเพจรายวิชาและเริ่มต้นเผยแพร่งานในเพจกลุ่มก่อน เมื่อ
นักศึกษามีความกล้ามากข้ึน แล้วจึงขยายวงกว้างไปสู่เพจมหาวิทยาลัย หรือการตอบแทนสังคมรูปแบบอื่นๆ 
 3) ผลงานการสร้างสรรค์ของนักศึกษา ในช่วงแรกๆอาจยังไม่สมบูรณ์ อาจารย์ควรให้ข้อเสนอแนะเชิง
บวกหรือชื่นชมข้อดีของแต่ละกลุ่มทุกครั้ง เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ข้อดีของเพื่อนและรับทราบข้อควรพัฒนา
ตนเอง นำไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งต่อๆไป 
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การศึกษาความคงทนในการเรียนวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ TGT ด้วยการใช้การ์ดเกม 

The Study of Learning Retention of Innovation and Information Technology 
 for Educational Communication and Learning Subject  

by TGT Technique Using Card Game 
พวงทอง  เพชรโทน1* 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจและความคงทนในการเรียนรู้วิชา นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ 
TGT ด้วยการ์ดเกม (Team Game Tournament) ประชากรได้แก่นักศึกษาชั้นปีที ่ 2 จำนวน 312 คนและ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 2 ห้องเรียน นักศึกษาจำนวน 64 คน ใช้วิธีการสอน 2 วิธี ได้แก่ 
การสอนแบบ TGT ด้วยการ์ดเกม ซึ่งใช้ในการสอนในนักศึกษากลุ่มทดลอง และการสอนปกติใช้ในการสอน
นักศึกษากลุ่มควบคุม จากนั้นให้นักศึกษาทำแบบสอบถามความพึงพอใจและการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เพ่ือ
วัดความคงทนในการเรียนรู้ โดยใช้ระยะเวลาในการทดลอง 2 สัปดาห์ แบบแผนการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
ทดลองมีการสุ่มกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และมีการทดสอบหลังการสอน (Randomized Control Group 
Posttest-only Design) เครื่องมือที่ใช้คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.78 
และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบ ค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า ความคงทนในการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้
รูปแบบการสอนแบบ TGT ด้วยการ์ดเกมสูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และ
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนแบบ TGT ด้วยการ์ดเกมในระดับมาก 
คำสำคัญ: รูปแบบการสอน TGT การ์ดเกม ความคงทนในการเรียนรู้ 
 
ABSTRACT 
 The research aimed to study satisfaction and learning retention of students through 
Team Game Tournament Technique using Card Game in Innovation and Information Technology 
for Educational Communication and Learning Subject. 312 second-year students of population 
and a sample group was selected 2 classrooms, 64 students. The experimental group was taught 
by using TGT teaching method with card games, the controlled group was taught by using 
traditional method. Randomized-control group posttest-only design was selected for this 
experiment. The instruments were used in this study consisted of 30 item achievement test 
which the reliability was 0.78 and level satisfaction by Likert Scale was administrate immediately 
following instruction on the Innovation and Information Technology for Educational 
Communication and Learning Subject. The retention test was administrated two weeks following 
the achievement test. Mean, standard deviation and t-test were employed for data analysis. 
The findings were as follows. Teaching ED13201 by using TGT teaching method with card games 
yielded higher than traditional method as the significant level of .001.  Moreover, the students 
in the experimental group were satisfied with TGT technique by card game at high level. 
Keywords: model of teaching, TGT technique, card game, learning retention 
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บทนำ 
 ปัจจุบันโลกและสิ ่งแวดล้อมมีการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและด้วยความก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงทั่วโลก ทำให้สังคมเปลี่ยนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เกิด
การเลื่อนไหลถ่ายเทข้อมูล ทำให้ประชาคมโลกมีการสัมผัส มีความสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง ต้องมีการพึ่งพา
อาศัยกันมากขึ้น และนอกจากจะมีผลกระทบต่อกันมากขึ้นแล้ว ยังทำให้เกิดการแข่งขันสูง  ในการพัฒนา
สังคมไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว อันมีผลกระทบเชื่อมโยง จากบริบทสังคมโลก 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับ นานาประเทศได้ จึงต้องมีการพัฒนาคุณภาพของคน ซึ่งเป็นทรัพยากรทีมี
คุณค่าและมีความสำคัญท่ีสุดของสังคมให้มีคุณภาพและเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เป็นบุคคลที่
มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ใช้กับตนเองและสังคม 
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 การจัดการเรียนการสอนเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ในไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยการออกแบบกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด การแก้ปัญหา เน้น
ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง  และพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการใฝ่รู้ เกิด
ทักษะกระบวนการคิดและกระบวนการแก้ปัญหา (ทิศนา แขมมณี, 2560) ว ิธ ีการ เร ียนแบบร่วมมือ 
(Cooperative learning) เป็นรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนที่มุ ่งเน้นให้ผู ้เรียนเกิดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ โดยจัดให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก มีกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม แบบทุกคนร่วมมือกัน จัดให้
ผู้เรียนแต่ละคนที่มีความสามารถแตกต่างกันได้มีบทบาทท่ีชัดเจนในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนได้เรียนรู้
ไปพร้อมกัน มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มมีบทบาท
หน้าที่ชัดเจน สามารถแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบผลงานซึ่งกันและกัน ผู้เรียนต้องมีการช่วยเหลือพึ่งพากัน 
และช่วยสนับสนุนเพื ่อนๆ สมาชิกในกลุ ่มให้ทำภารกิจให้ประสบความสำเร็จ บรรลุถึงเป้าหมายร่วมกัน 
(Johnson, et.al., 1993)  
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ในรายวิชาที่มีเนื ้อหาต่อเนื่องและเน้นการตอบสนองความแตกต่างกัน         
ของผู้เรียน มีการยั่วยุให้ผู้เรียนเกิดความสนใจบทเรียนได้ด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและ
ถูกต้องตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ช่วยประหยัดเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งช่วยส่งเสริมความ
ร่วมมือในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม วิธีการเรียนรู้นี้ก็คือ การเรียนรู้เทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (Team game 
tournament: TGT) ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ที่พัฒนามาจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยมีการกำหนดให้ผู้เรียนที่มี
ความสามารถแตกต่างกันทำงานร่วมกันเป็นกลุ ่ม และใช้เกมการแข่งขันในการเรียนรู ้ โดยผู ้เร ียนที ่มี
ความสามารถเท่าเทียมกันเข้าแข่งขันตามกลุ่ม เพ่ือนำคะแนนมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม แต่ในเวลาเรียนจะต้อง
ร่วมมือกัน ก่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์  ที่ดีระหว่างสมาชิกในกลุ่มซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Slavin (1980) 
พบว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขันมีประสิทธิภาพและมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพ่ิมมากข้ึน 
 ในการจัดการเรียนรู้วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เรื่อง สื่อการเรียนการสอนเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประเภทของสื่อการเรียนการสอนที่
ผู ้เรียนจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของสื่อประเภทต่างๆ ที่จะต้องทำความเข้าใจเพื ่อนำไป
ประกอบการเลือกสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิชาที่สอน และเหมาะสมกับผู้เรียนแต่เนื่องด้วยผู้เรียน
ยังไม่สามารถแยกประเภทของสื่อการเรียนการสอน และอธิบายลักษณะของสื่อการเรียนการสอนแต่ละประเภท
ได้ จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงนำวิธีการจัดการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบ TGT ด้วยการใช้การ์ดเกม ซึ่งเป็น
แนวทางที่สามารถช่วยในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ของผู้เรียนและความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบกิจกรรมที่พัฒนาขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาความคงทนในการเรียนรู้วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา

และการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ TGT ด้วยการ์ดเกม (Team Game Tournament) 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนด้วยวิธีสอนแบบ TGT ด้วยการ์ดเกม (Team 
Game Tournament) 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรได้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา ED13201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2    
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 312 คน 10 ห้องเรียน และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 2 ห้องเรียน 
นักศึกษาจำนวน 64 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ด้วยวิธีการจับฉลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  
เครื่องมือวิจัย  

1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
1.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการสอนแบบ TGT ด้วยการใช้การ์ดเกม และแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการสอนแบบปกติ มีข้ันตอนในการสร้าง และการหาคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 
1.1.1 ศึกษาหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา 
1.1.2 ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
1.1.3 กำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมของเนื้อหา 
1.1.4 จัดทำแผนการเรียนรู้ที ่ใช้รูปแบบการสอนแบบ TGT ด้วยการใช้การ์ดเกม และแผนการ

จัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการสอนแบบปกติ 
1.1.5 นำแผนการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการสอนแบบ TGT ด้วยการใช้การ์ดเกม และแผนการจัดการ

เรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการสอนแบบปกติ เรื่อง สื่อการเรียนการสอน ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านวิธีการสอน ก้าน
การวัดและประเมินผล จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และทำการปรับปรุงแผนการ
สอนให้ถูกต้องเหมาะสมตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ 

1.1.6 นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการประเมินจากผ ู้เชี่ยวชาญมาประเมินค่าเฉลี่ย แล้วนำไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่มีลักษณะประเมินเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ ได้แก่ถูกต้อง
เหมาะสมมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และเหมาะสมน้อยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2546) การวิเคราะห์ผล
การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบ TGT ด้วยการใช้การ์ดเกม และแผนการจัดการเรียนรู้การสอนแบบปกติ
มีค่าเฉลี่ย 4.56-5.00 พบว่ามีความถูกต้องเหมาะสมมากท่ีสุด  

1.2 การ์ดเกมสื่อการสอนหรรษา มีขั้นตอนในการสร้าง และการหาคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 
1.2.1 ศึกษาหลักสูตร จุดมุ่งหมายของหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา 
1.2.2 ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาที่จะนำมาใช้ในการจัดทำการ์ดเกม เรื่อง “สื่อการเรียนการสอน” 

ซึ่งได้วิเคราะห์จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม กิจกรรมการเรียนการสอน และเนื้อหาวิชา เรื่อง สื่อการเรียนการสอน 
1.2.3 สร้างการ์ดเกมเรื่อง “สื่อการสอนหรรษา” 
1.2.4 นำการ์ดเกมที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม 
1.2.5 นำการ์ดเกมที่สมบูรณ์ไปใช้ทำการทดลองกับกลุ่มทดลอง 

1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เพ่ือวัดความคงทนในการเรียนรู้ มีขั้นตอนในการสร้าง และการหา
คุณภาพ ดังต่อไปนี้ 

1.3.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบจากเอกสาร ตำรางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล 
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1.3.2 วิเคราะห์เนื้อหาและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของเนื้อหาที่ใช้ 
1.3.3 จัดทำแบบทดสอบให้ครอบคลุมเนื้อหาและตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้เป็นแบบทดสอบ

ชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อและให้ผู ้เชี ่ยวชาญด้านเนื้อหาจำนวน 3 ท่าน ได้ทำการประเมิน
คุณภาพของแบบทดสอบ 

1.3.4 นำแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาทั้ง 3 คน 
1.3.5 นำแบบทดสอบที ่ผ ่านการประเมินคุณภาพจากผู ้เช ี ่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะแล้วไปทดสอบกับผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 20 คน ตรวจให้คะแนน 
1.3.6 นำแบบทดสอบมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของ

แบบทดสอบเป็นรายข้อ และค่าความเชื่อมั่น KR-20 ของแบบทดสอบทั้งฉบับ แล้วเลือกเอาข้อสอบที่มีค่าความ
ยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปจำนวน 30 ข้อ 

1.3.7 จัดพิมพ์แบบทดสอบ 
1.3.8 นำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง 

1.4 แบบประเมินความพึงพอใจ มีข้ันตอนในการสร้าง และการหาคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 
1.4.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
1.4.2 วิเคราะห์เนื้อหาที่จะประเมิน เลือกรูปแบบเครื่องมือที่จะประเมิน และกำหนดเกณฑ์ในการ

ประเมินความพึงพอใจ 
1.4.3  สร้างแบบประเมินความพึงพอใจการเรียนรู้ ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิด และคำถามปลายปิด 

จำนวน 10 ข้อ ลักษณะของคำถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ชนิด 5 ตัวเลือก พึงพอใจมาก
ที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยที่สุด 

1.4.4 นำแบบประเมินความพึงพอใจการเรียนรู้ที ่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญด้านการวัด
ประเมินผลการศึกษา และนักวิจัยทางการศึกษา จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงทางด้านเนื้อหา 
(Content validity) ว่าข้อคำถามแต่ละข้อสร้างได้สอดคล้องกับเนื้อหาที่ประเมินหรือไม่  แล้วนำไปคำนวณหา
ค่า IOC และคัดเลือกข้อคำถามที่มี IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป พบว่า มีข้อคำถามที่ใช้ได้ทุกข้อ พร้อมทั้งปรับปรุง
ภาษาที่ใช้ถามแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ขั้นก่อนการทดลอง ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ  ได้แก่ สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ชี้แจง 
เกี่ยวกับวิธีการสอนด้วยรูปแบบ TGT ด้วยการใช้การ์ดเกม และสอนแบบปกติให้นักศึกษาเข้าใจ 

2. ขั้นทดลอง เป็นขั้นที่ผู้วิจัยดำเนินการสอนนักศึกษาตามแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตัว 
แปรที่แทรกซ้อนอันเนื่องมาจากตัวอาจารย์ผู้สอน ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนโดยรูปแบบ TGT ด้วยการใช้
การ์ดเกม และสอนแบบปกติ 

3. ขั้นหลังการทดลอง ภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการทดลองผู้วิจัยนำแบบทดสอบวัดความคงทน 
ในการเรียนรู้ เรื่อง สื่อการเรียนการสอน ให้กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มทำ แล้วนำคะแนนที่ได้จากการทำ
แบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้ที่สอนโดยรูปแบบ TGT ด้วยการใช้การ์ดเกม และสอนแบบปกติมา
วิเคราะห์ทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียนรู้  การวิเคราะห์หาสถิติพื้นฐาน 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์หาค่าดัชนีควาสอดคล้อง (IOC) การวิเคราะห์
ความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) ของแบบทดสอบ การวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับโดยใช้สูตร KR-20 การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของคะแนน 

2. การวิเคราะห์ผลการทดสอบความคงทนทางการเรียนรู้ และความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที แบบเป็นอิสระต่อกัน 
(Independent Sample t-test) 
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สรุปผลการวิจัย  
ผลการวัดความคงทนในการเรียนรู้ 

ผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ TGT ด้วยการใช้การ์ดเกม กับกลุ่มตัวอย่าง 1 
ห้องเรียนจำนวน 32 คน และเมื่อทำการสอนเสร็จสิ้นแล้วให้นักศึกษาทำแบบทดสอบทันที แล้วเก็บคะแนนไว้ 
หลังจากนั้นเว้นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ให้ผู้เรียนได้ทำแบบทดสอบอีกครั้ง  และผู้วิจัยจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบปกติ กับกลุ่มตัวอย่างอีก 1 ห้องเรียนจำนวน 32 คน และเม่ือทำการสอนเสร็จ
สิ้นแล้วให้นักศึกษาทำแบบทดสอบทันที แล้วเก็บคะแนนไว้ หลังจากนั้นเว้นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ให้ผู้เรียนได้
ทำแบบทดสอบอีกครั้ง เพื่อวัดความคงทนในการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้วนำคะแนนทั้งสองครั้งมาหาค่าเฉลี่ย 
โดยได้ผลคะแนนตามตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ผลคะแนนทดสอบของนักศึกษาที่วัดความคงทนการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้ รูปแบบ TGT 

ด้วยการใช้การ์ดเกมและรูปแบบการสอนแบบปกติหลังเรียนจบทันที และหลังเรียนจบเว้นระยะ 2 สัปดาห์ 

คนที่ 
คะแนนหลังเรียนจบแล้ว 

ทำแบบทดสอบทันที เว้นระยะ 2 สัปดาห์ 
รูปแบบ TGT ด้วยการใช้การ์ดเกม รูปแบบการสอนแบบปกติ รูปแบบ TGT ด้วยการใช้การ์ดเกม รูปแบบการสอนแบบปกติ 

1 6 7 7 5 
2 6 8 8 6 
3 7 7 7 6 
4 8 7 9 6 
5 7 7 7 6 
6 7 7 8 5 
7 7 8 7 6 
8 6 7 7 5 
9 7 7 8 6 
10 8 8 7 7 
11 7 7 8 7 
12 8 6 7 6 
13 6 7 7 4 
14 7 7 7 6 
15 7 7 6 5 
16 6 7 8 5 
17 7 7 7 5 
18 8 7 7 6 
19 6 7 7 5 
20 9 6 9 5 
21 7 7 7 5 
22 8 6 7 5 
23 7 7 7 6 
24 7 7 8 6 
25 7 8 7 7 
26 8 7 8 6 
27 8 6 7 5 
28 6 7 7 5 
29 7 8 7 6 
30 7 7 7 6 
31 8 7 6 6 
32 6 7 7 6 

ค่าเฉลี่ย 7.06 7.03 7.28 5.66 
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 จากตารางที่ 1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบ TGT ด้วยการใช้การ์ดเกมเพ่ือวัดความคงทน
ในการเรียนรู้ของนักศึกษา เมื่อเรียนจบแล้วทำแบบทดสอบทันที จากนั้นเว้น 2 สัปดาห์ทำการทดสอบอีกครั้ง 
พบว่า นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.06 และ 7.28 ตามลำดับ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบปกติ เพ่ือวัดความคงทนในการเรียนรู้ของ
นักศึกษา เมื่อเรียนจบแล้วทำแบบทดสอบทันที จากนั้นเว้น 2 สัปดาห์ทำการทดสอบอีกครั้ง พบว่า นักศึกษามี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.03 และ 5.66 ตามลำดับ 
 ในการวัดความคงทนในการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบ TGT ด้วยการใช้การ์ดเกมและ
วัดความคงทนในการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนโดยการสอนปกติ เมื่อเรียนจบแล้วทำแบบทดสอบทัน จากนั้น
เว้น  2 สัปดาห์ทำการทดสอบอีกครั ้ง ผลการทดสอบของนักศึกษานักศึกษามีคะแนนจากการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นผลจากการสอนแบบ TGT ด้วยการ์ดเกม และการสอนแบบปกติ มีความคงทน
ทางการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังผลที่แสดงในตารางที่ 2  
 
ตารางท่ี 2 ผลคะแนนทดสอบของนักศึกษาที่วัดหลังเรียนจบเว้นระยะเวลา 2 สัปดาห์ของกลุ่มที่เรียนโดยการ

สอนแบบ TGT ด้วยการ์ดเกม และกลุ่มท่ีได้รับการสอนแบบปกติ 
คนที่ คะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนจบ 2 สัปดาห์ 

โดยใช้รูปแบบ การสอนแบบ TGT ด้วยการ์ดเกม 
คะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนจบเว้น

ระยะ 2 สัปดาห์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบปกติ 
1 7 5 
2 8 6 
3 7 6 
4 9 6 
5 7 6 
6 8 5 
7 7 6 
8 7 5 
9 8 6 
10 7 7 
11 8 7 
12 7 6 
13 7 4 
14 7 6 
15 6 5 
16 8 5 
17 7 5 
18 7 6 
19 7 5 
20 9 5 
21 7 5 
22 7 5 
23 7 6 
24 8 6 
25 7 7 
26 8 6 
27 7 5 
28 7 5 
29 7 6 
30 7 6 
31 6 6 
32 7 6 

ค่าเฉลี่ย 7.28 5.66 
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 จากตารางที่ 2 ในการวัดความคงทนในการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้รูปแบบ TGT ด้วยการใช้
การ์ดเกมและวัดความคงทนในการเรียนรู ้ของนักศึกษาที ่เร ียนโดยการสอนปกติ เมื ่อเรียนจบแล้วทำ
แบบทดสอบทัน จากนั้นเว้น  2 สัปดาห์ทำการทดสอบอีกครั้ง ผลการทดสอบของนักศึกษานักศึกษามีคะแนน
จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นผลจากการสอนแบบ TGT ด้วยการ์ดเกม และการสอนแบบ
ปกติ มีความคงทนทางการเรียนรู้แตกต่างกันอย่างชัดเจน คะแนนเฉลี่ยจากการสอนแบบ TGT ด้วยการ์ดเกม 
และการสอนแบบปกติ  เท่ากับ 7.28 และ 5.66 ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์หลัง

เรียนจบ 2 สัปดาห์ โดยการสอนแบบ TGT ด้วยการ์ดเกม และกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ 
กลุ่ม N Mean Std. Deviation Std. Error Mean t-test 
TGT 32 7.281 0.6832 0.1208 

29.69 
ปกต ิ 32 5.656 0.7007 0.1239 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่าเมื่อตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนจบ 
2 สัปดาห์ โดยการสอนแบบ TGT ด้วยการ์ดเกม และกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติด้วย t-test พบว่า t = 
29.69 ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99% อาจกล่าวได้ว่า ผลคะแนนจากการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนจบ 2 สัปดาห์ โดยการสอนแบบ TGT ด้วยการ์ดเกม และกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ
แตกต่างกันอย่างเชื่อมั่นได้ที่ 99% การจัดการเรียนการสอนแบบ TGT มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความคงทน
ในการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ 
 
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบ TGT ด้วยการใช้การ์ดเกม 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบ TGT ด้วยการใช้การ์ดเกม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับ มาก ( X  = 4.48, S.D.= 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า 
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมทำให้นักศึกษาชอบเรียนวิชานี้มากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( X  = 4.62, 
S.D.= 0.58) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ นักศึกษารู้สึกพึงพอใจและมีความสุขในการร่วมกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้เกม อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.61, S.D.= 0.65) และกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมทำให้
นักศึกษาจดจำเนื้อหาได้นาน อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.26, S.D.= 0.62) มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (ตารางที่ 4) 

 
ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบ TGT ด้วยการใช้การ์ดเกม 

 รายการประเมินความพึงพอใจ X  S.D. ระดับ 
1. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมทำให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหามากข้ึน 4.43 0.61 มาก 
2. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมทำให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาได้งา่ย และเร็วขึ้น 4.52 0.6 มากที่สุด 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมทำให้นักศึกษามีความกระตือรอืร้น  มากข้ึน 4.59 0.56 มากที่สุด 
4. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมมีความน่าสนใจและทำให้นักศกึษาอยากเรียน 4.43 0.58 มาก 
5. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมทำให้นักศึกษาจดจำเนื้อหาไดน้าน 4.26 0.62 มาก 
6. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมทำให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น 4.41 0.6 มาก 
7. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมทำให้นักศึกษาไดม้ีการทำงานรว่มกับผู้อื่น 4.51 0.7 มากที่สุด 
8. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมทำให้นักศึกษาคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น 4.49 0.65 มาก 
9. กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกมทำให้นักศึกษาชอบเรียนวิชานีม้ากขึ้น 4.62 0.58 มากที่สุด 
10. นักศึกษารู้สึกพึงพอใจและมีความสุขในการร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เกม 4.61 0.65 มากที่สุด 

รวม 4.48 0.62 มาก 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
1. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ TGT ด้วยการใช้การ์ดเกม  

พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการสอนโดยใช้รูปแบบ TGT ด้วยการใช้การ์ดเกมอยู่ในระดับ
มาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.48 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62  เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
รูปแบบ TGT ด้วยการใช้การ์ดเกม เป็นการแบ่งกลุ่มการแข่งขัน ช่วยให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งทำ
ให้ไม่เกิดการเบื่อหน่ายในการเรียน สนุกกับการเรียนรู้ผ่านการแข่งขันกัน และมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น 
นักศึกษามีความผ่อนคลาย พร้อมที่จะรับรู้สิ่งที่จะสอนสอดแทรกไปในระหว่างการทำกิจกรรม แตกต่างจกเดิมที่
เป็นเพียงผู้สอนเป็นฝ่ายดำเนินกิจกรรมเพียงฝ่ายเดียวในชั้นเรียน เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างนักศึกษาด้วยกันเอง และทำให้นักศึกษากล้าที่จะพูดคุยสอบถามกับอาจารย์ผู้สอน และส่งผลให้คะแนน
การทำแบบทดสอบสูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของพรชัย คำสิงห์นอก (2550) ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT 
เรื่องการคำนวณเกี่ยวกับปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมี ทำให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมาก  

2. ความคงทนในการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ TGT ด้วยการ
ใช้การ์ดเกมมีความคงทนในการเรียนรู้ที่นานขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสุมาลี  พาหะพรหม (2548) ได้ศึกษาการ
จัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มแข่งขันตอบ
ปัญหา (TGT)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนรู้ตามคู่มือครูของ สสวท. อย่างมีนัยสำคัญ 
อีกทั้งยังสอดคล้องกับ Johnson and Johnson (1994) ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียน 2 
กลุ่ม กลุ่มแรกทำงานได้รับมอบหมายรายบุคคล กลุ่มที่ 2 ให้ทำงานร่วมมือกัน มีการอภิปรายในกลุ่มย่อยปรากฏ
ว่ากลุ่มที่มีการอภิปรายกันในกลุ่มย่อย และทำงานแบบร่วมมือกันมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับมอบหมายงาน
รายบุคคลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และทำการทดสอบความคงทนในการเรียนรู้ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนไป
แล้ว 18 วัน กลุ่มที่มีการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าที่มีการเรียนรายบุคคล จากแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับความคงทนในการเรียนรู้สรุปได้ว่า ความคงทนในการเรียนรู้เป็นการคงไว้ซึ่งผลการเรียนหรือ
ความสามารถที่จะระลึกถึงสิ่งเร้าที่เคยเรียนมาหลังจากทิ้งไว้ระยะหนึ่ง การเอาสิ่งที่จดจำไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่จำ
ได้ดีอยู่แล้วจะช่วยให้มีความคงทนในการจดจำได้ดียิ่งขึ้น การจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ ด้วยตนเองและสร้างแรงจูงใจจะส่งเสริมความคงทนในการจดจำเป็นอย่างดียิ่งขึ้น  การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้รูปแบบ TGT ด้วยการใช้การ์ดเกมทำให้ผู้เรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้อาจเนื่องมาจากผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ทำให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ จนเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืน เมื่อเวลา
ผ่านไป ผู้เรียนยังสามารถระลึกถึงสิ่งที่เรียนรู้ได้ดี จะเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่คงทนและสูงขึ้น 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย  

1. ควรทำการวิจัยลักษณะนี้ในรูปแบบการเรียนแบบ TGT ด้วยการ์ดเกมซ้ำอีกเมื่อเวลาผ่านไป
เพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

2. ควรมีการทำการวิจัยในรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบอื่นๆ เช่น กิจกรรมโต๊ะกลม  
ปริศนาความคิด เป็นต้น 
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ภาวะผู้นำทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
ของผู้บริหารมืออาชีพในสถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร 

Creativity Academic Leadership for Educational Innovation Development  
of Professional Administrator in Higher Education Institutions, Bangkok 

พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ1* สุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล2 และสมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์3 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นำทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์พัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาของผู้บริหารมืออาชีพในสถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
แบบผสานวิธี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรสังกัดสถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร 78 สถาบัน ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร จำนวน 145 คน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 820 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 965 คน โดยใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาที่ประสบความสำเร็จ จำนวน 15 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง จากนั้นทำการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสำรวจและตรวจสอบองค์ประกอบด้วยวิธีวิทยาวิจัยสามเส้าด้านข้อมูล ผลการวิจัยพบว่าภาวะ
ผู้นำทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของผู้บริหารมืออาชีพในสถาบันอุดมศึกษาเขต
กรุงเทพมหานครมี 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) บุคลิกภาพและทักษะแบบผู้นำ 2) การเป็นผู้นำทีม 3) การบริหาร
การเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง     4) การเป็นผู้นำทางความคิดและจิตวิญญาณ 5) การสนับสนุนและพัฒนา
สมรรถนะ 6) การเป็นแบบอย่างที่ดี 7) การสื่อสารแบบผู้นำ 8) การสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม 9) การสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ และ 10) การสร้างความร่วมมือและบริหารแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้เป็น
เกณฑ์ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารในฐานะผู้นำในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างผู้นำมืออาชีพสำหรับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยต่อไป 
คำสำคัญ: ภาวะผู้นำทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์ นวัตกรรมทางการศึกษา ผู้บริหารมืออาชีพ กรุงเทพมหานคร 
 
ABSTRACT 
 This research aimed to analyze the factors of creativity academic leadership for 
educational innovation development among professional administrators in higher education 
institutions in Bangkok. The study was conducted by a mixed methodology research approach. 
The sample consisted of 78 institutions of higher education in Bangkok comprising 145 
administrators, 820 faculty and staff, total of 965 people using multistate sampling. The research 
instrument included questionnaires and in-dept interview guide from 15 successful administrators 
by purposive sampling. Data was analyzed by exploratory factor analysis and tested by data 
triangulation methodology technique. The results of research revealed that the creativity 
academic leadership for educational innovation development among professional administrators 
in higher education institutions in Bangkok consisted of 10 factors: 1) personality and leadership 
skills; 2) team leadership; 3) change and risk management; 4) opinion and spirit leadership; 5) 
supporting and developing the competencies; 6) excellent role model; 7) leadership 
communication; 8) creation and development of innovation; 9) building the learning organization; 
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2 สถาบันนวัตกรรมทางการศึกษา สมาคมส่งเสริมการศึกษาทางเลือก 
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and 10) building corporation and participative administrations. The results of the research can be 
used as a criterion for the development of executive competencies as leaders in higher education 
institutions to create professional leaders for the development of educational quality and 
educational innovation for the further development of Thailand. 
Keywords: creativity academic leadership, educational innovation, professional administrator, Bangkok 
 
บทนำ 
 การอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยมีบทบาทและความสําคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
เนื่องจากเป็นการศึกษาระดับท่ีสอนให้คนเรารู้จักคิดหาเหตุผลในสิ่งต่าง ๆ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ “สอนความเป็น
มนุษย์” ให้มีสติปัญญาและรอบรู้เพียงพอที่จะนําปัญหาไปวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่ตนต้อง
เผชิญตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยขั้นสูงและให้บริการสังคมทั้งในและระหว่าง
ประเทศให้แก่หน่วยงาน องค์กร และสถาบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
ยังมีบทบาทสําคัญในการธํารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ รวมถึงบทบาทในการนําเสนอผลงานใน
การประชุมสัมมนาหรือวารสารวิชาการเพื่อการอภิปรายหรือถกแถลงปัญหาวาระต่าง ๆ ของประเทศชาติ
หลากหลายสาขา การเติบโตอย่างรวดเร็วของการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้เปลี่ยนวิธีการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในการรองรับจำนวนนักศึกษาที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น การทำกิจกรรมการวิจัยประเภทต่าง ๆ 
ก็เพื่อบรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการและเสริมสร้างการบริการให้กับชุมชนให้แข็งแกร่ง ซึ่งถือเป็นภารกิจหรือ
กลไกสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Innovation) ของประเทศ (Fumasoli et al., 2020) 
การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานวิชาการ
ถือเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษา การพัฒนาผู้เรียน และการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา
ใช้กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในการบริหารงานวิชาการและวิจัยทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัด
กระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา การวัดผลและประเมินผล สื่อและแหล่งเรียนรู้
สมัยใหม่ รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่ ทั้งนี้กล่าวได้ว่าผู้บริหารสถาบันนับว่ามีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาและความสำเร็จของบัณฑิตทุกระดับเป็นอย่างสูง (พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ และ
คณะ, 2563) ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2548) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารหรือผู้นำที่ดีนั้นต้องมีความรู้ความสามารถและ
คุณลักษณะต่าง ๆ หลายประการด้วยกัน โดยคุณลักษณะที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ ภาวะผู้นำของผู้บริหาร  
(Leadership) ที่เป็นผู้กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน และนำพาให้บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้บรรลุผลตาม
เป้าหมายตามต้องการ  

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถาบันอุดมศึกษานั้น มานิต บุญประเสริฐ และคณะ (2546) กล่าวว่า
รูปแบบการบริหารจัดการในสถาบันอุดมศึกษาแนวใหม่ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการบริหารจัดการ
ทั่วไป เป็นการบริหารงานที่มุ่งเน้นกลยุทธ์ มีการนำแนวคิดและการจัดการทางการบริหารธุรกิจมาใช้ในการ
บริหารจัดการองค์กร 2) ด้านการบริหารงานวิชาการ เป็นการบริหารงานที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียนมากขึ้น มี
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียนในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของตลาด และนำแนวคิดทางการตลาดมาใช้
ในการจัดกลุ่มผู้เรียน 3) ด้านการบริหารงานวิจัย มีแนวโน้มที่จะสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของประเทศ ภูมิภาคเอเชีย และนานาชาติ 4) ด้านการบริหารการเงิน มุ่งเน้นการปฏริูป 
และปรับปรุงระบบการเงินและรูปแบบการหารายได้ มีการขยายระบบการให้บริการทางการศึกษาที่หลากหลาย
เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน และ 5) ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการบริหารงานบุคลากร กล่าวคือ มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการคัดเลือก การสรรหา และการให้เงินเดือนที่แตกต่างจากระบบราชการ รูปแบบการ
บริหารจัดการดังกล่าวสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2548) ที่กล่าวว่า การบริหารงานของ
สถาบันการศึกษาประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 1) การบริหารการสอน การบริหารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
คือ การอบรมสั่งสอนคนที่กำลังจะเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ใหญ่แล้วให้เป็นคนดีของสังคม ในปัจจุบันมีความเข้าใจ
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ว่าเป็นหน้าที่ของการผลิตบัณฑิตนั่นเอง 2) การบริหารการวิจัย การบริหารเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้คือ การ
วิจัยหรือการค้นคว้าบุกเบิก และแสวงหาความรู้ใหม่นั่นเอง และ 3) การบริหารงานบริการวิชาการ การบริหาร
เกี่ยวกับการบริการแก่ชุมชนเป็นจุดมุ่งหมายที่สัมพันธ์กับบทบาททางสังคมของสถาบันอุดมศึกษา โดยเหตุที่
สถาบันอุดมศึกษามีวิทยาการและวิทยากรพร้อมข้อมูลจึงจำเป็นที่สังคมจะต้องใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ ทั้งนี้ผู้นำ
เชิงสร้างสรรคใ์นสถาบันอุดมศึกษาย่อมเป็นคนสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ 

ผู้นำเชิงสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาจะให้ความสำคัญกับนวัตกรรมและตระหนักถึง
ความสำคัญของนวัตกรรม ซึ่งจะหาวิธีผสมผสานทักษะ ความรู้ และความคิดที่กระจัดกระจายอยู่ตามส่วนต่าง ๆ 
ขององค์กรให้ผสานรวมกันในการทำงานเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยจะเป็นผู้ที่ดึงเอาความรู้ต่าง ๆ ที่บุคลากร
มีมาสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กรเพื ่อสร้างความได้เปรียบจากความแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ (Mohr & 
Purcell, 2020) ด้วยการนำความรู้ใหม่และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นแรงผลักดันด้านนวัตกรรมที่เกิดขึ้น
จากความจำเป็นขององค์กรเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้และเป็นกลไกสำคัญสำหรับการเติบโตขององค์กรด้วยการ
ทำในสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่ รวมถึงการขยายด้วยการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งรูปแบบของ
นวัตกรรมอาจแตกต่างกันอาจเป็นนวัตกรรมในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการ โดยเฉพาะการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิด วิธีคิด กลยุทธ์การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สร้างสรรค์เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมภายในองค์กร หากพิจารณาถึงความหมายแล้วจะพบว่า นวัตกรรม หมายถึง สิ่ง
ใหม่ (บริการใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ การบริหารจัดการ การจัดองค์กรแบบใหม่ และทักษะฝีมือแรงงานใหม่) 
และเงื่อนไขในการทำงานใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและ
สังคม (สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, 2553) องค์กรจึงจำเป็นต้องดำรงอยู่อย่างมีนวัตกรรมทั้งที่เป็นทั้งผลลัพธ์
ของการดำเนินงานและผลของกระบวนการ ดังเช่น กระบวนการแก้ไขปัญหาที่เกิดในองค์กรหรือกระบวนการ
ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้มีบทบาทสำคัญอื่น ๆ ผ่านเครือข่ายความร่วมมือหรือ
กระบวนการเรียนรู้ซึ่งมีได้ทั้งองค์ความรู้ภายในและภายนอกองค์กร ดังนั้นความรู้และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นทั่วทั้ง
องค์กรย่อมทำให้เกิดการคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมได้อย่างไม่หยุดยั้ง หากองค์กรใดสามารถสร้างสรรค์
และพัฒนานวัตกรรมได้ก่อนหรือดีกว่าก็ย่อมจะทำให้องค์กรนั้นก้าวไปสู่ความเป็นเลิศได้ดีกว่าเช่นกัน ทุกองค์กร
จึงหาทางพัฒนานวัตกรรมของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อมิให้เป็นรองความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการตั้ง
หน่วยงานด้านนวัตกรรมโดยตรงเพื่อการเลือกใช้แนวทางการสร้างนวัตกรรมให้เหมาะสมกับประเภทขององค์กร 
รวมทั้งมีการพัฒนาผู้นำเชิงสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา และเพื่อความชัดเจนในการวิเคราะห์
องค์ประกอบภาวะทางวิชาการผู ้นำเชิงสร้างสรรค์ (Creativity Academic Leadership) สำหรับผู ้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาจึงได้กำหนดประเด็นในการศึกษาเป็นองค์ประกอบภาวะผู้นำทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาด้านบทบาท พฤติกรรม และคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมที่ต้องสอดคล้อง
กัน (Gil et al., 2018) 

อย่างไรก็ตาม ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
เป็นคุณลักษณะสำคัญท่ีสามารถส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารการศึกษาสามารถบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา
ให้มีสมรรถนะที่ดีขึ ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการบริหารงานด้านวิชาการและวิจัยให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาองค์ประกอบของ
ภาวะผู ้นำทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของผู ้บริหารสถาบันอุดมศึกษาใน
กรุงเทพมหานครโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ซึ ่งข้อค้นพบอาจเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาให้มีภาวะผู้นำทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาและการสร้างนวัตกรทาง
การศึกษา (Educational Innovator) ที่ส่งผลให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2562 ตลอดจนการสร้างบัณฑิตทุกระดับให้มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับการพัฒนา
ประเทศไทยต่อไป 
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วิธีดำเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 15 คน จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

2) กลุ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ เป็นผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษารวมถึง
คณาจารย์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 78 สถาบัน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Multistate Sampling) จำนวน 1,087 คน 

เครื่องมือวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบ

ปลายเปิด แบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งใช้เป็นมาตรวัดภาวะผู้นำทางวิชาการเชิงนวัตกรรมของ
ผู ้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ส่วนเครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เ ชิงลึกแบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-Structure In-depth Interview) โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 
2563 

การหาคุณภาพของเครื่องมือโดยการทดสอบความเที่ยงตรง ผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นสำหรับ
การวิจัยไปทดสอบความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (Construct) และเชิงเนื้อหา (Content) พิจารณาเลือกข้อที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .5 ขึ้นไป ได้ค่า Index of Item-objective Congruence เท่ากับ .87 แล้วนำไป
ทดลองใช้ จากนั้นนำมาทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาช (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) และหาค่าอำนาจจำแนกรายข้อโดยหาค่า Item Total Correlation ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ .974 

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) หรือ Mixed Methodology โดยมีขั้นตอนตามลำดับดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาคุณลักษณะของภาวะผู้นำทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาของผู้บริหารมืออาชีพในสถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร 
 การดำเนินการศึกษาโดยการค้นคว้าแนวคิดภาวะผู้นำทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมจาก
เอกสาร ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่ประสบผลสำเร็จในการ
บริหารจัดการ จำนวน 15 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับภาวะผู้นำและภาวะผู้นำ
ทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม วิเคราะห์และสรุปประเด็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของภาวะผู้นำทาง
วิชาการเชิงสร้างสรรคน์วัตกรรมทางการศึกษา 

2. การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาของผู้บริหารมืออาชีพในสถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบดำเนินการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ตามคุณลักษณะของภาวะ
ผู้นำทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้ผลจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 โดยสร้าง
แบบสอบถามภาวะผู้นำทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของผู้บริหารมืออาชีพใน
สถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ด้าน ได้แก่ 
บทบาทผู้นำ พฤติกรรมผู้นำ และคุณลักษณะผู้นำ เพ่ือสอบถามบุคลากรสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1,087 คน 
จาก 78 สถาบัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร มีผู้ตอบแบบสอบถามคืนมา 
965 คน แล้วนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นำทางวิชาการสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
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โดยแบ่งกลุ่มท่ีใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) จำนวน 480 คน 
และวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA) จำนวน 485 คน 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบและสรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของผู้บริหารมืออาชีพในสถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร ขั้นตอนนี้จะ
ดำเนินการตรวจสอบองค์ประกอบด้วยวิธีวิทยาวิจัยสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation Technique) 
และสรุปคุณลักษณะของภาวะผู้นำทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์และวิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นำทาง
วิชาการเชิงสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของผู ้บริหารมืออาชีพในสถาบันอุดมศึกษาเขต
กรุงเทพมหานคร โดยนำข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 มาสรุปและนำเสนอเป็นประเด็นคุณลักษณะของ
ภาวะผู้นำทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์และวิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นำทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์พัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาของผู้บริหารมืออาชีพในสถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนที่กล่าวมาสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย
ปรากฏผลดังนี้ 

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของ
ผู้บริหารมืออาชีพในสถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครได้ตัวแปร จำนวน 109 ตัวแปร และทำการวิเคราะห์
องค์ประกอบและสกัดองค์ประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis : 
PCA) ร่วมกับการหมุนแกนแบบมุมแหลม (Oblique Rotation) ด้วยวิธีโปรแมกซ์ (Promax) กำหนดเกณฑ์การ
พิจารณาองค์ประกอบโดยองค์ประกอบนั้นต้องมีค่าไอเกน (Eigen Value) ตั้งแต่ 1.0 ขึ้นไป และตัวแปรแต่ละ
ตัวในองค์ประกอบต้องมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 

2. ผลการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์โดยใช้สูตรเพียร์สันโปรดักโมเมนต์ (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) พบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าระหว่าง 0.05 
- 0.89 ตัวแปรส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์อยู ่ในระดับปานกลางและมีทิศทางเป็นบวก แสดงว่าตัวบ่งชี ้มี
ความสัมพันธ์กันสามารถนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจต่อไปได้ และทำการทดสอบค่าสถิติ Bartlett’s 
Test of Sphericity ของตัวแปรสังเกตทุกตัว พบว่า มีค่า Bartlett’s Test of Sphericity เท่ากับ 35638.82 มี
ค่า df เทา่กับ 4334 และค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.00 แสดงว่าเมทริกช์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ไม่ใช่
เมทริกซ์เอกลักษณ์ และ มีค่าดัชนี Kaiser-Meyerolkin Measure of Sampling Adequacy (KMO) เท่ากับ 
0.989 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรมีมากพอที่จะนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบได้ 

3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของตัวบ่งชี ้องค์ประกอบภาวะผู ้นำทางวิชาการเชิง
สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของผู้บริหารมืออาชีพในสถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
มี 17 องค์ประกอบ และเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ค่าน้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป และมีตัวบ่งชี้อย่าง
น้อย 3 ตัว สามารถจัดเป็นองค์ประกอบได้ 10 องค์ประกอบ โดยสามารถกำหนดชื่อขององค์ประกอบแต่ละ
องค์ประกอบด้วยการพิจารณาจากลักษณะที่ตัวบ่งชี้เหล่านั้นมุ่งชี้ร่วมกันดังตารางที่ 1 พบว่า ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสำรวจ (EFA) ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ จำนวน 104 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่มีตัวบ่งชี้
มากที่สุดคือ องค์ประกอบที่ 1 มีจำนวนตัวบ่งชี้ 17 ตัว รองลงมาคือองค์ประกอบที่ 2, 8, 4, 9, 3, 6, 5, 7 และ 
10 ตามลำดับ แสดงดังภาพที่ 1 
 4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เป็นการตรวจสอบและยืนยันความสอดคล้องของผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถแบ่งขั้นตอนตามลำดับด้วยการ
กำหนดข้อมูลจำเพาะของโมเดล ทดสอบความสอดคล้องโมเดลการวัดขององค์ประกอบ และการแปรผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งพิจารณาจากค่าความสัมพันธ์ระหว่างโมเดล (Chi-square) ค่าความสามารถ
ในการปรับโมเดล (df) ค่าทดสอบความสอดคล้อง (p-value) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) และค่าดัชนีรากของกำลังที่สองเฉลี่ยส่วนที่เกิน (RMR) 
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ตารางที ่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์พัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาของผู้บริหารมืออาชีพในสถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร 

องค์ประกอบท่ี ชื่อองค์ประกอบ จำนวนรายการจากแบบสอบถาม ค่าไอเกน 
1. บุคลิกภาพและทักษะแบบผู้นำ 17 15.425 
2. การเป็นผู้นำทีม 13 12.046 
3. การเป็นแบบอย่างท่ีดี 9 7.878 
4. การเป็นผู้นำทางความคิดและจิตวิญญาณ 11 9.864 
5. การสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม 8 7.445 
6. การสื่อสารแบบผู้นำ 9 7.878 
7. การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 8 7.445 
8. การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง 12 11.219 
9. การสนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะ 10 8.762 
10. การสร้างความร่วมมือและบริหารแบบมีส่วนร่วม 7 6.467 

รวม 104 94.429 
 

การเป นแบบอย่างที่ดี

การส่ือสารแบบผู้น า

การสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม

การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

การสร้างความร่วมมือและบริหาร
แบบมีส่วนร่วม

บุคลิกภาพและทักษะแบบผู้น า

การเป นผู้น าทีม

การบริหารการเปล่ียนแปลง
และความเส่ียง

การเป นผู้น าทางความคิด
และจิตวิญญา 

การสนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะ

ภาวะผู้น าทางวิชาการ
เชิงสร้างสรรค์พัฒนา

นวัตกรรมทางการศึกษา

 
ภาพที่ 1 องค์ประกอบภาวะผู้นำทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของผู้บริหารมือ

อาชีพในสถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้นำทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาของผู้บริหารมืออาชีพในสถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครองค์ประกอบที่ 1–10 พบว่าโมเดล
องค์ประกอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และสามารถวัดจากข้อคำถามทุกข้อได้อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยองค์ประกอบทั้งหมดสามารถอธิบายถึงทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษาได้ร้อยละ 94.429 และสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 พบว่าโมเดลองค์ประกอบด้านบุคลิกภาพและทักษะแบบผู้นำ (Personality and 
Leadership Skills) จากข้อคำถามทั้ง 17 ข้อ อาทิ บุคลิกภาพดีตามแบบฉบับของผู้นำ การสร้างผู้นำด้วยการ
พูดดีและปฏิบัตินำ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดมั่นและปฏิบัติต่อบุคลากรด้วยความยุติธรรม เป็นผู้มี
จิตใจเปิดกว้างให้แสดงและรับฟังความคิดเห็น เข้าใจธรรมชาติของการเกิดนวัตกรรมในสถาบัน เป็นผู้ชอบ
ความท้าทาย สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ของสถาบันโดยการจัดโครงสร้างให้มี
ความยืดหยุ่นและชัดเจน สร้างบรรยากาศในการทำงานเป็นลักษณะพ่ีน้อง สามารถปรับบุคลิกของบุคลากรใน
สถาบันให้เป็นคนรุ่นใหม่ สามารถปลูกฝังแนวคิดการบริการ การให้เกียรติ และความสำคัญซึ่งกันและ กัน 
เข้าใจในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ผู้นำที่สามารถพัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิด
ผลงานที่มีคุณภาพสูง มีทักษะในการกระตุ้นการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบใหม่ ๆ สามารถสร้าง
ระบบการประเมินผลงานด้านการพัฒนานวัตกรรมและการให้ผลตอบแทนหรือรางวัลอย่างเป็นรูปธรรม เป็น
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ธรรม และเป็นที่ยอมรับ สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะของคน เป็นผู้นำที่มีความเข้าใจในธรรมชาติที่แตกต่างกันระหว่างการบริหารโครงการนวัตกรรมทาง
การศึกษากับการบริหารสถาบัน และเป็นผู้นำที่ต้องมคีวามรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
 องค์ประกอบที่ 2 พบว่าโมเดลองค์ประกอบด้านการเป็นผู้นำทีม (Team Leadership) สามารถวัด
จากข้อคำถามทั้ง 13 ข้อ อาทิ การเป็นแบบอย่างของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การเป็นพี่เลี้ยงผู้สอนงานแก่
ผู้บริหารที่จะก้าวขึ้นมาสืบทอดตำแหน่ง การเป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการศึกษาทุกรูปแบบ การเป็น
ผู้บริหารโครงการนวัตกรรมทางการศึกษา การเป็นผู้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมทาง
การศึกษาทางการศึกษา การเป็นผู้ผลักดันให้ทุกคนมีแนวคิดสาธารณะ การสร้างบุคลากรให้เป็นผู้สอนและผู้
ถ่ายทอดความรู้ การจัดให้มีระบบสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การให้คำปรึกษาและความรู้เกี ่ยวกับ
การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา การจัดรูปแบบโครงสร้างสถาบันให้ยืดหยุ่นไปตามแผนการสร้างนวัตกรรม 
การเป็นผู้นำที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์และวางแผนกลยุทธ์ ที่ชัดเจน การเป็น
ผู้จัดการนวัตกรรมให้มีระบบการค้นคว้าความรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง  ๆ และการเป็นผู้สร้างระบบ
ประเมินศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ 
 องค์ประกอบท่ี 3 พบว่าโมเดลองค์ประกอบด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง (Change 
and Risk Management) สามารถวัดจากข้อคำถามทั้ง 12 ข้อ อาทิ การเลือกใช้นวัตกรรมทางการศึกษา 
เทคนิคการบริหารนวัตกรรมทางการศึกษา การนิเทศภายใน การประกันคุณภาพการศึกษา และปรับปรุงให้
บุคลากรรู้ศักยภาพของตนเองในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้กล้าพูดกล้านำเสนอแนวความคิดใหม่ที่
แตกต่าง เป็นผู้กล้าเสี่ยงและกล้าเปลี่ยนแปลง มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล มีทักษะด้านวิสัยทัศน์นำการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มและทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงของอุดมศึกษา การเป็นนักพัฒนาแผนงาน วางแผนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมกับเงื่ อนไข
ข้อจำกัด เลือกและปรับปรุงการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาได้หลากหลายตรงกับสภาพการณ์ของการศึกษา 
การสร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ การเป็นผู้ตื่นตัวอยู่เสมอ รวมถึงการมองเห็นการเปลี่ยนแปลง
อย่างรอบด้านและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

องค์ประกอบที่ 4 พบว่าโมเดลองค์ประกอบด้านการเป็นผู้นำทางความคิดและจิตวิญญาณ (Opinion 
and Spirit Leadership) สามารถวัดจากข้อคำถามทั้ง 11 ข้อ อาทิ การเป็นผู้โน้มน้าวให้บุคลากรเห็นด้วยกับ
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานใหม่ให้มี
ความยืดหยุ่น การปรับกลยุทธ์ของสถาบันใหม่ การเป็นผู้จุดประกายความคิดชี้แนะแนวทางในการพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีให้บุคลากร เป็นผู้มีจิตวิญญาณผู้บริหารการศึกษา รู้จักการคิดนอก
กรอบเพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน สามารถถ่ายทอดและแสดงความคิดเห็น
เชิงวิทยาการ การเป็นผู้ให้ความรู้และสนับสนุนการพัฒนาการคิดของบุคลากรให้เป็นระบบ การเป็นผู้ปลูกฝัง
ความเชื่อและกระตุ้นให้บุคลากรกล้าเผชิญความท้าทายเมื่อประสบความยากลำบากในการปฏิบัติงาน การเป็น
ผู้ริเริ่ม คิดค้น และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาด้วยความคิดเชิงสร้างสรรค์ การเป็นผู้นำที่ทำประโยชน์ให้
สังคมด้านการพัฒนาการศึกษาของชาติหลากหลายรูปแบบ 

องค์ประกอบที่ 5 พบว่าโมเดลองค์ประกอบด้านการสนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะ (Supporting 
and Developing Competencies) สามารถวัดจากข้อคำถามทั้ง 10 ข้อ อาทิ การเป็นผู้นำที่มีพฤติกรรมแห่ง
การสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจ เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็นและได้ลองทำสิ่งใหม่ มุ่งมั่น
พัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้ใช้ศักยภาพของตนเอง
อย่างเต็มที่ การกระตุ้น ยั่วยุ และท้าทายให้บุคลากรมีความรู้สึกเป็นเจ้าของนวัตกรรมทางการศึกษา การชื่น
ชมผลสำเร็จเป็นระยะ ๆ การสร้างคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ การมี
แผนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทั ้งระยะสั ้นและระยะยาว  และการเป็นผู ้สร้างนวัตกรทางการศึกษา 
(Educational Innovator) ที่มีสมรรถนะสูง 
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องค์ประกอบที่ 6 พบว่าโมเดลองค์ประกอบด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี (Excellent Role Model) 
สามารถวัดจากข้อคำถามทั้ง 9 ข้อ อาทิ การเป็นผู้นำที่มีพฤติกรรมขยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่ม
ผู้นำหรือผู้บริหารด้วยกัน การให้กำลังใจบุคลากรในการศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติ  และปรับปรุงงานต่าง ๆ ได้ด้วย
ตนเอง การปฏิบัติกิจกรรมการศึกษาต่าง ๆ โดยคำนึงถึงการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาและผลที่จะเกิด
ขึ้นกับการพัฒนาบุคลากร ผู้เรียน และชุมชน การปฏิบัติงานโดยเน้นผลระยะยาวจนสามารถทำให้บุคลากรมี
นิสัยในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การวิเคราะห์ระบบงานอย่างรอบคอบและเป็นระบบ การร่วมงานกับชุมชน
และหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์ การมีพฤติกรรมการทำงานแบบทีมในการแสวงหาความรู้ การเ รียนรู้แบบ
ทีม การร่วมมือร่วมใจกันเพื่อแก้ปัญหาของสังคม และการถ่ายทอดความรู้อย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนการเป็น
แบบอย่างที่ดีในการเขียนบทความทางวิชาการและงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล 
 องค ์ประกอบท ี ่  7 พบว ่ า โม เดลองค ์ประกอบด ้ านการส ื ่ อสารแบบผ ู ้ นำ  (Leadership 
Communication) สามารถวัดจากข้อคำถามทั้ง 9 ข้อ อาทิ การเป็นผู้ที่สามารถสื่อสารกับคนทุกระดับใน
สถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเป็นผู้นำที่มีพฤติกรรมส่งเสริมและกระตุ้นมอบหมายให้บุคลากรเลือก
ทำงานหรือแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อน สามารถปรับสมดุลที่เหมาะสมระหว่างแนวคิดในการจัดการนวัตกรรมทาง
การศึกษาแบบปิดกับแบบเปิด เป็นผู้ที่สามารถสร้างแรงจูงใจผู้อื่นให้เห็นคล้อยตาม การสื่อสารเพื่อสร้างความ
เข้าใจในกระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การมีทักษะระดับสูงในการสื่อสารที่หลากหลายและทัน
ยุคดิจิทัล การเป็นผู้ที่สามารถประสานการทำงานกับหน่วยงานและบุคคลในหลายรูปแบบ ทุกระดับ รวมถึงมี
ความเข้าใจในธรรมชาติของแต่ละบุคคลในองค์กรและสื่อสารได้อย่างปราณีต 
 องค์ประกอบที่ 8 พบว่าโมเดลองค์ประกอบด้านการสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม (Creation and 
Development of Innovation) สามารถวัดจากข้อคำถามทั้ง 8 ข้อ อาทิ เข้าใจในกระบวนการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา การเป็นผู้ส่งเสริมการพัฒนาตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคลากรทุกระดับ การเป็นผู้ให้รางวัล
ความสำเร็จ การเป็นผู้นำหลักการบริหารใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพ่ือส่งผลเชิงบวกให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาทั่วทั้ง
สถาบัน การเป็นผู้แทนสถาบันในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธ์ทั้งภายในสถาบัน ระหว่างสถาบัน และ
องค์กรอื่น ๆ เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีที่ปรึกษาการทำนวัตกรรม การ
ส่งเสริมให้มีการรับสิ่งใหม่ที่สร้างสรรค์ การส่งบุคลากรที่เชี่ยวชาญออกไปเยี่ยมชมองค์กรอื่นหรือใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกเป็นพ่ีเลี้ยงกับสถาบัน รวมทั้งเป็นผู้ที่สามารถสร้างเครือข่ายและสายสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเครือข่ายนวัตกรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 องค์ประกอบที่ 9 พบว่าโมเดลองค์ประกอบด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู ้ (Building the 
Learning Organization) สามารถวัดจากข้อคำถามทั้ง 8 ข้อ อาทิ เข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้สมัยใหม่ 
(Modern Knowledge Management) การสร้างบรรยากาศแห่งการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ การเป็นผู ้สร้า ง
บรรยากาศองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการตั้งวงสนทนาวิชาการอย่างสร้างสรรค์ การเป็นแบบอย่างทางวิชาการ
และวิชาชีพ มีทักษะของการเป็นผู้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลา การเรียนรู้
ตลอดเวลา การขยันเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การให้โอกาสผู้ร่วมงานเลือก
แนวทางที่เหมาะสมกับตนและลงมือปฏิบัติจนสามารถพัฒนาศักยภาพอย่างไม่หยุดยั้ง การสนับสนุนให้
บุคลากรรู้สึกประสบความสำเร็จจนเกิดภาพความเป็นผู้นำในทุกระดับเพื่อพัฒนาสถาบันไปสู่องค์กรแห่ง
นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovative Organization) และเพ่ือสร้างสรรค์การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 องค์ประกอบที่ 10 พบว่าโมเดลองค์ประกอบด้านการสร้างความร่วมมือและบริหารแบบมีส่วนร่วม 
(Building Corporation and Participative Administrations) สามารถวัดจากข้อคำถามทั้ง 7 ข้อ อาทิ การ
สร้างระบบบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การพิจารณาตรวจสอบความคิดเห็นร่วมกัน การสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ สามารถสร้างความไว้วางใจและบรรยากาศที่โปร่งใสแบบร่วมมือ 
การให้บุคลากรมีส่วนร่วมมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาร่วมกัน การสร้างพฤติกรรมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมนวัตกรรมต่าง ๆ ของสถาบัน การเป็นตัวแทนผู้เสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมทาง
การศึกษาของสถาบันให้ได้อย่างต่อเนื่อง  
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อนึ่งผลการตรวจสอบองค์ประกอบด้วยวิธีวิทยาวิจัยสามเส้าด้านข้อมูล โดยใช้แหล่งข้อมูล 3 แหล่ง 
ได้แก่ 1) รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของสถาบันที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) 2) ข้อมูลเชิงวิชาการที ่เกี ่ยวข้องกับการสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัยพบว่า 
องค์ประกอบภาวะผู้นำทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของผู้บริหารมืออาชีพใน
สถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครที่นำเสนอสามารถยืนยันได้ว่า องค์ประกอบทั้ง 10 เป็นองค์ประกอบที่
จำเป็นต่อการเป็นผู ้บริหารมืออาชีพของสถาบันอุดมศึกษาที ่แสดงถึงความมีภาวะผู ้นำทางวิชาการเชิง
สร้างสรรค ์รวมถึงส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีนัยสำคัญ  

จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ว่า องค์ประกอบภาวะผู้นำทางวิชาการ
เชิงสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของผู้บริหารมืออาชีพในสถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานครมี
องค์ประกอบสำคัญ 10 องค์ประกอบ 104 ตัวบ่งชี้ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (EFA) และ
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) โดยแสดงให้เห็นว่าคณาจารย์และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาควรให้ความสำคัญ
รวมถึงกำหนดให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานำไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 

1) บุคลิกภาพและทักษะแบบผู้นำ 17 ตัวบ่งชี้ 
2) การเป็นผู้นำทีม 13 ตัวบ่งชี้ 
3) การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง 12 ตัวบ่งชี้ 
4) การเป็นผู้นำทางความคิดและจิตวิญญาณ 11 ตัวบ่งชี้ 
5) การสนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะ 10 ตัวบ่งชี้ 
6) การเป็นแบบอย่างที่ดี 9 ตัวบ่งชี้ 
7) การสื่อสารแบบผู้นำ 9 ตัวบ่งชี้ 
8) การสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม 8 ตัวบ่งชี้ 
9) การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 8 ตัวบ่งชี้ 
10) การสร้างความร่วมมือและบริหารแบบมีส่วนร่วม 7 ตัวบ่งชี้ 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
1) การเป็นผู้มีบุคลิกภาพและทักษะแบบผู้นำ ผู้นำเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมต้องแสดงความสามารถ

เหล่านี้ออกมาให้ชัดเจนดังทฤษฎีภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะ (Trait Leadership Theory) ที่เชื่อว่าผู้นำที่ประสบ
ความสำเร็จจะมีคุณลักษณะพิเศษแตกต่างจากบุคคลอื่น เช่น มีลักษณะเด่นทางบุคลิกภาพ (Personal Trait) 
และแนวความคิด (Mind Set) และหากผู้นำเป็นผู้ที่มีทักษะที่โดดเด่นรวมถึงมีความสามารถทางสังคมก็จะได้รับ
การเอาใจใส่จากผู้ร่วมงาน ผู้นำควรแสวงหาองค์ความรู้ ประดิษฐ์ คิดค้น และทดลองนวัตกรรมใหม่  ๆ เพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาทักษะของผู้นำให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่กำหนด (Molly et al., 2012; 
Tran and Nghia, 2020) 

2) การเป็นผู้นำทีม การทำงานเป็นทีมจะประสบความสำเร็จจะต้องมีผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้นำ
ทีมงานจะต้องสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้เกิดขึ้นและเลือกใช้พฤติกรรมหรือวิธีการที่เหมาะสม ทั้งนี้โดยอาศัย
พ้ืนฐานความสามารถที่มีอยู่ประกอบกับการพัฒนาฝึกฝนอย่างจริงจังเพ่ือให้มีความเป็นผู้นำ โดยมีทักษะจำเป็น
ประกอบด้วย (1) ทักษะการสื่อสาร (2) ทักษะการวางแผน (3) ทักษะการจัดองค์กร (4) ทักษะการสอนแนะ       
(5) ทักษะการจูงใจ และ (6) ทักษะการเจรจาต่อรอง เป็นต้น (พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ และคณะ, 2562; Kolomiets 
and Litvinova, 2019) 

3) การเป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง ในฐานะการเป็นผู้บริหารจึงเป็นผู้ที่มีทั้งอำนาจและ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดนวัตกรรมในองค์กร หากผู้บริหารมีภาวะผู้นำก็สามารถเปลี่ยนแปลงองค์กรได้ หรือ
อาจกล่าวได้ว่า ผู้บริหารจะเป็นผู้กำหนดทิศทางขององค์กรและผลสัมฤทธิ์ขององค์กรจะขึ้นอยู่กับความสามารถ
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ในการบริหารของผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวของ Shelke and Srivastva (2018) ที่กล่าวว่าการนำ
นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) มาใช้ในวงการศึกษาที่จะช่วยให้การศึกษาและสมรรถนะ
ของการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารและสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่ก็เช่นเดียวกันควรนำ
ระบบไอซีทีและนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการในยุคแห่งการเปลี ่ยนแปลงนี้ ด ้วย 
(Supermane, 2019) เพ่ือให้การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษามีทิศทางที่ชัดเจน สามารถขจัดภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงทางการศึกษารูปแบบต่าง ๆ และความสามารถในการมุ่งม่ันพัฒนาไปสู่สากล 

4) การเป็นผู้นำทางความคิดและจิตวิญญาณ นวัตกรรมในองค์กรเกิดขึ้นได้ไม่ยากหากบุคลากรมี
แนวคิดที ่ก่อให้เกิดนวัตกรรม ซึ ่งเป็นสิ ่งที ่ผ ู ้นำจะต้องสร้างให้เกิดกับบุคลากร ดังทฤษฎีภาวะผู ้นำการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ที่นำพาองค์กรสู่ทิศทางใหม่ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ ดลใจ 
และกระตุ้นจิตวิญญาณของทีมให้มีชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้น มีเจตคติที่ดี และมีความสามารถในการ
เดินทางให้บรรลุเป้าหมาย (Mykhailyshyn and Kondur, 2018)  

5) การสนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะ กล่าวได้ว่า ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของกลุ่มมีผลจาก
พฤติกรรมผู้นำ หากผู้นำให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบด้วยการให้สิ่งที่จำเป็นและการส่งเสริมรวมถึงให้กำลังใจ
เพ่ือให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ดังทฤษฎีวิถีทางเป้าหมาย (Path-Goal Theory) ที่ได้อธิบายถึงผู้นำ
แบบสนับสนุน (Supportive Leadership) ว่าเป็นการแสดงถึงความห่วงใยต่อชีวิตความเป็นอยู ่และความ
ต้องการส่วนบุคคลของผู ้ปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับทอมสัน (Thomson, 2014) ที ่ว ิจัยพบว่าภาวะผู ้นำที่มี
ประสิทธิผลของผู้บริหารระดับสูงที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ การให้อำนาจในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและ
วิชาชีพของผู้สอนนั่นเอง 

6) การเป็นแบบอย่างที่ดี หากผู้นำเชื่อในพฤติกรรมบางอย่างที่แสดงแล้วก่อให้เกิดนวัตกรรม ผู้นำต้อง
แสดงพฤติกรรมอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อเป็นแบบให้ผู้ตามสามารถเดินตามได้อย่างไม่ขัดเขิน ดังที่ Da'as (2020) 
กล่าวว่าผู้นำควรมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างให้ผู ้ตามเห็น เช่น การแสดงพฤติกรรมแบบอย่างทางวิชาการ
สร้างสรรคใ์ห้สอดคล้องกับสิ่งที่ตนพูดและอยากให้บุคลากรแสดงพฤติกรรมอย่างที่ตนต้องการด้วยการทำตนเป็น
ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งการกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู ้ตามทำเช่นเดียวกับตนในการเป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรมทางการศึกษาใหม่ให้กับองค์กร  

7) การสื่อสารแบบผู้นำ ผู้นำควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับความ
คิดเห็นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือให้ได้ความคิดเห็นที่หลากหลายและสามารถนำความคิดดังกล่าวไปขยาย
ผลสู่การปฏิบัติด้วยการสื่อสารแบบผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ดังผลการวิจัยของจิลและคณะ (Gil et al., 2018) ที่
พบคุณสมบัติของภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลหลายประการ คุณสมบัติประการหนึ่งก็คือ ความสามารถในการสร้าง
และรักษาความสัมพันธ์กับบุคลากรรวมถึงการแบ่งปันอำนาจ และดอมินิก (Dominique, 2011) ที่วิจัยพบว่า
หากผู้ปฏิบัติงานในสถาบันขาดความสามัคคีจะเป็นอุปสรรคสำคัญต่องานในหน้าที่ซึ่งมีความสัมพันธ์กับภาวะ
ผู้นำอย่างยิ่งยวด  

8) การเป็นผู้สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรม ผู้นำเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมควรจะทำทุกอย่างเพื่อการ
ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในเกิดขึ้นในองค์กร ดังที่ Drucker (2015) กล่าวถึงผู้นำว่า ผู้นำควรสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้อง การส่งเสริมคนดีและคนเก่งให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีนัยสำคัญ การให้
ผลตอบแทนหรือการชื่นชมยินดีทีมงานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็เป็นหนทางหนึ่งในการเป็นผู้ส่งเสริมการ
พัฒนานวัตกรรมในองคก์ร (Striteska and Prokop, 2020)  

9) การเป็นผู้สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นวิธีการหนึ่งของการเกิดนวัตกรรมใน
องค์กรด้วยการจัดให้มีระบบสร้างโอกาสการเรียนรู้ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องในระยะยาว (Rehman and 
Iqbal, 2020) การสร้างองค์กรแห่งการเร ียนรู ้อย่างมีแบบแผน รวมถึงการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม 
(Innovation Ecosystem) เพ่ือเป็นช่องทางให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองเข้าสู่การเป็นผู้นำที่สร้างสรรค์ในอนาคต 
(Granstrand and Holgersson, 2020) 
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10) การสร้างความร่วมมือและบริหารแบบมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของผู้นำถือเป็นตัวเร่งให้เกิด
นวัตกรรมทางการศึกษาดังทฤษฎีวิถีทางเป้าหมายได้อธิบายถึงภาวะผู ้นำแบบมีส่วนร่วม (Participative 
Leadership) ว่าเป็นผู้นำที่มีการปรึกษากับผู้ตามในการตัดสินใจ การมีปฏิสัมพันธ์เชิงรุก การสอบถามความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจสำคัญในการบริหารองค์กรยุค
ใหม ่(Daly et al., 2019) 

จากผลการวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายเพิ่มเติมได้ว่า องค์ประกอบของภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมที่
ค้นพบยังสอดคล้องกับงานวิจัยด้านคุณลักษณะภาวะผู้นำทั้งด้านการบริหาร ด้านวิชาการ ด้านบุคลิกภาพ และ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และงานวิจัยที่นำเสนอตัวแบบองค์ประกอบคุณลักษณะของภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่สำคัญ ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านสมรรถนะ ด้านบทบาทหน้าที่ และด้าน
สถานภาพทางสังคม เป็นต้น โดยเป็นองค์ประกอบคุณลักษณะหลักของผู้นำทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์ที่เด่นชัด 
นอกจากนี้ยังกล่าวได้อีกว่า ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทยในยุคดิจิทัลจะต้องมีความรู้ความสามารถในด้านการ
บริหารจัดการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างดียิ่ง มีวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษาให้ทันสมัยกับการ
เปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉม (Education Disruption) มีภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม (Innovative Leadership) มี
มนุษยสัมพันธ์เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง และมีความเป็นประชาธิปไตย เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ใหผู้้
ศึกษาทุกคนมีความรู้ ความสามารถ บุคลิกลักษณะ และคุณสมบัติตามหลักสูตรการศึกษาอย่างแท้จริง ดังนั้น
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่มีประสิทธิภาพในยุคแห่งการพลิกโฉมทางการศึกษาควรมีลักษณะที่สำคัญหลาย
ประการประกอบกัน อาทิ นักพัฒนา นักแก้ปัญหา นักตัดสินใจ นักประนีประนอม นักการฑูต นักวางแผน นัก
ปกครอง นักธุรกิจ นักปราชญ์ นักเทคโนโลยี นักนวัตกรรม และนักประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผู้บริหาร
สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้เหล่านี้มาพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรอบรู้อย่างมคีุณภาพ 
รวมถึงมีสมรรถนะที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการนำไปใช ้ 

ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้สำหรับการกำหนดสมรรถนะของผู ้บร ิหารสถาบันอุดมศึกษาให้มี
คุณลักษณะตามองค์ประกอบในการเข้าสู่ตำแหน่งบริหาร รวมถึงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาให้มีภาวะ
ผู้นำทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาได้โดยการกำหนดให้เป็นสมรรถนะหลัก 
(Core Competency) ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษายุคปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้สามารถนำองค์ประกอบ
ดังกล่าวใช้กับหน่วยงานอ่ืนได้แต่ต้องมีการปรับตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานนั้นด้วย  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

ควรดำเนินการศึกษาวิจัยด้วยการนำองค์ประกอบที่ได้ไปพัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการเชิงสร้างสรรค์กับ
กลุ่มตัวอย่างอื่นเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการวิจัย และการวิจัยเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการสถาบันอุดมศึกษายุคดิจิทัลต่อไป 
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การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  
กับการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

The Adoption of Design Thinking for Self-Directed Learning Behavior  
in General Education 

ณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์1* และอรุโณทัย พยัคฆพงษ์1 

 
บทคัดย่อ 
 รายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เน้นให้ผู ้เรียนนำความรู้ที ่ได้มาจัดทำเป็น
โครงการที่สำคัญในหลายวิชา เช่น รายวิชา มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ ได้ให้ผู ้เรียนจัดทำ
โครงการชีวิตที่ดีงามภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการพัฒนาชีวิตตนเองให้มีความสุขในการ
เรียนในมหาวิทยาลัย  รายวิชา มศว 266 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการร่วมกับ มศว 363 สัมมาชีพ
ชุมชน จัดทำโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้ตามรอยพระราชาสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน เน้นการค้นหานวัตกรรม
เพื ่อแก้ปัญหาให้กับกลุ ่มอาชีพในชุมชน โดยทั้ง 2 โครงการนี ้ ได้นำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 
Thinking) มาใช้ในการวางแผนและดำเนินโครงการ และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมการ
เรียนรู้ด้วยการนำตนเอง โดยผู้เรียนจะเป็นผู้ดำเนินการทุกขั้นตอนร่วมกันภายในกลุ่มที่มี การแบ่งตามความ
สมัครใจ มีสมาชิกประมาณ 8-10 คน ได้ร่วมกนัดำเนินการตั้งแต่ทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น ระบุขอบเขตของ
ปัญหา โดยเน้นการทำปัญหาให้ชัดเจน ทั้งในส่วนของสาเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น การระดมความคิดเห็น 
ค้นหาวิธีการแก้ปัญหา การสร้างต้นแบบสิ่งที่จะนำมาแก้ปัญหา และการนำต้นแบบไปทดลองใช้แก้ปัญหาจริง 
โดยสุดท้ายผู้เรียนจะมีการนำเสนอผลการดำเนินโครงการในรูปแบบของคลิปวีดีโอ ซึ่งในระหว่างการดำเนินการ
นั้น ผู้สอนจะทำหน้าที่เป็นผู้ชี ้แนะ (Coaching) ตามหลักการ GROW Model โดยเน้นการใช้คำถามกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ เมื่อการดำเนินโครงการสิ้นสุดลง ผู้สอนได้ทำการทบทวนผลหลังการ
ดำเนินกิจกรรม (After Action Review) เพื่อให้ผู้เรียนได้สะท้อนคิดในสิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัติไปแล้วใน 3 ประเด็นที่
สำคัญคือ สิ่งที่ได้เรียนรู้ ความรู้สึกหลังการทำกิจกรรม และหากสามารถย้อนกลับไปดำเนินโครงการเดิมได้อีก
ครั้งจะปรับปรุงสิ่งใด เพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถสรุปผลลัพธ์ของการจัดการเรียนรู้ที่สำคัญ
จากสิ่งที่ผู้เรียนได้สะท้อนออกมาคือ ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเอง โดยผู้เรียนคิดว่าปัญหาเป็นสิ่ง
ที่ท้าทาย ต้องการที่จะค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น รู้สึกสนุก ท้าทายกับการเรียน สิ่ง
เหล่านี้จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจสิ่งที่เรียน มีอิสระ มีวินัยและมีความเชื่อมั่นในตนเอง และสามารถวางแผนชีวิตให้
ไปสู่เป้าหมายในอนาคตได้ รวมทั้งผู้เรียนสามารถนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการดำเนินโครงการ  มีทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และทักษะการวางแผน ที่มี
ความสำคัญกับชีวิตในปัจจุบันเป็นอย่างมาก  
คำสำคัญ: กระบวนการคิดเชิงออกแบบ, พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง, การให้คำชี้แนะ 
 
ABSTRACT 

The general education courses of Srinakharinwirot University are designed to promote 
students to use the knowledge they gained from each course to complete its course project. 
For example, SWU151 “General education for human development”, students have to make 
“Good life under the concept of the philosophy of sufficiency economy project” which 
requires students to develop their happy university life, and the integration between SWU 
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266, the philosophy of sufficiency economy and SWU363, community career which requires 
students to produce “learning innovation following king wisdom to develop sustainability 
community. Students will create an innovation that can solve career community’s problem. 
Both projects were designed based on design thinking process and aimed to develop self-
directed learning behavior. Students were divided into groups of 8-10. First, they empathized 
problems then define problems, causes, and consequence. Next, students began to 
brainstorming for solutions, created solutions, design prototype for solving problems, and test 
the prototype. Lastly, students presented their final project in VDO clip format. In each project 
process, lecturer acted as a coach using GROW Model when asking. All questions were asked 
to encourage students to learn. After the course, After Action Review was applied to allow 
students to reflect about the project, they expressed their knowledge, feeling and 
recommendations for course improvement. In summary, students reflect that they have 
developed self-directed learning. Student found that problems were challenging and willing 
to solve them and that made them happy and enjoy studying. Moreover, students could 
understand the lesson. They have disciplines and self-confident. Therefore, students can plan 
their future and adapt the concept of the philosophy of sufficiency economy project into their 
project which built significant skills for students e.g. problem solving skills, team working skills, 
communication skills and planning skills. 
Keywords: design thinking process, self-directed learning, coaching 
 
บทนำ 

 การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนมีความริเริ่มในการวิเคราะห์ และ ตัดสินใจว่า
ต้องการเรียนรู้สิ ่งใด หลังจากนั้นกำหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ รวมทั้งระบุวิธีการค้นคว้าที่ จะนำไปสู่
ความสำเร็จ อีกทั้งสามารถตรวจสอบทบทวนผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จในการเรียนของตนได้  การเรียนรู้ด้วย
การนำตนเอง เป็นวิธีการจัดการศึกษาที่สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่ง ที่ตนเองสนใจตามเป้าหมายของ
ตนเองมากกว่าที่จะให้ผู้อ่ืนกำหนดเป้าหมายให้ ผู้เรียนจะเป็นผู้ควบคุมและ จัดการการเรียนด้วยตนเอง (สุวัฒน์ 
วัฒนวงศ์, 2548) ดังนั้นการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงเป็นวิธีการ เรียนรู้หนึ่งที่มีความสำคัญและป็นสิ่งที่ควรได้รับ 
การส่งเสริมให้มีขึ้นในตัวผู้เรียน เพราะเมื่อผู้เรียนมีใจรัก ที่จะศึกษาค้นคว้าตามความต้องการ ก็จะเกิดการศึกษา
ต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องมีคนอื่นมาบอก และมีแรง กระตุ้นให้เกิดการอยากรู้อยากเห็นอย่างไม่มีสิ้นสุด 

การเรียนรู้แบบนำตนเอง มีแนวคิดพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีกลุ่มมานุษยนิยม (Humanism) ซึ่งมีความเชื่อ
เรื่องความเป็นอิสระ และความเป็นตัวของตัวเองของมนุษย์ ดังที่มีผู้กล่าวไว้ว่า มนุษย์ทุกคน เกิดมาพร้อมกับ
ความดี มีความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง สามารถหาทางเลือกของตนเอง มีศักยภาพ และพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัด มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนักจิตวิทยา
มานุษยนิยม (Humanistic Psychology) ที่ให้ความสำคัญในฐานะที่ผู้เรียนเป็นปัจเจกบุคคล และมีแนวคิดว่า 
มนุษย์ ทุกคนมีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะใส่ใจ ใผ่รู้ ขวนขวายเรียนรู้ด้วยตนเอง มนุษย์สามารถรับผิดชอบ 
พฤติกรรมของตนเองและถือว่าตนเองเป็นคนที่มีค่า (Roger, 1969; Comb, 1982; Maslow, 1987 อ้างถึง ใน 
สุรางค์ โค้วตระกูล, 2544) การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน
เพราะเป ็นการบ ู รณาการเก ี ่ ยวก ับ การจ ัดการตนเอง ( Self-management)  การกำก ับตนเอง 
 (Self-monitoring) และการเกิดแรงจูงใจ (Motivation) จะทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูง  คอร์โนและ
การิสัน (Garrison, 1997) พบว่าการเรียนรู้ ด้วยการนำตนเอง จะทำให้ตระหนักถึงแรงจูงใจ ความตั้งใจจริงที่
เด่นชัด ความคงทนของความพยายามใน การตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วม ความมุ่งหวังเห็นผลสำเร็จสุดท้าย ความ
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กระตือรือร้น การมองปัญหาว่าเป็น สิ่งที่ท้าทาย กูกลิเอลมิโน (Gulielmino, 1978) พบว่า ลักษณะการเรียนรู้
ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาอยู่ในระดับสูง เรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ การเปิดรับโอกาสที่จะเรียน มี
ความรับผิดชอบต่อการเรียนของตนเอง มีความรักที่จะเรียน และมองอนาคตในแง่ดี รวมถึงการศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองและจากการวิจัยของอัญชลี สารรัตนะ (2532) ยังพบว่า ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงจะมีความกระตือรือร้น ความเพียรพยายาม และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียน ชอบศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง หรือกับเพื่อน จำสิ่งที่ ลงมือปฏิบัติ หรือทดลองด้วยตนเองได้ดีที่สุด  งานวิจัยของ พสนันท์ 
นิรมิตรไชยนนท์ (2549) ศึกษาปัจจัยทางจิตสังคมที่ เกี ่ยวข้องกับการเรียนรู ้ ด้วยการนำตนเองของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ปัจจัย ลักษณะทางจิต ได้แก่ แรงจูงใจภายใน การรับรู้ ความสามารถของ
ตน ความพร้อมในการเรียนรู้ ด้วยการน าตนเอง และเจตคติต่อการเรียนรู้ ด้วยการนำตนเอง และปัจจัยทาง
สังคม ได้แก่ ด้าน ครอบครัว และด้านมหาวิทยาลัย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของ
นิสิต อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โรเบิร์ตสัน (Robertson, 2011) ได้ทำการศึกษาคุณลักษณะการ
เรียนรู้ ด้วยการนำตนเองผ่านเครื่องมือการ สร้างบล็อค (Blog) เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างจำนวน 
113 คน เขียนสะท้อนความรู้สึก ของตนเองเหมือนกับการเขียนไดอารี่แต่ให้บันทึกลงในบล็อคซึ่งเป็นรูปแบบ
ของเว็ปไซค์ประเภทหนึ่ง ผลการวิจัย พบว่า การได้เขียนบันทึกลงในบล็อคทำให้เกิดการพัฒนาด้านการรู้คิด 
สังคม และการนำตนเองทำให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาโดยตนเอง ดังนั้นการนำหลักการเรียนรู้แบบนำ
ตนเองมาใช้น่าจะเกิดผลดี ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ โดยสามารถนำมาพัฒนาการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองให้
เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในบริบทของสถานศึกษา 

รายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เน้นให้ผู ้เรียนนำความรู้ที ่ได้มาจัดทำเป็น
โครงการที่สำคัญในหลายวิชา เช่น รายวิชา มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ ได้ให้ผู้เรียนจัดทำ
โครงการชีวิตที่ดีงามภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการพัฒนาชีวิตตนเองให้มีความสุขในการ
เรียนในมหาวิทยาลัย  รายวิชา มศว 266 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการร่วมกับ มศว 363 สัมมาชีพ
ชุมชน จัดทำโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้ตามรอยพระราชาสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน เน้นการค้นหานวัตกรรม
เพื่อแก้ปัญหาให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชน โดยหลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) จะ
สามารถนำมาช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเอง ที่ผูเรียนเปนผูจัดกระบวนการเรียนดวยตนเอง 
โดยเริ่มตั้งแตการวิเคราะหความตองการในการเรียน การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน การวางแผนการเรียน 
การแสวงหาแหลงวิทยาการ และการประเมินผล ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่จำกัดแต่ในห้องเรียน โดย
สามารถนำไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาชีวิตตนเอง และการทำผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาชุมชน 
หรือแก้ปัญหาของชุมชนอีกด้วย  

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะศึกษาผลลัพธ์ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) ในรายวิชาศึกษาทั่วไปที่นำไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง
ของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล  
 กลุ่มนิสิตชั้นปีที่ 1 ในรายวิชา SWU151 จำนวน 100 คน 
 กลุ่มนิสิตชั้นปีที่ 3 ในรายวิชา SWU266 และ SWU363 จำนวน 120 คน  
เครื่องมือวิจัย 
 แนวคำถามสำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก  
 ผู้วิจัยได้สร้างแนวคำถามเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลครบตามประเด็น
คำถามการวิจัย และป้องกันการขาดตกบกพร่องของประเด็นที่ต้องการศึกษา โดยผู้วิจัยได้สร้างแนวคำถามใน
ประเด็นกว้างๆ แต่ครอบคลุมประเด็นคำถามการวิจัยที่ต้องการค้นหาคำตอบ คำถามที่ใช้ถามจะมีความ
ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ท่ีประสบจริงในขณะที่ทำการเก็บข้อมูล มีตัวอย่าง ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แนวคำถามสำหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก 
วัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ ตัวอย่างแนวคำถาม 

เพื่อทบทวนผลหลังการจัดกิจกรรม - ในการเข้าร่วมกิจกรรม สิ่งที่นิสิตได้เรียนรู้คืออะไร เพราะเหตุใดจึงคิดเช่นนั้น 
- นิสิตมีความรู้สึกอย่างไรบ้างในการปฏิบัติแต่ละขั้นตอน 
- ทำไมจึงเลือกท่ีจะปฏิบัติแบบนั้นในแต่ละขั้นตอน 
- มีปัจจัย หรือองค์ประกอบใด ที่มีผลต่อการลงมือปฏิบัติของนิสิตบ้าง 
- เป้าหมายที่นิสิตตั้งใจไว้คืออะไร  
- มีผลลัพธ์ใดท่ีได้รับเกินกว่าที่คาดหวังไว้บ้าง 
- ทักษะและความรู้ที่สำคัญในการทำกิจกรรม 

เพื่อค้นหาแนวทางในการปรับปรุง 
และพัฒนากิจกรรม 

- หากต้องกลับไปทำกิจกรรมอีกครั้ง ท่านคิดว่าจะเตรียมตัวอย่างไรเพิ่มเติม 
เพื่อให้การทำกิจกรรมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   
- นิสิตคิดว่าจุดแข็งในการทำกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร เพราะอะไร 
- นิสิตคิดว่าจุดอ่อนของการทำกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร เพราะอะไร 

 
 แนวทางการสังเกต 
 ผู้วิจัยใช้แนวทางการสังเกตเพื่อทำการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัย รวมทั้งสังเกตบริบท
รอบข้างที่เก่ียวข้อง ซึ่งการสังเกตนั้นผู้วิจัยได้กระทำร่วมกับการสัมภาษณ์เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำไปสะท้อนถึงผลของการปฏิบัติได้  และเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง/เชื่อถือได้
ของข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมด้วยวิธีการอื่นด้วยผู้วิจัยไม่ได้ใช้การสังเกตเป็นวิธีการหลักในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล แต่ใช้เป็นวิธีการรองเพื่อเป็นส่วนร่วมและสนับสนุนข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และเป็นแนวทาง
ในการตรวจสอบความถูกต้อง/เชื่อถือได้ของข้อมูล โดยผู้วิจัยได้สร้างกรอบการสังเกตไว้เป็นเครื่องนำทาง
สำหรับการสังเกต เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เก่ียวข้องมากท่ีสุด มีกรอบการสังเกตดังนี้    

1) บริบทที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้ทำการสังเกตบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการจัด กิจกรรม
ตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ทั้งบริบทของเวลา สถานที่ และสถานการณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือทำความเข้าใจว่าหลังจากเข้าร่วมการทำกิจกรรมแล้ว มีบริบทอะไรบ้างที่มีความเก่ียวข้องกับการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking)  และมีความเกี่ยวข้องอย่างไร  

2) พฤติกรรมผู้วิจัยทำการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ทั้งในขณะทำกิจกรรม และหลัง
ทำกิจกรรม 

3) ความสัมพันธ์ ผู้วิจัยได้ทำการสังเกตความสัมพันธ์ของของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ทั้งในขณะทำ
กิจกรรม และหลังทำกิจกรรม 

4)  การมีส่วนร่วมผู้วิจัยได้ทำการสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ทั้งในขณะทำกิจกรรม และหลังทำกิจกรรม  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล และขอความร่วมมือด้วยความสมัครใจ ไม่
เกี่ยวข้องกับคะแนนในชั้นเรียน 

2) ผู้วิจัยดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 5 ขั้นตอนในรายวิชา มศว 
151 ในส่วนของโครงการชีวิตที ่ดีงาม และมศว 266 บูรณาการร่วมกับ มศว 363 ในส่วนของโครงการ
นวัตกรรมการเรียนรู้ตามรอยพระราชาสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

3) ผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลในระหว่างการจัดการเรียนรู้ ใช้กรอบในการสังเกต และหลังการ
จัดการเรียนรู้ ได้ใช้แนวคำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก  

4) นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
5) อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ซึ่งภายหลังจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและมีการตรวจสอบข้อมูลแล้ว ไดน้ำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะเป็นข้อความ
บรรยาย ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกต  โดยเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะมีการวิเคราะห์ตีความเป็น
กระบวนการที่ดำเนินไปด้วยกัน ผู้วิจัยมีหน้าที่สร้างข้อมูลใหม่อย่างเป็นระบบจากการรับรู้และความเข้าใจของ
ตนเอง ในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
(ชาย โพธิสิตา, 2548 อ้างอิงจาก Mile and Huberman, 1994)  
  1) การจัดระเบียบข้อมูล (Data Organizing) ผู้วิจัยได้นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาจัดทำให้ข้อมูล
อยู่ในสภาพที่พร้อมจะนำไปวิเคราะห์ได้โดยสะดวก โดยผู้วิจัยจะจัดระเบียบของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่
ถูกจดบันทึกด้วยลายมือและการบันทึกเสียง โดยผู้วิจัยทำการจัดระเบียบโดยการถอดคำให้สัมภาษณ์และการ
สนทนากลุ่มออกมาพิมพ์ไว้ในรูปแบบของเอกสารและบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ เพ่ือความปลอดภัยและสะดวก
ต่อการอ่านและวิเคราะห์ รวมไปถึงการเรียกมาใช้ภายหลัง จากนั้นผู้วิจัยทำการอ่านทานข้อมูลที่จั ดระเบียบ
แล้วหลายๆ ครั้งเพ่ือให้เกิดการซึมซับในข้อมูล และทำการสรุปข้อมูลไว้เพื่องานต่อการเรียกใช้ข้อมูลอีกครั้ง โดย
การจัดระเบียบข้อมูล ผู้วิจัยจะทำไปพร้อมๆ กับการเก็บข้อมูลในทุกครั้ง 
  2) การให้รหัสข้อมูล และการแสดงข้อมูล (Coding and Data Display) หลังจากผู้วิจัยได้อ่าน
ข้อมูลที่จัดระเบียบอย่างละเอียด เพื่อสรรหาข้อความที่มีความหมายตรงประเด็นกับคำถามการวิจัย เมื่อพบ
ข้อความที่มีความหมายตรงประเด็นกับคำถามการวิจัยตามที่ต้องการจะศึกษา ผู ้ว ิจัย จะกำหนดรหัสแทน
ความหมายของกลุ่มข้อความเหล่านั้น โดยข้อความที่ให้ความหมายในลักษณะเดียวกัน จะให้รหัสเหมือนกัน 
หลังจากนั้นผู้วิจัยจัดแสดงข้อมูลโดยการนำหน่วยของข้อความที่ให้รหัสเรียบร้อยแล้วนำมาเชื่อมโยงและหา
ความสัมพันธ์รวมเป็นกลุ่มของประเด็นในการวิเคราะห์  
  3) การหาข้อสรุป การตีความ และการยืนยัน (Conclusion, Interpretation and 
Verification) หลังจากการลงรหัสข้อมูลและการจัดทำการแสดงข้อมูลแล้ว ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยจะนำข้อมูล
ทั้งหมดท่ีได้จากการลงรหสัไว้แล้ว ที่มีรหัสเดียวกัน มาทำการวิเคราะห์ สรุป และตีความ สุดท้ายเมื่อได้ข้อสรุป
ของผลการวิเคราะห์และอภิปรายผลแล้ว ผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบข้อสรุปนั้น เพื่อยืนยันความถูกต้องของ
ข้อสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื ่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในรายวิชา
ศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ผู้วิจัยได้ดำเนินการ
ตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ แล้วจากการสัมภาษณ์สามารถสรุปผลลัพธ์ของการจัดการเรียนรู้ที่สำคัญ
จากสิ่งที่ผู้เรียนได้สะท้อนออกมาคือ ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้แบบนำตนเอง โดยผู้เรียนคิดว่าปัญหาเป็นสิ่ง
ที่ท้าทาย ต้องการที่จะค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหา ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น รู้สึกสนุก ท้าทายกับการเรียน สิ่ง
เหล่านี้จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจ สิ่งที่เรียน มีอิสระ มีวินัยและมีความเชื่อมั่นในตนเอง และสามารถวางแผนชีวิตให้
ไปสู่เป้าหมายในอนาคตได้ รวมทั้งผู้เรียนสามารถนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการดำเนินโครงการ  มีทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และทักษะการวางแผน ที่มี
ความสำคัญกับชีวิตในปัจจุบันเป็นอย่างมาก  

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

จากผลการศึกษา สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูล พบว่า พฤติกรรมการเรียนรู้ ด้วยการนำตนเอง 
หมายถึง การแสดงออกของผู้เรียน โดยดำเนินการเรียนรู้อย่างเป็นอิสระผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการนำ
ตนเองประกอบด้วย 3 มิติ คือ  1) การเข้าใจตนเอง หมายถึง การรับรู้ความต้องการของตนเองในการเรียนรู้ 
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โดยมีการวางแผน ก่อนลงมือปฏิบัติ การแสวงหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ รู้จักตั้ งคำถาม
เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่ตนเองไม่รู้ สามารถประยุกต์ความรู้และประสบการณ์เดิมมาใช้ในการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ได้ 
เปิดรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและพยายามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่แตกต่างออกไปโดยทำลายข้อจำกัดของตนเอง  2) 
การตรวจสอบตนเอง หมายถึง การรับรู้ความคิดของตนเองว่า ตนเองรู้หรือไม่รู้อะไร ทำงาน จนสำเร็จไม่ละทิ้ง
งานง่าย ๆ มีการติดตาม ตรวจสอบผลงานด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและชัดเจน รวมถึงการเข้าใจผู้อื่นโดยการ
ฟังอย่างตั้งใจ และ 3) การเปลี่ยนแปลงตนเอง หมายถึง การรับรู้ตนเอง ในเรื่องการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน มีการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง ตนเองไปในทางที่ดีขึ้นตลอดเวลา (คอสต้าและ
คาลิก (Costa and Kallick, 2004; ทิศนา แขมมณ,ี 2551)  
ข้อเสนอแนะ  
 การวิจัยในครั้งนี้เน้นการนำเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 
Thinkong) มาช่วยในการพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป ที่มีผลลัพธ์การเรียนรู้เน้นเรื่องพฤติกรรมการนำตนเอง 
และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  ซึ่งสามารถนำไปนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันได้ โดย
ต้องเชื่อมโยงในประเด็นเนื้อหารายวิชา และการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองให้ชัดเจน 
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การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ        
การบริหารการศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

Development of Online Learning Management System Platforms on the Topic 
of Professional Educational Administration Practicum for Graduate Studies of 

Educational Administration Innovation Program 
พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ1* สุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล2 ดรุณี  ปัญจรตันากร3 และขจรศักดิ์ ศิริมัย4 

 
บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ 1) เพื่อสร้าง ทดสอบ และทดลองใช้ต้นแบบแพลตฟอร์มระบบการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา และ 2) เพ่ือนำเสนอแพลตฟอร์มระบบการ
จัดการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา กลุ่มเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ ปีการศึกษา 2563 จำนวน 45 คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการออกแบบและ
พัฒนาต้นแบบ 2) การตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน 3) ขั้น
การทดลองใช้โดยนักศึกษาเป็นเวลา 1 เดือน และทดสอบความพึงพอใจในการใช้งาน 4) ขั้นการปรับปรุง
สมรรถนะของระบบโดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาที่ทดลองใช้เพื่อประเมินคุณภาพ
ของระบบ ผลการวิจัยพบว่า 1) การทดลองใช้ต้นแบบแพลตฟอร์มระบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในต้นแบบที่พัฒนาขึ้น โดยเห็นว่าเป็น
ช่องทางที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ไปกับเทคโนโลยีและมีการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากนัก 2) แพลตฟอร์มระบบการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาเหมาะสมกับนักศึกษา โดยมีโครงสร้างที่
ประกอบด้วยเว็บไซต์ ฐานข้อมูลอาจารย์และนักศึกษา บันทึกความรู้ แบบประเมินความรู้ กระดานสนทนา คลัง
ความรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร และภาพกิจกรรมต่าง ๆ โดยกระบวนการของแพลตฟอร์มระบบการจัดการเรียนรู้
รายวิชาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาแบ่งตามขั้นตอนของการจัดการความรู้ ได้แก่ (1) การ
กำหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้ (2) การแสวงหาความรู้ (3) การสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (4) การจัดเก็บและ
สืบค้นความรู้ และ (5) การถ่ายโอนและใช้ประโยชน์จากความรู้ นอกจากนี้ ต้นแบบที่ได้จะช่วยให้นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะในการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คำสำคัญ: แพลตฟอร์มระบบการจัดการเรียนรู้, การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา, บัณฑิตศึกษา,  
  นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
 
ABSTRACT 

The objectives of this research project were: 1) to build, test and used a prototype of 
Online Learning Management System Platforms for Professional Educational Administration 
Practicum; 2) to present an Online Learning Management System Platforms for Professional 

 
1 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์ 
2 สถาบันนวัตกรรมทางการศึกษา สมาคมส่งเสริมการศึกษาทางเลือก 
3 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์ 
4 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
* Corresponding Author, E-mail: napattararat@g.swu.ac.th 
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Educational Administration Practicum of graduate students, Rajamangala University of 
Technology Rattanakosin. The target group studied were the students in Master of Education 
Program in Educational Administration Innovation, College of Innovation Management, 
Rajamangala University of Technology Rattanakosin, for a total of 45 graduate students in 2020. 
The research methodology was as follow: 1) design and development; 2) system quality 
assessment and evaluated by five experts; 3) tested by students over a month period and 
research about satisfaction; 4) efficiency improved by lecturers and graduate students using 
interviewed techniques. The research results were as follows: 1) the subjects were satisfying the 
prototype of the Online Learning Management System Platforms for Educational Administration 
Theory and Innovation because it was practical and not complicated and 2) the structure of this 
Learning Management System Platforms for Professional Educational Administration Practicum 
consisted of a content web site, lecturer and students database, knowledge evaluation model, 
knowledge memorandum, web board, knowledge asset, document download and gallery. The 
process of Online Learning Management System Platforms for Professional Educational 
Administration Practicum which based on dividing of process of knowledge management 
comprises: (1) Knowledge Identification; (2) Knowledge Acquisition; (3) Knowledge Creation and 
Exchange; (4) Knowledge Storage and Retrieval; and (5) Knowledge Transfer and Utilization. 
Moreover, the prototype can support the graduate students of Professional Educational 
Administration Practicum and improves their skill performances. 
Keywords: online learning management system platforms,  
    professional educational administration practicum, graduate studies,  
    educational administration innovation 
 
บทนำ 
 ปัจจุบันเป็นยุคเศรษฐกิจฐานความรู ้ (Knowledge-Based Economy) ดังนั ้นการดำเนินงานและ
กิจกรรมต่าง ๆ จำเป็นต้องใช้ความรู้มาสร้างกระบวนการและผลผลิตให้เกิดมูลค่าเพิ่ม การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) มีความหมายครอบคลุมเทคนิคและกลไกต่าง ๆ มากมายเพื่อสนับสนุนให้
การทำงานของแรงงานความรู ้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น (Davenport & Michelman, 2018) ศาสตราจารย์
วิจารณ์ พานิช (2558) ได้อธิบายว่า การจัดการความรู้เป็นการเรียนรู้แบบใหม่ที่ใช้การปฏิบัติเป็นตัวนำเพ่ือทำให้
เกิดประสบการณ์และเน้นความรู้ที่เป็นความรู้ในตัวคนเป็นหลัก กลไกดังกล่าว ได้แก่ การรวบรวมความรู้ที่
กระจัดกระจายมาไว้ที่เดียวกัน การสร้างบรรยากาศให้คนคิดค้น เรียนรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ การจัดระเบียบ
ความรู้ และการใช้ระบบไอซีที (Information and Communication Technology System : ICT System) 
เพ่ือรวบรวมความรู้และรายชื่อผู้มีความรู้ในด้านต่าง ๆ และสำคัญที่สุดคือการสร้างช่องทางและเงื่อนไขให้มนุษย์
เกิดการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายโอนความรู้ระหว่างกันทุกที่ทุกเวลา เพ่ือให้สามารถนำความรู้นั้นไปใช้พัฒนางานของ
ตนให้เกิดสัมฤทธิ ์ผล ระบบไอซีทีเป็นเรื ่องที ่เกี ่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่ (Laudon & 
Laudon, 2018) พัฒนาการของระบบไอซีทีก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมเป็นอย่างมาก 
รวมถึงกลายเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นในการใช้งานทุกองค์กร กล่าวได้อีกว่าโลกได้เข้าสู่ยุคสังคมอิเล็กทรอนิกส์
อย่างสมบูรณ์และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร้ขีดจำกัด (Jon, 2018)  

ในระบบการศึกษาได้นำระบบไอซีทีมาช่วยในการพัฒนาการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น โดยไอซีทีจึงมีผลต่อระบบ
การศึกษาโดยตรงจะเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรอบรู้ จัดระบบประมวลผล ส่งผ่าน และ
สื่อสารด้วยความเร็วสูงและปริมาณมาก นำเสนอและแสดงผลด้วยสื่อต่าง  ๆ ทั้งทางด้านข้อมูล กราฟิก เสียง 
และมัลติมีเดีย อีกทั้งสามารถสร้างระบบปฏิสัมพันธ์หรือใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะทำให้การเรียนรู้ยุค
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ใหม่ประสบผลสำเร็จได้ และหากพิจารณาการเรียนรู้ยุคใหม่ที่มีความรู้มากมายมหาศาล การเรียนรู้ยุคใหม่จะใช้
ขุมความรู้ระดับโลก แหล่งความรู้เกิดข้ึนตลอดเวลา จำนวนมากและกระจายอยู่ท่ัวโลก การเรียนรู้ในยุคใหม่ต้อง
เรียนรู้ให้ได้มากและรวดเร็ว อีกทั้งต้องสามารถแยกแยะ ค้นหา ข่าวสาร และการแสวงหาสิ่งที่ต้องการได้ตรง
ตามความต้องการ (พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, 2553) ส่วนแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ หมายถึง การ
นำระบบไอซีทีมาประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอนโดยการนำความรู้ที ่มีอยู่หรือได้เรียนรู้มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้หลายด้าน เช่น การพัฒนาองค์ความรู้ 
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การเป็นชุมชนที่มีความเอื้ออาทรระหว่างกันเมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกัน 
รวมถึงการตอบสนองความต้องการของผู้เรียนผ่านกระบวนการสำคัญ เช่น การออกแบบ การสร้าง การรวบรวม 
การแลกเปลี ่ยน และการนำความรู ้ไปใช้งาน (ดรุณี ปัญจรัตนากร และคณะ , 2563) การพัฒนาต้นแบบ
แพลตฟอร ์มระบบบร ิหารจ ัดการเร ียนร ู ้ เก ี ่ยวก ับระเบ ียบว ิธ ีการว ิจ ัยทางการศ ึกษาสามารถสรุป
กระบวนการพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การ
กำหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู้ (Identification) ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาความรู้ (Acquisition) ขั้นตอนที่ 3 การสร้าง
ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Creation and Exchange) ขั้นตอนที่ 4 การจัดเก็บและสืบค้นความรู้ (Storage 
and Retrieval) และ ขั ้นตอนที ่ 5 การถ่ายโอนและใช้ประโยชน์จากความรู ้ (Transfer and Utilization) 
ตามลำดับ (พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, 2554)  
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มองเห็นความสำคัญของระบบไอซีทีโดย
สนับสนุนให้มีการนำไอซีทีมาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาไปสู่ความรู้ในระดับที่
สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 และเป็นไปตาม
แผนแม่บทไอซีทีฉบับที่ 3 (ICT Master Plan 3) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 จึงสนับสนุนให้
มีการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมากขึ้น เนื่องจากการเชื่อมโยงข้อมูลทั่วโลกทำให้เป็นถนนเส้นทางใหม่ของ
การศึกษา ถนนสายนี้เป็นสายหลักที่ผู้คนทั่วโลกใช้เป็นเส้นทางเพื่อไปสู่ขุมทรัพย์ทางปัญญาและพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้ใหม่ ดังนั้นกระทรวงจึงได้กำหนดนโยบายและมาตรฐานการส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา
และหน่วยงานทางการศึกษาดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมการพัฒนาไอซีทีเพ่ือการศึกษาทางไกล แพลตฟอร์ม
ทางการศึกษา โดยจัดให้ผู ้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้
แพลตฟอร์มทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มทางการศึกษา
เพ่ือช่วยสอนและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2562) 
ดังนั้นในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 จึงกำหนดแนวทางใน
การดำเนินงานกำกับดูแลและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา โดยกำหนดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู ้บริหาร
สถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ให้มีอำนาจหน้าที่กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้ง 
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา 
กำหนดให้วิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพควบคุม ประกอบด้วย 1) วิชาชีพครู 2) วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
3) วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา และ 4) วิชาชีพควบคุมอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังนั้นการเรียนการสอน
หลักสูตรดังกล่าวในสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีความเข้มงวดในการพัฒนานิสิตนักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ 
ประสบการณ์ และจรรยาบรรณตามข้อกำหนดที่องค์กรทางวิชาชีพกำหนดไว้ 
 การปฏ ิบ ัต ิ การว ิ ชาช ีพการบร ิหารการศ ึ กษา  (Professional Educational Administration 
Practicum) เป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งหลายสถาบันมีการจัดการเรียนการสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นวิชาบังคับ เนื่องจากเป็นวิชาที่เน้นการศึกษา สังเกต และฝึกปฏิบัติโดยการมีสว่น
ร่วมในการบริหารงานต่าง ๆ ในสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน การ
ประเมินผล การตัดสินใจ และจัดกิจกรรมการบริหารอื่น ๆ ตามที่อาจารย์ผู้สอนกำหนดและมีการศึกษาดูงาน 
รวมถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการบริหารการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาในการบริหารการศึกษา การฝึกปฏิบัติการ
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วิชาชีพบริหารการศึกษาไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง การเรียนรู้ส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกปฏิบัติการปกติ ซึ่งพบว่าทำให้
เกิดอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมากถ้าไม่มีแหล่งข้อมูลสนับสนุน ดังนั้นการพิจารณานำการใช้สื่อ
การเรียนรู้บนเว็บซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการกระบวนการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและ
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน โดยเป็นการจัดหาอุปกรณ์การสอนเสริมหรือ e-Coursewares ซึ่งก็คือการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองตามอัธยาศัยมาสนับสนุนการจัดการความรู้จะช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษาได้  
 จากแนวคิดดังกล่าวทำให้คณะผู้วิจัยสนใจพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้เกี่ยวกับ
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา ซึ่งจะปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ด้วยการใช้แพลตฟอร์มของระบบไอซีทีมาสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อมุ่งสู ่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู ้ที ่สมบูรณ์ การออกแบบและพัฒนานี ้นำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาโดยมีมิติ
ประกอบด้วย 1) สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 2) ระบบสนับสนุนการจัดการความรู้ ได้แก่ คลังความรู้ บันทึก
ความรู้ และแบบประเมินความรู้ 3) ฐานข้อมูลอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนการบริการวิชาการ 4) กระดาน
ข่าวอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 5) เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย (e-MIS) ดังนั้นต้นแบบ
ระบบจะเป็นแบบจำลองระบบจัดการความรู้ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์และการให้บริการ ตลอดจนการประเมิน
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้เรียน การปรับปรุงสมรรถนะตามข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ระบบต้นแบบ
มีรูปแบบเหมาะสมกับการให้บริการผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษา สามารถนำไปใช้งานได้จริง ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน และก่อให้เกิดการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือสร้าง ทดสอบ ทดลองใช้ และประเมินต้นแบบแพลตฟอร์มระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชา
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา  

2. เพื่อนำเสนอแพลตฟอร์มระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการ
บริหารการศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  
 การวิจัยเรื ่อง “การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชาการฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพการบริหารการศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา” ครั้งนี้เป็นการวิจัย
และพัฒนา (Research and Development : R&D) โดยมีองค์ประกอบการดำเนินการวิจัยดังนี้ 
กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)  

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู ้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 45 คน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนที่ศาลายาและพ้ืนที่วิทยาเขตวังไกลกังวล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แพลตฟอร์มระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชาการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา (3) แบบประเมินคุณภาพของแพลตฟอร์มโดยผู้เชี่ยวชาญ และ (4) 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อแพลตฟอร์มระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โดยศึกษาจากงานวิจัย
ของ พงษ์ศักดิ ์ ผกามาศ และ ปรางทิพย์ เสยกระโทก (2556) การสร้างและตรวจสอบเครื ่องมือที ่ เป็น
แบบสอบถามจะเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ตลอดจนความ
เหมาะสมของภาษาและการใช้ถ้อยคำแล้วนำไปทดลองใช้ จากนั้นนำมาทดสอบหาค่าความเที่ยงโดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) และหาค่าอำนาจจำแนกรายข้อโดยหาค่า 
Item Total Correlation ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .976 
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ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่ (1) ศึกษาหลักสูตร/รายวิชาและวิเคราะห์
เนื้อหารายวิชาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา (2) กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพของคุรุสภาเพ่ือกำหนดขอบข่ายเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียน (3) กำหนดรูปแบบในการนำเสนอเนื้อหา 
(4) เข ียนผังงาน (Flowchart) บทเร ียนออนไลน์เพื ่อกำหนดช่องทางการสื ่อสารภายใน  (5) ออกแบบ 
Storyboard ตามโครงสร้างแบบลำดับชั้นโดยใช้เทคนิคการจัดการความรู้ (6) พัฒนารูปแบบโดยใช้ LMS Tool 
Box และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (7) นำแพลตฟอร์มไปทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข และ (8) ประเมินคุณภาพ
และหาประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม 

ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 
1. ขั ้นการออกแบบและพัฒนาต้นแบบ โดยการใช้ซอฟต์แวร์สนับสนุนการเร ียนรู ้ ( Learning 

Management System) และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน         
2. ขัน้การตรวจสอบคุณภาพและความเหมาะสมของแพลตฟอร์มโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน  
3. ขั ้นการทดลองใช้โดยนักศึกษาเป็นเวลา 1 เดือน และทดสอบความพึงพอใจในการใช้งานโดย

นักศึกษา จำนวน 45 คน  
4. ขั้นการปรับปรุงสมรรถนะของแพลตฟอร์มโดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา

ที่ทดลองใช้เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยแพลตฟอร์มระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชา
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาในขั้นตอนสุดท้าย 

สถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล 
1. สถานที่ทำการทดลอง ได้แก่ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ พ้ืนที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม และพ้ืนที่วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2. การเตรียมการทดลอง ได้แก่ (1) ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลและทดลองใช้ระบบ ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2563 (2) เตรียมต้นแบบที่พัฒนาแล้วใส่ไว้ในเว็บไซต์ RCIM Online ส่งข้อมูลขึ้นเครื่องแม่ข่าย และ
ทดสอบการใช้งาน และ (3) เตรียมสถานที่ คอมพิวเตอร์ และกำหนดเวลาที่ทำการทดลอง  

3. การดำเนินการทดลอง โดยการนำต้นแบบแพลตฟอร์มที่ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วไป
ทดลองใช้เพ่ือประเมินหาประสิทธิภาพโดยมีการทดลองตามรูปแบบดังนี้ 

- ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Testing) โดยใช้การสุ่มอย่างง่ายและนำไปปรับปรุงแก้ไข  
- ทดลองกลุ่มย่อย (Small Group Testing) โดยใช้การสุ่มอย่างง่ายและนำไปปรับปรุงแก้ไข 
- ทดลองภาคสนาม (Field Testing) ได้แก่ 1) นำต้นแบบไปให้นักศึกษาทดลองใช้เป็นเวลา 1 เดือน 

โดยจัดประชุมให้ความรู้ก่อนการทดลอง 2) สัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ใช้งานสม่ำเสมอ
เกี่ยวกับการใช้งานและ 3) วิเคราะห์ผลสัมภาษณ์ สรุปในลักษณะความเรียง และปรับปรุงแก้ไขแพลตฟอร์มให้มี
ความเหมาะสมและสมบูรณ์ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติโดยดำเนินการตามลำดับดังนี้ 
1) การประเมินคุณภาพของแพลตฟอร์ม 3 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านองค์ประกอบของแพลตฟอร์ม 

(2) ด้านการออกแบบหน้าจอและเนื้อหา และ (3) ด้านการใช้งาน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไอซีทีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา จำนวน 10 คน และความพึงพอใจโดยนักศึกษา จำนวน 45 คน โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ค่าสถิติโดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2) นำผลการประเมินคุณภาพต้นแบบจากผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3) วิเคราะห์ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการใช้งานแพลตฟอร์มต้นแบบโดยการสรุป
ในลักษณะความเรียง ตัวอย่างของต้นแบบแพลตฟอร์มระบบการจัดการเรียนรู ้ออนไลน์รายวิชาการฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาแสดงดังภาพที่ 1 ถึงภาพที่ 3 ตามลำดับ ต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 1 การเข้าสู่ระบบ RCIM Online 
 

 
ภาพที่ 2 หน้าหลักของต้นแบบแพลตฟอร์มระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ รายวิชาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ

การบริหารการศึกษา 
 

     

  
ภาพที่ 3 ตัวอย่างแพลตฟอร์มระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ 
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สรุปผลการวิจัย 
 การออกแบบ ทดสอบ ทดลองใช้ และประเมินต้นแบบแพลตฟอร์มระบบการจัดการเรียนรู้ ออนไลน์
รายวิชาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษา มีผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพต้นแบบแพลตฟอร์มตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏผลดัง
ตารางที่ 1 ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานโดยนักศึกษา ปรากฏผลดังตารางที่ 2 ตามลำดับ  

 1.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญปรากฏผลดังนี้  
  จากการประเมินคุณภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์ประกอบของแพลตฟอร์ม 

ด้านการออกแบบหน้าจอและเนื้อหา และด้านการใช้งาน พบว่า คุณภาพของระบบที่นำเสนอนี้อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน (�̅�=4.01) เมื่อพิจารณารายด้าน 3 ด้าน พบว่า ด้านองค์ประกอบของแพลตฟอร์ม 7 รายการ ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (�̅�=3.99) เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ 1) เว็บไซต์ 2) กระดานสนทนา 
และ 3) บันทึกความรู้ ตามลำดับ และอยู่ในระดับปานกลาง 1 รายการ คือ ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการ
ออกแบบหน้าจอและเนื้อหา 8 รายการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.08) เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อย 3 ลำดับ คือ 1) เนื้อหาและความสอดคล้อง 2) หน้าจอโดยภาพรวม และ 3) สีตัวอักษรกับพื ้นหลัง 
ตามลำดับ และอยู่ในระดับปานกลาง 1 รายการ คือ ระบบมัลติมีเดีย ส่วนด้านการใช้งาน 7 รายการ ภาพรวม
อยู่ในระดับมากเช่นกัน (�̅�=3.96)  เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ 1) ส่วนการเชื่อมโยง 2) 
วิธีการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และ 3) ระบบ Back End ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 

หัวข้อประเมิน �̅� S.D. 
ด้านองค์ประกอบของแพลตฟอร์ม 1.เว็บไซต์ 

2.บันทึกความรู้ 
3.การวัดและประเมินความรู้ 
4.กระดานสนทนา 
5.คลังความรู้ 
6.การดาวน์โหลดเอกสาร 
7.ภาพกิจกรรมต่าง ๆ 

4.28 
4.17 
3.65 
4.26 
4.05 
3.74 
3.48 

0.65 
0.55 
0.55 
0.65 
0.55 
0.55 
0.50 

ด้านการออกแบบหน้าจอและเนื้อหา 8.เนื้อหาและความสอดคล้อง 
9.รูปแบบและขนาดตัวอักษร 
10.สีตัวอักษรกับพ้ืนหลัง 
11.ภาพและเสียงประกอบ 
12.ระบบมัลติมีเดีย 
13.คำสั่งและคู่มือการใช้งาน 
14.หน้าจอโดยภาพรวม 
15.กระบวนการออกแบบ 

4.62 
4.12 
4.18 
4.08 
3.48 
3.55 
4.46 
4.22 

0.65 
0.55 
0.65 
0.55 
0.45 
0.50 
0.50 
0.55 

ด้านการใช้งาน 16.ระบบสมาชิก 
17.ระบบ Back End 
18.ส่วนการเชื่อมโยง 
19.ส่วนการปฏิสัมพันธ์ 
20.ระบบการค้นหา 
21.วิธีการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ 

3.75 
4.10 
4.24 
3.48 
3.88 
4.23 

0.45 
0.55 
0.45 
0.65 
0.65 
0.45 

รวม  4.01 0.55 
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 1.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจโดยนักศึกษาปรากฏผลดังนี้ 
 จากการประเมินความพึงพอใจของการใช้ระบบโดยนักศึกษา 3 ด้าน ได้แก่ ด้านองค์ประกอบของ

แพลตฟอร์ม ด้านการออกแบบหน้าจอและเนื้อหา และด้านการใช้งาน พบว่า คุณภาพของระบบที่นำเสนอนี้
อยู่ในระดับมากทุกด้าน (�̅�=4.11) เมื่อพิจารณารายด้าน 3 ด้าน พบว่า ด้านองค์ประกอบของแพลตฟอร์ม 7 
รายการ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.11) เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ 1) บันทึก
ความรู้ 2) เว็บไซต์ และ 3) ภาพกิจกรรมต่าง ๆ ตามลำดับ ด้านการออกแบบหน้าจอและเนื้อหา 8 รายการ 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.10) เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ 1) เนื้อหาและความ
สอดคล้อง 2) คำสั่งและคู่มือการใช้งาน และ 3) ภาพประกอบ ตามลำดับ ส่วนด้านการใช้งาน 7 รายการ 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน (�̅�=4.12) เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลำดับ คือ 1) วิธีการ
นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ 2) ส่วนการปฏิสัมพันธ์ และ 3) ระบบนำเข้าสู่บทเรียน ตามลำดับ 
 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษา 

หัวข้อประเมิน �̅� S.D. 
ด้านองค์ประกอบของแพลตฟอร์ม 1.เว็บไซต์รายวิชา 

2.บันทึกความรู้ 
3.การวัดและประเมินความรู้ 
4.กระดานสนทนา 
5.คลังความรู้ 
6.การดาวน์โหลดเอกสาร 
7.ภาพกิจกรรมต่าง ๆ 

4.26 
4.28 
4.08 
4.13 
3.91 
3.87 
4.14 

0.73 
0.57 
0.68 
0.58 
0.62 
0.45 
0.43 

ด้านการออกแบบหน้าจอและเนื้อหา 8.เนื้อหาและความสอดคล้อง 
9.รูปแบบและขนาดตัวอักษร 
10.สีตัวอักษรกับพ้ืนหลัง 
11.ภาพประกอบ 
12.เสียงประกอบ 
13.ระบบมัลติมีเดีย 
14.คำสั่งและคู่มือการใช้งาน 
15.หน้าจอโดยภาพรวม 

4.33 
4.18 
4.19 
4.27 
3.48 
3.88 
4.32 
4.28 

0.56 
0.57 
0.68 
0.48 
0.67 
0.58 
0.59 
0.72 

ด้านการใช้งาน 16.ระบบสมาชิก 
17.ระบบการค้นหา  
18.ระบบนำเข้าสู่บทเรียน  
19.ส่วนการเชื่อมโยง 
20.ส่วนการปฏิสัมพันธ์ 
21.วิธีการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ 

4.02 
3.98 
4.07 
3.45 
4.14 
4.34 

0.59 
0.55 
0.81 
0.63 
0.56 
0.74 

รวม  4.11 0.62 
 
 ส่วนที่ 2 ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อต้นแบบแพลตฟอร์มระบบการ
จัดการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 5 ประเด็น ปรากฏผลดังนี้ 
 1) ความรู้และการนำไปใช้งานพบว่า อาจารย์และนักศึกษามีแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับระบบการ
จัดการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษา ระบบสามารถ
ตอบสนองต่อการใช้งานและการดำเนินกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพรวมถึงการนิเทศการศึกษา โดย
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเตรียมตัวเป็นผู้บริหารการศึกษาได้ในอนาคต  
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 2) พฤติกรรมและการตอบสนองพบว่า อาจารย์ใช้แพลตฟอร์มในการกำหนดรูปแบบกิจกรรมการฝึก
ปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาของคุรุสภาและใช้ในการนิเทศเพ่ือ
ประเมินผลการศึกษาในรายวิชา ส่วนนักศึกษาใช้แพลตฟอร์มในการเรียนการสอน ค้นหา บันทึกความรู้จากการ
ปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติการนิเทศการศึกษา กระดานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนประเมินความรู้ได้ผลตามกระบวนการ
จัดการความรู้ ซึ่งสามารถพัฒนาตนเองและเพ่ิมประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารการศึกษาได้เป็นอย่างดี 
 3) การมีส่วนร่วมพบว่า อาจารย์และนักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้สื ่อการเรียนการสอนออนไลน์ 
แพลตฟอร์มสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้ามาใช้งานเพื่อทำให้เกิดบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนและ
ถ่ายทอดความรู้ร่วมกันในสังคมออนไลน์ 
 4) ผลการใช้งานพบว่า อาจารย์และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้งานแพลตฟอร์มโดยมีการนำ
ความรู้ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของสมาชิกคนอื่นไปปรับใช้บ้าง ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดทักษะการเรียนรู้
ด้านการบริหารการศึกษามากยิ่งขึ้น 
 5) ปัญหาและข้อเสนอแนะพบว่า อาจารย์และนักศึกษาต้องการให้มีระบบการปรับแต่งหน้าจอด้วย
ตนเองให้สวยงามและน่าดึงดูดใจมากขึ ้นเมื ่อเข้าใช้งานระบบเช่นเดียวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์อื ่น ๆ 
โดยทั่วไป นอกจากนี้ควรเพ่ิมส่วนการบันทึกเพ่ือทำรายงานสรุปในรูปแบบมาตรฐาน 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 จากการพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
การบร ิหารการศึกษาสำหร ับบัณฑิตศึกษาสาขาว ิชานว ัตกรรมการบร ิหารการศึกษา สามารถสรุป
กระบวนการพัฒนาแพลตฟอร์มประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดสิ่งที ่ต้องเรียนรู้  (Identification) เพื ่อให้มองเห็นภาพรวมของความรู ้ที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่นำเสนออย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ได้เลือกเนื้อหาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการ
บริหารการศึกษามาเป็นหัวข้อหลัก 
 ขั้นตอนที่ 2 การแสวงหาความรู้ (Acquisition) คือ การนำเอาข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องมาสร้างเอกสารให้มีคุณค่า ในขั้นนี้ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา
มาสร้างระบบต้นแบบโดยพัฒนาเป็นเว็บไซต์ สื่อการเรียนรู้ การสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน และการนิเทศการศึกษาผ่านระบบอนนไลน์ 
 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Creation and Exchange) คือ การดึงความรู้ฝัง
ลึกซึ่งเกิดจากประสบการณ์และการทำงานมาสร้างเป็นความรู้ชัดแจ้งหรือองค์ความรู้ใหม่ในรูปของสื่อต่าง  ๆ 
และการสร้างชุมชนปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ในขั้นนี้จะดำเนินการเรียนการสอนผ่านระบบต้นแบบผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินกิจกรรมที่กำหนด ตอบคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา การทดสอบ และ
การนำเสนอรายงานการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
 ขั้นตอนที่ 4 การจัดเก็บและสืบค้นความรู้ (Storage and Retrieval) ซึ่งเป็นการสร้างฐานข้อมูลทาง
การศึกษาเพื่อให้ผู้เรียน อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไปเข้ามาใช้ประโยชน์ตามความต้องการ โดยระบบฐานข้อมูล
สามารถจัดเก็บและสืบค้นได้โดยสร้างระบบสมาชิก เพ่ือให้ผู้สนใจได้เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 ขั้นตอนที่ 5 การถ่ายโอนและใช้ประโยชน์จากความรู้ (Transfer and Utilization) ซึ่งเป็นการกระจาย
ความรู้ให้เกิดข้ึนเพื่อให้เกิดเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนผ่านขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 มาแล้วก็จะตรวจสอบ
ผลการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะชนต่อไป 
  ส่วนประเด็นการอภิปรายผลการวิจัยมีส่วนสำคัญที่ควรนำมาอภิปรายดังต่อไปนี้ 
 1. ต้นแบบแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้นำกรอบแนวคิดในการพัฒนาจากแนวคิดของ Denford 
และ Chan (2011) มาออกแบบโดยมีขั้นตอนดังนี้ (1) การวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา (2) การออกแบบระบบโดย
จัดลำดับเนื้อหา จำแนกหัวข้อวิชาตามหลักการเรียนรู้ กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ กำหนดแหล่งค้นคว้าที่
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เกี่ยวข้อง การสร้างห้องเรียนรู้เสมือนจริง และการประมวลความรู้ (3) การพัฒนาระบบโดยยึดหลัก 4Is คือ 
Information, Interactive, Individual และ Immediate Feedback (4) การใช้ระบบดำเนินการเรียนการสอน
โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารที่จัดไว้ และ (5) การทดสอบหาประสิทธิภาพของระบบโดยพิจารณาจากความ
คิดเห็นของนักศึกษาเป็นหลัก ดังนั้นสามารถยืนยันได้ในประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นได้เป็นอย่างดี 
โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Deng & Ma (2018) และ สุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล และคณะ (2563) ที่พบว่าการ
ออกแบบองค์ประกอบและขั้นตอนการพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู้ที่ดีจะช่วยให้สามารถสร้างระบบการ
จัดการเรียนรู้ทีม่ีคุณภาพในระดับสากลได้ 
 2. ผลการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่า แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมาก 
แสดงว่าต้นแบบที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ได้จริง ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากผู้วิจัยพัฒนาบทเรียนอย่าง
เป็นระบบตั้งแต่การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้กระบวนการ ADDIE ซึ ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นจึงนำไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือประเมินหาประสิทธิภาพและนำผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไข 
ซึ่งเป็นวิธีการดำเนินการผลิตสื่อตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการอาศัยการทดลองใช้
และปรับแก้ให้สมบูรณ์ที่สุด เพ่ือให้ได้ต้นแบบหรือแพลตฟอร์มทางการศึกษาที่ดีและผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหา
รายวิชามากยิ่งขึ้น (Sturm et al., 2017; ปรีชา ศรีซองเชศ และคณะ, 2563; Biswas, 2020) อย่างไรก็ตามก็
ควรปรับปรุงในประเด็นของการผสมผสานมัลติมีเดียและกราฟิกบางส่วน ทั้งนี้เพื่อให้แพลตฟอร์มมีความ
สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการเรียนรู้ให้มากยิ่งขึ้น  
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจโดยนักศึกษาพบว่า แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจในระดับ
มาก ซึ่งแสดงว่านักศึกษาสามารถเรียนรู้และปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงสามารถสนับสนุนการจัดการความรู้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Oliveira 
& et al. (2016), Alim et al., (2019) และ พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ และ เศรษฐชัย ชัยสนิท (2562) ที่พบว่าการ
พัฒนาระบบและแพลตฟอร์มทางการศึกษาที่ดีต้องมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ คือ แหล่งข้อมูล แหล่ง
สนับสนุน และกิจกรรมการเรียนรู้ โดยสามารถสร้างรูปแบบการเรียนรู้เสมือนจริงได้ ดังนั้นต้นแบบที่พัฒนาขึ้นมี
องค์ประกอบครบถ้วนที่ใช้เป็นระบบสนับสนุนการจัดการความรู้ในรายวิชานี้ได้เป็นอย่างดี 
 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์รายวิชา
การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษาสำหรับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา” 
ตามวิธีการที่ได้นำเสนอมานี้ จึงมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพที่เพียงพอสำหรับการนำแพลตฟอร์มต้นแบบการเรียนรู้นี้
ไปใช้งานได้จริงในระดับบัณฑิตศึกษา ก่อให้เกิดการบริหารจัดการความรู้ที่เกิดประสิทธิผลได้จริง ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  ผลการวิจัย
สามารถนำไปใช้ปรับปรุงสมรรถนะของแพลตฟอร์มให้สามารถใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพดีขึ้นและสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนารายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้และพัฒนา  

1) การพัฒนาระบบหรือแพลตฟอร์มทางการศึกษาจำเป็นต้องใช้ทีมงานพัฒนาที่มีคุณภาพเพื่อให้ได้
ระบบการจัดการความรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 

2) เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนรู ้เกิดความรวดเร็วและคุ ้มค่า ควรจัดให้มีการฝึกทักษะก ารใช้
โปรแกรมเบราว์เซอร์หรือเครื่องมือสนทนาก่อนการเรียนเสมอเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ 
รูปแบบ วิธีการที่ถูกต้องในการใช้งาน และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนด้วยตนเอง  

3) ควรเพิ่มรายละเอียดที่เหมาะสมกับรายวิชา เช่น เว็บไซต์หรือลิงค์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงส่วนปฏิสัมพันธ์
กระดานสนทนาแบบแอกทีฟ ระบบการแจ้งเตือน และคู่มือการใช้ฝึกปฏิบัติการในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อฝึก
ปฏิบัติการให้กับผู้เรียนแบบเชิงลึกและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  
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4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรเลือกใช้ตัวอักษร กราฟิก เสียง มัลติมีเดีย 
และการประชุมออนไลน์อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้ที่ทันต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงและการประมวลผลต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ได้ออกแบบไว้ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนนี้ให้มีองค์ประกอบที่จะใช้เป็นสื ่อการเรียนรู้
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น จะทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำมาปรับปรุงแพลตฟอร์มการเรียนรู้และการจัดการเรียนการ
สอนออนไลนใ์ห้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

2) ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีกเพื่อเป็น
การเพ่ิมทรัพยากรการเรียนรู้สมัยใหม่สำหรับการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาประเทศไทยต่อไป  
 3) ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่สามารถดำเนินการ
ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพแบบออนไลน์ทั้งการเก็บข้อมูล การนิเทศการศึกษา การประเมินผลการฝึก และการ
รายงานผลในรูปแบบมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์พลิกผัน 
 
กิตติกรรมประกาศ  

บทความวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่จากสถาบันนวัตกรรมทางการศึกษา 
สมาคมส่งเสริมการศึกษาทางเลือก และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 
รายการอ้างอิง  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. (2562). ยุทธศาสตร์กระทรวง ปีงบประมาณ 2563. เข้าถึงได้จาก: 

https://www.mhesi.go.th/home/index.php/aboutus/stg-policy/437-2563. (สืบค้นเมื่อ มกราคม 2564). 
ดรุณี ปัญจรัตนากร เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ และ จร ประสงค์สุข. (2563). การพัฒนาแพลตฟอร์มระบบบริหาร

จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา. หน้า 1-8. ใน: การประชุมวิชาการและเผยแพร่
ผลงานวิจัยคัดสรรสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ระดับชาติ. วันท่ี 1-2 กุมภาพันธ์ 2563. นครราชสีมา. 

ปรีชา ศรีซองเชศ สุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล ดรุณี ปัญจรัตนากร และ พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ. (2563). การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับนักเรยีนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6. หน้า 
609-623. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4. วันที่ 17 ธันวาคม 2563. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี. ปทุมธาน.ี  

พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ. (2553). ระบบไอซีทีและการจัดการยุคใหม่. สำนักพิมพ์ Witty. กรุงเทพมหานคร. 
พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ. (2554). การจัดการความรู้: เครื่องมือพัฒนาองค์กรตามแนวทางการบริหารสมัยใหม่. วารสารวิชาการและ

วิจัยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 3(1): 151-169. 
พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ และ ปรางทิพย์ เสยกระโทก. (2556). การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบมีปฏิสัมพันธ์รายวิชาระบบไอซี

ทีและการจัดการยุคใหม่. วารสารสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 31(1): 25-43. 
พงษ์ศักดิ ์ ผกามาศ และ เศรษฐชัย ชัยสนิท. (2562). การพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา. วารสารศรีปทุมชลบุรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 16(2): 46-57. 
วิจารณ์ พานิช. (2558). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษท่ี 21. นวัตกรรมการเรียนรู้. 2: 11-12. 
สุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล ดรุณี ปัญจรัตนากร และ พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ. (2563).  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเรียนรู ้เพื่อ

สนับสนุนการศึกษาทางเลือกสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา . หน้า 55-56. ใน: การประชุมสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ. วิชาการ) ครั้งท่ี 1. วันท่ี 3 สิงหาคม 2563. นครปฐม. 

Alim, N. Linda, W., Gunawan, F. and Saad, M.S. (2019). The Effectiveness of Google Classroom as an 
Instructional Media: A case of State Islamic Institute of Kendari, Indonesia. Humanities & Social 
Sciences Reviews. 7(2): 240-246.  

Biswas, P. (2 0 2 0 ) .  Develop Learning Management System Without Breaking a Sweat. Retrieved from 
https://www.unifiedinfotech.net/blog/LMS/. (Retrieved December 2020). 

  Davenport, T. and Michelman, P. (2018). Management on the Cutting Edge. The MIT Press. pp. 3–10.  



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (ควอท)  วันท่ี 25-26 มีนาคม 2564 
 

166 
  

Deng, L. and Ma, W. (2018). New Media for Educational Change. Springer. pp. 3-11. 
Denford, J. and Chan Y.E. (2011). Knowledge Strategy Typologies: Defining Dimensions and Relationships. 

Knowledge Management Research and Practice. 9(2): 102-119. 
Jon, A.J. (2018). Knowledge Management as a Strategic Asset. Emerald Publishing Limited. pp. 45-74. 
Laudon, K.C. and Laudon, J.P. (2018). Management Information Systems. 14th Edition. Pearson Education Indochina. 
Oliveira, P. Cunha, C. and Nakayama, M. (2016). Learning Management Systems and e-Learning Management: 

An Integrative Review and Research Agenda. Journal of Information Systems and Technology 
Management. 13(2): 27-44. 

Sturm, U. and Laudon, J.P. (2017). Defining Principles for Mobile Apps and Platforms Development in Citizen 
Science (Workshop Report). Research Ideas and Outcomes. CrossMark Open Access, pp. 1-12. 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (ควอท)  วันท่ี 25-26 มีนาคม 2564 
 

167 
  

การศึกษาองค์ประกอบของการจัดองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัล 
ในระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย 

The Study of Elements of Educational Innovative Organization in the Digital Era 
at the Higher Education Level Appropriate for Thailand 

สุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล1* และพงษ์ศักดิ์ ผกามาศ2 

 
บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั ้งนี ้เพื ่อการศึกษาองค์ประกอบของการจัดองค์กรแห่งนวัตกรรมทาง
การศึกษายุคดิจิทัลในระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย การวิจัยใช้ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 25 สถาบัน จำนวน 25 คน 
จากการเลือกผู้บริหารแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างแบบเปิด การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสารัตถภาพและสัมพันธภาพ วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) 
ขั้นการศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) ขั้นการเก็บข้อมูลและกำหนดองค์ประกอบ 3) ขั้นการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบ และ 4) ขั้นการตรวจสอบและยืนยันองค์ประกอบที่เหมาะสมโดยการ
สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า องค์ประกอบของการจัดองค์กรแห่งนวัตกรรมทาง
การศึกษายุคดิจิทัลในระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยมีองค์ประกอบที่สำคัญ 7 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) การกำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่จะนำไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา 2) การกำหนด
โครงสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสม 3) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนนวัตกรรมทาง
การศึกษาทุกมิติ 4) รูปแบบ กระบวนการ และการปฏิบัติที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 5) ทีมผู้นำ
เชิงนวัตกรรมที่มุ่งมั่นไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 6) บรรยากาศ ระบบนิเวศ 
และทีมงานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา และ 7) การส่งเสริมบุคลากรในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ผลการศึกษาวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและสร้าง
องค์กรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
การพัฒนาการศึกษาของชาติไปสู่ความยั่งยืนต่อไป 
คำสำคัญ: องค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา, ยุคดิจิทัล, อุดมศึกษา 
 
ABSTRACT 

The objective of this research is to study the elements of digital educational innovative 
organization in the higher education level appropriate for Thailand. The research used a 
qualitative methodology by in-depth interviews with 25 administrators of 25 higher education 
institutions in Bangkok, based on a specific selection of administrators. Data collection using 
open end structured interview guide. Analysis of emphasis and coherence data. The research 
method was carried out in 4 stages: 1) the study, documents and relevant research reports, 2) 
the data collection and composition, 3) the analysis and synthesis of the composition, and 4) 
the appropriate component verification and confirmation stages using connoisseurship based on 
5 experts. The research study revealed that the organizational elements of digital education 
innovation in higher education suitable for Thailand consist of seven key elements: 1) defining 
the vision and strategy that will lead to an innovative educational organization; 2) the 
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organization structure of Appropriate educational innovation; 3) creating an organizational 
culture that supports educational innovation in all dimensions; 4) models, processes and 
practices that are conducive to the creation of educational innovation; 5) innovative leadership 
team committed to an effective educational innovation organization; 6) innovative ecosystem 
and team for educational innovation; and 7) Promotion of personnel to initiate and develop 
quality educational innovation. The research results can be applied to the development and 
creation of higher education educational organizations into an effective digital era educational 
innovative organization for the development of national education towards further sustainability. 
Keywords: educational innovative organization, digital era, higher education 
 
บทนำ 

กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 จากระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมไปเป็น
ทุนนิยมอุตสาหกรรมข้ามชาติ ที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการในระดับที่สูงกว่า เน้นการ
ผลิตสินค้าและบริการไฮเทคแบบอัตโนมัติที่ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ิมข้ึน ยุคนี้ต้องการแรงงาน
และการจัดองค์กรที่มีความรู้และการคิดค้นใหม่ คนทํางานต้องมีความรู้ทักษะแบบใหม่ที่ต้องปรับตัวเรียนรู้งาน
แบบใหม่ได้เร็ว รวมทั้งการตัดสินใจอย่างผู้ชำนาญการเพิ่มข้ึน ผู้ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพและมีความสุขต้อง
มีการปรับตัวเพ่ือการดํารงชีวิตให้ได้ (Edwards-Schachter, 2018) ส่วนเด็กและเยาวชนถือเป็นกําลังสําคัญของ
ชาติ ดังนั้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การเสริมสร้างองค์ความรู้ (Content Knowledge) การพัฒนาทักษะ 
และความเป็นเหตุเป็นผล จะเป็นตัวแปรสําคัญที่จะต้องเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียน แนวคิดสําคัญในศตวรรษที่ 21 
ทักษะการเรียนรู ้และนวัตกรรมทักษะด้านสารสนเทศ ทักษะชีวิตและการทํางาน รวมถึงระบบสนับสนุน
การศึกษา ทั้งนี้ในสาระวิชาหลักและทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมมีองค์ประกอบที่เรียกย่อ ๆ ว่า 3R และ 4C 
ประกอบด้วย การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และการคิดวิเคราะห์ 
(Critical Thinking) การสื ่อสาร (Communication) การร่วมมือ (Collaboration) และการคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัล (Digital Transformation) 
ยิ่งต้องผนึกกำลังกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้รับผิดชอบทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบาย
และระเบียบวิธีปฏิบัติให้ผู ้เรียนมีทักษะหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบแห่งการเรียนรู ้ยุคใหม่นี้  
(Brunetti et al., 2020) 

ดังนั้นในศตวรรษที่ 21 หรือการศึกษาดิจิทัล (Digital Education) จึงต้องมีการปรับตัวให้เป็นแบบ 
Active Learning และใช้หลักการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้มากขึ้น ซึ่งผู้เรียนต้องสามารถสร้างองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเองโดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้อํานวยความสะดวกและเสนอแนะเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงองค์ความรู้
โดยผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งการนําสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เข้ามาช่วยที่ผ่านการสังเคราะห์
แล้วเป็นเครื่องมือเสริมในการพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งนี้เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยน
ผ่านของความรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุด ทั้งผู้เรียนผู้สอนต้องพัฒนาตนเองเข้าสู่โลกแห่งการ
เรียนรู้ใหม่ สภาพแวดล้อม ระบบสังคม เศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้เรียนเปลี่ยนไป การปรับกระบวนการเรียนการ
สอน การประยุกต์ใช้สื่อสมัยใหม่เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสิ่งท้าทายเพราะสังคมแห่งการเรียนรู้แบบ
ใหม่ที่มุ่งให้ผู้เรียนไม่เพียงแต่เป็นผู้ที่คอยรับรู้แต่ต้องเป็นผู้สรรค์สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนที่
สําคัญเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษา 4.0 (Education 4.0) สังคมไทยต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีวิจารณญาณ รู้จัก
แยกแยะได้ว่าอะไรเหมาะสม มีการคิดใหม่ ๆ มีจินตนาการสร้างสรรค์เชิงบวก รู้จักการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ 
เข้าใจทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม สร้างสรรค์ผลผลิตใหม่เข้าสู่ตลาด สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้
อย่างมั่นใจ ใช้ชีวิตอย่างมีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และไม่เอารัดเอาเปรียบคนอ่ืนในสังคมไทยและสังคมโลก 
(พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ และคณะ, 2564) 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (ควอท)  วันท่ี 25-26 มีนาคม 2564 
 

169 
  

กล่าวได้ว่าในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) รูปแบบการค้าและบริการของโลกมีการพลิก
รูปโฉมไปอย่างมาก โครงสร้างการส่งออกสินค้าของประเทศไทยในช่วง 40 ปีที ่ผ ่านมา มีแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกับประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชีย คือ ใต้หวัน เกาหลีใต้ และสิงค์โปร์ กล่าวคือ 
ความสำคัญของสินค้าที ่ใช้ทรัพยากรเป็นฐาน (Resource-Based) และสินค้าที ่ผลิตโดยใช้แรงงานเข้มข้น 
(Labor-Intensive) มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่สินค้าที่ใช้วิทยาศาสตร์เป็นฐาน (Science-Based) ซึ่งต้องอาศัย
การวิจัยและพัฒนา (R&D) ตลอดจนการออกแบบด้วยความคิดที่สร้างสรรค์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาสัดส่วนของการลงทุนและการใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนากับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ (GDP) บทบาทและความสำคัญต่อกระบวนการพัฒนานวัตกรรม และนวัตกรรมก็มีบทบาททำให้การ
เป็นผู้ประกอบการประสบความสำเร็จด้วยนวัตกรรม การส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม และการสร้างระบบและ
องค์กรแห่งนวัตกรรม (Serdyukov, 2017; Brunetti et al., 2020) เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านความ
ได้เปรียบในเชิงการแข่งขันของประเทศท้ังด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรที่ให้รู้เท่าทันและตื่นรู้กับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้น ตลอดจนการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการพัฒนา
ประเทศให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซ่ึงเป็นเรื่องที่ต้องกระทำอย่างจริงจัง 

จากการที่ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษามากว่า 20 ปี ตั้งแต่การปฏิรูปรอบแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542 จน
มาถึงการปฏิรูปรอบที่สองเมื่อปี พ.ศ. 2552 และต่อเนื่องมาจนถึงการปฏิรูปรอบที่สี่เมื่อปี พ.ศ. 2562 ภายใต้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสี่ใหม่ ได้แก่ การ
พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ ระบบบริหารจัดการใหม่ โดยยังคง
มุ่งเน้นการกระจายอำนาจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การบริหารจัดการที่ถ่ายโอนจากส่วนกลางลงสู่
การบริหารในระดับโรงเรียนและท้องถิ่น ภายใต้แนวคิดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และสืบเนื่อง
มาถึงการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใต้พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 แต่ในสภาพความเป็น
จริงในปจัจุบันกลับพบว่า รูปแบบการบริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่ยังมีการบริหารงานแบบดั้งเดิม ดังเช่น แนวคิด
ทฤษฎีการบริหารของ Fayol ที่ยังมีการจัดโครงสร้างการบริหารตามลำดับขั้น (Hierarchy) ผู้บริหารสถานศึกษามี
อำนาจสูงสุด ทั้งในด้านอำนาจการตัดสินใจ การวางแผนงาน การประสานงาน การควบคุม รวมไปถึงการแบ่งกลุ่ม
ทำงาน (Division of Work) นำไปสู่ความมุ่งมั่นที่จะทำงานเฉพาะฝ่ายของตนให้สำเร็จ มากกว่าการร่วมแรงร่วมใจ
เพ่ือความสำเร็จทั้งองค์กร นอกจากนี้ ในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรหรือการพัฒนาผู้สอนในสถาบันการศึกษายัง
มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้เป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดจากนโยบายส่วนกลางของประเทศ มากกว่า
การพัฒนาตามความต้องการของผู้สอน รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน มักเป็นการเลื่อนตำแหน่งให้
สูงขึ้น การเพ่ิมขั้นเงินเดือน และการให้รางวัลในโอกาสต่าง ๆ เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจและสร้างความผูกพันในองค์กร 
(Organizational Commitment) มากกว่าการคำนึงถึงการสร้างความพอใจในการทำงาน และการส่งเสริมความ
ผูกพันต่อวิชาชีพ (Professional Commitment) ซึ่งเป็นปัจจัยด้านจิตสังคมที่มีความสำคัญ จำเป็น และยั่งยืน
มากกว่าปัจจัยด้านวัตถุ (พิชญ์สินี มะโน, 2562) 

ดังนั้นการที่องค์กรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะประสบความสำเร็จและอยู่รอดท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงของโลกอย่างรวดเร็วดังกล่าว ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการมีความคิดสร้างสรรค์ การค้นพบสิ่งใหม่ ๆ 
และการสร ้างสรรค์นว ัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) จากองค์กรแบบการดั้ งเดิม 
(Traditional Organization) ที่เน้นการสั่งการจากบนลงล่าง ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ควบคุมสั่งการและวางแผนการ
ทำงานทั้งหมด ต้องเปลี่ยนลักษณะองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา (Educational 
Innovative Organization) ที่ต้องมีการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา การบริหารงานใหม่ ๆ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา รวมไปถึงการสร้างนิสัยนวัตกรรมให้เกิดขึ้นกับคนในองค์กรนั่นก็คือ 
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องมีความคิดริเริ่ม สามารถสรรค์สร้างรูปแบบการ
ทำงานใหม่ ๆ การสร้างสื่อการเรียนการสอน และใช้รูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
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ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาสถาบันการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ของสังคมยุคดิจิทัล เพราะความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ถือเป็นจุดกำเนิดของการสร้างนวัตกรรมให้เกิดข้ึนภายในองค์กร เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่อาจจับ
ต้องได้ (Intangible Asset) แต่มีค่ามหาศาลมากกว่าทรัพย์สินทางกายภาพ (Tangible Asset) ดังที่ทราบกันอยู่
ทั ่วไป ความรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษาที่จะสนับสนุนงานวิจัยหรือนวัตกรรมการศึกษาและความคิด
สร้างสรรค์ใด ๆ ก็ตาม สถาบันการศึกษาควรที่จะรับผิดชอบในการสร้างนวัตกรรมและเครือข่ายแห่งความคิด
สร้างสรรค์ภายในสถาบันที่มีพื้นฐานจากการเรียนรู้ร่วมกันของอาจารย์ผู้สอนและผู้ศึกษา ทั้งนี้ก็เพื่อนําผลงาน
จากการเรียนรู้นั้นมาทําให้เกิดประโยชน์เชิงวิชาการ การสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
สมัยใหม่ และเผยแพร่สู่ “นักนวัตกรรม” หรือ “นวัตกร” (Innovator) ของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ และกลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่สนใจในการพัฒนาระบบอุดมศึกษาสมัยใหม่ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำที่อยู่ในคลัสเตอร์ 
(Cluster) เป้าหมายเดียวกัน โดยมารวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายและมีนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื ่อง
ร่วมกัน ทั้งนี้เพื ่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของวงการศึกษาของประเทศไทยร่วมกันและขยายขอบเขตของ
ความรู้ให้กว้างขวางออกไป (พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ และคณะ, 2564) 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการจัดองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุค
ดิจิทัลในระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อแสดงให้เห็นถึง
ความสำคัญของนวัตกรรมทางการศึกษา ขั้นตอนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การเผยแพร่
นวัตกรรมการศึกษา และการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยนำเสนอรูปแบบ
และองค์ประกอบการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์องค์กรแบบดั้งเดิม 
(Traditional organization) ไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลที่ประกอบด้วย ภาวะผู้นำเชิง
นวัตกรรม (Innovative Leadership) การสร้างบรรยากาศนวัตกรรม (Innovative Climate) และการสร้าง
นิสัยนวัตกรรม (Innovative Behavior) สำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงกลไกและ
กระบวนการของการบริหารการศึกษาสมัยใหม่ที่สามารถนำสถาบันการศึกษาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
ทางการศึกษาให้สำเร็จ ทั้งนี้ได้แสดงให้เห็นแนวคิด รูปแบบ วิธีการ และกระบวนการเชิงนวัตกรรมที่เหมาะสม
และเพียงพอสำหรับการมุ่งสู ่องค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการศึกษา 
ออกแบบ พัฒนา และสร้างองค์ความรู้ใหม่สำหรับการสร้างองค์กรทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 -2580 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพ่ือการพัฒนาประเทศไทยต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการจัดองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลในระดับอุดมศึกษาท่ี
เหมาะสมสำหรับประเทศไทย   
 
วิธีดำเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการจัดองค์กร
แห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลในระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย  
กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)  
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 25 
สถาบัน จำนวน 25 คน จากการเลือกผู้บริหารแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามคุณสมบัติที่กำหนด ได้แก่  

1) ผู้บริหารในระดับอธิการบดีหรืออดีตอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน 
2) ผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 3 ปี 
3) ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จและมีรางวัลคุณภาพเชิงประจักษ์ในการสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรม

ทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (ควอท)  วันท่ี 25-26 มีนาคม 2564 
 

171 
  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแบบเปิด (Open End Structured 

Interview Guide) โดยการพิจารณาประเด็นที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของการเป็นองค์กรแห่ง
นวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลในระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดประเด็นการวิจัยที่ประกอบด้วย 1) นวัตกรรม
ทางการศึกษา 2) ขั้นตอนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 3) การเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา 
4) การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 5) รูปแบบการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
ทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ 6) องค์ประกอบการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 
ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ได้แก่  

1) ขั้นการศึกษาเอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
2) ขั้นการเก็บข้อมูลและกำหนดองค์ประกอบ  
3) ขั้นการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบ และ  
4) ขั้นการตรวจสอบและยืนยันองค์ประกอบที่เหมาะสมโดยการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไอซีที

และนวัตกรรมทางการศึกษา (Connoisseurship) จำนวน 5 คน  
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาองค์ประกอบของการจัดองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุค
ดิจิทัลในระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย” สามารถแสดงผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovation) 
 นวัตกรรมมีความสำคัญต่อการศึกษาหลายประการ ทั้งนี้เนื่องจากในโลกยุคโลกาภิวัฒน์หรือการศึกษา 
4.0 มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง ความก้าวหน้าทั้งด้านระบบไอซีทีและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา การศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษาที่มีอยู่เดิม เพ่ือให้
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันและผันผวนรวมถึงสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหา
ระบบการศึกษาบางอย่างที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษายุค 4.0 จึง
จำเป็นต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาที่จะนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางการศึกษาในบางเรื่อง เช่น 
ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกัน จำนวนผู้เรียนที่มากขึ้น การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนาสื่อใหม่ ๆ 
ขึ้นมาเพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของมนุษย์ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยระยะเวลาที่สั้นลง การใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ใน
ระบบการบริหารจัดการการศึกษาก็มีส่วนช่วยให้การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อีกด้วย กล่าว
โดยสรุป นวัตกรรมการศึกษาเกิดขึ้นตามสาเหตุใหม่ ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเพิ่มปริมาณของผู้เรียนในทุกระดับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ทำให้นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาต้องพัฒนาและค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อผู้เรียนให้มากข้ึน 

2) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทุกด้านเป็นไปอย่างรวดเร็ว การเรียนการสอนจึงต้องตอบสนองการ
เรียนการสอนแบบใหม่ ๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วและเรียนรู้ได้มากในเวลาจำกัด นักเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษาจึงต้องค้นหานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพ่ือวัตถุประสงค์นี้ 

3) การเรียนรู้ของผู้เรียนมีแนวโน้มในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ตามแนวปรัชญาสมัยใหม่ที่ยึด
ผู ้เร ียนเป็นศูนย์กลาง นวัตกรรมทางการศึกษาสามารถช่วยตอบสนองการเรียนรู ้ตามอัตภาพและตาม
ความสามารถของแต่ละคน 
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4) ความก้าวหน้าของระบบไอซีที มีส่วนช่วยผลักดันให้มีการพัฒนาและใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ิม
มากขึ้น เช่น คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ระบบอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายความเร็วสูง อุปกรณ์และเครื่องมือ
พัฒนาแอปพลิเคชัน สื่อสร้างสรรค์และระบบมัลติมีเดียรูปแบบใหม่ และอื่น ๆ ที่รังสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมทาง
การศึกษาอย่างมากมายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เรียนและผู้สนใจทั่วไปสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
ตลอดชีวิต 

เมื่อสรุปภาพรวมของนวัตกรรมทางการศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีและความเห็นของนักวิชาการสามารถ
กล่าวได้ว่า นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง นวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากแนวความคิด รูปแบบวิธีการ กระบวนการ 
หรือเครื่องมือต่าง ๆ ที่ออกแบบด้วยความคิดที่สร้างสรรค์เพื่อมาใช้งานในแวดวงการศึกษา มีการทดลองใช้งาน
และทดสอบประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ ในที่สุดก็กลายเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับและสามารถนำไปใช้
กับการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพได้ต่อไป 

จากความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษาที่กล่าวมา สามารถจำแนกประเภทของนวัตกรรมทาง
การศึกษาตามขอบข่ายของการจัดการศึกษาโดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ 5 ด้าน ต่อไปนี้ 

1) นวัตกรรมด้านหลักสูตร (Curriculum) เป็นการใช้วิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น และตอบสนองความต้องการสอนบุคคลให้มากขึ้น เนื่องจากหลักสูตรจะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
และของโลก  

2) นวัตกรรมด้านวิธีการเรียนการสอน (Instructional) เป็นการใช้วิธีระบบในการปรับปรุงและคิดค้น
พัฒนาวิธีสอนแบบใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองการเรียนรายบุคคล การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียน
แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้แบบแก้ปัญหา การพัฒนาวิธีสอนจำเป็นต้องอาศัยวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา
จัดการและสนับสนุนการเรียนการสอน  

3) นวัตกรรมด้านสื่อการสอน (Courseware) เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีโทรคมนาคม ทำให้นักการศึกษาพยายามนำศักยภาพของเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้
ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ๆ จำนวนมากมาย ทั้งการเรียนด้วยตนเอง การเรียนเป็นกลุ่ม และ
การเรียนแบบมวลชน ตลอดจนสื่อที่ใช้เพ่ือสนับสนุนการฝึกอบรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต 
และธุรกิจไซเบอร์ทางการศึกษา  

4) นวัตกรรมด้านการวัดและการประเมินผล (Evaluation) เป็นนวัตกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการ
วัดผลและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการวิจัยทางการศึกษาและการ
วิจัยสถาบัน ด้วยการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาสนับสนุนการวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา  

5) นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ (Management) เป็นการใช้นวัตกรรมที่เกี ่ยวข้องกับการใช้
สารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับให้มีรูปแบบตามที่ต้องการและตรงกับเป้าประสงค์ของ
การจัดการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษาอย่างเหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารการศึกษาให้มีความรวดเร็วทันเหตุการณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  
ขั้นตอนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  
 จากการทบทวนแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการศึกษาครบทุกมิติ รวมถึงการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา สามารถสรุปขั้นตอนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาให้
มีคุณภาพประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ในการสร้างและพัฒนาได้จริงประกอบด้วยขั้นตอนมาตรฐาน 6 
ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดสิ่งที่จะพัฒนา (Determining) 
เมื่ออาจารย์หรือนักวิจัยทางการศึกษาได้ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ การวิเคราะห์รายละเอียด 

และสาเหตุของปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือแนวโน้มการพัฒนาแล้ว ก็ตั้งเป้าหมายและประเด็นสำคัญในการ
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แก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน นั่นคือ กำหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้ที่ต้องการให้
เกิดในตัวผู้เรียนโดยอาจจะระบุได้ทั้งห้อง กลุ่มย่อย หรือรายบุคคล 

ขั้นตอนที่ 2 การระบุนวัตกรรม (Identifying) 
เมื่อกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้ชัดเจนแล้ว อาจารย์หรือนักวิจัยทางการศึกษาต้องศึกษาค้นคว้า

ตามหลักวิชาการและการวิจัย แนวคิดทฤษฎีและผลงานที่วิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับจุดประสงค์ในการพัฒนา
คุณลักษณะของผู้เรียน โดยนำมาผสมผสานกับความรู้  ความคิด และประสบการณ์ของตน กำหนดเป็นกรอบ
แนวคิดของกระบวนการเรียนรู้ ซึ ่งประกอบด้วย สื่อการสอน หรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เทคนิค วิธีการ และ
กระบวนการ เป็นต้น ที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดที่ใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามความต้องการ 

ขั้นตอนที่ 3 การสร้างและพัฒนา (Creation and Development) 
เมื่อตัดสินใจได้ว่าจะเลือกจัดทำนวัตกรรมทางการศึกษาชนิดใด อาจารย์หรือนักวิจัยทางการศึกษาควร

ศึกษาวิธีการจัดทำนวัตกรรมนั้น ๆ อย่างละเอียด มีลักษณะองค์ประกอบอะไรบ้าง มีวิธีดำเนินการจัดทำอย่างไร 
มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วยใครบ้าง มีการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นหรือไม่อย่างไร และมีการตรวจประเมิน
ประสิทธิภาพในระหว่างการสร้างและพัฒนาอย่างไร แล้วจึงจัดทำนวัตกรรมให้สมบูรณ์ตามข้อกำหนดโดยใช้
กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) 

ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้และปรับปรุง (Experimentation and Improvement) 
เพ่ือให้แน่ใจว่านวัตกรรมที่สร้างหรือพัฒนาขึ้นเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้

แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้ตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้จริง ถ้าทำได้อาจารย์หรือนักวิจัยทางการศึกษาอาจทำ
การทดลองใช้นวัตกรรมทางการศึกษาเหล่านั้นกับผู้เรียนกลุ่มเล็ก ๆ ก่อน เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อน
นำไปใช้จริง นอกจากนั้นนวัตกรรมทางการศึกษาบางประเภท เช่น บทเรียนสำเร็จรูปและชุดการสอน จะมี
รูปแบบของการทดลองใช้ก่อน 1 คน เมื่อพบข้อบกพร่องก็ปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้นให้ทดลองกับผู้เรียนกลุ่ม
หนึ่ง ประมาณ 9-10 คน ซึ่งประกอบด้วยผู้เรียนอ่อน ปานกลาง และเก่ง แล้วตรวจสอบคุณภาพ ด้วยการหา
ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของนวัตกรรมทางการศึกษา เป็นต้น หลังจากนั้นอาจปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนที่จะนำไปใช้กับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ในสภาพการณ์จริง 

ขั้นตอนที่ 5 การนำไปใช้ในสถานการณ์จริง (Implementation) 
เมื่ออาจารย์หรือนักวิจัยทางการศึกษาดำเนินการสร้าง ทดลองใช้นวัตกรรมทางการศึกษา และปรับปรุง

แก้ไขจนมั่นใจในคุณภาพของนวัตกรรมทางการศึกษาแล้วก็นำไปใช้จริง ซึ่งอาจเป็นการนำไปใช้ตามแผนการ
สอนปกติที่กำหนดไว้ หรือจัดทำเป็นรูปแบบของการทดลองใช้นวัตกรรมตามกระบวนการวิจัยแบบทดลองก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของอาจารย์หรือนักวิจัยทางการศึกษา และสถานการณ์จริงของการจัดการเรียนการสอน
ที่เกิดขึ้น รวมถึงการเก็บข้อมูลการใช้เป็นระยะ ๆ 

ขั้นตอนที่ 6 การประเมินผลการใช้ (Evaluation) 
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาแล้ว อาจารย์หรือนักวิจัยทางการศึกษาต้องเก็บ

รวบรวมข้อมูลที่แสดงถึงผลการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาด้วยเทคนิควิธีต่าง ๆ ซึ่งจะแสดงถึงคุณภาพของ
นวัตกรรมทางการศึกษา และถ้าผลการใช้นวัตกรรมทางการศึกษาสามารถลดสภาพปัญหาหรือแก้ปัญหา หรือ
พัฒนาผู้เรียนได้ตามที่กำหนดก็สามารถนำมาเขียนรายงานผลในรูปแบบของการวิจัยและพัฒนา ขยายผล และ
เผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษานั้นต่อไป 
 การเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา  
 การเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การยอมรับนวัตกรรมนั้น เพราะเป็นตัว
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในองค์กรหรือสถาบัน ซึ่งจะมีผลทำให้ประชากรที่เกี่ยวข้องตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ 
จัดเป็นกระบวนผสมผสานระหว่างกิจกรรมหลายลักษณะตั้งแต่ที่มีลักษณะคงที่และกินเวลายาวนาน กิจกรรมที่ไม่
คงที่และดำเนินไปในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหลายกิจกรรมต่อเนื่องกัน (Zhang et 
al., 2020) โดยสามารถแบ่งวิธีการเผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษาออกได้เป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
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1) Injection: เป็นขั้นตอนการนำเอาแนวความคิดหรือวิธีการใหม่เข้าไปแนะนำ ให้สมาชิกในองค์กร
หรือสถาบันหนึ่ง ๆ ได้รับทราบ 
 2) Examination: แนวคิดหรือวิธีการใหม่ที่นำเสนอได้รับความสนใจจากสมาชิกในองค์กรหรือสถาบัน    
นั้น ๆ มีการศึกษาค้นคว้า วางแผนวิจัย ตลอดจนถึงมีการก่อรูปคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณา 
 3) Preparation: ผู้เกี่ยวข้องในสถาบันหรือองค์กร ตัดสินใจที่จะทดลองใช้นวัตกรรมทางการศึกษานั้น
และนำไปสู่การเตรียมการรวบรวมบุคลากรและทรัพยากรต่าง ๆ จนกระทั่งถึงการฝึกอบรมก่อนใช้นวัตกรรมทาง
การศึกษาที่พัฒนาขึ้น 
 4) Sampling: มีการทดลองนำนวัตกรรมไปใช้ครั้งแรก แล้วสุ่มตัวอย่างผู้ใช้บางส่วนมาให้ข้อมูลเพ่ือ
การศึกษา พิจารณาผลการใช้ที่ผ่านมา 
 5) Spread: เป็นการกระจายหรือขยายผลของนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการทดลองใช้และได้ผลดี
ไปสู่ประชากรกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่มที่เชื่อถือได้ว่ามีศักยภาพพอเพียงต่อการใช้นวัตกรรมทาง
การศึกษานั้น 

6) Institutionalization: นวัตกรรมทางการศึกษานั ้นได้ร ับการยอมรับและมีการนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน กลายเป็นแนวปฏิบัติที่แพร่หลายจนเป็นปกติวิสัยของการปฏิบัติโดยสมาชิกท้ังหมด 
การสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

องค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา (Educational Innovative Organization) หมายถึง องค์กรหรือ
สถาบันการศึกษาที่มีการกระทำใหม่ การสร้างใหม่ หรือการพัฒนาดัดแปลงจากสิ่งใด ๆ แล้วทำให้การศึกษาหรือ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิม ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนเปลี่ยนแปลงใน การ
เรียนรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว มีแรงจูงใจในการเรียน ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดกับ
ผู้เรียน ดังนั้น การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีความสามารถคิดค้นทำสิ่ง
ใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาได้ตั้งแต่กระบวนการทำงาน และการผลิตผลงาน ทั้งในรูปแบบการบริหาร การจัดทำ
หลักสูตร การสร้างสื่อหรือวิธีการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผล เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามศักยภาพ และมีสมรรถนะพร้อมในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
(องค์อร ประจันเขตต์, 2557; Sadeghi Boroujerdi et al., 2019) 
รูปแบบการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

รูปแบบการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาที่ได้รับการพิสูจน์และเป็นที่ยอมรับทางวิชาการโดย
การเชื่อมโยงสู่บริบทขององค์กรทางการศึกษาทุกระดับของประเทศไทย ซึ่งพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรมทางการศึกษานั ้นต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก ได้แก่ ภาวะผู ้นำเชิงนวัตกรรม 
บรรยากาศนว ัตกรรม และนิส ัยนว ัตกรรม (Mohr & Purcell, 2020; Rehman & Iqbal, 2020) โดยมี
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม (Innovative Leadership) 
บทบาทสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการขับเคลื่อนองค์กรที่จะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทาง

การศึกษา สามารถสรุปคุณลักษณะของผู้บริหารองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเด็น
การมีภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมได้ดังนี้ 

1) ผู้บริหารในองค์กรมีวิสัยทัศน์ นโยบาย กรอบการทำงานที่ชัดเจน เอาใจใส่ต่อการวิเคราะห์กลยุทธ์ 
เป็นผู้นำเชิงรุก มองหาโอกาส พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวเร็วต่อการเปลี่ยนแปลง มีความไวต่อการ
เปลี่ยนแปลง และพร้อมรับความเสี่ยง สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการองค์กรให้ไปสู่เป้าหมาย 
พร้อมสนับสนุนการบริหารไปสู่องค์กรนวัตกรรม ให้ความสำคัญต่อกระบวนการคิดที่ถูกต้องในการบริหารจัดการ
ในปัจจุบัน และพร้อมให้การสนับสนุนองค์กรพัฒนาไปสู่การแข่งขันในอนาคต พร้อมสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการวิจัยเพ่ือการพัฒนา 
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2) ผู้บริหารในองค์กรพร้อมรับฟังความคิดเห็น เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากร สนับสนุนการพัฒนาความรู้ 
ทักษะ ของบุคลากรที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ให้ความสำคัญกับการระดมคนเก่งภายในองค์กรเพื่อทำงานไปสู่
เป้าหมาย รู้วิธีการบริหารและการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้าใจศิลปะการบริหารทีมงานที่มีความรู้คนเก่งให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดส่งเสริมให้บุคลากรมีความเป็นผู้นำ เข้าใจบทบาทของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และ
สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมทันกาล 

3) ผู้บริหารในองค์กรเอาใจใส่ต่อการพัฒนากระบวนงาน สร้างกระบวนการทำงานที่โปร่งใส มีส่วนร่วม
และกระจายอำนาจการบริหาร สร้างกระบวนการทำงานให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น สร้างบรรยากาศที่รับ
ฟังและเข้าถึง สื่อสารข้อมูลที่ชัดเจน เข้าใจบทบาทของตนเองมีทักษะบริหารคนและงาน เข้าใจและสามารถ
บริหารจัดการ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ส่วนบทบาทสำคัญของผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ที่จะก้าวไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาให้ประสบผลสำเร็จได้นั้นสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้ (Sengupta et al., 2020) 

1) ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ต้องทำงานคู่กันกับผู้บริหารองค์กรทางการศึกษาและเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกัน 
สนับสนุนกัน  

2) เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงทางการศึกษา  
3) ผู้บริหารหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์แบบมีกลยุทธ์  
4) ผู้บริหารหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นผู้สนับสนุนและประสานให้เกิดความสอดคล้องทั่วทั้งองค์กร  
บรรยากาศนวัตกรรม (Innovative Climate) 
จากการวิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาของไทยเพื่อขับเคลื่อนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยเน้นการ

วิเคราะห์จากนโยบายและการสร้างบรรยากาศนวัตกรรมพบว่า  
1) การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนานวัตกรรม  
2) การพัฒนาความเป็นมืออาชีพของบุคลากรทางการศึกษา  
3) การส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา  
4) การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย  
นิสัยนวัตกรรม (Innovative Behavior) 
สิ่งสำคัญประการสุดท้ายของการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาก็คือ “นิสัยนวัตกรรม” จาก

การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรแห่งนวัตกรรมพบว่า คุณลักษณะบุคลากรขององค์กรทางการศึกษาที่
สามารถเป็นนวัตกรทางการศึกษา (Educational Innovator) ควรมีลักษณะนิสัยดังตอ่ไปนี้ 

1) มีภาวะผู้นำ ทำงานอย่างมืออาชีพ เน้นการวางแผน มีจิตสำนึกและจริยธรรมในการทำงานไปสู่เป้าหมาย 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเชิงบวก คิดดี รู้ดี เขียนดี และพูดดี ตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ

ดีที่สุด หมั่นฝึกฝนความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถใช้ภาษาอย่างน้อย 3 ภาษา มีสมรรถนะทาง
คอมพิวเตอร์ดีเยี่ยม และเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3) สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานเป็นทีมมากข้ึน โดยทำหน้าที่ในฐานะผู้นำ
และผู้ตามในทีมตามความชำนาญและความเหมาะสมในงาน และสร้างผลงานได้ตามมาตรฐาน 

4) มีความพร้อมทั้งทักษะหลักและทักษะรอง ทำงานได้หลายอย่าง (Multi-Function) พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เข้าใจผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ มีความรู้รอบด้าน และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

5) สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างกว้างขวางเหมาะสมกับงาน 
องค์ประกอบการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
จุดเริ่มต้นของการนำไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมซึ่งเป็นฐานที่จะนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 

Organization) และต่อยอดไปสู่องค์กรนวัตกรรมทางการศึกษาได้นั้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรมทางการศึกษาตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ (Gil et al., 2018; 
Aniskina & Terekhova, 2019) ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารรวมถึงการสังเคราะห์ประเด็นงานวิจัยที่
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เกี่ยวข้องสามารถกำหนดองค์ประกอบทั้งภายในและภายนอกเบื้องต้นของการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทาง
การศึกษายุคดิจิทัลในระดับอุดมศึกษา 6 องค์ประกอบ ได้แก ่

1) มีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่จะนำไปสู่องค์กรนวัตกรรมทางการศึกษา 
2) สร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนนวัตกรรมทางการศึกษาในองค์กรทุกมิติ 
3) มีกระบวนการและการปฏิบัติที่เอ้ืออำนวยต่อการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
4) มีทีมผู้นำที่มุ่งมั่นไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
5) มีทีมงานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา 
6) ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
จากองค์ประกอบดังกล่าวจึงเกิดเป็นแนวคิดการบริหารจัดการองค์กรแนวใหม่ในการปรับเปลี ่ยน

คุณลักษณะองค์กรที่มีความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลัก ในการเพิ่มคุณค่าพัฒนาผลผลิตและบริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งสู่ความสามารถเชิงการ
แข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และการสร้างความอยู่รอดขององค์กรให้ได้อย่างยั่งยืน การที่จะเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรมโดยทั่วไปต้องมีปัจจัยหลัก ได้แก่ โครงสร้างองค์กร (Structure) และ ขนาดขององค์กร (Size) 

แนวคิดที่องค์กรสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษาในองค์กรเพ่ือก้าว
สู่องค์กรแห่งนวัตกรรมมีดังนี้ 

1) การหาคนให้เหมาะกับงาน  
2) การรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร  
3) การปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลทุกมิติ  
4) การนำกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับดิจิทัลมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องยังพบข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า การนำเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาปรับใช้กับองค์กรอย่างเหมาะสมมีความสำคัญไม่แพ้การมีบุคลากรที่มีศักยภาพ ตอนนี้อยู่ในยุคที่ข้อมูล
ไหลเวียนอยู่จำนวนมาก นั่นคือ ระบบ Big Data ที่ประกอบด้วยข้อมูลในรูปแบบตัวอักษร เอกสาร เสียง รูปภาพ 
เพลง และวิดีโอ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีจำนวนมหาศาล สถาบันจึงควรที่จะหาวิธีในการจัดการข้อมูลเพื่อนำมา
ประกอบการจัดทำกลยุทธ์และการบริการนักศึกษา แล้วจะต้องคิดว่าจะทำอย่างไรถึงจะสามารถก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง โดยสิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรยืนหยัดอยู่ได้ก็คือ การเข้าใจสภาพแวดล้อมของสถาบันรวมทั้งการ
เข้าใจผู้รับบริการ ซึ่งปัจจัยเดียวที่จะทำให้องค์กรเข้าถึงความต้องการและเข้าใจพฤติกรรมของนักศึกษาได้ก็คือ
การถอดรหัส “ข้อมูล” การทำความเข้าใจ Big Data คือ หัวใจสำคัญขององค์กรยุคอนาคต (Fındıkoğlu & 
İlhan, 2016) ทั้งนี้ องค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรมุ่งเน้นไปที่การใช้งานเทคโนโลยี
แพลตฟอร์ม โดยนำแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ ๆ มาใช้ให้บริการทางการศึกษา ซึ่ง Big Data จะช่วยให้องค์กร
วิเคราะห์พฤติกรรมของการใช้บริการทางการศึกษาจากผู้รับบริการได้อย่างชัดเจนว่าแนวโน้มจะไปในทิศทาง
ไหน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับแต่ละ
แพลตฟอร์มต่อไป 
 ส่วนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลในระดับอุดมศึกษา
ที่ผ่านมา ระบบอุดมศึกษาไทยมักจะถูกมองว่ามีการจัดการที่ไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่ยืดหยุ่น ไม่คล่องตัว 
ให้ความสำคัญกับความถูกต้องของกระบวนการมากกว่าผลสัมฤทธิ์ของงาน การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ยังติดขัด ไม่เชื่อมโยงเป็นกระบวนการเดียวกัน การบริหารงานยึดติดกับกรอบอำนาจตามกฎหมายเป็นหลัก การ
ประสานความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่กำกับดูแลเป็นไปในแบบที่ภาครัฐเป็นฝ่ายนำและสถาบันการศึกษาเป็นฝ่าย
ตาม ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางสังคมและเทคโนโลยีอย่างค่อยเป็นค่อยไปกำลังจะส่งผลอย่างยิ่งต่อการ
ทำงานในอนาคต อาทิ ระบบอัตโนมัติ (Automation) เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) สถาบันอัจฉริยะ 
(Smart Academy) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และสังคมผู ้ส ูงอายุ (Aged Society) สิ่ง
เหล่านี้สร้างความท้าทายให้กับองค์กรในการเตรียมรับมือกับคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลง เราจึงได้ยินแนวคิดอย่าง
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การขยายอายุเกษียณ การนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้แทนแรงงาน และการกำหนดช่วงเวลาทำงานให้มี
ความยืดหยุ่น (Flexible Working Hours) เพื่อตอบโจทย์ของคนทำงานรุ่นใหม่ เป็นต้น (Schildkamp et al., 
2020) 

นอกจากนี้ ผลการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไอซีทีและนวัตกรรมทางการศึ กษา จำนวน 5 คน 
สามารถยืนยันได้ถึงองค์ประกอบของการจัดองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลในระดับอุดมศึกษาที่
เหมาะสมสำหรับประเทศไทย โดยผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับเนื้อหาสาระที่ระบุถึงองค์ประกอบของการจัดองค์กร
แห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลในระดับอุดมศึกษา แต่ได้ปรับปรุงถ้อยคำและบทวิเคราะห์เพ่ิมเติมเพ่ือให้
เนื ้อหาสาระมีความชัดเจนมากยิ ่งขึ ้นและสามารถนำไปสู ่บทสรุปในลำดับถัดไป รูปแบบขององค์กรแห่ง
นวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลในระดับอุดมศึกษาแสดงดังภาพที่ 1 

 

องค์กรแห่งนวัตกรรม
ทางการศึกษา

(Educational Innovative 
Organization)

Higher Education

นวัตกรรมด้านหลักสูตร
(Curriculum)

นวัตกรรมด้านวิธีการเรียนการสอน
(Instructional)

นวัตกรรมด้านส่ือการสอน        
(Courseware)

นวัตกรรมด้านการวัดและการประเมินผล 
(Evaluation)

นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ 
(Management)

ภาวะผู้น าเชิง
นวัตกรรม 

 Innovative 
Leadership)

บรรยากาศ
นวัตกรรม 

 Innovative 
Climate)

นิสัยนวัตกรรม 
 Innovative 
Behavior)

ระบบนิเวศนวัตกรรม
(Innovation Ecosystem)

 
ภาพที่ 1 รูปแบบขององค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลในระดับอุดมศึกษา 

 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาองค์ประกอบของการจัดองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุค
ดิจิทัลในระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย” สามารถนำมาสรุปและอภิปรายผลการวิจัยจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบสารัตถภาพและสัมพันธภาพตามวัตถุประสงค์ รวมถึงนำเสนอเป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในภาพรวมดังนี้ 

จากการวิจัยสามารถสรุปในภาพรวมได้ว่า รูปแบบขององค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลใน
ระดับอุดมศึกษาดังภาพที่ 1 สามารถแสดงถึงองค์ประกอบของการจัดองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุค
ดิจิทัลในระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย เนื่องเพราะการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วทั้งในด้านสังคม
และเทคโนโลยีทำให้องค์กรทางการศึกษาต้องเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่ทำให้องค์กรทางการ
ศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยนำไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาและสามารถก้าวเดินต่อไปได้ โดยเริ่ม
ตั้งแต่การหาคนที่เหมาะสมกับงาน การผูกใจคนเก่งให้อยู่กับองค์กร การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้อย่าง
เหมาะสม และการนำกลยุทธ์ที ่ เกี ่ยวกับดิจิทัลมาช่วยในการเพิ ่มประสิทธิภาพขององค์กร  นอกจากนี้ 
สถาบันอุดมศึกษายังจะต้องสามารถจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมที่คิดค้นได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการบริหาร
จัดการ การจัดการการเรียนรู้ และการจัดการเชิงวิชาการ ทําให้ผู ้ทํางานด้านนี้มีความสุข สนุกกับงาน มี
มาตรฐานสูงตามที่สถาบันต้องการ และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครบถ้วนทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง เป็น
สถาบันที ่สามารถจัดการงานวิจ ัยได้สอดคล้องกับความต้องการของนักนวัตกรรม เป็นที่ ช ื ่นชมของ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและไม่สิ้นสุด (Supermane, 
2019) นอกจากนี้ ผู้นําสถาบันอุดมศึกษาควรจะพยายามส่งเสริมให้ผู้วิจัย ผู้คิดค้น ผู้ร่วมงานทุกคนที่เกี่ยวข้อง
และมีส่วนร่วมในการกําหนดตัวแบบเชิงนวัตกรรมและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน รวมทั้งทําให้บุคลากร
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รู้สึกว่านวัตกรรมและการสร้างสรรค์ความคิดผ่านองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของทุกคน ยิ่งไปกว่านั้น ผู้นําสถาบันอุดมศึกษาควรจะเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
อย่างเป็นอิสระและมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางขององค์กรอย่างสร้างสรรค์เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม
ทางการศึกษายุคดิจิทัลที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

จากผลการสังเคราะห์ข้อมูลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า องค์ประกอบของการจัดองค์กรแห่งนวัตกรรมทาง
การศึกษายุคดิจิทัลในระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยมีองค์ประกอบที่สำคัญ 7 องค์ประกอบ ได้แก่  

1) การกำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่จะนำไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา  
2) การกำหนดโครงสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสม  
3) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนนวัตกรรมทางการศึกษาทุกมิติ  
4) รูปแบบ กระบวนการ และการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา  
5) ทีมผู้นำเชิงนวัตกรรมที่มุ่งมั่นไปสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
6) บรรยากาศ ระบบนิเวศ และทีมงานในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการศึกษา และ  
7) การส่งเสริมบุคลากรในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 จากผลการวิจัยสามารถนำมาอภิปรายผลในประเด็นสำคัญโดยภาพรวมได้ว่า ระบบการศึกษายุคดิจิทัล
นั ้นผู ้เรียนจะเป็นเป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษาที ่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์
สมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ยุคใหม่ “องค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา” เป็นองค์กรที ่เกิดจากกา ร
สร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือมีการปรับปรุงทั้งรูปแบบวิธีการทำงานและกระบวนการเดิมแล้วทำให้การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพและคุณภาพดีขึ ้น โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mykhailyshyn and Kondur (2018) และ 
Mohr and Purcell (2020) ที่พบว่าการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษานั้นผู้บริหารย่อม
มีบทบาทสำคัญในการกำหนดและควบคุมทิศทางให้บรรลุดังเป้าประสงค์ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำในลักษณะ
ต่าง ๆ อาทิ ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงมืออาชีพ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงานที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงแบบ
พลิกผัน สามารถสร้างบรรยากาศแห่งนวัตกรรมสร้างสรรค์โดยให้การสนับสนุนอย่างเพียงพอ การจัดโครงสร้าง
องค์กรที่ยืดหยุ่นให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างอิสระ การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์และเผยแพร่นวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับสากล มีการสร้างแรงจูงใจ
และความมุ่งมั่นปรารถนาในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ให้สำเร็จจนกลายเป็นนวัตกรทางการศึกษายุคดิจิทัล  
 ส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกิดจากการศึกษาวิจัยสามารถอธิบายในภาพรวมได้ว่า ผลพวงแห่งการ
ปรับเปลี่ยนแบบพลิกผันทางการศึกษา (Education Disruption) รวมถึงการปฏิรูปการศึกษาทำให้บทบาทและ
หน้าที่หลักของสถาบันอุดมศึกษายุคใหม่มีลักษณะที่ควรจะเป็นก็คือ สนับสนุนเครื่องมือในการคิด เป็นที่ปรึกษา
ให้แก่บุคลากรภายในและหน่วยนวัตกรรมภายนอกที่มองเห็นความเป็นไปได้ รวมทั้งชักชวนผู้ที่เกี่ยวข้องและ
สนใจทางด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ทางการศึกษา ซึ่งในที่สุดแล้วทิศทางของสถาบันจะถูกกําหนด
จากความเห็นร่วมกันของสถาบันที่จะอยู่รอดได้ในอนาคต ภายใต้สภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และสามารถดึงศักยภาพของคนในสถาบันออกมาใช้ได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ และไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์เดิม ๆ ที่จํากัดจินตนาการของคนในวงการศึกษา โดยสอดคล้องกับ
งานว ิจ ัยของ Fındıkoğlu & İlhan (2016) และ Schildkamp et al. (2020) ท ี ่พบว ่าความสําค ัญของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ต้องสนับสนุนการขับเคลื่อนงานวิจัย ไม่อาจที่จะถูกจํากัดอยู่แค่หน้าที่ในการสนับสนุนเชิง
วิชาการให้ทํางานวิจัยเพ่ือปรับเลื่อนตําแหน่งทางวิชาการเท่านั้น แต่ควรเริ่มตั้งแต่บ่มเพาะความคิดเชิงนวัตกรรม
ในระดับรากฐานให้กับผู้วิจัยและผู้คิดค้นของสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สนใจในการนํา
ผลผลิตจากงานวิจัยไปต่อยอดเชิงวิชาการ เปรียบเสมือนเป็นตัวเชื่อมต่อให้ Supply และ Demand ของผลงาน
นวัตกรรมภายในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ มาพบกัน โดยมุ่งเน้นเฉพาะงานที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้จริง
และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนเท่านั้น จากที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถยืนยันได้ว่า องค์ประกอบของการจัดองค์กร
แห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลในระดับอุดมศึกษามีความเหมาะสมสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของประเทศ
ไทยอย่างแท้จริง 
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ดังนั้นการจัดองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษายุคดิจิทัลระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมสำหรับประเทศ
ไทยประกอบด้วย ผู้บริหารมีภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม องค์กรมีบรรยากาศที่เอื ้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีนิสัยแห่งนวัตกรรม และมีระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) 
เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรกลายเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรมีศักยภาพพร้อมใน
การแข่งขันเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่หน่วยงานทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืน ท้ายที่สุด เนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและสร้างองค์กร
ทางการศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมทางการศึกษาระดับอุดมศึกษายุคดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพได้ต่อไป 
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เครื่องมือการฝึกทักษะการจ่ายยาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ตามแนววิถีใหม่ 
Tool for Practicing Dispensing Skills of Pharmacy Students  

Due to the New Normal 
นันทลักษณ์ สถาพรนานนท์1* 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีจุดประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาเครื่องมือการสอนคือร้านยาจำลอง (Virtual Pharmacy) 2) 
ประเมินการรับรู้ของนักศึกษาที่มีต่อ Virtual Pharmacy ที่ใช้ในรายวิชา เภสัชกรรมการจ่ายยา เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษานี้คือ แอปพลิเคชัน padlet  เพื่อสร้าง Virtual Pharmacy ใบสั่งยา และแบบสอบถามที่ให้นักศึกษา
ทำการประเมินด้วยตนเอง เพื ่อประเมินการรับรู ้ของนักศึกษาที ่มีต่อ Virtual Pharmacy   แบบสอบถาม
ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นคำถามปลายปิดที่ใช้มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ทแบ่งเป็น 5 สเกล (ช่วง
ระหว่าง เห็นด้วยมากที่สุด ถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด) และส่วนที่ 2 เป็นคำถามปลายเปิดที่นักศึกษาสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้โดยอิสระ ผู้เข้าร่วมการศึกษาคือ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั ้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่
ลงทะเบียนในรายวิชา เภสัชกรรมการจ่ายยา และเข้าเรียนในหัวข้อการจ่ายยาในเด็กและผู้สูงอายุ  ใช้สถิติเชิง
พรรณนา แสดงผลในรูปจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี ่ย และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน การศึกษานี ้จัดขึ ้นในภาค
การศึกษาที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2563  มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 154 คน ผลการศึกษาพบว่า มีนักศึกษา 
149 คน ที่ตอบแบบประเมินการรับรู้ต่อการใช้ Virtual Pharmacy (ร้อยละ 96.75) นักศึกษาเห็นด้วยในระดับ
มาก ว่าร้านยาจำลอง ทำให้ได้เรียนรู้เภสัชภัณฑ์ในร้านยามากขึ้น ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.15 +0.69 และนักศึกษา
เห็นด้วยในระดับมากที่สุดว่า ร้านยาจำลอง เหมาะสมแล้ว (4.21+ 0.70)  มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 1 เรื ่อง
เกี่ยวกับการจัดวางภาพซึ่งดูยาก โดยสรุปร้านยาจำลองสามารถทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เภสัชภัณฑ์ในร้านยา 
และ สามารถนำมาใช้ประกอบในการเรียนการสอนได้ 
คำสำคัญ: ทักษะการจ่ายยา, เภสัชศาสตร์ศึกษา, ร้านยาจำลอง 
 
ABSTRACT 

The objective of this study was to 1) develop the online learning tool “Virtual 
Pharmacy” and 2) evaluate students’ perception of “Virtual Pharmacy” applying in dispensing 
pharmacy course. The tools applied in this study were Padlet application to create “Virtual 
Pharmacy”, prescriptions and self-assessment questionnaire to assess students’ perception.  
Questionnaire was composed of 2 parts.  First part was closed end questions using 5-point 
Likert scale (range from “completely agree” to “least  agree”). The second part was open end 
question, which students could feel free to answer. The participants in this study were the 
fourth-year pharmacy students, Silpakorn University who registered to Dispensing Pharmacy 
course and enrolled in the class of pharmacy dispensing in pediatrics and geriatrics. Descriptive 
statistics were applied to present results such as frequency, percentage, average and standard 
deviation.  This study was conducted during the second semester in December 2020. There 
were 154 pharmacy students who enrolled in the class. Result presented that there were 149 
students who answered the questionnaire (96.75%). Students agreed mostly that “Virtual 
Pharmacy” gave them an experience to learn more about pharmaceutical products with the 
average score 4.15 +0.69. Moreover, students completely agreed that “Virtual Pharmacy” was 

 
1 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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appropriate. (4.21+ 0.70). There was one suggestion that the image placement was difficult to 
study. In summary, “Virtual Pharmacy” can enable students to learn pharmaceutical products 
in the drugstore and can be used as an online learning tool for pharmacy students.   
Keywords: Pharmacy dispensing skill, online tool, pharmacy education 
 
บทนำ 

ทักษะพ้ืนฐานทางวิชาชีพเภสัชกรรมคือ กระบวนการจ่ายยา ซึ่งในกระบวนการจ่ายยานั้นนักศึกษาควร
จะสามารถเลือกเภสัชภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับผู้ป่วย พร้อมกับให้คำแนะนำการใช้ยาได้ (คณะอนุกรรมการสอบ
ความรู้เพ่ือขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม, 2562)  วิธีการจ่ายยาที่ถูกต้องนั้น
จะประกอบด้วย การเลือกเภสัชภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยเด็ก หรือผู้สูงอายุ ซึ่งมี
ระบบการเปลี่ยนแปลงยาของร่างกายไม่เท่ากับในคนปกติ  ทำให้การจ่ายยามีข้อจำกัดมาก นอกจากนั้นการจ่าย
ยายังรวมถึงการหยิบ และการเก็บยาจากชั้น การเขียนฉลากยาที่เหมาะสมพร้อมระบุฉลากช่วย และส่งมอบ 
พร้อมแนะนำการใช้ยาและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม (ราชกิจจานุเบกษา ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม 2561)    

  การที่จะมีทักษะการจ่ายยาที่ดีได้นั้น นักศึกษาควรจะต้องรู้จัก คุ้นเคยกับยา รูปแบบของยา รวมถึง
เภสัชภัณฑ์ต่างๆในท้องตลาด ขนาดยาหรือความเข้มข้นของยาที่มีจำหน่าย ซึ่งในช่วงสถานการณ์ปกตินักศึกษาจะ
สามารถเรียนรู้ได้จากร้านยาที่นักศึกษาต้องเข้าไปฝึกปฏิบัติงาน หรือจากตัวอย่างยาที่อาจารย์จัดแสดงใน
ห้องเรียนหรือ ห้องปฏิบัติการได้ แต่ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น 
สถาบันการศึกษาต้องเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นระบบการศึกษาทางไกลใช้การเรียนรู้ออนไลน์เป็นหลัก (Litao, 
et.al., 2020) เช่นเดียวกันในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ ทำให้คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ต้องจัดการเรียนการสอนทั ้งหมด ในลักษณะออนไลน์เช่นกัน (คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563; คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2564) การสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
ออนไลน์ที่เหมาะสมจึงจำเป็น เพื่อจะช่วยให้นักศึกษาได้บรรลุผลสำเร็จในการเรียนและเพิ่มทักษะที่จำเป็นใน
วิชาชีพได้ 
 ในรายวิชา เภสัชกรรมการจ่ายยา (Dispensing Pharmacy) สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4  ซึ่ง
จะเป็นรายวิชาที่สรุปหลักและกระบวนการในการเลือกสรรยาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วย การจ่ายยา ตามใบสั่งยา 
โดยคํานึงถึง อันตรกิริยาของยา รวมถึง การให้คําปรึกษาหรือข้อมูลของรายการยาในใบสั่งยานั้นๆ (คณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559) เพื่อให้นักศึกษามีทักษะที่สอดคล้องกับทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพเภสัช
กรรม ผู้วิจัยจึงสร้างเครื่องมือการฝึกทักษะการจ่ายยาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ตามแนววิถีใหม่ เพ่ือให้นักศึกษา
ได้คุ้นเคยกับเภสัชภัณฑ์ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มทักษะในการจ่ายยา โดยใช้รูปแบบของร้านยาจำลอง ชื่อ Virtual 
Pharmacy โดยการใช้ Padlet ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันหรือเว็ปไซต์ที่อยู่ในแพลตฟอร์มของบอร์ดสำหรับการ
รวบรวมภาพ หรือระดมความคิด โดยการแสดงในรูปแบบของ post it ที่ติดบนบอร์ด การเข้าถึงง่าย โดยผู้สร้าง
กระดานของ padlet สามารถอนุญาตให้เฉพาะนักศึกษาที่ทราบ url และ password เข้าถึงได้ ซึ ่งสะดวก
สำหรับอาจารย์และนักศึกษาที่จะเข้าใช้ โดยนักศึกษาไม่จำเป็นต้องมี username ในการเข้าระบบ (Eiland, 
et.al., 2019, ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์, 2563) พบรายงานการใช้ Padlet เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู ้แบบร่วมมือ (Collaborative learning) ในกลุ ่มนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ด้วยข้อดีที ่ Padlet 
สามารถเข้าถึงได้ง่ายและตลอดเวลา (Rajiah, 2018) สำหรับในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น ยัง
ไม่พบรายงานการนำ Padlet มาใช้ในการเรียนการสอนวิชาใด  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1) เพื่อพัฒนาเครื่องมือการสอนคือ Virtual Pharmacy  
2) เพ่ือประเมินการรับรู้ของนักศึกษาท่ีมีต่อ Virtual Pharmacy ที่ใช้ในรายวิชา เภสัชกรรมการจ่ายยา 
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วิธีดำเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   

ประชากร คือนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั ้นปีที ่ 4 มหาวิทยาลัยศิลปากรทั ้งหมด 154 คน ที่
ลงทะเบียนรายวิชา 562363 เภสัชกรรมการจ่ายยา  ในภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษา2563 และเข้าเรียน
ใน หัวข้อ การจ่ายยาในเด็กและผู้สูงอายุ ขณะทีก่ลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรทั้งหมด   
เครื่องมือวิจัย  

1. Padlet เป็นเครื่องมือออนไลน์ ที่ใช้สร้าง Virtual Pharmacy โดย Virtual Pharmacy จะจำลอง
รูปแบบร้านยาที่พบได้ทั่วไป โดย Virtual Pharmacy จะจัดเป็นพื้นที่ที่มีการรวบรวมรูปภาพเภสัชภัณฑ์ โดย
เภสัชภัณฑ์ต่างๆที่มีใน Virtual Pharmacy จะแบ่งหมวดหมู่ตามการออกฤทธิ์ของยา ซึ่งลักษณะการวางรูป
เภสัชภัณฑ์นั้น จะสอดคล้องกับการวางเภสัชภัณฑ์ ในร้านยาที่พบได้ในชีวิตจริง Virtual Pharmacy ได้ถูก
ทดลองนำมาใช้ในปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง หลังจาก
ปรับปรุงแล้วจึงนำมาใช้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 562363 เภสัชกรรมจ่ายยา ภาคการศึกษา
ปลาย ปีการศึกษา 2563  

2. ใบสั่งยาสมมติ เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาใช้ในการเลือกเภสัชภัณฑ์ที่เหมาะสมจาก Virtual Pharmacy 
โดยรวบรวมใบสั่งยาจากเภสัชกรที่ปฏิบัติงานที ่โรงพยาบาล ทั้งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ 
โรงพยาบาลทั่วไป  เมื่อเลือกใบสั่งยาที่เหมาะสมได้ ผู้วิจัยจะนำมาเตรียมสร้างใบสั่งยาใหม่ โดยใช้ชื่อสมมติ
ทั้งหมด ปกปิดชื่อของผู้ป่วยและโรงพยาบาล เพ่ือนำมาใช้เป็นโจทย์ 

3. แบบสอบถามประเมินการรับรู้ของนักศึกษาที่มีต่อ Virtual Pharmacy ที่สร้างขึ้น เป็นแบบประเมิน
ที่นักศึกษาประเมินด้วยตนเอง ผ่าน google form แบ่งออกเป็น 2 ส่วน   

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปลายปิด ให้นักศึกษาประเมินความคิดเห็นของตนเองต่อ Virtual Pharmacy 
โดยประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert) แบ่งสเกลออกเป็น 5 ระดับ โดยมี
เกณฑ์การแปลความหมายดังนี้ 5, 4, 3, 2 และ 1 หมายถึง มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยที่สุด ตามลำดับ ขณะที่เกณฑ์การแปลความหมาย เพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ยในช่วงคะแนน ต่าง ๆ 
นั้นกำหนดให้แต่ละอันตรภาคชั้นมีความกว้างเท่ากันจึงคิดความกว้างที่ 0.8 ทำให้ได้เกณฑ์การแปลความหมาย
ดังนี้ 4.21 – 5.00,  3.41 – 4.20, 2.61 – 3.40, 1.81 – 2.60 และ 1.00 – 1.80 มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามลำดับ 

ส่วนที่ 2 เป็นคำถามปลายเปิด เพ่ือให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นแบบอิสระ ต่อ Virtual Pharmacy   
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. พัฒนา Virtual Pharmacy ตามข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่ร่วมทดลองใช้ในปีการศึกษา 2562   
2. นำ Virtual Pharmacy มาใช้ในการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษากลุ่ม

ตัวอย่างที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 562363 เภสัชกรรมการจ่ายยา  โดยให้นักศึกษาพิจารณาเลือกเภสัช
ภัณฑ์ที่เหมาะสมที่มีใน Virtual Pharmacy ให้สอดคล้องกับใบสั่งยาสมมติ (โจทย์) ที่จัดเตรียมข้ึน  

3. ประเมินการรับรู้ของนักศึกษาต่อ Virtual Pharmacy โดยแบบสอบถามประเมินการรับรู ้ของ
นักศึกษา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนปฏิบัติการรวม 3 คาบของหัวข้อ การจ่ายยาในเด็กและผู้สูงอายุ ในเดือน
ธันวาคม 2563   
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที่ได้จากการประเมินจะนำเสนอในรูปแบบพรรณนา คิดเป็นความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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สรุปผลการวิจัย 
1. การพัฒนา Virtual Pharmacy Virtual Pharmacy สร้างขึ ้นจาก Padlet โดยใช้รูปภาพแทน

เภสัชภัณฑ์ในร้าน แบ่งยาที่อยู่ในร้านเป็นหมวกหมู่ตามการออกฤทธิ์ของยา เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษายาและ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีในร้านยา ทดลองใช้ในปีการศึกษา 2562 โดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ที่ได้ใช้ Virtual 
Pharmacy ให้ความเห็นด้วยอยู่ในระดับมากและมากที่สุดว่า การใช้ Virtual Pharmacy เหมาะสม เป็นจำนวน 
141 คนจากนักศึกษาทั้งหมด 170 คน คิดเป็นร้อยละ 82.94 (ไม่ออกความเห็น 1 คน และ มีความเห็นด้วยอยู่
ในระดับปานกลาง 28 คน)  ข้อเสนอแนะเพิ ่มเติมคือ การใช้ Virtual Pharmacy ดีแล้ว และทำให้ได้เห็น
ผลิตภัณฑ์ยาจริงๆ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะ ให้เพิ่มจำนวนรายการยา และปรับรูปภาพเภสัชภัณฑ์ให้ชัดขึ้น 
ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับปรุง พัฒนา และนำมาใช้ในปีการศึกษา 2563 (ภาพที่ 1) 
 

 
ภาพที่ 1 แสดง Virtual Pharmacy ที่สร้างขึ้น    

 
การนำ Virtual Pharmacy ไปใช้ในการเรียนการสอนปีการศึกษา 2563 ผู้สอนจะนำตัวอย่างใบสั่งยา

ที่พบได้ในชีวิตการทำงาน แล้วมอบหมายให้นักศึกษาทำงานร่วมกันเป็นงานกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน  โดยนักศึกษา
จะเลือกจ่ายยาตามใบสั่งยาที่ได้รับ นักศึกษาควรจะต้องทราบว่ายานั้นมีข้อบ่งใช้อย่างไร ควรจะอยู่ที่ หมวดใด/
คอลัมน์ไหน ของ Virtual Pharmacy การเลือกยาที่เหมาะสมก็ต้องพิจารณา ความเข้มข้นของยา หรือ ปริมาณ
ยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วย ปริมาณสารอื่นๆ เช่นปริมาณอัลกอฮอล์ที่เหมาะสม (โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กท่ีมีอายุน้อย)  
หากไม่มียาในชื่อการค้าที่แพทย์สั่งจ่าย นักศึกษาควรจะหายาทดแทนภายใน Virtual Pharmacy ได้   เมื่อเลือก
ยาได้ นักศึกษาจะเขียนฉลากและวิธีการใช้ยา แนะนำวิธีการใช้ยา เมื่อสิ้นสุดงานที่มอบหมาย ผู้สอนจะอภิปราย
ออนไลน์ ร่วมกับนักศึกษา เพิ่มความเข้าใจในประเด็นต่างๆ   

2. การประเมินการรับรู้ของนักศึกษาที่มีต่อ Virtual Pharmacy ในปีการศึกษา 2563 นักศึกษาที่
ลงทะเบียนในรายวิชาทั้งสิ้น 154 คน มีนักศึกษา149 คน (ร้อยละ 96.75) ที่ตอบแบบประเมินการรับรู้การใช้ 
Virtual Pharmacy ผลที่ได้แสดงในตารางที่ 1  

นักศึกษารับรู้ว่า Virtual Pharmacy ทำให้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ในร้านยาด้วยคะแนนเฉลี่ย 4.15 +0.69 
(คะแนนอยู่ในเกณฑ์ เห็นด้วยในระดับมาก) และ Virtual Pharmacy ที่จัดทำขึ้นเหมาะสมแล้ว (4.21+ 0.70; 
คะแนนอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยในระดับมากท่ีสุด) และมีนักศึกษา 1 คนที่เสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดวางภาพ
ซึ่งยังดูยาก อาจเปลี่ยนรูปแบบการวางภาพผลิตภัณฑ์ให้ดูง่ายกว่านี้   

3. การสร้างเครื่องมือการฝึกทักษะการจ่ายยาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการเรียนออนไลน์
ตามวิถีใหม่ ด้วย Virtual Pharmacy  สามารถทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้เภสัชภัณฑ์ท่ีมีจำหน่ายในร้านยา  
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ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อร้านยาจำลอง 
ความคิดเห็น ระดับความเห็นด้วย จำนวนคน ร้อยละ 

Virtual Pharmacy ทำให้ฉันได้เรยีนรู้ผลิตภัณฑ์ในร้านยา 1 0 0 
2 1 0.671 
3 23 15.44 
4 78 52.35 
5 47 31.54 

คะแนนเฉลี่ย±SD 4.15 ±0.69 
Virtual Pharmacy ที่จัดทำข้ึน เหมาะสมแล้ว 1 0 0 

2 1 0.671 
3 21 14.09 
4 72 48.32 
5 55 36.91 

คะแนนเฉลี่ย±SD 4.21± 0.70 
นักศึกษาท้ังหมด  149 100 

   
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  

การออกแบบการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงจะทำให้ผู้เรียนเรียนรู้จาก
การเรียนแบบลงมือทำ หรือปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง เป็นการองค์ประกอบหนึ่งที่จูงใจให้นักศึกษา
อยากเรียน (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และ พเยาว์ ยินดีสุข , 2558; วิจารณ์ พานิช, 2555) แตในสถานการณ์การ
ระบาดของไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID 19) ซึ่งสถาบันการศึกษาทั้งหมด รวมถึงคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์เต็มรูปแบบ (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2563;  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2564) การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนให้มี
ลักษณะดังกล่าวข้างต้น เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก ผู้วิจัยจึงจัดทำ Virtual Pharmacy ผ่านแอปปลิเคชัน Padlet 
ร่วมกับการที่นักศึกษาได้ทำกิจกรรมการจ่ายยาตามใบสั่งยาสมมติ (โจทย์) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจะทำให้นักศึกษามี
โอกาสเห็นเภสัชภัณฑ์ รวมถึงกระตุ้นให้คิดและแก้ไขเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆในร้านยาในฐานะเภสัชกร   

จุดประสงค์การศึกษาครั้งนี้ คือ เพ่ือพัฒนาเครื่องมือการสอนคือ Virtual Pharmacy และ เพ่ือประเมิน
การรับรู้ของนักศึกษาที่มีต่อ Virtual Pharmacy ที่ใช้ในรายวิชา เภสัชกรรมการจ่ายยา โดย แอปปลิเคชั่น 
Padlet ในการศึกษานี้ใช้ padlet เพียงเพ่ือแสดงเภสัชภัณฑ์โดยแบ่งหมวดหมู่ตามแบบร้านยาที่นักศึกษาจะพบ
ได้ในชีวิตจริง หรือใช้ padlet เป็นเพียง digital canvas เท่านั้น (Beitz , 2019) โดยนักศึกษาสามารถเข้าถึง
เภสัชภัณฑ์จำนวนมาก ได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องไปดูเภสัชภัณฑ์ที่ร้านยา หรือ ห้องปฏิบัติการ  ซึ่งจริงๆแล้ว
คุณสมบัติของ padlet ยังช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถเสนอความคิดเห็นได้โดยอิสระ  ซึ่งจะทำ
ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกัน และเข้าถึงได้ตลอดเวลาที่นักศึกษาสะดวก 
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และสามารถเอื้อประโยชน์ให้เกิดสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ร่วมกันได้ง่ายขึ้น 
(Rajiah,  2018) การนำข้อดีนี้ของ padlet มาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน อาจจะเป็นประโยชน์ต่อไป 

เมื่อประเมินการรับรู้ต่อการใช้ Virtual Pharmacy ในรายวิชา นักศึกษาให้ความเห็นด้วยในระดับมาก
ที่สุด ว่า Virtual Pharmacy ที่จัดทำขึ้นเหมาะสมแล้ว และ นักศึกษายังให้ความเห็นด้วยในระดับมาก ว่า 
Virtual Pharmacy ทำให้ได้เรียนรู้ผลิตภัณฑ์ในร้านยา การที่จะทำให้นักศึกษาเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ในร้านยานั้น
สามารถทำได้อีกวิธีหนึ่งคือ การออกแบบการเรียนการสอนโดยกำหนดให้นักศึกษาไปสืบค้นรูปเภสัชภัณฑ์ที่มีอยู่
ด้วยเว็บไซต์ที่ให้บริการในการค้นหาข้อมูลในโลกของอินเตอร์เน็ต (Google) แล้วนำมาประกอบกับโจทย์ใบสั่งยา 
ซึ่งนักศึกษาจะสามารถทำได้ง่ายและการเตรียมการเรียนการสอนจะสะดวกกว่ามาก  แต่การสร้าง Virtual 
Pharmacy ในการศึกษานี้นั้น  มีข้อดีคือ นักศึกษาจะได้ศึกษาตำแหน่งการวางยาในชั้น ตามการออกฤทธิ์ของยา 
ศึกษาเรื่องยาทดแทน กรณีที่แพทย์สั ่งจ่ายยาแล้ว ร้านยาไม่มียานั้น นักศึกษาควรจ่ายยาที่มีตัวยาสำคัญ
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เหมือนกันที่มีใน Virtual Pharmacy หรือการพิจารณาเรื่องความเข้มข้นของยาน้ำ ที่อาจไม่ตรงกับแพทย์สั่ง
จะต้องมีการปรับขนาดยาที่ให้ ให้เหมาะสม  การจัดการกรณีที่ไม่มียาในร้านยาจำลอง ซึ่งจะสอดคล้องกับ การ
แก้ไขปัญหาจริงที่เภสัชกรในร้านยาต้องพบ และสอดคล้องกับสมรรถนะร่วมของเภสัชกรตามที่สภาเภสัชกรรม
กำหนด (คณะอนุกรรมการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม , 
2562) ซึ่งการเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนั้นจะทำให้นักศึกษาเรียนรู้ได้มากขึ้น เห็นความสำคัญของวิชาที่เรียน อัน
จะทำให้นักศึกษามีความตั้งใจเรียนและประสบความสำเร็จในการเรียนต่อไป (Lean, et al., 2018)  

ข้อจำกัดของการศึกษานี ้คือ เครื ่องมือที ่ใช้ในการประเมินการรับรู ้ของนักศึกษาที ่มีต่อ  Virtual 
Pharmacy นั้นยังไม่ละเอียด ไม่มีการประเมินคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ และ ระยะเวลาที่ให้นักศึกษาประเมิน
อาจจะน้อย จึงอาจทำให้มีข้อเสนอแนะจากนักศึกษาเพียง 1 ราย แต่อย่างไรก็ตามการวิจัยนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้น
สำหรับการสร้างเครื่องมือเพ่ือการฝึกทักษะการจ่ายยา ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ตามแนวทางวิถีใหม ่ 
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ในรายวิชาที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจ่ายยา ควรมีการนำแอปปลิเคชัน Padlet มาใช้ประโยชน์ในการสร้าง 
ร้านยาจำลอง หรือ Virtual Pharmacy เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักและคุ้นเคยกับเภสัชภัณฑ์ นักศึกษาจะสามารถ
เข้าศึกษารูปแบบเภสัชภัณฑ์จำนวนมากผ่าน Virtual Pharmacy ได้ตลอดเวลา หรือในสถานการณ์การระบาด
ของไวรัส COVID-19  จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะต้องให้นักศึกษาเข้าในห้องปฏิบัติการ   
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการสร้างเครื่องมือและควรตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินกิจกรรมและการรับรู้ หรือความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ Virtual Pharmacy ให้ละเอียดขึ้น อันจะ
นำไปสู่การพัฒนา Virtual Pharmacy เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์ 
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การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใช้ 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ 

The Development of Online Teaching-Learning Platforms on the Topic of 
Financial Accounting Using Collaborative Learning Management Techniques for 

Undergraduate Students of the Faculty of Business Administration 
สุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล1* ปรางทิพย์ เสยกระโทก2 และพงษ์ศักดิ์ ผกามาศ3 

 
บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ 1) เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการบัญชี
การเงินโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ 2) เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใช้เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกันตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล 4) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และ 5) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการ
บัญชีการเงิน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ  จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ 1) แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี ่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้
ร่วมกัน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินคุณภาพของแพลตฟอร์มโดยผู้เชี่ยวชาญ และ 
4) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการบัญชีการเงิน
โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี ่ยวกับการบัญชี
การเงินโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกันที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.88/81.56 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.8008 ผู้เรียนที่เรียนด้วยแพลตฟอร์มดังกล่าวมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 ผลการประเมินคุณภาพของ
แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี ่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกันจาก
ผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก โดยเห็นว่าแพลตฟอร์มนี้มีความน่าสนใจและเหมาะที่จะใช้กับผู้เรียน ผู้เรียนมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันอยู่ในระดับมากเช่นกัน ผลการวิจัยทำให้ได้แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี ่ยวกับการบัญชี
การเงินโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถนำไปใช้ได้จริง และทำให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้การทำบัญชีการเงินตามที่ได้ออกแบบไว้ 
คำสำคัญ: แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์, การบัญชีการเงิน, เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 
 
ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1) to development of an online teaching-learning 
platforms on the topic of Financial Accounting using collaborative learning management 
techniques for undergraduate students of the faculty of business administration; 2) to find out 
the efficiency by use of 80/80 standard criteria; 3) to find out the effective value; 4) to 
investigate the accomplished of an online teaching-learning platforms using collaborative 
learning management techniques; and 5) to investigate the students opinions towards the 
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online teaching-learning platforms on the topic of Financial Accounting. The target group 
studied by purposive sampling were 36 undergraduate students of the faculty of business 
administration. The research instrument included: 1) online teaching-learning platforms on the 
topic of Financial Accounting using collaborative learning management techniques; 2) effective 
value testing form; 3) quality assessment form for experts and 4) quality testing form for 
students. The collected data were analyzed through a statistical software program that 
provided percentage, mean, standard deviation and t-test values. The research results were 
as follows: online teaching-learning platforms on the topic of Financial Accounting using 
collaborative learning management techniques developed has an efficiency of 80.88/81.56 
and is consistent with the 80/80 standard criteria. The effective values of 0.8008 or 80.08%. 
The student achievement score of the pretest was significantly higher than that of the posttest 
at the level of .05. The evaluation of online teaching-learning platforms on the topic of 
Financial Accounting using collaborative learning management techniques from the experts of 
4.13 and agreed that good online LMS lesson should be interested enough to capture the 
attention of users. The satisfaction rate of the students towards the online LMS lesson was at 
high level of 4.08. The research results illustrated that the online teaching-learning platforms 
on the topic of Financial Accounting using collaborative learning management techniques was 
higher effective and suitable for undergraduate students of the faculty of business 
administration. It’s can actually be used in teaching and learning and develop their learning 
in accounting and finance as designed. 
Keywords: online Teaching-learning platforms, financial accounting,  
    collaborative learning management techniques 
 
บทนำ 

การอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยมีบทบาทและความสําคัญต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
เนื่องจากเป็นการศึกษาระดับท่ีสอนให้คนเรารู้จักคิดหาเหตุผลในสิ่งต่าง ๆ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ “สอนความเป็น
มนุษย์” ให้มีสติปัญญาและรอบรู้เพียงพอที่จะนําปัญหาไปวิเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ปัญหาที่ตนต้อง
เผชิญตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยขั้นสูงและให้บริการสังคมทั้งในและระหว่าง
ประเทศให้แก่หน่วยงาน องค์กร และสถาบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
ยังมีบทบาทสําคัญในการธํารงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ การเติบโตอย่างรวดเร็วของการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาได้เปลี่ยนวิธีการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในการรองรับจำนวนนักศึกษาที่มีความหลากหลาย
เพิ่มขึ้น การทำกิจกรรมการวิจัยประเภทต่าง ๆ ก็เพื่อบรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการและเสริมสร้างการบริการ
ให้กับชุมชนให้แข็งแกร่ง ซึ่งถือเป็นภารกิจหรือกลไกสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
(Innovation) ของประเทศ (Fumasoli et al., 2020) การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในยุคแห่งการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานวิชาการถือเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษา การพัฒนา
ผู้เรียน และการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาใช้กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในการ
บริหารงานวิชาการและวิจัยทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา การวัดผลและประเมินผล สื่อและแหล่งเรียนรู้สมัยใหม่ รวมถึงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษาสมัยใหม่ ณ สถานการณ์ปัจจุบันควรมีการจัดการด้านการอุดมศึกษาที่หลากหลาย เพื่อให้การ
จัดการอุดมศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของประเทศเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเที ยมนานา
อารยประเทศ สมควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระทาง
วิชาการ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ ทันต่อการ
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เปลี่ยนแปลงของโลก มีการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนสามารถ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความเป็นเลิศในทางวิชาการและมีทักษะขั้นสูง
ในการประกอบวิชาชีพ สามารถตอบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง และส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ปัญหาให้แก่สังคมส่วนรวมได้ อันจะนำไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, 2562) 

การเรียนรู้ร่วมกัน (Cooperative Learning) เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งที่เน้นให้
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย โดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถท่ีแตกต่างกัน เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพ
การเรียนรู้ของแต่ละคน สนับสนุนให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ (Crisanto, 
2018) นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะหรือทีมตามระบอบประชาธิปไตย และเป็น
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ทำให้สามารถปรับตัวอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ส่วนการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือและทำงานร่วมกัน (Cooperative & Collaborative Learning) เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการ
เรียนการสอนที ่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้กระบวนการกลุ ่มให้ผู ้เรียนได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเพ่ือ
ผลประโยชน์และเกิดความสำเร็จร่วมกันของกลุ่ม ซึ่งการเรียนแบบร่วมมือมิใช่เป็นเพียงจัดให้ผู้เรียนทำงานเป็น
กลุ่ม เช่น ทำรายงาน ทำกิจกรรมประดิษฐ์หรือสร้างชิ้นงาน อภิปราย ตลอดจนปฏิบัติการทดลองแล้ว และ
ผู้สอนทำหน้าที่สรุปความรู้ด้วยตนเองเท่านั้น (Sabbah, 2016) แต่ผู้สอนจะต้องพยายามใช้กลยุทธ์วิธีให้ผู้เรียน
ได้ใช้กระบวนการประมวลสิ่งที่มาจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ จัดระบบความรู้สรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็น
หลักการสำคัญ นอกจากนี้ในการเรียนรู้ร่วมกันยังมีการประยุกต์ใช้สื่อการสอนทางคอมพิวเตอร์และระบบ
ออนไลน์ที่สามารถอธิบายเนื้อหา แสดงภาพประกอบ รวมถึงการเคลื่อนที่ของภาพหรือวีดีโอ ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้
เข้าใจและได้เห็นถึงส่วนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตามระบบการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ การมีระบบการ
จัดการเรียนรู้และสื่อการสอนออนไลน์ยังสามารถที่จะให้ผู้เรียนเรียนได้อย่างอิสระ โดยให้ผลย้อนกลับได้อย่าง
อิสระและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้ทราบผลการเรียนรู้
ของตนเอง ประโยชน์ของระบบจัดการเรียนรู้ออนไลน์ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือสามารถช่วยเพ่ิมแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน
ได้โดยการออกแบบโปรแกรมให้มีภาพและเสียง มัลติมีเดีย และสามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว 
(ปรัชญนันท์ นิลสุข, 2555) ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและทำงานร่วมกัน ผู้สอนต้องเลือกเทคนิคการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนและผู้เรียนก็ต้องมีความพร้อมที่จะร่วมทำกิจกรรมและรับผิดชอบงาน
ของกลุ่มร่วมกัน โดยกลุ่มจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกคนได้เรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกัน 
นั่นคือ การเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง (สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, 2553; Kagan, 2013) 

การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) เป็นรายวิชาบังคับในหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจที่มีการ
จัดการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ เนื่องจากเป็นรายวิชาที่เน้นการจัดทำบัญชีการเงินรูปแบบต่าง ๆ การ
เรียนรู้โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเข้าเรียนในห้องเรียนปกติ นักศึกษามีอุปสรรคต่อการเรียนรู้และการฝึกลงรายการ
บัญชีเป็นอย่างมากถ้าไม่มีแหล่งข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ (ปรางทิพย์ เสยกระโทก และ พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, 
2553) ดังนั ้นการเรียนรู ้บนคอมพิวเตอร์ (Computer-Based Learning) การเรียนรู ้บนเว็บ (Web-Based 
Learning) หรือพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ (Website) ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการกระบวนการด้าน
การเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน โดยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการ
จัดหาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์การสอนเสริม (Teaching Material) ซึ่งก็คือการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามอัธยาศัยและปรากฏในปัจจุบันเป็นการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) นั่นเอง นอกจากนี้ 
หากมีการประยุกต์ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและทำงานร่วมกันมาสนับสนุนด้วยแล้ว ก็สามารถที่
จะทำให้การเรียนรู้ของนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดตั้งสำนักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา (Inter University Network : UniNet) ซึ่งได้จัดทำโครงการ Thailand Cyber 
University ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ที่เน้นการเรียนการสอนที่ผู้สอนและผู้เรียน
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ไม่ได้พบกันเหมือนในชั ้นเร ียนปกติ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได ้ออกประกาศให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบออนไลน์นั้นยังมีองค์ประกอบหลายอย่างที่จะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนนั้นประสบ
ผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและเพ่ิมศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบัญชีการเงิน โดยเฉพาะทักษะการลงบัญชีและ
วิเคราะห์บัญชีการเงิน เนื่องจากอำนวยความสะดวกให้ผู้สอนสามารถจัดเตรียมการสอนด้วยสื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย สามารถอ่านทบทวนเนื้อหาย้อนหลังได้ และยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุก
เวลา เพื่อพัฒนาความรู้ตามความสามารถของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ และ ปรางทิพย์ เสย
กระโทก (2556) ทีก่ล่าวว่า กิจกรรมการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) เน้นผู้เรียนและกิจกรรม
การเรียนการสอนเป็นศูนย์กลาง ผู้เรียนสามารถควบคุมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตจากสถานที่ใด ณ เวลาใดก็ได้ตลอดเวลาทั้ง 7 วัน และวันละ 24 ชั่วโมง การบริหารจัดการการเรียน
การสอน เช่น การสร้างเนื้อหา สื่อการเรียน การนำเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนใช้ซอฟต์แวร์
ประยุกต์เฉพาะด้าน (Application Software) เป็นเครื่องมือ ซึ่งเรียกว่า ระบบบริหารจัดการรายวิชา (Course 
Management System: CMS) หรือระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) ซึ่ง
สอดคล้องกับ Deng & Ma (2018) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนออนไลน์มีการกำหนดวัตถุประสงค์การ
เรียนการสอนไว้อย่างชัดเจน ใช้ทฤษฎีด้านการเรียนการสอนเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและมีการนำเสนอ
เนื้อหาในรูปแบบสื่อผสม (Multimedia) ผ่านระบบเครือข่ายและแพลตฟอร์มทางการศึกษาที่เป็นระบบ เพ่ือทำ
ให้ผู้เรียนเกิดความรู้และเกิดทักษะใหม่ หรือปรับปรุงความรู้ความสามารถของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

จากแนวคิดดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยสนใจพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการบัญชี
การเงินโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ โดยใช้วิธีการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ร่วมกันรายวิชาการ
บัญชีการเงินและการใช้แพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนออนไลน์วิชาการบัญชีการเงินโดยใช้เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นเครื่องมือเสริมในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว ทำให้ผู้เรียนรู้จักการ
แสวงหาคำตอบจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองอันเป็นผลให้เกิดพฤติกรรมที่ฝังแน่นเมื่อผู้เรียน “เรียนรู้ว่าจะ
เรียนรู้ได้อย่างไร (Learn how to Learn)” อีกทั้งจะเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายการเรียนรู้ออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งนำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมการเรียน
การสอนในรายวิชาการบัญชีการเงินโดยสร้างบรรยากาศให้เป็นดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital for Learning) โดย
คาดหวังว่าแพลตฟอร์มและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นจะเป็นระบบที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันใน
ชั้นเรียนเพื่อสร้างสมรรถนะแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ให้แพร่หลายในแวด
วงการศึกษาของสถาบันที่มีการเรียนการสอนที่ใช้ระบบไอซีทีและนวัตกรรมทางการศึกษาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใช้เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกันสำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ  

2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใช้
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกันตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  

3. เพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการบัญชีการเงิน 
4. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการบัญชีการเงิน  
5. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับ

การบัญชีการเงิน 
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วิธีดำเนินการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพ่ือออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์

เกี่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ  
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา มุ่งศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการ
บัญชีการเงินโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ 

ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน
วิชาการบัญชีการเงินในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 36 คน มหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  

ขอบเขตด้านพื้นที่ สถานที่ดำเนินการวิจัยและพัฒนา ได้แก่ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)  
  กลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้เรียนระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีการเงิน
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 36 คน จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) แพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนวิชาการบัญชีการเงิน
โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) แบบประเมินคุณภาพ
ของแพลตฟอร์มโดยผู้เชี่ยวชาญ และ (4) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อแพลตฟอร์มการเรียนรู้
วิชาการบัญชีการเงิน โดยศึกษาจากงานวิจัยของ พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ และ ปรางทิพย์ เสยกระโทก (2556) การ
สร้างและตรวจสอบเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามจะเสนอต่อผู้เชี ่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความ เที่ยงตรงเชิง
เนื ้อหา (Content Validity) ตลอดจนความเหมาะสมของภาษาและการใช้ถ้อยคำได้ค่า Index of Item-
objective Congruence เท่ากับ .88 แล้วนำไปทดลองใช้ จากนั้นนำมาทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) และหาค่าอำนาจจำแนกรายข้อโดยหา
ค่า Item Total Correlation ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ .984 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอน ได้แก่ (1) ศึกษาหลักสูตร/รายวิชาและวิเคราะห์
เนื้อหารายวิชาการบัญชีการเงิน (2) กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อกำหนดขอบข่ายเนื้อหาในแต่ละหน่วย
การเรียน (3) กำหนดรูปแบบในการนำเสนอเนื ้อหา (4) เขียนผังงาน (Flowchart) บทเรียนออนไลน์เพ่ือ
กำหนดช่องทางการสื่อสารภายใน (5) ออกแบบ Storyboard ตามโครงสร้างแบบลำดับชั้นโดยใช้เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ร่วมมือ (6) พัฒนารูปแบบโดยใช้ LMS Tool Box และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (6) นำรูปแบบไป
ทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไข และ (7) ประเมินคุณภาพและหาประสิทธิภาพของบทเรียน 

สถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล 
1) สถานที่ทำการทดลอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
2) การเตรียมการทดลอง ได้แก่ (1) ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลและทดลองใช้ระบบ (2) เตรียม

ระบบที่พัฒนาแล้วใส่ไว้ในเว็บไซต์ Online ส่งข้อมูลขึ้นเครื่องแม่ข่าย และทดสอบการใช้งาน และ (3) เตรียม
สถานที่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อ และกำหนดเวลาที่ทำการทดลอง  

3) การดำเนินการทดลอง โดยการนำระบบที่ผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้เพ่ือ
ประเมินหาประสิทธิภาพโดยมีการทดลองตามรูปแบบดังนี้ (Fernández et al., 2016; Carlucci et al., 2019) 

- ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One to One Testing) ทดลองกับผู้เรียนที่เคยเรียนวิชานี้มาก่อนโดยใช้
การสุ่มอย่างง่าย จำนวน 3 คน ประเมินประสิทธิภาพ E1/E2 หาข้อบกพร่องและนำไปปรับปรุงแก้ไข  

- ทดลองกลุ่มย่อย (Small Group Testing) ทดลองกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้มาก่อนโดยใช้
การสุ่มอย่างง่าย จำนวน 9 คน ประเมินประสิทธิภาพ E1/E2 หาข้อบกพร่องและนำไปปรับปรุงแก้ไข 

- ทดลองภาคสนาม (Field Testing) โดยเลือกผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 36 คน ซึ่งดำเนินการ
ตามลำดับดังนี้ (1) ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยให้ผู้เรียนทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนที่มี 10 หน่วยการเรียน บทเรียนละ 10 ข้อ (2) ให้ผู้เรียนเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้และสื่อการสอน 
(3) ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดจากรูปแบบการเรียนรู้และสื่อการสอน จำนวน 10 ข้อ และ (4) ทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) โดยให้ผู้เรียนทดสอบจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ และประเมิน
ประสิทธิภาพ E1/E2 ในภาพรวม 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยดำเนินการดังนี้  
1) การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี ่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใช้เทคนิคการ

จัดการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย  
1.1 การประเมินคุณภาพของแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใช้

เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกันโดยผู้เชี ่ยวชาญ จำนวน 5 คน โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ มีเกณฑ์การแปลความหมายจะเป็นดังนี้ ค่าคะแนน 4.51 – 5.00, 3.51 – 4.50, 2.51 – 
3.50, 1.51 – 2.50 และ 1.00 – 1.50 ระดับความคิดเห็นเหมาะสมมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อย
ที่สุด ตามลำดับ 

1.2 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี ่ยวกับการบัญชี
การเงินโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ (1) หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งได้จากแบบทดสอบแต่ละหน่วยการเรียนและคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์หลังการ
เรียน (2) หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (3) หาดัชนีประสิทธิผล (4) วิเคราะห์เปรียบเทียบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สถิติ t-test และ (5) วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการ
เรียนด้วยแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี ่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันดังกล่าว โดยหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และนำค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ท่ีตั้งไว้ โดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

2) สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ (1) ค่าอำนาจจำแนก 
(Discrimination) โดยใช้วิธีวิเคราะห์ตามแบบอิงเกณฑ์ของ Brennan (2) ค่าระดับความยาก (Difficulty) (3) 
ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบแต่ละข้อ โดยใช้สูตร IOC (4) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder – Richardson)   

𝐵 =
𝑈

𝑛1
−

𝐿

𝑛2
 ,  𝑃 =

𝑅𝑢+𝑅𝑙

2𝑓
 , IOC = ∑𝑅

𝑛
,  𝑟𝑡𝑡 =

𝑘

𝑘−1
(1 −

∑𝑝𝑞

𝑠2
) 

 
3) สถิติที่ใช้ในการหาค่าดัชนีประสิทธิผล โดยใช้วิธีของ กูดแมน เฟรทเชอร์ และ ชไนเดอร์   

ค่าดัชนีประสิทธิผล =
ร้อยละของผลรวมของคะแนนหลังเรียน − ร้อยละของผลรวมของคะแนนกอ่นเรียน

100 − ร้อยละของผลรวมของคะแนนก่อนเรียน
 

 
4) การหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยใช้สูตร

ในการคำนวณ   

𝐸1 =
∑𝑋

𝑛
×100

𝐴
, 𝐸2 =

∑𝑋

𝑛
×100

𝐵
 

 
5) เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลการทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้ t-test 

(Dependent Samples) โดยใช้สูตรในการคำนวณ  
𝑡 =

∑𝐷

√
𝑛∑𝐷2(∑𝐷)2

(𝑛 − 1)
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 ตัวอย่างแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใช้เทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกันสำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ แสดงดังภาพที่ 1 ประกอบด้วยส่วนของหน้า
หลัก เนื้อหาและกระดานข่าว แบบฝึกหัด และ ข้อสอบปลายภาค 

 

     

     
ภาพที่ 1 ตัวอย่างแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใช้เทคนิคการจัดการ

เรียนรู้ร่วมกัน A: หน้าหลัก, B: เนื้อหาและกระดานข่าว, C: แบบฝึกหัด, D: ข้อสอบปลายภาค 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการบัญชีการเงิน
โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับผู ้เรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ ” สามารถแสดง
ผลการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 

1. ผลการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใช้เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ร่วมกัน ตามวิธีการที่ได้นำเสนอมานี้สามารถมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพที่เพียงพอสำหรับการนำ
แพลตฟอร์มการเรียนรู้นี้ไปใช้งานได้จริงสำหรับการเรียนรู้วิชาการบัญชีการเงิน 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการบัญชีการเงิน
โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู ้ร ่วมกันที ่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  พบว่ารูปแบบนี้ มี

A B 

C D 
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ประสิทธิภาพ 80.88/81.56 หมายความว่า แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการบัญชีการเงินโดย
ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู้เท่ากับร้อยละ 80.88 และมีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนเท่ากับ
ร้อยละ 81.56 จึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ตามความมุ่งหมายในการวิจัยที่ตั้งไว้ 

3. ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการบัญชีการเงิน
โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกันที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเท่ากับ 0.8008 

4. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์
เกี่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกันมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 21.45 จาก
คะแนนเต็ม 40 คิดเป็นร้อยละ 51.06 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 34.65 จากคะแนนเต็ม 40 คิดเป็นร้อย
ละ 85.92 เมื่อนำคะแนนเฉลี่ยที่ได้ไปทดสอบด้วย t-test (t=-54.282) พบว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

5. ผลการศึกษาเพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์
เกี่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกันพบว่า คุณภาพของแพลตฟอร์มการเรียนการ
สอนออนไลน์เกี่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกันนี้เฉลี่ยอยู่ในระดับระดับมาก 
(�̅�=4.14, S.D.=0.675) ส่วนผลการประเมินความคิดเห็นของผู ้เรียนที ่มีต่อแพลตฟอร์มการเรียนการสอน
ออนไลน์เกี่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกันที่พัฒนาขึ้นพบว่า ผู้เรียนมีความคิดเห็น
เฉลี ่ยอยู ่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด ้านเนื ้อหา  (�̅�=4.12, S.D.=0.674) ด้านการออกแบบ (�̅�=4.08, 
S.D.=0.667) และด้านทัศนคติ (�̅�=4.23, S.D.=0.654)  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใช้
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สามารถสรุปและอภิปรายผล
ในประเด็นต่อไปนี้ 

1. ผลการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการบัญชี
การเงินโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.88/81.56 หมายความว่า แพลตฟอร์มนี้ทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้เท่ากับร้อย
ละ 80.88 และมีประสิทธิภาพทางการเรียนรู้หรือประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้และสื่อการสอนในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนเท่ากับ ร้อยละ 81.56 แสดงว่าแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์
เกี ่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู ้ร่วมกันสำหรับผู ้เร ียนระดับปริญญาตรีคณะ
บริหารธุรกิจที ่พัฒนาขึ ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 สามารถช่วยให้ผู ้เรียนเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมความก้าวหน้าทางการเรียนวิชาการบัญชีการเงินได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทพล มียิ่ง 
(2559) พัฒนศักดิ์ กงภูธร และคณะ (2562) และ อดุลย์ ไชยเสนา และคณะ (2563) และที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก 
 1.1 แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันสำหรับผู้เรียนระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 
เพราะผู ้ว ิจัยพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างเป็นระบบตั้งแต่การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้กระบวนการ
แบบจำลอง ADDIE การออกแบบเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีการเงินอาศัยขั้นตอนการเรียนรู้รามกันผ่านระบบ
บริหารจัดการเรียนรู้ซึ ่งผ่านการตรวจสอบจากผู ้เชี ่ยวชาญด้านเนื ้อหาแล้วปรับปรุงแก้ไขการเขียนผังงาน 
หลังจากนั้นได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แล้วจึงนำไป
ทดลองกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อประเมินหาประสิทธิภาพและนำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข ซึ่งเป็นวิธีการดำเนินการ
ผลิตสื่อและรูปแบบการเรียนรู้ตามกระบวนการของการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการอาศัย LMS Tool Box 
ของการสร้างเนื้อหาและส่วนปฏิสัมพันธ์ในรายวิชาการบัญชีการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kaewkiriya 
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& Utakrit (2012), Oludele & et al. (2014) และ อุเทน ชวดนุช (2562) สุริยะ วชิรวงศ์ไพศาล และคณะ 
(2563) ดังนั้นผู้เรียนจึงมีความเข้าใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับการบัญชีการเงินมากยิ่งขึ้น 
 1.2 แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้ศึกษากรอบแนวคิดในการพัฒนาจากแนวคิดของ พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ (2556) ในการ
ออกแบบ LMS ดังนี้ 1) การวิเคราะห์เนื้อหาวิชา 2) การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนตามหลักการเรียนรู้
ร่วมกัน ได้แก่ (1) ระบุปัญหาการเรียนที่ต้องการวิเคราะห์ (2) การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล (3) พัฒนา
แนวทางการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้ (4) นำแนวทางแก้ปัญหาไปทดสอบ และ (5) เลือกรูปแบบการเรียนที่ดีที่สุดไป
ใช้หาคำตอบ 3) การกำหนดกิจกรรมร่วมและการประมวลความรู้ 4) การดำเนินการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ
และสื่อการสอนโดยอาศัยช่องทางในการสื่อสารที่จัดไว้ และ 5) การทดสอบหาประสิทธิภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้โดยพิจารณาจากคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนแบบฝึกหัดท้ายบท 
 1.3 แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้
ร่วมกันที่พัฒนาขึ้นมีระบบสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการตรวจสอบว่าผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้การ
จัดทำบัญชีการเงินที่กำหนดทั้งทางด้านเนื้อหา การค้นคว้า การประมวลความรู้ การสนทนา การคิดเชิงวิพากษ์ 
และการหาบทสรุปร่วมกัน 

2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี ่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใช้
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกันมีค่าเท่ากับ 0.8008 หมายความว่า หลังการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนรู้นี้ มี
คะแนนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 80.08 โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาณินท อุดมสุขถาวร (2562) และ ปรีชา 
ศรีซองเชศ และคณะ (2563) ที่เป็นเช่นนี้เพราะสื่อนี้มีรูปแบบการนำเสนอที่เหมือนกับการเรียนกับครูผู้สอน
โดยตรง มีการเพิ่มความเข้าใจโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มีทั้งตัวอักษร กราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
และมัลติมีเดีย ทำให้ผู้เรียนสนุกสนานไปกับการเรียนรู้ ไม่รู้สึกเบื่อ และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อเสริมแรงโดย
อาศัยแนวคิดจากทฤษฎีแรงจูงใจของมาโลน (Malone) ที่ว่ารูปแบบการเรียนการสอนได้ออกแบบให้มีกิจกรรม
และสถานการณ์ที่ท้าทายให้ผู้เรียน โดยมีเป้าหมายการเรียนรู้เชิงวิพากษ์ ผู้เรียนเกิดจินตนาการเป็นตัวกระตุ้น 
การนำเสนอที่แปลกใหม่สามารถดึงดูดความสนใจอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู ้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นใน
ลักษณะของความต้องการที่จะเรียนรู้สิ่งที่แปลกใหม่ (วิจารณ์ พานิช, 2558; Yunus, 2018; Jian, 2019) จาก
เหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจรายวิชาการบัญชีการเงินมากยิ่งขึ้น  

3. การประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์
เกี่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกันพบว่า ผู้เรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วย
แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ร่วมกั นด้าน
เนื้อหาอยู่ในระดับมาก (�̅�=4.12, S.D.=0.674) แสดงว่าผู้เรียนมีความพอใจต่อเนื้อหาที่นำมาสร้างแพลตฟอร์ม             
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาณินท อุดมสุขถาวร (2562) Txin & Yunus (2019) และ Biswas (2020) ด้าน
การออกแบบก็อยู่ในระดับมาก (�̅�=4.08, S.D.=0.667) แสดงว่ากระบวนการออกแบบสามารถสร้างรูปแบบการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพได้ ส่วนด้านทัศนคติอยู่ในระดับมากเช่นกัน (�̅�=4.23, S.D.=0.654) แสดงให้เห็นได้
ชัดเจนว่าผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนด้วยแพลตฟอร์มและสื่อที่ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Edmunds 
& Hartnett (2014) และ Yunus (2018) เนื่องจากทัศนคติของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดใน
การปรับปรุงคุณภาพของแพลตฟอร์มและสื่อที่ใช้ ทำให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียนได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น การให้ผู้เรียนเป็นผู้เลือกที่จะเรียนสิ่งใดด้วยตนเองนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่ดีและทำให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการเรียนรู้ร่วมกันได้ดีขึ้น  
  ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์
เกี ่ยวกับการบัญชีการเงินโดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู ้ร่วมกันสำหรับผู ้เร ียนระดับปริญญาตรีคณะ
บริหารธุรกิจ” ตามวิธ ีการที ่ได้นำเสนอมานี ้ สามารถมั ่นใจได้ในเรื ่องคุณภาพที่เพียงพอสำหรับการนำ
แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์นี้ไปใช้งานได้จริงสำหรับการเรียนรู้วิชาการบัญชีการเงินสำหรับผู้เรียน
ระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจอย่างแท้จริง 
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ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้และพัฒนา  
ประกอบด้วย (1) เนื้อหาของบทเรียนต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (2) บอกจุดประสงค์กับ

ผู้เรียนอย่างชัดเจน (3) การออกแบบโครงสร้างและวางแผนเส้นทางการเข้าถึงการเรียนรู้ที ่ดี (4) มีระบบ
ตรวจสอบว่าผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด (5) ต้องให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบ Non-Linear Approach 
และ Active Learning (6) พัฒนาไปสู่การเรียนรู้ เชิงวิเคราะห์และวิพากษ์ (7) จัดให้มีแบบฝึกปฏิบัติอย่าง
สม่ำเสมอและมีการโต้ตอบกลับทันทีทันใด และ (8) การบันทึกข้อมูลการเข้าถึง ผลการประมวลความรู้ และการ
ใช้งานในรูปแบบมาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

ประกอบด้วย (1) ควรพัฒนาแพลตฟอร์มรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนี้ให้มีองค์ประกอบที่จะใช้เป็น
สื่อการเรียนรู้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น จะทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือนำมาปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น (2) ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้นอีกเพ่ือเป็นการเพ่ิม
ทรัพยากรการเรียนรู้สมัยใหม่สำหรับการพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยต่อไป  

 
กิตติกรรมประกาศ  
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ผลการจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 รายวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

The Effect of Teaching and Learning through Microsoft Teams Applications on 
Achievement of Digital Media Technology Courses of Undergraduate Students 

กัมปนาท คูศิริรัตน์1* และนุชรัตน์ นุชประยูร2 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประเมินความพึงพอใจการจัดการ
เรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล จำนวน 48 คน ได้มาโดยการเลือกอย่างง่ายด้วยการจับฉลากกลุ่มเรียน เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟต์ทีม แบบฝึกหัด
ท้ายกิจกรรม แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ โดยผ่านการหาคุณภาพเครื่องมือแล้ว 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการคำนวณหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 และ
ค่าดัชนีประสิทธิผล ผลการวิจัย พบว่า ผลประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชัน
ไมโครซอฟท์ทีมส์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มี
ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ  82.15/81.33  สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด 80/80  ผลการประเมินประสิทธิผลที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล มีค่าเท่ากับ 0.635  แสดงว่านักศึกษามีความรู้เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 63.50  สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด คือ ร้อยละ 60 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนผ่าน
แอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ในระดับ มาก ( �̅� = 3.95, S.D.= 0.54) 
คำสำคัญ: การจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์,  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,  

  ประเมินประสิทธิภาพ, ประเมินประสิทธิผล 
 
ABSTRACT 

This purpose of research was to efficacy evaluation, effectiveness evaluation and assess 
satisfaction of teaching and learning management through the Microsoft Teams application 
towards the learning achievement of Digital Media Technology courses of undergraduate students. 
Simple consisted of 48 undergraduate students enrolled in Digital Media Technology courses. They 
was obtained by making a simple selection by drawing lots a group of classes. Tools used were 
learning activity plan, exercise, measure academic achievement and satisfaction assessment form. 
They were passed the quality of the tools. Data analysis used include the percentage, mean, 
standard deviation, E1/E2 and effectiveness index. The results showed that the efficacy evaluation 
was a efficacy value of 82.15/81.33 which was higher than criteria 80/80, effectiveness evaluation 
of learning was equal to 0.635, indicating that students was 63.5 percent which was higher than 
criteria 60 percentage and students were satisfied at a high level ( �̅� = 3.95, S.D.= 0.54). 
Keywords: teaching and learning through the Microsoft Teams application, achievement,  
     efficacy evaluation, effectiveness evaluation 
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บทนำ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ ์ใหม่ (COVID-19) กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ประกาศเรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด โดยให้หยุด
ดำเนินการเรียนการสอนที่เผชิญหน้ากับนักศึกษา ด้วยการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ที่มีการจัดการเรียน
ทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีการปฏิสัมพันธ์กันในการเว้นระยะห่างทางสังคม ทำให้
สะดวกต่อการเรียนได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา  โดยที่ผู้เรียน ผู้สอน สามารถติดต่อ สื่อสาร ทำการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเป็นแบบเดียวกับในชั้นเรียนปกติ  โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการติดต่อสื่อสาร 
และใช้แอปพลิเคชันสำหรับการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ ซึ่งเป็นตัวช่วยในการเรียนการสอนและอำนวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนการสอน ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการตามนโยบายจัดการเรียนการสอนผ่าน
ออนไลน์ โดยการกำหนดให้ทุกรายวิชาดำเนินการสอนผ่านออนไลน์ ด้วยแอปพลิ เคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ซื ้อลิขสิทธิ์การใช้งานแพลตฟอร์มไมโครซอฟท์ออฟฟิศ o365 ที่รองรับการใช้งาน   
แอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์อยู่แล้ว  

ดังนั้นในรายวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล เป็นวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ที่มีผู้เรียนจำนวนมากและมีความ
เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ จึงกำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหมู่เรียนดำเนินการสอนด้วยแอป
พลิเคชันโมโครซอฟท์ทีมส์ แต่ด้วยเป็นวิธีการสอนที่ยังไม่เคยนำมาใช้ และเมื่อนำมาใช้แล้วจะส่งผลต่อผู้เรียน
อย่างไร เพราะแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที่เปรียบได้
กับเป็นห้องเรียนเสมือนจริงที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้แบบเต็มรูปแบบ (วัชรวิชย์ นันจันที, 2558)  โดยที่
ผู้เรียนสามารถใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียน ทบทวนบทเรียน ทำงานส่งทาง นำเสนอผลงานและเก็บผลงาน
ของตนในระบบได้ ส่วนผู้สอนสามารถบรรยาย มอบหมายงาน ติดตามงาน และให้คะแนนได้ ด้วยคุณสมบัติและ
ความสามารถของแอปพลิชันไมโครซอฟท์ทีมส์ เปรียบการกับการสอนในห้องเรียนปกติ จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจใน
การประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนด้วยแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ที่จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เพ่ือยกระดับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในกรณีไม่ปกติ หรือใช้เป็นเครื่องมือหลักในการ
จัดการเรียนการสอนในอนาคต 
 จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัย จึงสนใจในการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีสื่อ
ดิจิทัล ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะนำไปเป็นแนวทาง แนวปฏิบัติและแนวทางเสริมในการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื ่อประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ที ่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

2.  เพื ่อประเมินประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ที ่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

3.   เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รายวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
สมมุติฐานการวิจัย  

1. ผลประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
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2. ผลประเมินประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สูงกว่าเกณฑ์ 0.60  

3. ผลประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รายวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับดี  
 
วิธีดำเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เป็นการศึกษาการจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์
ทีมส์ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยประกอบด้วย
เนื้อหา จำนวน 5 หน่วยเรียนรู้ ประกอบด้วย หน่วยที่ 2 หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 4  หน่วยที่ 5 และหน่วยที่ 6  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ปีการศึกษา 
1/2563 จำนวน 198  คน แบ่งเป็น 4 กลุ่มเรียน 
 กลุ ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที ่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสื ่อดิจ ิทัล              
ปีการศึกษา 1/2563 จำนวน 48  คน  จำนวน 1 กลุ่มเรียน คือ หมู่เรียน D3  ได้มาโดยการเลือกอย่างกลุ่มอย่าง
ง่ายด้วยการจับฉลากกลุ่มเรียน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ที ่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิ์ ความ
สอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 

2. แอฟพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์  
3. แบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง 

(IOC) มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความเชื่อมั่นของคอนบาซ (Cronbach Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.73 
4. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ที่ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิความ

สอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความเชื่อมั่นของคอนบาซ (Cronbach Alpha Coefficient) เท่ากบั 0.82 
5. แบบประเมินความพึงพอใจ เป็นข้อคำถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที ่ผ ่านการหาค่า

สัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ชี้แจงรายละเอียในหนังสือยินยอมการเข้าร่วมโครงการวิจัย ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทราบและลงนามแสดงความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการ โดยแบ่งขอบเขตของการดำเนินการวิจัยออกเป็น 3 
ขั้นตอน เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย มีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการเป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ โดยมีการดำเนินการดังนี้ 

1) ศึกษาและวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเป็นแนวทางในการสร้างแผนการจัดการเรียนการสอนผ่าน
แอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2) ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาวิชา องค์ประกอบของบทเรียน ขอบเขตด้านเนื้อหาของกิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผู้วิจัยได้ค้นคว้า
ข้อมูลรายละเอียด วิเคราะห์เนื้อหาการเรียนจากคู่มือ  เอกสารการสอน  หนังสือและเว็บไซต์ พร้อมทั้งขอ
คำแนะนำจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 

3) กำหนดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากนั้นนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ด้วยแบบประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ โดยค่าเฉลี่ย
ต้องไม่ต่ำกว่า 3.50  นำมาปรับปรุงแก้ไข 
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4) สร้างแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 6 บท บทละ 10 ข้อและแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ จากนั้นนำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 
3 คน เพื่อหาหาค่าสัมประสิทธิความสอดคล้อง (IOC) ที่มีเกณฑ์เกิน 0.50 ขึ้นไป และหาค่าความเชื่อมั่นของคอน
บาซ (Cronbach Alpha Coefficient) ที่มีเกณฑ์ 0.70 – 0.90  (กัลยา วานิชย์บัญชา,2550) 

5) นำไปทดลองกับกลุ่มทดลองแบบรายบุคคล  แบบกลุ่มเล็ก และแบบกลุ่มใหญ่ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
และนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 48 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชัน
ไมโครซอฟท์ทีมส์ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

6) เก็บรวบรวมข้อมูลและนำไปวิเคราะห์ผลข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยนและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ขั้นตอนที่ 2  ขั้นดำเนินการ เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้ดำเนินการชี้แจงประเมินประสิทธิผลการใช้แอปพลิ- 

เคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1) ผู้วิจัยทำการจัดเตรียมกลุ่มตัวอย่างในการทดลองและจัดเตรียมกิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
2) จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์กับกลุ่ม

ตัวอย่าง จำนวน 48 คน และให้ทำแบบฝึกหัดท้ายกิจกรรม โดยใช้เวลาในการทดลอง 6 สัปดาห์ 
3) เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทดลอง ผู้วิจัยให้นักศึกษาทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
4) เก็บรวมรวมข้อมูลและนำไปวิเคราะห์ผลข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1) หลังจากการทดลองจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ ผู ้วิจัยได้แจกแบบ

ประเมินความพึงพอใจกับนักศึกษา 
2) เก็บรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจและทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
สรุปผลการวิจัย 
1. ผลประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีส่ือดิจิทัล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 48 คน พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ ฯ ของกลุ่ม
ทดลองมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.15/81.33  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 แสดงให้เห็นว่าสามารถนำกิจกรรม
การเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 ผลประเมินประสิทธิภาพการใช้แอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

รายละเอียด n คะแนน คะแนนรวม E1/E2 
E1 48 60 2,218 82.15 
E2 48 40 1,464 81.33 

  

2. ผลการประเมินประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีส่ือดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 48 คน พบว่า ผลประเมินประสิทธิพลการเรียนรู้ของนักศึกษาต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าประสิทธิผลเท่ากับ 0.635 แสดงว่านักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเมื่อเรียนรู้ด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ที่จัดขึ้นมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.50 แสดงให้
เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์รายวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด คือ ร้อยละ 60 (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 2  ผลการประเมินประสิทธิผลการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

รายการ n คะแนนเต็ม คะแนนรวม ร้อยละ ค่าดัชนีประสิทธิผล 
ก่อนเรียน 48 40 672 35.00 0.635 หลังเรียน 48 40 1464 76.25 

 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาเทคโนโลยีส่ือดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

จากกลุ่มตัวอย่าง 48 คน พบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ ที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับ มาก (�̅� = 4.20          
S.D. = 0.69) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านประโยชน์ที่ได้รับ อยู่ในระดับ มาก (�̅� = 4.21  S.D. = 
0.67)  ด้านถัดมา ด้านกิจกรรมการเรียน อยู่ในระดับ มาก (�̅� = 4.19  S.D. = 0.64)  และด้านการจัดการเรียนรู้ 
อยู่ในระดับ มาก (�̅� = 4.17  S.D. = 0.63) 
 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน รายวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
รายการ �̅� S.D. ระดับ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ 
1.บรรยากาศการเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการทำกิจกรรม 4.38 0.49 มาก 
2.บรรยากาศของการเรียนทำให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 4.10 0.63 มาก 
3.บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทำกิจกรรมได้อิสระ 4.17 0.60 มาก 
4.บรรยากาศของการเรียนทำให้ผู้เรียนเกิดการคิดที่หลากหลาย 4.02 0.76 มาก 

เฉลี่ยรวมรายด้านการจัดการเรียนรู้ 4.17 0.63 มาก 
ด้านกิจกรรมการเรียน 
5. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา 4.13 0.33 มาก 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด 4.10 0.63 มาก 
7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและตัดสินใจ 4.38 0.49 มาก 
8. กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนกล้าคิดกล้าตอบ 4.10 0.86 มาก 
9. กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 4.29 0.71 มาก 
10. กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 4.35 0.81 มาก 
11. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน 3.96 0.41 มาก 

เฉลี่ยรวมรายด้านกิจกรรมการเรียน 4.19 0.64 มาก 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
12. การจัดการเรียนรู้ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย 4.60 0.49 มากที่สุด 
13. การจัดการเรียนรู้ทำให้จำเนื้อหาได้นาน 3.90 0.78 มาก 
14. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเองได ้ 4.21 0.68 มาก 
15. การจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในวิชาอื่น ๆ 4.35 0.48 มาก 
16. การจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น 4.10 0.63 มาก 
17. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนตัดสินใจโดยใช้เหตุผล 4.06 0.63 มาก 
18. การจัดการเรียนรู้ทำให้เข้าใจและรู้จักเพื่อนมากขึ้น 4.23 0.72 มาก 
19. กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทำให้ได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น 4.23 0.69 มาก 

เฉลี่ยรวมรายด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.21 0.67 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.20 0.69 มาก 
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ภาพที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจเป็นรายข้อของนักศึกษา 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ที ่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 

เท่ากับ  82.15/81.33  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็นว่าการจัดการ
เรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ในรายวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ระหว่างเรียนโดยรวมร้อยละ 82.15 และผลสัมฤทธิ์หลังเรียนโดยรวมร้อยละ 81.33  เนื่องจากในแอปพลิเคชัน
ไมโครซอฟท์ทีมส์ได้จัดเตรียมเครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่เสมือนว่าผู้เรียนได้ทำการเรียนใน
ห้องเรียนที่พบเห็นผู้สอน สอดคล้องกับ Pretorius (2018) ที่ได้กล่าวถึงวิธีการสอนที่สามารถกำหนดการ
มอบหมายให้กับผู ้เรียนทำแบบฝึกหัด ผู ้สอนสามารถทำการตรวจและให้ข้อคิดเห็นกับแบบฝึกหัดนั ้นได้ 
นักศึกษาเข้ามาดูข้อเสนอแนะได้ตลอดเวลา และยังสามารถทำการเรียนการสอนได้ทุกที่ และทุกเวลา และ
สามารถแจ้งเตือนผู้เรียนให้เข้ามาใช้ระบบ แจ้งเตือนงานที่ได้รับมอบหมาย แจ้งเตือนการนัดหมาย สอดคล้องกับ 
Phillips (2018) ที่กล่าวถึงการใช้แอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์สามารถช่วยแจ้งเตือนงานการนัดหมายในการ
เรียนการสอน แจ้งเตือนการมอบหมายงาน และสามารถดูคะแนนงานที่ผู้สอนได้กำหนด ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
ความรับผิดชอบในการเรียน  

2.  ผลประเมินประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีค่าเท่ากับ 0.635  แสดงว่านักศึกษามี
ความรู้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 63.50  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 60 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย สอดคล้องกับ
ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์ (2563) จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนสูงขึ้นจากการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้รายวิชาความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ โดยใช้แอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ พบว่า ผลคะแนนทดสอบหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 และสอคคล้องกับสรพงศ์ สุขเกษม (2559) ได้ 
ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานรายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 
สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โดยผลการวิจัยพบว่า นิสิตที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐานสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อน 
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01  เนื่องจากการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชัน
ไมโครซอฟท์ทีมส์สามารถสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้และส่งต่อ
ความรู้ในลักษณะการใช้ไฟล์ข้อมูลด้วยกัน การปรึกษาในลักษณะกลุ่มย่อย และสอบถามจากผู้สอนได้ตลอดเวลา 
รวมทั้งในการเผยแพร่ผลงานหรืองานที่มอบหมายผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการแชท ทำให้
ผู้เรียนคนอื่นเข้ามาร่วมอภิปรายอย่างเต็มที่มากกว่าในห้องเรียนปกติ สอดคล้องกับ Ralph และEmmanuel 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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(2019) ที่ได้ศึกษาการใช้งานแอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์สนับสนุนการสร้างการเรียนรู้แบบร่วมมือในบริบทที่
ยั่งยืน พบว่าการใช้แอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์มีประสิทธิผลต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือได้ดีมาก เพราะสามารถ
รับข้อเสนอแนะและสามารถเผยแพร่ผลงานได้ รวมทั้งความสามารถในการทำงานร่วมกันของผู้เรียน 

3.   ผลประเมินความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รายวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับมาก ( �̅� = 3.95, S.D.= 0.54) สอดคล้อง
กับ ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์และคณะ (2020) ศึกษาความพึงพอใจโดยรวมต่อรูปแบบการจัดการเรียรู้รายวิชา ความรู้
เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ โดยใช้แอปพลิเคชันไมโครซอฟท์ทีมส์ที่อยู่ในระดับมาก ถ้าพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการจัดการเรียนรู้สามารถสร้างบรรยากาศการเรียนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ทำกิจกรรมได้
อิสระ สร้างความรับผิดชอบต่อตนเอง และการสร้างความคิดที่หลากหลาย ส่วนด้านกิจกรรมการเรียนสามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน การสร้างการคิดและตัดสินใจของผู้เรียน สามารถทำเข้าใจเนื้อหามากขึ้น มีโอกาสใน
การแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กล้าคิดกล้าตอบ และด้านประโยชนทีได้รับสามารถเข้าใจเนื้อหาได้
ง่ายเหมือนเรียนปกติ นำวิธีการเรียนไปใช้ในวิชาอ่ืน ๆ  ทำความเข้าใจ ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถสร้างความรู้ 
ความเข้าใจด้วยตนองได้ และจำเนื้อหาให้ได้นานขึ้น ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ  
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การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในการเรียนการสอนออนไลน์:  
กรณีศึกษาในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำ 

Active Learning Management in Online Education:  
A Case Study of the Leadership Personality Development Course 

ชูพงศ์ ปัญจมะวัต1* 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในการเรียนการสอนออนไลน์ดำเนินการ
วิจัยในรายวิชา 3800252 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำ (Leadership Personality Development) ภาคต้น ปี
การศึกษา 2563 เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้เรียน จำนวน 40 คน ด้วยแบบสอบถามมาตรประเมินค่า 5 
ระดับบนเครือข่ายออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบว่า การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในการเรียนการสอนออนไลน์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) การจัดเตรียมการเรียน
การสอนออนไลน์ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) เนื้อหาและสื่อการเรียน (2) ระบบนำส่งสารสนเทศและการสื่อสาร 
(3) ระบบสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน (4) ระบบการวัดและประเมินผล (5) ระบบสนับสนุนการเรียน (6) 
ผู้สอนและผู้เรียน และ 2) วิธีการสอนที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก 7 วิธี ได้แก่ (1) กิจกรรมการอ่าน (2) การระดมสมอง 
(3) การแสดงความคิดเห็น (4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (5) กรณีศึกษา (6) บทบาทสมมติ (7) สะท้อน
ความคิดของผู้เรียน ผลการเรียนรู้เชิงรุกในการเรียนการสอนออนไลน์มีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด ผล
การตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกอยู่ในระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ด้านระบบสนับสนุนการเรียน ด้านเนื้อหาและสื่อการเรียน และด้านระบบการ
สื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน ตามลำดับ  
คำสำคัญ: การเรียนรู้เชิงรุก การเรียนการสอนออนไลน์ 
 
ABSTRACT 

This research aims to develop active learning management in online education and 
conduct in the course 3800252, Leadership Personality Development, first semester of the 
academic year 2020.  Collecting data from 40 students with 5- level Likert scale online 
questionnaires.  Data is analyzed by percentage, mean and standard deviation.  The research 
results find that active learning management in online education consists of 2 parts. 1) Providing 
online education consists of 6 components:  (1)  content and materials (2)  information and 
communication system (3)  communication and learning interaction system (4)  measurement 
and evaluation system (5)  learning support system and (6)  teachers and learners.  2)  Active 
learning consists of 7 methods:  (1)  active Reading (2)  brainstorming (3)  agree and disagree 
statement (4) project-based learning (5) analyze case studies (6) role playing and (7) student’s 
reflection.  The outcome average of active learning management in online education has the 
highest level. The research results of questionnaire find that the respondents are satisfied at the 
highest level of active learning management.  They are satisfied with the online education 
management at a high level.  Considering each aspect, it found that the top three components 
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with the highest average of online education management are learning support system, active 
learning management and content and learning materials respectively. 
Keywords: active learning, online education 
 
บทนำ 
 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าที่เกิดขึ้นทั่วโลก ก่อให้เกิดความหวาดหวั่น
ไปในทุกชนชั้นทุกระดับของสังคม รวมไปถึงในแวดวงการศึกษาที่รัฐบาลของแต่ละประเทศให้ความสำคัญ ใน
ประเทศไทยได้มีประกาศจากรัฐบาลให้ปิดสถานศึกษาและจัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามาทดแทนใน
ทุกระดับชั้นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องปิดสถานศึกษาในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์ดังกล่าวตั้งแต่
ช่วงภาคปลายปีการศึกษา 2562 อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาให้กับนิสิตจำเป็นต้องมีการดำเนินการต่อเนื่อง 
ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ผลักดันให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนจัดการเรียนการสอนต่อไปโดยใช้ระบบการเรียนการสอน
ออนไลน์ เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้และฝึกฝนทักษะตามประมวลรายวิชาที่กำหนดไว้เดิม 
 จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเร่งด่วน จากเดิมที่เรียนในชั้นเรียนไปเป็นการเรียน
การสอนออนไลน์อย่างทันทีทันใดอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการศึกษาต่อไปในอนาคต จึงควรมีการนำ
วิธีการในการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและกระตุ้นศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน จากการศึกษางานวิจัยหลายเรื่องพบว่า วิธีจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นวิธีการหนึ่ง
ที่มีการนำไปใช้ในการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน รวมทั้งพัฒนาทักษะการคิด 
การสร้างองค์ความรู้ และการจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง อาทิ การใช้กิจกรรมบทบาทสมมติช่วยให้ผู ้สวม
บทบาทมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก เกิดความมั่นใจในตนเอง มีความกระตือรือร้น (พจนันท์ ไวทยานนท์, 
2541; วิไล พังสอาด, 2542) การจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติช่วยสร้างบรรยากาศในการ
เรียนการสอนให้สนุกสนานเป็นกันเอง ช่วยให้ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้นเรียน (สมศิริ ปลื้ม
จิตต์, 2534) นอกจากนี้ยังพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
(พีระพงษ์ เนียมเสวก, 2556; อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ธารณา สุวรรณเจริญ และชลชลิตา แตงนารา, 2560) และผู้เรียน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกมีเจตคติสูงกว่าปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (อุษาวดี อดิเรกตระการ, 2557) 

ดังนั้นผู้วิจัยเห็นควรให้มีการศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีความเหมาะสมและมี
คุณภาพเทียบได้กับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยนำการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เข้ามาใช้ในการ
เร ียนการสอนออนไลน์ของรายว ิชา 3800252 การพัฒนาบุคล ิกภาพผู ้นำ (Leadership Personality 
Development) ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 
เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกมีเป้าหมายให้ผู้สอนใช้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยมุ่ง

หมายในการสร้างศักยภาพในการพัฒนาทักษะการคิดให้กับผู้เรียน ซึ่งจะเน้นให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาสาระต่างๆ 
ที่ทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้โดยผ่านการคุยและฟัง อ่าน เขียน การสะท้อนหรือการตั้งคำถาม ซึ่งเป็นหลักการ
สำคัญและเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (ไพบูลย์ เปานิล, 2546) ธรรมชาติของการ
เรียนรู้แบบเชิงรุกมีลักษณะสำคัญของการเรียนรู้เชิงรุก คือ 1) มุ่งในการลดการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนสู่
ผู้เรียน แล้วเน้นการพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้แก่ผู้เรียน  2) เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
ห้องเรียน โดยลงมือกระทำมากกว่าการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว  3) เน้นให้ผู้เรียนทำกิจกรรม เช่น อ่าน 
อภิปราย เขียน 4) เน้นการสำรวจเจตคติและคุณค่าที่มีอยู่ในตัวผู้เรียน 5) ผู้เรียนได้พัฒนาการคิดระดับสูง และ 
6) ผู้เรียนและผู้สอนได้รับข้อมูลป้อนกลับได้อย่างรวดเร็วจากการสะท้อนความคิด  (Bonwell et al., 1991; 
อรษา เจริญยิ่ง, 2560) ดังนั้นการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุกจึงควรต้องมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อช่วยให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะที่หลากหลาย ซึ่งผู้เรียนจะได้รับประโยชน์ที่ลุ่มลึก
และนำไปขยายผลเชื่อมโยงการใช้งานต่อไปได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยรูปแบบที่นำมาใช้ ได้แก่ 1) การมีส่วน
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ร่วมของผู้เรียน 2) การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมมือร่วมใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3) การทำกิจกรรม 4) การคิดซึ่ง
กระตุ้นด้วยคำถาม และ 5) การนำความรู้ไปใช้และประยุกต์ใช้  

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Education) 
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการเรียนในชั้นเรียนปกติ เป็นรูปแบบใหม่โดย

นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน รวมทั้งยังหมายถึง การเรียนทางไกล การเรียนผ่านเว็บไซต์ อีกด้วย 
ผู้เรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์หรือบนโทรศัพท์มือถือ (Mobile 
phone) ที่รองรับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนสิ่งที่ตนสนใจได้ตามความชอบของตนเอง
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้บทเรียนและเนื้อหาต่างๆ รวมถึงสื่อประกอบ ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีทัศน์ และสื่ออ่ืนๆ 
ผ่าน Web Browser ซึ ่งผู ้สอนได้จัดเตรียมไว้ให้ นอกจากนี ้ผ ู ้สอนและผู ้เร ียนทุกคนยังสามารถสื ่อสาร 
แลกเปลี ่ยนความคิด ปรึกษาหารือระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการเรียนในชั ้นเรียนปกติ โดยผ่าน Social 
Network, Chat, E-mail เป็นต้น 

การเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นการนำสารสนเทศและสื ่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื ่อดิจิทัลมาใช้
ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาหรือหลักสูตร โดยการดำเนิน
กิจกรรมผ่านสื่อกลางซึ่งคือระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สารสนเทศมีลักษณะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทาง
คอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งานอยู ่ตลอดเวลา ซึ ่งสนับสนุนต่อการเรียนแบบออนไลน์ทำให้สามารถโต้ตอบ 
(Interactive) ระหว่างกันได้เสมือนการเข้าเรียนในห้องเรียนปกติ สารสนเทศเหล่านี้สามารถนำเสนอในลักษณะ
มัลติมีเดียทั้งในรูปแบบข้อความ รูปภาพ วีดิทัศน์ เสียง ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ หรือ 3 มิติ เพื่อสร้างความ
น่าสนใจต่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งการจัดการเนื้อหาความรู้ การนำส่งเนื้อหา การ
บริการทางการศึกษา และการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนหรือผู้เรียนด้วยกันเองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งมี
ทั้งการสื่อสารแบบประสานเวลา (Synchronous Communication) ซึ่งเป็นการสื่อสารโต้ตอบระหว่างกันใน
เวลานั ้นได้ทันทีแม้จะอยู ่ต ่างสถานที ่กันก็ตาม และการสื ่อสารแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous 
Communication) ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างกันโดยที่ผู้เรียนและผู้สอนไม่ได้ออนไลน์ ณ เวลาเดียวกัน 

สิ่งสำคัญสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ก็คือ ผู้สอนต้องมีความสามารถในการสื่อสารที่
นอกเหนือไปจากการพูดอธิบาย บรรยายหรือโต้ตอบในชั้นเรียนเท่านั้น ดังนั้นผู้สอนออนไลน์จึงต้องมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากห้องเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบ
เผชิญหน้ากับผู้เรียน (Face to Face) รวมทั้งมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้กับผู้สอนก่อนทำ
หน้าที่ผู้สอนออนไลน์ (Salmon, 2003)  

องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แบ่งออกเป็น 6 องค์ประกอบ คือ 1) เนื้อหา
และสื่อการเรียน 2) ระบบนำส่งสารสนเทศและการสื่อสาร 3) ระบบสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน 4) 
ระบบการวัดและประเมินผล 5) ระบบสนับสนุนการเรียน 6) ผู้สอนและผู้เรียน (ฐาปนีย์ ธรรมเมธา, 2557) 

 

 
ภาพที่ 1 องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (ฐาปนีย์ ธรรมเมธา, 2557) 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 (ควอท)  วันท่ี 25-26 มีนาคม 2564 
 

208 
  

การจัดกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์สามารถจัดได้หลายรูปแบบ ที่สำคัญ ได้แก่  
(สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์, 2557) 

1)   กิจกรรมสัมมนาปฏิสัมพันธ์บนเว็บในรูปแบบ Interactive Webinar ซึ่งเป็นการปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อ
โดยจัดเป็นกิจกรรมการสัมมนาเสริม ซึ ่งผู ้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื ่อส่งงาน นำเสนอผลงาน รวมทั้งร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและผู้เรียนด้วยกันเอง 

2) การเรียนรู้แบบโครงงาน ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันผ่านการ
ปฏิบัติจริงเกิดการเรียนรู้การแก้ปัญหา ทำให้ผู้เรียนแต่ละคนได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ 
เกิดการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากสถานการณ์ที่ผู้วิจัยจำเป็นต้องจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์เต็มระบบ เพื่อให้ผู ้เรียนได้รับ
ความรู้และการฝึกทักษะได้เทียบเท่ากับการเข้าเรียนในห้องเรียนปกติ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพัฒนาวิธีการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรายวิชา 3800252 การพัฒนา
บุคลิกภาพผู้นำ ผู้วิจัยจึงเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  
กลุ่มเป้าหมาย 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในการเรียนการสอนออนไลน์ผู้วิจัย
ดำเนินการวิจัยใน 3800252 การพัฒนาบุคลิกภาพผู ้นำ (Leadership Personality Development) เป็น
รายวิชา 3 หน่วยกิต ในระดับปริญญาบัณฑิตภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (ระหว่างเดือน สิงหาคม  ถึง เดือน
ธันวาคม 2563) ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเรียน จำนวน 50 คน 
 เครื่องมือวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือวิจัย ได้แก่ 

1. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในการเรียนการสอน
ออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้น เป็นแบบสอบถามออนไลน์แบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับประกอบด้วยข้อคำถาม
ด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ด้านผู้เรียนเชิงรุก ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และแบบสอบถามความ
คิดเห็นแบบปลายเปิด โดยจัดทำเป็นแบบสอบถามออนไลน์บน Google Form 

2. เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เชิงรุก 
2.1 การสังเกตพฤติกรรม:  

- พิจารณาพฤติกรรมในระหว่างการเรียนออนไลน์ ได้แก่ ความตั้งใจในการเรียน ผู้เรียนเปิดกล้องของ
ตนเองระหว่างเรียน การทำกิจกรรมในขณะเรียน การมีส่วนร่วมในการตอบคำถามแลกเปลี่ยนในชั้นเรียนออนไลน์ 
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2.2 การประเมิน รายงาน/โครงงาน:  
- พิจารณาส่วนต่างๆ ได้แก่ มีไฟล์รายงานเป็น powerpoint มีเนื้อหาประกอบและการอ้างอิงครบถ้วน 

มีการเล่าเรื่องจากความเข้าใจและสรุปความคิดรวบยอดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน มีการตอบคำถามอาจารย์ผู้สอน  
2.3 การประเมินจากการสะท้อนผลการทำงานร่วมกัน: พิจารณาจาก 

- รายงานการปฏิบัติงานของตนเองและสมาชิกในกลุ่มแต่ละคน และประเมินการทำงานของ
ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่ม โดยการเขียนบรรยายระบุเป็นรายบุคคล ผู้ที่ได้รับการประเมินครบถ้วนจาก
สมาชิกจะได้คะแนนเต็ม หากได้รับการประเมินไม่ครบถ้วนจะได้คะแนนน้อยลงตามสัดส่วน 1 ถึง 5 คะแนน  

- รายงานอุปสรรคของการทำงานในกลุ่ม และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงงาน  
- รายงานชื่อของบุคคลที่เป็นผู้นำอย่างไม่เป็นทางการในการทำงานของกลุ่ม พร้อมให้เหตุผลที่

ตนเองคิดว่าบุคคลนั้นมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำของกลุ่ม (เพ่ือตรวจสอบการทำงานของกลุ่ม / ทำให้ผู้สอน
สามารถตรวจสอบเปรียบเทียบว่าผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่มหรือไม่อย่างไร)  

2.4 การประเมินผลงาน/บทเรียนที่ถอดประสบการณ์จากนิสิต : พิจารณาจาก 
- รายงานการถอดประสบการณ์ของผู้ฟัง โดยให้ผู้ฟังตกผลึกความรู้ที่ได้รับจากการฟังเพื่อนนำเสนอ

รายงาน เกณฑ์การประเมินให้คะแนนความครบถ้วนของประเด็นที่นำเสนอในการรายงานนั้นๆ ให้คะแนนเต็ม 10 
2.5 การประเมินแฟ้มพัฒนางาน/อนุทิน : พิจารณาจาก 

- ความครบถ้วนของชิ้นงานบน Google site ซึ่งเก็บผลงานของผู้เรียน โดยผู้เรียนนำผลงานที่
ผ่านการส่งอาจารย์ผู้สอนแล้วนำมา up loade ไว้บน Google site การให้คะแนนพิจารณาความครบถ้วนของ
ชิ้นงาน ให้คะแนนเต็ม 10  

2.6 การประเมินกระบวนการทำงาน/บทบาทในการทำกิจกรรม : พิจารณาจาก 
- กลุ่มผู้เรียนสาธิตและแสดงทักษะที่ได้เรียนรู้ให้กับเพ่ือนในชั้นเรียน คะแนนเต็ม 10  
- กลุ่มผู้เรียนประเมินตนเอง เกี่ยวกับบทบาทการทำงานของตนเองในกลุ่ม คะแนนเต็ม 10 

2.7 การเข้าชั้นเรียน  
- เก็บข้อมูลการเข้าชั้นเรียนทุกครั้งผ่านระบบ Google form การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน

คะแนนเต็ม 10 คะแนน เมื่อผู้เรียนเข้าชั้นเรียนไม่ต่ำกว่า 10 ครั้ง (จากการเรียนทั้งหมด 12 ครั้ง)  
- เก็บภาพถ่ายหน้าจอ เพื่อเก็บภาพผู้เรียนทุกคน ก่อนเสร็จสิ้นการเรียนในแต่ละครั้ง (เพ่ื อ

ตรวจสอบยืนยันตัวตนการเข้าชั้นเรียน)  
2.8 การสอบข้อเขียนผ่านระบบ Blackboard  

- ข้อสอบแบบอัตนัย คะแนนเต็ม 20 คะแนน เป็นการสอบแบบ Take-home  
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. ผู้วิจัยดำเนินการศึกษาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 3800252 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำ 
ของปีการศึกษา 2562 วิเคราะห์เนื้อหารายวิชา กิจกรรมต่างๆ และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

2. ศึกษารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
 3.เลือกวิธีการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาเพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน ์
 4. นำวิธีการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ไปใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชา 3800252 
การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 

5. สังเกตการเรียนการสอน และสุ่มสัมภาษณ์ผู้เรียนอย่างไม่เป็นทางการ 18 คน 
6. ประเมินผลการนำวิธีการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดย

เก็บรวบรวมข้อมูลด ้วยแบบสอบถามออนไลน์ในร ูปแบบ Google form โดยจัดวาง Link ไว ้ในระบบ 
Blackboard และขอความร่วมมือจากผู้เรียนในการตอบแบบสอบถามดังกล่าวโดยสมัครใจ ซึ่งผู้วิจัยได้แจ้งให้
ผู้เรียนทราบล่วงหน้าว่าผลการตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลต่อการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่อย่างใด  

เกณฑ์การพิจารณา คะแนนเฉลี่ยผลการเรียนรู้เชิงรุกในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อยู่ในระดับ
มาก ผู้เรียน ร้อยละ 70 ที่ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้ แบ่งการรายงานผลออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 1) สภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
3800252 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำ ปีการศึกษา 2562 2) การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในการเรียนการสอน
ออนไลน์รายวิชา 3800252 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำ ปีการศึกษา 2563 3) ผลการตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นของผู้เรียนต่อการเรียนรู้เชิงรุกในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
สภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 3800252 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำ ปีการศึกษา 2562 

สภาพของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 3800252 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำ ปีการศึกษา 2562 ที่
ผ่านมา ได้จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ 3 หน่วยกิต หัวข้อการบรรยายทั้งสิ้น 10 หัวข้อ ประกอบด้วย 
เนื้อหารายวิชา 9 หัวข้อ และข้อตกลงเรื่องการเรียน การประเมินผล และแนะนำการใช้ Blackboard รวม 1 
หัวข้อกิจกรรมในชั้นเรียน 12 กิจกรรม 

ผู้สอนใช้วิธีการสอน/พัฒนาผู้เรียนโดยการบูรณาการหลากหลายวิธี  ประกอบด้วย การบรรยาย การ
อภิปราย การใช้กรณีศึกษา การสรุปประเด็นสำคัญหรือการนำเสนอผลของการสืบค้นที่ได้รับมอบหมาย การ
แสดงบทบาทสมมติ การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนโดยใช้
โครงงานและการระดมสมอง ผู้สอนจัดกิจกรรมสอดแทรกในบทเรียนตามหัวข้อการบรรยาย ดังตารางที่ 1 

 
หัวข้อบรรยาย กิจกรรม 

ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นำ วิเคราะห์คุณลักษณะของผู้นำจากกรณีศึกษาท่ีกำหนด 
ทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ : 
ด้านการประสานงาน การประชุมเพื่อจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติ  
ทักษะท่ีจำเป็นสำหรับผู้นำในการเข้าสังคม 

กิจกรรมฝึกการประสานงานและทำงานเป็นทีม 

เทคนิค แต่งหน้า แต่งกาย และลีลาศ เพื่อการออกงานสังคม กิจกรรมจากห้องเรียนสู ่โลกกว้าง (เชิญวิทยากร/ผู ้เชี ่ยวชาญ
ภายนอก) 

ทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ : 
ด้านสติปัญญา  

กิจกรรมเรียนรู้การคิดแบบมีวิจารณญาณ 

ทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ : 
ด้านการพูดและสื่อสาร เรียนรู้การพูดในท่ีสาธารณะ 

กิจกรรมฝึกการพูดในท่ีสาธารณะ 

ทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ : 
ด้านการเข้าสังคม 

กิจกรรมเรียนรู้การเต้นลีลาศ เต้นบาสโลป การร้องเพลงในงาน
สังคม 

ทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ : 
ด ้านการวางตน มารยาทในการร ับประทานอาหารแบบ 
Western Set 

กิจกรรมเรียนรู้มารยาทในการรับประทานอาหารแบบ Western 
Set 

ทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นผู้นำ : 
ด้านการจูงใจ  

กิจกรรมฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน ด้านการพูดโน้มน้าวใจ การเจรจา
ต่อรอง 

นำเสนอผลการเรียนรู้ด้านบุคลิกภาพจากการลงมือปฏิบัติ  
ทักษะ 1:  

การพูดแนะนำตัวเพ่ือสมัครงาน สมัครเรียน เสนอโครงการ (บันทึก
คลิปการแสดงบทบาทสมมติลง Youtube) 

ทักษะ 2 : การแต่งหน้า แต่งกาย เพื่อสร้างภาพลักษณ์ 
(บันทึกคลิปการแต่งหน้าแต่งกายเบื้องต้นและสะท้อนผลการเรียนรู้
ลง Youtube) 

ทักษะ 3 : วิเคราะห์ตนเองหลังจากผ่านการฝึกปฏิบัติ 
(บันทึกคลิปสะท้อนผลการเรียนรู้ในทุกหัวข้อที่เรียนลง Youtube
เป็นรายบุคคล) 

ภาคปฏิบัติ : นิสิตปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ณ ห้องจัดเลี้ยงอาหาร ในสถานท่ีท่ีกำหนด 

ฝึกทักษะการเข้าสังคม การแต่งหน้า แต่งกาย การต้อนรับ การพูด
ในท่ีสาธารณะ การร้องเพลงในโอกาสสำคัญ มารยาทบนโต๊ะอาหาร
แบบตะวันตก  
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สื ่อการสอนที่ผ ู ้สอนใช้ประกอบการสอน ได้แก่ กระดาน สื ่อที ่นำเสนอในรูปแบบ powerpoint 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชา  

การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนในรายวิชาระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียนกับผู้เรียนโดย
ผ่านระบบ Blackboard, Email, Facebook และ Line กลุ่ม 

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย การสังเกตพฤติกรรม การประเมินรายงาน/
โครงงาน การประเมินจากการสะท้อนผลการทำงานร่วมกัน การประเมินผลงาน/บทเรียนที่ถอดประสบการณ์
จากนิสิต การประเมินแฟ้มพัฒนางาน/อนุทิน การประเมินกระบวนการทำงาน/บทบาทในการทำกิจกรรม การ
ประเมินตนเอง การเข้าชั้นเรียน และการสอบข้อเขียนผ่านระบบ Blackboard  

2. การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในการเรียนการสอนออนไลน์ 
การเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชา 3800252 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำ ปีการศึกษา 2563 ผู้วิจัย

ได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้ 
2.1 การจัดเตรียมการเรียนการสอนออนไลน์  
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่นำมาใช้ในรายวิชานี้ ผู้วิจัยได้จัดเตรียมตามองค์ประกอบ 6 

องค์ประกอบ (ฐาปนีย์ ธรรมเมธา, 2557) คือ  
1) เนื้อหาและสื่อการเรียน 
เนื้อหาของรายวิชาโดยรวมยังคงไว้เช่นเดิม ทั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนการจัดแบ่งหัวข้อเนื้อหาจาก

เดิม 9 หัวข้อ เป็น 10 หัวข้อ โดยตัดหัวข้อแรกเกี่ยวกับ “ข้อตกลงเรื่องการเรียน การประเมินผล และแนะนำ
การใช้ Blackboard สำหรับการเรียนรู้” ออกไป เปลี่ยนเป็นหัวข้อ “ความสำคัญของการสร้างบุคลิกภาพความ
เป็นผู้นำ” เพื่อให้กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของรายวิชานี้ รวมทั้งให้ ผู้เรียนตระหนักถึงการเป็นผู้นำ
จะต้องมีบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก มีทักษะในการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ที่ผู้เรียนจะ
พบเจอในอนาคตเมื่อเข้าสู่โลกของการทำงาน และเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการเรียนรู้ของนิสิตในการ
ฝึกการพูดนำเสนองาน  

สำหรับสื่อการเรียนการสอนของรายวิชานี้ ผู้วิจัยได้จัดทำเป็นไฟล์เอกสารประกอบการสอน
และคลิปที่บันทึกการสอนแต่ละครั้ง รวมถึงคลิปวีดิโอที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาไว้ในระบบบริหารจัดการเรียน
การสอน (Learning Management System) ของมหาวิทยาลัย 

2) ระบบนำส่งสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน (Learning Management System) ที่ใช้ในรายวิชานี้ คือ 

ระบบ Blackboard ระบบ ZOOM และ ECHO360โดยใช้คอมพิวเตอร์ที ่ เช ื ่อมโยงผ่านระบบเครือข ่าย
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสำหรับระบบ Blackboard เป็นระบบบริหารจัดการเรียนการสอนหลักที่ใช้จัดวาง
เอกสารประกอบการสอน แจ้งกิจกรรมและแบบฝึกหัด ส่งงาน ประเมินผลการเรียนรู้ และเป็นช่องทางการ
สื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ระบบ ZOOM และ ECHO360 เป็นระบบที่ใช้ใน
การถ่ายทอดสดการสอนให้สามารถมองเห็นกันและกันระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนได้ รวมทั้งบันทึกคลิปการสอนได้ 

ผู้วิจัยได้จัดทำสื่อการเรียนการสอนของรายวิชานี้เป็นไฟล์เอกสารประกอบการสอน และคลิป
วีดิโอที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาวิชา นำเข้าสู่ระบบ Blackboard ให้ผู้เรียนสามารถดาว์นโหลดเอกสารไปศึกษาด้วย
ตนเอง หรือเปิดชมคลิปวีดิโอเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ในการสอนแต่ละครั้ง
ผู้วิจัยได้ดำเนินการสอนออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM และบันทึกการสอนแต่ละครั้งไว้ในระบบ ECHO360 แล้ว
เชื่อมโยง Link ไว้ในระบบ Blackboard เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปศึกษาทบทวนด้วยตนเองภายหลังได้ ดัง
แสดงในแผนภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3  ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนของรายวิชา3800252 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำปีการศึกษา 2563 

 
3) ระบบสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน 
ช่องทางการสื่อสารเป็นทางการของรายวิชานี้ ได้แก่ การสื่อสารผ่านทางระบบบริหารจัดการ

เรียนการสอนของรายวิชาคือ ระบบ Blackboard ระบบ ZOOM และ ECHO360 
ช่องทางการสื่อสารไม่เป็นทางการของรายวิชานี้ ผู้วิจัยได้ใช้ช่องทางการสื่อสารผ่าน 2 ช่องทาง 

ได้แก่ 1) ช่องทางผ่าน Line Application ซึ่งใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันแบบ Real time เป็นการสื่อสาร
โต้ตอบระหว่างกันแบบสองทาง (2-way-communication) 2) ช่องทางผ่าน Facebook สำหรับใช้ในการ
ประกาศ Link เพ่ือตรวจสอบการเข้าเรียน และใช้ในประกาศกิจกรรมเสริมออนไลน์ 

4) ระบบการวัดและประเมินผล  
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย การสังเกตพฤติกรรม การประเมิน

รายงาน/โครงงาน การประเมินจากการสะท้อนผลการทำงานร่วมกัน การประเมินผลงาน/บทเรียนที ่ถอด
ประสบการณ์จากนิสิต การประเมินกระบวนการทำงาน/บทบาทในการทำกิจกรรม การประเมินตนเอง การเข้า
ชั้นเรียน และการสอบข้อเขียนผ่านระบบ Blackboard 

สำหรับการประเมินผลการเรียนรู้ ใช้การประเมินทั้งระหว่างเรียน (Formative Evaluation) 
และการประเมินหลังเรียน (Summative Evaluation) ดังนี้ 

การประเมินระหว่างเรียน ได้แก่ (1) การเข้าชั้นเรียน (2) การเล่าเรื่องในชั้นเรียนตามหัวข้อ 
“ผู้นำต้นแบบที่สนใจ”(3) การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน (4) งานที่มอบหมายในชั้นเรียน (5) การนำเสนอผลการ
เรียนรู้ด้านบุคลิกภาพจากการลงมือปฏิบัติใน 3 ทักษะ คือ ทักษะการพูดแนะนำตัวเพื่อสมัครงาน สมัครเรียน 
เสนอโครงการ ทักษะการแต่งหน้า แต่งกายเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ และทักษะวิเคราะห์ตนเองหลังจากผ่านการฝึก
ปฏิบัติ (6) กิจกรรมภาคปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำในการเข้าสังคม 

การประเมินหลังเรียน ได้แก่ การสอบข้อเขียนปลายภาคออนไลน์ผ่านระบบ Blackboard 
ตัวอย่างผลการเรียนรู้ : การถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาและวิเคราะห์จุดเด่นผู ้นำที ่เป็น

ตัวอย่างในการเข้าสังคม 
“การที่คนๆ หนึ่งจะถูกมองว่าเป็นผู้นำที่เป็นตัวอย่างในการเข้าสังคมนั้น แท้จริงแล้วพวกเขา

ต่างต้องผ่านการฝึกฝนและการล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วน จนแต่ละคนสามารถค้นพบและพบสไตล์การพูดและ
การเข้าสังคมที่เหมาะกับตนเองได้ในที่สุด เมื่อพบแล้วเราจึงจะสามารถดึงและนำตัวเองออกมานำเสนอให้กับ
ผู้คนได้อย่างน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นพวกเขายังต้องมั่นหาความรู้อยู่เสมอเพื่อให้ในการเข้าหา
และเริ่มบทสนทนากับผู้อื่นอย่างเป็นธรรมชาติ รวมถึงความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย กาลเทศะ
สังคม ที่ต้องการการฝึกฝนและการสังเกตจากหลายๆสถานการณ์ อีกประการที่สำคัญคือความจริงใจและ
แสดงออกถึงความจริงใจต่อผู้คน...” 

ผู้เรียนคนที่ 1 

ZOOM

ห้องเรียนเสมือนจริง Online

ECHO360

บันทึกการสอน 
จัดวางเนื้อหาให้ทบทวน

Blackboard

เนื้อหา (เอกสาร คลิปวีดิโอ) กิจกรรม  
แบบฝึกหัด ประเมินผลการเรียนรู้
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ตัวอย่างผลการเรียนรู้ : ความคิดในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต 
“...สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตนั้น ดิฉันเห็นว่า ทักษะการเข้าสังคมเป็นทักษะที่

จำเป็นทักษะหนึ่งในการดำรงชีวิต ไม่ว่าในอนาคตเราจะประกอบอาชีพใดก็ตามแต่ ยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่สามารถเข้า
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะยิ่งมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จได้มากขึ้นด้วย ดังนั้นดิฉันจึงจะให้
ความสำคัญกับการวางตนและเข้าสังคมมากขึ้น โดยสิ่งหนึ่งที่เรียนรู้จากกรณีศึกษาทั้งหมดนั้นก็คือ การที่พวก
เราทุกคนนั้นล้วนมีความผิดพลาดและประสบการณ์เป็นเพื่อนที่จะช่วยพาเราไปถึงเป้าหมายได้อย่างเร็วแลมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นต่อจากนี้ไป ดิฉันจะพยายามที่จะไม่กลัวที่จะผิดพลาด เพื่อให้ตัวเองได้เรียนรู้ทักษะ
ต่างๆ มากขึ้น รวมทั้งดิฉันยังได้ข้อคิดว่าการสังเกตและใส่ใจในบรรยากาศสถานที่และผู้คนรอบข้าง ปฏิกิริยา
ของคู่สนทนาและอวัจนะภาษาที่ช่วยทำให้เกิดความเข้าใจถึงจิตใจ ความคิดของคู่สนทนาได้มากขึ้น ทำให้
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น...” 

 ผู้เรียนคนที่ 1 
ตัวอย่างผลการเรียนรู้ : รายงานการประเมินตนเองเกี่ยวกับบทบาทการทำงานในกลุ่ม 

- จงอธิบายและยกตัวอย่างการร่วมทำงานของตัวท่านในกลุ่ม และให้คะแนนในบทบาทการ
ทำงานของตัวท่านในกลุ่ม 

“คิดท่าวอลซ์สำหรับผู้หญิง เป็นคู่ซ้อม(ในบทบาทผู้ชาย) ให้สมาชิกคนอื่น คิดท่าโชว์เปิด และ
รูปแบบการโชว์ จังหวะวอลซ์”     (ให้คะแนนประเมินตนเอง 9 คะแนน) 

  ผู้เรียนคนที่ 2 
“เวลาประชุมวางแผนจัดงาน ให้ความร่วมมือเข้าร่วมพูดคุยและซ้อมร้องเพลง”  
(ให้คะแนนประเมินตนเอง 6 คะแนน) 

ผู้เรียนคนที่ 3 
5) ระบบสนับสนุนการเรียน 
ระบบสนับสนุนการเรียนด้านเทคนิค ในระบบ Blackboard ได้จัดช่องทางให้ความช่วยเหลือ

แก่ผู้ใช้งานระบบ โดยมีคู่มือการใช้งานซึ่งผู้ใช้สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ระบบสนับสนุนการเรียนด้านวิชาการ ผู้วิจัยได้จัดช่องทางที่ให้ผู้เรียนสามารถขอคำปรึกษา/

คำแนะนำด้านการเรียนการสอนจากผู้วิจัยได้อย่างสะดวกผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แกก่ลุ่ม Line, ZOOM, Chat 
board ของรายวิชา เป็นต้น 

ระบบสนับสนุนการเรียนด้านสังคม ผู้วิจัยได้จัดช่องทางให้ผู้เรียนได้มีโอกาสติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน เพ่ือทดแทนสังคมในการเรียนแบบปกติ โดยการกำหนดกลุ่มย่อย Line ให้กับผู้เรียน เพ่ือ
ปรึกษาพูดคยุระหว่างผู้เรียนในกลุ่มย่อยเดียวกันในเรื่องการเรียนหรืองานที่ได้รับมอบหมาย 

6) ผู้สอนและผู้เรียน 
  การเตรียมความพร้อมของผู้สอนและผู้เรียน ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ และได้จัดเตรียมสิ่งต่างๆที่เป็นองค์ประกอบในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ การเตรียมเนื้อหาไว้
ล่วงหน้าก่อนการเรียนครั ้งต่อไปจัดไว้ในระบบ Blackboard รวมทั้งการนำวิธีการเรียนรู ้เชิงรุก (Active 
Learning) มาใช้ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้ตามที่ประมวลรายวิชากำหนดไว้แม้จะอยู่
ในสถานการณ์ท่ีจัดการเรียนการสอนออนไลน์ก็ตาม  

สำหรับการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนในการเรียนการสอนออนไลน์นั้น ผู้วิจัยให้การแนะนำวิธีการ
เรียนในรายวิชานี้ ได้แก่ การมอบหมายให้ผู้เรียนอ่านเนื้อหาล่วงหน้าก่อนเข้าเรียน รวมทั้งให้ผู้เรียนเตรียมตั้ง
คำถามเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ ไว้ และหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นมาใช้ในการพูดอภิปรายในระหว่างการ
เรียนการสอนออนไลน ์

2.2 วิธีการสอนที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
  วิธีการสอนที่เน้นการเรียนรู้เชิงรุกซึ่งผู้วิจัยดำเนินการในรายวิชานี้ได้สอดแทรกลงในกิจกรรม
ต่างๆ และในระหว่างการสอนออนไลน์ โดยการให้ผู้เรียนมีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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ผ่านการอ่าน การเขียน การฟัง การอภิปราย การแก้ปัญหาหรือการประยุกต์ใช้ ฝึกทักษะการคิดขั้นสูง เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้รับทั้งความรู้ พัฒนาทักษะและเจตคติ ด้วยวิธีการหลากหลาย ดังนี้ 

(1) การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการอ่าน (Active Reading) โดยการมอบหมายให้ผู้เรียนอ่าน
เนื้อหาวิชามาก่อนล่วงหน้าจากไฟล์เอกสารประกอบการสอนที่จัดวางไว้ให้ในระบบ Blackboard และผู้วิจัยให้
ผู้เรียนเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนโดยใช้วิธีการอ่านเนื้อความแล้วตั้งคำถาม (Devising Question) จากเนื้อหาวิชาที่
เตรียมไว้ให้ และให้ผู้เรียนตั้งคำถาม แลกเปลี่ยนคำถาม ค้นหาคำตอบ หรืออภิปรายร่วมกัน 

(2) การเรียนรู้โดยใช้การระดมสมอง (Brainstorming) โดยผู้วิจัยจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยๆ 
มอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มย่อยผู้เรียนในกลุ่มย่อยได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เพื่อการ
วางแผนดำเนินการ ค้นหาสาเหตุของปัญหา และเสนอความคิดใหม่ๆ ให้กับกลุ่ม 

(3) การเรียนรู้โดยใช้การแสดงความคิดเห็น (Agree and Disagree Statement) โดยผู้วิจัย
ตั้งคำถามให้ผู้เรียนตอบว่าเห็นด้วยหรือไม่ โดยให้เหตุผลประกอบ เลือกผู้เรียนแบบสุ่มเป็นรายบุคคลให้ตอบ
คำถาม และตั้งคำถามต่อเนื่องไปยังผู้เรียนคนอ่ืนต่อไปว่าเห็นด้วยกับคำถามของผู้เรียนที่ตอบก่อนหน้านี้หรือไม่ 
โดยให้เหตุผลประกอบ เพ่ือให้ผู้เรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ร่วมกันทั้งชั้นเรียน 

(4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) โดยผู้วิจัยจัดกิจกรรม
กลุ่ม จำแนกออกเป็น 4 งาน  (ได้แก่ รำวง เต้นบาสโลป ลีลาศ และแสดงความสามารถพิเศษ) ให้ผู้เรียนทำงาน
เป็นทีม เพ่ือให้ผู้เรียนวางแผนการสืบค้นแสวงหาความรู้ ฝึกปฏิบัติ แล้วนำไปสอนเพ่ือนในกลุ่มและกลุ่มอื่นๆ  

(5) การเร ียนรู ้แบบสะท้อนความคิดของผู ้ เร ียน (Student’s Reflection)โดยผู ้ว ิจัย
มอบหมายให้ผู้เรียนทุกคนเขียนสรุปตกผลึกความรู้จากการเรียนในแต่ละครั้ง เพื่อสะท้อนความคิดของผู้เรียน
โดยกำหนดให้ส่งงานผ่านระบบ Blackboard ภายใน 3 วันหลังจากการเรียนในแต่ละครั้ง 

(6) การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze Case Studies) โดยผู้วิจัยกำหนดหัวข้อ แล้ว
ผู้เรียนเลือกบุคคลตัวอย่างที่มีคุณลักษณะตรงกับหัวข้อนั้น นำมาคิดวิเคราะห์แล้วอภิปรายร่วมกัน 

(7) การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (Role playing) ทำให้ผู้เรียนเข้าใจในเรื่องราว
ที่แสดงได้ลึกซึ้งขึ้น โดยผู้วิจัยกำหนดหัวข้อ เช่น การพูดแนะนำตัวเพื่อสมัครงาน การสมัครเรียน การเสนอ
โครงการ เป็นต้น แล้วให้ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติตามที่ได้รับ บันทึกลงคลิปวีดิโอส่งในระบบ  Blackboard 
ผู้วิจัยให้ข้อเสนอแนะป้อนกลับไปยังผู้เรียน เพ่ือให้โอกาสผู้เรียนได้ปรับปรุงและสามารถส่งงานที่ปรับปรุงแล้วมา
ให้พิจารณาอีกครั้ง 

สรุปผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา 3800252 
การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำ ปีการศึกษา 2563 ดังภาพที่ 4  

 

 
ภาพที่ 4 แผนภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชา 3800252 การพัฒนา

บุคลิกภาพผู้นำ ปีการศึกษา 2563 
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 จากการนำวิธีการเรียนรู ้เชิงรุกทั้ง 7 วิธี ไปใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชา 
3800252 การพัฒนาบคุลกิภาพผู้นำ ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนจากการที่
ผู้เรียนได้เตรียมตัวอ่านเนื้อหารายวิชามาก่อนเข้าเรียนและมีการเตรียมคำถามเพ่ือนำมาร่วมพูดคุยกันในชั้นเรียน
ออนไลน์ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการระดมสมองออกความคิดเห็นหัวข้อที่ได้รับมอบหมายภายในกลุ่มย่อย ผู้เรียนมี
ความคิดวิเคราะห์เพื่อตอบคำถามและร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งชั้นเรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้การ
เป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีมและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนผ่านโครงงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้เรียนสามารถสะท้อน
ความคิดผ่านการสรุปตกผลึกการเรียนรู้การจากเรียนและจากการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา รวมทั้งการมีส่วนร่วม
แสดงบทบาทสมมติทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมดังกล่าว สำหรับผลการประเมินการเรียนรู้เชิงรุกในการ
เรียนการสอนออนไลน์มีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 85.28) ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการเรียนรู้เชิงรุกในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชา 3800252 การพัฒนาบุคลิกภาพ

ผู้นำ ปีการศึกษา 2563 

คะแนน ถ่วงน้ำหนัก
คะแนน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
สอบปลายภาค  20 15.60 0.97 
การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน รายงานเรื่องผู้นำ และแฟ้มพัฒนางาน 10 8.58 0.99 
กิจกรรมฝึกปฏิบตัิในช้ันเรียน 10 กิจกรรม 20 15.90 1.69 
ทักษะการเป็นผู้นำ (บันทึกคลิปแสดงบทบาทสมมติ วิเคราะห์สรุป
ตกผลึกการเรียนรู้) 

30 25.58 1.18 

ทักษะการทำงานเป็นทีม (ประเมินตนเองในการมีส่วนร่วม) 20 19.62 0.73 
เฉลี่ย     85.28 3.70 

 
3. ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการเรียนรู้เชิงรุกในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  
จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้

เชิงรุก และความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ จากผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 
50 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมด ผลการวิเคราะห์
พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.27) ความพึงพอใจด้านผู้เรียน 
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.11) ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจในแต่ละด้าน อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปน้อย 3 ลำดับแรก คือ ด้านระบบสนับสนุนการเรียน (ค่าเฉลี่ย 4.31) ด้านเนื้อหาและ
สื่อการเรียน (ค่าเฉลี่ย 4.21) และด้านระบบการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน (ค่าเฉลี่ย 4.15) สำหรับด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านระบบนำส่งสารสนเทศและสื่อสาร (ค่าเฉลี่ย 3.81) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชา 3800252 

ด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การจัดการเรียนรู้ Active learning 4.27 0.56 
ผู้เรียน Active learning 4.11 0.65 

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในการเรียนการสอนออนไลน์เฉลี่ย 4.19 0.58 
ระบบการสนับสนุนการเรียน 4.31 0.55 
เนื้อหาและสื่อการเรียน 4.21 0.46 
ระบบการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ทางการเรียน 4.15 0.6 
ระบบการวัดและประเมินผล 4.03 0.64 
ระบบนำส่งสารสนเทศและการสื่อสาร 3.81 0.73 

ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เฉลี่ย 4.07 0.70 
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จากการสอบถามด้วยคำถามปลายเปิด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้ให้ความคิดเห็นเชิงบวกต่อการ
เรียนรู้และการฝึกทักษะต่างๆ ในรายวิชา โดยเห็นว่า กิจกรรมทุกอย่างที่จัดให้มีความเหมาะสมดี กิจกรรม
น่าสนใจ และอยากให้คงกิจกรรมแบบสอนมารยาทบนโต๊ะอาหารเอาไว้ตลอดไป  

ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนได้เสนอความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการเรียนรู้เชิงรุกและการฝึก
ทักษะไว้ว่า การเรียนรู้แบบสะท้อนความคิดควรลดการสรุปเนื้อหาลงให้เป็นการสรุปบางกิจกรรมและให้สรุปเป็น
รายกลุ่ม การเรียนรู้แบบกรณีศึกษาควรมีผู้นำต้นแบบในด้านต่างๆ เข้ามาร่วมเป็นวิทยากร การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐานสำหรับกิจกรรม “รำวง” ควรมีการปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอื่นที่น่าจะมีโอกาสได้นำไปใช้ต่อไป
ในอนาคต 

นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชา 
3800252 การพัฒนาบคุลกิภาพผู้นำ ไว้ว่า รายวิชานี้เป็นการฝึกทักษะจึงควรจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะในการพัฒนาตนให้ได้มากกว่าการเรียนการสอนออนไลน์ และต้องการให้มีการจัดการ
เรียนการสอนในห้องเรียนปกติควรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนที่ไม่ใช่งานเป็นทางการให้มากขึ้นเพื่อสร้างความ
สนิทสนมระหว่างกัน การเรียนการสอนผ่านระบบฺ Blackboard และระบบ ZOOM ที่ยังไม่ค่อยเสถียรทำให้การ
เรียนรู้ขาดตอนและทำให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่าย ไม่สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เหมือนกับการเรียนใน
ชั้นเรียนปกติเนื่องด้วยระบบ Blackboard ขาดความเสถียร ทำให้การส่งงานผ่านระบบเกิดความผิดพลาดไม่
สามารถส่งงานได้ทันตามกำหนดส่งผลให้ได้คะแนนน้อยลง และบางครั้งก็หาเอกสารประกอบการสอนไม่พบ 
หรือไม่สามารถดาว์นโหลดได้ อุปกรณ์และเครื่องมือในการเรียนของผู้เรียนบางคนก็ไม่เพียงพอหรือยังไม่สะดวกที่
จะรองรับการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น แบตเตอร์รี่ของอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ขาดอุปกรณ์แล็บท็อปหรือไอแพดที่
มีความสะดวกกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  สำหรับการประเมินผลการเรียนรู้ควรมีวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย
มากขึ ้น ควรมีการประเมินผลจากการเปลี ่ยนแปลงเป็นรายบุคคลหลังจากการเรียนวิชานี ้และงานที่ได้ รับ
มอบหมายในรายวิชามีมากเกินไปทำให้ความสนใจในการเรียนลดลง 

จากการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้เรียนในรายวิชา 3800252 การพัฒนาบคุลกิภาพผู้นำ ปีการศึกษา 2563 พบว่า  
1) ผู้เรียนบางส่วนไม่ต้องการเปิดกล้อง ทำให้ผู้วิจัยไม่สามารถทราบได้ว่าผู้เรียนได้นั่งเรียนอยู่หรือไม่ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนำวิธีการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้การแสดงความคิดเห็น (Agree and Disagree Statement) มาใช้
ประโยชน์ ที่นอกจากเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาความคิดระดับสูงจากการถามตอบและฝึกการตกผลึกความคิด
แล้ว ผู้วิจัยยังใช้วิธีการดังกล่าวในการตรวจสอบความสนใจในการเข้าเรียนของผู้เรียน โดยทักทายหรือสุ่มเรียก
ผู้เรียนให้ตอบคำถาม ทำให้สามารถดึงความสนใจและความตื่นตัวของผู้เรียนให้อยู่ในชั้นเรียนออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้น  

2) ผู้เรียนที่เรียนในชั้นเรียนออนไลน์ส่วนใหญ่ชอบให้ผู้วิจัยเปิดกล้องให้ผู้เรียนสามารถเห็นหน้าผู้วิจัย
ในขณะสอนได้ และชอบที่ผู้วิจัยได้ให้ความคิดเห็นป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback) (ชูพงศ์ ปัญจมะวัต, 
2556) กับผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนได้ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งขึ้น 

 
อภิปรายผลวิจัย 
 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชา 3800252 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำ 
ปีการศึกษา 2563 มีประเด็นที่ผู้วิจัยนำมาอภิปราย ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในการเรียนการสอนออนไลน์ของรายวิชา 3800252 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำ
ปีการศึกษา 2563 ใช้วิธีการเรียนรู้เชิงรุก 7 วิธีการ คือ 1) กิจกรรมการอ่าน (Active Reading) 2) การระดมสมอง 
(Brainstorming) 3) การแสดงความคิดเห็น (Agree and Disagree Statement) 4) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน (Project-based Learning) 5) สะท้อนความคิดของผู้เรียน (Student’s Reflection) 6) กรณีศึกษา (Analyze 
Case Studies) 7) บทบาทสมมติ (Role playing) ซึ่งเป็นวิธีการที่กระตุ้นผู้เรียนในการเรียนการสอนออนไลน์ ผล
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในการเรียนการสอนออนไลน์มีค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ พีระพงษ์ เนียมเสวก (2556) อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ำ ธารณา สุวรรณเจริญ และชลชลิตา แตงนารา (2560) 
ที่พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในการเรียนการสอนออนไลน์ของ
รายวิชา 3800252 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำ อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมิตตา  
พูลสุขเสริม (2559)และสิทธิพงษ์ สุพรม (2561) ที่ผู้เรียนความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุกอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และระดับมาก ตามลำดับ นอกจากนี้ผู ้ว ิจัยได้ใช้วิ ธีการให้ความคิดเห็นป้อนกลับเชิงบวก (Positive 
Feedback) (ชูพงศ์ ปัญจมะวัต, 2556) แก่ผู้เรียนที่นำเสนองานทุกครั้ง ทำให้ผู้เรียนมีความกระจ่างในเรื่องนั้นๆ 
ยิ่งขึ้น อาจส่งผลให้ความพึงพอใจของผู้เรียนสูงขึ้น 
 3. ความพึงพอใจต่อระบบนำส่งสารสนเทศและการสื่อสารของการเรียนการสอนออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยต่ำ
ที่สุด ทั้งนี้เนื ่องจากคุณภาพของระบบบริหารจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยนำมาใช้ยังไม่เสถียรและ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้เรียนมีความไวไม่เพียงพอ จึงทำให้บางครั้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ประสบ
กับปัญหาและอุปสรรคทั้งในและนอกเวลาเรียน ได้แก่ หน้าจอค้าง หลุดการเชื่อมต่อ ภาพและเสียงไม่สัมพันธ์กัน 
ส่งผลให้การเรียนการสอนสะดุด ไม่ต่อเนื่อง ผู้เรียนเบื่อหน่าย ทำให้ความสนใจในการเรียนลดลง 
ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ 
 1. การนำการจัดการเรียนรู้เชิงรุกไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผู้สอนควรมีการเตรียมความ
พร้อมทั้งในด้านความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมออนไลน์ที่ใช้สอน การวางแผน
เตรียมการสอน เลือกวิธีการสอนเชิงรุกที่สอดคล้องกับกิจกรรมในหัวข้อต่างๆ ของรายวิชา เลือกวิธีการประเมินผล 
รวมทั้งสร้างเจตคติเชิงบวกต่อการสอนออนไลน์  
 2. ผู้สอนที่นำเอาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ควรจะให้ความคิดเห็น
ป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback) ให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือสร้างความเข้าใจ ขยายขอบเขตความรู้ของ
ผู้เรียนให้กว้างขึ้น มีเทคนิควิธีในการควบคุมชั้นเรียน สร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนออนไลน์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
ตื่นตัวและคงความสนใจในการเรียนในห้องเรียนออนไลน์ได้เช่น การสุ่มเรียกชื่อผู้เรียนในระหว่างสอนเป็นระยะ  
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การใช้ละครส่งเสริมการอ่าน พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา:  
กรณีศึกษา ละครเวที เรื่อง ขูล ู– นางอั้ว  

The use of readers theatre to develop the 21st century skill for students:  
The case study of theater play “The Khu Lu - Nang Ua” 

อาทิตย์ กมุลทะรา1*  ศุภณัฐ เปรมศรี2  และจิรวัฒน์  อิ่มบุญสุ3 

 
บทคัดย่อ 
 ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เมื่อแรงงานถูกแทนที่ด้วยหุ ่นยนต์ เครื่องจักร และ
ปัญญาประดิษฐ์ที่ล้ำหน้า ทำให้ระบบการศึกษาต้องปรับตัวในการเตรียมนักศึกษาให้พร้อมกับการดำเนินชีวิต
เป็นเรื่องสำคัญในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งทักษะที่หุ่นยนต์ไม่สามารถทำแทนมนุษย์ได้ คือ การคิดวิพากษ์ แก้ปัญหา 
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงทดลองการใช้ละครส่งเสริม
การอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา ปรากฏว่า นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะใน
ประเด็นการจัดการกับปัญหา การคิดวิพากษ์และแก้ปัญหา การคิดอย่างสร้างสรรค์ การสื่อสาร การทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น ได้จากการใช้กระบวนการละครส่งเสริมการอ่าน  
คำสำคัญ: ละครส่งเสริมการอ่าน,  พัฒนาทักษะ,  ศตวรรษที่ 21 
 
ABSTRACT 
 Educational challenges in the 21st century when labor is replaced by more advanced 
robots, machines and artificial intelligence. Therefore, the education system needs to adapt. In 
preparing students for life in the 21st century. Which is important in the digital age but in the 
digital age the skills that robots cannot do for humans are to think, criticize, and solve problems. 
Creative thinking, communication, working with others. Therefore, the study experimented with 
the use of drama to promote reading. To improve skills in the 21st century for students. It appears 
that students can develop skills in the 21st century on issues dealing with complex problems. 
Critical thinking and problem solving, creative Thinking, communication, working with others from 
the use of the drama process to promote reading significantly. 
Keywords: readers theatre, skills development, 21st Century 
 
บทนำ 

“การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21” ทำให้เห็นว่า โลกกำลังเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนแปลง ไปสู่โลกยุคดิจิทัล
อย่างเต็มรูปแบบ โลกยุคปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เมื่อแรงงานถูก
แทนที่ด้วยหุ่นยนต์ เครื่องจักร และปัญญาประดิษฐ์ที่ล้ำหน้ามากยิ่งขึ้ น จนสามารถคิดแทนมนุษย์ได้ ระบบ
การศึกษาจำเป็นต้องปรับตัว โดยไม่ใช่แค่การปรับปรุงเพียงครั้งคราว แต่ต้องเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของเด็ก เยาวชน สังคม และตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบัน และอนาคต  

การศึกษาจึงต้องเตรียมความพร้อมให้เด็ก เยาวชน มีทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต และสอดคล้องกับ
สังคมในอนาคต ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะพื้นฐานเพื ่อประยุกต์ใช้ใน

 
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสตูรนิเทศศาสตรมหาบณัฑติ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทมุ วิทยาเขตขอนแก่น  
2 นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสตูรนิเทศศาสตรมหาบณัฑติ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทมุ วิทยาเขตขอนแก่น 
3 นักศึกษาหลักสตูรใบประกาศนียบัตรบณัฑิตวิชาชีพครู บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลยับัณฑิตเอเชีย 
* Corresponding Author, E-mail: athitkamultara@gmail.com 
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ประจำวัน คุณสมบัติด้านต่าง ๆ ด้านจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนในสังคม และปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไป ซึ่งในทักษะที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำงานแทนได้ ได้แก่ การคิดวิพากษ์ การแก้ปัญหา การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  

จากการวิจัยของ World Economic Forum (WEF) กล่าวได้ว่า ทักษะที่จำเป็นอย่างมากในศตวรรษ
ที่ 21 ที่แรงงานการตลาดต้องการอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับโลกยุคเก่า คือ ทักษะการเข้าสังคม และอารมณ์ 
(Social & Emotional Skills) โดยข้อมูลนี้เกิดจากผลการวิเคราะห์แนวโน้มของอาชีพต่าง ๆ ในรอบ 20 กว่าปี
ที่ผ่านมา จะพบว่าอาชีพที่ต้องใช้ทักษะทางสังคมมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่อาชีพที่ไม่ใช้ทักษะทางสังคม 
หรือใช้น้อยนั้นลดลงอย่างเห็นได้ โดยมีทักษะด้านความรู้ หรือ HARD SKILLS ได้แก่ Reading (อ่านออก) 
Writing (เขียนได้) Arithmetic (คิดเลขเป็น) เป็นพื้นฐานที่เด็ก เยาวชนต้องเรียนรู้ 
 
ตารางท่ี 1 ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

ทักษะสำคัญพ้ืนฐาน 
เพ่ือประยุกต์ใช้ในประจำวัน 

คุณสมบัติด้านต่าง ๆ 
เพ่ือจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อน 

บทบาทในสังคมเพ่ือปรับตัวกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 

1. การใช้ภาษา 7. การคิดวิพากษ์และแก้ปัญหา 11. ความสนใจใคร่รู้ 
2. การคำนวณ 8. การคิดอย่างสร้างสรรค์ 12. ความริเริ่มสร้างสรรค์ 
3. ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 9. การสื่อสาร 13. ความตั้งมั่นในการบรรลุเป้าหมาย 
4. การใช้เทคโนโลยี 10. การทำงานร่วมกับผู้อื่น 14.ความสามารถในการปรับตัว 
5. การจัดการด้านการเงิน 15.ความเป็นผู้นำ 
6. การเป็นส่วนหน้าของสังคมและ

วัฒนธรรม 
16.ความตระหนักถึงสังคมและวัฒนธรรม 

ที่มา: สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum หรือ WEF) (2016) 
 
จากตารางชี้ให้เห็นว่าทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้ง 3 กลุ่ม ไม่สามารถสร้างได้ผ่านการนั่งฟัง

บรรยาย (lecture) เพราะทักษะไม่ใช่ความรู้ จึงเป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการสร้าง โดยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ทำให้บทบาทของครูที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ (Lecturer) จึงต้องถูกเปลี่ยนเป็นผู้สร้าง
ประสบการณ์ในการเรียนรู้(Facilitator) โดยหน้าที่ของครูนั้น ต้องใช้กระบวนการให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนผ่านการลง
มือปฏิบัติจริง โดยครูเป็นผู้ให้คำแนะนำ  
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิด 21st-Century Skill: ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

ที่มา: World Economic Forum, New Vision for Education (2016) 
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สำหรับการศึกษาของประเทศไทยในยุคปัจจุบัน วิจารณ์ พานิช (2555) ได้กล่าวว่า การศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 เป็นการเตรียมคนไปเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รุนแรง พลิกผัน และคาดไม่ถึง คนยุคใหม่
จึงต้องมีทักษะที่สูงในการเรียนรู้ และปรับตัว ครูเพ่ือศิษย์ต้องพัฒนาตนเองให้มีทักษะของการเรียนรู้ด้วย และ
ในขณะเดียวกันต้องมีทักษะในการทำหน้าที่ครูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งไม่เหมือนการทำหน้าที่ครูในศตวรรษที่ 20 
หรือ 19 ซึ่งการศึกษานั้น เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยอยู่ตลอดเวลาตามวิถีทางสังคมมนุษย์ ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดน แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย และวิถีความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดละครส่งเสริมการอ่าน 
2. เพ่ือทดลองกระบวนการผลิตละครส่งเสริมการอ่าน เรื่อง ขูลู – นางอ้ัว 
3. เพ่ือศึกษาการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยละครส่งเสริมการอ่าน เรื่อง ขูลู – นางอ้ัว 

 
วิธีดำเนินการวิจัย  
ขอบเขตของการศึกษา 
 ศึกษาโดยคัดเลือกกลุ่มประชากรแบบเจาะจง ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น อายุ 18 – 22 ปี จำนวน 20 คน คัดเลือกจากผู้ที่ต้องการ
พัฒนาทักษะการอ่าน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามก่อนและหลังการใช้ละครส่งเสริมการอ่าน พร้อม
ทั้งผู้ศึกษาได้สังเกตการณ์ ทักษะที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน 
เพ่ือนำมาวิเคราะห์หลังจบกระบวนการผลิตละครเพ่ือวัดผลการเพ่ิมขึ้นของทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
กรอบแนวคิดการศึกษา  

 
1. การใช้ละครส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษา 
ละครเวที เรื่อง ขูลู – นางอั้ว 
 เดิมทีนิทานเรื ่องท้าวขูลูนางอั ้ว เป็นนิทานที่มีการเล่าสืบต่อกันมา บางครั้ งอาจจะตั ้งแต่ก่อนที่
พระพุทธศาสนาจะเข้ามามีอิทธิพลแพร่หลายในดินแดนอุษาคเนย์ เพราะในเนื้อเรื่องยังมีหลาย ๆ อนุภาคที่
แสดงถึงความเชื่อนอกพุทธศาสนา หรือขัดแย้งกับพุทธศาสนา เช่น ความเชื่อเรื่องสายนิงสายแนน เรื่องแถน 
“อันฝังอยู่ในวิถีชีวิตของลุ่มน้ำโขงตอนกลาง มาเป็นเวลายาวนานตั้งแต่ภูมิภาคนี้ยังนับถือผีฟ้าผีแถน” พระ
มหาบุญชู สิริปุญฺโญ (2544) หรือการที่ตัวละครเอกฆ่าตัวตาย ซึ่งขัดกับหลักคำสอนของพุทธศาสนาอย่าง
ร้ายแรง ในการศึกษาครั้งนี้จึงเลือกใช้บทขุนลูนางอั้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546) นำมาเป็นบทต้นฉบับใน
การใช้ละครส่งเสริมการอ่าน เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน ของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

1.1 แนวความคิดละครโศกนาฏกรรม สำหรับการแสดงละครเวที เรื่อง ขูลู – นางอั้ว  
 การศึกษาครั้งนี้ ใช้กระบวนการละครเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 นั้น ได้เริ ่มตั้งแต่ขั้นการ
ตีความบทละคร การซ้อมการแสดง การเรียนรู้ เทคนิคควบคุมเรื่องแสง และเสียง การจัดฉากในละคร กระทั้ง
เรียนรู้ทักษะการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการสร้างสรรค์ละครเวที เรื่อง ขูลู – นางอั้ว โดยมุ่งเน้นศึกษา

ศึกษาแนวคิด 
ละครส่งเสริมการอ่าน 

ทดลองผลิตละครส่งเสริมการอ่าน 
เร่ือง ขูลู – นางอั้ว 

ประเมินทักษะในศตวรรษที่  21  
ก่อนการเรียนรู้โดยใช ้

กระบวนการละครส่งเสริมการอ่าน 

ประเมินทักษะในศตวรรษที่  21  
หลังการเรียนรู้โดยใช ้

กระบวนการละครส่งเสริมการอ่าน 

ผลการศึกษา 
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ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ประเด็นการจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนในสังคม และปรับตัวกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนไป ได้แก่ การคิดวิพากษ์และแก้ปัญหา การคิดอย่างสร้างสรรค์ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 
ดังนั้น จึงได้กำหนดการสร้างสรรค์ละครเวที ตามแนวคิดของ อริสโตเติล ปราชญ์ชาวกรีก กล่าวว่า ละคร
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 6 ส่วน โดยเรียงลำดับตามความสำคัญ ดังนี้  โครงเรื่อง (Plot) ละคร (Character) 
ความคิด (Thought)  ภาษา (Diction)  เสียง (Sound)  ภาพ (Spectacle) นพมาส แววหงส์ (2550) 

โดยจากการศึกษาวรรณกรรมพ้ืนบ้านอีสาน เรื่อง ขูลู – นางอั้ว แล้ว ผู้ศึกษาเล็งเห็นว่าวรรณกรรม
พื้นบ้านอีสานเรื่อง ขูลู – นางอั้ว ได้มีลักษณะใกล้เคียงคล้ายคลึงกับโครงเรื่องละครโศกนาฏกรรมตะวันตก
อย่าง โรมิโอ แอน จูเลียต และมีคุณค่าในแง่การประพันธ์ ซึ ่งนำเอากลอนผญา สรภัญญะ ที่มีคุณค่าทาง
วัฒนธรรมสอดแทรกเข้าไปในบทละคร ทำให้ผู้อ่านได้เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นถิ่น ควบคู่กับการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21  โดยใช้การเล่าเรื่องเหมือนกับละครเวทีเรื่อง ราโชมอน คือการเล่าเรื่องในมุมมองของนางจันทา 
กับ นางพิมพา ที่เป็นแม่ของนางอ้ัว และขูลู มีการเพิ่มเอากลอนลำ สรภัญญ์ และกลอนผญา เข้ามาในบทละคร
ด้วย และแสดงละครในรูปแบบ Readers Theatre ละครส่งเสริมการอ่านจึงเป็นอีกกลวิธีหนึ่งที่ก่อเกิดผลดีต่อ
การสร้างเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านได้เช่นกัน เป็นรูปแบบของการแสดงละครแบบหนึ่งที่รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ให้เข้ามาอ่านหนังสือหรือบท (script) ด้วยการอ่านออกเสียง จึงไม่จำเป็นต้องมีฉาก หรือเครื่องแต่งกาย ไม่ต้อง
ใช้การแสดงเต็มรูปแบบ และไม่ต้องท่องจำบท  ผู้อ่านเพียงแต่ใช้ความรู้สึก น้ำเสียง อารมณ์ และนำเสนอตัว
ละครด้วยการใช้เสียง การแสดงสีหน้า และท่าทางง่าย ๆ  ตลอดช่วงที่ใช้กระบวนการละครส่งเสริมการอ่านอยู่  
ผู้อ่านจะอยู่กลางเวที และมุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่การอ่าน กล่าวคือ  ผู้อ่าน คือ ดารานักแสดง นั่นเอง 

1.2 แนวคิดละครส่งเสริมการอ่าน ผ่านแสดงละครเวที เรื่อง ขูลู – นางอั้ว 
 สดใส พันธุมโกมล (2542) ได้กล่าวว่า การแสดงละครเป็นศิลปะอันเก่าแก่ที่ สุดอย่างหนึ่ง ที่

มนุษย์ได้สร้างสรรค์ข้ึนจากการเลียนแบบชีวิต การกระทำต่าง ๆ เพื่อแสดงออกถึงเรื่องราวความรู้สึกนึกคิดของ
มนุษย์ และแสวงหาความเข้าใจชีวิตที่พึงได้ผ่านการชมละครที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น  ซึ่งละครมีหลากประเภท ที่
แตกต่างไปจากละครเวที เช่น ละครสร้างสรรค์, ละครชุมชน, ละครเพื่อการศึกษา ฯลฯ ซึ่งแต่ละประเภทก็มี
วัตถุประสงค์ในการจัด กระบวนการและการแสดงที่แตกต่างกันออกไป และนอกจากนั้นยังมีละครโดยการอ่าน 
(รีดเดอร์ส เธียเตอร์) ที่ใช้ในสถานศึกษา หรือแวดวงการศึกษา ดังตารางที่แสดงความแตกต่างระหว่างการ
แสดง “ ละคร ” กับการแสดง “ ละครโดยการอ่าน หรือ รีดเดอร์ส เธียเตอร์ ” 
 
ตารางท่ี 2 ความแตกต่างระหว่างการแสดงละคร กับการแสดงละครโดยการอ่าน 

ละคร ละครโดยการอ่าน หรือละครส่งเสริมการอ่าน 
1. เน้นที่การแสดง 1. เน้นที่เนื้อหาวรรณกรรม 
2. นักแสดงจะมีจุดมองหลัก ๆ อยู่บนเวที คือ
มองหน้ากันระหว่างนักแสดง (on-stage focus) 

2.นักแสดงจะสร้างจินตนาการให้กับคนดูเกี่ยวกับตัวละครที่ปรากฏใน
บทโดยมองไปนอกเวท ีซ ึ ่ งม ักจะมองไปทางด ้านหลังกล ุ ่มคนดู                   
(off-stage focus) และมีผู้บรรยายร่วมแสดงด้วย 

3.นักแสดงจะต้องจำบท และต้องไม่ถือบทขณะ
แสดง 

3.นักแสดงต้องมีบท (ถือ/วาง) ให้เห็นบนเวทีไม่จำเป็นต้องจำเพราะใช้
การอ่านแต่ต้องฝึกซ้อม 

4. นักแสดงจะต้องแต่งหน้าและแต่งตัวเพื่อ
แสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร 

4. นักแสดงไม่จำเป็นต้องแต่งตัว แต่ใช้ความสามารถในการสร้าง
จินตนาการให้ผู้ฟังเห็นภาพ 

5. คนดูกับนักแสดงจะแยกออกจากกัน และ
มักจะมีพื้นที่หรือเวทีให้รู้ว่าเป็นการแสดง 

5. คนดูจะใกล้ชิดกับนักแสดงและใช้พื ้นที่ใดเป็นเวทีก็ได้เพราะไม่
จำเป็นต้องมีอุปกรณ์/ฉาก 

6. น ักแสดงจะใช ้การเคล ื ่อนไหวมากและ
เคล ื ่อนไหวไปบนพื ้นที ่ เวทีและใช้อ ุปกรณ์
ประกอบฉากเป็นประโยชน์ในการแสดง 

6. นักแสดงไม่เคลื่อนที่มากนัก แต่ใช้น้ำเสียง สายตา และท่าทางเพียง
เล็กน้อยประกอบ 
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จากตารางข้างต้น เห็นได้ว่า ละครโดยการอ่าน หรือละครส่งสริมอ่าน สามารถปรับเปลี่ยนห้องเรียน 
หรือสถานที่จัดกิจกรรมให้เป็นเวทีการแสดงให้น่าหลงใหล เกิดความสนใจแก่ผู้เรียนได้ ละครของนักอ่าน
ประเภทนี้ต่างจากการละครโดยทั่วไป เพราะไม่ต้องจัดหา หรือจัดสร้างภาพของเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นบน
เวที  แต่เป็นการนำเสนอเรื่องราวอย่างง่าย มากกว่าการแสดงออกมาจริงเหตุการณ์ต่าง ๆ นั้นไม่ใช่การแสดง
ออกมาให้เห็นอย่างสมจริง หากแต่เป็นการทำให้เกิดภาพขึ้นในความนึกคิด ละครส่งเสริมการอ่านเป็นละคร
แห่งการจินตนาการ เพราะผู้ชมจะร่วมจินตนาการไปกับนักแสดงในการสร้างเรื่องราวให้มีชีวิตขึ้นในโรงละคร
แห่งจินตนาการ สาระสำคัญที่มีอยู่ในคำว่า “รีดเดอร์ส” หรือ “นักอ่าน” ชี้ให้เราเห็นชัดว่าเป็นการเน้นที่
ตัวหนังสือ ตัวหนังสือ คือ แนวคิดที่สำคัญที่สุดในหลักการของละครส่งเสริมการอ่าน นี่จึงเป็นเหตุผล และ
บทบาทหน้าที่สำหรับการแสดงแบบนี้  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงงานเขียนในรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจของ
ผู้ฟังให้พุ่งตรงไปที่งานของผู้แต่ง ตัวหนังสือ หรือตัวอักษรที่ถูกเลือกสำหรับการแสดงในเบื้องต้นเป็นงาน
วรรณกรรมที่ไม่ใช่เป็นการละคร  

กล่าวได้ว่า ละครส่งเสริมการอ่านเป็น “สื่อ” (medium) ที่มีผู้แปลความหมายโดยการอ่านหลายคน 
โดยผ่านการอ่านออกเสียง เพื่อให้ผู้ฟังได้รับรู้ประสบการณ์จากงานวรรณกรรม โดยนักแสดง หรือผู้อ่านใช้
ความสามารถทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักได้ว่า การอ่านเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นำมาทดลองได้ โดย
สามารถลองอ่านถ้อยคำในหนังสือด้วยวิธีที่แตกต่างกันเพื่อให้มีความหมายที่แตกต่างได้  การใช้ความดังของ
เสียง ระดับเสียงสูง - ต่ำ การเน้นเสียงและจังหวะในการออกเสียงที่ใส่ลงไปในหนังสือ หรือบทที่กำลังอ่านใน
การแสดงละครส่งเสริมการอ่าน เป็นการทำให้ตัวอักษรที่ถูกพิมพ์ไว้มีชีวิตชีวา และให้ชีวิตกับตัวละครเหล่านั้น 

ละครส่งเสริมการอ่าน มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ช่วยสร้างความเป็นเอกลักษณ์ องค์ประกอบที่
สำคัญที่สุดก็คือการนำบทหรือสคริปต์ที่จะอ่านมาเปิดอ่าน แม้ผู้อ่านจะจำบทที่จะอ่านได้เป็นอย่างดีก็ตาม 
เพราะบทที่อ่านจะเป็นสื่อกลางทำให้คนดูนึกถึงถ้อยคำในหนังสือ การตกแต่งเวทีไม่จำเป็นต้องมีหรือมีก็เพียง
เล็กน้อย เนื่องจากฉากนั้นจะตั้งอยู่ในจินตนาการของผู้อ่านบทและผู้ชม จึงทำให้องค์ประกอบทางกายภาพไม่
สำคัญเท่ากับการอ่าน จะเห็นได้ว่า ละครส่งเสริมการอ่าน นำองค์ประกอบของการละครเข้ามาในการอ่านและ
การเรียนรู้หนังสือ และเปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมให้เป็นเวทีการแสดงที่น่าหลงใหล น่าสนใจ แก่นักศึกษา  
ขณะเดียวกันละครส่งเสริมการอ่าน ก็ต่างจากการละครโดยทั่วไป โดยไม่ต้องจัดสร้างภาพตามเหตุการณ์จริง 
อาจใช้สัญลักษณ์ เพื่อนำเสนอเรื่องราวอย่างง่าย เน้นที่จินตนาการ สร้างเรื่ องราวจากตัวอักษร บทประพันธ์ 
วรรณกรรมให้มีชีวิตผ่านละครส่งเสริมการอ่าน 

1.3 กระบวนการขั้นตอนการผลิตละครเวที เรื่อง ขูลู – นางอั้ว 
การสร้างสรรค์ละครเวทีเรื่อง ขูลู – นางอ้ัว เริ่มจากการคัดเลือกบทละครโดยผู้ศึกษากับผู้แสดงได้อ่าน

และคัดเลือกร่วมกัน แล้วนำมาตีความ วิเคราะห์ตัวละคร และดัดแปลง รวมทั้งการคัดเลือกนักแสดงมาซ้อม
ละคร ฝึกซ้อมกับฝ่ายควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ กระบวนการผลิตละครเวทีเรื่องนี้ แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) 
ขั้นการเตรียมการแสดง 2) ขั้นตอนการผลิต  3) ขั้นตอนหลังการผลิต 
  1) ขั้นการเตรียมการแสดง (PRE– PRODUCTION) เริ่มจากการคัดเลือกบทละคร ดัดแปลง 
หรือการเขียนบทละครขึ้นใหม่ การคัดเลือกตัวแสดง การกำกับการแสดง  การออกแบบฉาก และเครื่องแต่ง
กาย การประชาสัมพันธ์ จัดหาสถานที่ท่ีใช้ในการแสดง ใช้ศิลปะการแสดงการจัดการ คัดเลือกตัวบุคคล ได้แก่ 
ทีมบริหารการแสดงและการผลิต ทีมออกแบบเพื่อการแสดง ทีมแสดงและการกำกับการแสดง  จึงกำหนด
ตารางการซ้อม โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ 

- ขั้นตอนที่ 1 การอ่านและตีความบทละคร (Reading and interpretation rehearsals) 
- ขั้นตอนที่ 2 การซ้อมบล็อคก้ิง (Blocking rehearsals) 
- ขั้นตอนที่ 3 การซ้อมเพ่ือขัดเกลารายละเอียด (Polishing rehearsals) 
- ขั้นตอนที่ 4 การซ้อมกับเทคนิค (Technical rehearsals) 
- ขั้นตอนที่ 5 การซ้อมใหญ่ (Dress rehearsals) 
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  ขั้นการเตรียมการแสดง เริ่มจากการคัดเลือกบทละคร ดัดแปลง หรือการเขียนบทละครขึ้นใหม่  
การคัดเลือกตัวแสดง การกำกับการแสดง หลังจากที่ได้นักแสดงมาแล้ว ได้นัดประชุมนักแสดงและทำความ
เข้าใจกับบทละคร วิเคราะห์ตัวละคร คำพูด ความหมายของคำ กลอนลำ  กลอนผญา สรภัญญะ รวมไปถึง
พิธีกรรม วัฒนธรรม และรูปแบบนำเสนอบทละครให้นักแสดงได้เข้าใจ จากนั้นลงบล็อคกิ้ง และบันทึกวีดีโอ
เพ่ือนำกลับมาแก้ไข 
  2) ขั้นตอนการผลิต  (PRODUCTION) ซึ่งขั้นนี้ คือ การสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้แสดงกับผู้ชม 

  

 

  

 
ฉากที่ 1 เปิดตัวละคร และนางอั้ว แสนเสียใจท่ีถูกแม่ขดัขวางไม่ใหร้กั

กับขูลู 
 

ฉากที่ 1/1 ขูลูได้ยินเรื่องการตายของนาง
อั้วกีดกั้นความรักของตน จึงหนีเขา้ป่ามา
ผูกคอตายขลููเศร้าโศกเสียใจมากจริงเอาท่ี
ต้นจวงจันทร์พระขรรค์แทงคอตัวเองตาย
ตามนางอั้วไป 
 

  
ฉากที่ 2 บอกเล่าความเป็นมาของเรื่องราวท่ีเกิดตั้งแต่ทั้งนางจันทาและ
นางพิมพานั้นเป็นเสี่ยวกัน และเรือ่งราวท่ีต่อเนื่องจากการตายของขูลูกับ
นางอั้ว ในฉากเดียว 
 

ฉากที่ 3 เป็นการเล่าเรื่องในมุมมองของนาง
จันทา ท่ีโกรธแค้นนางพิมพาครั้งทีไ่ปขอกิน
ส้มที่เมืองนางพิมพา นางจันทาขอกินส้มแค่
ผลเดียว 

  
ฉากที่ 4 เป็นการเล่าเรื่องในมุมมองของนางพิมพา ท่ีขอแก้ต่างคำพูดของ
นางจันทา ท่ีว่าตนไม่ยอมใหส้้มนางจันทากิน 

ฉากที่ 5 เล่าเรื่องย้อนกลับไปตอนที่การพบ
กันของขูลู – นางอั้ว และการปรากฏตัวของ
ขุนลาง ท่ีต่างก็ชอบนางอั้ว 
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ฉากที่ 6 เป็นการเล่าเรื่องผ่านมมุมองนางพิมพา หลังจากท่ีขูลูได้ไปพบ
นางอั้วแล้ว ก็ได้กลับมาของนางพิมพาผู้เป็นแม่ไปสู่ของนางอั้วให้ตน 

ฉากที่ 7 เป็นการเล่าในมุมมองของนางจันทา 
เมื่อนางพิมพาไดม้าขอนางอั้วลูกสาวตนให้ขูลู 
นางจันทาจึงปฏิเสธไปเพราะนึกถงึความหลัง 
 

 
ฉากที่ 8 การยกขันหมากของขูลูและนางพิมพา กับ ขุนลาง มาชนกันที่
หน้าประตูทางเข้าเมืองกาย นางพิมพาสงสาร      ขูลูมาก จึงได้ขอร้องให้
นางจันทาทำพิธีเสี่ยงสายมิ่งสายแนน 

 

ฉากที่ 9 เล่าเรื่องราวในมุมมองของนางจันทา 
ที่พยายามเกลี่ยกล่อมนางอ้ัวให้ตัดใจจากขูล ู
 

  

  
ฉากที่ 10 เล่าเรื่องราวในมุมมองของนางพิมพา นางจันทาพยายามเกลี่ย
กล่อมนางอ้ัว แต่นางอั้วนั้นไม่ฟัง  

ฉากที่ 11 หลังจากที่นางอั้วถูกนางจันทาจับ
ขัง นางก็ตัดสินใจหยิบเอาผ้าไหมแพรคำวิ่งหนี
เข้าป่าไปผูกคอตายใต้ต้นจวงจันทร์ 
 

             3) ขั้นตอนหลังการผลิต (POST-PRODUCTION) ขั้นของการประเมินผล นำปัญหาที่พบระหว่าง
การสร้างสรรค์ละครส่งเสริมการอ่าน และประมวลผลเพื่อใช้แก้ ไขในงานชิ้นต่อไป รวมถึงนำผลที่ได้รับจากการ
วิจารณ์ของผู้ชมมาเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จ และนำไปแก้ไขในครั้งต่อไป พร้อมกับการประเมินการคิดวิพากษ์
และแก้ปัญหา , การคิดอย่างสร้างสรรค์ , การสื่อสาร , การทำงานร่วมกับผู้อื่น ผ่านกระบวนสร้างสรรค์ละคร
ส่งเสริมการอ่าน หลังจบการผลิตเพ่ือวัดผล การเพ่ิมข้ึนของทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
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สรุปผลการวิจัย  
การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา ผ่านการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการละครส่งเสริม

การอ่าน โดยลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งเป็นการสืบสานศิลปะพื้นบ้านอีสาน ให้คนรุ่นใหม่ได้ทราบถึงตำนาน
พื้นบ้าน เรียนรู้ศิลปะการแสดงด้านกลอนลำ สรภัญญะ กลอนผญา วัฒนธรรมอีสาน และพิธี กรรมผ่านการ
นำเสนอการแสดงละครเวทีในรูปแบบ Readers Theatre นอกจากนี้ ยังเป็นการทบทวนทักษะพื้นฐานสำคัญ 
ให้กับนักศึกษา ฝึกฝนการจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อน ทบทวนบทบาทในสังคม และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 
แม้ว่าการนำเสนอละครส่งเสริมการอ่านนี้จะไม่ได้แสดงเต็มรูปแบบ หรือนักแสดงมีบทอยู่ในมือขณะที่เล่นก็
ตาม แต่การวางแผน การตีความหมาย ผ่านกระบวนการผลิตละครนั้น ยังต้องคำนึกถึงคุณภาพของผลงาน
ทางด้านศิลปะการละครเสมอ จึงเห็นได้จากการที่นักศึกษาเข้าร่วมกระบวนการละครส่งเสริมการอ่าน มีการ
แก้ไขปัญหาตลอดเวลา มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสื่อสารผ่านการอ่านบทละครได้ อีกท้ังยังสามารถทำงาน
เป็นกลุ่มร่วมกันเพื่อฝึกฝนทักษะ ที่ตลาดแรงงานในอนาคตต้องการ การเพิ่มพูนประสบการณ์ ทำให้ผู้เรียน 
หรือผู้ร่วมกระบวนละครส่งเสริมการอ่านเกิดทักษะใหม่ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต 

จากกระบวนการขั้นตอนการผลิตละครเวที เรื่อง ขูลู – นางอ้ัว ผู้ศึกษาได้ทำแบบสอบถามในประเด็น
ที่สำคัญของทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การคิดวิพากษ์และแก้ปัญหา จำนวน 2 ข้อ การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
จำนวน 3 ข้อ การสื่อสาร จำนวน 3 ข้อ การทำงานร่วมกับผู้อื่น จำนวน 6 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวม 1,400 
คะแนน จะเห็นได้ว่ากระบวนการละครส่งเสริมการอ่าน มีความมุ่งหมายของการแสดงเพ่ือให้ได้ผลงานที่ผู้ร่วม
กิจกรรมได้ฝึกฝนทักษะการอ่าน โดยขั ้นตอนนี้จัดทำแบบสอบถามเพื ่อประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 
คุณสมบัติด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อน ก่อนผ่านการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการละครส่งเสริมการ
อ่าน และทดสอบหลังผ่านการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการละครส่งเสริมการอ่าน (Pre-test / Post-test) โดย
สรุปผลคะแนนดังตารางที่ 3  
 
ตารางท่ี 3 สรุปข้อมูลจากแบบสอบถามก่อนและหลัง การใช้ละครส่งเสริมการอ่าน พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 

21 (คะแนนรวม 1,400 คะแนน) 
กลุ่มประชากร (อายุ 18 – 22 ปี)  

นักศึกษาจำนวน 20 คน 
ทักษะการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการละครส่งเสริมการอ่าน ความแตกต่าง 

(เพ่ิมขึ้น) Pre-test Post-test 
คะแนนที่ทำได้ 985 1,215 230 

ค่าเฉลี่ย 49.25 60.75 11.5 
คิดเป็นร้อยละ (%) 61.56% 86.78% 25.22% 

ที่มา: คำนวณโดยคณะทำงาน 
 

อภิปรายผลวิจัยและข้อเสนอแนะ  
จากตารางสรุปข้อมูลจากแบบสอบถามก่อนและหลังการใช้ละครส่งเสริมการอ่าน พัฒนาทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 พบว่า นักศึกษา อายุ 18 – 22 ปี มีทักษะในศตวรรษที่ 21 คุณสมบัติด้านต่าง ๆ เพื่อจัดการกับ
ปัญหาที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้นจากการใช้ละครส่งเสริมการอ่าน นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในประเด็นการจัดการ
กับปัญหา การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น ละครส่งเสริมการ
อ่านถือว่าเป็นเครื่องมือนำผู้เรียนไปสู่แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในบริเวณสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา เพ่ือให้
ผู ้เรียนเกิดความรู้เกิดประสบการณ์ ได้ปฎิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้ ที ่สอดคล้องกับการจัดการเรียนแต่ละ
สาขาวิชาตามหลักสูตร (นิคม ชมภูหลง, 2545)  

ละครส่งเสริมการอ่านไม่ได้คำนึงถึงความสมบูรณ์ในแง่ศิลปะการละครมากกว่ากระบวนการเรียนรู้ที่
เกิดจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมจะช่วยให้ผู ้เรียนเกิดประสบการณ์ การ เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้พัฒนาทั้ง
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ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ทางสุนทรียศาสตร์ ความสามารถในการใช้ความคิด วิจารณญาณ ทักษะทางสังคม 
ตลอดจนความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะกระบวนการเรียนรู้ ความรู้สึกทางศีลธรรม และคุณค่า
ทางจิตวิญญาณ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักศึกษาให้
สูงขึ้นอีกด้วย 
ข้อเสนอแนะ 
 1. กระบวนการละครส่งเสริมการอ่าน ควรศึกษาภาษาอีสานเพิ ่มเติม เช่น กลอนลำ สรภัญญะ 
กลอนผญา วัฒนธรรมอีสาน พิธีกรรม  การผูกเสี่ยว การเสี่ยงสายมิ่งสายแนน รวมไปถึงตำนานฉบับต่าง ๆ 
ของ ขูลู – นางอ้ัว เพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
 2. การออกแบบท่าทางการแสดง หรือการเคลื่อนไหวของนักแสดงบนเวที ควรเพิ่มความน่าสนใจ 
เนื่องจากบทละครมีเวลาในการแสดงที่ค่อนข้างนาน ดังนั้น ควรสื่อสารผ่านร่างกายและท่าทางเพ่ิมข้ึน 
 3. สำหรับผู้ที ่สนใจสามารถนำบทละครเรื่อง ขูลู – นางอั้ว ไปศึกษาหรือดัดแปลงการนำเสนอใน
รูปแบบละครอ่ืน ๆ ได้อีก วัตถุประสงค์ในการจัดแสดง 
 4. ควรเพิ่มระยะเวลากระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีส่งเสริมการอ่าน 3 – 4 เดือน ขึ้นไป เพื่อให้
เห็นผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านมากข้ึน  
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Alternative Methods to the Traditional Assessment for English Language 
Learners in the New Normal Era  

วิธีทางเลือกแทนการประเมินแบบดั้งเดมิสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษในยุคปกติใหม่  
Nika Karina Sarmeinto1* and Piboon Sukvijit Barr1 

 
ABSTRACT 
 In Thailand, paper-and-pencil based midterm and final exams play significant roles not 
only in the English language learning assessment but on the educational system in general. Many 
educators use these traditional assessment methods as a salient component on the overall score 
of a student. In a conventional setting, this traditional approach of assessment is the practical way 
of gauging the students’ knowledge about a subject. However, this approach is definitely not 
without limitations. The traditional assessment method has become a hotly debated topic for its 
archaic method of measurement and somewhat biased approach. Because the traditional 
assessment method tends to measure students' knowledge based on their memorization and 
background of the subjects, the test results would unlikely be able to determine students' actual 
performance. Thus, it is necessary for 21st century educators, especially in the new normal era, 
to work on designing an assessment method that actually concerns students' learning process and 
development versus their knowledge at the end of the course. Furthermore, the alternative 
methods should project the essential elements of validity, reliability, fairness and flexibility at 
measuring students’ broad and varying academic skills that can help students develop their 
higher-order thinking skills and provide the best chance for success. This paper considers the 
limitations of the traditional assessment method in the new normal era and explores other 
alternatives that enhance and upgrade the quality of language learning and teaching in order to 
measure students' academic performance effectively. It also focuses on several methods of 
alternatives and will explain its benefits to English language learners. 
Keywords: Traditional assessment, alternative assessment, English language learner’s assessment 
 
บทคัดย่อ 
 ในประเทศไทยนั้น การสอบกลางภาคและปลายภาคที่ใช้กระดาษและดินสอ มีบทบาทอย่างมาก  
ไม่เพียงแต่ในการประเมินการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระบบการศึกษาโดยทั่วไปด้วย 
นักการศึกษาหลายคนใช้วิธีการประเมินแบบดั้งเดิมเหล่านี้ ในการวัดผลของผู้เรียน  ในสภาพแวดล้อมการเรียน
การสอนแบบเดิมนั้น วิธีการประเมินแบบดั้งเดิมนี้ เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างปกติ อย่างไรก็ตามแนวทางการวัดผล
ผู้เรียนนี้ก็มีข้อจำกัด และกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างมาก เนื่องจากวิธีการประเมินแบบเดิม มักจะวัด
ความรู้ของนักเรียนโดยเน้นการท่องจำ และภูมิหลังของผู้เรียน ดังนั้นการทดสอบแบบเดิมนี้ จึงไม่สามารถระบุผล
การเรียนรู้ ที่แท้จริงของผู้เรียนได้ และนักการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปกติใหม่นี้ จึงต้อง
ออกแบบวิธีการประเมินที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียน วิธีการทางเลือกของการประเมินผล
การเรียนของผู้เรียนที่มีความน่าเชื่อถือ ความยุติธรรม และความยืดหยุ่น ในการวัดทักษะของผู้เรียนที่หลากหลาย 
จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงและเป็นโอกาสที่ดีที่สุดจะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียน  
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บทความวิชาการนี้ มุ่งที่จะศึกษาวิธีการประเมินแบบเดิมที่ใช้ในยุคปกติใหม่ที่เป็นอยู่ สำรวจทางเลือกอื่น ๆ และ
อธิบายถึงประโยชน์ต่อผู้เรียนภาษาอังกฤษ จากการใช้วิธีการประเมินผู้เรียนโดยวิธีทางเลือก จากการทบทวน
วรรณกรรมและประสบกาณ์ตรงของผู้เขียน ที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยเพิ่มและยกระดับคุณภาพการเรียนและ
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือให้สามารถวัดผลการเรียนของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
คำสำคัญ: การประเมินแบบดั้งเดิม, การประเมินทางเลือก, การประเมินผู้เรียนภาษาอังกฤษ 
 
Introduction 
 Assessment in Education is an essential part of instruction, as it determines whether 
or not the goals of education are being met. It is intended to gauge and review on what has 
been learnt and mediates the interaction between teachers and students in the classroom. 
According to Rust (2002), assessment can be described as an evaluation or appraisal. 
Furthermore, it is about making a judgment, identifying the strengths and weaknesses, the 
good and the bad, and the right and the wrong in some cases. Assessment is not only 
important to the teachers but more so to the students. While the majority of students would 
be scared of taking a test (Brown & Abeywickrama, 2010), some would still like to know how 
much they have progressed and improved throughout the course compared to their friends 
and classmates. This could be a way to motivate them to do better for the next assessment 
and would sometimes serve as a healthy competition with other students in the classroom.  
 The role of assessment is not only to simply grade or rank student’s performance but 
to improve their quality of their learning (Morgan & O’Reilly, 1999,). To conclude, assessment 
serves many diverse purposes: motivating students; directing and enhancing learning; providing 
feedback to students on strengths, weaknesses and how they might improve; providing 
feedback to the lecturer about student understanding; and checking whether learning 
outcomes are being achieved (Zou, 2008). 
 In Thailand, especially English education, summative assessment is heavily utilized in 
the classroom setting based on the instructional method, which is the lecture-based one. 
Based on the researchers’ observation, it has been a promising transformation of teaching 
approaches employed by instructors in many fields of studies, including English language 
teaching. A number of teachers are now gradually moving away from mainly delivering their 
lecture in the classroom through the use of PowerPoint Presentation to the use of active 
learning approaches. However, this transition sometimes has not arrived in the classroom in a 
full package. As it seems, more and more teachers have employed active learning approaches 
in the classroom (both online and offline); however, they still employ summative assessment 
methods to measure students’ ability. Based on the analysis of the papers published in the 
proceedings of SPU Educational Transformation to the New Normal (Teaching and Learning 
Support and Development Center, 2019), it could be seen that teaching and assessment are 
two separate components for many of the teacher researchers. More than 90% of the studies 
presented in the proceedings revealed that they had used active learning methods in their 
class with the use of various online applications (e.g., Kahoot, Padlet, Quizizz, etc.) during the 
pandemic of COVID-19. Nevertheless, not much about assessment methods was explicitly 
explained and focused. Some of them still used tests to measure their students while using 
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an active learning method. However, some studies proposed using authentic assessment 
methods. According to Macmillan (2002), he suggested that teaching and assessment should 
be integrated so that the assessments (both formative and summative) can enhance 
instruction.  
 Thus, it is necessary to identify and investigate the limitations of the traditional 
assessment method and the alternative methods of assessment for English language learners. 

 
Methodology  
 Content analysis method was employed in this study to analyze the content of the 
utilization of alternative assessment in the field of English Language. This study used both 
qualitative and quantitative content analysis as the research method. It aimed to analyze and 
synthesize research-based articles, academic articles and related texts. The data and data 
source were based on 15 research and academic articles in the field of language assessment 
both in Thai context and abroad.  There were four basic steps for conducting the content 
analysis, adapted from Neuman (2011), based on the question which arose as to whether 
alternative assessment methods were appropriate for English language learners in the new 
normal era, namely (1) selecting the content, (2) review and explore the data between 
alternative assessment and traditional method, (3) create codes (4) analyze data, and (5) draw 
conclusions. The main instrument of this study was the internet search used to retrieve and 
collect the research and academic reports and other sources related to assessment in 
language learning.  
 
Research Findings  
 After reviewing the previous research studies in language assessment, the authors 
analyzed and synthesized their findings. This section is describing the findings into two topics, 
namely (1) The limitations of the traditional assessment method and (2) Alternative Methods 
of Assessment for English Language Learners. Then, the authors provided reflections and 
suggestions based on the use of alternative assessment in their classroom.  
 The Limitations of the Traditional Assessment Method 
  The most commonly used form of assessment, especially in large-scale formal 
assessment, is the traditional assessment. This refers to the conventional method of testing 
or paper-and-pencil test, that uses multiple-choice test, true/false test, short answers, and 
essay items. These types of test are usually preferred because it is easy to mark and administer 
across a large, diverse group of students with limited time periods (Bailey, 1998; Simonson, et 
al., 2000). 
 It is presumed that with the busy schedules of the teachers, most are inclined to use 
traditional assessment for practical reasons. Even with the new normal approach to teaching, 
those same tests can be administered fully online but with the same assessment tools, making 
the adjustment period easier. A study by Phongsirikul (2018) stated that the majority opinion 
from educators appears to be that traditional assessments are more preferred due to their 
high reliability and validity. In addition, these types of assessment are heavily dependent on 
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language, making it more appropriate for grammar and language tests. Nevertheless, while 
some think traditional assessment methods offer benefits, others see its limitations, especially 
to higher level language skill. Simonson et al. (2000) claimed that traditional assessment often 
focuses on learner’s ability of memorization and recall, which are lower level on cognitive 
skills. Bailey (1998) further adds that traditional assessments are indirect and inauthentic. She 
elaborated that traditional assessment is standardized with one-shot, speed-based and norm-
referenced methods and with no feedback, educators cannot tell what particular difficulties 
the students had during the test. 
 Taking these issues into account, there is substantial evidence suggesting that there is 
a significant room for improvement in assessment (George & Cowan, 1999). In a study by Yorke 
(2005) reveals that in assessments; feedback is often too slow and fails to provide appropriate 
guidance. Traditional assessments often force educators to focus more on teaching students 
on how to manage tests and provide strategies for sorting out correct answers from test 
choices. Furthermore, these types of assessment have the disadvantage of lacking real-world 
context and cannot be applied to long term critical reasoning skills. 
 Simply assessing a student’s isolated skill or ability to retain facts does not and will 
not effectively measure a student language capability; rather it will encourage students to 
memorize as much grammar and vocabulary lesson before a test, regurgitate information then 
forget them after. Thus, while quizzes and tests should and will continue to play their part in 
education, by using a variety of assessment methods and placing more emphasis on these 
types of assessment, educators can assess a range of skills, get more reliable and balanced 
results. 
 Alternative Methods of Assessment for English Language Learners 

The disruptions caused by COVID-19 pandemic and its continuous loom over the 
country has prompted schools and educators to reconsider their own methods of teaching 
and assessment as teaching moves from face-to-face instructions to remote online learning. 
Since traditional assessment tools such as multiple choice, true/false test, short answer or 
question bank quizzes may not work well for an un-proctored online exam. In addition, the 
teachers should be mindful about the issue of equity when administering online tests or 
exams. It is because not all students have ultimate internet connection and speed, not all 
students have a computer or a laptop, and not all students are in a suitable environment to 
take a test or exam.  

Now more than ever, is the time for educators to consider alternative assessment 
methods that actually enhance students' learning outcomes and teachers' teaching 
effectiveness. Based on the authors' own experience in integrating assessment in our online 
active learning instruction through trial and error during the pandemic and reviews of literature, 
alternative methods of assessment for language learning are proposed and discussed. 
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Table 1 Alternative assessment methods & suggested activities 
Alternative 

Assessment Method Definition Regular Onsite 
Classroom 

New Normal Era     
Online Classroom 

Exhibitions/ projects  This refers to projects or products 
through which students “exhibit” 
what they have learned.  (Glossary 
of Education Reform, 2014)  

- End of Term product 
design 

- Logo making Brand 
development 

- Poster making Show & 
tell 

- Logo making 
- Product Design 
- Online Poster and exhibition 
Show & tell (ZOOM, Google 
Classroom Microsoft teams) 

Portfolios Instructors ask students to prepare 
a collection of class assignments. 
These are most often collections 
of written work. (O'Malley & Pierce, 
1996) 

-  A series of small tasks 
throughout the semester 

- Mind-maps 
- Booklet 
- Resume 
- Case-study 
Movie/book review 

-  A series of small tasks throughout 
the semester 

- Mind-maps 
- Booklet 
- Resume 
- Case-study 
- Movie/book review 
* The same tasks can be submitted 
in soft copy. (E-portfolio) 

Interviews Teachers may ask students 
questions or students can conduct 
a thorough interview of other 
people regarding an assigned topic. 

- Situational Role-play 
- Sales meeting 
Job interview 

- Pre-recorded Situational Role-play 
- Sales meeting 
- Phone call/Video call Interview 
* The same tasks can be performed 
live online. 

Speaking tests/ 
presentation 

This refers to a type of speaking 
activity where teachers may ask 
students several interview-like-
questions or where students 
present a topic similar to public 
speaking using real-world contexts. 

- Public speaking 
Presentation 

- Business annual report 
role-play 

- Project Proposal 
presentation 

- Story time/ anecdotes 
Job Interview roleplay 

- Pre-recorded Presentation 
- Product Sale’s Pitch Video 
- Demonstration video 
- Job interview (by zoom, skype, 
facetime, Fb messenger) 

* The teacher must provide a 
detailed guideline (e.g., eye-contact, 
body language, camera angle, audio 
quality). 

Performance test Students are required to perform a 
complex skill or procedure, or 
create a product to demonstrate 
that they can apply the knowledge 
and skills they have learned while 
the instructor observes and 
evaluates the process. (Kirmizi & 
Komec, 2016) 

- Storyboard Reports 
- Prepared or 
extemporaneous 
speeches 

- Writing test 
Audio recording 

- Prepared speeches 
- Writing test 
- Essays 
- Audio recording 
* The same tasks can be submitted 
in soft copy. 

Case Method/ 
reflection 

Students are presented with real-
life scenarios to analyze and find 
solutions to. This helps students 
apply what they’ve learned in 
real-world situations. (Nae, 2019) 

- Social Responsibility 
case-study 

- Comparative case study 
News analysis  

- Social Responsibility case-study 
- Comparative case study 
- News analysis 
* The same tasks can be submitted 
in soft copy. 

Computer assisted 
assessment 

This refers to all forms of 
assessment delivered with the 
help of computers. One of the 
most common forms of computer-
aided assessment (in terms of e-
learning) is online quizzes or 
exams.  (Conole, & Warburton, Bill, 
2005) 

- Small quizzes 
- Low-stake test 
Essay writing 

- Small quizzes 
- Low-stake test 
- Listening tests 
- Kahoot/Duolingo Application 
*The teacher must set a specific 
time and duration for each activity.  
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According to the alternative assessment methods & suggested activities in Table 1, 
alternative assessment methods appear to be effective, constructive and interactive, which 
results in the enhancement of higher order thinking skills.  The quantitative results revealed 
that the use of alternative assessment methods emerged and become more widely used.; 
however, it was used alongside with the traditional assessment ones. For example, a study 
conducted by Phongsirikul (2018) showed that both teachers and students in her study 
believed in alternative assessment tools, namely iPortfolio, WeCreate Activity, iLearn & Teach 
Project promoted students’ motivation, critical thinking, problems-solving skills and learner 
autonomy. All these traits of learning are the 21st Century skills that learners should obtain. 
However, in her study, the results also revealed that teachers and students preferred and 
believed in the traditional types of assessment methods, namely quizzes and exams due to 
their validity and reliability. Therefore, her study suggested integrating both assessment 
methods in the classroom.     

Based on the authors’ own teaching experience, it is the matter of the objective of 
assessment, whether it is to be assessment for learning or assessment of learning.  The authors 
also believe that it should be both; however, assessment for learning in order to see the 
development of students, so that the teachers can readily support them and help them just 
in time.  For the author, we have utilized alternative assessment methods in our classrooms 
and found that these alternative assessment methods can possibly be transferred to the 
online platform. Especially, interactive assessment tools (e.g., Kahoot and Socrative, etc.) are 
of students’ interest. Poster and exhibition are also good methods to use because students 
are prone to give more online feedback to their friends’ work than in the regular classroom. 
As it seems, when these alternative assessment methods are conducted online, students 
seem to be less stressed than normal. It may be because it is not too much pressure for them.   

All in all, the assessments used were a mixture of Performance and Alternative 
assessments where they provide opportunities for students to enhance higher order thinking 
skills, practice complex activities that mirror real life situations and engage in realistic problem-
solving scenarios. These types of assessments are focused on growth and performance of 
students (Dikli, 2003) rather than rote learning. During these activities, students are given 
enough time to practice and consult with their teachers and collaborate with their classmates 
to improve their work. 
 
Conclusion  

Alternative assessments can possibly be carried out in both regular and on-line learning 
settings. However, there are a few things to consider when learning online; educators need to 
be more lenient with deadlines, flexible with assessment tasks and involving and engaging 
students to be part of it. To explain, some students might not have access to stable internet 
connection or computers in their home. Provide sufficient time for students to do these 
activities considering they will likely need more time to write the script, make a video, edit, 
and upload online. In addition, instructors must also be clear on the rubrics and give detailed 
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instructions for each task. Transparency and constant feedback from instructors play a huge 
factor in the success of each task. 

 Although the benefits to the students are promising, it is also apparent that 
these types of assessments demand more planning and designing from the teachers. To 
students, it could be subjective. However, when performed effectively and appropriately, 
instructors may be able to encourage deeper learning and motivate students to further their 
language skills. 
 
Recommendations  

The authors suggest that teachers should focus on assessments that enhance learning 
of students and teachers' professional development. Further studies should be conducted to 
find out the best practices for assessing students' learning outcomes. 
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การใช้เกม Quizlet ในห้องเรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนและพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้  
Using Quizlet to Build Student’s Learning Motivation and Learning Behavior 

อรุโณทัย พยัคฆพงษ์1* และณภัทรรัตน์ ไชยอัครกัลป์1 

 
บทคัดย่อ 
 ในปี 2563 การศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั ่วโลกได้มีการเปลี ่ยนแปลงอย่างเร่งด่วนเนื ่องมาจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด - 19  ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลถูกใช้เป็นเครื่องมือสำคัญหลักในการจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์  อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนจำเป็นต้องได้รับการกระตุ้นเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรู้ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่ผลักดันพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนและนำไปสู่การเรียนรู้ที ่มีประสิทธิภาพ  การใช้เกมในห้องเรียน 
(Game-based learning) เป็นหนึ่งในเครื่องมือการเรียนรู้ที่ถูกนำมาใช้ดึงดูดความสนใจ รักษาสมาธิ และสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน มีรายงานวิจัยว่าการใช้เกมในห้องเรียนสามารถช่วยให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ความรู้ ความ
กระตือรือร้น และแรงจูงใจในการเรียนเพ่ิมขึ้น เกมจำนวนมากได้รับความนิยมนำไปบูรณาการใช้ทั้งในห้องเรียน
ต่างประเทศและในประเทศไทย โดยหนึ่งในเกมที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ แต่ยังไม่
เป็นที ่นิยมในประเทศไทยก็คือเกม “Quizlet” ซึ ่งมีเครื ่องมือการเรียนรู ้ 6 แบบคือ 1) บัตรคำศัพท์ หรือ 
flashcard 2) การเรียน หรือ learn 3) การสะกด หรือ spell 4) ทดสอบ หรือ test 5) การจับคู่ภาพและคำ
นิยาม หรือ match และ 6) แรงโน้มถ่วง เครื่องมือการเรียนรู้ของเกม Quizlet ทั้งหมดมีจุดเด่นในการช่วยให้
ผู้เรียนสามารถทบทวนความรู้ของตนเองหลังการเรียนรู้ ทราบข้อบกพร่องในการเรียนรู้ของตน และประเมิน
ความเข้าใจบทเรียนของตนเอง ทำให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนและผลักดันให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมใฝ่
เรียนรู้ที่ดีเช่น มีการค้นหา และควบคุมตนเองให้จดจ่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตรงประเด็นที่ควรเสริม จนทำให้ผู้เรียนมี
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้เกม Quizlet เพื่อสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เรียน
เพียงเครื่องมือเดียวนั้นคงไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่พึงพอใจเพียงพอให้แก่ผู้เรียนและผู้สอนได้มากนัก ผู้สอนควร
มีการสะท้อนกลับผลการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือเสริมแรงให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
คำสำคัญ: การใช้เกมในห้องเรียน, แรงจูงใจในการเรียน, พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ 
 
ABSTRACT 

In 2020, there was an urgent transformation in higher education due to the pandemic 
of COVID-19. Digital technology has been used as a primary tool in the management of online 
teaching and learning. However, it is necessary to stimulate students’ learning motivation 
which is a factor that drive student’s learning behavior and lead to effective learning. Game-
based learning is one of the learning tools that has been used to attract interest, maintain 
concentration, and build student’s motivation. Based on previously research, game-based 
learning could help increasing student’s learning outcome, knowledge, enthusiasm, and 
motivation. Many games have been integrated into both foreign and Thai classes. Quizlet is 
another game that has been used worldwide, but not in Thai schools. The game consists of 6 
learning features: 1) flashcard 2) learn 3) spell 4) test 5) match and 6) gravity. All Quizlet 
learning features are prominent in helping students to review their knowledge after learning, 
explore their misconception and evaluate their understanding. Moreover, students are 
motivated to search and learn more about the topics they do not understand clearly which 
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they will finally get a better learning outcome. However, using Quizlet to construct student’s 
knowledge and understanding only might not give a satisfy outcome for students, teachers 
should give learning reflections for students to fortify student’s learning behavior consistently.    
Keywords: Game-based learning, learning motivation, learning behavior 
 
บทนำ 

ในปี 2563 มีสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสที่เรียกว่า “โควิด-19” เป็นการแพร่ระบาดที่ส่งผล
กระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตของประชากรทั่วโลกรวมทั้งประชากรทุกกลุ่ม และทุกวัยในประเทศไทย ทั้งผู้
ประกอบธุรกิจส่วนตัว พนักงานบริษัทเอกชน ผู ้รับงานราชการ ผู ้รับ งานรัฐวิสาหกิจ ไม่เว้นแม้กระทั่ง
สถาบันการศึกษาซึ ่งเป็นที ่ทราบกันดีว่าการศึกษาไม่สามารถหยุดการเรียนการสอนเป็นแรมปีได้ทำให้
สถาบันการศึกษาจำเป็นต้องเร่งหาทางแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างปกติที่สุดเท่าที่สามารถทำ
ได้ภายใต้เงื่อนไขการรักษาความปลอดภัยของทุกคนในสังคม โดยแนวทางในการแก้ปัญหานั่นคือการจัดการ
เรียนแบบโต้ตอบออนไลน์นั่นเอง 

จากการทบทวนผลการจัดการเรียนรู้ (After Action Review) กับนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนค
ริทร-วิโรฒประสานมิตร พบว่าเมื่อผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนทุกวิชาผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เช้าจรด
เย็นทุกวัน จำนวน 3-4 วันต่อสัปดาห์ ส่งผลให้ผู้เรียนจำนวนไม่มากก็น้อยย่อมเกิดปัญหาในการเรียน เช่น การ
ขาดแรงจูงใจในการเรียน ความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อบรรยากาศที่ไม่ผลักดันให้เกิดการค้นคว้าเรียนรู้ และความ
กระตือรือร้นหรือความตั้งใจในการเรียนถดถอย เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่
ตรงตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อลดปัญหาดังที่กล่าวมานั้น ผู้สอนควรศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบว่ามี
เครื่องมือการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลใดที่สามารถดึงดูดความสนใจ กระตุ้นแรงจูงใจของผู้เรียน และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้นั้น ๆ อย่างเหมาะสม  

ผู้สอนหลายท่านเลือกจัดการเรียนรู้แบบใช้เกมในห้องเรียน (Game Based Learning) เพ่ือดึงดูดและ
กระตุ้นแรงจูงใจให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่นำเกมมาเป็น
กิจกรรมในห้องเรียนโดยสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการเรียนรู้และวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ผ่าน
เกมที่ผู้สอนใช้ในห้องเรียน มีประโยชน์ในการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์
กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน มีการเรียนรู้เป็นทีม มีสมาธิจดจ่อต่อการเล่นเกม อีกท้ังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และใช้
ความคิดผ่านกิจกรรมฝึกปฏิบัติในการร่วมเล่นเกมทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนานและมีความพึงพอใจในการเรียนรู้
ต่อไปในอนาคตอย่างต่อเนื่อง สำหรับเกมที่ผู้สอนนิยมใช้ในการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 แบบหลัก
คือ แบบออนไลน์ และแบบออฟไลน์ 

เกมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในการจัดการเรียนรู้แบบการใช้เกมในห้องเรียนภาษาอังกฤษและ
รายวิชาอ่ืน ๆ ในต่างประเทศมีชื่อว่า “Quizlet” เป็นหนึ่งในเครื่องมือการเรียนรู้ประเภทเว็บแอปพลิเคชันเกม
ที่กำลังได้รับความนิยมจากผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการใช้เกมในห้องเรียนภาษาอังกฤษและ
รายวิชาอื่น ๆ ในต่างประเทศ  ในปัจจุบัน มีผู้ลงทะเบียนใช้งานและสร้างชุดการเรียนรู้เกม Quizlet รวมเป็น
จำนวนกว่า 350 ล้านชุด โดยชุดการเรียนรู้ที่สร้างไว้ทั้งหมดนั้นกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานเป็นสาธารณะและ
อนุญาตให้ทุกคนสามารถเข้าใช้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้สร้างชุดการเรียนรู้ล่วงหน้า มีผู้เล่นเกม  Quizlet 
ประมาณเดือนละ 50 ล้านรายต่อเดือน แม้ว่าเกม Quizlet ยังไม่ได้รับความนิยมแพร่หลายในประเทศไทยมาก
นัก ในบทความนี้จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและประโยชน์ของการใช้เกมในห้องเรียน ลักษณะรูปแบบ
ของเกม Quizlet จุดเด่น/ข้อจำกัดของเกม Quizlet เครื่องมือที่อยู่ในเกม Quizlet และรายงานผลการวิจัย
เกี่ยวกับการใช้เกม Quizlet ในห้องเรียนที่มีต่อแรงจูงใจในการเรียนและพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ เพื่อให้ผู้สอนมี
ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของเกม Quizlet สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดแผนการเรียนรู้ และส่งเสริมการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ผู้เรียนได้ในอนาคต 
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การเรียนรู้ผ่านเกม (Game-based learning) 
จากการดำเนินชีวิตและบริโภคข่าวสารของผู้คนในปัจจุบันผ่านทางเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความ

ต้องการด้านความสะดวกสบายและรวดเร็ว ทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุก
ครอบครัว ผู้เรียนที่เกิดในยุคสมัยนี้มีการรับรู้ เรียนรู้ และยอมรับใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็
ตาม จากพฤติกรรมในการบริโภคและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกและรวดเร็วทำให้ผู้เรียนในปัจจุบันมีสมาธิจด
จ่อต่อสิ่งหนึ่งสั้นและเบื่อ-หน่ายง่าย จากอุปสรรคในการเรียนรู้นี้ จึงได้เริ่มมีการใช้เกมในห้องเรียน เพื่อกระตุ้น
แรงจูงใจ และทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนและรู้สึกสนุกสนานจากการเล่นเกม (Plass, et. al., 2015)  

การใช้เกมในห้องเรียนพัฒนาขึ้นมาจากฐานทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง หรือคอนสตรัคติวิสตึม 
(Constructivism Theory) เชื่อว่าผู้เรียนสามารถสร้างเสริมความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านทางกระบวนการค้นหา
ความรู้และการฝึกปฏิบัติจริง (หทัยชนันบ์ กานต์การันยกุล, 2556) การใช้เกมในห้องเรียนจึงเป็นการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้เกมเป็นสื่อกลางสำหรับสอดแทรกความรู้ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านเกมนั้นเอง โดยเกม
และเนื้อหาที่เลือกมาใช้บูรณาการในห้องเรียนควรมีความสอดคล้องกับเนื้อหา หัวข้อ หรือผลลัพธ์การเรียนรู้
ตามท่ีผู้สอนตั้งเป้าไว้  

การเรียนรู้รูปแบบนี้เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในห้องเรียนได้ทั่วถึงและได้ฝึกปฏิบัติการใช้
ความคิดและความรู้ในขณะเล่นเกม มีงานวิจัยหรือบทความเกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่านเกมกล่าวไว้ว่า ผู้เรียนมี
ความรู้เพิ่มสูงขึ้นหลังการเรียนด้วยบทเรียนแบบเล่นเกม (สุทธิกานต์ บ่อจักรพันธ์ และคณะ (2559) สอดคล้อง
กับ พิจิตรา จอมศรี และคณะ (2563) รายงานว่าผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่านทางเว็บไซต์เกมการเรียนรู้มีคะแนน
ทดสอบเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ มีงานวิจัยหรือบทความกล่าวว่า ผู้เรียนมีทัศนคติและความกระตือรือร้นในการ
เรียนอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความสนใจใฝ่เรียน รู้สึกสนุกสนานในระดับมาก (ปิยนุช เทือกเทพ, 2563) 
และ Tjam and Tham (2012) รายงานว่ากลวิธีการการใช้เกมในห้องเรียนทำให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียน 
 การใช้เกม Quizlet ในห้องเรียน 

เกม Quizlet  
เป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับสร้างเครื่องมือการเรียนรู้ที ่ผู้สอนสามารถออกแบบชุดการเรียนรู้ใน

รูปแบบเกมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ในปัจจุบัน มีผู้ลงทะเบียนใช้งานเป็นจำนวนมากและได้สร้างชุดการเรียนรู้
มากถึง 350 ล้านชุด มีจำนวนผู้เรียนรู้ผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันเกม Quizlet จำนวน 50 ล้านรายต่อเดือน ชุด
การเรียนรู้ที ่สร้างบนเว็บแอปพลิเคชันเกม Quizlet ทั้งหมดกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงแบบสาธารณะและ
อนุญาตให้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถเข้าถึงชุดการเรียนรู้ได้ทั้งหมด โดยมีสาขาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้สืบค้นและ
ทบทวนการเรียนรู้ ทั้งหมด 6 สาขาคือ ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และอ่ืนๆ  

จุดเด่นของเกม Quizlet 
เครื่องมือทั้งหมดมีลักษณะเด่นในการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถจดจำนิยามของคำศัพท์เฉพาะหรือ

คำศัพท์ต่าง ๆ ได้มากขึ้น (Sanosia and Arabia, 2018) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Franciosi et. al. (2016) 
รายงานว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการจดจำความหมายของคำศัพท์เฉพาะได้ในระยะยาวมากกว่าการ
จดจำในระยะสั้น นอกจากนี้ยังส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนทดสอบสูงขึ้น (Kassem, 
2018; Monem et. al., 2018) สอดคล้องกับผลสะท้อนกลับของผู้ใช้งานเกม Quizlet “การใช้ Quizlet ช่วยให้
ฉันอยากเรียนหนังสือเพราะ Quizlet ช่วยเตรียมความพร้อมในการทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ” (Quizlet, 
2021) นอกจากนี้ เว็บแอปพลิเคชัน Quizlet ยังมีเครื่องมือติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทำให้ผู้สอนสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้เรียนมีข้อบกพร่องในการเรียนรู้หัวข้อใดและสามารถวางแผนการจัดเรี ยนรู้เสริม
ความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน จุดเด่นที่ได้กล่าวมาทำให้เกม Quizlet เป็นเกมที่น่าสนใจ
และเหมาะแก่การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยระดับ “ความรู้ที่เกิดจากความจำ” เมื่อผู้เรียนสามารถจดจำ
ความรู้ได้ครบถ้วนย่อมมีแนวโน้มในการประยุกต์ใช้ความรู้นั้นได้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
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ข้อจำกัดของเกม Quizlet 
เนื่องจากชุดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นนั้นกำหนดสิทธิ์แบบเปิดแบบสาธารณะให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 

ดังนั้นผู้ใช้งานจึงควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลในชุดการเรียนรู้ก่อนนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ (จิรา
รัตน์ ประยูรวงษ์, 2562) ชุดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นมาใน 1 ชุดจะมีเนื้อหาหรือประเด็นหลักที่ใช้เรียนรู้เหมือนกัน
หมดในทุกเครื่องมือแตกต่างกันที่เครื่องมือที่ใช้ในการทบทวนความรู้ให้แก่ผู้เรียน ยกตัวอย่างเช่น เนื้อหาใน
เครื่องมือบัตรคำศัพท์ หรือ flashcard และเครื่องมือการจับคู่ภาพและคำนิยาม หรือ match จะมีตัวคำถาม/
ความรู้หลักที่สร้างไว้เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลในสื่อประกอบการสอน
เป็นสิ ่งที ่ผู ้สอนทุกท่านควรกระทำเพราะการกระทำดังกล่าวไม่เพียงแสดงถึงเอาใจใส่ในการเต รียมสื่อ
ประกอบการสอนที่ดีของผู้สอนเท่านั้นแต่สะท้อนให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของผู้สอนด้วย ดังนั้น ข้อจำกัดของ
เกม Quizlet ที่กล่าวมาก่อนหน้าจึงไม่เป็นปัญหาในการใช้เกม Quizlet ประกอบการเรียนการสอน 

เครื่องมือการเรียนรู้ในเกม Quizlet ประกอบด้วย 6 เครื่องมือ ดังนี้ (Quizlet, 2021) 
1) บัตรคำศัพท์ หรือ flashcard ผู้เรียนสามารถศึกษาหรือทบทวนองค์ความรู้ของตนเองได้โดยการกด 

“คลิ๊ก” ที่บัตรคำศัพท์ จากนั้นบัตร-คำศัพท์จะแสดงเนื้อหาหรือภาพอธิบายเนื้อหาของคำศัพท์หรือหัวข้อที่
แสดงไว้บนหน้าบัตรคำศัพท์ (ภาพที ่1) 

 

 
ภาพที่ 1 เครื่องมือการเรียนรู้ บัตรคำศัพท์ หรือ Flashcards (Quizlet, 2021) 
 

2) การเรียน หรือ learn เครื่องมือการเรียนรู้นี้จะเริ่มต้นรูปแบบการถามจากระดับง่ายด้วยการถามตอบ
แบบมีตัวเลือก จากนั้นระบบจะเปลี่ยนรูปแบบคำถามให้ยากขึ้นโดยถามให้ผู้เรียนพิมพ์คำตอบที่ถูกต้อง เมื่อใด
ที่ผู้เรียนตอบคำถามผิดเครื่องมือ ฯ จะแสดงคำตอบที่ถูกต้องให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ทันที (ภาพที ่2)  

 

 
ภาพที่ 2 เครื่องมือการเรียนรู้ การเรยีน หรือ learn (Quizlet, 2021) 
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3) การสะกด หรือ spell เครื่องมือการเรียนรู้แบบฟังคำถาม จากนั้นให้ผู้เรียนพิมพ์คำตอบที่ถูกต้อง 
หรือพิมพ์คำศัพท์ที่ได้ยิน เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการพัฒนาทักษะการฟัง ทักษะการออกเสียงและการ
สะกดคำท่ีถูกต้อง (ภาพที ่3) 

 

 
ภาพที่ 3 เครื่องมือการเรียนรู้ การสะกด หรือ spell (Quizlet, 2021) 

 
4) ทดสอบ หรือ test เป็นเครื่องมือการเรียนรู้สำหรับสร้างแบบทดสอบมีทั้งหมด 4 รูปแบบให้ผู้ใช้งาน

สามารถเลือกใช้ตามเป้าหมายของการเรียนรู้ในหัวข้อนั้นๆ คือ แบบเขียนคำตอบสั้น แบบเลือกตอบ แบบจับคู่ 
และแบบจริงหรือเท็จ (ภาพที่ 4) 

 

 
ภาพที่ 4 เครื่องมือการเรียนรู้ ทดสอบ หรือ test (Quizlet, 2021) 

 
5) การจับคู่ภาพและคำนิยาม หรือ match ผู้เรียนจะเห็นทั้งคำถามและคำตอบอยู่ในหน้าเดียวกัน 

จากนั้นให้ผู้เรียนลากภาพที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องของแต่ละคำถามมาอยู่คู่กัน เป็นเครื่องมือการเรียนรู้สำหรับ
ทดสอบองค์ความรู้ที่ผู้เรียนได้รับทั้งหมดจากชุดการเรียนรู้ (ภาพที ่5) 
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ภาพที่ 5 เครื่องมือการเรียนรู้ การจับคู่ภาพและคำนิยาม หรือ match (Quizlet, 2021) 

 
6) แรงโน้มถ่วง หรือ gravity เครื่องมือรูปแบบนี้เน้นความไวในการตอบคำถาม โดยคำถามจะหล่นลง

มาจากข้างบนพร้อมอุกกาบาต ผู้เรียนมีเวลาพิมพ์คำตอบที่ถูกต้องก่อนลูกอุกกาบาตจะตกถึงพื้น เมื่อผู้เรียน
สามารถผ่านด่านไประดับที่สูงขึ้นลูกอุกกาบาตจะหล่นเร็วขึ้นกว่าด่านก่อนหน้าซึ่งทำให้ผู้เรียนรู้สึกท้าทายและ
สนุกสนาน (ภาพที ่6) 

 

 
ภาพที่ 6 เครื่องมือการเรียนรู้ แรงโน้มถ่วง หรือ gravity (Quizlet, 2021) 

 
เกม Quizlet ยังมีเครื่องมือการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่า “Quizlet Live” ที่ผู้สอนสามารถสร้าง-

บรรยากาศในการเรียนรู้อย่างสนุกสนานให้แก่ผู้เรียน และทำให้ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วมในการทบทวนความรู้-
ร่วมกัน ผู้เล่นสามารเล่นได้ทั้งแบบการเล่นคนเดียวและเล่นแบบกลุ่ม การเล่นแบบคนเดียวผู้เรียนจะเล่นเกม 
Quizlet Live พร้อมกันโดยผู้ชนะจะต้องตอบคำถามอย่างรวดเร็วและถูกต้อง หากตอบผิดผู้เล่นจะกลับไป
เริ่มต้นเล่นเกมใหม่ทันท ีกระบวนการเล่นเกมนี้จึงทำให้ผู้เรียนสามารถจดจำสิ่งที่จดจำไม่ได้ สำหรับการเล่นแบบ
กลุ่ม สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนจะเห็นคำตอบไม่เหมือนกันดังนั้นสมาชิกในกลุ่มที่มีคำตอบที่ถูกต้องจะต้องเป็นคน
ตอบคำถามให้รวดเร็วและถูกต้อง การเล่นเกมแบบกลุ่มมีข้อดีเด่นชัดคือทำให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันทบทวน
บทเรียนแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนในห้องเรียน (ภาพที ่7) 

 

 
ภาพที่ 7 เครื่องมือการเรียนรู้ Quizlet Live (Quizlet, 2021) 
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อิทธิพลของการใช้เกม Quizlet ในห้องเรียน 
การใช้เกม Quizlet กับแรงจูงใจในการเรียน 
เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความเก่ียวข้องกับกลวิธีการเรียนรู้และทำให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ดังที่

ตั้งใจไว้ ( เนื่องจากแรงจูงใจเป็นพลังขับดันที่ทำให้บุคคลหนึ่งควบคุมพฤติกรรมของตนเองZoltán, 1994) 
(Feldman,  พ่ือตอบสนองความต้องการหรือความปรารถนาของตนเองเข้มแข็ง และมีเป้าหมายชัดเจนเ-อย่าง

, 2541) สุรางค์ โค้วตระกูล 1996;  
แรงจูงใจแบ่งออกเป็น 1) แรงจูงใจภายใน หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งกระทำพฤติกรรมหนึ่งเพื่อให้

ได้ผลของการกระทำเป็นไปดังที่ตนเองต้องการ เป็นความรู้สึกปรารถนาในการกระทำสิ่ งหนึ่งจากภายในและ
ปราศจากความต้องการได้รับรางวัลหรือความเกรงกลัวบทลงโทษอื่นใด และ  2) แรงจูงใจภายนอก หมายถึง 
การที่บุคคลหนึ่งกระทำพฤติกรรมหนึ่งเนื่องจากต้องการได้รับสิ่งตอบแทนจากปัจจัยภายนอก เช่น การได้รับ
รางวัล การได้รับคำชมเชย การได้รับบทลงโทษจากผู้อ่ืน ( และบรรยากาศในชั้น Raffini, 1993) ;Myers, 1992
เรียน ผู้เรียนที่ได้รับแรงจูงใจการเรียนมักมีการแสดงออกและมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนตามที่

Dornyei, 1994)(บรรยากาศและตั้งเป้าหมายของการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนไว้ -ผู้สอนได้สร้าง  
การใช้เกม Quizlet เป็นเครื่องมือประกอบการเรียนรู้ที ่มีความเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจของผู้เรียน 

สอดคล้องกับ Kassem (2018) ซึ่งได้เปรียบเทียบผลของการใช้แอปพลิเคชันช่วยในการเรียนรู้คำศัพท์ของ
นักเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนภาษาต่างประเทศระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 จำนวน 200 คน ผลการวิจัยพบว่า 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แอปพลิเคชันช่วยในการเรียนรู้คำศัพท์ผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถดึงดูดและ
กระตุ้นให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของคูดนีย์  
(Cudney, 2017) รายงานว่าการใช้เกม Quizlet ในห้องเรียนมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสบการณ์ในการเรียน
และทำให้แรงจูงใจของผู้เรียนเปลี่ยนไป เช่นเดียวกับ Phi et. al. (2015) ได้รายงานผลวิจัยว่าการจัดการ
เรียนรู้พัฒนาทักษะด้านคำศัพท์ด้วยเกม Quizlet มีผลทำให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน สอดคล้องกับ  
Ono (2015) ซึ่งรายงานผลการวิจัยว่าการใช้เกม Quizlet ในห้องเรียนมีผลกระทบเชิงบวกต่อแรงจูงใจในการ
เรียนของผู้เรียน และ Forsythe (2016) ได้รายงานผลวิจัยว่า การใช้เกม Quizlet ในห้องเรียนกระตุ้นให้
ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการเรียนหรือคิดเป็นร้อยละ 75  

การใช้เกม Quizlet กับพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้   
เป็นการแสดงออกของผู้เรียนที่มีแรงจูงใจ ความต้องการ หรือความอยากรู้ ใคร่รู้เกี่ยวกับความรู้เรื่องใด

เรื่องหนึ่งรวมทั้งการได้รับการกระตุ้นจากผู้สอนให้เกิดการตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนจึงแสดงความ
ตั้งใจ ความสนใจ ความกระตือรือร้น หรือมีส่วนร่วมในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ พฤติกรรมที่กล่าวมานั้นจัดว่า
เป็นพฤติกรรมสำคัญสำหรับผู้เรียนในการควบคุมตนเองให้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยการค้นคว้าจากแหล่ง-
สารสนเทศต่าง ๆ ทั้งการสอบถาม ซักถาม หรือสัมภาษณ์สารสนเทศประเภทบุคคล การค้นคว้าความรู้ด้วย
ตนเองจากสถาบัน การเดินทางไปศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ และการสืบค้นข้อมูลความรู้จากแหล่งสารสนเทศ
อินเทอร์เน็ต พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้จึงเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้เรียน
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ ในขณะเดียวกัน ผู้เรียนหลายท่านอาจถูก
รบกวนสมาธิจากเทคโนโลยีสารสนเทศได้เช่นกัน แต่หากผู้เรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ย่อมมีความสามารถในการ
จดจ่อต่อเรื่องหนึ่งได้ดีทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีด้วยและสามารถใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการสืบค้นมาใช้ใน
การพัฒนาตนเอง กล่าวได้ว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการกระตุ้นแรงจูงใจของผู้เรียนให้เกิดพฤติกรรมใฝ่
เรียนรู้คือ มีความใคร่รู้ใคร่ค้นหา และมีความกระตือรือร้นแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีแนวโน้มทำให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนเพิ่มสูงขึ้น มีความเป็นไปได้ว่าการใช้เกม Quizlet ในห้องเรียนมีผลกระตุ้นความสนใจ
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ของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ เดร
เยอร์ (Dreyer, 2014) เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช้ Quizlet กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนจำนวน 95 คน 
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่ใช้ Quizlet ในการทบทวนบทเรียนมากกว่า 1 ครั้งมีผลการเรียนดีกว่านักเรียนที่ใช้ 
Quizlet ทบทวนบทเรียนเพียง 1 ครั้ง งานวิจัยมีข้อเสนอแนะให้ผู ้สอนที่ต้องการเตรียมความพร้อมให้แก่
นักเรียนก่อนเข้ามหาวิทยาลัยควรบูรณาการใช้ Quizlet ในการจัดการเรียนการสอน Monem, et. al. (2018) 
ได้เปรียบเทียบผลกระทบของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบบูรณาการใช้สมุดบันทึกโต้ตอบและใช้แอปพลิเคชัน 
Quizlet กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นจำนวน 7 คน ผลการวิจัยพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนที่เรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบบูรณาการใช้แอปพลิเคชัน Quizlet สูงกว่าการใช้สมุดบันทึก
โต้ตอบ งานวิจัยมีข้อเสนอแนะให้ผู้สอนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการใช้เกม Quizlet ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ 
เนื่องจากในปัจจุบัน ผู้เรียนมีพฤติกรรมใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียนมากข้ึน 
  โอโน่ (Ono, 2015) รายงานว่าการใช้ Quizlet ในการจัดการเรียนรู้สามารถกระตุ้นแรงจูงใจของ
ผู้เรียนทำให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมในการเรียนรู้เปลี่ยนไปโดยผู้เรียนมีความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมใน
การเรียนของตนให้เป็นตามที่ตนเองต้องการได้ และทำให้ผู้เรียนมีความสนใจ และมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนเพ่ิมมากข้ึน (Setiawan and Wiedarti, 2020) สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไซลินและคณะ (Sailin et al., 
2019) ได้รายงานว่าการใช้เกม Quizlet อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องสามารถเพิ่มความสนใจ และความตั้งใจ
จนทำให้พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้เพ่ิมข้ึนอย่างแน่นอน 
 
บทสรุป  

การใช้เกมในห้องเรียนมีประโยชน์ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ
หนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ ทำให้ผู ้เรียนมีความสนใจ ความกระตือรือร้น และควบคุม
พฤติกรรมของตนให้แสวงหาความรู้และได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่ผู้เรียนได้ตั้งเป้าหมายไว้ 
เกมที่ใช้ในห้องเรียนมีมากมายหลากหลายให้ผู้สอนได้เลือกใช้อย่างเหมาะสมกับลักษณะผู้เรียนของตนเอง หนึ่ง
ในเครื่องมือการเรียนรู้ที่มีผู้สอนหลายท่านได้นำไปใช้ก็คือ  Quizlet และยังถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย
กึ่งทดลองเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ส่งผลต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่าการใช้เกม  
Quizlet ในห้องเรียนมีผลกระทบเชิงบวกต่อความมั่นใจในการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจการเรียนเพ่ิมสูงขึ้น 
ยิ่งไปกว่านั้น แรงจูงใจในการเรียนนั้นเป็นแรงขับให้ผู ้เรียนแสดงออกทางพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ เช่น มีความ
กระตือรือร้นเพิ่มขึ้น มีการควบคุมตนเองให้ค้นคว้า สืบหาความรู้ โดยตนเองและจดจ่อต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ 
เมื่อผู้เรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่สูงขึ้นในท้ายสุด  

จากผลงานวิจัยที่ได้กล่าวมาก่อนหน้าทำให้ Quizlet เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการจัดการเรียนรู้แบบ
การใช้เกมที่กำลังได้รับความนิยมในต่างประเทศ ดังนั้นผู้สอนในประเทศไทยที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมการ
บวนการเรียนรู้ให้แก่ผู ้เรียนมากกว่าการให้ความรู้เท่านั ้นควรศึกษาและพิจารณานำเกม Quizlet ไปใช้
ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนและวิชาของตนเองทั้งการสอนแบบออนไลน์หรือ
ออฟไลน์ อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอในอนาคต จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่านมามีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพล
ของการใช้เกม Quizlet ในห้องเรียนวิชาอื่นนอกเหนือจากรายวิชาภาษาอังกฤษในประเทศไทยไม่มากนัก 
ดังนั้นงานวิจัยต่อไปควรมีการวัดประสิทธิผลของการใช้เกม Quizlet ในรายวิชาต่าง ๆ ในประเทศไทยเพื่อให้
ผู้สอนสามารถประยุกต์วางแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกท้ังยังพบว่ามีจำนวนงานวิจัย
เกี่ยวกับความสัมพันธ์หรืออิทธิพลของการใช้เกม Quizlet ในห้องเรียนไม่มาก ดังนั้นจึงควรมีการวิจัยเพิ่มเติม
เพ่ือหาความสัมพันธ์หรืออิทธิพลของการใช้เกม Quizlet ด้วยเช่นกัน  
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