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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิ ต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการนาหลักสูตรไปใช้ในด้านการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารหลักสูตร ศึกษาคุณภาพของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มตัวอย่างเป็นอาจารย์ที่สอนรายวิ ชาต่าง ๆ ในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุง
เทพ ที่มีประสบการณ์ในการสอนไม่ต่ากว่า 1 ปีการศึกษา จานวน 25 คน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ภาคปกติ
จานวน 294 คน บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2555 จานวน 128 คน และผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารของ
บั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต จ านวน 20 คน เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย คื อ
แบบสอบถามการประเมินหลักสูตร จานวน 4 ฉบับได้แก่ แบบสอบถามหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาหรับอาจารย์ แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาในหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ สาหรับนักศึกษาและบัณฑิต และแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผู้สาเร็จการศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สาหรับผู้บังคั บบัญชาและผู้บริหารของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งมี
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รคณะบ ริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพทั้งฉบับเท่ากับ 0.94 ทาการรวบรวมข้อมูลระหว่าง เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2557
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ จานวน ร้อยละ คานวณหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จัดระดับของความ
คิดเห็นจากค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. การศึกษากระบวนการนาหลักสูตรไปใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร
1.1 ศึกษากระบวนการนาหลักสูตรไปใช้ในการบริหารหลักสูตรก่อนนาหลักสูตรไปใช้ ระหว่าง
การน าหลั ก สู ต รไปใช้ และหลั ง การน าหลั ก สู ต รไปใช้ ต ามความคิ ด เห็ น ของอาจารย์ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อยู่ในระดับดี (  = 3.89 , 4.20 และ 4.23 ตามลาดับ)
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1.2 ศึกษากระบวนการนาหลักสูตรไปใช้ด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยส่วนรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.37)
1.3 ศึกษากระบวนการนาหลักสูตรไปใช้ด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตร
ตามความคิดเห็นของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการ
สอนของคณะบริหารธุรกิจ โดยส่วนรวมอยู่ในระดับน้อย (  = 2.05 , 2.08 และ 2.11 ตามลาดับ)
2. การศึกษาคุณภาพของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต ตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุง
เทพ โดยส่วนรวมอยู่ในระดับดี (  = 4.02)

ABSTRACT
The purpose of this research was to study the application of educational management and
administration and study quality of gradnate student of accounting and business administration The sampling in
this research was 25 lecturers who had experienced at least than one year in teaching, 294 the third and fourth –
year undergraduate students , 128 graduates from academic year 2012 , and 20 employers use supervisors. The
research methodology was four questiunnaires of evaluation the course, namely the lecturers, the undergraduate
students , the graduates , and the employers or supervisors which considered at the confidence coeffieaient of
0.94 in January to May 2014. The data analysis were statistically performed such as percentage, mean standard
deviation and mean evaluation rating. The results of this research could be concluded as follows :
1. The study of the application of to educational management and administration course.
1.1 The application of administration course to pre-intermediate and post-educational precesses
were evaluated by the opinion of lecturers. It was considered to be at good level which followed the
assumptions stating that the administration could be applied to educational processes at good level.
1.2 The application of educational management and administration course was evaluated by the
undergraduate students which considered to be at moderate level (  = 3.37).
1.3 The application of educational management and administration course was evaluated by the
graduated student which considered to be at low level.
2. The study of the quality of the graduated students with the bachelor dagree of Accounting and
Bachelor of Business Administration from North Bangkok University was assessed by the employers or
supervisors which considered to be at good level (  = 4.02).

บทนา
จากสภาพปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การขยายตั ว ของปริ ม าณนั ก ศึ ก ษาและความต้ อ งการศึ ก ษาต่ อ
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ระดับอุดมศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อการอุดมศึกษาในฐานะเป็นกลไกในการ
ผลิตและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลเพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ ความจากัดในทรัพยากร
และงบประมาณ ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่านับเป็นแรงผลักดันและส่งผลกระทบต่อการศึกษาเช่นกัน รวมทั้งปัญหา
คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน (สุธรรม อารีกุล. 2543: 3) ไม่ว่า
จะเป็นการผลิตกาลังคนในสาขาวิชาที่จาเป็นและมีคุณภาพสูง การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีทักษะใน
การคิดวิเคราะห์ มีความคิดริเ ริ่มสร้างสรรค์ มีสมรรถนะในการปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
รวมทั้งการผลิตผลการวิจัย และนวัตกรรมทางการศึกษา ในบริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และไม่ ห ยุ ด ยั้ ง อย่ า งเช่ น ในปั จ จุ บั น การก้ า วให้ ทั น ความเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วถื อ เป็ น เรื่ อ งส าคั ญ ที่
สถาบันอุดมศึกษาควรคานึงถึง หลักสูตรการศึกษาถือเป็นหัวใจหลักของสถาบันการศึกษาที่จะพัฒนาทรัพยากร
บุคคลดังกล่าวเพื่อให้ได้บัณฑิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา
ธิราช. 2550)
การจัดการศึกษาของสถาบันใดหรือหลักสูตรใด ที่สามารถทาให้นักศึกษาทุกคนสาเร็จการศึกษาได้ตาม
หลักสูตรที่กาหนด โดยประหยัดทั้งงบประมาณ แรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ และเวลาที่ใช้ในการศึกษา การจัดการ
ศึกษาของสถาบันนั้นหรือหลักสูตรนั้นย่อมมีประสิทธิภาพมาก คุณภาพของการศึกษาจะดีหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของหลักสูตร โดยหลักสูตรที่ดีควรมีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ ความก้าวหน้าของวิทยาการ
ต่างๆ และตอบสนองความต้องการของสังคม ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมด้านต่างๆ ของผู้เรียน เพื่อให้ได้บุคคล
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ใน
การจัดทาหลักสูตรนั้นผู้จัดทาหลักสูตรต้องศึกษาข้อมูลอย่างกว้างขวางเพื่อที่จะสามารถกาหนดจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร วางเค้าโครงและรูปแบบของหลักสูตร กาหนดเนื้อหาสาระประโยชน์และประสบการณ์การเรียนได้
นอกจากนี้หลังจากได้จัดทาหลักสูตรเรียบร้อยแล้ วผู้จัดทาต้องตอบคาถามอีกว่า หลักสูตรที่สร้างเสร็จนั้นเป็น
หลักสูตรที่ดีมีจุดเด่นและจุดบกพร่องอย่างไร ซึ่งการประเมินหลักสูตรจะทาให้ทราบปัญหาและข้อมูลในการ
แก้ไข ปรับปรุงหลักสูตรให้ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุ งหลักสูตร
ให้ดีและเหมาะสมต่อไป ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กาหนดไว้ว่าหลักสูตร
เดิ มควรมีการประเมิ นหลักสูต รทุ ก 5 ปี ส่ วนหลั กสู ต รใหม่ ควรประเมิ น เมื่ อมี การด าเนิน การครบวงจรตาม
ระยะเวลาของหลักสูตรนั้น ๆ และหลังจากนั้นให้มีการติดตามประเมินหลักสูตรทุก 5 ปี ในการประเมินหลักสูตร
ควรให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายนอกร่วมเป็นผู้ประเมิน เพื่อให้มีการนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการต่อไป หลักสูตรที่ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง หากไม่มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรย่อมจะเกิดความล้าหลังและไม่สามารถตอบสนองต่อสภาพปัญหา
และความต้องการของสังคมในอีกสมัยหนึ่งได้ ในการจัดการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ การประเมินหลักสูตรเป็น
กิจกรรมสาคัญที่ต้องกระทาอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบว่าหลักสูตรที่ใช้อยู่มีความทันสมัย และ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร ซึ่งผลของการประเมินจะ
นามาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทาให้หลักสูตรได้รับการยอมรับและสร้างความเชื่อมั่นขึ้น รวมทั้ง เป็นการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ได้มีการดาเนินงานตามภารกิจหลักอย่างมีคุณภาพ
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คณะบริหารธุรกิจเปิดทาการสอนได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมระดับปริญญาตรี จานวน 19 รุ่น ใน
5 สาขาวิชา จานวน 1,800 คน หลักสูตรได้ผ่านเกณฑ์การประเมินของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ในระดับดี แต่
อย่างไรก็ตามต้องมีการประเมินหลักสูตร
ถึงแม้ว่าจะมีรายงานการประเมินตนเอง และรายงานการประชุมเพิ่มเติม สาระสาคัญให้ทันสมัยแต่ก็ไม่
มีรายงานที่ชัดเจน เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวดาเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ.2544 การประเมินหลักสูตร
ไม่มีรายงานที่ชัดเจนเป็นไปตามระบบของการประเมินหลักสูตรที่จะเป็นข้อมูลในการนาผลการประเมินมาใช้
เป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ด้วยเหตุผลดังกล่าวหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทก
รุงเทพ ควรจะได้มีการประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต เพื่อจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของหลักสูตร ข้อบกพร่องของหลักสูตร และส่วนที่ควรปรับปรุงแก้ไข ซึ่งผลที่ได้จากการประเมิน
หลั ก สู ต รนี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ในการน าข้ อ มู ล มาปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิตของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ให้เป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันและสอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีการศึกษา 2558 ตลอดทั้งยัง
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สังคมและท้องถิ่น ตลาดแรงงานเพื่อพัฒนา
สังคมและประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
งานวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ ในด้านต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษากระบวนการนาหลักสูตรไปใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตร
ดังนี้
1.1 การประเมินหลักสูตรก่อนนาหลักสูตรไปใช้ระหว่างการนาหลักสูตรไปใช้ และหลังจากการ
นาหลักสูตรไปใช้ ตามความคิดเห็นของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ
1.2 การประเมินด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการหลักสูตร ตามความคิดเห็น
ของนักศึกษาและบัณฑิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ
2. เพื่อศึกษาคุณภาพของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารของ
บัณฑิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ประกอบด้วยอาจารย์ที่สอนรายวิชาต่าง ๆ ในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
จานวน 25 คน นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคปกติ
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ปีการศึกษา 2556 ทุกสาขาวิชาจานวน 441 คน บัณฑิตหลักสูตรบัญชีบั ณฑิตและบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 จานวน 177 คน และผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารของบัณฑิตหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต และบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จานวน 20 คน
กลุ่มตัวอย่าง เป็นอาจารย์ที่สอนรายวิชาต่าง ๆ ในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ จานวน
25 คน นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคปกติ ปีการศึกษา
2556 ทุกสาขาวิชา จานวน 294 คน โดยวิธีสุ่ม อย่างง่าย บัณฑิตหลักสูต รบัญชี บัณฑิต และบั ณฑิตหลักสูต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิตที่สาเร็จการศึ กษา ปีการศึกษา 2555 จานวน 128 คน โดยวิธีสุ่มอย่างง่ายและผู้บังคับบัญชา
และผู้บริหารของบัณฑิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จานวน 20 คน โดยวิธี
สุ่มอย่างง่าย
2. กรอบแนวคิดในการวิจัย
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
กระบวนการนาหลักสูตร
ไปใช้
1. การบริหารหลักสูตร
2. การจัดการเรียนการสอน

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
บัณฑิตบัญชีบัณฑิต
บัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิต

คุณภาพของบัณฑิต
ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร
ของบัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1.1 แบบประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาหรับอาจารย์ แบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน
ตอนที่ 1 ประเมินสภาพแวดล้อมทั่วไปของผู้ถูกประเมิน
ตอนที่ 2 ก่อนนาหลักสูตรไปใช้ จานวน 16 ข้อ
ตอนที่ 3 ระหว่างการนาหลักสูตรไปใช้ จานวน 15 ข้อ
ตอนที่ 4 หลังการนาหลักสูตรไปใช้ จานวน 7 ข้อ
1.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิ ต
สาหรับนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
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ตอนที่ 1 สภาพแวดล้อมทั่วไป
ตอนที่ 2 เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จานวน 23 ข้อ
1.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาหรับบัณฑิต แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เกี่ยวกับรูปแบบและโครงสร้างของหลักสูตร จานวน 23 ข้อ
ตอนที่ 3 เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จานวน 13 ข้อ
1.4 แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผู้สาเร็จการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์
ทกรุงเทพ สาหรับผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารบัณฑิต แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามข้อมูลของผู้ใต้บังคับ บัญชา
ตอนที่ 2 ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ จานวน 15 ข้อ
ตอนที่ 3 คุณธรรม จริยธรรมในอาชีพของผู้ใต้บังคับบัญชา จานวน 10 ข้อ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลสรุปได้ดังนี้ ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์จากคณบดีคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อาจารย์ที่ปรึกษานั กศึกษาทุกกลุ่มผู้เรียน เพื่อขออนุญาตให้คณาจารย์และนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 และ 4 ทุกสาขาวิชาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ ตอบแบบสอบถามและผู้วิจัยรับ
กลับคืนด้วยตนเอง นาแบบสอบถามส่งไปให้บัณฑิตและผู้บังคับบัญชาผู้บริหารของบัณฑิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จัดทาและส่งกลับคืน ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ พร้อมทั้งแนบซองติดตราไปรษณียากร จ่าหน้าซองถึง
ผู้วิจัยส่งกลับคืน
แบบสอบถามทุกฉบับ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาด้าน
บริหารธุรกิจ และด้านภาษาไทย จานวน 4 คน โดยใช้ระบบมาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likest ’s Seale)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. กาหนดเกณฑ์ การประเมิน 5 ระดับ ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับดีที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
คะแนน 3 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง

คะแนน 2 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย
คะแนน 1 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด

สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาประเมิน หลั กสู ตรบัญ ชีบั ณฑิ ตและหลั กสู ตรบริ หารธุ รกิจบั ณฑิ ต คณะบริห ารธุร กิจ
มหาวิทยาลัย นอร์ทกรุงเทพ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. การศึกษากระบวนการนาหลักสูตรไปใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร
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1.1 ก่อนนาหลักสูตรไปใช้ ระหว่างการนาหลักสูตรไปใช้ และหลังการนาหลักสูตรไปใช้ ตาม
ความคิดเห็นของอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ อยู่ในระดับดี (  = 3.89 , 4.20 และ 4.23
ตามลาดับ ) ความคิดเห็นต่อการบริหารหลักสูตร หลังการนาหลักสูตรไปใช้มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.23 และ
ระหว่างการนาหลักสูตรไปใช้มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (  = 3.89)
1.2 ศึกษากระบวนการนาหลักสูตรไปใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร
ตามความคิดเห็นของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยส่วนรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.37) ถ้าพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีรายการอยู่ใน
ระดับดี 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหารายวิชาและด้านการสอนของอาจารย์ (  = 3.68 และ 3.74) ระดับปานกลาง 1
ด้าน ในด้านสิ่งอานวยความสะดวก (  = 3.02)
1.3 ศึกษากระบวนการนาหลักสูตรไปใช้ในด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตร
ตามความคิดเห็นของบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการ
สอนของคณะบริหารธุรกิจ โดยส่วนรวมอยู่ในระดับน้อย ถ้าพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีรายการอยู่ในระดับ
น้อยทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาสาระรายวิชา ด้านโครงสร้างและแผนการเรียน และด้านอาจารย์ผู้สอน (  = 2.05 ,
2.08 และ 2.11)
2. การศึกษาคุณภาพของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิ ต ตามความคิด เห็ น ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและผู้ บ ริ ห ารของบั ณฑิต หลั กสู ต รบั ญ ชีบั ณฑิ ต และหลั กสู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิต โดยส่วนรวมอยู่ในระดับดี (  = 4.02) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ว่าคุณภาพของบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตตามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา และ
ผู้บริหารของบัณฑิตอยู่ในระดับดี ถ้าพิจารณาคุณภาพบัณฑิตทุกด้านอยู่ในระดับดี โดยมีคุณภาพบัณฑิตด้าน
คุณธรรม จริยธรรมในอาชีพของผู้ใต้บังคับบัญชามีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  = 4.07) ด้านความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยต่าสุด (  = 3.97)

อภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ขอนาเสนอการอภิปรายผลดังนี้ คือ
1. หลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นการสอน จากการประเมิ น หลั กสู ต รบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต และหลั ก สู ต ร
บริหารธุรกิจบัณฑิตต่อกระบวนการนาหลักสูตรไปใช้ หลักสูตรแต่ละสาขาวิชาจะเน้นและส่งเสริมให้นักศึกษามี
ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและมีความรู้ ความเข้าใจในการดารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ด้านความ
คิดเห็นของอาจารย์พบว่า การพิจารณารายละเอียดอยู่ในระดับดีที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสถาบันอุดมศึกษาเป็น
องค์กรในการสร้างองค์ความรู้ และทรัพยากรมนุษย์จึงจาเป็นต้องผลิตบัณฑิต ให้มีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการพึ่งตนเอง ด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยี การอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การดารงชีวิตและธารงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมของสังคม เพื่อนาประเทศไปในทิศทาง
ที่พึงประสงค์ (ทบวงมหาวิทยาลัย.2535 : 209) รวมทั้งความต้องการของสังคมที่ต้องการบัณฑิตเพื่อเป็นกาลัง
สาคัญในการสร้างสังคมและการพัฒนาประเทศ การผลิตบัณฑิตจึงเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สังคม โดย
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การพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและสติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเตรียมคนที่มี
คุณภาพเข้าสู่สังคมและวิชาชีพต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นการจัด
การศึกษาที่ถูกต้องจึงควรเป็นการศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้ สร้างทักษะ และเพื่อสร้างคุณลักษณะที่จะช่วยสร้าง
ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมในสาขาวิชาที่
ศึกษา (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ภักดิ์. 2541 : 38) ทั้งนี้ควรส่งเสริมให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีวิจารญาณ
ในการตัดสินใจ
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามที่สังคม และประเทศชาติต้องการจาเป็นต้องมีหลักสูตรเป็นเครื่ อง
ชี้นาการดาเนินงาน ในการผลิตบัณฑิตต้องดาเนินการเพื่อให้ผู้เรียนไปสู่ความจริงที่เป็นแก่นความรู้ ต้องใช้
เครื่องมือในการสร้างความรู้ใหม่ (Knowledge Machine) ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานและหลักการทางการศึกษา ปรัชญา
จิตวิทยา สังคมวิทยา และธรรมชาติของความรู้ ดังที่ (ธารง บัวศรี 2542. 164-169) กล่าวไว้ว่า การกาหนด
จุดประสงค์ของหลักสูตรต้องสอดคล้องและส่งเสริมค่านิยมของสังคม สนองความต้องการของผู้เรียน แก้ปัญหา
สังคมและสามารถนาไปปฏิบัติได้ หลักสูตรจึงมีความสาคัญต่อการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ถ้าไม่มี
หลักสูตร การจะให้การศึกษาแก่ประชาชนของชาติย่อมกระทาไม่ได้ เพราะหลักสูตรคือสิ่งที่นาเป้าหมายและ
นโยบายการศึ ก ษาของชาติ เ พื่ อ น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เป็ น เครื่ อ งชี้ น าแนวทางในการจั ด การศึ ก ษาให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ หลักสูตรที่ดีจึงควรมุ่งเพื่อพัฒนาหรือส่งเสริมและสร้างความเป็นคนให้สมบูรณ์ โดย
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีความพร้อมทางสติปัญญา ความสามารถรู้คุณค่าของความคิดวิชาการและสรรพสิ่ง รู้จัก
ใช้ความคิดชั้นสูง มีทักษะในชีวิตและสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความรู้เฉพาะด้าน เพื่อช่วยให้บัณฑิต
สามารถด ารงชี วิต ได้ อ ย่ างมี คุ ณภาพท่ ามกลาง ความเปลี่ ย นแปลงด้ านต่ าง ๆ ในสั ง คมยุ ค ใหม่ โดยการจั ด
ประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
สังคม ให้ความสาคัญกับทักษะที่เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในสังคมข้อมูลข่าวสาร เช่น ภาษาสากล คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการทางาน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า สร้างจิตสานึกและ
ความภาคภูมิใจของภูมิปัญญาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังต้องมุ่งพัฒนาความเป็นสากล
พัฒนาความก้าวหน้าเชิงวิชาการให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ทั้งเนื้อหา ประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ทันสมัย การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ วัฒนธรรม ความคิดระหว่างผู้เรียนต่างวัฒนธรรมซึ่งจะทาให้เกิด
การสร้างชุมชนหรือเครือข่ายการเรียนการสอนที่กว้างขวางขึ้น (เสริมศรี ไชยศร ; สุรพล บัวพิมพ์ ; และ สุนทรี
คนเที่ยง. 2543 : 57-58) นอกจากนี้ (วิชัย ดิสสระ (2535 : 116) ได้กล่าวว่า หลักสูตรก่อนนาไปใช้ ต้องทาการ
ประเมินหลักสูตรหลังจากได้วางแผนหลักสูตรแล้ว เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพองค์ประกอบต่าง ๆ โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร เนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผล ระหว่างการนาหลักสูตรไปใช้เป็นการ
ประเมินตรวจสอบคุณภาพหรือคุณค่าของหลักสูตรเพื่อทราบข้อบกพร่อง เพื่อนามาแก้ไขให้มีคุณภาพ และหลัง
การน าหลั กสู ต รไปใช้ โดยการหาประสิ ท ธิ ภาพของหลั กสู ต ร ตลอดจนขอความคิ ด เห็ น จากผู้ ใ ช้ ห ลั กสู ต ร
สอดคล้องกับทฤษฎีเกี่ยวกับวิชา และเนื้อหาวิชาที่จะนาไปสอน ในกรณีที่มองหลักสูตรว่าเป็นวิชาและเนื้อหาวิชา
ที่จะนาไปสอน
2. ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ตามความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พบว่า การพิจารณารายละเอียดให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
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การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยยังมีปัญหาอยู่หลายประการ อาทิเช่น ขาดปรัชญาและความมุ่งหมายที่
ชัดเจนต่อการปฏิบัติ ทาให้ผู้สอนและนักศึกษาเกิดความสับสน เนื้อหาหลักสูตรเป็นวิชาการและเฉพาะด้านมาก
เกินไปไม่สัมพันธ์กับสังคม การจัดเนื้อหามีลักษณะคงตัวไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือก
เรียนได้น้อยอาจารย์ผู้สอนก็สอนแต่รายวิชาที่ตนเองถนัดและสนใจ ก่อนทาการสอนไม่ได้ชี้แจง จุดมุ่งหมายของ
รายวิชาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรก่อนทาการสอนในรายวิชานั้น ๆ การสอนต้องครอบคลุมเนื้อหารายวิชาที่
ระบุไว้ในหลักสูตร โดยใช้วิธีการสอนจากเนื้อหาง่ายไปหายาก และมีความต่อเนื่องต่อในเนื้อหารายวิชา เนื้อหา
สาระรายวิชาที่สอนควรส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และให้มีประสบการณ์ในวิชาชีพบัญชีและธุรกิจ
มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพและธุรกิจ ปัญหาที่พบในขณะนี้ด้านของวิชาชีพการ
ฝึกงานวิชาชีพยังน้อยเกินไป อีกประการหนึ่งที่เป็นสาเหตุทาให้การเรียนการสอนไม่ได้ผลเท่าที่ควร อาจเป็น
เพราะอาจารย์ใช้วิธีสอนโดยการบรรยายมากเกินไป ทาให้นักศึกษาได้รับความรู้แต่ขาดทักษะในการคิด การ
ตัดสินใจ ตลอดจนขาดความสามารถในการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันได้
3. การสนับสนุนการเรียนรู้ จากแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านสิ่ง
อานวยความสะดวกตามความคิดเห็นของนักศึกษาการพิจารณารายละเอียดอยู่ในระดับปานกลางทุกรายการ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะเรื่องสิ่งอานวยความสะดวก อาทิเช่น การจัดอาคารสถานที่ สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนไม่ดี
เท่าที่ควร สภาพห้องเรียนในแต่ละสาขาวิชาไม่เอื้ออานวยเพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกที่ดีต่อการเรียนรู้ได้
ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในการเลือก และหาสื่อและอุปกรณ์การ
สอนมาให้ผู้สอนและผู้เรียนใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด โดยการลงมือทา
จริง ๆ หรือได้เห็น ได้ยิน ได้สัมผัส ได้คิด ได้พูด ได้ฝึกปฏิบัติจริงเป็นการเรียนรู้ที่ได้ผลดีที่สุด

ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ในการพัฒนาหลักสูตรต้องได้รับข้อมูลจากอาจารย์ผู้สอน สถานประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต
และนักศึกษา ตลอดจนการจัดแผนการเรียน เนื้อหาสาระรายวิชาที่สอดคล้องกัน การปรับจานวนหน่วยกิตให้
เหมาะสมแต่ละสาขาวิชา
2. การจัดการเรียนการสอนต้องนาเทคโนโลยีมาพัฒนาการเรียนการสอน เพราะถ้าต้องการให้นักศึกษา
เก่งเทคโนโลยีต้องทันสมัย และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยตลอดเวลา

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลงได้ด้วยความกรุณาให้คาปรึกษา แนะนา และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ อย่างดียิ่ง
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ ศลโกสุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ โพธิสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สม
ยศ อวเกียรติ และอาจารย์นพรัตน์ น้อยเจริญ และขอขอบพระคุณที่กรุณาตรวจและให้คาแนะนาในการแก้ไข
เครื่องมือในการทาวิจัยครั้งนี้
ขอขอบคุณคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารของ
บัณฑิตที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและให้คาแนะนา
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ของผู้ใช้บั ณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพของมหาบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ทั้ง 5 ด้าน (2) ประเมินคุณภาพ
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รวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิต จานวน 15 คน นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/มหาบัณฑิต จานวน
15 คน และอาจารย์ ผู้ สอน จ านวน 3 คน ในภาคการศึ กษาที่ 2 ปี การศึ กษา 2556 เครื่อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จั ย
ประกอบด้วยแบบสอบถามจานวน 3 ชุด คือ (1) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (2) แบบสอบถาม
คุณภาพหลักสูตรจากนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/มหาบัณฑิต และ (3) แบบสอบถามคุณภาพหลักสูตรจากอาจารย์
ผู้สอน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้ใช้บัณฑิตมีความ
พึง พอใจต่ อ คุ ณภาพมหาบั ณฑิ ต ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ทั้ ง 5 ด้ านในระดั บมาก (ค่ าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.39)
(2) นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/มหาบัณฑิต มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42)
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และ(3) อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรในระดับมากเช่นกัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82) สรุปได้ว่า
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรซึ่งพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา นอกจากนี้ทาง
สาขาวิชาฯ ยังสามารถนาผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
คาสาคัญ : สัมฤทธิผลการจัดการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ABSTRACT
Department of Computer and Information Technology, Faculty of Industrial Education and
Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi has changed the program “Master of Science
in Industrial Education in Computer and Information Technology” to make it consistent with Thai Qualification
Framework for Higher Education since academic year 2011. After running the program for a while, we
conducted a research aimed (1) to evaluate the employers’ satisfaction toward the quality of the graduates based
on learning outcomes in five domain of learning, (2) to evaluate the students’ satisfaction toward the program
quality, and (3) to evaluate the teachers’ satisfaction toward the program quality. The data was collected from
fifteen employers, fifteen students, and three teachers in the second semester of the academic year 2013. The
instruments in this study were three sets of questionnaires for employer, students, and teachers. The collected
data was analyzed by mean and standard deviation. The results revealed that: (1) The employers’ satisfaction
toward the quality of the graduates was in a high level (mean = 4.39), (2) The students’ satisfaction toward the
program quality was also in a high level (mean = 4.42), and (3) the teachers’ satisfaction toward the program
quality was in a high level as well (mean = 3.82). These results could be concluded that the stakeholders
satisfied with the program that was developed under the Framework. Moreover, the Department can use these
results to improve the program quality and to improve the teaching strategies to achieve the stakeholders’
requirements in the future.
KEYWORDS: Achievement of educational management, Thai Qualification Framework, Department of
Computer and Information Technology

1. บทนา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education, TQF : HEd) เป็นกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย
ระดับคุณวุฒิ ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดั บหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น การแบ่งสายวิชา มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้
ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ การเปิดโอกาสในการเทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่ง
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เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการดาเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)
มาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ ข้อกาหนดเฉพาะซึ่งเป็นผลที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนรู้ทั้ง 5
ด้านที่ได้รับการพัฒนาระหว่างการศึกษา จากการเรียนและการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัด
ให้ทั้งในและนอกหลักสูตรและแสดงออกถึงความรู้ความเข้าใจและความสามารถจากการเรียนรู้เหล่านั้นได้อย่าง
เป็นที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแล้ว
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) ได้กาหนดให้ทุกมหาวิทยาลัย ต้องประกาศ
มาตรฐานผลการเรียนรู้กลางเป็นของตนเอง เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
เมื่อแต่ละมหาวิทยาลัยประกาศมาตรฐานการเรียนรู้กลางแล้ว อาจปรับหัวข้อย่อยให้สอดรับกับทิศทาง หรือ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และในหลักสูตรก็จะมีมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดรับทั้งของมหาวิทยาลัย และมาตรฐาน
ของสาขานั้นต่อไป โดยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้กาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้
บัณฑิตมี อย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม
จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้ง
ทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม
2. ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการนาเสนอข้อมูล การ
วิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และใช้
ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อ
ต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
4. ด้ านทั กษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ (Interpersonal Skills and
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นา ความรับผิดชอบ ต่อตนเอง
และสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของตนเอง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical
Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปีพุทธศักราช 2554 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท ให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ชื่อหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 โดย มีพันธกิจที่มุ่งผลิตครู
ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
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ในด้านวิชาการ องค์ความรู้จะส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ใหม่ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการ
ผลิตสื่อการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ที่จะมีการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งเชิงทฤษฎี
และปฏิบัติเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็ งทางด้านวิชาการ
และงานวิจัย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ในการศึกษาเพิ่มพูนวิชาการในระดับสูงต่อไปได้ นอกจากความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาการแล้ว หลักสูตรดังกล่าวยังเน้นผลิตมหาบัณฑิตที่มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีจรรยาบรรณ มี
คุณธรรม และมีจิตสานึกในวิชาชีพต่อสังคมอีกด้วย ดังนั้น เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะดังกล่าว จึงได้
กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้กลางของหลักสูตร ไว้ 5 ด้านดังต่อไปนี้ คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2554)
บัดนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้ดาเนินการมาจนกระทั่งมีผู้สาเร็จการศึกษาแล้ว จึงมีความจาเป็นต้องทาการ
ประเมินหลักสูตรในภาพรวมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ผู้สอนนักศึกษา
รวมถึงมหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และแนวทางการแก้ไข เพื่อ
รวบรวมบทวิพากษ์สาหรับใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อคุณภาพบัณฑิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5
ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 เพื่อ ประเมิน ความพึ งพอใจของนักศึ กษาชั้นปี สุด ท้าย/มหาบั ณฑิต ที่มี ต่อคุ ณภาพหลักสู ตรที่
ปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.3 เพื่อ ประเมิน ความพึง พอใจของอาจารย์ ผู้สอน ที่ มีต่ อคุ ณภาพหลั กสู ตรที่ป รับ ปรุ งตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

3. กรอบแนวคิดและทฤษฎี
สั ม ฤทธิ ผ ลของการจั ด การศึ ก ษาตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ กษา หมายถึ ง การบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของผลการดาเนินงานที่ตั้งไว้ เพื่อจัดการศึกษาตามหลักสูตรทั้ง 4 มิติ ได้แก่ การจัดการ
หลักสูตร ทรัพยากรการเรียนการสอน การให้คาแนะนาปรึกษาแก่นักศึกษา และความต้องการของตลาดแรงงาน
และคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ดั ง นั้ น การประเมิ น สั ม ฤทธิ ผ ลของการจั ด การศึ ก ษาตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะครอบคลุมการประเมิน 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้ คือ
- คุณภาพบัณฑิต ซึ่งประเมินโดยผู้ใ ช้บัณฑิต โดยพิจารณาจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี (มัณฑินา จ่าภา, 2556)
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- คุณภาพหลักสูตร ซึ่งประเมินโดย นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/มหาบัณฑิต ในด้านหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ /การ
ค้นคว้ าอิสระ การให้บ ริการของเจ้าหน้าที่สายสนั บสนุน และ การพั ฒนาผู้เรี ยนตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อได้เรียนรู้ตลอดหลักสูตรแล้ว (วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง และคณะ, 2552)
- คุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน โดยใช้
รูปแบบการประเมินเชิงระบบตามกรอบการประเมิน ดังนี้ 1) ด้านปัจจัยนาเข้า 2) ด้านกระบวนการ และ 3) ด้าน
ผลผลิต (บงกช เอี่ยมชื่น และคณะ, 2556)

4. วิธีดาเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย 3 กลุ่มดังต่อไปนี้คือ 1) ผู้ใช้มหาบัณฑิต จานวน 15 คน 2) นักศึกษา
ชั้นปีสุดท้าย/มหาบัณฑิต จานวน 15 คน และ 3) อาจารย์ผู้สอน จานวน 3 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม
จานวน 3 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของมหาบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชุดที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/มหาบัณฑิต ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร โดย
ผู้วิจัยได้สอบถามในมิติต่าง ๆ ดังนี้ คือ การจัดการหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผล อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การให้บริการของเจ้าหน้าที่
สายสนับสนุน และ การพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเมื่อได้เรียนรู้ตลอด
หลักสูตร
ชุดที่ 3 แบบสอบถามความความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอน ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร โดยใช้รูปแบบการ
ประเมินเชิงระบบตามกรอบการประเมิน ดังนี้ 1) ด้านปัจจัยนาเข้า (Input) ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
โครงสร้างและเนื้อหาวิชา คุณสมบัติของอาจารย์ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา และสิ่งอานวยความสะดวก 2) ด้าน
กระบวนการ (Process) ได้แก่ การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดผลและประเมินผล และ
3) ด้ า นผลผลิ ต (Product) ได้ แ ก่ มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องมหาบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านทางระบบออนไลน์ เมื่อรวบรวมข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้นาคะแนนประเมินที่ได้ทั้งหมด มาทาการคานวณหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แยกเป็นรายด้านก่อน แล้วจึงนามาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในภาพรวมอีกครั้ง เสร็จแล้วนาค่าเฉลี่ย
ที่ได้จากการคานวณมาเทียบกับเกณฑ์การแปลผลดังต่อไปนี้ คือ
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00
หมายถึง
ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49
หมายถึง
ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับ มาก
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49
หมายถึง
ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49
หมายถึง
ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับ น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49
หมายถึง
ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับ น้อยที่สุด

5. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัย แบ่งตามวัตถุประสงค์ได้ 3 ด้านดังนี้คือ
1. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิต รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1

ที่
1
2
3
4
5

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพมหาบัณฑิตโดยผู้ใช้มหาบัณฑิต
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
4.49
0.51
ด้านความรู้
4.52
0.45
ด้านทักษะทางปัญญา
4.38
0.46
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.35
0.46
ด้ า นการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้
4.20
0.53
เทคโนโลยี
รวมเฉลี่ย
4.39
0.48

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ใช้มหาบัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณภาพของมหาบัณฑิตในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย=4.39) โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือด้านความรู้ (ค่าเฉลี่ย=4.52) ส่วนด้านที่มีความพึง
พอใจน้อยกว่าด้านอื่นๆ คือ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี (ค่าเฉลี่ย=4.20)
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/มหาบัณฑิต รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/มหาบัณฑิต
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ
มาตรฐาน
พึงพอใจ
ด้านหลักสูตร
4.45
0.64
มาก
ด้านอาจารย์ผู้สอน
4.52
0.67
มากที่สุด
ด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
4.11
0.85
มาก
ด้านการจัดการเรียนการสอน
4.28
0.78
มาก
ด้านการวัดและประเมินผล
4.64
0.56
มากที่สุด
ด้านอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
4.67
0.52
มากที่สุด
ด้านการให้บริการของเข้าหน้าที่สายสนับสนุน
4.08
1.02
มาก
ด้านการพั ฒนาคุ ณลักษณะผู้ เรีย นตามกรอบมาตรฐาน
4.48
0.60
มาก
การเรียนรู้
รวมเฉลี่ย
4.42
0.74
มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตมีความพึงพอใจในคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.42) โดยด้านที่มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด มี 3 ด้านได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้
ควบคุมวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ (ค่าเฉลี่ย=4.67) ด้านการวัดและประเมินผล (ค่าเฉลี่ย =4.64) และด้าน
อาจารย์ผู้สอน (ค่าเฉลี่ย=4.52) ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจกว่าด้านอื่นๆ คือ ด้านการให้บริการของเข้า
หน้าที่สายสนับสนุน (ค่าเฉลี่ย=4.08)
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3
ที่
1
2
3

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรโดยอาจารย์ผู้สอน
รายการประเมิน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ด้านปัจจัยนาเข้า
3.89
0.58
ด้านกระบวนการ
3.67
0.49
ด้านผลผลิต
3.67
0.49
รวมเฉลี่ย
3.82
0.56

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจในคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย=3.82) โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือด้านปัจจัยนาเข้า (ค่าเฉลี่ย=3.89) ส่วนด้านที่มีความพึง
พอใจรองลงมา มี 2 ด้านคือ ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต (ค่าเฉลี่ย=3.67)
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6. อภิปรายผล
จากผลการประเมิ น ของผู้ มี ส่ วนเกี่ย วข้ อ งพบว่ า ผู้ ใ ช้ ม หาบั ณ ฑิ ต มี ค วามพึ ง พอใจในคุ ณภาพของ
มหาบัณฑิตในด้านความรู้ในระดับมาก เนื่องจากมหาบัณฑิตสามารถนาความรู้ ไปใช้ในการทางานได้เป็นอย่างดี
ในขณะที่ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ได้คะแนนประเมินน้อยกว่าด้านอื่นๆ
เนื่องจาก ปัจจุบัน มีการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษมากขึ้น แต่มหาบัณฑิตยัง ขาดทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษอยู่ ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนควรเน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนให้มากขึ้น ส่วนผลการ
ประเมินของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย/มหาบัณฑิต พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรใน
ระดับมาก โดยเฉพาะด้านอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระและอาจารย์ผู้สอน เนื่องจาก อาจารย์มี
ความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือผู้เรียนในเรื่องเรียนได้ดี นอกจากนี้ยังมีความเอาใจใส่ต่อผู้เรียนทั้งในเรื่อง
การเรียน และเรื่องอื่นๆ ด้วย ส่วนด้านที่ได้คะแนนประเมินน้อยกว่าด้านอื่น คือ การให้บริการของเจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุน ทั้งนี้เป็นเพราะหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรนอกเวลาราชการ การติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องต่างๆ
อาจจะต้องทาในเวลาราชการ ทาให้เกิดความไม่สะดวกแก่นักศึกษา ซึ่งทางสาขาวิชาฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจา
นอกเวลาราชการในวันเสาร์ เพื่ออานวยความสะดวกแก่นักศึกษาแล้ว ส่วนผลการประเมินโดยอาจารย์ผู้สอน
พบว่า มีความพึงพอใจในด้านปัจจัยนาเข้ามากกว่า ด้านกระบวนการและผลผลิต ทั้งนี้เนื่องจาก ปัจจัยนาเข้าคือ ตัว
หลักสูตรมีความเหมาะสมดีแล้ว แต่ ด้านกระบวนการและผลผลิต ยังสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้ได้อีก แต่อาจ
ติดขัดในส่วนของการเรียนนอกเวลาราชการที่ไม่เอื้อให้เป็นไปตามที่คาดหวัง
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Abstract
The main purpose of this paper is to clarify the tasks (or the lack) of
multicultural education in Japan and Korea by comparing the current situation of
multicultural education policies in both countries. Furthermore, the paper argues
that the multicultural education policies in Japan and Korea differ from the principle
of multicultural education in its original academic meaning. This paper focuses on
discussing ways to implement multicultural education that are appropriate to Japan’s
and Korea’s current situations. It looks at how the academic understanding of
multicultural education (especially in the West) has been discussed and introduces
the actual conditions of the so-called “multicultural education” in Japan and South
Korea. In addition, by comparatively investigating how the multicultural education
policies in these two countries differ from the multicultural education in Western
Europe, the paper reveals the point of discussion and characteristics, and offers
recommendations.
Keywords : Multicultural education, Japan, Korea

Introduction
The main purpose of this paper is to clarify the tasks (or the lack) of
multicultural education policies in Japan and Korea by comparing the current
situation of multicultural education in Japan and Korea. Furthermore, the paper
argues that the multicultural education policies in Japan and Korea differ from the
principles of multicultural education in its original academic meaning. However, this
paper does not take the position that the principles of multicultural education in the
West should be accepted in Japan and Korea as is. Instead, it focuses on discussing
ways to implement multicultural education appropriate to Japan’s and Korea’s
current situations after reviewing the tasks.
In

addition,

the

paper

will

examine

the

educational

values

and

initiative/activities that the educational world in Japan could learn from the current
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situation in Korea in consideration of Korea’s past. In other words, there has been a
sudden increase of immigrants in Korea even though the conventional view is that
Korean society is supposed to be less open to foreigners and foreign cultures than
Japanese society (See, Chung 1993). In fact, while there were around 50,000
foreigners living in Korea in the middle of the 90s, there are now more than 1,700,000
foreigners living in Korea. In comparison, the increase in the number of immigrants
in Japan is rather gradual as it only increased from 984,455 in 1990 to 2,066,445 in
2013 (Japanese Ministry of Justice 2014).
Therefore, as a framework of analysis, this paper looks at how the academic
understanding of multicultural education (especially in the West) has been discussed
and introduces the actual conditions of the so-called “multicultural education” in
Japan and South Korea. In addition, by comparatively investigating how the
multicultural education policies in these two countries differ from the multicultural
education in Western Europe, the paper reveals the point of discussion and
characteristics, and offers recommendations.

Methods
In terms of the research methods for achieving the abovementioned purposes,
this paper revisits the meanings, characteristics, and importance of multicultural
education in the traditional academic sense by referring to the basic literature written
in Western countries. It then examines concrete examples of what is called
"multicultural education" in Japan and South Korea, mainly focusing on analysis of
already published materials but also employing several materials/records of the
governments in these two countries when necessary. (Since 2013, the author has been
working on a research study about the multicultural policies and the related language
policies in South Korea with support from the JSPS [Japan Society for the Promotion
of Science] KAKENHI Grant, and this paper introduces a part of what the author has
understood and discovered until now, which includes introducing the Japanese
situation.).

Implementation of Research
1. What is/has been multicultural education in its original academic meaning
and the Western context?
Though we cannot necessarily say there is one agreed definition of
multicultural education among scholars and practitioners, we may be able to have a
basic knowledge and understanding of “what it seems to be” or “how it has been
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explained” through the relevant literature. For example, in The Dictionary of

Multicultural Education, Grant defined multicultural education as follows:
"Multicultural education is a philosophical concept and educational process. It is a
concept built upon the philosophical ideals of freedom, justice, equality, equity, and
human dignity contained in the U.S. Constitution and Declaration of Independence."
(Grant 1997:171) He also explains that multicultural education "confronts social
issues involving race, ethnicity, socioeconomic class, gender, sexual orientation, and
disability" and "provides instruction in familiar contexts that are built upon students’
diverse ways of thinking. It encourages students to investigate world and national
events, as well as how these events affect their lives (Grant 1997:172).
Based on this, Horike (2010) noted that "multicultural education is a
movement to prove how a nation under a multicultural circumstance can
revolutionize the educational system of the nation in terms of its cultural diversity
and the ruler-subject relationship of the culture. "The "multiculture" in this context
appears to be based on many types of minorities, such as disabled people, women,
elderly people, every social/economical class, the LGBT community, aboriginal people,
and various racial/ethnic groups, who are prone to be eliminated from the social
mainstream. Some people think "multiculture" includes the majority in a social
relationship, e.g., a group of "white" people in a Western country or "men." Horike
seems to take a critical attitude in comparing those majorities with the minorities.
For this reason, what attracts our attention here is Horike's "ruler-subject
relationship," i.e., the relationship between power and education.
Banks and Banks (2013) provided the following definition of multicultural
education:
Multicultural education is a field of study and emerging discipline
whose major aim is to create equal educational opportunities for
students from diverse racial, ethnic, social-class, and cultural groups.
One of its important goal is to help all students acquire the knowledge,
attitudes, and skills needed to function effectively in a pluralistic
democratic society and to interact, negotiate, and communicate with
people from diverse groups to create a civic and moral community that
works for the common good (Banks and Banks 2013:xi).
They further explain that multicultural education historically emerged out of
the civil rights movement of the 1960s and 1970s in the United States (Ibid.).
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We can summarize the abovementioned definitions and explanations as
follows:
1) Multicultural education aims to provide equal educational opportunities for
students of various nationalities, ethnicities, social classes, and genders.
2) The nature of multicultural education is to spur innovation in the school
system in order to achieve the purpose outlined in the first point above; it also
features educational practice that supports students to acquire the necessary
knowledge, skills, and attitude to function by embracing the democratic values,
beliefs, or culture.
3) The historical origin of multicultural education is the American Independence
and its Civil Rights Movement which were led by ideals such as respect,
equality, and freedom. (Banks claims that it is a "Western product" even
though it was led by non-Western people in the United States; Banks 1995:12).
In Japan and Korea as well, the term “multicultural education” has been heard
often in recent years, but the current situation is far from what is described above. In
the next two chapters, we will take a look at those.
2. Japan’s International Understanding Education
At the end of 2013, the number of foreign residents in Japan was 2,066,445,
which was an increase of 32,789 (1.6%) from the previous year. As for the nationalities
of these foreign residents, there are 649,078 Chinese people (31.7%), followed by
Korean residents, Filipino residents, Brazilian residents, Vietnamese residents,
North American residents, Peruvian residents, and Thai residents. As for the
residence status of these foreign residents, the majority are "permanent residents"
(655,315 people, an increase of 4.9% from the previous year), followed by "special
permanent residents" (373,221 people, a decrease of 2.1%), and "international
students" (193,073 people, an increase of 6.7%) (Japanese Ministry of Justice 2014).
Considering the composition of foreign residents, it is doubtful if “authentic”
multicultural education exists in Japan. Needless to say, there is education in Japan
to promote communication skills and other skills with foreigners. However, is it worth
being called “multicultural education” in terms of the points mentioned above? Or at
the very least, does it more or less share the same principles? Actually, in Japanese
educational practice, the term “multicultural education” is not so common; instead,
the terms “global education” and “international understanding education” are
commonly used.
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The Japan Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
(MEXT) revised the education guidelines for elementary and junior high schools in
2008 and for high schools in 2009. Tatsuya Kitaoka from MEXT stated that "we place
the enhancement of foreign language education as an important agenda when
revising the curriculum guidelines" (Kitaoka 2010).
For elementary schools, "Foreign Language Activities" was set as a new
discipline. Accordingly, in all elementary schools across Japan, Foreign Language
Activities has been implemented for fifth and sixth graders for one hour per week.
According to the new guideline, the aim of the Foreign Language Activities is to
deepen the understanding of language and cultural experiences through foreign
language, actively promote the development of behavior that is aimed toward
communication, and to cultivate the foundation of communication skills while
familiarizing students with the sounds and basic expressions of foreign language.
The contents of this new discipline include the cultivation of communication
skills; the promotion of a multicultural attitude through "understanding the daily
lives, customs, and events of Japan and foreign countries, recognizing the many
diverse outlooks and ways of thinking"; and "experiencing cultural exchange with
people of other cultures, and deepening the understanding of culture."
However, according to the guidelines, "it is appropriate to make it a principle for
the Foreign Language Activities to deal with English, as well as at junior high school,
where students study English as the principle." Eventually, Foreign Language
Activity will, as a matter of fact, become synonymous with "English education." In
short, the main purpose of introducing Foreign Language Activity is adapting to the
community mainly using English.
It is thus clear that the ideology of multicultural education in Japan's public
education is not only limited, it is giving rise to "global education" or "international
understanding education" that is rapidly slanting toward English education.
3. South Korean “multicultural education” and its reality
In South Korea, where the number of foreign residents is rapidly increasing, the
development of multicultural education is an urgent agenda. However, in reviewing
Korea’s “multiculturalism” policies and the related actual conditions, the reality is not
like what we saw above.
According to figures published in August 2014, 1,710,896 foreign nationals were
living in Korea (Korea Immigration Service 2014). When compared to approximately
50,000 registered foreign nationals in the early 1990s, the population has increased
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rapidly over this 20-year period. This community was once composed primarily of
Chinese migrants; however, due to the influx of foreign laborers and international
marriages, the number of immigrants has increased. Of today's Korean foreign
nationals, around half are Chinese, many of whom have Korean heritage. Apart from
this, there are also a large number of people who originate from the countries of
South-East Asia.
In terms of government policy, a range of policies have been established,
including the amended “Public Official Election Act” (2005), which recognizes the
right of permanent residency holders to vote in regional elections; the “Basic Law
Regarding the Better Treatment of Foreign Residents in Korea” (2007), which aims
for continued integration of these migrants into South Korean society; and the
“Support for Multicultural Families Act” (2008), which plans for improvements in the
quality of life of international couples. Furthermore, due to the amended “Nationality
Act” (2010), conditional dual citizenship of foreign nationals in South Korea is now
acknowledged.
While all these policies regarding foreign nationals, which come under the country's
“multiculturalism” policies, have led to rapid progress toward a multicultural society
in South Korea, there are a number of important points that need to be examined
(Higuchi 2013).
Foreign residents of Korea mainly consist of foreign laborers and the foreigners
who are married internationally with Korean people. Therefore, the style of
multicultural education should be considered both in terms of the school education
and the social education. Hwang (2011) points out that foreign laborers who come to
Korea alone without their family have a limit of five years for their residency. One of
the targets of the social education is to enable such laborers to live free from
discrimination and learn the Korean language and culture while staying in Korea as a
foreigner, while immigrants through international marriage (the first generation of
marriage immigrants) are targets for the social education but their children are
targets of Korean school education.(Hwang 2011:159)
In terms of multicultural education in South Korea, the Department of Women
and Families is in charge of social education and the Department of Education is in
charge of school education. The Department of Women and Families establishes
multicultural family support centers in each municipal government to provide and
support the multicultural education primarily for families united by international
marriage. On the other hand, the Department of Education established a central
multicultural center to research multicultural education, develop programs, and
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educate teachers. Furthermore, it operates multicultural programs and multicultural
education research institutes with the cooperation of the educational board of each
municipal government that target the children from the families united by
international marriage（Hwang 2011:159).
Shirai (2010) observed that from an international perspective, “Japan and Korea
share some common backgrounds. They have an inflow of foreign employees, a
traditional patriarchy, and a significant increase in resident aliens, while hesitation
against different cultures exists among many people after the 1980s.” Shirai also
observed the Korean multicultural policies are “assimilation policies together with a
bit of multiculturalism.”
In reality, “Support for Education of Children from Migrant and Multicultural
Families” contains preparation for “instructors' textbook supplemental materials”;
the development and spread of Korean language learning programs; management of
KSL and cram schools; management of understanding of Korean culture and
experiential activities; and training of parents for multicultural families.

Conclusion and Suggestion
In light of the above, multiculturalism policies in Japan and Korea differ
significantly from those in the West and/or academic contexts. It is clear that Japan’s
public education policy includes a limited notion of multicultural education, and it is
in the process of introducing "global education" or "international understanding
education" that is rapidly slanting toward English education.
Using "globalization” (“Segyehwa” in Korean) as a keyword, beginning in the
1990s, South Korea has put its efforts into English language education. At the same
time, due to the sudden increase of foreign residents in South Korea, the focus on
multicultural education is rising. On the other hand, as we have already seen, in
reality it is about assimilation. Moreover, the situation is one where the long-held
views about race, ethnicity, socioeconomic class, gender, sexual orientation, and
disability are being chipped away. In short, Korea’s “multiculturalism” can be thought
of as a combination of globalism and assimilation.
In comparing these issues in the Western and non-Western context, the author
does not intend to decide upon “right or wrong.” Rather, as a suggestion derived from
the above research, it seems that we need to pay attention to the fact that
multicultural education tends to be separatism because it puts too much emphasis on
the culture of the minorities. The lack of the spirit to search for social integration,
commonality, and universality may lead to further disruption and conflict in the world.
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This is the reason why global education and multicultural education are supposed to
be opposed to each other. On the other hand, in Japan and Korea, “global education”
often simply means the Westernization or Englishization of education.
However, both multicultural education and global education should be the
educational ideas that have the possibilities connecting to having emphasis on
universality and plurality. What the global education should aim for is the universal
culture that includes all of human cultures, and the unique properties of each
cultures are the presupposition of the global education. Multicultural education is the
movement of acknowledging and ensuring those things. In short, both are inextricably
linked together. “Multicultural education” in Japan and Korea are expected to be
reconsidered from such perspective.
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักศึกษา ในการสอน
แบบกรณี ศึ ก ษา รายวิ ช า ITB373 การจั ด การการส่ ง ออกและน าเข้ า สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ คณะ
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ITB373 การจัดการการ
ส่งออกและนาเข้า ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จานวนทั้งหมด 88 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้แก่ แผนการสอนเรื่องการเตรียมสินค้าและเอกสารการส่งออก และ เรื่องปัญหาและอุปสรรคในการ
นาเข้าส่งออกของไทย แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ(Questionnaire)
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่าการเปรียบเทียบ คะแนน
ทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และคะแนนทดสอบหลังการเรียน (Post-test) ในหัวข้อเรื่อง การเตรียมสินค้า
และเอกสารการส่งออก และ เรื่องปัญหาและอุปสรรคในการนาเข้าส่งออกของไทย ด้วยการหาค่าร้อยละของ
คะแนนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม โดยผลการทดสอบครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง การเตรียมสินค้าและเอกสาร
การส่งออกจะเห็นได้ว่าคะแนนทดสอบก่อนการเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับคะแนน 3 - 5 คะแนน อยู่ระหว่างร้อย
ละ 19.32 ถึง ร้อยละ 38.64 ตามลาดับ แสดงให้เห็นถึงความรู้ก่อนการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาอยู่ในระดับน้อ ยถึง
ปานกลาง และคะแนนทดสอบหลังการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับคะแนน 6 - 8 คะแนน อยู่
ระหว่างร้อยละ 19.32 ถึงร้อยละ 31.82 ตามลาดับ แสดงให้เห็นถึงความรู้หลังการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาอยู่ใน
ระดับปานกลางถึงดี และผลการทดสอบในครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการนาเข้าส่งออกของ
ไทยคะแนนทดสอบก่อนการเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับคะแนน 5 - 7 คะแนน อยู่ระหว่างร้อยละ 21.59 ถึง ร้อยละ
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37.50 ตามลาดับ แสดงให้เห็นถึงความรู้ก่อนการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง และคะแนนทดสอบ
หลังการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับคะแนน 7 - 9 คะแนน อยู่ระหว่างร้อยละ 20.45 ถึงร้อยละ
44.32 ตามลาดับ แสดงให้เห็นถึงความรู้หลังการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาอยู่ในระดับดี การทดสองทั้งสองครั้ง มี
ความแตกต่างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีความแตกต่างกันของผลคะแนน แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้
โดยใช้กรณีศึกษาส่งผลให้ผลการเรียนรู้ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้นกว่าก่อนใช้กรณีศึกษา และนักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการใช้กรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา ITB373 อยู่ในระดับ “มาก” อย่างไรก็ตาม
ผู้ตอบแบบสารวจได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ เช่น ควรเพิ่มเวลาในการ
จัด กิจ กรรมมากขึ้น เพิ่ม การใช้ กรณีศึ กษาที่ เ ป็น ภาษาอั งกฤษรวมถึ ง ควรมี การใช้ กรณีศึ กษาในรูป แบบที่
หลากหลายขึ้น เช่น จากสื่ออีเล็คทรอนิคส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
คาสาคัญ: การจัดการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา, ผลการเรียนรู้ทางการเรียน, การจัดการการส่งออกและนาเข้า,
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

ABSTRACT
The proposes of this research were to examine learning achievement and student satisfaction on
ITB373 Export and Import Management based on Case Study Approach field of International Business
Faculty of Business Administration. The research was extended to investigation on 88 students enrolled
ITB373 in the first semester of Academic year 2013. Research instruments were lesson plan, achievement
pretest - posttest and questionnaires. A computer package was used to calculate statistics such as percentage,
mean, and standard deviation. The research results were 1) that students significantly improve their knowledge
in the Export documents and Trade Barriers in import/export business in Thailand. And 2) Student satisfaction
level was good. In addition, participants provided useful suggestions for instructional practices. For example,
prolonging case study English class and a variety of case studies from electronic channels would help students
better understanding.
KEYWORDS: Instructional Practice, Case Study, Learning Achievement, Export and Import Management,
International Business Field of Study

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ITB373 การจัดการการส่งออกและนาเข้า สาขาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มีประเด็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นรายวิชาที่เป็นการศึกษา
เกี่ยวกับการวางแผนและดาเนินงานในการส่งสินค้าออกและสั่งสินค้าเข้า ขั้นตอนการซื้อขายเอกสารและสัญญา
การซื้อขาย การชาระเงินในการค้าระหว่างประเทศ สินเชื่อเพื่อการส่งออกและการนาเข้า องค์กรต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนาเข้า การขนส่งทางการค้าระหว่างประเทศ เอกสารและพิธีการนาเข้าและส่งออก
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วิธีดาเนินการเกี่ยวกับการประกันภัยสินค้า ความช่วยเหลือของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนาเข้า เพื่อให้
นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงการวางแผนการดาเนินการในธุรกิจส่งออกและนาเข้า
ของไทย ซึ่งปัญหาที่พบคือนักศึกษามีผลการเรียนรู้ทางการเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากไม่มีประสบการณ์
จริงในการทางาน ทาให้ไม่สามารถใช้หลักการหรือทฤษฎีที่ได้ศึกษามาใช้ในการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ใน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศได้ จึงมีความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษามีผลการเรียนรู้ทางการเรียนสูงขึ้น โดยใช้กรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว ซึ่ง
ผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของ ชลลดา สัจจานิตย์ (2553) เรื่องสภาพและปัญหาการจัดการเรียน
การสอน รายวิชา ITB373 การจัดการการส่งออกและนาเข้า สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ โดยใช้การวิจัยเชิงสารวจ
(Survey Research) กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างได้มาด้วยการสุ่มแบบง่าย สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผลในด้านความ
คิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติด้านการสอนและเทคนิคการสอนพบว่า เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น
ควรมีเทคนิคต่างๆ ได้แก่ การยกตัวอย่าง การใช้คาถาม การอภิปราย การนาเสนอผลการค้นคว้าเป็นต้น
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ กรณีศึกษาเป็นสื่อการเรียนรู้ จะสามารถส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมโยง
องค์ ค วามรู้ ร ะหว่ างภาคทฤษฎี กับ การปฏิ บั ติ ม ากขึ้ น ในระหว่ างการเรีย น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ในหมวด 6 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 และ
มาตรา 24 เน้นการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา
ตนเองได้ตามความถนัดเต็มศักยภาพ โดยฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการจากประสบการณ์จริง ให้คิดเป็น
ทาเป็น รักการอ่าน เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง โดยที่เกิดการเรีย นรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน (สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)
สุคนธ์ สินธพานนท์ (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มในวิธีการสอน สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม นาไปสู่...การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ ไว้ดังนี้
เทคนิคการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง หมายถึง การสอนที่มีการนาเอาสภาพการณ์หรือปัญหาหรือใช้กรณี
หรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงมาดัดแปลงเพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนได้ศึกษา
วิเคราะห์และมีการฝึกให้ผู้เรียน ได้ทาความเข้าใจ มองเห็นปัญหาอย่างแท้จริง และฝึกฝนหาทางแก้ไขปัญหานั้นๆ
ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ย นความคิดเห็ นและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่ง กันและกันตลอดจนร่วมกัน ตัดสินใจเลือ ก
แนวทางแก้ปัญหาอย่างอิสระ นับว่าเป็นการฝึกผู้เรียนให้รู้จักการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ทุ กกลุ่มสาระการเรียนรู้ เหมาะสาหรับการจัดการกิจกรรมเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ สามารถนาไปใช้ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
กันแต่ผู้สอนจะต้องเลือกเรื่องที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับเทคนิคการสอน คือ ต้องเป็นเรื่องที่ส ามารถให้ผู้เรียนได้
ร่วมกันระดมพลังสมองในการคิดแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
โดยผู้สอนให้นักศึกษาอ่านกรณีศึกษาด้วยตัวเองก่อนเพื่อให้ทราบลักษณะทั่วไปของสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากกรณีศึกษา และพินิจพิเคราะห์รายละเอียดที่สาคัญที่มีความสัมพันธ์กับหลักการหรือ
ทฤษฎีที่ได้ศึกษามาแล้วทาการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้และทฤษฎีต่างๆ ที่
ได้เรียนมาประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงสถานการณ์จริงกับทฤษฎีต่างๆ ที่ได้เรียนมาพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การ
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ตัดสินใจ และการแก้ปัญหา อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถในการสื่อสารและนาเสนอในรูปแบบการ
เขียน และการพูด ดังนั้นจึงจาเป็นต้องทาการศึกษาผลของการนากรณีศึกษามาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาดังกล่าวเพื่อนาผลวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเมื่อใช้กรณีศึกษา ในกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา
ITB373 การจัดการการส่งออกและนาเข้า สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้กรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา
ITB373 การจัดการการส่งออกและนาเข้า สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

3. คาถามการวิจัย
(1) ผลการเรียนรู้ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้กรณีศึกษาแตกต่างกันหรือไม่
(2) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับใด

4. รูปแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยการใช้กรณีศึกษาใน
กิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา ITB373 การจัดการการส่งออกและนาเข้า ประชากรเป็นนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา ITB373 การจัดการการส่งออกและนาเข้า ในภาคการศึกษาที่ 1/2556 จานวนทั้งหมด 88 คน
แบบแผนการวิจัยเป็นแบบกลุ่มทดลองหนึ่งกลุ่ม ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (Pre-Experimental One Group
Pretest Posttest Design) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนและใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาเป็น
เครื่องมือในการเรียนการสอน

5. ประชากร
ประชากร ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา ITB373 การจัดการการส่งออกและนาเข้า ภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2556 จานวน88คน

6. ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
(1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้กรณีศึกษาจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ITB373
การจัดการการส่งออกและนาเข้า
(2) การสร้างเครื่องมือ ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 ประเภท ได้แก่
2.1 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
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2.2 กรณีศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้กรณีศึกษา
(3) การเก็บรวบรวมข้อมูล จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ITB373 การจัดการการส่งออก
และนาเข้า ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ กันยายน 2556 –
พฤศจิกายน 2556 โดยมีขั้นตอนในการดาเนินการทดลองดังนี้
3.1 ทาการประเมินผลก่อนเรียน (pretest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนการทดลอง และ
บันทึกผลคะแนนก่อนเรียน
3.2 ดาเนินการทดลองสอนโดยใช้กรณีศึกษา
3.3 ทาการประเมินผลหลังเรียน (posttest) โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นฉบับ
เดียวกัน กับแบบทดสอบผลการเรียนรู้ก่อนเรียน (pretest)
3.4 นาคะแนน pretest / posttest มาวิเคราะห์ทาง สถิตแิ ละสรุปผลการวิจัย
(5) ทาการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอน
(4) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(5) สรุปผลการวิจัย จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาและผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งอภิปรายผลการวิจัย
(6) ดาเนินการเขียนรายงานการวิจัยและจัดพิมพ์รูปเล่มรายงาน รวมทั้งสรุปผลงานเผยแพร่

7. เครื่องมือในการวิจัย
(1) แผนการเรียนรู้ รายวิชาการจัดการการส่งออกและนาเข้า โดยทาการศึกษาจากหลักสูตรเอกสาร
ตารา ขอบข่าย โครงสร้าง เนื้อหา และคาอธิบายรายวิชา
(2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบบอัตนัย
โดยได้รับการตรวจสอบคุณภาพด้านความสอดคล้องกั บเนื้อหา (Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านใน
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
(3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอน ที่ได้รับการ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านในสาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะ โดยนาแบบสอบถามที่ได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง
จานวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีการคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า
ของครอนบัค (Cronbach Alpha Coefficient: α) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2538 ) ค่าแอลฟ่าที่ได้จะแสดงถึงระดับของ
ความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0-1 ค่าที่ ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสูง ซึ่งในที่นี้
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.913
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8. การรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยทาการเก็บข้อมูลด้วยตัวเองโดยการใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและทาการ
อธิบายบรรยายโดยใช้กรณีศึกษาหลังการเรียนการสอนโดยแบบกรณีศึกษา จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้
แบบทดสอบหลังเรียนที่เป็นชุดเดียวกันรวมถึงแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ITB373 การจัดการการส่งออกและ
นาเข้า ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2556 แผนการเรียนการสอน 10 สัปดาห์ 14 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงโดยแบ่ง
กิจกรรมเป็น 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ในการบรรยายหัวข้อ การเตรียมสินค้าและเอกสารการส่งออก ในสัปดาห์ที่ 7 ครั้งที่ 7 ใช้
ระยะเวลาดาเนินการ 3 ชั่วโมง
ครั้งที่ 2 ในการบรรยายหัวข้อ ปัญหาและอุปสรรคในการนาเข้าส่งออกของไทย ในสัปดาห์ที่ 10 ครั้งที่
14 ใช้ระยะเวลาดาเนินการ 3 ชั่วโมง

9. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ลแบ่ ง ออกเป็ น 2 ตอน คื อ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ วไปของกลุ่ม ตั วอย่ าง และการ
วิเคราะห์เพื่อ ตอบคาถามการวิจัย โดยใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation) และ การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน วิเคราะห์โดยใช้
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเกณฑ์การแปรผลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน ใช้หลักเกณฑ์สาหรับการวิเคราะห์ที่ดัดแปลงจากเกณฑ์การประเมินค่าความคิดเห็นของ บุญ
ชม ศรีสะอาด (2545)

10. สรุปผลการวิจัย
(1) ผลการเรียนรู้ทางการเรียนของนักศึกษา ผลการวิเคราะห์ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้วิธีการเรียนแบบกรณีศึกษารายวิชา ITB373 การจัดการการส่งออกและนาเข้า ทั้ง 2 ครั้งพบว่า นักศึกษามี
ระดับคะแนนที่สูงขึ้น และมีผลการเรียนในระดับที่ดีขึ้นกว่าก่อนใช้กรณีศึกษา
(2) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการ
วิเคราะห์ความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา พบว่า ผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยกรณีศึกษาในรายวิชา ITB373 การจัดการการ
ส่งออกและนาเข้า โดยรวมอยู่ในระดับ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ย μ = 4.08, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ = 0.88

11. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และ
คะแนนทดสอบหลังการเรียน (Post-test) ด้วยการหาค่าร้อยละของคะแนนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมใน
หัวข้อเรื่อง การเตรียมสินค้าและเอกสารการส่งออก และ เรื่องปัญหาและอุปสรรคในการนาเข้าส่งออกของไทย มี
ความแตกต่ างเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกัน คื อ มีค วามแตกต่างกั น แสดงให้ เห็ นว่ ากระบวนการเรี ยนรู้โ ดยใช้
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กรณีศึกษาส่งผลให้ผลการเรียนรู้ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้นกว่าก่อนใช้กรณีศึกษา และนักศึกษามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ วันฤดี สุขสงวน (2547) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้กรณีศึกษาในการ
สอนรายวิชาทฤษฎีบัญชี ขั้นสูงการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนการสอนแบบใช้กรณีศึกษา
ประกอบการเรียนสรุปได้ว่า การใช้กรณีศึกษามีผลต่อความสัมฤทธิ์ผลของการเรียนสูงขึ้น นักศึกษาเกิดความพึง
พอใจในการใช้กรณีศึกษาและทาให้ผลการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น รวมถึ ง ฐานั น ดร ปรี ด ากั ญ ญรั ต น์ (2548)
ศึ ก ษาความคิ ด ของการใช้ ก รณี ศึ ก ษาประกอบการเรี ย นการสอน รายวิ ช าทฤษฎี บั ญ ชี การใช้ ก รณี ศึ ก ษา
ประกอบการเรียนการสอน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี และผลการศึกษาของ ธนกฤต
พลูน้อย (2554) ได้ทาการศึกษาผลของการใช้กรณีศึกษาจัดการเรียนการสอนในรายวิชา LSC405 การจัดการโซ่
อุปทานเชิงกลยุทธ์ สาขาวิชาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทานโดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิ จั ย ด้ านผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนั กศึ กษาพบว่ ากระบวนการเรี ย นรู้โ ดยใช้ กรณี ศึกษาส่ ง ผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น จะเห็นได้ว่าคะแนนทดสอบก่อนการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง (5-7 คะแนน) อยู่
ระหว่างร้อยละ 15.60 ถึง 40.30 ตามลาดับ และหลัง การเข้าร่วมกิจกรรมคะแนนทดสอบอยู่ในระดับ ดี (8-9
คะแนน) ร้อยละ 14.30 ถึง 28.60 ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบคะแนน ด้วย t-test Dependence Sample พบว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนผล
ของความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยกรณีศึกษา ผลการวิเคราะห์ โดยรวม
นักศึกษามีความพึงพอใจซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53
อีกทั้ง วรพรรณ กระต่ายทอง (2550) ทาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนรายวิชาสารถะ
และหลักการทางสังคมวิทยา เรื่อง สถาบันครอบครัว สถาบันการเมืองโดยใช้วิธีสอนแบบกรณีศึกษา (case study)
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ซึ่งปรากฎว่าผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อน การเรียน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากค่าเฉลี่ยรวมหลังการเรียนมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 7.70 ซึ่งสูงกว่าก่อน
เรียน ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.35 สรุปได้ว่า แบบกรณีศึกษา (case study) ที่ทาให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และ
มองภาพในการศึกษาได้อย่างชัดเจน ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เบื่อหน่าย ทาให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้
ไปในทางที่ดีซึ่งสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนรู้สูงกว่าก่อน การเรียนแบบกรณีศึกษา (case study)

12. ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากข้อจากัดด้านเวลา และทรัพยากร งานวิจัยนี้เป็นเพียงการสารวจในเบื้องต้นถึงผลการเรียนรู้
และความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเพียงสองหัวข้อในรายวิชา ITB373 การจัดการการ
ส่งออกและนาเข้า รวมถึงลักษณะกรณีศึกษาที่ใช้เป็นภาษาไทย
ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยในประเด็นความคิดเห็นของการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อ
ที่เฉพาะเจาะจงลงไปมากกว่าเดิมตลอดทั้งวิชาและเพิ่มการใช้กรณีศึกษาที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อจะทาให้ได้ข้อมูล
เชิงลึก ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศมากยิ่งขึ้น
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รวมถึงควรมีการใช้กรณีศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายขึ้นจากสื่ออีเล็คทรอนิคส์ เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เช่น
การศึกษากรณีศึกษาที่เป็น วีดีโอในยูทูป (U-TUBE), โปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรต่างๆ ใช้ในการทางานจริง
เป็นต้น
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การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ (1) เพื่ อ ศึ กษาสภาพการจั ด การเรี ย นการสอนของครู วิท ยาลั ย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรีในศตวรรษที่ 21 (2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูวิทยาลัย
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจาแนกตามเพศ ตาแหน่งงาน แผนกวิชา ประสบการณ์สอนและวุฒิการศึกษา ประชากร
ผู้ ต อบแบบสอบถามได้ แ ก่ ค รู วิท ยาลั ย อาชี วศึ กษาสุ พ รรณบุ รี จ านวน69 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย เป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่า IOC > 0.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย
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สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t-test และ One-way
ANOVA ในการเปรียบเทียบเชิงอนุมาน
ผลการวิจัยพบว่า (1)พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 โดยภาพรวมอยู่ระดับ
มากในทุกด้าน มีค่าเฉลี่ย 3.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ พัฒนางาน
จากความคิด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.78 รองลงมาคือ ด้านการมุ่งสร้างให้ผู้เรียนมีผลผลิตด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.75,
ด้านการมุ่งเน้นความรับผิดชอบที่มีความสานึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.72 และด้านการมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานใหม่มีค่าเฉลี่ย 3.63 ตามลาดับ (2) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
กับพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู พบว่า ครูที่มีเพศต่างกัน ตาแหน่งต่างกัน และสังกัดแผนก/ สาขา
ของครูต่างกัน มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนไม่แตกต่างกัน ส่วนครูที่มีประสบการณ์สอน
ต่างกัน มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ครู
ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้านการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์
ผลงานใหม่ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คาสาคัญ :การจัดการเรียนการสอน, ศตวรรษที่ 21

ABTRACT
The two main objectives of this study were (1)to study the teaching of teachers in Suphanburi
Vocational College in the 21stcentury, (2) to compare the teaching of teachers classified by gender, departments,
years of teaching experience and educational qualifications. The population was teachers in Suphanburi
Vocational College, totaling 69 respondents. The information from the questionnaire survey that used a scale of
five was analyzed with IOC > 0.5 by Frequency, Percentage, Average and Standard Deviation, and used t-test
and One way ANOVA for inferential comparisons.
The results showed (1) an overall high level in all items with an average of 3.72. When each item was
considered, the highest score was Criticality-Based Instruction with an average of 3.78, the next score was
Productivity-Based Instruction with an average of 3.75, followed by Responsibility-Based instruction with an
average of 3.72, and the lowest score was Creativity-Based Instruction with an average 3.63. (2)The results of
the relationship analysis between the personal factor and the teacher's teaching behavior showed that different
gender, position and department/major of the teachers weren’t different to the self-evaluation of the teaching.
The teachers’ experience was different in their teaching; their self-evaluation of teaching had a different level of
statistical significant of a level of .05.Teachers with different educational background; their self-evaluation of
teaching focused on the student creativity had a different level of statistical significance of a level of .01.
KEYWORDS:Teaching Management, 21st Century
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1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning) เป็นวลีคากล่าว (Phrase) ที่กลายมาเป็นส่วนสาคัญ
ต่อการวิเคราะห์และอภิปรายกันอย่างกว้างขวางของสังคมรอบด้าน ซึ่งได้ถูกกาหนดให้เป็นยุทธศาสตร์การทางาน
เพื่อการจัดการศึกษาเรียนรู้ในยุคใหม่นี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการจัดการเรียนรู้ และในขณะเดียวกันนั้น
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21stCentury Skills) ก็กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสาคัญที่นักการศึกษาหลากหลายฝ่าย
ต่างร่วมกันวิจัยเพื่อสร้างเป็นรูปแบบและนาเสนอแนวปฏิบัติต่อการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นเช่นกัน (Mishra & Kereluik, 2011)
วิจารณ์ พานิชได้ระบุบทบาทของการศึกษา เปรียบเทียบยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม และยุคปัจจุบันที่
เรียกว่ายุคความรู้ ไว้ใน 4 บทบาท อันได้แก่ (1) เพื่อการทางานและเพื่อสังคม (2) เพื่อฝึกฝนสติปัญญาของตน (3)
เพื่อทาหน้าที่พลเมือง และ (4) เพื่อสืบทอดจารีตและคุณค่า ดังนี้ 1) เพื่อการทางานและเพื่อสังคม มีบทบาทต่อ
สารสนเทศของโลกและสร้างนวัตกรรมแก่บริการใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการและแก้ปัญหา มีบทบาทใน
เศรษฐกิจโลก 2) เพื่อฝึกฝนสติปัญญาของตน พัฒนาตนเองด้วยความรู้ผ่านเทคโนโลยี และเครื่องมือเพิ่มศักยภาพ
ได้รับผลประโยชน์จากการที่งานบนฐานความรู้และผู้ประกอบการขยายตัวและเชื่อมโยงไปทั่วโลก ใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมืออานวยความสะดวกในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) เพื่อทาหน้าที่พลเมือง เข้าร่วมในการตัดสินใจของ
ชุมชนและการตัดสินใจทางการเมือง ทั้งโดยตนเองและผ่านทางกิจกรรมออนไลน์ เข้าร่วมกิจกรรมของโลกผ่าน
ทางชุมชนออนไลน์ และ social network รับใช้ชุมชนท้องถิ่นไปจนถึงระดับโลก ในประเด็นสาคัญๆ ด้วยเวลาและ
ทรัพยากรผ่านทางการสื่อสารและ social network และ 4)เพื่อสืบทอดจารีตและคุณค่า เรียนรู้ความรู้ในสาขาอย่าง
รวดเร็ว และประยุกต์ใช้หลักวิชานั้นข้ามสาขาเพื่อสร้างความรู้ ใหม่และนวัตกรรม สร้างเอกลักษณ์ของคนจาก
จารี ตวั ฒ นธรรมที่ แ ตกต่ างหลากหลาย และเคารพจารี ตและวั ฒ นธรรมอื่ น เข้ าร่วมกิจกรรมข้ ามวั ฒ นธรรม
ผสมผสานจารีตที่แตกต่างหลากหลายและความเป็นพลเมืองโลก สู่จารีตใหม่ และสืบทอดสู่คนรุ่นต่อๆ ไป
(วิจารณ์ พาณิช, 2555)
การศึกษาที่ดีสาหรับคนยุคใหม่นั้นไม่เหมือนการศึกษาเมื่อสิบหรือยี่สิบปีที่แล้ว การศึกษาที่มีคุณภาพ
ต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ของศิษย์ไปอย่างสิ้นเชิง และบทบาทของครูอาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ครู
ที่รักศิษย์ เอาใจใส่ศิษย์ แต่ยังใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆ จะไม่ใช่ครูที่ทาประโยชน์แก่ศิษย์อย่างแท้จริง กล่าวคือ ครู
ที่มีใจแก่ศิษย์ยังไม่พอ ครูเพื่อศิษย์ต้องเปลี่ยนจุดสนใจหรือจุดเน้นจากการสอน ไปเป็นเน้นการเรียน (ทั้งของศิษย์
และของตนเอง) ต้องเรียนรู้และปรับปรุงรูปแบบการเรียนรู้ที่ตนจัดให้แก่ศิษย์ด้วย ครูเพื่อศิษย์ต้องเปลี่ยนบทบาท
ของตนเองจาก “ครูสอน” (Teacher) ไปเป็น “ครูฝึก” (Coach) หรือ “ผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ ”
(Learning Facilitator) และต้องเรียนรู้ทักษะในการทาหน้าที่นี้ โดยรวมตัวกันเป็นกลายเพื่อเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องที่เรียกว่า PLC (Professional Learning Community) (สุทัศน์ สังคะพันธ์, 2556)
ครูในศตวรรษที่ 21 ต้องยึดหลังสอนน้อย เรียนมาก การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวข้ามสาระวิชา
ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะเพื่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” (21stCentury Skills) ที่ครูสอนไม่ได้ นักเรียนต้องเรียน
เอง หรือพูดใหม่ว่าครูต้องไม่สอนแต่ต้องออกแบบการเรียนรู้ และอานวยความสะดวก (Facilitate) ในการเรียนรู้
ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทา แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง ซึ่งการ
เรียนรู้แบบนี้เรียกว่า PBL (Project-Based Learning)
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จากกรอบแนวคิดเชิงมโนทัศน์สาหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คณะผู้วิจัยจึงเน้นการให้ความสาคัญกับ
ผู้สอนเป็นหลัก เนื่องจากต่อให้สภาพการจัดการเรียนการสอน หรือวิธีการสอนจะมีรูปแบบเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
เพื่อให้ทันต่อโลกแห่งศตวรรษที่ 21 แต่อย่างไรก็ตามผู้สอนก็ยังคงความสาคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอน
เพราะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นให้ผู้สอนเป็นครูฝึก (Coach)ซึ่งหากครูฝึกขาดประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามโลกแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แล้วนั้น ผู้สอนก็ไม่สามารถเป็นครูฝึกที่จะนา
ผู้เรียนสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพได้เช่นกัน ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่การศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นที่ตัวผู้สอนเป็นหลัก

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีในศตวรรษที่ 21
2.2 เพื่อเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจาแนกตาม
เพศ ตาแหน่งงาน แผนกวิชา ประสบการณ์สอนและวุฒิการศึกษา

3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 ครูที่เพศแตกต่างกัน มีการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกัน
3.2 ครูที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกัน มีการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกัน
3.3 ครูในแผนกวิชาต่างกัน มีการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกัน
3.4 ครูที่มีประสบการณ์สอนต่างกัน มีการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกัน
3.5 ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แตกต่างกัน

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากแนวคิดเชิงมโนทัศน์สาหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในการสร้างทักษะการเรียนรู้ (Model of
21stCentury Outcomes and Support Systems) ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเนื่องด้วยเป็นแนวคิดที่เน้นผลลัพธ์
ที่เกิดกับผู้เรียน (Student Outcomes) ซึ่งมีผลมาจากการเรียนการสอน การพัฒนาครู จึงได้กรอบแนวคิดการวิจัยได้
ดังภาพประกอบที่ 1 ดังนี้
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สังคมและสิ่งแวดล้อม

เพศ
ตาแหน่งงาน
แผนกวิชา
ประสบการณ์การสอน
วุฒิการศึกษา

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

5. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบสภาพการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (21st Century
Learning Framework) ของครู วิท ยาลั ย อาชี วศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี จ าแนกตามเพศ ต าแหน่ ง งาน แผนกวิ ช า
ประสบการณ์สอนและวุฒิการศึกษา ซึ่ง การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning
Framework) สามารถสังเคราะห์ได้ 4 ด้าน คือ (1) การมุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ พัฒนางานจากความคิด
(Criticality-Based Instruction) (2) การมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานใหม่(Creativity-Based Instruction)
(3) การมุ่งเน้นสร้างให้ผู้เรียนมีผลผลิตด้วยตนเอง(Productivity-Based Instruction) และ (4) การมุ่งเน้นความ
รับผิดชอบที่มีความสานึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(Responsibility-Based instruction)
5.1 ประชากร
ประชากร ได้แก่ ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีปีการศึกษา 2557 จานวนครู 69 คน
5.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
จานวน 4 เดือน (กันยายน – ธันวาคม 2557) คือ ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอน และเปรียบเทียบ
สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การประเมินสภาพการจัดการเรียนการสอน มี 4 ด้าน
(1) การมุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ พัฒนางานจากความคิด(Criticality-Based Instruction)
(2) การมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานใหม่(Creativity-Based Instruction)
(3) การมุ่งเน้นสร้างให้ผู้เรียนมีผลผลิตด้วยตนเอง(Productivity-Based Instruction)
(4) การมุ่งเน้นความรับผิดชอบที่มคี วามสานึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(ResponsibilityBased instruction)
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ส่วนที่ 3 การแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
การหาคุณภาพเครื่องมือ มีค่าความตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คนพิจารณา มีค่า IOC > 0.5
5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตนเอง จากแบบสอบถามเพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณโดยใช้สถิติ
เชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติที่ใช้ใน
การทดสอบสมมติฐานได้แก่ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)ในการ
เปรียบเทียบเชิงอนุมาน

6. สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
6.1 สภาพการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมาก
ทั้งภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.72 และรายด้านคือด้านการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ พัฒนางานจากความคิดมีค่าเฉลี่ย
3.78 ด้านการมุ่งสร้างให้ผู้เรียนมีผลผลิตด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ย 3.75 ด้านการมุ่งเน้นความรับผิดชอบที่มีความสานึก
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย 3.72 และด้านการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานใหม่มีค่าเฉลี่ย 3.63
6.2 จากการเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของครูที่มีเพศ ตาแหน่งงาน แผนกวิชา
ประสบการณ์สอน และวุฒิการศึกษา ต่างกันสรุปได้ดังนี้
6.2.1 ครูเพศชายและเพศหญิงมีการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน
6.2.2 ครูที่มีตาแหน่งงานแตกต่างกันมีการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน
6.2.3 ครูในแผนกวิชาต่างกันมีการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ไม่แตกต่างกัน
6.2.4 ครูที่มีประสบการณ์สอนต่างกันมีการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ด้านการมุ่งสร้าง
ให้ผู้เรียนมีผลผลิตด้วยตนเองและด้านการมุ่งเน้นความรับผิดชอบที่มีความสานึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้ น มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
6.2.5 ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในภาพโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และแตกต่างกันด้านการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ พัฒนางาน
จากความคิด และด้านการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานใหม่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7. อภิปรายผล
จากสรุปการวิจัยสามารถนาประเด็นต่าง ๆ มาอภิปรายผล ได้ดังนี้
7.1 สภาพการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี อยู่ในระดับ
มากทั้งภาพโดยรวมและรายด้านทั้ง 4 ด้าน แสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีมีการตื่นตัวในเรื่องของ
การเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งศตวรรษที่ 21จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์ พัฒนางาน
จากความคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่มีความสานึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของต้นสังกัด
คือสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (2556) ที่ได้กาหนดนโยบายการพัฒนา 4 มิติ เพื่อสร้างโอกาสทาง
การศึกษา พัฒนาคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพทางการบริหาร สานความร่ว มมือ คือ มิติที่ 1 การสร้างโอกาสทาง
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การศึกษา มิติที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษา การเรียนการสอน และครู มิติที่ 3 การสร้างประสิทธิภาพ
ในด้านการบริหารจัดการ มิติที่ 4 ความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งผลของการดาเนินงานส่งผลให้มีการ
พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด ทาสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการวิชาชีพ ซึ่งมี
การจัดประกวด การเผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้สถานศึกษาในสังกัดมี การพัฒนาอย่างรวดเร็ว และ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีเป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างมากมาย
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธันยวิช ขันธมะ และ ปวีณา จันทร์สุข (2556: 108-109)
เรื่องโครงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างทั กษะแห่งศตวรรษที่ 21ของเด็กและเยาวชนไทย เพื่อเตรียมความ
พร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียนพบว่าสิ่งสาคัญที่จะช่วยยกระดับการจัดการการศึกษาของไทยให้แข่งขันได้ในโลกนั้น
จะต้องมุ่งเน้นที่การพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะทางด้านต่างๆมากกว่าการมีความรู้ด้า นวิชาการเพียงอย่างเดียว ต้องมี
การปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบที่ให้ความสาคัญกับ “กระบวนการเรียนรู้สาคัญกว่า
ความรู้” และ “กระบวนการหาคาตอบสาคัญกว่าคาตอบ” การจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ
สาคัญในด้านต่างๆ ที่จาเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับการเรียนรู้เนื้อหาวิชาการผู้เรียนได้เรียนรู้
จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง ครูและผู้เรียนได้วางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งนอกจากช่วย
พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะและวิชาการแล้ว การจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนนี้จะช่วยให้ผู้เรีย นสามารถเชื่อมโยง
ห้องเรี ยนกับโลกจริง เข้าด้ วยกัน และสอดคล้องกับ พุท ธ ธรรมสุนา (2554: 101) ศึกษาเรื่องผลิตและพัฒนา
กาลังคนอาชีวศึกษาอย่างไรให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมพบว่า กระบวนการพัฒนาศักยภาพ
กาลังคนผ่านระบบอาชีวศึกษา และระบบคุณวุฒิวิชาชีพขั้นตอนจะเริ่ มจาก ศึกษาสมรรถนะกาลังคนที่ต้องการ
ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อนามากาหนดมาตรฐานอาชีพซึ่งจะวิเคราะห์ถึงความรู้ทักษะ การประยุกต์ใช้
ความรู้ทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์แล้วนาไปกาหนดมาตรฐานการทางานในระบบแรงงาน และนาไป
ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาในระบบการศึกษา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรอาชีวศึกษา ภายใต้
มาตรฐานอาชีพ สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา จากภาคส่วนต่างๆ
ทั้งสมาคมวิชาชีพ สถานประกอบการ/องค์การผู้ใช้กาลังคนและสถาบันการศึกษา/ผู้ผลิตกาลังคน เร่งรัดพัฒนาครู
วิชาชีพให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยีและทักษะการปฏิบัติงาน เพื่อจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาให้ได้คุณภาพ และ ทิพวัลย์ ขันธมะ (2557:32) ศึกษาเรื่องการเรียนบนเว็บแบบผสมผสานกับการสร้าง
ชุมชนแห่งการสืบเสาะ พบว่า การเรียนบนเว็บแบบผสมผสานควรคานึงถึงการสร้างชุม ชนแห่งการสืบเสาะ
เพื่อให้เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการเรียน
การสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการสืบเสาะ
และส่งเสริมการเรียนในแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้สามารถตอบสนองรูปแบบของการเรียนการสอน
ของผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคลที่แตกต่างได้ สามารถเรียนได้ไม่จากัดเวลาไม่จากัดสถานที่ในการ
เรียน ซึ่งผู้เรียนสามารถมีการสื่อสารกันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้สอนได้ ทาให้ผู้เรีย นเกิดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่ าต่อเนื่องตลอดชีวิต นอกจากนี้ยั ง
สอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช (2555: 135) ได้กล่าวถึงสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 ว่าครูในศตวรรษที่ 21 ต้องมี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายอย่างมีนวัตกรรม ต้องสร้างนวัตกรรมต่อทุกสิ่งทุกอย่าง
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ในชีวิต ซึ่งนอกจากนี้เด็กยุคใหม่เจเนอเรชั่น (Generations) เป็นพวกที่ชอบใช้อินเทอร์เน็ต ครูจาเป็นต้องเรียนรู้
และเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่เป็นอยู่อย่างสิ้นเชิง จพต้องมีทักษะด้านสารสนเทศ การสื่อสารและเทคโนโลยี เพื่อการ
จัดการเรียนรู้และยังสามารถวัดและประเมินผลแบบ Formative หรือ Empowerment evaluation ได้
7.2 ครูที่มีประสบการณ์สอนต่างกันมีการจัดการเรียนการสอนในด้านการมุ่งสร้างให้ผู้เรียนมีผลผลิต
ด้วยตนเองและด้านการมุ่งเน้นความรับผิดชอบที่มีความสานึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันโดยพบว่าครูที่
มีป ระสบการณ์ ใ นการสอนมากกว่ า 30 ปี มี ร ะดั บ การจั ด การเรี ย นการสอนในด้ านดั ง กล่ าวต่ ากว่ าครู ที่ มี
ประสบการณ์ในการสอนน้อยกว่า 30 ปี ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าครูที่มีประสบการณ์ในการสอน
มากกว่า 30 ปี เป็นผู้ที่มีอายุค่อนข้างมาก ใกล้วัยเกษียณอายุ การรับเทคโนโลยีต่างๆ ค่อนข้างช้า จึงทาให้ระดับการ
จัดการเรียนการสอนต่ากว่ากลุ่มอื่น ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์ และคณะ (2553: 55-56)
ศึกษาเรื่องปัญหาและการใช้นวั ตกรรมการเรี ยนการสอนของอาจารย์ในคณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม พบว่ า
อาจารย์ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี มีปัญหาการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอน เรื่องเจตคติต่อการใช้นวัตกรรมมากกว่า
อาจารย์ที่มีอายุระหว่าง 35-45 ปี และอาจารย์ที่มีอายุระหว่าง 35-45 ปี มีปัญหาการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอน
เรื่องการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมมากกว่าอาจารย์ที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปีนอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ
ชลธิชา เงินมูล (2552: 91-92) ที่ได้ทาการศึกษาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พบว่า ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสบการณ์ในการสอนต่างกันมีระดับ
การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และอภิญญา เหมระ (2544: 63 –64) ที่ได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของครูธุรกิจสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 5 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าการที่ครูที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถและความชานาญในการใช้เทคนิคการสอนต่างๆนั้นส่งผล
ให้ระดับปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนสูงขึ้นไปด้วย
7.3 ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในภาพรวมและด้านการ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ พัฒนางานจากความคิด ด้านการมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานใหม่ แตกต่างกัน
โดยพบว่ากลุ่มที่มีวุฒิการศึกษาระดั บปริญญาโทต่ากว่ากลุ่มอื่น รองลงมาคือระดับปริญญาตรี และปริญญาเอก
ตามลาดับ ซึ่งอาจเป็นเพราะจานวนของครูที่จบปริญญาโทน้อยกว่าปริญญาตรี และส่วนใหญ่เป็นครูสายวิชาชีพที่
มีการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจึงได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบที่เคยปฏิบัติมาจากเดิม ซึ่งผลการศึกษานี้
สอดคล้องกับผลการวิจัยของบรรเลง ศรนิล และคณะ (2548: 135) เรื่องเส้นทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและ
เทคโนโลยี พบว่า ครู-อาจารย์ควรได้รับการพัฒนาทั้งในเชิ งปริมาณและเชิงคุณภาพเนื่องจากการขยายจานวน
สถานศึกษาในช่วงที่ผา่ นมาอย่างรวดเร็วของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงทาให้สถานศึกษา
จานวนมากขาดแคลนครูอาจารย์แม้ว่าจะมีการจ้างครูสมทบ แต่ก็มีลักษณะเป็นการจ้างชั่วคราวจึงทาให้อัตราการ
เข้าออกของครูอาจารย์เหล่านั้นอยู่ในเกณฑ์สูง ขณะเดียวกันครู -อาจารย์ก็ควรได้รับการพัฒนาเพิ่มเติมทั้งในด้าน
ความรู้ในวิชาชีพและทักษะเฉพาะสาขา และสอดคล้องกับ อภิญญา เหมระ (2544: 63 – 64) ที่ได้ศึกษาการจัดการ
เรีย นการสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ที่เน้ นผู้ เรี ยนเป็น ศูน ย์กลางของครูธุรกิจสัง กัด กรมสามัญ ศึกษาเขต
การศึกษา 5 ผลการวิจัยพบว่าครูธุรกิจที่มีวุฒิ ทางการศึกษาและไม่มีวุฒิทางการศึกษามีการจัดการเรียนการสอน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้านการเตรียมการและด้านการดาเนินการแตกต่างกันอย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามลาดับนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ อธิชา จาปาเงิน (2547:81-82) ได้
ทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีผลการวิจัยพบว่า
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนนาร่องและเครือข่ายที่ใช้หลักสูตรการศึกษาพุทธศักราช
2544 ปีการศึกษา 2545 และครูผู้สอนโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรนี้ในปีการศึกษา 2546 มีปัญหาการจัดการเรียนรู้
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางครูผู้สอนจาแนกตามวุฒิการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

8. ข้อเสนอแนะ
8.1ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
8.1.1 คณะผู้บริหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สามารถนาผลการวิจัยในครัง้ นี้ไปปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
8.1.2 ครูทราบถึงสภาพการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
8.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่อไป
8.2.1 ควรทาการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่สงผลต่อการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ 21
กับสถานศึกษาอื่น เนื่องจากสถานศึกษาแต่ละแห่งปัจจัยและบริบทที่แตกต่างกัน
8.2.2 ควรมีการใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพื่อจัดองค์ประกอบปัจจัยที่
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ 21เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ต้องอาศัยจานวน
กลุ่มจานวนมาก ทาให้ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือ และมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง
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บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้การเรียนรู้ร่วมกันที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้การเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน ใช้แบบแผนการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยพยายามอธิบายถึงการใช้การเรียนรู้
ร่วมกันในกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา ITB 372 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา ITB 372 ภาษาอังกฤษ
สาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ปี การศึกษา 1/2556 ทั้งหมดจานวน 47 คน โดยใช้ แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่ม
ทดลองหนึ่งกลุ่ม ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One group pretest-posttest design) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามวัด ความพึง
พอใจ (Questionnaire) หลังจากนั้นได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที ผลการวิจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันจะ
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น ส่วนผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของนักศึกษา พบว่า
มีความความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับ “มาก” จากข้อเสนอแนะของผู้เรียนที่เข้า
ร่วมการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน พบว่าการเรียนการสอนด้วยวิธีนี้เป็นการเรียนแบบกลุ่ม ซึ่งสามารถช่วย
ให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาการเรียนได้ดียิ่งขึ้น เพราะสามารถแลกเปลี่ ยนความรู้และความคิดเห็นกันได้ พร้อม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถทางานอย่างเป็นทีม
คาสาคัญ : การจัดการเรียนการสอน, เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน,ความพึงพอใจ
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ABSTRACT
This Quasi-Experimental research was proposed to study the effectiveness of collaborative learning as
it relates to learning outcomes in ITB 372 English for International Business Communication. The research was
also extended to investigate on opinions and satisfactions regarding to collaborative learning technique
approach used in the class. The research methodology was one group pretest-posttest design. The population of
this study is 47 students who enrolled in ITB 372 English for International Business Communication, first
semester in 2013 academic year. In this study, all of the populations were corrected the data by scoring
formative tests and questionnaire, a computer package was used to calculate statistics such as percentage, mean,
standard deviation and t – test dependence sample. The results of the study show that the participated students
significantly improve their knowledge in the area of English for International Business Communication. There
were higher significant scores of pretest-posttest average score at 0.05 confirming the increase in effect of
learning achievement. Regarding to student satisfactions, the average level of satisfaction is in “good level”.
Students also expressed the useful opinions that research based collaborative learning have enhanced and
promoted the critical thinking, systematic planning, student satisfaction with the learning experience, positive
attitude toward the subject matter, self-esteem in students, team work and better understanding in English for
International Business Communication.
KEYWORDS: Instructional Practice, Collaborative Learning Technique, Learning Achievement, Satisfaction

1. ความเป็นมาและความสาคัญของการวิจัย
การจัดการเรียนการสอนในวิชา ITB 372 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ สาเหตุ
หลักของการที่ผู้เรียนไม่ประสบผลสาเร็จในการเรียนรู้และไม่ได้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ดีพอ นอกจากการที่
ผู้ เ รี ย นมี ค วามรู้ ความสามารถในทั กษะทางภาษาอั ง กฤษจ ากั ด แล้ ว อี ก ส่ ว นหนึ่ ง มาจากผู้ ส อนและการจั ด
กระบวนการเรียนการสอน โดยแท้จริงแล้ววิธีการเรียนการสอนของผู้สอนเป็นส่วนสาคัญที่มีอิทธิพผลต่อผลการ
เรี ย นรู้โ ดยตรง ในช่วงหลายปี ที่ผ่ านมาการเรี ย นการสอนได้ ให้ ค วามสนใจกับ แนวคิ ดการเรี ย นรู้ร่ วมกัน
Collaborative Learning ซึ่งพัฒนามาจากปรัชญาของการสร้างความรู้โดยกระบวนการทางสังคมว่าสามารถ
กระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ได้ (Oxford, 1997) การเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนความคิดในกลุ่มเล็ก ไม่ใช่การเพิ่มความน่าสนใจของผู้มีส่วนร่วม แต่จะสนับสนุนการคิดวิเคราะห์
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน เป็นโอกาสที่จะปลูกฝังให้เกิดการอภิปรายกัน มีความรับผิดชอบกับการ
เรียนรู้ของตนเอง (Johnson and Johnson, 1986) ด้วยบทบาทและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนจะมี
ลั กษณะที่ สร้ า งขึ้ น ร่ วมกัน เรี ย นรู้ ร่ ว มกัน เปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาร่ วมกัน (Wiesema,2000) ด้ วยพื้ น ฐาน
แนวความคิดว่าผู้สอนไม่ได้เป็นเพียงแหล่งความรู้แหล่งเดียว ไม่มีทางเป็นไปได้ว่าผู้สอนคนเดียวจะรู้ทุกสิ่งทุก
อย่ าง นอกจากนั้น แนวคิ ด การเรี ยนรู้ ร่วมกันเป็ น วิธีการที่ จ ะพัฒ นาห้อ งเรี ย นให้ เ ต็ มไปด้ วยผู้ เ รีย นที่ มีค วาม
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กระตือรือร้นและมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น ให้ผู้เรียนใช้ความคิด และรู้จักไตร่ตรองความคิดของตน ผู้เรียนจะไม่ใช่
ฝ่ายรับข้อมูลจากผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว แต่มีส่วนร่วมในกระบวนการ ดัง นี้ จึ ง มี ความต้อ งการพั ฒ นาการจั ด การ
เรียนการสอนให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยทาการศึกษาเครื่องมือที่จะใช้ในการจัดการเรียน
การสอนด้วยวิธีการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้แตกต่างกัน มุ่งพัฒนาให้มีความสามารถในการเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความสามารถตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการใช้การเรียนรู้ร่วมกันที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ในรายวิชา ITB 372 ภาษาอังกฤษ
สาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้การเรียนรู้ร่วมกัน ในรายวิชา รายวิชา ITB 372
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย
Johnson and Johnson (1986), พิมพันธ์ เตชะคุปต์ (2544) และ อมรวิชช์ นาครทรรพ (2550) ได้ศึกษา
แนวคิดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนแบบเรียนรู้ร่วมกัน ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การจัดกระบวนการเรียนการสอน เป็น
ส่วนสาคัญที่มีอิทธิพลต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนที่เหมาะสมแก่สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ย่อมส่งผลให้การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ การบูรณาการเรียนการสอนอันเกิดจากเปลี่ยนแปลงเทคนิคการสอน จะ
ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจและศักยภาพของตน โดย
ผู้ เ รี ย นสามารถศึ ก ษาค้ น คว้ า หาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม นอกจากห้ อ งเรี ย นได้ ทั้ ง จากบุ ค คล ประสบการณ์ สั ง คม
สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่นๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง และได้
ลงมือปฏิบัติจริง โดยมีผู้สอนเป็นเพียงผู้คอยอานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถพัฒนา
ตนเองจะเป็นการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณค่าต่อผู้เรียนในระยะยาว
ผลงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้แก่ Brown (2007) ศึกษาหาความคิดเห็นและ
มุมมองของนักศึกษาในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ที่มีต่อการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) จากนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 จานวน300 คน University of Botswana ที่ลงเรียนวิชา English for Academic Purposes (EAP) โดยใช้
วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Randomly sampled ) จากทั้งหมด 6 คณะคือ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และ ศึกษาศาสตร์ ทาการศึกษาในเชิงลึกโดยใช้การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
เพื่อเก็บข้อมูลในแง่มุมทัศนคติความรู้สึกต่อกระบวนการเรียนรู้ และความรู้ที่ได้รับ จากการวิเคราะห์ผลข้อมูล
พบว่า นักศึกษาได้รับผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น มีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น พัฒนาทักษะการสื่อสารกับและแก้ไข
ปัญหา ( Communication and Problem-solving skills) และความสามารถในการปฎิสัมพันธ์กับสังคมหรือ ผู้อื่น
นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยของ เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2552 )ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนบนเว็บเชิง
บูรณาการระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการเรียนด้วยการนาตนเองของนักศึกษา
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ระดับปริญญาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ รูปแบบการเรียนบนเว็บเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับ
การเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมการเรียนด้วยการนาตนเอง พบว่านักศึกษาปริญญาบัณฑิตที่เรียนตามรูปแบบการ
เรียนที่พัฒนาขึ้นมีคะแนนการนาตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
นักศึกษามีความคิดเห็นว่าการเรียนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
โดยการศึกษาผลของการใช้การเรียนรู้ร่วมกันที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชา ITB 372
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ในครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน แบบการวิจัยกึ่ง
ทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยพยายามอธิบายถึงการใช้การเรียนรู้ร่วมกันในกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยใช้ แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มทดลองหนึ่งกลุ่ม ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One group
pretest-posttest design) การวิจัยมีแบบแผนการวิจัยดังนี้
Pretest
T1

Treatment
X

Posttest
T2

T1 คือ การสอบก่อ นที่จะจัด การทดลอง (Pretest), X คือ การจัดการเรียนรู้แ บบเรียนรู้ร่วมกัน
(Treatment) และ T2 คือ การสอบหลังจากที่จัดการทดลอง (Posttest) โดยการทดสอบตัวแปรตามก่อนมีการใช้
วิธีการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน และทาการทดสอบตัวแปรตามซ้ากับกลุ่มตัวอย่างอีกครั้ง ผลที่ได้จากการทดสอบ
ทั้งสองครั้งจะนามาเปรียบเทียบกันเพื่อพิจารณาว่า วิธีการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันมีผลต่อตัวแปรตามหรือไม่

4. วิธีการดาเนินวิจัย
4.1 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา ITB 372 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ปีการศึกษา 1/2556 ทั้งหมดจานวน 47 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผู้วิจัยสอนเป็นการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)
4.2 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรต้น คือวิธีการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ร่วมกันในกิจกรรมการ
เรียนการสอน ในรายวิชา ITB 372 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ปีการศึกษา 1/2556 ตัวแปรตาม คือ
(1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา (2) ความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบการเรียนรู้ร่วมกัน
4.3 ระยะเวลาของการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการสารวจและเก็บข้อมูลนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 เป็นระยะเวลา 4 เดือน คือเดือนกันยายน พ.ศ.2556 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2556
4.4 เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย
(1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือแบบแผนการเรียนรู้ รายวิชา ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจระหว่าง
ประเทศ โดยทาการศึกษาจากหลักสูตร เอกสาร ตารา ขอบข่าย โครงสร้าง เนื้อหา คาอธิบายรายวิชาและแผน
กิจกรรมที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันมีดังนี้ การสร้างกลุ่มทางาน (group work) เพื่ออภิปราย หรือที่เรียกว่ า
เทคนิคสาหรับการอภิปราย (Techniques for Discussion) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน โดยใช้วิธี Buzz
Groups อภิปรายกันถึงคาถามที่ได้รับมอบหมายภายในชั้นเรียน เทคนิคสาหรับการแก้ปัญหา (Techniques for
Problem solving) พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้วิธี Group Investigation ให้ผู้เรียนไปสืบค้นหา
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ข้อมูลกันเป็นกลุ่มจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และกิจกรรมการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท (Reciprocal Teaching) คือ
หลังจากที่ผู้เรียนไปสืบค้นหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆแล้วมาสวมบทบาทเป็นผู้สอนในชั้นเรียนเพื่อถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนความรู้ โดยมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้เรียนด้วยกัน วิธีที่เลือกใช้สาหรับเทคนิคนี้คือ Jigsaw ที่พัฒนาเกี่ยวกับ
หัวข้อ และใช้สอน กับคนอื่น จูงใจให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการอย่างลึกซึ้งและเพียงพอที่จะสอนผู้อื่นในกลุ่ม
(2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และการหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
2.1 แบบทดสอบวัดความรู้ในเนื้อหาวิชาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีลักษณะเป็นแบบปรนัยและอัตนัย
จานวน 6 แบบทดสอบ ในเนื้อหาการเรียน เรื่อง Incoterms, Letter of Credit ,Bill of Exchange, Invoice, Bill of
Lading และ E-Commerce ซึ่งมีความยากง่ายเทียบเคียงได้กับข้อสอบกลางภาคและปลายภาค รายวิชา ITB 372
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ประจา ภาคการศึกษาที่ 1/2556 โดยได้รับการตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความสอดคล้องกับเนื้อหา (Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ จานวน
3 ท่านได้รับการประเมินว่าเหมาะสมต่อการทดสอบความรู้ในเรื่องความรู้เพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน ในการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างแบบความพึงพอใจ จานวน 8 ข้อ เป็น Likert Scale 5 Scales และ Open ended เพื่อถาม
ข้อเสนอแนะ ได้รับการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
และนาแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์แล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงจานวนวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีการ
คานวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach Alpha Coefficient: α) ซึ่งในที่นี้ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเท่ากับ 0.915
4.5 การรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึ กษาทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชา ITB 372 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ประจา ภาคการศึกษาที่ 1/2556 สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การทดสอบค่าที ชนิดกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test Dependent) สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัยมีดังนี้ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ของ
คะแนนจากแบบทดสอบวัดความรู้ในเนื้อหาวิชา ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยนามาแปล
ความหมายตามเกณฑ์ที่กาหนด และความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างสัมพันธ์กัน ใช้สถิติทดสอบที
(t – test Dependence Sample) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ITB 372 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจ
ระหว่างประเทศ โดยการทดสอบที่ระดับความมีนัยสาคัญ 0.05 และการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน และวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนที่
เป็นข้อเสนอแนะ
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5. สรุปผลการวิจัย
5.1 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ ข องผู้ เรี ย น ผลการวิ เ คราะห์ จ ากแบบทดสอบก่อ นการเรี ย น และ
แบบทดสอบหลังเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้ร่วมกัน ในเรื่อง Incoterms, Letter of Credit, Bill of
Exchange, Invoice, Bill of Lading และ E-Commerce ทั้งหมด 6 ครั้ง ครั้งละ 10 คะแนน โดยมีผลการวิจัยดังนี้
(1) เรื่อง Incoterms เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และคะแนน
ทดสอบหลังการเรียน (Post-test) ด้วยการทาสอบ t-test พบว่าก่อนเรียนผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนน = 1.70 และ
S.D. = 2.68 หลังจากใช้การเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้น = 8.54 และ S.D. = 0.96 การเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 (t = 16.64, df 36, P = .000)
(2) เรื่อง Letter of Credit เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และคะแนน
ทดสอบหลังการเรียน (Post-test) ด้วยการทาสอบ t-test พบว่าก่อนเรียนผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนน = 7.17 และ
S.D. = 1.87 หลังจากใช้การเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้น = 8.72 และ S.D. =1.79 การเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 (t = 8.66, df 46, P = .000)
(3) เรื่อง Bill of Exchange เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และ
คะแนนทดสอบหลังการเรียน (Post-test) ด้วยการทาสอบ t-test พบว่าก่อนเรียนผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนน = 8.29
และ S.D. = 1.51 หลังจากใช้การเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้น = 9.46 และ S.D. =0.58 การ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 (t =4.49, df 27, P = .000)
(4) เรื่อง Invoice เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และคะแนนทดสอบ
หลังการเรียน (Post-test) ด้วยการทาสอบ t-test พบว่า ก่อนเรียนผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนน = 3.78 และ S.D. =
2.57 หลังจากใช้การเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้น = 9.71 และ S.D. =0.59 การเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 (t = 14.83, df 44, P = .000)
(5) เรื่อง Bill of Lading เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และคะแนน
ทดสอบหลังการเรียน (Post-test) ด้วยการทาสอบ t-test พบว่าก่อนเรียนผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนน = 4.34 และ
S.D. = 1.38 หลังจากใช้การเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้น = 8.41 และ S.D. = 1.34 การเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 (t = 19.83, df 44, P = .000)
(6) เรื่อง E-Commerce เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และคะแนน
ทดสอบหลังการเรียน (Post-testด้วยการทาสอบ t-test พบว่าก่อนเรียนผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนน = 7.95 และ S.D.
= 2.59 หลังจากใช้การเรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้น = 9.86 และ S.D. = 0.40 การเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 (t =5.18, df 44, P = .000)
แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนในเรื่อง Incoterms, Letter of Credit, Bill of Exchange, Invoice, Bill of Lading และ E-Commerce
ดีขึ้น
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ตารางที่ 1 สรุป ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนและหลังการเรียน จากคะแนนรวม
ทั้งหมด 6 ครั้ง โดยใช้ข้อมูลเพียงผู้เข้าร่วมการทดสอบครบทุกครั้ง
คะแนน
ก่อนเรียน (Pre-test)
หลังเรียน (Post-test)

34.34
55.89

S.D.
6.54
1.87

Post - Pre
21.55

Df
21

t
16.90

P-value
0.000

เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และคะแนนทดสอบหลังการเรียน (Posttest) ด้วยการทาสอบ t-test พบว่าก่อนเรียนผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนน = 34.34 และ S.D. = 6.54 หลังจากใช้การ
เรียนรู้ร่วมกัน ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงขึ้น = 55.89 และ S.D. = 1.87 การเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ .05 (t =16.90, df 21, P = .000) แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรี ยนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันจะ
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโดยรวมสูงกว่าก่อนการเรียนรู้ร่วมกัน
5.2 ผลสาหรับความพึงใจในการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้การเรียนรู้ร่วมกัน พบว่า ผู้ที่
ตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยการเรียนรู้ร่วมกัน ในรายวิชา ITB
372 ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ อยู่ในระดับ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ = 4.25 และ S.D.
=0.44โดยมี ค่ าเฉลี่ ย อาจารย์ เ ปิด โอกาสให้ นั กศึ กษาได้ ซักถาม แสดงความคิ ด เห็ น ให้ ค าแนะน า และรั บ ฟั ง
ข้อคิดเห็นของนักศึกษาที่แตกต่างหรือขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มมากที่สุดคือ 4.44 รองลงมาคือ เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใช้ในกิจกรรมมีความเหมาะสมในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และ อาจารย์ใช้คาถามหรือกิจกรรม
สนับสนุนที่กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์หรือวิจารณ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และ 4.39 ตามลาดับ ส่วนค่าเฉลี่ยใน
เรื่องกิจกรรมนี้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้นอยู่ในระดับน้อยที่สุดคือ 4.00 ซึ่งยังคงอยู่ในระดับ
มากเช่นกัน
5.3 ความคิดเห็นของผู้เรียนในข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน
พบว่าปัญหาส่วนใหญ่คือการเรียนการสอนในวิชานี้จะใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนทั้งหมด จึงอาจทาให้
ผู้เรียนซึ่งเป็นนักศึกษาภาคภาษาไทยและมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่ไม่ดีพอ เกิดปัญหาในการเข้าใจเนื้อหาได้
จึงเห็นได้ว่า ภาษาอังกฤษคืออุปสรรคที่สาคัญที่สุด ในขณะที่ผู้เรียนบางส่วนมีความเห็นว่าควรนาวิธีการใหม่
หรือกิจกรรม เทคนิคอื่นๆมาประยุกต์ใช้เพิ่มเติมควบคู่เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และควรมอบหมายงาน
ที่ท้าทายมากกว่าเดิม ส่วนข้อดีของการเรียนโดยใช้วิธีการเรียนรู้ร่วมกัน พบว่าการเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ เป็นการ
เรียนแบบกลุ่ม ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาการเรียนได้ดียิ่งขึ้น เพราะสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และ
ความคิดเห็นกันได้ พร้อมส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถทางานอย่างเป็นทีมได้

6.อภิปรายผล
6.1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น
อย่างเห็นได้ชัด มีการคิดวิเคราะห์และนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ดีขึ้นซึ่งเป็นไปตามทฤษฏีการเรียนรู้ที่กล่าวว่า
เมื่ อ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ภายในห้ อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปในเชิ ง บวกจะส่ ง ผลให้ พ ฤติ ก รรมการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น
เปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่กระตือรือร้นศึกษาค้นหาความรู้มากขึ้น ผู้เรียนจะมีประสิทธิภาพในการเรียนรู้สูงขึ้นเมื่อ
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ให้ทางานหรือเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นกลุ่มมากกว่าการเรียนรู้ด้วยตนเองเพียงลาพัง เพราะแต่ละคนในกลุ่มมีพื้น
ฐานความรู้ ความสามารถในการเข้าใจ และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน จึงทาให้การแลกเปลี่ยนความรู้ผ่าน
รูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบเรียนรู้ร่วมเกิดผลการเรียนรู้ในเชิงบวก (Vygotsky,1986) จากการวิจัยผู้วิจัยพบว่า
การเรียนรู้ร่วมกันเสริมสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเพื่อก่อเกิดความรู้กันอย่างเป็น
ที ม ส่ วนผู้ เ รี ย นมี ค วามเห็ น ว่ าการเรี ย นรู้ แ บบเป็ น กลุ่ ม นี้ สามารถช่ วยให้ ผู้ เ รี ย นเข้ าใจเนื้ อ หาการเรี ย น และ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะการปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน หรือ ระหว่างผู้ เรีย นด้ วยกันเอง โดยบทบาทของผู้สอนเปลี่ ยนแปลงไป จากผู้ บรรยายเป็นผู้ คอย
เสนอแนะ และบทบาทผู้เรียนจากแข่งขันกันได้เปลี่ยนเป็นช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถึงแม้บางครั้งวิธีการเรียนการ
สอนนี้ อ าจจะท าให้ ใ ช้ เ วลามากขึ้ น แต่ ค วามพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นก็ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ
ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน (Turnure and Zeigler 1958)
6.2 ผลการเรีย นรู้ข องผู้ เรีย นหลั งจากใช้ การเรีย นการสอนแบบเรี ยนรู้ ร่วมกัน ในวิ ชา ITB 372
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนแบบใช้การ
เรียนรู้ร่วมกันนั้นว่าช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนมายิ่งขึ้น ทั้งที่เกิดจากการปรึกษาในชั้นเรียนและ
การปรึกษาผ่าน Social Media เช่น Facebook เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัย Zapatero, Maheshwari, and Chen
(2012) พบว่า ผู้เรียนมีความรู้ เนื้อหาวิชาเป็นที่น่าพอใจ สามารถทางานกันได้อย่างเป็นทีม และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้อยู่ในระดับที่ดีเป็นส่วนใหญ่ เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และ
คะแนนทดสอบหลังการเรียน (Post-test) ด้วยการทาสอบ t-test พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วม สูงขึ้นกว่าคะแนนก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าในเนื้อหาวิชาและสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.3 ความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาที่ มีต่ อ การใช้ การเรี ย นรู้ร่ ว มกัน ในรายวิ ช า รายวิ ช า ITB 372
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้ร่วมกันมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่
ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น ให้คาแนะนา และรับฟัง ข้อคิดเห็นของผู้เรียนที่
แตกต่างหรือขัดแย้งกัน ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในกิจกรรม ประกอบด้วย กลุ่ม Facebook, Camtasia และ
e-learning มีความเหมาะสม เพราะทาให้ผู้เรียนสามารถสอบถามความสงสัยในเนื้อหาวิชาความรู้ แลกเปลี่ยน
ความรู้ และทบทวนการเรียนการสอนได้สะดวก จึงทาให้ความพึงพอใจของผู้เรียนเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้นจะเห็น
ได้ว่าผู้สอนเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน การใช้
คาถามหรือกิจกรรมสนับสนุนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์หรือวิจารณ์ จะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจใน
การเรียนรู้เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับสูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล (2554) ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและ
การเรียนรู้เป็นทีมผ่านการใช้การเรียนแบบผสมผสาน (Blended Learning) กระบวนการเรียนที่ผสมผสานระหว่าง
การเรียนแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face : F2F) กับการเรียนแบบออนไลน์ (Online) ผ่านบล็อก หรือ Webboard
และการใช้เทคนิคการเรียนร่วมกัน (Learning Together Technique) พบว่ารูปแบบการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้
เทคนิคการเรียนร่วมกันด้วยกรณีศึกษาและเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ต่างกัน ดีกว่าการเรียนแบบดั้งเดิมที่
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ผู้เรียนฟังบรรยายอย่างเดียว มีความสามารถในการแก้ปัญหาหลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง รวมทั้งความพึงพอใจ
ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้
(1) ผลการวิจัยครั้งนี้ทาให้ได้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบใช้การเรียนรู้ร่วมกัน สาหรับ
รายวิชาทางสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งในสาขาบริหารธุรกิจยังมีอีกหลายรายวิชาที่สามารถนาวิธีการเรียนการสอนนี้ไป
ประยุกต์ใช้ได้
(2) ขนาดของกลุ่มเรียนไม่ควรมีขนาดที่ใหญ่เกินไปและจะมีป ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อจานวน
ผู้เรีย นในห้องมี ขนาดที่เ ล็กลง กิจ กรรมต่างๆที่น ามาใช้ควรเลื อกใช้ ที่ทาให้ผู้ เรียนเกิด ความสนุกสนานและ
กระตือรือร้น เพื่อให้ผู้เรียนกล้าที่ จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกัน อย่างเต็มที่ การประเมิณและวัดผลการเรียนรู้
ควรใช้ทั้งแบบเป็นกลุ่มและรายบุคคล ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามหัวข้อและวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่
แตกต่างกัน
(3) ในส่วนบทบาทของผู้สอนซึ่งเป็นผู้คอยอานวยความสะดวก และให้คาแนะนาในการเรียนรู้
ควรพยายามที่จะสังเกตุผู้เรียนและใช้คาถามเพื่อกระตุ้นในผู้เรียนทุกคนเกิดความสนใจในการเรียนรู้ และใน
บางครั้งผู้สอนเองจะต้องพยายามเดินสารวจและสังเกตุการณ์การอย่างใกล้ชิดกับทุกกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนดาเนินการ
เรียนอย่างตรงวัตถุประสงค์ ไม่ออกนอกขอบเขตเนื้อหา
(4) การทางานเป็นกลุ่มนั้น ต้องมั่นใจได้ว่าคนทุกคนในกลุ่มมีความรับผิดชอบกันอย่างเท่าเทียม ซึ่ง
ผู้เรียนแต่ละคนอาจใช้วิธีการจดบันทึกการทางานและหน้าที่แต่ละอย่างที่ตนทา พร้อมทั้งนาเสนอต่อคนในห้อง
ทั้งหมดอย่างเปิดเผย การเลือกสมาชิกในกลุ่ มควรให้แต่ละคนมีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ที่แตกต่าง
(5) การเรียนการสอนแบบใช้การเรียนรู้ร่วมกันนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย เพราะไม่มีเทคนิคหรือ
รูปแบบการเรียนการสอนแบบไหนที่สมบูรณ์แบบ แต่อย่างไรก็ตามวิธีการเรียนการสอนแบบนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ความรู้เพื่อนามาใช้ได้ เกิดการพัฒนาทักษะและความสามารถในการ
ทางานร่วมกับผู้อื่นด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในเชิงบวกและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในอนาคต
7.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
(1) เนื่องจากข้อจากัดด้านเวลา และทรัพยากร ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยในประเด็น
ความคิดเห็นของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหัวข้อให้มากกว่าขึ้น ตลอดจนพิจารณาพัฒนาใช้เทคนิคใหม่ๆ
เพิ่มเติม เพื่อจะทาให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ในสาขาบริหารธุรกิจมากยิ่งขึ้น
(2) การทาวิจัยในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าผู้สอนได้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เช่นการใช้
Social Media (Facebook), Camtasia และ E-leaning เข้ามาประกอบการเรียนการสอน ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาาหรับการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการเรียนรู้ร่วมกันว่ามีนัยสาคัญ
ต่อการเรียนการสอนในด้านผลการเรียนรู้ ความพึงพอใจหรือประเด็นอื่นมากน้อยเพียงใดต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงสารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่ม
ย่อยในรายวิชา IMG462 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม ในการวิจัยนี้ทาการสารวจจากนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรม ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา รายวิชา IMG462 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม ในภาคการศึกษา
ที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จานวน 20 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ
ประเมินแบบรูบริคและแบบสอบถาม (Questionnaire) หลังจากนั้นได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าสถิติ ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที
ผลการวิจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมในหัวข้อ การพิจารณาการวิเคราะห์ปัญหาทางอุตสาหกรรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อยจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักศึกษาดีขึ้น ส่วนผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย อยู่ในระดับ “มาก”
อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสารวจได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ
เช่ น ควรมี การจั ด กิจกรรมให้ มี เ วลามากขึ้ น และในหั วข้อ อื่ น ๆ ของวิ ชานี้ รวมทั้ ง ควรมี การเข้ าชมสถาน
ประกอบการและใช้ตัวอย่างที่สถานประกอบการใช้จริงในการประกอบการสอน
คาสาคัญ: การจัดการเรียนการสอน, เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ABSTRACT
This survey research was proposed to examine the effect small group discussion technique on student
learning outcome in IMG462 Seminar in Industrial Management. The research was also extended to
investigation on opinions regarding to small group discussion technique approach used in the class.
After collecting 20 samples from students who enrolled IMG462 Seminar in Industrial Management
in the first semester of academic year 2013 by scoring rubrics and questionnaire, a computer package was used
to calculate statistics such as percentage, mean, standard deviation and t – test dependence sample. The results
of the study show that the participated students significantly improve their knowledge in the analyzing of
industrial problems topic. Regarding to student satisfactions, the average level of satisfaction is in “good level”.
The participants also provide useful suggestions for instructional practices. For example, appropriate
suitable time program should be appointed, and would help better understanding of the students by have site
visiting in manufacturing that use many technics to solve the problems.
KEYWORDS: Instructional Practice, Small Group Discussion Technique, Learning Achievement

บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ในหมวด 6 แนวการจัด
การศึกษา มาตรา 22 และมาตรา 24 เน้นการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามความถนัดเต็มศักยภาพ โดยฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการจาก
ประสบการณ์จริง ให้คิดเป็นทาเป็น รักการอ่าน เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง โดยที่เกิดการเรียนรู้ร่ วมกันระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา IMG462 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชา การจัดการ
อุต สาหกรรม คณะบริ หารธุร กิจ มี ป ระเด็ นปั ญหาในการจั ดการเรีย นการสอน เนื่อ งจาก เป็ นรายวิ ชาที่เ ป็ น
การศึกษาเพื่อให้นักศึกษานาความรู้ทางวิชาการที่ได้ศึกษาในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม อาทิ การศึกษา
ผลิตภัณฑ์ การเลือกทาเลที่ตั้ง การวางผังภายใน การจัดกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การจัดการสินค้าคง
คลัง การจัดการโซ่อุปทาน มาสัมมนาวางแผน วิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาในธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ผลิตและบริการ โดยนาเทคนิคต่าง ๆ ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เข้ามาใช้อย่างเป็นระบบ ซึ่งนักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เพราะไม่มีประสบการณ์จริงในการทางาน ทาให้ไม่สามารถใช้
ทฤษฏีที่ได้ศึกษามาในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในธุรกิจอุตสาหกรรมได้ จึงมีความต้องการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนี้ จึงจาเป็นต้องทาการศึกษาเครื่องมือที่จะใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งการใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อยคือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่ วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยการจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ และให้ผู้เรียนในกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ์ในประเด็นที่กาหนดและสรุปผลการอภิปรายออกมาเป็นข้อสรุปของกลุ่ม
(ทิศนา แขมณี, 2548) ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อยในรายวิชาดังกล่าว เพื่อนาผลการวิจัยมาใช้
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ประโยชน์ในการแก้ปัญหาทั้งในด้านการพัฒนาแนวความคิด ความเข้าใจในเนื้อหา และการจัดการเรียนการสอน
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนหลังจากใช้ เทคนิคอภิปรายกลุ่มย่อยในรายวิชา IMG462 สัมมนา
การจัดการอุตสาหกรรม
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินการอภิปรายกลุ่มย่อยในรายวิชา IMG462 สัมมนาการจัดการ
อุตสาหกรรม ระหว่างเพื่อนนักศึกษากับอาจารย์
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อเทคนิคการสอนโดยใช้ อภิปรายกลุ่มย่อยในรายวิชา
IMG462 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. จากการศึกษาการใช้การอภิปรายกลุ่มย่อยในกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา IMG462 สัมมนา
การจัดการอุตสาหกรรม ทาให้ผู้สอนทราบถึงหลักการและวิธีการการใช้การอภิปรายกลุ่มย่อยในการจัดการเรียน
การสอน
2. นาผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา IMG462
สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม

กรอบแนวคิด ทฤษฎี
ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ต่ า งๆเพื่ อ เป็ น กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ โ ดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณภาพของผู้เรียนนั้นนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเองเช่นความพร้อมสติปัญญา
เจตคติและสภาพแวดล้อมอื่นๆแล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ผู้สอนจัดให้ก็นับว่าเป็นสิ่งสาคัญยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรมต่างๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เข้าใจในสิ่งที่ต้องการให้ผู้รู้นั้นนับว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียนดังนัน้
เพื่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการส่งเสริมให้ผู้สอนได้เห็นแนวทางในการสอนให้มีประสิทธิภาพดียงิ่ ขึน้ ความรู้
เรื่องเทคนิคการสอนแนวใหม่จึงมีความจาเป็นที่ผู้สอนควรจะศึกษาเพื่อจะเป็น “ผู้สอนในยุคโลกาภิวัตน์” (สุพิน
บุญชูวงศ์ม, 2545)
วิธีสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย คือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดโดยการจัดผู้เรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 4-8 คน และให้ผู้เรียนในกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ความคิดเห็น และประสบการณ์ในประเด็นที่กาหนด และสรุปผลการอภิปรายออกมาเป็นข้อสรุปของกลุ่ม
(ทิศนา แขมมณี,2548) ทั้งนี้การสอนโดยใช้การอภิปรายอาจทาเป็นกลุ่มใหญ่ก็ได้ แต่บทบาทของผู้เรียนที่จะ
อภิปรายมีน้อย บางคนเท่านั้นที่จะได้อภิปราย แต่ถ้าเป็นกลุ่มเล็ก สมาชิกชองกลุ่มก็จะมีโอกาสในการอภิปราย
มากขึ้น โดยทั่วไปจึงนิยมทาในการอภิปรายในกลุ่มย่อยมากกว่า (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2543)
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วิธีสอนโดยใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย เป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง
ทั่วถึง มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่เรียน
กว้างขึ้น
ขั้นตอนการสอนมี 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. ผู้สอนจัดผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ กลุ่มละประมาณ 4 – 8 คน
2. ผู้สอน / ผู้เรียนกาหนดประเด็นในการอภิปราย
3. ผู้เรียนพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตามประเด็นอภิปราย
4. ผู้เรียนสรุปสาระที่สมาชิกกลุ่มได้อภิปรายร่วมกันเป็นข้อสรุปของกลุ่ม
5. ผู้สอนและผู้เรียนนาข้อสรุปของกลุ่มย่อยมาใช้ในการสรุปบทเรียน
6. ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
รูบริคการให้คะแนน (Scoring Rubrics)
รูบริคเป็นเครื่องมือให้คะแนนชนิดหนึ่ง ใช้ในการประเมินการปฏิบัติงานหรือผลงานของผู้เรียน รูบริค
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เกณฑ์ที่ใช้ประเมินการปฏิบัติหรือผลผลิตของผู้เรียน และระดับคุณภาพหรือระดับ
คะแนน เกณฑ์จะบอกผู้สอนหรือผู้ประเมินว่าการปฏิบัติงานหรือผลงานนั้น ๆ จะต้องพิจารณาสิ่งใดบ้าง ระดับ
คุณภาพหรือระดับคะแนนจะบอกว่า การปฏิบัติหรือผลงานที่สมควรจะได้ระดับคุณภาพหรือระดับคะแนนนั้น ๆ
ของเกณฑ์แต่ละตัวมีลักษณะอย่างไร รูบริคจึงเป็นเหมือนการกาหนดลักษณะเฉพาะ (Specification) ของการ
ปฏิบัติหรือผลงานนั้น ๆ ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ หรือทั้ง 2 ประการรวมกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ เป้าหมายของ
การประเมิน (กิ่งกาญจน์ สิรสุคนธ์ , 2550) โดยเป็น เครื่องมือในการให้คะแนน ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ด้าน
ต่างๆ ที่ใช้พิจารณาชิ้นงานหรือการปฏิบัติ เช่น การประเมินงานเขียนจะพิจารณาวัตถุประสงค์ องค์ประกอบ
รายละเอียด น้าเสียงของการเขียน และกลวิธีการเขียน เป็นต้น อีกประการหนึ่ง คือ ระดับคุณภาพของเกณฑ์ แต่
ละด้าน ซึ่งมีตั้งแต่ระดับดีเยี่ยมจนถึงต้องปรับปรุง (Heidi, 2001)

วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนของการศึกษาไว้ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้การอภิปรายกลุ่มย่อยจัดการเรียนการสอน
2. การสร้างเครื่องมือ ประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน แบบประเมินการอภิปรายกลุ่ม
ย่อยแบบรูบริคสกอร์และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย
3. ทาการสอนโดยใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย โดยแบ่งนักศึกษาเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 5 คน โดยให้
หัวข้อ “การพัฒนาด้วย Kaizen” ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ เพื่อหาข้อมูลสาหรับการอภิปรายกลุ่มย่อย ซึ่งในการอภิปราย
จะแบ่งเป็นเวลาในการนาเสนอ 15 นาที และเวลาในการอภิปราย 45 นาที
4. ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้นักศึกษาต่างกลุ่มและอาจารย์ให้คะแนนคู่ขนานกัน ซึ่งจะกาหนดใช้
แบบประเมินแบบรูบริค ซึ่งจะมีการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน
5. นาผลการประเมินของตัวแทนกลุ่มเพื่อนที่ประเมินกับอาจารย์มาเปรียบเทียบกัน
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6. สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยการอภิปรายกลุ่มย่อย
7. นาผลประเมินมาทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
8. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยวิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติทดสอบที (t – test Dependence
Sample) และสังเคราะห์จากข้อคาถามปลายเปิด
9. สรุปผลการวิจัย จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาและผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งอภิปรายผลการวิจัย
10. ดาเนินการเขียนรายงานการวิจัยและจัดพิมพ์รูปเล่มรายงาน รวมทั้งสรุปผลงานเผยแพร่
ประชากร
ประชากรในการศึ กษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั กศึ กษาที่ ล งทะเบี ย นวิ ชา IMG462 สั ม มนาการจั ด การ
อุตสาหกรรม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา2556 จานวน 20 คน
เครื่องมือ
เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย
1. แบบประเมินการอภิปรายกลุ่มย่อยแบบรูบริคสกอร์ โดยใช้แบบภาพรวมโดยมีหลักเกณฑ์คะแนน
ดังนี้
คะแนน
5
4
3
2
1
0

รายละเอียด
มีความคิดสร้างสรรค์ มีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องตรงประเด็น โดยสามารถอ้างอิงจากทฤษฎี
มีความคิดสร้างสรรค์ มีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องตรงประเด็น แต่ไม่สามารถอ้างอิงจากทฤษฎีได้
มีความเข้าใจปัญหา แต่มีการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องตรงประเด็น
มีความเข้าใจปัญหาบางส่วน ทาให้มีการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องตรงประเด็น
แสดงความไม่เข้าใจปัญหา แต่พยายามที่จะแก้ไขในสิ่งที่คิดว่าเป็นปัญหา
ไม่เข้าใจในปัญหาและไม่พยายามที่จะทาการแก้ไข

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้การอภิปรายกลุ่มย่อย ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน (อ้างอิงจาก ศิระ สัตยไพศาล, 2555)
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้
1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Arithmetic Mean) โดยเกณฑ์การแปรผลคะแนนทดสอบ
ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
10 หมายถึง คะแนนอยูใ่ นระดับ ดีมาก
8-9 หมายถึง คะแนนอยูใ่ นระดับ ดี
6-7 หมายถึง คะแนนอยูใ่ นระดับ ปานกลาง
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4-5 หมายถึง คะแนนอยูใ่ นระดับ อ่อน
0-3 หมายถึง คะแนนอยูใ่ นระดับ อ่อนมาก
2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชาสัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม โดยการทดสอบความมี
นัยสาคัญของความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยทั้ง สองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน โดยใช้สถิติทดสอบที
3 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเกณฑ์การแปรผลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้
4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด
3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง
1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย
1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด

สรุปผลการวิจัย
ผลจากการที่นักศึกษาต่างกลุ่มและอาจารย์ให้คะแนนคู่ขนานกัน โดยใช้แบบประเมินแบบรูบริค ได้ผล
การวิเคราะห์ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าคะแนนโดยใช้แบบประเมินแบบรูบริค
กลุ่มที่
1
กลุ่มที่
2
กลุ่มที่
3
กลุ่มที่
4

ครั้งที่
1
2
ครั้งที่
1
2
ครั้งที่
1
2
ครั้งที่
1
2

ประเมินจากผู้สอน
1
4
ประเมินจากผู้สอน
2
4
ประเมินจากผู้สอน
3
4
ประเมินจากผู้สอน
3
5

ประเมินจากกลุ่มที่ 2
2
4
ประเมินจากกลุ่มที่ 1
2
4
ประเมินจากกลุ่มที่ 1
3
4
ประเมินจากกลุ่มที่ 1
3
5

ประเมินจากกลุ่มที่ 3
2
4
ประเมินจากกลุ่มที่ 3
3
4
ประเมินจากกลุ่มที่ 2
2
4
ประเมินจากกลุ่มที่ 2
3
5

ประเมินจากกลุ่มที่ 4
2
4
ประเมินจากกลุ่มที่ 4
2
5
ประเมินจากกลุ่มที่ 4
3
5
ประเมินจากกลุ่มที่ 3
3
5

จะเห็นได้ว่าคะแนนในการประเมินของนักศึกษาต่างกลุ่มและอาจารย์ให้คะแนนคู่ขนานกันนั้น (ตาราง
ที่ 1) จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือจะมีการพัฒนาขึ้น โดยจะมีการพัฒนาขึ้นทั้งคะแนนระหว่างกลุ่มและคะแนน
ภายในกลุ่ม
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ผลการวิเคราะห์จากแบบทดสอบความรู้ก่อนการเรียน และแบบทดสอบหลังเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้
โดยใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย ในเรื่องการพิจารณาวิเคราะห์ปัญหาทางอุตสาหกรรม ได้ผลการวิเคราะห์
ดังนี้.
คะแนนทดสอบก่อนการเรียนของนักศึกษา อยู่ในระดับดี (8-9) จานวนร้อยละ 10 อยู่ในระดับปาน
กลาง (6-7 คะแนน) จานวนร้อยละ 45 อยู่ในระดับอ่อน (4-5) จานวนร้อยละ 40 และอยู่ในระดับอ่อนมาก (0-3)
จานวนร้อยละ 5 แสดงให้เห็นถึงพื้นความรู้ก่อนการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เกี่ยวกับการพิจารณาวิเคราะห์
ปัญหาทางอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนทดสอบหลังการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก (10) จานวนร้อยละ 10 อยู่ในระดับดี (8-9)
จานวนร้อยละ 50 อยู่ในระดับปานกลาง (6-7 คะแนน) จานวนร้อยละ 25.00 และอยู่ในระดับอ่อน (5) จานวนร้อย
ละ 15 แสดงให้เห็นถึงพื้นความรู้หลังการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เกี่ยวกับการพิจารณาวิเคราะห์ปัญหาทาง
อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี
เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และคะแนนทดสอบหลังการเรียน (Posttest) ด้วยการทาสอบ t-test (ตารางที่ 2) จากค่า t Stat ซึ่งมีค่า |-7.96| = 7.96 > 2.09 (จากค่า t0.975,19) และค่า P =
1.82E-07 < .05 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ดีขึ้น
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบ t-Test: Paired Two Sample for
การทดสอบ

n

S.D.

ก่อนเรียน

20

5.8

1.85

หลังเรียน

20

7.65

2.56

t
-7.95 *

Sig
0.0000 *

และจากผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้
โดยการใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย ในวิชา IMG462 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม อยู่ในระดับ “มาก” โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กิจกรรมนี้ทาให้ผู้เรียนที่ได้เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้นี้
ได้รับความรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชามากที่สุดคือ 4.60 รองลงมาคือหัวข้ออาจารย์เปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น ประชุม พูดคุย ให้คาแนะนา และรับฟัง ข้อคิดเห็นของนักศึกษาที่
แตกต่างหรือขัดแย้งกันระหว่างกลุ่ม ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ส่วนค่าเฉลี่ยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ใน
กิจกรรมมีความเหมาะสมในกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย อยู่ในระดับน้อยที่สุดคือ
4.00
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การอภิปรายผล
จากการวิเคราะห์ ผลประเมินแบบรูบริค พบว่านักศึกษาได้มีความเข้าใจในการวิเคราะห์ปัญหาและ
พิจารณาแก้ไขปัญหาทางอุตสาหกรรมได้ตรงประเด็นและถูกต้องตามทฤษฎีมากขึ้น เนื่องจากมีความเข้าใจใน
เกณฑ์พิจารณาให้คะแนนของรูบริค ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาทาการปรับปรุงวิธีการ แนวคิดและแนวทางการพิจารณา
ให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางอุตสาหกรรมได้ถูกต้องยิ่งขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และคะแนนทดสอบหลังการเรียน (Post-test)
ด้วยการทาสอบ t-test พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมในการพิจารณาวิเคราะห์ปัญหา
ทางอุตสาหกรรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อยจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น และเมื่ออภิปรายถึงความ
คิดเห็นของนักศึกษาในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย ในด้านต่างๆ
ด้านการกาหนดเนื้อหาของกิจกรรม
1. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจและพึงพอใจในกิจกรรม มากกว่าการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม
โดยทาให้นักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะห์เพิ่มขึ้นจากการพิจารณาเกณฑ์ของรูบริคและได้เรียนรู้แนวคิด
ใหม่ๆจากความคิดของนักศึกษาในกลุ่มอื่นๆ ช่วยให้ผู้เรียนมีมุมมองที่กว้างขึ้น (ทิศนา แขมณี, 2548)
2. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในวิธีการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อย โดยมี
ทัศนคติต่อวิธีการสอนในทางบวก (อุทัยพรรณ สุดใจ,2544) และเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมในหัวข้ออื่นๆของ
วิชานี้ด้วย
ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกิจกรรม
นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการดูงานจากสถานที่จริง เนื่องจากตัวอย่างการวิเคราะห์จากการทางาน
ในสถานประกอบการจริงนั้นมีปริมาณน้อย ดังนั้นการที่ได้ทาการศึกษาจากสถานประกอบการจริงจะทาให้
นักศึกษาสามารถเห็นปัญหาได้ชัดเจนขึ้น ตามหลักของ 3 gen คือ ของจริง สถานที่จริงและเหตุการณ์จริง
ด้านการวัดและประเมินผล
นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการวัดผลเป็นรายคนเพิ่มเติมจากการวัดผลด้วยกิจกรรมกลุ่ม เพราะอาจมี
บางคนไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากข้อจากัดด้านเวลา และทรัพยากร งานวิจัยนี้เป็นเพียงการสารวจในเบื้องต้นถึงผลสัมฤทธิ์และ
ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เ ทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อยในรายวิชา IMG462 สัมมนาการ
จัดการอุตสาหกรรม ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยในประเด็น ความคิดเห็นของการจัดการเรียนการ
สอนในแต่ละหัวข้อให้มากกว่าเดิม ตลอดทั้งวิชา ตลอดจนพิจารณาพัฒนาใช้เทคนิคใหม่ๆเพิ่มเติมกับเทคนิคการ
อภิปรายกลุม่ ย่อย เพื่อจะทาให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและสาขาวิชาอื่นๆมากยิ่งขึ้น
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการใช้กรณีศึกษา ในรายวิชา BUS226
กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
A STUDY ON EFFECTIVENESS OF LEARNING ACHEIVEMENT
BY USING CASE STUDY APPROACH: BUS226 LAW AND TAXATION
AT SRIPATUM UNIVERSITY
ชนิษฎา ถนัดค้า
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail : chanitda.th@spu.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลการใช้กรณีศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชา
BUS226 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร โดยการสุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าว ในภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จานวน 428 คน โดยได้เพิ่มบทเรียนที่เป็นกรณีศึกษา (Case Study) ในหัวข้อ (1)
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และ (2)ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สาหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบทดสอบก่อนและหลังกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ paired sample t-test
ผลการวิจัยพบว่า คู่ของคะแนนทดสอบก่อนและหลังทั้งในหัวข้อ ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา และภาษี
เงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99% ในกรณีที่ใช้
กรณีศึกษา และ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญในกรณีที่ไม่ใช้กรณีศึกษา ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการ
เรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาส่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาได้ดีขึ้น
คาสาคัญ: การจัดการเรียนการสอน, กรณีศึกษา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน, ภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา,
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ABSTRACT
This research was to determine the effectiveness of learning achievement by using case study
approach in BUS226 Business Law and Taxation. The survey samples studied were from the total population of
the 428 students enrolled the class in the 2nd semester 2013. By employing and not employing the case study
technique for (1) personal income tax and (2) corporate income and value added taxes lessons, the student
samples were subjected to pre-tests and post-tests. Then, the statistical analysis -- paired samples t-test was
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performed. The research result in terms of the effectiveness of learning found that the scores of pre and post
tests in both personal income tax and value added tax topics differed significantly at 99% confident level for the
case of employing the case study and differ insignificantly for the case of not employing the case study. This
can be concluded that the learning process of using the case study effectively improve the students’ learning.
KEYWORDS: Instructional Practice, Case Study, Learning Achievement, Personal Income Tax, Value Added
Tax.

บทนา
รายวิชา BUS226 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร เป็นรายวิชาบังคับสาหรับหลักสูตร บริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร, สาขาวิชาการจัดการ,
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ , สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, และ สาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่ างประเทศ โดยคาอธิบ ายรายวิชาได้ กาหนดให้ มีศึ กษาหลั กกฎหมายเกี่ยวกับการจั ดตั้ ง อานาจหน้ าที่
การดาเนินการ และการเลิกกิจการสาหรับห้างหุ้นส่วน บริษัท กฎหมายเอกเทศสัญญาที่สาคัญในบางเรื่อง และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ได้ประกาศใช้ใหม่ๆ ที่สาคัญ และศึกษาหลักเกณฑ์แนวคิด และวิธีการจัดเก็บภาษี
อากร ตามประมวลรัษฎากรที่บังคับใช้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร และภาษีพิเศษอื่นๆ
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา BUS226 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร ทางคณะบริหารธุรกิจ มี
ประเด็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ได้
เกรดเฉลี่ยต่ากว่า C ในภาคการศึกษาที่ผ่านมามากถึงร้อยละ 70 จึงมีความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้จากผลการเรียนของนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา เนื้อหา
การเรียนจะแบ่งเป็นสองส่วนที่สาคัญ 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นกฎหมายธุรกิจ ในส่วนนี้นักศึกษาทาคะแนนได้ไม่
แตกต่างจากรายวิชาแกนวิชาอื่นๆ ของคณะฯ ส่วนที่สองเป็นภาษีอากรในส่วนนี้นักศึกษาทาคะแนนได้น้อยกว่า
ค่าเฉลี่ยของรายวิชาแกนอื่นๆ ของคณะฯ ซึ่งจากประสบการณ์ของผู้สอนพบว่าวิชาในส่วนภาษีอากรนี้ มีเนื้อหาที่
ซับซ้อนและยากที่ผู้เรียนจะสามารถมองภาพออกได้อย่างรู้แจ้ง ดังนั้นในส่วนของภาษีนี้ผู้วิจัย จึงจาเป็นต้อง
ทาการศึกษาสภาพและปัญหา การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้
ในสภาวะซึ่งคล้ายกับปัญหาจริง (กรณีศึกษา) ซึ่งผู้สอนเชื่อว่าจะนาผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา
การจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการใช้กรณีศึกษาในกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา BUS226 กฎหมายธุรกิจและภาษี
อากร ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของนักศึกษา
2. เพื่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ก่อนและหลังการเรียน ด้ วยเทคนิคการสอน โดยใช้กรณีศึกษา ใน
หัวข้อ (1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและ (2) ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. จากการศึกษาการใช้กรณีศึกษาในกิจกรรมการเรียนการสอน ทาให้ผู้สอนทราบถึงความเหมาะสม
ของการใช้กรณีศึกษาของเนื้อหาภาษีอากรที่บรรจุอยู่ในรายวิชา BUS226 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
2. นาผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา BUS 226
กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร ในอนาคต

ข้อสมมุติฐาน
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยเทคนิคการสอน โดยใช้กรณีศึกษา ในรายวิชา BUS226 กฎหมายธุรกิจ
และภาษีอากรหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

กรอบแนวคิด ทฤษฎี
ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการศึ ก ษาแนวคิ ด และทฤษฎี ต่ า งๆเพื่ อ เป็ น กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ โ ดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. เทคนิคการสอน
ทิศนา แขมณี (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคการสอนดังนี้
เทคนิคการสอน (Teaching techniques) เป็นกลไกที่จะช่วยให้การสอนแต่ละวิธีเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น
เทคนิคเป็นกลไกที่ใช้เสริมกระบวนการ เพื่อช่วยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
เทคนิคที่ใช้ในการสอนนั้น มีจานวนมากนับไม่ถ้วน แต่ส่วนมาก ตาราทั่วไปจะเลือกกล่าวถึงเทคนิคที่
สาคัญๆ ที่จาเป็นต้องใช้บ่อย เช่น เทคนิคการตั้งคาถาม เทคนิคการนาเข้าสุ่บทเรียน เทคนิคการเขียนกระดาน
เทคนิคการสรุปบทเรียน เทคนิคการเสริมแรง เทคนิคการยกตัวอย่าง เทคนิคการใช้สื่อการสอนและอุปกรณ์การ
สอน สาหรับเทคนิคการสอนที่คณะผู้จัดทาได้นาเสนอเทคนิคการสอนที่เป็นเทคนิคใหม่ๆ ที่สามารถนามาใช้ ใน
การนาเสนอ เทคนิคการสอนที่จะนาเสนอ คือ เทคนิคการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง ความคิดเห็นของกลุ่ม
2. เทคนิคการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง
ทิศนา แขมมณี (2555) ได้นิยามเทคนิคการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง เป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝน
การเผชิญและแก้ปัญหาจาลองโดยไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาจริง ซึ่งเป็นวิธีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และ
เรียนรู้ความคิดเห็นของผู้อื่นช่วยให้ผู้เรียนมีมุมที่กว้างขึ้น
3. ประโยชน์และข้อจากัดของเทคนิคการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง
- ช่วยให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง
- ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหา ช่วย
ให้ผู้เรียนมีมุมมองที่กว้างขึ้น
- ช่วยเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
ส่วนข้อจากัดของเทคนิคการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง คือ หากกลุ่มผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์ที่
ไม่แตกต่างกัน การเรียนรู้อาจจะไม่กว้างเท่าที่ควรเพราะผู้เรียนมักมีมุมมองที่คล้ายกัน เนื่องจากมีความรู้ที่จะ
นามาแลกเปลี่ยนที่คล้ายคลึงกัน
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4. ขั้นตอนของเทคนิคการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง
- การเตรียมสอน ก่อนสอน ผู้สอนต้องเตรียมกรณีตัวอย่างให้พร้อม ซึ่งต้องมีสาระซึ่งจะช่วยทาให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีลักษณะใกล้เคียงกับความสถานการณ์จริง กรณีที่นามาใช้ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องที่มี
สถานการณ์ปัญหาขัดแย้ง จะช่วยกระตุ้นความคิดของผู้เรียน หากไม่มีสถานการณ์ที่เป็นปัญหา ขัดแย้ง ผู้สอนอาจ
ใช้วิธีการตั้งประเด็นคาถามที่ท้าทายให้ผู้เรียนคิดก็ได้ ผู้สอนอาจนาเรื่องจริงมาเขียน เป็นกรณีตัวอย่าง หรืออาจใช้
เรื่องจากหนังสือพิมพ์ ข่าว และเหตุการณ์รวมทั้งสื่อต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ เป็นได้กรณีที่ต้องการแล้ว
ผู้สอนจะต้องเตรียมประเด็นคาถามสาหรับการอภิปรายเพื่อนาไปสู่การเรียนรู้ที่ต้องการ
- การนาเสนอกรณีตัวอย่าง ผู้สอนอาจเป็นผู้นาเสนอกรณีตัวอย่าง หรืออาจใช้เรื่องจริงจากผู้เรียน
เป็นกรณี ตัวอย่างก็ได้ วิธีการนาเสนอทาได้หลายวิธี เช่น การพิมพ์เป็นข้อมูลมาให้ผู้เรียนอ่าน การเล่ากรณี
ตัวอย่างให้ฟัง หรือนาเสนอโดยใช้สื่ อ เล่น สไลด์ วิดิทัศน์ ภาพยนตร์ หรืออาจให้ผู้เรียนแสดงเป็น ละครหรือ
บทบาทสมมติก็ได้ - การศึกษากรณีตัวอย่าง และการอภิปราย ให้ผู้สอนแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยและให้เวลาอย่าง
เพียงพอในการศึกษากรณี ตัวอย่างและคิดหาคาตอบ แล้วจึงร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่มและนาเสนอผลการอภิปราย
ระหว่างกลุ่ม เป็นการแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งผู้สอนพึงตระหนักว่าการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง ไม่ได้มีคาตอบใด
คาตอบหนึ่ ง ไม่ มีค าตอบที่ ถู กหรื อผิ ด อย่ างชั ด เจนแน่ น อน แต่ ต้ อ งการให้ผู้ เ รี ย นเห็ น ค าตอบและ เหตุ ผ ลที่
หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดที่กว้างมากขึ้น มองปัญหาในแง่มุมที่แตกต่างหลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะ
ช่วยให้การตัดสินใจมีความรอบคอบขึ้น ด้วยเหตุนี้ การอภิปรายจึงควรมุ่งความสนใจไปที่ เหตุผลหรือที่มาของ
ความคิดที่ผู้เรียนใช้ในการแก้ปัญหาเป็นสาคัญ
5. ความคิดเห็นของกลุ่ม
สุคนธ์ สินธพานนท์ (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มใน วิธีการสอน สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม นาไปสู่การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ ไว้ดังนี้
เทคนิคการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง คือ การสอนที่มีการนาเอาสภาพการณ์หรือปัญหาหรือใช้กรณีหรือ
เรื่องราว ที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจจะเกิดขึ้นได้จริง นามามาดัดแปลงเพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนได้ศึกษา วิเคราะห์และ
มีการฝึกให้ผู้เรียนได้ทาความเข้าใจ มองเห็นปัญหาอย่างแท้จริง และฝึกฝนแก้ไขปัญหานั้นๆ ผู้เรียนอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ตลอดจนร่วมกันตัดสินใจ เลือกแนวทางในแก้ปัญหาอย่าง
อิสระ ซึ่งเป็นการฝึกผู้เรียนให้รู้จักการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ สามารถนาไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ได้ ในทุกกลุ่มสาระของการเรียนรู้ เหมาะสาหรับกิจกรรมเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สามารถนาไปใช้
ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ ม เพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันแต่ผู้สอนจะต้องเลือกเรื่องที่มี
เนื้อหาเหมาะสมกับเทคนิคการสอน คือ ต้องเป็นเรื่องที่สามารถให้ผู้เรียนได้ร่วมกันระดมพลังสมองในการคิด
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
จากทฤษฎี แ ละการศึ กษาที่ ผ่ านมาแสดงให้ เ ห็ น ว่ าการน ากรณี ศึ กษามาใช้ อ ย่ างถู ก วิ ธี สามารถเพิ่ ม
สัมฤทธิผลให้กับกระบวนการศึกษาได้ จึงควรทาการศึกษาในเรื่องดังกล่าวในวิชา BUS226
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มัลลิกา ตรีประเคน(2552) ศึกษาการแก้ไขปัญหานักศึกษาขาดทักษะในการผ่านรายการไปยังบัญชีแยก
ประเภท ในการเรียนการสอนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 ของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ซึ่งได้ทดลองวิธีการสอน
โดยฝึกทักษะของนักศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการผ่านบัญชีไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไปและวิธีการ
คานวณตัวเลข (กระทบยอดบัญชี)โดยไม่ผ่านบัญชีแยกประเภทเพื่อทาให้นักศึกษาสามารถออกงบการเงินได้อย่าง
ถูกต้องจากการศึกษากลุ่มนักศึกษาจานวน 15 คน ของภาคการศึกษา 2/2552โดยการวัดผลจากงานที่มอบหมาย ,
คะแนนสอบกลางภาค และปลายภาย และสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา เปรียบเทียบวิ ธีการสอนแบบ (1) วิธี
กระทบยอดฟอร์มบัญชีแยกประเภท และ (2) วิธีกระทบยอดเฉพาะรายการที่ต้องการ พบว่าวิธีที่ (2) ทาให้นักศึกษา
สามารถเข้าใจการคานวณตัวเลขได้อย่างรวดเร็วซึ่งส่งผลให้คะแนนสอบของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น
ประนิธศรี สารกิลยะ(2553) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักศึกษาโดยการสอนวิธี
ให้ทาแบบฝึกหัดในชั้นเรียนและการสอนวิธีให้ทาแบบฝึกหัดนอกชั้นเรียนของวิชาบัญชีการเงินแบ่งนักศึกษาเป็น
2 กลุ่ม (1) สาขาการจัดการ จานวน 80 คน และ (2) สาขาการเงินและการธนาคาร จานวน 80 คน ซึ่งนักศึกษาทั้ง 2
กลุ่มเรียนวิชาบัญชีการเงินเนื้อหาเดียวกันโดยใช้อาจารย์ผู้สอนคนเดียวกัน จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ t-test
พบว่าหลังจากนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มได้ทาแบบฝึกหัดนอกชั้นเรียนมีคะแนนที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสาคัญที่ความเชื่อมั่น
0.05

สมยศ ชื่นบาน (2554) ศึกษาผลของการใช้กรณี ศึกษาในรายวิ ชา IMG364 กระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 38 คน โดยเครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการ
เข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อ รูปแบบการผลิตทางอุตสาหกรรม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น ส่วน
ผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา พบว่าผู้ ที่
ตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยกรณีศึกษาอยู่ในระดับ “มาก”
ธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร (2554) การศึกษาผลของการใช้กรณีศึกษาจัดการเรียนการสอนในรายวิชา HRM 483
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2554 จานวน 17 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามพบว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อ กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาจะส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น ส่วนผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กระบวนการเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ก รณี ศึ ก ษา พบว่ า ผู้ ที่ ต อบแบบสอบถามมี ค วามความพึ ง พอใจในการเข้ า ร่ ว ม
กระบวนการเรียนรู้โดยกรณีศึกษาอยู่ในระดับ “มาก”
ชนิษฎา ถนัดค้า (2554) ได้ผลของการใช้กรณีศึกษาในรายวิชา FIB 339 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
จากนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จานวน 89 คน โดยได้เพิ่ม
เนื้อหาตราสารอนุพันธ์ในส่วนของการคานวณอันได้แก่ (1) การปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์ (Mark to Market)
เมื่อสิ้นสุดของวันหรือเมื่อหมดอายุ (2) การคานวณยอดชาระเงิน (Settlement) จากมูลค่าการซื้อ-ขาย เมื่อมีการปิด
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สัญญาอนุพันธ์ และ (3) การคานวณยอดเงินประกัน (Margins) ที่ต้องการและคงเหลือในแบบต่างๆ ของการซื้อขาย
ตราสารอนุพันธ์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบทดสอบก่อนและหลัง
กิจกรรมการเรียนการสอน และแบบสอบถาม (Questionnaire) ผลการวิจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อ ตราสารอนุพันธ์ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาดีขึ้น ส่วนผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษา พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยกรณีศึกษาอยู่
ในระดับ “มาก”
อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบสารวจได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ
เช่น นักศึกษายังขาดทักษะทางด้านคณิ ตศาสตร์และความรู้พื้นฐานทางด้านตราสารทุนดังนั้นจึงยังไม่ควรบรรจุ
เนื้อหาตราสารอนุพันธ์ในรายวิชาดังกล่าว และควรมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาให้คละระดับทักษะในเชิงคณิตศาสตร์
เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้น

วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนของการศึกษาไว้ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน BUS226
2. สร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แผนการเรียนรู้รายวิชา BUS226 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ในสองหัวข้อคือ หัวข้อภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และหัวข้อภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
4. การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลเชิงปริมาณ โดยวิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติทดสอบที (Paired Sample t-test)
5. สรุปผลการวิจัย จากข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมมาและผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งอภิปรายผลการวิจัย

ประชากรและตัวอย่าง
1. ประชากรคือนักศึกษาที่ลงทะเบียนและเข้าเรียนในรายวิชา BUS 226 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
ภาคการศึกษา 2/2556 จานวน 428 คน
2. วิธีการสุ่มตัวอย่าง เป็นการสุ่มโดยให้นักศึกษาที่เข้าเรียนในสัปดาห์ที่จัดสอบทั้ง Pre-test และ Posttest สาหรับหัวข้อภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT) ได้ตัวอย่างจานวน 74 คน และสาหรับหัวข้อภาษีเงินได้นิติ
บุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มได้ตัวอย่างจานวน 66 คน (VAT)

เครื่องมือ
เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย
1. แผนการเรียนรู้ รายวิชา BUS226 โดยทาการศึกษาจากหลักสูตร เอกสาร ตารา ขอบข่าย โครงสร้าง
เนื้อหา และคาอธิบายรายวิชา
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2. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เป็ น แบบทดสอบที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น แบบอั ต นั ย ซึ่ ง

แบบทดสอบดังกล่าว มีลักษณะเป็นแบบทดสอบหลายตัวเลือก (Multiple-choice test) สถิติที่นามาใช้ตรวจสอบ
คุณภาพของแบบทดสอบ ได้แก่ ค่าความยาก (p) และค่าอานาจการจาแนก (r) การตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content validity) ใช้การคานวณหาค่าความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ ด้วยค่า IOC
(index of Item-objective Congruence) ส่วนการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงแบบความคงที่ภายใน (Internal stability
reliability) ใช้วิธีการคานวณด้วยสูตร KR20

การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวม ข้อมูลตั้งแต่ มกราคม 2557 ถึง เมษายน 2557 โดยมี
ขั้นตอนในการดาเนินการทดลองดังนี้
1. ทาการประเมินผลก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการทดลอง 1
สัปดาห์ และบันทึกผลคะแนนก่อนเรียน
2. ดาเนินการทดลองสอน ทั้งแบบกลุ่มที่ใช้กรณีศึกษา และแบบกลุ่มที่ไม่ใช้กรณีศึกษา
3. ทาการประเมินผลหลังเรียน (Post-test) โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นฉบับ
เดียวกัน กับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน (Pre-test) โดยได้แยกเป็นสองหัวข้อบทเรียนคือ หัวข้อภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา และหัวข้อภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและภาษีมูลค่าเพิม่
4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการทดสอบความมีนัยสาคัญของความแตกต่างของคะแนน
เฉลี่ยทั้ง สองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน โดยใช้สถิติทดสอบที (Paired Sample t–test)
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ภาพประกอบที่ 1 คะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และหลังเรียนในหัวข้อเรื่องภาษีเงินได้บคุ คล
ธรรมดา (PIT) ในกลุ่มเรียนที่ใช้กรณีบทเรียนในรูปแบบศึกษา
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ภาพประกอบที่ 2 คะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และหลังเรียนในหัวข้อเรื่องภาษีเงินได้บคุ คล
ธรรมดา (PIT) ในกลุ่มเรียนที่ ไม่ใช้กรณีบทเรียนในรูปแบบศึกษา
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ภาพประกอบที่ 3 คะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และหลังเรียนในหัวข้อเรื่องภาษีเงินได้
นิติบคุ คลและภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกลุ่มเรียนทีใ่ ช้กรณีบทเรียนในรูปแบบศึกษา
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ภาพประกอบที่ 4 คะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และหลังเรียนในหัวข้อเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม
(VAT) ในกลุ่มเรียนที่ไม่ใช้กรณีบทเรียนในรูปแบบศึกษา
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ผลการวิเคราะห์
ผลการวิเคราะห์จากแบบทดสอบก่อนการเรียน และแบบทดสอบหลังเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษา ในเรื่องในหัวข้อภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT) ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้.
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบ: Paired Sample t-Test ใช้กรณีบทเรียนในรูปแบบศึกษา (Case Study) ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา (PIT)
การทดสอบ

n

S.D.

Pre-test

74

2.81

7.26

Post-test

74

7.26

2.45

t

Sig

-13.955

0.000

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบ: Paired Sample t-Test ใช้กรณีบทเรียนในรูปแบบศึกษา (Case Study) ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา (PIT)
การทดสอบ

n

S.D.

Pre-test

74

5.33

2.67

Post-test

74

6.00

2.69

t

Sig

-1.794

0.078

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบ: Paired Sample t-Test ใช้กรณีบทเรียนในรูปแบบศึกษา (Case Study) ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(VAT)
การทดสอบ

n

S.D.

Pre-test

66

2.71

1.86

Post-test

66

6.51

2.80

t

Sig

-11.154

0.000

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบ: Paired Sample t-Test ใช้กรณีบทเรียนในรูปแบบศึกษา (Case Study) ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(VAT)
การทดสอบ

n

S.D.

Pre-test

66

5.25

2.62

Post-test

66

6.03

2.76
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t

Sig

-1.561

0.123
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อภิปรายและสรุป
ผลการเรียนรู้จากเทคนิคการสอน โดยใช้กรณีศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ทั้งสองกรณี และผลการเรียนรู้ โดยไม่ใช้กรณีศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติ ทั้งสาหรับในหัวข้อภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและหัวข้อภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นการใช้
กรณีศึกษามีความจาเป็น และจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้นจริง ซึ่งสนับสนุนข้อสรุปของงานวิชาของ
มัลลิกา ตรีประเคน(2552), ประนิธศรี สารกิลยะ(2553), สมยศ ชื่นบาน (2554), ธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร (2554) และช
นิษฎา ถนัดค้า (2554)

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
(1) ควรนาวิธีการสอนแบบกรณีศึกษาไปปรับปรุงประมวลรายวิชา (Course Syllabus) และแผน
ของวิชา BUS226 ในปีการศึกษาต่อไป
(2) ควรนาผลการวิจัยไปสู่การจัดการเรียนรู้ (Knowledge Management) อาจารย์ในหลักสูตร
ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และหลักสูตรปริญญาตรีสาขาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อนาไปสู่
การปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นในทุกหลักสูตร และควรกาหนดให้มีการติดตามผลการดาเนินงานเป็น
ระยะ
2. ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจัยครั้งต่อไป
(1) ควรนาวิธีการสอนแบบกรณีศึกษาไปทดลองใช้สอนนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัย
(2) หัวข้อวิจัยสาหรับวิชา BUS226 อาจลองพิจารณาเลือกวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมา
ทดลองใช้ เช่นให้นักศึกษานารายได้ที่ตนเองในอนาคต หรือของกิจการส่วนตัวมาใช้เป็นกรณีศึกษาให้ตัวเองและ
เพื่อนๆ ได้ทดลองคานวณภาษีดู และผู้สอนอาจแนะนาการวางแผนภาษีเพื่อให้จ่ายภาษีได้น้อยที่สุด ซึ่งจะเป็น
แรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยนี้ และขอขอบคุณ ศูนย์สนับสนุนและ
พัฒนาการเรียนการสอน ที่ให้คาปรึกษา ข้อแนะนาที่เป็นประโยชน์ ซึ่งช่วยให้งานวิจัยเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์

รายการอ้างอิง
ชนิษฎา ถนัดค้า. 2554. “ผลของการใช้กรณีศึกษาในรายวิชา FIB 339 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน .” รายงาน
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยศรีปทุม.
ทิศนา แขมมณี. 2557. ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. สานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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ธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร. 2554. “การศึกษาผลของการใช้กรณีศึกษาจัดการเรียนการสอนในรายวิชาHRM 483
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปีการศึกษา 2/2554.” รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม.
ประนิธศรี สารกิลยะ. 2553. “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยการสอนวิธีให้ทา
แบบฝึกหัดในชั้นเรียนและการสอนวิธีให้ทาแบบฝึกหัดนอกชั้นเรียนของวิชาบัญชีการเงิน ” การประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจาปี 2553. หน้า 826-832.
มัลลิกา ตรีประเคน. 2552. การแก้ไขปัญหานักศึกษาขาดทักษะในการผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท ในการ
เรียนการสอนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2. รายงานวิจันในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่.
สมยศ ชื่นบาน. 2554. “ผลของการใช้กรณีศึกษาในรายวิชา IMG364 กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม.”
รายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยศรีปทุม.
สุคนธ์ สินธพานนท์ 2552. นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชน. ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

75

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 ประจาปี 2557

วันที่ 16 ธันวาคม 2557

ผลการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ
THE RESULT OF UNDERGRADUATE STUDENTS’ RESEARCH
PRESENTATION ACTIVITY IN BUSINESS ADMINISTRATION
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
Email: pajaree_pol@yahoo.com
ดร.กัญฐณา ดิษฐแก้ว
คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
Email: c_ditkaew@hotmail.com
บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัย และ 3) เพื่อเปรียบเทียบผล
ของการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมในปัจจุบันแตกต่างกัน โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากประชากรทั้งหมดคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาวิจัยทางธุรกิจ จานวน 32 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาการวิจัยทางธุรกิจและสถิติ จานวน 52 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 รวมประชากรทั้งหมด 84
คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่าผลของการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัยในภาพรวม และรายด้านมีผลอยู่ในระดับ
มากในทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.5 และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัยใน
ภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.5 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย และ
เมื่อเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมในปัจจุบันแตกต่าง
กัน พบว่าไม่มีความแตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย
คาสาคัญ: ผลการจัดกิจกรรม , การนาเสนอผลงานวิจัย

ABSTRACT
The purposes of this study were 1) to study the result of the student’s research presentation
activity, 2) to study the student’s satisfaction who attended the research presentation activity and 3) to compare
the result of the student’s research presentation who had the differentiation on present GPA. The data collected
from all population of 32 undergrad students, Kamphaeng Phet Rajabhat University, who registered on
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Business Research Subject and 52 undergrad students, Rajamungkala Techology Lanna Tak University, who
registered on Business Research and Statistic Subject on 1 st semester, 2014. The population totally were 84
students. Questionnaire used as the tool. Data analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation.
The research results had found that the whole image and all subjects of the research presentation
activity were in high level as the mean was over 3.50. The students satisfied all above mentioned in high level
as the mean was over 3.50, which was conformed to the research hypothesis. When compared the result of the
student’s research presentation who had the differentiation on present GPA. had found the differentiation,
which was opposed to the research hypothesis.
KEYWORDS: Activity result, Research presentation

ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในการจั ด การเรี ย นการสอนผู้ ส อนควรมี เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารสอนที่ ห ลากหลายและสอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยหัวใจสาคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและแน่นอนผู้ที่มีบทบาทสาคัญที่สุด และได้
ผลักดันให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความสาเร็จมากที่สุด คือ ครู สาระในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
หมวด 4 ว่าด้วย แนวการจัดการศึกษา มาตรา 30 ยังมีการกาหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมให้
ครูมีการทาวิจัยเพื่อพั ฒนาการเรี ยนรู้ ก็ยิ่ง ทาให้ เห็น ว่าแนวการปฏิรูป การศึกษาครั้งนี้ ให้ค วามสาคัญกับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู
ด้วยตนเอง (สุวิมล ว่องวาณิช, 2554, หน้า 2-3) โดยในการศึกษาในระดับ อุดมศึกษาก็เช่นเดียวกันที่จะต้องให้
อาจารย์ผู้สอนได้ทาการวิจัยเพื่อพัฒนการเรียนการสอน ทั้งนี้ในระดับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจมีรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย อีกทั้งเป็นวิชาบังคับในหลักสูตรการศึกษา ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิชาที่นักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่ายาก
และนักศึกษาจะต้องสามารถทางานวิจัยได้ ดังนั้นผู้สอนต้องมีวิธีการสอนที่ดีที่จะทาให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้
เป็นอย่างดี ซึ่งวิธีการหนึ่ งที่สามารถน ามาใช้ไ ด้คือ การจัดการเรียนการสอนที่ยึด ผู้เรียนเป็นสาคัญ (StudentCentered Instruction) ที่มีแนวคิดว่าในการสอนครูต้องคานึงถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญและช่วยให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ มิใช่เพียงการถ่ายทอดความรู้เท่านั้น เช่น การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการกระทา
(Learning by Doing) (ทิศนา แขมมณี, 2552, หน้า 119) มีการจัดหมวดหมู่โดยใช้จุดเน้นของการเรียนการสอน
เป็นเกณฑ์ ซึ่งวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่จะทาให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้กระบวนการวิจัยครบทุกขั้นตอนได้เป็ น
อย่างดี และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 24 การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่านและ
เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549, หน้า 11-12)
ทั้งนี้ โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีการเรียนการสอนในรายวิชา
วิจัยทางธุรกิจ และสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกัน มี
การเรียนการสอนในรายวิชาการวิจัยทางธุรกิจและสถิติ ซึ่งในคาอธิบายทั้งสองรายวิชาได้มีสาระสาคัญในการที่
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จะให้นั กศึ กษาสามารถทาการวิจั ย รวมทั้ง การน าเสนอผลงานวิ จัย ได้ โดยการเรี ยนการสอน 3 หน่วยกิต 1
ภาคการศึกษา ดั งนั้ นอาจารย์ผู้ รับ ผิด ชอบในรายวิชา และนั กศึ กษาทั้ งสองมหาวิ ทยาลั ย จึง ได้ ร่วมกันจั ดท า
โครงการ “แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้และนาเสนอผลงานวิจั ยระหว่ างสถาบัน เพื่อสร้างบัณฑิ ต นักปฏิบัติ เก่งบัญ ชี
เก่งบริหาร เก่งวิจัย ” ขึ้น โดยในปีการศึกษา 2556 เป็นปีแรกที่จัดทาโครงการ จากการสอบถามผลของการจัด
กิจกรรมที่จัดในปีแรกในเบื้องต้นพบว่านักศึกษาเห็นว่าโครงการเกิดประโยชน์ เป็นโครงการที่ดี และมีความ
พึงพอใจกับโครงการ ดังนั้น ในปี 2557 จึงได้จัดเป็นครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการฝึกทักษะการทา
การวิจัย และการนาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา โดยมีการแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5-7 คนเพื่อจัดทารายงาน
วิจัยและนาผลงานวิจัยมานาเสนอร่วมกัน ตามหลักการนาเสนอผลงานวิจัย มีกรรมการจากภายนอกมหาวิทยาลัย
จานวน 3 ท่านมาซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้นักศึกษาตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ ดังนั้นในการจัด
โครงการในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการทราบผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวที่มีนาเสนอผลงานวิจัยของ
นักศึกษาซึ่งถือว่าเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย ที่นักศึกษาได้ทาขึ้นประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาวิจัย จึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาผลของการจัดกิจกรรม และความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนาเสนอ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาเพื่อนาข้อมูลไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเพื่อพัฒนาวิธีการ
สอนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ ในการเข้าร่วมกิจกรรม
นาเสนอผลงานวิจัย
3. เพื่อเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน
บริหารธุรกิจที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมในปัจจุบันแตกต่างกัน

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัย เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา ในการศึกษา
ครั้งนี้ศึกษาจากประชากรทั้งหมดคือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร โปรแกรมวิชาการจัดการ
ทั่วไป ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิจัยทางธุรกิจ จานวน 32 คน และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก สาขาบัญชี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการวิจัยทางธุรกิจและสถิติภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน
52 คน รวมนักศึกษาทั้งหมด 84 คน
โดยกาหนดขอบเขตด้านเนื้อหาที่ได้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาผลของ
การจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัย กาหนดขอบเขตเนื้อหา ดังนี้ 1) ด้านการทางานเป็นทีม 2) ด้านความมุ่งมั่น 3)
ด้านการนาเสนอผลงานวิจัย 4) ด้านทักษะการเรียนรู้ และ 5) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ สาหรับการศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมได้กาหนดขอบเขตด้านเนื้อหา ดังนี้ 1) ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการ
จัดกิจกรรม 2) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก 3) ด้านคณะกรรมการ 4) ด้านการนาเสนอผลงาน และ 5) ด้านคุณภาพ
การของโครงการ ทั้งนี้มี สมมุติฐานการวิจัย คือ
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1. ผลของการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจมีค่าเฉลี่ย
สูงกว่า 3.50
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจในการเข้าร่วมกิจกรรมค่าเฉลี่ยสูงกว่า
3.50
3. ผลของการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจมีความ
แตกต่างกันระหว่างนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมในปัจจุบันแตกต่างกัน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 ผลของการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัยสาหรับนักศึกษา โดย
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษามีต่อการจัดกิจกรรม
นาเสนอผลงานวิจัย โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ เกี่ยวกั บควรให้มีการจัดโครงการฯ การนาเสนอในครั้งต่อไปสาหรับ
รุ่นน้องในปีถัดไปหรือไม่ และแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรม
ในครั้งต่อไป เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
วัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ทาการศึกษา จานวน 3 ท่าน และนามาหาค่า IOC (Index of item Objective
Congruence) โดยข้อคาถามมีค่า IOC อยู่ระหว่าง .66 – 1.0 ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทุกข้อคาถาม
การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลในวันนาเสนอผลงานวิจัย ภายหลังที่ดาเนินการนาเสนอ
ผลงานวิจัยเสร็จเรียบร้อย โดยการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับนักศึกษาทราบก่อนจะทา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โดยจานวน (Frequency) และ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด, 2533: 99-100)
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีผลของการจัดกิจกรรม/ความพึงพอใจอยู่อยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีผลของการจัดกิจกรรม/ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีผลของการจัดกิจกรรม/ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีผลของการจัดกิจกรรม/ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีผลของการจัดกิจกรรม/ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ผลของการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัยในภาพรวมมีผลอยู่ในระดับมาก (  =4.11) และรายด้าน
รายข้อมีผลอยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.5 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านความมุ่งมั่น (  =4.23) รองลงมาคือ ด้านทักษะการเรียนรู้ (  =4.15) ด้านการนาเสนอ
ผลงานวิจัย (  =4.11) ด้านการทางานเป็นทีม (  =4.10) และด้านประโยชน์ที่ได้รับ (  =3.94) ตามลาดับ
ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยของผลของการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรสูงกว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ตากทั้งในภาพรวมและรายด้านเพียงเล็กน้อย ดังแสดงในตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาผลของการจัด
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กิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัยจาแนกรายข้อในทุกด้าน พบว่าผลของการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัยที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 5 อันดับแรกคือ ทาให้เกิดความกระตือรือร้นในการทาผลงานวิจัย (  =4.30) รองลงมาคือ ทาให้เกิด
ประสบการณ์ในการนาเสนอผลงานวิจัย (  =4.27) ) ทาให้เกิดความตระหนักในชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยจาก
การมี มหาวิ ท ยาลัย คู่แ ข่ง เข้าร่วมน าเสนอ (  =4.23) ท าให้เ กิด ความรั บผิ ดชอบในคุ ณภาพของผลงานวิ จั ย
(  =4.21) ทาให้รู้จักการแบ่งเวลาเพื่อให้ผลงานเสร็จทันตามกาหนดการนาเสนอ (  =4.21) และค่าเฉลี่ยต่าสุด
3 อันดับคือ ทาให้มีเพื่อนต่างมหาวิทยาลัย (  =3.81) รองลงมาคือ ทาให้มีผลงานที่สามารถนาไปใช้
ประกอบการสมัครงานได้ (  =3.92) และ ทาให้มีทักษะในการตอบคาถามเกี่ยวกับการวิจัย (  =4.01) f
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัยสาหรับนักศึกษา
ภาพรวมและรายด้าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
รวม
กาแพงเพชร
ราชมงคลล้านนา ตาก
กิจกรรม
  ระดับ   ระดับ   ระดับ
ด้านการทางานเป็นทีม
4.14 0.63 มาก 4.07 0.40 มาก 4.10 0.50 มาก
ด้านความมุ่งมั่น
4.30 0.55 มาก 4.19 0.46 มาก 4.23 0.49 มาก
ด้านการนาเสนอผลงานวิจัย 4.15 0.61 มาก 4.08 0.45 มาก 4.11 0.52 มาก
ด้านทักษะการเรียนรู้
4.24 0.53 มาก 4.09 0.45 มาก 4.15 0.49 มาก
ด้านประโยชน์ที่ได้รบั
4.03 0.72 มาก 3.89 0.50 มาก 3.94 0.59 มาก
เฉลี่ยรวม
4.18 0.53 มาก 4.07 0.39 มาก 4.11 0.45 มาก

อัน
ดับ
4
1
3
2
5

2. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(  =3.96) และรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.5 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย โดยด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านคณะกรรมการ (  = 4.15) รองลงมาคือ ด้านคุณภาพการของโครงการ (  =4.11)
ด้านการนาเสนอผลงาน (  =3.96) ด้านและกระบวนการ / ขั้นตอนการจัดกิจกรรม (  =3.86) ตามลาดับ
ส่วนความพึงพอใจน้อยสุดคือ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (  =3.74) ดังแสดงในตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาถึง
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัย จาแนกรายข้อในทุกด้าน พบว่าความพึงพอใจ
ของนักศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรกคือ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ (  =4.26) รองลงมาคือความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการ (  =4.14) และ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม (  =4.14)
ความยุติธรรมของคณะกรรมการในการตัดสิน การนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ ใช้ในการทางาน/การศึกษาต่อ
และความคุ้มค่าของการเข้าร่วมกิจกรรมกับประโยชน์ที่ได้รับมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (  =4.11) และค่าเฉลี่ยต่าสุด 3
อั น ดั บ คื อ ความเหมาะสม/เพี ย งพอของอาหาร/อาหารว่ าง (  =3.61) เอกสารประกอบการจั ด กิ จ กรรม
(  =3.68) ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรม (  =3.71)
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษามีต่อการจัดกิจกรรมนาเสนอ
ผลงานวิจัยจาแนกรายด้าน
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทคโนโลยีราชมงคล
รวม
กาแพงเพชร
การดาเนินงานของโครงการ
ล้านนา ตาก
  ระดับ   ระดับ   ระดับ
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการจัด
กิจกรรม
3.95 0.51 มาก 3.81 0.53 มาก 3.86 0.52 มาก
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.86 0.67 มาก 3.67 0.61 มาก 3.74 0.63 มาก
ด้านคณะกรรมการ
4.28 0.45 มาก 4.06 0.69 มาก 4.15 0.61 มาก
ด้านการนาเสนอผลงาน
4.08 0.62 มาก 3.88 0.58 มาก 3.96 0.60 มาก
ด้านคุณภาพการของโครงการ
4.23 0.55 มาก 4.04 0.57 มาก 4.11 0.57 มาก
เฉลี่ยรวม
4.07 0.44 มาก 3.88 0.47 มาก 3.96 0.47 มาก
3. เมื่อเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมใน
ปัจจุบันแตกต่างกัน พบว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 3.00 – 3.49 มีค่าเฉลี่ยของผลการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาสูงสุด (  =4.17) รองลงมาคือนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ย 2.50 – 2.99 (  =4.14) และนักศึกษาที่มี
เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป (  =4.12) ส่วนนักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยต่ากว่า 2.50 มีผลของการจัดกิจกรรมนาเสนอ
ผลงานวิจัยต่าสุด (  =3.97) ซึ่งผลของการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัย ของนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยแตกต่าง
กัน มีผลของการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาค่าเฉลี่ย ใกล้เคียงกันค่อนข้างมาก หรือไม่มีความ
แตกต่ างกัน นั่น เอง ซึ่ง ไม่ เป็ นไปตามสมมุติ ฐานการวิจั ยที่ ตั้ง ไว้ ทั้ งนี้ นักศึกษาเกือบทุกคน (ร้อ ยละ 97.6) มี
ความเห็นว่าควรมีการจัดการนาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในปีถัดไป

อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลของการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัยในภาพรวม และรายด้านมีผลอยู่ในระดับมากในทุกด้าน
โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.5 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย สอดคล้องกับที่ชาตรี เกิดธรรม (2542, หน้า 7) กล่าว
ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเป็นการสอนที่จัดเนื้อหาและกิจกรรมที่ส อดคล้องกับการ
ดารงชีวิตที่เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผู้เรียน เป็นการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือกระทา
ด้วยตนเองตั้งแต่ค้นคว้าความรู้ และลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน จนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการหาความรู้ (Learn How to Learn) ซึ่งมีคุณค่ามากกว่าการเรียนรู้ด้วยความรู้ อีกทั้งทิศนา
แขมมณี (2552, หน้า 144) ได้กล่าวไว้ว่าการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการวิจัยจะช่วยให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและมีความหมายต่อตนเอง เพราะการได้ฝึกปฏิบัติจริงจะทาให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการนาเสนอผลงานวิจัยร่วมกันกับสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาเกิดความ
กระตือรือร้นในการทาผลงานวิจัย เกิดประสบการณ์ในการนาเสนอผลงานวิจัย เกิดความตระหนักในชื่อเสียงของ
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มหาวิทยาลัยจากการมีมหาวิทยาลัยคู่แข่งเข้าร่วมนาเสนอ มีความรับผิดชอบในคุณภาพของผลงานวิจัย เป็นต้น ซึ่ง
การนาเสนอผลงานวิจัยเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเรียนการสอน ทาให้นักศึกษาเห็นว่าผลที่ได้รับดีกว่าการเรียน
โดยการฟังบรรยายในห้องเรียน และ Lopatto (2007) พบว่าผลที่เกิดขึ้นจากการวิจัยไม่ใช่เฉพาะความรู้ และทักษะ
การวิจัยที่ต้องการเท่านั้น แต่มีผลกระทบอย่างอื่นซึ่งเป็นผลกระทบทางบวกเกิดขึ้นเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะ
การแก้ปัญหา และสอดคล้องกับ Nakorntap (2003) กล่าวว่ากระบวนการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การศึกษาค้นคว้าและค้นพบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในเรื่องที่ศึกษาด้วยตนเอง โดยอาศัยกระบวนการวิจัยอย่างเป็น
ระบบเป็นเครื่องมือสาคัญ และเมื่อเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาที่มีเกรด
เฉลี่ยสะสมในปัจจุบันแตกต่างกัน พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมุติฐานการวิจั ย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาวิจัยได้ให้นักศึกษาฝึกจากประสบการณ์จริง
และมีการแบ่งกลุ่มเพื่อทางานร่วมกันซึ่งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพื่อนสอนเพื่อนจึงทาให้นักศึกษาที่
เรียนเก่งและเรียนไม่เก่งได้รับผลของการจัดกิจกรรมไม่แตกต่างกัน
2. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัย นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวม และราย
ด้านอยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยมากว่า 3.5 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัย ทั้งนี้ในการนาเสนอ
ผลงานวิจัยซึ่งนักศึกษาต้องนาผลงานที่ตนเองทามานาเสนอทาให้นักศึกษาพึงพอใจ สอดคล้องกับที่ บุญมั่น
ธนาศุภรัตน์ (2537, หน้า 157-158) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงผลงาน เจตคติต่าง ๆ ของบุคคลที่มีต่อ
องค์ประกอบของงาน และมีส่วนสัมพันธ์กับลักษณะงาน สภาพแวดล้อมในการทางาน ซึ่งความพึงพอใจนั้น
ได้แก่ การรู้ว่ามีความสาเร็จในงาน รู้สึ กว่าได้รับการยกย่องและรู้สึกว่ามีโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ความ
พึงพอใจในงานเป็นความรู้สึกนิยม ชมชอบหรือปฏิกิริยาที่แสดงออกในทางความพอใจของผู้ทางานหรือกิจกรรม
ที่เขาทา และอมรรัตน์ แก่นสาร (2548, หน้า 62) ได้กล่าวว่าความพึงพอใจในการเรียนรู้ โดยทั่วไปครูผู้ สอนและ
นักศึกษามักจะมองว่า ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นองค์ประกอบสาคัญส่วนหนึ่งของความสาเร็จใน
การเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียนมีความคาดหวังว่า เมื่อตนได้พยายามทากิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายหรือทางานรับผิดชอบ
ให้ประสบความสาเร็จแล้ว ก็ย่อมเกิดความพึงพอใจหรือ ความรู้สึกที่ดีต่อการปฏิ บัติงานเรื่องนั้น นับว่าเป็นการ
สร้างแรงให้เกิดการเรียนรู้ที่ได้ผล ทั้งนี้สอดคล้องกับประวิทย์ สิมมาทัน ,จรัญ แสดงราชและวิทยา อารีราษฏร์
(2553 หน้า 148) พบว่าความพึงพอใจของกลุ่มทดลองที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับสูง แต่สุบิน ยุระรัช (2556, หน้า 425) ได้ทาการวิจัยเรื่องผลของวิธีการสอนแบบเน้นมโน
ทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสถิติชั้นสูงสาหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา พบว่านักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. จากผลการวิจัยพบว่าผลของการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัยในภาพรวม และรายด้านมีผลอยู่ใน
ระดับมากในทุกด้าน และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัยในภาพรวม และรายด้าน
อยู่ในระดับมากในทุกด้าน อีกทั้งนักศึกษามีความเห็นว่า ควรมีการจัดการนาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาในปี
ถัดปี ดังนั้นควรมีการจัดการนาเสนอผลการวิจัยสาหรับนักศึกษาในปี ต่อ ๆ ไป และควรมีการจัดร่วมกันกับ
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สถาบันการศึกษาอื่นๆ เพราะทาให้เกิดความกระตือรือร้น ความตระหนักในชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยจากการมี
มหาวิทยาลัยคู่แข่งเข้าร่วมนาเสนอ ทาให้เกิดความรับผิดชอบในคุณภาพของผลงานวิจัย
2. จากผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัย ในประเด็น
คณะกรรมการ ดังนั้นในปีถัดไป มีการเชิญคณะกรรมการมาให้ข้อเสนอแนะในการทาการวิจัยของนักศึกษาและ
ควรเป็นกรรมการชุดเดิม
3. ผลการเปรียบเทียบผลของการจัดกิจกรรมนาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมใน
ปัจจุบันแตกต่างกัน พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การจัดกิจกรรมการนาเสนอผลการวิจัย
สามารถทาให้ นักศึกษาที่เรี ยนเก่งและนักศึกษาที่เรียนไม่เ ก่งได้รับความรู้ ได้เรี ยนรู้ ได้ประสบการณ์ต่าง ๆ
ร่วมกันได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการวิจัยในเชิงลึกของผลของการสอนในหัวข้อต่าง ๆ ของวิชาการวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ
เช่นการใช้สถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย ฯลฯ ว่าการสอนด้วยเทคนิควิธีใดจะทา
ให้นักศึกษามีสัมฤทธิ์ผลดีในแต่ละหัวข้อในรายวิชาวิจัยทางด้านบริหารธุรกิจ
2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ที่มีต่อการเรียนการสอนในรายวิชาวิจัย
ทางด้านบริหารธุรกิจ เช่นการเรียนการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่ อน (Peer Assisted Learning) การเรียนการสอน
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นต้น
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สอน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านผู้สอนและด้านผู้เรียน ประชากร ประกอบด้วย นิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชา
01371111 สื่อสารสนเทศ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จานวน 2,345 คนโดยใช้แบบสอบถามในการ
รวบรวมข้อมู ลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 332 คน ผลการวิจัย พบว่า นิสิตสาขาวิ ชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
พบปัญหาระดับปานกลางในทุก ๆ ด้าน นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี พบปัญหาระดับ
ปานกลาง ในด้านเนื้อหา ด้านสื่อการเรียนการสอนและวิธีการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านผู้เรียน และ
พบปัญหาระดับน้อยในด้านผู้สอน และนิสิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พบปัญหาระดับปานกลาง
ในด้านเนื้อหา ด้านสื่อการเรียนการสอนและวิธีการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านผู้สอน และพบปัญหา
ระดับมากในด้านผู้เรียน
คาสาคัญ: ปัญหาการเรียนการสอน สื่อสารสนเทศ

ABSTRACT
The objective of this research was to study the problems about learning and teaching in 01371111
Information Media course of Agricultural Science students, Science and Technology students and Social
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Science and Humanities Science students; the content, the instruction media and teaching methods, the
evaluation and assessment , lecturers and students. The population consisted of 2,345 students, who were taking
course in the 2nd semester, 2013. The questionnaires were used and administered to 332 representative sample.
The results of the study show that Agricultural Science students rated problems in all factors as moderate.
Science and Technology students rated problems with the content, the instruction media and teaching methods,
the evaluation and assessment and students as moderate. Problem with lecturers, which was of low level. The
concluding, Social and Humanities Science students rated problems with the content, the instruction media and
teaching methods, the evaluation and assessment and lecturers as moderate. Problem with students, was at the
high level.
KEYWORDS: Problems about learning and teaching , Information Media

บทนา
ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Society) ที่ทุกคนต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา การศึกษาจึงเข้ามามีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางปัญญา ดังเช่น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (2545: 2) ที่ให้คาจากัดความของ
คาว่า การศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้
การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้
อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม การเรียนรู้และวิจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
การศึกษาค้น คว้าด้ วยตนเองได้ เพิ่มความสาคัญและจาเป็นแก่ชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะการศึ กษาใน
ระดับอุดมศึกษาที่ผู้เรียนควรทาการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ โดยห้องสมุดใน
สถาบันอุดมศึกษาถือได้ว่าเป็นแหล่งบริการสารสนเทศที่มีหน้าที่สาคัญในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุก
ประเภท โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกให้มีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอน เพื่อพร้อม
ที่จะให้บริการส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการทางสังคม ดังนั้นผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษาจึง
ต้องเรียนรู้วิธีการใช้ห้องสมุดที่ถูกต้องเพื่อที่จะค้นคว้าหาความรู้มาใช้ประกอบการเรียน การเขียนรายงานและ
ภาคนิพนธ์ในวิชาต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้ทันสมัยและกว้างขวาง เพื่อช่วยสร้างเสริมสมรรถภาพ
ในการศึกษาและการดารงชีวิตได้ (ธาดาศักดิ์ วิชรปรีชาพงษ์, 2528: 9)
การสอนเกี่ยวกับสื่อสารสนเทศ เป็นการสอนให้ผู้ใช้ทราบถึงรูปแบบสื่อสารสนเทศ กิจกรรมและการใช้
บริการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองในแหล่งสารสนเทศที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเข้าใช้บริการจาก
แต่ละแหล่งบริการ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้
ตระหนักถึ งความสาคัญของสื่อ สารสนเทศต่อการเรียนการสอนในระดั บอุดมศึกษา จึง ได้เ ปิดสอนรายวิชา
371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด เป็นวิชาบังคับพื้นฐาน จานวน 1 หน่วยกิต เพื่อให้บริการในหลายหลักสูตรของ
หลายคณะวิชา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2513 และมีการเปิดสอนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554
ภาควิชาได้มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคม ทั้งนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อ
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รายวิชาเป็น สื่อสารสนเทศ ในแต่ละภาคการศึกษามีนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้ โดยประมาณ 1,500 –
2,500 คน นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนจะมีความหลากหลายทั้งในแง่ของคณะวิชา ชั้นปีในการศึกษาและระดับทักษะ
การใช้สื่อสารสนเทศ อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนในรายวิชาจึงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาการสอนอยู่เสมอ
เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการสอนในรายวิชานี้ด้วย จึงมี
ความสนใจที่ จ ะศึ กษาถึ ง สภาพและปั ญ หาการเรี ย นการสอนในรายวิ ชา 01371111 สื่ อ สารสนเทศ เพื่ อ น า
ผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาปัญหาการเรียนการสอนรายวิชา 01371111 สื่อสารสนเทศของนิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การเกษตร กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านสื่อการเรียนการสอนและวิธีการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ด้าน
ผู้สอน และด้านผู้เรียน

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิง สารวจ (Survey Research) โดยมุ่งเน้นศึกษาปัญหาการเรียนการสอน
รายวิชา 01371111 สื่อสารสนเทศ ระหว่างนิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ตัวแปรต้น
กลุ่มสาชาวิชา
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี
- กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ตัวแปรตาม
ปัญหาการเรียนการสอน
- ด้าน เนื้อหา
- ด้านสื่อการเรียนการสอน
และวิธีการสอน
- การวัดและประเมินผล
- ด้านผู้สอน
- ด้านผู้เรียน

วิธีการดาเนินวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นิสิตที่ลงทะเบียนในรายวิชา 01371111 สื่อสารสนเทศ ในภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จานวน 2,345 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) โดย
เลือกใช้วิธีกาหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสาเร็จรูปของเครซซีและมอร์แกน (R.V.Krejcie and D.W.Morgan) ซึ่ง
เมื่อเทียบกลุ่มตัวอย่างจากตารางเทียบกลุ่ม ซึ่งจะได้จานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 332 คน
3. ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ (1) ตัวแปรต้น คือ กลุ่มสาขาวิชาของนิสติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
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การเกษตร กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
(2) ตัวแปรตาม คือ ปัญหาการเรียนการสอน ด้านเนื้อหา ด้านสื่อการเรียนการสอนและวิธีการสอน ด้านการวัด
และประเมินผล ด้านผู้สอน และด้านผู้เรียน
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
5. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามทีผู้วจิ ัยได้สร้างขึ้นตามมาตราวัดแบบ
ลิเคอร์ท (Likert Scale) ซึ่งเป็นมาตราประเมินค่าแบบรวม (Summated Rating Scale) โดยแบ่งระดับปัญหาแต่ละ
ข้อคาถามออกเป็น 5 ระดับ และให้ค่าคะแนนของการวัดแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับมากที่สุด
ให้ค่าคะแนนเป็น 5
ระดับมาก
ให้ค่าคะแนนเป็น 4
ระดับปานกลาง
ให้ค่าคะแนนเป็น 3
ระดับน้อย
ให้ค่าคะแนนเป็น 2
ระดับน้อยที่สุด
ให้ค่าคะแนนเป็น 1
ทั้งนี้ผู้วจิ ัยได้ทดลองใช้และวิเคราะห์คุณภาพ โดยการนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลอง
กับนิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) ของครอนบาด
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล การวิจัยครั้งนีใ้ ช้วิธีการทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความของค่าเฉลี่ยถือเกณฑ์การประเมินค่า ดังนี้
4.51 – 5.00
หมายถึง ระดับปัญหามากที่สุด
3.51 – 4.50
หมายถึง ระดับปัญหามาก
2.51 – 3.50
หมายถึง ระดับปัญหาปานกลาง
1.51 – 2.50
หมายถึง ระดับปัญหาน้อย
1.00 – 1.50
หมายถึง ระดับปัญหาน้อยที่สุด
0
หมายถึง ไม่พบปัญหา

สรุปผลการวิจัย
จากจานวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ หมด 332 คน พบว่า เป็นเพศชาย 94 คน คิดเป็นร้อยละ 28.31 เละเพศ
หญิง 238 คน คิดเป็นร้อยละ 71.69
ผู้ ต อบแบบสอบถามเป็ น นิ สิ ต จาก 3 สาขาวิ ช า 11 คณะ คื อ สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ก ารเกษตร
ประกอบด้วย คณะเกษตร คณะประมง และคณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวิ ทยาศาสตร์ กายภาพและเทคโนโลยี
ประกอบด้วย คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และคณะอุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และคณะ
สังคมศาสตร์ จานวนผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดจากคณะวิทยาศาสตร์ จานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 19.28
รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์ จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 18.67 และคณะที่น้อยที่สุด คือ คณะบริหารธุรกิจ
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30
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ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จานวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 93.37 นิสิตชั้นปีที่ 2 จานวน 16
คน คิดเป็นร้อยละ 4.82 นิสิตชั้นปีที่ 3 จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 นิสิตชั้นปีที่ 4 จานวน 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.30 และนิสิตที่ศึกษาอยู่มากกว่าชั้นปีที่ 4 จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.30
ผลการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอน
สรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอน รายวิชา 01371111 สื่อสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2556 ได้ดังนี้
(1) ด้านเนื้อหา ปัญหาการเรียนการสอนในด้านเนื้อหา เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อและแยกตาม
สาขาวิชา พบว่ า นิ สิตสาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร์การเกษตรพบปัญ หาด้านเนื้ อหาโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง
( xˉ = 3.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าปัญหาที่ระดับมาก คือ เกี่ยวกับการนาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวัน
( xˉ = 3.53) และการเรียนการสอน ในด้านเนื้อหาระดับปานกลาง คือ ความทันสมัยของเนื้อหารายวิชา ( xˉ = 3.43)
ความละเอียดและชัดเจนของคาอธิบายรายวิชา ( xˉ = 3.40) ความสัมพันธ์ของเนื้อหากับเวลาที่ใช้ในการบรรยาย
( xˉ = 3.38) ความสัมพันธ์ของเนื้อหาในบทเรียน ( xˉ = 3.29) และความสอดคล้องระหว่างเนื้อหารายวิชาและ
วัตถุประสงค์ ( xˉ = 3.26)
นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยีพบปัญหาด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
( xˉ = 2.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าปัญหาในระดับปานกลาง คือ ความละเอียดและชัดเจนของคาอธิบาย
รายวิชา ( xˉ = 2.94) ความสัมพันธ์ของเนื้อหากับเวลาที่ใช้ในการบรรยาย ( xˉ = 2.76) ความสอดคล้องระหว่าง
เนื้อหารายวิชาและวัตถุประสงค์ ( xˉ = 2.73) ความสัมพันธ์ของเนื้อหาในบทเรียน ( xˉ = 2.71) การนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ( xˉ = 2.66) และความทันสมัยของเนื้อหารายวิชา ( xˉ = 2.56)
นิสิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พบปัญหาด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
( xˉ = 3.27) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าปัญหาในระดับปานกลาง คือ ความละเอียดและชัดเจนของคาอธิบาย
รายวิชา ( xˉ = 3.42) ความสอดคล้องระหว่างเนื้อหารายวิชาและวัตถุประสงค์และความสัมพันธ์ของเนื้อหาใน
บทเรียน ( xˉ = 3.30) ความสัมพันธ์ของเนื้อหากับเวลาที่ใช้ในการบรรยาย ( xˉ = 3.26) การนาไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจาวัน ( xˉ = 3.23) และความทันสมัยของเนื้อหารายวิชา ( xˉ = 3.10)
(2) ด้านสื่อการเรียนการสอนและวิธีการสอน ปัญหาการเรียนการสอนในด้านสื่อการเรียนการสอนและ
วิธีการสอน เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อและแยกตามสาขาวิชา พบว่า นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
พบปั ญ หาการเรี ย นการสอนในด้ า นสื่ อ การเรี ย นการสอนและวิ ธี ก ารสอนโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง
( xˉ = 3.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าปัญหาในระดับมาก คือ สื่อโอมเพจรายวิชา ( xˉ = 3.55) และปัญหา
การเรียนการสอนในด้านสื่อการเรียนการสอนและวิธีการสอน ระดับปานกลาง คือ ความชั ดเจนของเนื้อหาใน
เอกสารประกอบการสอน ( xˉ = 3.47) การสาธิตการสืบค้นข้อมูล ( xˉ = 3.34) Power Point ประกอบการเรียน
การสอนและการบรรยายมากกว่าการปฎิบัติ ( xˉ = 3.29) การให้เข้าชมห้องสมุดด้วยตนเอง ( xˉ = 3.28) และ
การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย ( xˉ = 3.22)
นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยีพบปัญหาการเรียนการสอนในด้านสื่อการเรียนการ
สอนและวิธีการสอนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( xˉ = 2.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าปัญหาในระดับ
ปานกลาง คือ สื่อโฮมเพจรายวิชา ( xˉ = 2.80) การบรรยายมากกว่าการปฎิบัติ ( xˉ = 2.74) การสาธิตการสืบค้น
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ข้อมูล ( xˉ = 2.71) ความชัดเจนของเนื้อหาในเอกสารประกอบการสอน และ Power Point ประกอบการเรียนการ
สอน ( xˉ = 2.62) การให้เข้าชมห้องสมุดด้วยตนเอง ( xˉ = 2.53) การยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย ( xˉ = 2.49)
นิสิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พบปัญหาการเรียนการสอนในด้านสื่อการเรียนการสอน
และวิธีการสอนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( xˉ = 3.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบปัญหาในระดับปานกลาง
คือ สื่อโฮมเพจรายวิชา ( xˉ = 3.41) การบรรยายมากกว่าการปฎิบัติ ( xˉ = 3.28) ความชัดเจนของเนื้อหาใน
เอกสารประกอบการสอน ( xˉ = 3.21) การให้เข้าชมห้องสมุดด้วยตนเอง ( xˉ = 3.19) การสาธิตการสืบค้นข้อมูล
( xˉ = 3.18) Power Point ประกอบการเรียนการสอน ( xˉ = 3.17) และการยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย
( xˉ = 3.13)
(3) ด้านการวัดและประเมิ นผล ปัญหาการเรีย นการสอนในด้านการวัดและประเมินผลเมื่อพิจารณา
ค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อและแยกตามสาขาวิชา พบว่า พบว่า นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรพบปัญหาการเรียน
การสอนในด้านการวัดและประเมินผลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( xˉ = 3.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบปัญหาในระดับมาก คือ ปัญหาเกี่ยวกับข้อสอบและการให้คะแนน ( xˉ = 3.53) และปัญหาการเรียนการสอน
ในด้านการวัดและประเมินผล ระดับปานกลาง คือ แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบและการให้คะแนน ( xˉ = 3.40)
อัตราส่วนการวัดและประเมินผล ( xˉ = 3.37) วิธีการวัดและประเมินผล ( xˉ = 3.23)
นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี พบปัญหาการเรียนการสอนในด้านการวัดและ
ประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( xˉ = 2.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบปัญหาในระดับปานกลาง คือ
ข้อสอบและการให้คะแนน ( xˉ = 2.86) อัตราการวัดและประเมินผล ( xˉ = 2.80) แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ
และการให้คะแนน ( xˉ = 2.77) และวิธีการวัดและประเมินผล ( xˉ = 2.67)
นิสิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พบปัญหาการเรียนการสอนในด้านการวัดและประเมินผล
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( xˉ = 3.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบปัญหาในระดับมาก คือ ข้อสอบและ
การให้ค ะแนน ( xˉ = 3.53) ปั ญ หาระดับ ปานกลาง คื อ แบบฝึกหัด หรื อแบบทดสอบและการให้ค ะแนน
( xˉ = 3.40) อัตราการวัดและประเมินผล ( xˉ = 3.37) และวิธีการวัดและประเมินผล ( xˉ = 3.23)
(4) ด้านผู้สอน ปัญหาการเรียนการสอนในด้านผู้สอน เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อและ
แยกตามสาขาวิชา พบว่า นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร พบปัญหาการเรียนการสอนในด้าน
ผู้สอน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( xˉ = 3.03) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบปัญหาในระดับปานกลาง คือ
การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ( xˉ = 3.14) การให้คาปรึกษานอกชั้นเรียน ( xˉ = 3.10)
ความรู้และความชานาญในการสอน ( xˉ = 3.09) ความชัดเจนในการบรรยาย ( xˉ = 2.93) ทักษะและวิธีการจูงใจ
ผู้เรียน ( xˉ = 2.88)
นิสิตสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี พบปัญหาการเรียนการสอนในด้านผู้สอน โดยรวมอยู่
ในระดับน้อย ( xˉ = 2.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบปัญหาในระดับน้อย คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการเรียนการสอน ( xˉ = 2.14) ด้านความชัดเจนในการบรรยาย ( xˉ = 2.08) ด้านการให้คาปรึกษานอกชั้น
เรียน ( xˉ = 2.06) ด้านทักษะและวิธีจูงใจผู้เรียน ( xˉ = 2.05) และด้านความรู้และความชานาญในการสอน
( xˉ = 1.98)
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นิสิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พบปัญหาการเรียนการสอนในด้า นผู้สอนโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( xˉ = 2.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบปัญหาในระดับปานกลาง คือ ด้านความชัดเจนในการ
บรรยาย และการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ( xˉ = 2.99) ด้านทักษะและวิธีการจูงใจ
ผู้เรียน( xˉ = 2.94) ด้านความรู้และความชานาญในการสอน ( xˉ = 2.83) และด้านการให้คาปรึกษานอกชั้นเรียน
( xˉ = 2.82)
(5) ด้านผู้เรียน ปัญหาการเรียนการสอนในด้านผู้เรียน เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อและแยกตาม
สาขาวิชา พบว่า นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร พบปัญหาในการเรียนการสอนในด้านผู้เรียน โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ( xˉ = 3.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบปัญหาในระดับมาก คือ ด้านความรู้พื้นฐานของนิสิต
( xˉ = 3.60) ด้านความสนใจอย่างต่อเนื่อง ( xˉ = 3.55) ปัญหาระดับปานกลาง คือ ด้านทักษะในการเรียนรู้
( xˉ = 3.43) และด้านจานวนผู้เรียน 100 คน / หมู่บรรยาย ( xˉ = 3.14)
นิสิตสาขาวิชาวิท ยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี พบปัญหาการเรี ยนการสอนในด้านผู้เรีย น
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( xˉ = 3.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบปัญหาในระดับปานกลาง คือ ด้านความรู้
พื้นฐานของนิสิต ( xˉ = 3.35) ด้านทักษะในการเรียนรู้ และด้านความสนใจอย่างต่อเนื่อง ( xˉ = 3.05) และด้าน
จานวนผู้เรียน 100 คน / หมู่บรรยาย (xˉ = 2.58)
นิสิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พบปัญหาการเรียนการสอนในด้านผู้เรียนโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( xˉ = 3.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบปัญหาในระดับมาก คือ ความรู้พื้นฐานของนิสิต ( X = 3.92)
ความสนใจอย่างต่อเนื่อง ( xˉ = 3.77) ทักษะในการเรียนรู้( xˉ = 3.70) และปัญหาการเรียนการสอนในด้าน
ผู้เรียน ระดับปานกลาง คือ จานวนผู้เรียน 100คน/ หมู่บรรยาย ( xˉ = 3.24)

อภิปรายผล
จากการศึกษาปัญ หาการเรีย นการสอนรายวิ ชา 01371111 สื่อ สารสนเทศ ของนิ สิต กลุ่ มสาขาวิ ชา
วิทยาศาสตร์การเกษตร กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างนิสิตจานวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ของนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 01371111 สื่อสารสนเทศ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จากการแจกแบบสอบถาม
332 ชุด ได้รับแบบสอบถามคืน 332 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 71.69 เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 93.37 จากการศึกษาคณะต่างๆ 11 คณะ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ตอบแบบสอบถามจานวนมากที่สุด มาจากคณะวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 19.28 อภิปรายผลการวิจัยเกี่ยวกับ
รูปแบบการสอนและวิธีประเมินผลด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. ด้านเนื้อหา ผลจาการศึกษาพบว่า นิสิตทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชาพบปัญหาด้านเนื้อหาโดยรวมในระดับ
ปานกลาง โดยนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร พบประเด็นปัญหาระดับมาก คือ การนาไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจาวัน ทั้ง นี้อาจเป็นเพราะวิชาดังกล่ าวเป็นวิชาบัง คับพื้นฐานที่หลาย ๆ หลักสูต รได้จัดให้นิสิต
ลงทะเบียนเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร แต่เ นื่องด้วยรายวิชานี้เป็นรายวิชา 1
หน่วยกิต ชั่วโมงการบรรยาย 15 ชั่วโมง เนื้อหาที่นาเสนอมีจานวนมาก ส่งผลให้นิสิตไม่ได้ทาการฝึกปฎิบัติจริง
นิ สิ ต จึ ง ไม่ ไ ด้ ต ระหนั ก เข้ า ใจและไม่ ไ ด้ ฝึ ก ฝนถึ ง กระบวนการในการน าข้ อ มู ล ที่ ศึ ก ษาไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
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ชีวิตประจาวัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ (Gagne) ที่กล่าวไว้ว่าผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้และจดจา
สิ่งที่ ได้เ รียนไปแล้วจากระบบสัม ผัสและสถานการณ์ต่ างๆ ที่เป็ นสิ่ง เร้ าให้ ผู้เรี ยนเกิดการเรีย นรู้ ส่วนนิสิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี และนิสิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พบประเด็น
ปัญหามากที่สุดเกี่ยวกับความละเอียดและชัดเจนของคาอธิบารายวิชา
2. ด้านสื่อการเรียนการสอนและวิธีการสอน ผลจากการศึกษาพบว่า นิสิตทั้ง 3 กลุ่ม สาขาวิชาพบปัญหา
ด้ านสื่ อ การเรี ย นการสอนและวิ ธีการสอนในระดั บ ปานกลาง โดยนิ สิ ต สาขาวิ ชาวิ ท ยาศาสตร์ ก ารเกษตร
พบประเด็นปัญหาระดับมาก คือ สื่อการเรียนการสอนประเภทโฮมเพจรายวิชา (http://course.ku.ac.th) โฮมเพจ
รายวิชาดังกล่าวเป็นโฮมเพจที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนกลางที่ผู้สอน
สามารถนามาประยุกต์ใช้กับผู้เ รียนได้ตามความเหมาะสม ขั้นตอนในการเข้าถึงซับซ้อนและให้ข้อมูลได้เฉพาะ
เรื่อง จากลักษณะการเข้าถึงดังกล่าวที่จะไม่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคม
ออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของนิสิตที่สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้หลากหลายประเภท ทันสมัย สะดวก
และรวดเร็ ว ในการเข้ า ถึ ง ทั้ ง นี้ ใ นปั จ จุ บั น นิ สิ ต ยั ง คงมี ท างเลื อ กในการศึ ก ษาค้ น คว้ า ได้ จ ากแหล่ ง บริ ก าร
สื่อสารสนเทศที่หลากหลายยิ่งขึ้น
3. ด้านการวัดและประเมินผล ผลจากาการศึกษา พบว่า นิสิตทั้ง 3 กลุ่มสาขาวิชาพบปัญหาด้านการวัด
และประเมินผลในระดับปานกลาง โดยนิสิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พบประเด็นปัญหาระดับ
มาก คือ ข้อสอบและการให้คะแนน ซึ่งนิสิตในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เป็นนิสิตที่เน้นการศึกษา
ผ่านการเรีย นรู้และลงมือปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้อ งกับ การจัดการเรียนการสอนที่ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคั ญ อาจารย์
ผู้ ส อนควรมุ่ ง เน้ น ประเมิ น ทั ก ษะการคิ ด ที่ ซั บ ซ้ อ นในกระบวนการท างาน ความร่ วมมื อ ในการแก้ ปั ญ หา
การประเมินตนเอง ซึ่งถือเป็นการประเมินแนวใหม่ ที่ใช้การประเมินโดยกระบวนการสังเกต จดบันทึกและ
รวบรวมข้อมูลจากผลงานและวิธีการปฏิบัติงานของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง (ปาริชาติ บัวเจริญ, 2553)
4. ด้านผู้สอน ผลจากการศึกษา พบว่า นิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรและสาขาวิชาสังคมศาสตร์
และมนุ ษ ยศาสตร์ พบปั ญ หาด้ านผู้ สอนในระดั บ ปานกลาง ส่ ว นนิ สิต สาขาวิ ชาวิ ท ยาศาสตร์ กายภาพและ
เทคโนโลยี พบปัญหาด้านผู้สอนในระดับน้อย ทั้งนี้ประเด็นปัญหาที่นิสิตทั้ง 3 สาขาวิชาพบมากที่สุด คือประเด็น
ปั ญ หาเกี่ย วกับ การเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รี ย นมี ส่วนร่ วมในการเรี ย นการสอน เนื่ อ งด้ วยรายวิ ชา 01371111 สื่ อ
สารสนเทศ เป็นรายวิชาในหมวดวิชาทั่วไป จานวน 1 หน่วยกิต ที่มีชั่วโมงบรรยาย ครั้งละ 1 ชั่วโมง จานวน 15
ครั้ง ส่งผลให้การเรียนการสอนในระยะเวลา 60 นาที ที่ผู้สอนต้องบรรยายเนื้อหาจานวนมาก ส่งผลให้มีเวลาจากัด
ในการให้นิสิตมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนจึงได้มีการแจ้งชั่วโมงว่างให้นิสิตเข้าพบนอกเวลา
เรียนเพื่อช่วยนิสิตในกรณีที่พบปัญหาหรือต้องการปรึกษาประเด็นต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการสานสร้าง
ความรู้ทางสังคม ที่มีแนวคิดการเรียนรู้ที่ต้องผ่านกระบวนการคิด ในสังคมความรู้เช่นนี้ การศึกษาควรเป็นไปใน
รูปแบบของการให้ผู้เรียนรู้ตื่น รู้คิด รู้ปฏิบัติ รู้ชอบและรู้เรียนตลอดเวลา (Vygotsky, 1978 อ้างใน สุดาพร
ลักษณียนาวิน, 2550)
5. ด้านผู้เรียน ผลจากการศึกษา พบว่า นิสิตสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พบปัญหาด้าน
ผู้เรียนในระดับมาก และประเด็นปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ความรู้พื้นฐานของนิสิต ความสนใจอย่างต่อเนื่องและ
ทักษะในการเรียนรู้ ส่วนนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี
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พบปัญหาด้านผู้เรียนในระดับปานกลาง ทั้งนี้ประเด็นปัญหาที่นิสิตทั้ง 3 สาขาวิชาพบมากที่สุด คือประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของนิสิต ความรู้พื้นฐานในที่นี้หมายถึง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่อและแหล่งสารสนเทศ
ประเภทต่าง ๆ เนื่องด้วยปัจจุบันนิสิตสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง เป็นสื่อที่เอื้อ
ประโยชน์ให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นและเข้าถึงสารสนเทศได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและได้รับข้อมูลที่หลากหลายและ
จานวนมาก ผู้ใช้จึงจาเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่ อและแหล่งสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และวาง
แผนการเข้าถึงสารสนเทศประเภทต่าง ๆ โดยนิสิตส่วนมากที่เรียนในรายวิชานี้เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 เป็นผู้เรียนที่อยู่
ในระหว่างการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้จากระดับมัธยม สู่ระดับอุดมศึกษา ที่ผู้เรียนต้องมี การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น ดังนั้นนิสิตที่ขาดพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศ อาจส่งผลให้เกิดปัญหาในการศึกษา
กระบวนการเข้าถึงสารสนเทศต่อไป

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย พบว่า รายวิชา 01371111 สื่อสารสนเทศ เป็นวิชาบังคับพื้ นฐาน ในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ที่มีเนื้อหามุง่ เน้นให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้ศึกษาถึงประเภท รูปแบบและแหล่งของสื่อสารสนเทศในยุคปัจจุบัน
ซึ่ ง ทั กษะทางด้ า นสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี เ ป็ น ทั ก ษะส าคั ญ ของการศึ กษาในศตวรรษที่ 21 ดั ง นั้ น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควรตระหนักถึงความสาคัญ และมีการปรับเปลี่ยนชั่วโมงบรรยาย เป็น 45 ชั่วโมง
รายวิชา 3 หน่วยกิต และอาจมีการสอดแทรกชั่วโมงปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้นิสิตได้ฝึกฝนและพัฒนาองค์ความรู้
อย่างต่อเนื่อง

รายการอ้างอิง
ปาริชาติ บัวเจริญ. 2553. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. 2546.
กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี.
ธาดาศักดิ์ วชิรปรีชาพงษ์. 2528. พฤติกรรมการสอนวิธก๊ ารใช้ห้องสมุด. กรุงเทพฯ: บูรพาสาส์น.
ลาปาง แม่นมาตย์ และภรณี ศิริโชติ. 2534. “การศึกษาปัญหาการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้า
เบื้องต้น ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.” วารสารบรรณารักษศาสตร์ มข. 9 (3):
36-54.
สุดาพร ลักษณียนาวิน. 2542. วิธีวิทยาการวิจัยสหวิทยาการ. วารสารวิธีวิทยาการวิจัยสหวิทยาการ.
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
________. 2550. “แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสังคมฐานความรู้.” ในไพฑูรย์ สินลารัตน์
(บรรณาธิการ). อาจารย์มืออาชีพ แนวคิด เครื่องมือ และการพัฒนา. กรุงเทพฯ: เครือข่ายการพัฒนา
วิชาชีพอาจารย์และองค์กรอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ.

93

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 ประจาปี 2557

วันที่ 16 ธันวาคม 2557

Carey, J. O. n.d. Library Skills, Information Skills, and Information Literacy: Implications for Teaching
and Learning (Online). http://www.ala.org/aasl/aaslpubsandjournals/slmrb/slmrcontents/
volume11998 slmqo/carey, 9 June 2014.
Gallagher, S. A. 1997. “Problem-based learning: Where did it come from, what does it do, and
where is it going?.” Journal for the Education of the Gifted 20 (4): 332-362.
Vygotsky, L. S. 1978. Thought and Language. Massachusetts: The MIT Press.

94

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 ประจาปี 2557

วันที่ 16 ธันวาคม 2557

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับความหวังในช่วงวาระ
สุดท้าย แนวคิดการตายดี และความเชื่อในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของชาวไทยและชาวญี่ปุ่น เกี่ยวกับแนวคิดการ
ตายดี ความหวังในช่วงวาระสุดท้าย ความเชื่อในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย กลุ่มตัวอย่างจานวน 362 คน
โดยแบ่งเป็น ชาวไทย 207 คน ชาวญี่ปุ่น 155 คน แบบสอบถามที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่พัฒนามาจาก Good
Death Scale ของมิยาชิตะและคณะ มีความเชื่อมั่น ระดับ 0.73 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชาวญี่ปุ่นและชาวไทยมีระดับ
ความคิดเห็นว่าทุกองค์ประกอบในแนวคิดการตายดีมีความจาเป็นถึงจาเป็นอย่างยิ่ง ( x =5.48,5.61 ตามลาดับ)
2) ความหวังในช่วงวาระสุดท้าย ชาวญี่ปุ่นและชาวไทยส่วนมากเลือกบ้านเป็นสถานที่ของการดูแลระยะท้าย
(กรณีมีชีวิตอยู่ได้ 1-2 เดือน และ เป็นสถานที่เสียชีวิต ) และ ชาวญี่ปุ่นต้องการให้แพทย์เป็นผู้ตั้งต้นในการพูดคุย
เกี่ยวกับความคืบหน้าของโรค แต่ ชาวไทย ประสงค์ที่จะรับรู้เลย 3) ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเชื่อในการรักษาพบว่าชาวญี่ปุ่นไม่แน่ใจแต่ชาวไทยเห็นด้วย 4)ปัจจัยด้านอายุมีความสัมพันธ์ ต่อแนวคิดการ
ตายดี ความหวังในช่วงวาระสุดท้าย และความเชื่อในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย
คาสาคัญ : ไทยและญี่ปุ่น แนวคิดการตายดี ความหวังในช่วงวาระสุดท้าย ความเชื่อในการดูแล รักษาผูป้ ่วยมะเร็ง
ระยะท้าย
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ABSTRACT
The purpose of this research was to compare the opinion of Thai and Japanese people about the
concept of good death, the hope in end of life stage and the belief about of cancer care in end of life. The
sample consisted of 362 cases, 207 Thais & 155 Japanese. The Questionnaire was translated from Good Death
Scale of Miyashita and colleagues . The reliability was 0.73 and 0.81 by Cronbach co-efficiency of Thai
and Japan,respectively.
The results were found that 1) Japan and Thai had opinion that every component in the concept of
Good Death was necessary to absolutely necessary ( x =5.48,5.61 , respectively) 2) The hope in end of
life stage : Japanese and Thai people wanted to stay at home in end of life care and death. The Japanese
wanted the physician to intimate discussion and inform them in detail but Thai wanted to discuss prognosis of
disease at all3) Thai believed in cancer care but Japanese were unsure. 4) Age related with concept of good
death, the hope in end of life stage and the belief about of cancer care in end of life
KEYWORD : Thai and Japanese, concept of Good death, hope in end of life stage and believe about the
cancer care in end of life stage

1. ความสาคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
โรคมะเร็งเป็นโรคที่เป็นปัญหาที่ท้าทายด้านสาธารณสุขของโลก จากสถิติการเสียชีวิตของคนไทยที่เกิด
จากโรคมะเร็งสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี (แผนงานและสถิติมะเร็งแห่งชาติ อ้ างใน
นงลักษณ์ สัจจานิจการ,2554;ธนเดช สินธุเสก, 2554) นอกจากนี้ในประเทศญี่ปุ่นโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายจัด
อยู่ใน3 อันดับแรก(Japanese Association of cancer registries, 2010) ผู้ป่วยมะเร็งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจจนกระทั่งเสียชีวิต (ธนเดช สินธุเสก,2554) ทาให้ครอบครัวขาดสมดุล และส่งผล
กระทบต่อการดาเนินชีวิต ขณะเดียวกันจานวนผู้สูงอายุทีเพิ่มขึ้น ครอบครัวมีภาระการดูแลที่เพิ่มขึ้น ทาให้เกิด
ความต้องการการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้ ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบสมศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ และลดภาระของ
ครอบครัว (ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล,2557)เช่นเดียวกับในประเทศญี่ปุ่นดูแลในระยะท้ายของผู้ป่วยมะเร็งเป็นเรื่อง
สาคัญในระดับต้นของประเทศ แต่ระบบการดูแลผู้ป่วยที่บ้านยังมีจานวนไม่มาก ซึ่งขัดแย้งกับความต้องการของ
ผู้ป่วย(M.Miyashita,20007) ชาวไทยและญี่ปุ่นมีความคล้ายคลึงกันคือ ความเชื่อของการดาเนินชีวิตตามวิถีพุทธ
แม้จะแตกต่างในบางส่วนตามนิกาย แต่หลักการของพุทธศาสนิกชน คือสัจ ธรรมของชีวิต เรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย
เหมือนกันต่างที่คาสอนบางเรื่องและประเพณีปฏิบัติที่ต่างกัน ชาวญี่ปุ่น ส่วนมากนับถือศาสนาชินโต ซึ่งเน้นการ
จงรักภักดีต่อเทพเจ้า จักรพรรดิและปฏิบัติตามหลักจริยธรรม เรื่องคิดบริสุทธิ์ คิดถูกต้อง และคิดเที่ยงตรง ในการ
ดาเนินชีวิต การตายเปรียบเสมือนการเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวใหม่ วิญญาณเป็นอมตะ แต่ชาวไทยเชื่อเรื่องภพ ภูมิ
(เสถียร พันธะรังสี,2516)นอกจากนี้ความแตกต่างกันที่เห็นได้ชัดเจน คือการเข้าถึงบริการสุขภาพ ประทศไทยใช้
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่จะได้รับบริการขั้นพื้นฐาน และการดูแลในยามเจ็บป่วยระบบบัตรทอง ขณะที่ขาว
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ญี่ปุ่นใช้ระบบประกันสองแบบคือ ประกันตามสิทธิและประกันตามสมัครใจ โดยเฉพาะการเข้ าถึงเทคโนโลยีขั้น
สูงเพื่อการรักษา และมี PCU ดูแลแบบประคับประคอง ที่มีการดูแลโดยสหสาขาวิชาชีพ (M.Sanjo,2007) สาหรับ
ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายชาวไทยมีทางเลือกในการรักษาทั้งการแพทย์แผนปัจจุบันและการแพทย์ทางเลือกโดยเฉพาะ
การบาบัดเยียวยา โดยการแพทย์แผนไทย เช่น ใช้สมุนไพร การดูแลแบบประคับประคอง เป็นต้น ในขณะที่ชาว
ญี่ปุ่น ได้รับการดูแลด้านการแพทย์สมัยใหม่ การดูแลแบบประคับประคอง และการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง จาก
โรงพยาบาล และในPCU (M.Sanjo,2007)
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเซนต์แมรี่ ประเทศญี่ปนุ่ เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ในด้านสุขภาพและการพยาบาล ในขณะที่ประเทศญีป่ นุ่ เป็นสังคมผู้สูงอายุ และประเทศกาลังก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ลักษณะความเจ็บป่วยและอัตราตายจากโรคมะเร็งทั้งสองประเทศอยูใ่ นดันดับ 1-3 ดังนัน้ ผู้วิจัย
จากสองถาบันจึงสนใจที่ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับ
แนวคิดการตายดี
ความหวังในช่วงวาระสุดท้าย และความเชื่อในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญของทัง้ สอง
ประเทศเหมือนกัน เพื่อนาผลมาพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึกษาความคิดเห็นของชาวไทยและชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับแนวคิดการตายดี ความหวังในช่วงวาระสุดท้าย
และความเชื่อในการดูแลผูป้ ่วยมะเร็งระยะท้าย
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของชาวไทยและชาวญี่ปุ่น เกี่ยวกับแนวคิดการตายดี ความหวังในช่วงวาระ
สุดท้ายและความเชื่อในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย
3. ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยเพศ อายุ ประวัติการเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัว ประวัติการตรวจ
รักษาต่อแนวคิดการตายดี ความหวังในช่วงวาระสุดท้ายและความเชื่อในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายของชาว
ไทยและญี่ปุ่น

4. สมมติฐานการวิจัย
1. ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นมีระดับความคิดเห็นการใช้แนวคิดการตายดีในการจากไปอย่างสงบไม่แตกต่าง
กัน
2. ชาวไทยมีความหวังในช่วงวาระสุดท้ายไม่แตกต่างจากชาวญี่ปุ่น
3. ชาวไทยเห็นด้วยเกี่ยวกับความเชื่อในการดูแลรักษาแตกต่างจากชาวญี่ปุ่น
4. ปัจจัยด้านเพศ อายุ ประวัติการเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัว ประวัติการตรวจรักษามีความสัมพันธ์
ต่อแนวคิดการตายดี ความหวังในช่วงวาระสุดท้ายและความเชื่อในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้ายของชาวไทย
และญี่ปุ่น
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5. กรอบแนวคิดและทฤษฎี
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
1.ความหวังในช่วงวาระสุดท้าย
2. แนวคิดเกี่ยวกับการตายดี
3.ความเชื่อในการดูแลผูป้ ่วยมะเร็งระยะท้าย

1.เชื้อชาติ
2.เพศ
3.อายุ
4.ประวัติการเสียชีวิตของบุคคลในรอบครัว
5.ประวัติการตรวจรักษา

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
g เกี่ยวกับการตายดี (Good death)
แนวคิดและทฤษฎี
1. ความหมายของการตายดีหรือตายอย่างมีความสุข (Good death หรือ dying well)
การตายดี เป็นการตายที่มีสติไม่หลงตาย มีจิตใจไม่ฟั่นเฟือน ไม่เศร้าหมอง ไม่ขุ่นมัว จิตใจดีงาม ผ่องใส
เบิกบาน จิตใจนึกถึงหรือเกาะเกี่ยวอยู่กับสิ่งที่ดี(พระพรหมคุณาภรณ์,2549)
2. ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการความเข้าใจเกี่ยวกับความตาย
1. พัฒนาการทางความคิดและสติ ปัญญา การเรี ยนรู้ลั กษณะการตายจากผู้ ใหญ่ ด้วยการสั งเกต
ปฏิกิริยาและการคิดวิเคราะห์ ตีความเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามา ความเข้าใจความตายขึ้นอยู่กับระดับพัฒนาการ
2. ครอบครัวและสังคม จะเรียนรูเ้ กี่ยวกับความตายจากวิถีการดาเนินชีวิตของครอบครัวและชุมชน
ที่มีการแสดงออกถึงความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี วัฒนธรรมที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา
3. ศาสนา ความเชื่อ การยึดมั่นในศาสนา จะมีอิทธิพลต่อความคิดเรื่องความตาย
4. ประสบการณ์บุคคลจะซึมซับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความตายจากการตายของสิ่งต่างๆที่
ผ่านเข้ามาในชีวิตตั้งแต่เด็กและจะเข้าใจมากขึ้นเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ (ศรีเรือน แก้วกังวาน,2540)
3. การช่วยเหลือให้ผู้ป่วยตายดี
เป็นการช่วยเหลือคนใกล้ตายให้ “ตายกับสติและตายด้วยจิตที่สงบ” โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาวะใกล้ตายและความตาย ทั้งด้านวิชาการทางการแพทย์ และ ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตและความตาย ทาให้เผชิญ
กับความตายได้ดีขนึ้ (สุมานี นิมมานิตย์,2547) การทาให้ตายดีในพุทธศาสนามีประเพณีที่ว่าจะให้ผู้ตายได้ยิน ได้
ฟังสิ่งที่ดีงาม เช่นบทสวดมนต์ หรือคากล่าวเกี่ยวกับพุทธคุณ (พระพรหมคุณาภรณ์,2549)
ความหวัง ความต้องการในระยะท้ายของชีวิต
จากการศึกษาพบว่า ครอบครัวและญาติของผู้ป่วยระยะท้ายมีความต้องการและความคาดหวัง 10
ประการ (Truog RD, Cist AF, Brackett BE, et al.; อ้างในดุสิต สถาวร, 2551) ได้แก่ การได้มีโอกาสใกล้ชิดผู้ป่วย
ความรู้สึกว่าตนเองได้ทาประโยชน์ให้แก่ผปู้ ่วย การได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอาการที่เปลี่ยนแปลงไปของ
ผู้ป่วย การได้รับทราบและเข้าใจว่าทีมสุขภาพมีแผนการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างไร พร้อมทั้งเหตุผล การได้รับการ
ยืนยันว่าผู้ป่วยไม่เจ็บป่วยหรือทุกข์ทรมาน
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การได้รับการดูแลเอาใจใส่และให้กาลังใจ การได้มีโอกาสเล่าหรือถ่ายทอดความรู้สึกในใจ การได้รับการยืนยัน
ว่าการตัดสินใจที่ได้ทาลงไปแล้วถูกต้อง การได้เรียนรู้ความหมายของการตายของคนที่ตนเองรัก การได้
รับประทานอาหารพักผ่อนอย่างเพียงพอ
ความคาดหวังต่อสถานที่ในภาวะใกล้ตาย
1. บ้านจะมีบรรยากาศของความรักและความอบอุ่น ผู้ป่วยและญาติอาจมีทัศนคติว่าสถานบริการ
เปรียบเสมือนเป็นคุกอาจมีความต้องการที่จะอยู่ที่บ้าน
2. สถานบริการ เช่น ในโรงพยาบาล สถานดูแลผู้ป่วยใกล้ตาย หรือสถานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
(Nursing home) แบ่งเบาภาระของผู้ดูแล มียา และเวชภัณฑ์พร้อมให้บริการ มีผู้เชี่ยวชาญประจา และมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ลินน์ (Lynn, 2002)
การได้รับข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพ เช่นแพทย์ พยาบาล มัก มักจะได้รับการขอร้องให้ปิดอาการเจ็บป่วยที่ร้ายแรง
ไว้เป็นความลับ ไม่ให้บอกผู้ป่วยทราบเนื่องจากเกรงว่าผู้ป่วยจะเสียกาลังใจ วิตกกังวลเกี่ยวกับอาการป่วยมาก
เกินไป และ อาจจะเป็นสาเหตุทาให้เสียชีวิตในเวลาอันสั้นได้ ทั้งนี้ การช่วยกันปิดบังโดยให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ใน
ภาวะเงียบงัน ก่อนให้เกิดความเครียด เป็นการสกัดกั้นการพูดคุยถึงการเตรียมตัวสาหรับอนาคต โดยเฉพาะการ
เตรียมตัวเพื่อลาจาก และถ้าภาวะเช่นนี้ไม่ได้รับการแก้ไข จะพบว่ายิ่งมีความเศร้าโศกมากขึ้นเมื่อผู้ป่วยเสียชีวิต
ดังนั้นการบอกข้อมูลข่าวสารจึงจาเป็นแต่การรู้จักใช้คาพูดอย่างเหมาะสมตามกาละ เทศะ จาเป็นกว่า(สถาพร ลีลา
นันทกิจ, 2543)

6. วิธีดาเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยสารวจ (Survey study) เพื่อเปรียบเทียบความเห็นของชาวไทยและชาว
ญี่ปุ่นเกี่ยวกับแนวคิดการตายดี ความหวังในช่วงวาระสุดท้าย ความเชื่อในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย
2. ประชากร เป็นบุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 40-80 ปี ในประเทศไทยและญี่ปุ่น
กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มแบบผสมผสานโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) แบบไม่เป็น
สัดส่วน แบ่งเป็น 4ช่วงอายุ ช่วงอายุละ50 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย ( Simple random sampling) กลุ่มตัวอย่างมา
จากเขตกรุงเทพมหานคร 1 เขต ปริมณฑล 1 จังหวัด ต่อจากนั้นสุ่มชุมชนในเขต และจังหวัดนั้นในประเทศญี่ปุ่น
ใช้วิธีการเดียวกัน กลุ่มตัวอย่างมาจากTokyo, Miyaki ,Schizuoka, และ Hiroshimaได้จานวนกลุ่มตัวอย่างในไทย
207 คน ในญี่ปุ่น155 คน
การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
พ.ศ. 2557 ประเทศไทย และวิทยาลัยเซนต์แมรี่ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะได้รับการชี้แจงข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับโครงการวิจัยและกรอกแบบฟอร์มยินยอมก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย โดยผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยมีสิทธิขอ
อกจากการวิจัยโดยไม่มีผลใดๆ ผู้เข้าร่วมวิจัยมีสิทธิที่จะตอบรับหรือปฏิเสธในการตอบคาถาม แบบสอบถามหรือ
ข้อมูลทังหมด จะไม่มีการเปิดเผยทาให้เกิดความเสียหาย การนาเสนอข้อมูลจะนาเสนอในภาพรวม
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3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามพัฒนามาจาก Good Death Scale ของมิยาชิตะ และคณะ (Miyashita etal,2008) ญี่ปุ่นใช้
ฉบับจริงส่วนประเทศไทย ใช้ฉบับแปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นไทย ทั้งนี้ได้ ผ่านการตรวจสอบความตรง
เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 คน เป็นนักการศึกษาพยาบาล 1 คน อาจารย์สอนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
1 คน และพยาบาลวิชาชีพ 1 คน และนาเครื่องมือมาทดสอบกับบุคคลทั่วไปใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน
และนามาหาค่า ความเชื่อมั่น ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ได้ค่าความเชื่อมั่น ที่ระดับ 0.73 ส่วนของญี่ปุ่นได้ค่าความ
เชื่อมั่น ที่ระดับ 0.81 แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ตอนได้แก่ ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคล จานวน 4 ข้อ ตอน
ที่ 2 แนวความคิดเรื่องการตายดี ( Good death) จานวน 18 ข้อ เป็นRating Scale ให้ค่า 7 ระดับ ไม่จาเป็นอย่างยิ่ง
ถึงจาเป็นอย่างยิ่ง ตอนที่ 3 ความหวังในช่วงวาระสุดท้าย จานวน 2 ข้อ ตอนที่ 4 ความเชื่อในการดูแลรักษา จานวน
8 ข้อ เป็นRating scaleให้ค่า 5 ระดับ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บข้อมูลเก็บโดย ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยของแต่ละประเทศ สาหรับประเทศไทย ผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัย ประสานงานที่ผู้นาชุมชน ในเขตที่สุ่มได้ และขออาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการวิจัยให้ทราบพอสังเขป การเก็บข้อมูล เก็บโดยผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัยและ ผู้นาชุมชนที่ได้รับการเตรียมในการ
เก็บข้อมูล และลงพื้นที่เก็บข้อมูลในชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ และองค์กรต่างๆ ตามช่วงอายุ
5. วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยใช้สถิติอ้างอิง Independent T-test , Regression
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สรุปผลการวิจัย
1. สถานภาพทั่วไป
ข้อรายการ
1.เพศ
ชาย
หญิง
2.อายุ (ปี)
40-49
50-59
60-69
70-79
3.ประวัติการเสียชีวิตบุคคลในครอบครัว
มีจากโรคมะเร็ง
ไม่มีคนในครอบครัวเสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็งแต่เสียชีวิตจากโรคอื่น
ไม่มีคนเสียชีวิตใน 10 ปี
4.ประวัติตรวจรักษาในโรงพยาบาลหรือ
คลินิก(มากกว่า 4 ครั้งต่อปี)
ใช่
ไม่ใช่

ประเทศญี่ปุ่น
จานวน
ร้อยละ

ประเทศไทย
จานวน
ร้อยละ

66
89

42.58
57.42

61
146

39.35
94.19

28
35
31
33

17.28
21.60
19.14
20.37

57
5o
50
50

27.54
24.15
24.15
24.15

41
51

25.31
31.48

59
78

28.50
37.68

70

43.20

70

33.82

73
81

47.40
52.60

106
101

51.21
48.79

จากตารางที่ 1 พบว่าสถานภาพทั่วไปของชาวญี่ปุ่น จานวน 155 คน และไทย207 คนส่วนมากเป็นเพศ
หญิง ร้อยละ 57.52 และ 94.19 ตามลาดับชาวญี่ปุ่นส่วนมากอายุ 50-59 ปี ร้อยละ21.60 ชาวไทยส่วนมากอายุ 4049 ปี ร้อยละ 27.54 ชาวญี่ปุ่นส่วนมากไม่มีคนเสียชีวิตใน 10 ปี ร้อยละ 43.20 ชาวไทยส่วนมากไม่มีคนเสียชีวิต
ด้วยโรคมะเร็งแต่เสียชีวิตด้วยโรคอื่น ร้อยละ 37.68 ชาวญี่ปุ่นส่วนมากใช้บริการตรวจรักษาในคลินิกน้อยกว่า
เท่ากับ 4 ครั้งต่อปีร้อยละ 52.60 แต่ชาวไทยส่วนมากใช้บริการตรวจรักษาในคลินิกมากกว่า 4 ครั้งต่อปี ร้อยละ
51.21
2. ความหวังในช่วงวาระสุดท้าย
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความหวังในช่วงวาระสุดท้ายของผู้ตอบแบบสอบถามปรากฏผลดัง
ตาราง 2-3
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ตารางที่ 2 ความเห็นต่อสถานที่ของการดูแลระยะท้ายกรณี มีชีวิตอยู่ได้ 1-2 เดือน และประสงค์จะเสียชีวิตใน
ระยะท้ายของผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยและญี่ปุ่น
ข้อรายการ
บ้าน
โรงพยาบาล
PCU

กรณีมีชีวติ อยู่ได้ 1-2 เดือน
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศไทย
จานวน
ร้อยละ จานวน
ร้อยละ
70
43.20
143
69.08
36
22.20
30
14.49
48
29.60
34
16.43

ประสงค์จะเสียชีวิต
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศไทย
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
83
53.90
159
76.81
29
18.80
27
13.04
42
27.30
21
10.14

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามชาวญี่ปุ่นและชาวไทยส่วนมาก เลือกบ้านเป็นสถานที่ของการ
ดูและระยะท้ายกรณีมีชีวิตอยู่ได้ 1-2 เดือน และเป็นสถานที่เสียชีวิต ร้อยละ 43.20 และ 53.90 ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ความเห็นต่อการเปิดเผยความคืบหน้าของโรค กรณีมีชีวิต 6 เดือน และมีชีวิตอยู่ได้ 1-2 เดือนของ
ผู้ตอบแบบสอบถามชาวไทยและญี่ปุ่น
ข้อรายการ

ประสงค์จะรับรู้เลย
ให้แพทย์เป็นผู้บอกเมือ่ ท่าน
ต้องการถาม
ให้แพทย์สอบถามก่อนว่าข้าพเจ้า
ต้องการรู้หรือไม่ เช่น เมื่อข้าพเจ้า
ถามว่า “จะอยู่ได้นานเท่าใด”
ให้แพทย์ตงั้ ต้นการพูดคุยเพื่อบอก
รายละเอียดแก่ข้าพเจ้า

กรณีมีชีวติ 6 เดือน
กรณีมีชีวติ 2 เดือน
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศไทย
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศไทย
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
16
10.40 102 49.28
22
14.40 103
49.76
50
32.50
38
18.36
44
28.80
33
15.94
32

20.80

30

14.49

24

15.70

26

12.56

56

36.40

37

17.87

63

41.20

45

21.74

จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามชาวญี่ปุ่นส่วนมากมี ความต้องการให้แพทย์เป็นผู้ตั้งต้น การ
พูดคุยเพื่อบอกรายละเอียดความคืบหน้าของโรค กรณีมีชีวิตอยู่ได้ 6 เดือน และ 1-2 เดือนแต่ชาวไทยส่วนมาก
ประสงค์ที่จะรับรู้เลย
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวคิดการตายดีระหว่างประเทศญี่ปนุ่ และประเทศไทย
แนวคิดเรื่องการตายดี
ประเทศญี่ปุ่น
ประเทศไทย
t
SD
SD
x
x
1.ไม่มีความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานทางกาย
5.69 1.16 5.43 1.93 1.60
2.ได้อยู่ในสถานทีท่ ี่ตนเองชอบ
5.92 0.98 5.84 1.52 0.64
3.เชื่อใจแพทย์ผู้รักษา
6.39 0.78 6.00 1.35 3.46
4.มีความพอใจในชีวิตประจาวัน
5.79 0.84 5.62 1.61 1.31
5.ไม่เป็นภาระของคนในครอบครัว
5.76 0.99 5.56 1.91 1.34
6.มีเวลาเพียงพอกับใครบางคนในครอบครัว
5.74 1.06 5.82 1.57 -0.53
7.มีอิสระในการทากิจกรรมประจาวัน
5.75 0.83 5.61 1.58 1.06
8.ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความสงบ
5.50 1.02 6.00 1.47 -3.85
9.ไม่ได้รับการดูแลเสมือนท่านเป็นวัตถุหรือเป็นเด็ก 5.93 1.17 5.14 2.04 4.61
10.ความรู้สึกว่าชีวิตมีความสมบูรณ์
5.50 1.22 5.58 1.58 -0.52
11.ความตายเป็นเรื่องธรรมชาติ
5.81 0.95 6.17 1.34 -2.98
12.ได้พบกับคนที่ท่านต้องการพบ
5.35 1.26 5.54 1.74 -1.24
13.ได้รักษาบทบาทหน้าทีตนเองในครอบครัว หรือ 5.43 1.08 5.28 1.80 0.99
หน้าที่การงาน
14.เข้าสู่วาระสุดท้ายโดยไม่กลัวความตาย
4.83 1.37 5.66 1.66 -5.21
15.ต่อสู้กับโรคจนนาทีสุดท้าย
5.56 1.20 5.13 2.67 2.49
16.ไม่ต้องการให้คนในครอบครัวรู้ว่าร่างกาย จิตใจ 4.86 1.25 5.08 1.86 -1.33
อ่อนแอ
17.ทราบถึงความคาดหมายต่อสภาพความเจ็บป่วย
4.64 1.52 5.52 1.74 -5.01
ในระยะต่อไป
18.ได้แสดงความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่าน
4.25 1.58 5.99 1.55 เคารพนับถือ
10.51
รวม
5.48 1.12 5.61 1.72

p
.112
0.525
0.001*
0.193
0.181
0.599
0.288
0.000*
0.000*
0.605
0.003*
0.216
0.322
0.003*
0.013
0.184
0.000*
0.000*

จากตารางที่ 4 พบว่าชาวญี่ปุ่นมีระดับความคิดเห็นในระดับจาเป็นค่าเฉลี่ย 5.48 และชาวไทย มีระดับ
ความคิดเห็นว่าทุกองค์ประกอบมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ค่าเฉลี่ย 5.61

103

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 ประจาปี 2557

วันที่ 16 ธันวาคม 2557

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ความเชื่อในการดูแลรักษาประเทศญีป่ ุ่นและประเทศไทย
ความเชื่อในการดูแลรักษา
1.ความเจ็บปวดจากโรคมะเร็งบรรเทาลงได้ถ้าได้รบั การรักษาที่ดี
2.ยาบรรเทาความเจ็บปวดทาให้ชวี ิตสั้น
3.ยาบรรเทาความเจ็บปวดทาให้เกิดการเสพติด
4.ผู้ป่วยสามารถคงสติสัมปชัญญะอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้ยา
5.ผู้ป่วยควรได้รบั สารน้าและสารอาหารอย่างต่อเนื่องตาม
มาตรฐานขั้นต่าจนถึงเวลาเสียชีวิต
6.ผู้ป่วยควรได้รบั สารน้าและสารอาหารเพื่อบรรเทาอาการ
7.แพทย์โดยทั่วไปสื่อสารแจ้งข่าวร้ายได้ไม่ดี และไม่ค่อยดูแลเอา
ใจใส่ผปู้ ่วยและครอบครัวอย่างใกล้ชิด
8.แพทย์ไม่สบายใจที่จะพูดคุยเรื่องการตายกับผู้ป่วยและ
ครอบครัว
รวม

ประเทศญี่ปุ่น
SD
x
3.57 0.81
3.07 0.77
3.10 0.86
2.85 0.85
3.30 0.88

ประเทศไทย
SD
x
4.46 0.93
2.90 1.32
3.93 1.30
3.60 1.36
3.93 1.32

t

p

-9.27
1.53
-1.12
-6.48
-5.46

0.000*
1.28
0.27
0.000*
0.000*

3.19
3.26

0.80
0.88

4.03
3.13

1.20
1.44

-7.93
1.09

0.000*
0.28

2.90

0.77

3.29

1.40

-3.46

0.001*

3.16

0.83

3.57

1.28

จากตารางที่ 5 พบว่า ชาวญี่ปุ่น มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อในการรักษา ในระดับไม่แน่ใจ ค่าเฉลี่ย
3.16ส่วนชาวไทยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อในการรักษาในระดับเห็นด้วย ค่าเฉลี่ย 3.57
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การพยากรณ์ตัวแปรเพศ อายุ ประวัติการเสียชีวิตในครอบครัว ประวัติการตรวจรักษา
ที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดการตายดี และความเชื่อในการดูแลรักษา

ปัจจัยต่างๆ
เพศ
อายุ
ประวัติการเสียชีวิตใน
ครอบครัว
ประวัติการตรวจรักษา

แนวคิดการตายดี
Unstandardized
t
Coefficients
B
Std.Error
-0.72
0.44
-1.62
0.18
0.90
1.98
-0.01
0.11
-1.03
-0.14

0.10

-1.51

ความเชื่อในการดูแลรักษา
Sig
Unstandardized
t
Sig
Coefficients
B Std.Error
0.11 -0.110 0.065 -1.683 0.095
0.05* -0.11
0.07
-1.68 0.10
0.92 0.01
0.82
0.08 0.934
0.13

0.00

0.07

0.02

จากตารางที่ 6พบว่า ตัวแปรด้านอายุ มีอิทธิต่อแนวคิดการตายดี ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
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อภิปรายผล
1. ผลการเปรียบเทียบแนวคิดการตายดีระหว่างชาวไทยและญีป่ ุ่น
ชาวญี่ปุ่นและชาวไทยมีระดับความคิดเห็นว่าทุกองค์ประกอบในแนวคิดการตายดี มีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ในระดับใกล้เคียงกัน โดยที่ชาวญี่ปุ่นมีระดับความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ 5.48 และชาวไทย มีระดับความคิดเห็น ค่าเฉลีย่
5.61 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hirai K และคณะ เรื่อง Good death in Japanese cancer care: a qualitative study
พบว่า ความไม่ทุกข์ทรมานจากอาการปวด อาการทางกายและจิต การมีสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว และแพทย์
การได้อยู่ในสถานที่ชอบในวาระท้ายของชีวิต การได้รับการดูแลอย่างเคารพศักดิศ์ รี การสร้างความหวัง กาลังใจ
ความไม่กลัวตาย การได้ต่อสู้กับโรคจนวินาทีสุดท้าย การรักษาบทบาทหน้าทีต่ นเองได้ เป็นองค์ประกอบทีท่ าให้
บุคคลจากไปอย่างสงบ (Hirai K,2006) และสอดคล้องกับงานวิจัยของละเอียดและคณะ ซึ่งศึกษาความคาดหวัง
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุระยะท้ายพบว่าทุกองค์ประกอบในแนวคิดการตายดีมีความจาเป็นอย่างยิ่ง และใช้
องค์ประกอบน้อมนาสู่การตายดี สูงสุด 3 อันดับแรกได้แกการระลึกว่าความตายเป็นเรื่องธรรมชาติ การระลึกถึง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์และการเชื่อใจในแพทย์ผู้รักษา (ละเอียด,2556)
2. ผลการเปรียบเทียบความหวังช่วงวาระสุดท้ายระหว่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่น
2.1 สถานที่
ผู้ตอบแบบสอบถามชาวญี่ปุ่นและชาวไทยส่วนมาก เลือกบ้านเป็นสถานที่ของการดูแลระยะท้าย
กรณีมีชีวิตอยู่ได้ 1-2 เดือน และเป็นสถานที่เสียชีวิต ร้อยละ 43.20 และ 53.90 ตามลาดับ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ลินน์ (Lynn, 2002) บ้านจะมีบรรยากาศของความรักและความอบอุ่น ผู้ป่วยและญาติอาจมีทัศนคติว่าสถาน
บริการเปรียบเสมือนเป็นคุกอาจมีความต้องการที่จะอยู่ที่บ้าน แต่ไม่สามารถให้การดูแลที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ป่วยในวาระสุดท้าย
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ M.Sanjoและคณะที่พบว่าชาวญี่ปุ่ นเลือกบ้านเป็นสถานที่ในการ
ดูแลระยะสุดท้ายเนื่องจาก ชาวญี่ปุ่นต้องการการดูแลในรูปแบบไม่เป็นทางการ และ ประสบการณ์ของการดูแล
ด้านสุขภาพและสังคมของประเทศ (M.Sanjo,2007)
2.2 การเปิดเผยความคืบหน้าของโรค
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามชาวญี่ปุ่นส่วนมากมีความต้องการให้แพทย์เป็นผู้ตั้งต้นการพูดคุยเพื่อ
บอกรายละเอียดความคืบหน้าของโรค กรณีมีชีวิตอยู่ได้ 6 เดือน และ 1-2 เดือนแต่ชาวไทยส่วนมากประสงค์ที่จะ
รับรู้ข้อมูลทั้งหมดเลย
เนื่องจากชาวไทย เจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพ เช่นแพทย์ พยาบาล มัก มักจะได้รับการขอร้องให้ปิด
อาการเจ็บป่วยที่ร้ายแรงไว้เป็นความลับ ไม่ให้บอกผู้ป่วยทราบเนื่องจากเกรงว่าผู้ป่วยจะเสียกาลังใจ วิตกกังวล
เกี่ยวกับอาการป่วยมากเกินไป และ อาจจะเป็นสาเหตุทาให้เสียชีวิตในเวลาอันสั้นได้ (สถาพร ลีลานันทกิจ,2543)
แต่ความต้องการของผู้ป่วยระยะสุดท้าย คือ การได้รับทราบและเข้าใจว่าทีมสุขภาพมีแผนการดูแลรักษาผู้ป่วย
อย่างไร พร้อมทั้งเหตุผล การได้รับการยืนยันว่าผู้ป่วยไม่เจ็บป่วยหรือทุกข์ทรมาน (Truog RD, Cist AF, Brackett
BE, et al.; อ้างในดุสิต สถาวร, 2551) จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ชาวญี่ปุ่น ในประเด็นการเปิดเผยความ
คื บ หน้ าของโรค พบว่ า ชาวญี่ ปุ่ น เชื่ อ ว่ าสนทนาถึ ง การเปลี่ ย นแปลงอยู่ เ สมอ และสนทนาเกี่ย วกับ การใช้
ชีวิตประจาวันทาให้ผู้ป่วยเผชิญความตายได้ดีกว่า (M.Sanjo, 2007)
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3. ผลการเปรียบเทียบความเชื่อในการดูแลรักษาระหว่างชาวไทยและญี่ปุ่น
ชาวญี่ปุ่น มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อในการรักษา ในระดับไม่แน่ใจ ค่าเฉลี่ย 3.16ส่วนชาวไทยมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อในการรักษาในระดับเห็นด้วย ค่าเฉลี่ย 3.57 โดยที่ชาวไทยมีระดับความเชื่อมากกว่า
ชาวญี่ ปุ่ น เนื่ อ งมาจากความแตกต่ า งด้ า นความเชื่ อ และวั ฒ นธรรม ญี่ ปุ่ น มี ค วามเชื่ อ ว่ า การดู แ ลแบบ
ประคับประคองบรรเทาความเจ็บปวดได้ดีกว่ายาแก้ปวด และยาแก้ปวดจากฝิ่นทาให้อายุสั้น แต่ยาแก้ปวดช่วยให้
คงสติสัมปชัญญะได้ และ ระบบบริการสุขภาพของญี่ปุ่น มีการดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพที่ PCU และ การไปดูแล
ที่บ้าน การดูแลรักษาและการสนทนาเรื่องเจ็บป่วยควรกระทาสม่าเสมอ และมุ่งเน้นที่การดาเนินชีวิตประจาวัน
และขึ้นกับอาการของผู้ป่วยอย่างค่อยเป็นค่อยไป(M.Sanjo2007)
4. ผลการหาความสั มพันธ์ระหว่างปัจ จัยด้านเพศ อายุ ประวัติ การเสีย ชีวิตของบุคคลในครอบครั ว
ประวัติการตรวจรักษาต่อแนวคิดการตายดี ความหวังในช่วงวาระสุดท้ายและความเชื่อในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
ระยะท้ายของชาวไทยและญี่ปุ่น พบว่า ตัวแปรด้านอายุ มีอิทธิต่อแนวคิดการตายดี ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
สอดคล้องกับงานของนักวิจัยหลายท่านที่ได้ศึกษาพบว่าบุคคลที่คิดถึงความตายบ่อยๆ คิดถึงความตาย
เสมอๆ หรือไปงานศพเสมอๆจะไม่กลัวตาย (Caring 1991;Gormly&Brodzinsky 1989;Lefrancors,1993,ศรีเรือน
แก้วกังวาน 2527,2534,2535) บุคคลที่อายุมาก จะเผชิญประสบการณ์ที่สูญเสียมามากกว่า ส่งผลทาใจได้ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ควรศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการทา Focus group เพิ่มเติมในประเด็นความคิด
ความเชื่อ ด้านศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อเกิดความกระจ่างในความคิด ความเชื่อ ในวัฒนธรรมที่แตกต่าง เพื่อ
ความกระจ่างชัดในข้อมูลมากขึ้นและนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
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งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาถึงผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่ มีต่อ
การเรียนการสอนทางสถาปัตยกรรม 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการของแนวความคิดในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมของนักศึกษา 3) เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จานวน 22 คน ประจาภาคเรียนที่
2/2556 ข้อมูลการวิจัยได้จากแบบสอบถาม แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าคะแนนพัฒนาการ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน
ผลการวิจัยพบว่า 1 ) ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาอยู่ในระดับสูง ซึ่งวัด
จากผลสัมฤทธิ์ด้านพัฒนาการของคะแนนที่ได้จากการเรียนก่อนและหลังเรียน 2) ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐานส่งเสริมการพัฒนาในเชิงบวกต่อการพัฒนาการด้านทักษะในการทางาน และแนวความคิดในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมสาหรับนักศึกษา โดยพบว่า ทักษะในการออกแบบเพื่อแก้ปัญหามีค่าคะแนนพัฒนาการ
เฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ทักษะด้านการคิดและแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ และทักษะด้านการกาหนดปัญหาที่ใช้
ในการออกแบบ 3) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ใน
ระดับมาก
คาสาคัญ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, แนวความคิดในการการออกแบบสถาปัตยกรรม, พัฒนาการ,
ARC417, การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 2

ABSTRACT
The ojectives of this research were to 1) study the effect of problem-based learning on the
architectural study. 2) development study of the students’ architectural conceptual design. 3) study the students’
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attitude toward the problem-based learning. The purposive sampling consisted of 22 senior students of faculty
of architecture during the second semester of the 2013 academic year. Data collecting was done by questionaire,
pre-test, post-test and class learning activities. The data were analyze by Growth Score, Percentage , Mean and
Standard Diviation. The results of the study found that : 1) The average gain score of all sampling students was
at the high level of significant. 2) The problem-based learning has positive effect to the development of
architectural conceptual design skill. This study has founded that the design solving skill is at the first rank of
hightest gain score. The second rank is the integrated design idea, and the problem identification is the third
rank of lowest gain score. 3) The opinions of the sampling students towards the problem-based learning
approach were at the high agreement level at the high level of significant.
KEYWORDS : Problem-based Learning, Architectural Conceptual Design, Development, ARC417,
Advance Architectural Design II

1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างทักษะในการพัฒนาแนวความคิดไปสู่งานออกแบบสถาปัตยกรรม
ได้นั้นเป็นประเด็นสาคัญที่มีส่วนช่วยในการสร้างทักษะการสร้างแนวความคิดในการออกแบบได้อย่างดีสาหรับ
นักศึกษาที่เรียนทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม แนวทางที่สาคัญในการสร้างแนวความคิดให้เป็นระบบที่ใช้
กันอย่างแพร่หลายคือ แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) ซึ่งยัง
ไม่ได้ถูกนามาใช้ในการช่วยให้การพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรรมอย่างเป็นระบบมากนัก
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดการเรียนการสอนจากแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน คาดว่า
สามารถนาไปสู่การผสมผสานความรู้เก่าและความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน จนสังเคราะห์ออกมาเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่
สามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหานั้นๆ ได้ในที่สุด (ยรรยง สินธุ์งาม, 2556)
งานวิจัยชิ้นนี้จึงมุ่งเน้นถึงการประยุกต์ใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อการ
พัฒนาแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลของการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อการพัฒนาด้านแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม สาหรับนักศึกษารายวิชา
ARC417 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 2 ซึ่งเป็นวิชาชีพบังคับสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจาภาคการศึกษา 2/2556

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ กษาถึ ง ผลของการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐานที่ มี ต่ อ ทั กษะด้ า นการออกแบบ
สถาปัตยกรรม สาหรับนักศึกษารายวิชา ARC417 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 2
2. เพื่อศึกษาพัฒนาการของแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมของนักศึกษารายวิชา ARC417
การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 2
3. เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
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3. กรอบความคิดในการศึกษา
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning: PBL) พัฒนาขึ้นมาจากแนวคิดเรื่องการ
เรียนรู้เชิงพุทธปัญญานิยม (Cognitive learning theory) (ยศวีร์ อิ่มอโนทัย, 2554) ซึ่งมีความเชื่อที่ว่า ความรู้เกิด
จากปฎิ สัม พั น ธ์ ท างโครงสร้ างที่ มี ลั กษณะเฉพาะ (particular structure) กับ สิ่ ง แวดล้ อ มทางจิ ต วิ ท ยา
(psychological environment) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้เรียนได้ปรับเปลี่ยนโลกภายในของตน (Jean
Piaget) โดยการปรับเปลี่ยนความรู้เก่าให้เข้ากับความรู้ใหม่ (ยรรยง สินธุ์งาม, 2556) อย่างไรก็ตาม การ
เปลี่ยนแปลงของทิศทางการศึกษาในโลกปัจจุบันที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า ความแตกต่างของสมอง
ของมนุษย์ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อลักษณะการเรียนรู้ (Learning style) และวิธีการเรียนรู้ (learning method) ที่
แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ดังนั้นการเรียนรู้จึงเป็นเรื่องเฉพาะปัจเจกบุคคล (individual) และการจัดการ
เรียนรู้สมัยใหม่จึงเน้นถึง ลักษณะและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ความแตกต่างและมีทางเลือกที่หลากหลาย
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนมากที่สุด หรือกล่าวได้ว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐานสาหรับปัจจุบัน
ควรเป็นการเรียนรู้ในลักษณะของการผสมผสานความรู้เก่าและความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน จนสามารถสังเคราะห์
ออกมาเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถนาไปใช้ในการแก้ปัญหานั้นๆ ได้ (ยรรยง สินธุ์งาม, 2556)
กรอบแนวคิดในงานวิจัยชิ้นนี้จึงอาศัยกรอบแนวคิดการบูรณาการ (Integrated Knowledge) (พรพิมล
หรรษาภิรมย์โชค, 2553) เป็นกรอบแนวคิดหลักในการวิจัย โดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ในการ
สร้างทักษะด้านการออกแบบแนวคิดทางสถาปัตยกรรม เข้ากับองค์ความรู้ในการจัดเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน บนพื้นฐานของความแตกต่างของนักศึกษาแต่ละคน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการสร้างองค์ความรู้
โดยใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center) (เจิมสิริ ศิริวงศ์พากร, 2553)

4. วิธีการดาเนินการวิจัย
4.1 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาในรายวิชา ARC417 การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 2 สาหรับภาค
การศึกษาที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2556 จานวน 22 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ทาการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive
sampling) และเป็นไปตามความสมัครใจของนักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการวิจัยในครั้งนี้
4.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น (Independent Variable) หมายถึง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problembased Learning: PBL) เพื่อใช้ในการพัฒนาแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) หมายถึง พัฒนาการด้านความรู้เชิงบูรณาการ ซึ่งวัดจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการเรียนการสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นและสื่อวัสดุการสอน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสังเกตจดบันทึก แบบทดสอบ
ความรู้ แบบสารวจความคิดเห็น และแบบสารวจความพึงพอใจ เครื่องมือที่ใช้ในการสารวจความคิดเห็น
4.4 การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ท าการรวบรวมข้ อ มู ล จากแบบสอบถามที่ แ จกให้ ป ระชากร
กลุ่มเป้าหมาย การรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย ตารา เอกสารที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมผลการศึกษาในรายวิชาการ
ออกแบบ และการประเมินผลของนักศึกษา
110

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 ประจาปี 2557

วันที่ 16 ธันวาคม 2557

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าสถิติการวัดพัฒนาการของผู้เรียนก่อนและหลังการเรียน (Growth Score)
รวมทั้งสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ที่ได้จากแบบสารวจ ร่วมกับการวิเคราะห์เนื้อหาจากแบบสังเกต แบบจดบันทึกและ
การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
การเตรียมข้อมูลทีใ่ ช้ในการออกแบบ (Data Preparation)
ในรูปแบบของข้อมูลกราฟิก (Graphic Data)

การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ใช้ในการออกแบบ (Data Analysis) โดยใช้เทคนิค
การซ้อนทับข้อมูล (Mapping Technique) (Mapping Technique)

การสังเคราะห์ปัญหาที่ใช้ในการออกแบบ
(Problem Identification)

การกาหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการออกแบบ
เพื่อแก้ปัญหาในงานออกแบบ (Design Aims and Objective)

การแสวงหาวิธีการในการแก้ปัญหา จากกรณีศึกษาตัวอย่าง
หลักการและทฤษฎีต่างๆทีเ่ กี่ยวข้อง (Finding Theory & Case Study)

การออกแบบแนวคิดและผลงานสถาปัตยกรรมเพื่อแก้ปัญหา
(Architectural Design Solution)
ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการในการวิจัยสาหรับการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

5. สรุปผลการวิจัย
5.1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา และการจัดกลุ่มตามสภาพปัญหาของนักศึกษา พบว่า ผลของการจัดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จากจานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 22 คน ตามพื้นฐานด้านการออกแบบ และสภาพปัญหาของ
ผู้เรียนที่ผู้เรียนระบุถึงปัญหาของตนเอง โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิด สามารถแบ่งกลุ่มนักศึกษา ได้ดังนี้
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กลุ่มที่ 1 นักศึกษาไม่สามารถกาหนด “ปัญหาในการออกแบบ” ได้อย่างชัดเจน แต่สามารถสร้างแนวคิด
ขึ้นมาตามจินตนาการเพื่อนาไปสู่ผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม ทาให้แนวคิดในการออกแบบไม่มีเหตุผล
รองรับ และผลงานด้านการออกแบบไม่มีเป้าหมายการแก้ปัญหาที่ชัดเจน
กลุ่มที่ 2 นักศึกษาไม่สามารถกาหนดปัญหาได้อย่างชัดเจน เช่นเดียวกับนักศึกษาในกลุ่มที่ 1 แต่สามารถ
ออกแบบผลงานได้โดยนักศึกษามีภาพของงานออกแบบล่วงหน้า (Prejudice) จากการลอกเลียนแบบตัวอย่าง
ผลงานการออกแบบที่มีการเผยแพร่ตามหนังสือ นิตยสารและสื่อต่างๆ
กลุ่มที่ 3 นักศึกษาที่สามารถกาหนด “ปัญหาในการออกแบบ” ได้บ้าง แต่ยังขาดกระบวนการวิเคราะห์
ปัญหาและสร้างเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการออกแบบได้อย่างเป็นระบบ ทาให้ไม่สามารถออกแบบผลงานได้
อย่างมีคุณภาพมากนัก
กลุ่มที่ 4 นักศึกษาที่สามารถกาหนดปัญหาในการออกแบบได้อย่างชัดเจน แต่มีจานวนมากและไม่
สามารถวิเคราะห์ค่าลาดับความสาคัญของปัญหาได้ จนทาให้เกิดความสับสนและไม่สามารถสร้างกระบวนการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบได้ ในขณะเดียวกัน นักศึกษายังมีแนวคิด และมีภาพของงานออกแบบล่วงหน้ามาก่อน
แล้วเช่นเดียวกับนักศึกษาในกลุ่มที่ 2 ทาให้กระบวนการออกแบบเป็นไปในลักษณะของการลอกเลียนแบบวิธีใน
การแก้ปัญหา รวมทั้งลอกเลียนผลงานในการออกแบบบางส่วนเพื่อนามาใช้ในการออกแบบของตนเอง
5.2 พัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ของการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
พบว่า ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานของนักศึกษาอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าคะแนนพัฒนาการเฉลี่ย
เท่ากับ 7.64 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งได้จากการวัดและทดสอบผลสัมฤทธิ์ด้านพัฒนาการของคะแนนที่ได้
จากการเรียนก่อนและหลังเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ผลของการศึกษาค่าคะแนนพัฒนาการของกลุ่มตัวอย่างทั้ง
4 กลุ่ม พบว่า ค่าคะแนนของนักศึกษาในกลุ่มที่ 1 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.69 ซึ่งอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกับ
ค่าคะแนนของนักศึกษาในกลุ่มที่ 2 มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.09 ในขณะที่ ค่าคะแนนของนักศึกษาในกลุ่มที่ 3
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.71 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดีย วกับ ค่าคะแนนของนักศึกษาในกลุ่มที่ 4 มีค่า
คะแนนต่าสุด เท่ากับ 4.40 ซึ่งทาการแปลผลได้ว่า พัฒนาการของกลุ่มนักศึกษาที่ไม่สามารถกาหนดปัญหามาได้
ตั้งแต่ต้นนั้นสามารถมีพัฒนาการทางด้านการเรียนด้วยการใช้ปัญหาเป็นฐานได้ดีกว่ากลุ่มนักศึกษาที่สามารถ
ก าหนดปั ญ หาได้ ม าตั้ ง แต่ ต้ น แต่ ไ ม่ ส ามารถสร้ า งพั ฒ นาการขึ้ น มาได้ ดี เ ท่ า ที่ ค วร นอกจากนั้ น ยั ง พบว่ า
กลุ่มนักศึกษาที่สามารถกาหนดปัญหาได้แต่ขาดกระบวนการออกแบบอย่างเป็นระบบ และมีภาพงานอกแบบ
ล่วงหน้า มีพัฒนาการด้านการเรียนต่ากว่าค่าคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นอย่างมากอีกด้วย
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ตารางที่ 1 แสดงคะแนนพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์การเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอน

กลุ่ม
ที่ ลาดับ
1
1
2
1
3
1
1
4
1
5
6
1
1
7
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
3
1
2
3
3
3
3
4
3
5
6
3
4
1
4
2
4
3
4
4

รหัส
นักศึกษา
53xxxxxx
53xxxxxx
53xxxxxx
53xxxxxx
53xxxxxx
53xxxxxx
53xxxxxx
53xxxxxx
53xxxxxx
53xxxxxx
53xxxxxx
53xxxxxx
53xxxxxx
53xxxxxx
53xxxxxx
53xxxxxx
53xxxxxx
53xxxxxx
53xxxxxx
53xxxxxx
53xxxxxx
53xxxxxx

ชื่อ-นามสกุล
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
ค่าเฉลี่ย

preposttest
test
(100%) (100%)
44
64
40
51
44
50
40
57
44
55
44
61
40
54
44
61
40
50
42
65
40
58
40
60
64
74
60
65
68
75
60
68
44
61
60
62
65
78
64
68
60
64
62
65
50.41 62.09

Growth
Score
20
11
6
17
11
17
14
17
10
23
18
20
10
5
7
8
17
2
13
4
4
3
13.59

Relative
Growth Score
12.82
6.88
3.85
10.63
7.05
10.90
8.75
10.90
6.25
14.56
11.25
12.50
7.35
3.57
5.30
5.71
10.90
1.43
9.63
2.94
2.86
2.17
7.64

Average
Relative
Growth
Score
8.69
8.69
8.69
8.69
8.69
8.69
8.69
11.09
11.09
11.09
11.09
11.09
5.71
5.71
5.71
5.71
5.71
5.71
4.4
4.4
4.4
4.4
7.64

5.3 พัฒนาการด้านทักษะในการทางานด้านการออกแบบ ภายหลังการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่กาหนดในรายวิชา พบว่า ผลของการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานส่งเสริมการพัฒนาและส่งเสริมในเชิงบวกต่อการพัฒนาการด้านทักษะในการสร้างแนวความคิด
ในการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยพบว่า ทักษะในการออกแบบเพื่อแก้ปัญหามีค่าคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยสูงสุด
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รองลงมาได้แก่ ทักษะด้านการคิดและแก้ปัญหาเชิงบู รณาการ และทักษะด้านการกาหนดปัญหาที่ใช้ในการ
ออกแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
พัฒนาการด้านทักษะในการทางานด้านการออกแบบ ภายหลังการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่กาหนดในรายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมทั้ง
3 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้านการกาหนดปัญหาที่ใช้ในการออกแบบ (Problem Identification) ทักษะด้านการคิดและ
แก้ปัญหาเชิงบูรณาการ (Problem Solving) และทักษะในการออกแบบเพื่อแก้ปัญหา (Design Solution) พบว่า ผล
การศึกษาของนักศึกษาในรายวิชาการออกแบบการประเมินผลภายหลังการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐานของนักศึกษาจานวน 8 คนได้ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 60-64 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 36.36 รองลงมามีค่า
คะแนนระหว่าง 65-69 คะแนน จานวน 4 คน และค่าคะแนนระหว่าง 55-59 คะแนน จานวน 4 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 18.18
ตารางที่ 2 แสดงคะแนนการประเมินคะแนนทักษะในการทางานด้านการออกแบบของกลุ่มตัวอย่าง
ค่าคะแนน
เกรด
จานวน(คน)
ร้อยละ
80-100
A
0
0.0
75-79
B+
2
9.09
70-74
B
1
4.54
65-69
C+
4
18.18
60-64
C
8
36.36
55-59
D+
4
18.18
50-54
D
3
13.63
0-49
F
0
0.0
5.4 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลของการศึกษาความ
พึงพอใจ พบว่า ในประเด็นเรื่องความรู้ความเข้าใจที่นักศึกษาได้รับจากการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหา
เป็นฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าคะแนน 3.41-4.20) และประเด็นเรื่องเครื่องมือและวิธีการอยู่ในระดับมาก
(ค่าคะแนน 3.41-4.20) ถึงระดับปานกลาง (ค่าคะแนน2.61-3.40) จากการเปรียบเทียบกับค่าคะแนนเต็ม 5 คะแนน

6. อภิปรายผล
จากการศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ มีความเห็นว่า
การใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยให้สามารถมองเห็นเป้าหมายของการทางานได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และช่วยให้สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ สร้างเป็นแนวคิดในการออกแบบได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น ข้อเสียของการจัดการเรียนการ
สอนแบบใช้ ปั ญหาเป็ นฐานในการออกแบบสถาปัต ยกรรมคื อ นักศึ กษาใช้ เ วลานานในการกาหนดปั ญ หา
เนื่องจากไม่มีประสบการณ์ในการตั้งปัญหามาก่อน ทาให้บางปัญหาไม่สามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมาย แนวคิดและ
ผลงานในการออกแบบได้ในเวลาอันจากัด ทาให้เกิดความสับสนในข้อมูลและวิธีการทางานมากขึ้นกว่าเดิม
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ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนควรมีส่วนร่วมในการช่วยกาหนดประเด็นปัญหาและขั้นตอนการทางานของนักศึกษาให้มาก
ขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อระยะเวลาในการทางานของนักศึกษาให้มีความชัดเจนมากขึ้นกว่า ให้นักศึกษาได้ลองถูกลอง
ผิดด้วยตนเอง

7. ข้อเสนอแนะ
การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนด้านการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมนั้น ตัวแปรที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านการจัดการเรียนการสอนประการสาคัญคือ ความ
พร้อมในการเปิดใจยอมรับที่จะเรียนรู้วิธีการใหม่ๆในการคิดและทางานด้านการออกแบบ โดยพบว่า ปัจจัยที่ทา
ให้นักศึกษาไม่ประสบความสาเร็จในการใช้ปัญหาเป็นฐานคือ นักศึกษาไม่พยายามเปิดใจยอมรับวิธีการใหม่ๆ
และเร่งพยายามหาคาตอบในการออกแบบโดยใช้สูตรสาเร็จจากตัวอย่างที่มีอยู่ในลักษณะของการลอกเลียนแบบ
ผลงาน ทาให้ไม่สามารถเกิดการเรียนรู้ ทดลองสิ่งใหม่ๆ รวมทั้งการสร้างประสบการณ์ในการคิดและทางาน
ออกแบบด้านสถาปัตยกรรมด้วยมุมมองใหม่ๆได้ในที่สุด นอกจากนั้นยังรวมถึงความสามารถในการผสานเทคนิค
การออกแบบโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเข้ากับทักษะด้านการออกแบบเดิมที่มีอยู่ เพื่อช่วยให้สามารถกาหนดปัญหา
เป้าหมายและทิศทางการทางานออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
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การพัฒนาโปรแกรมสร้างนิทานบนแท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอน
DEVELOPMENT OF A STORYTELLING CREATOR FOR TABLET
DEVICES FOR TEACHING AND LEARNING
ศศิธร อารยะพูนพงศ์
สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
E-mail : sasithor@buu.ac.th
บทคัดย่อ
บทความนี้ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ อธิ บ ายการพั ฒ นาโปรแกรมสร้ างนิ ท านบนแท็ บ เล็ ต เพื่ อ การเรี ย น
การสอน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพัฒนา ประกอบด้วย 3 กระบวนการคือ 1) กระบวนการออกแบบ ซึ่ง
ผู้วิจัยได้นาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างหนังสือนิทานที่เป็นไปตามหลักการ
ออกแบบและการพัฒนาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ที่ทางานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 2) กระบวนการพัฒนา
ซึ่งผู้วิจัยศึกษาและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาจาวา (Java) และใช้เครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
ด้วยโปรแกรม Eclipse ส่วนการออกแบบภาพกราฟิกได้ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 3) กระบวนการ
ประเมิน ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรมสร้างนิทานบนแท็บเล็ตของอาจารย์โรงเรียน
สาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 35 คนโดยผลจากการสารวจพบว่า
อาจารย์สามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว เพราะโปรแกรมได้ถูกออกแบบให้ เป็นเครื่องมือที่ใช้
งานง่ายและอานวยความสะดวกต่อผู้ใช้ในการสร้าง ส่งผลให้การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานอยู่ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด ( = 4.76, SD = 0.405) นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ เปรียบเทียบโปรแกรมสร้างนิทานบนแท็บเล็ต กับ
งานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอให้เห็นทางเลือกใหม่ที่สามารถส่งเสริมทักษะหรือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
ในด้านต่างๆ ตามที่ผู้สอนจะสามารถสร้างจินตนาและความคิดสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมไปพร้อมกับเด็กได้
คาสาคัญ: คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย นิทาน การสร้างนิทาน โปรแกรมประยุกต์บนแท็บเล็ต

ABSTRACT
This paper explains development of a digital storytelling creator for tablet devices to improve teaching
and learning quality by utilizing computer multimedia design and development. The study focused on design,
development, and evaluation processes. The creator was developed using Java programming language on
Eclipse authoring tool. Graphics were created using Adobe Illustrator CS 6. The creator was assessed by 35
teachers at 1st grade of Piboonbumpen Demonstration School, of Burapha University. The teachers used own
tablet to teach their students. The findings revealed that the teachers quickly learned how to use the creator
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which equipped with necessary tools to assist the users. They significantly satisfied with the creator with
= 4.76 and SD = 0.405. The creator was also compared against other digital storytelling creators for tablet
devices to identify possible alternative for better teaching and learning facilitation. It can be concluded that
combination of a teacher’s creativity and the developed creator could serve as an effective tool for successful
teaching and learning of the new era, improving skills and learning process development of the children.
KEYWORDS: Computer Multimedia, Digital Storytelling, Digital Storytelling creation, Tablet application
Software

1. ความสาคัญและที่มาของการพัฒนาโปรแกรมสร้างนิทาน
นิทานเป็นสื่อที่มีคุณค่าต่อเด็กและเป็นสื่อที่สามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการปลูกฝังหรือส่งเสริม
การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญา เนื่องจากการเล่านิทานให้เด็ก
ฟังนั้นจะทาให้เด็กเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย ช่วยสร้างจินตนาการและทาให้เด็กมีความคิด
สร้างสรรค์ อีกทั้งเนื้อหาในนิทานยังสามารถสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมดีงามอันเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
ตนต่อการดาเนินชีวิตของเด็กได้ โดยที่เ ด็กไม่รู้สึกว่ากาลังถูกบังคับหรือถูกชักจูง .......................................
การเล่านิทานจึงเป็นวิธีการพื้นฐานที่สามารถช่วยให้ครูและอาจารย์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าผู้สอน) ที่สอนใน
วิชาต่าง ๆ นาการเล่านิทานไปประยุกต์ใช้ในหลายรูปแบบ เช่น 1) การเล่านิทานด้วยปากเปล่า ซึ่งการเล่านิทานวิธี
นี้หากผู้เล่าขาดจินตนาการและขาดในเรื่องการใช้น้าเสียง แววตา หรือท่าทางประกอบ เด็กก็อาจจะไม่สนใจและ
ไม่มีจินตนาการร่วมกับผู้เล่า หรือ 2) การเล่านิทานโดยใช้สื่ออุปกรณ์ เช่น การเล่าโดยใช้หนังสือนิทาน ซึ่งแม้ว่า
ในปัจจุบันจะมีหนังสือนิทานมากมายหลายเรื่อง ทั้งที่อยู่ในรูปแบบของหนังสือนิทานที่เป็นกระดาษหรือนิทาน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แต่หนังสือนิทานเหล่านั้น ก็อาจจะยังไม่ตรงกับความต้องการของผู้สอนที่ต้องการใช้
นิทานเป็นสื่อในการเรียนการสอนให้เด็กเกิดพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ตามที่ต้องการ หรือไม่ตรงกับเรื่องที่
ผู้สอนต้องการจะปลูกฝัง เช่น ทางด้านคุณธรรมหรือจริยธรรม ฯลฯ ดังนั้นย่อมหมายถึงความยากที่ผู้สอนจะต้อง
หานิทานที่ตรงกับความต้องการของเรื่องที่จะใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนหรือการจัดกิจกรรม ให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ จดจาในสิ่งที่สอนได้ ซึ่งจะเป็นการดีกว่าหากผู้สอนจะสามารถสร้างหนังสือนิทานได้ด้วยตนเอง ให้ตรงกับ
ความต้องการในเรื่องที่ต้องการจะใช้ในการเรียนการสอนเด็ก โดยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน จากการฟังนิทาน ที่ผ่านการเล่าเรื่องตามจินตนาการหรือสิ่งที่ ผู้สอนต้องการจะปลูกฝัง
ให้กับเด็ก
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและยังคงนาแนวความคิดในการพัฒนาโปรแกรมสร้างนิทาน
ตามหลักการออกแบบและการพัฒนาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มาต่อยอดจากงานวิจัยเดิมที่ผู้วิจัยได้พัฒนาและ
ตีพิมพ์รวมถึงได้รางวัล Best Paper Award ในหัวข้อวิจัยเรื่อง “(J-Nitan): โปรแกรมประยุกต์บนแท็บเล็ตสาหรับ
สร้างหนังสือนิทาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของเด็ก ” จากการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ศศิธร และณัฐนนท์ 2556)
โดยงานวิจัยใหม่นี้ผู้วิจัยยังคงเน้นที่การใช้งานผ่านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพราะเทคโนโลยีแท็บเล็ต
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ได้เข้ามามีบทบาทสาคัญทั้งในด้านการใช้ชีวิตประจาวันและการศึกษาของเด็กเพิ่มมากขึ้น ในปัจจุบัน กอปรกับ
สมรรถนะทางเทคโนโลยีที่สามารถสร้างความสะดวกทั้งในเรื่องการพกพาและประสิทธิภาพในการใช้งาน จึง
ทาให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้วิจัยถือได้ว่าการนาแนวความคิดดังกล่าวมาพัฒนาต่อยอดให้เป็น
งานวิจัยใหม่ที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอน ที่ผู้สอนสามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือสร้างนิทาน
ให้เด็กได้จริงด้วยตนเอง ถือเป็นการประกันการเพิ่มคุณค่าของนิทานควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และยังเป็นการตอบโจทย์กับการเรียนการสอนยุคใหม่ ที่ ผู้สอน
ควรต้องมีการปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เข้ากับการศึกษาและบริบทของตนเองด้วย

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาโปรแกรมสร้างนิทานบนแท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอน ตามหลักการออกแบบและการ
พัฒนาคอมพิวเตอร์มัลติมเี ดีย โดยใช้การเปรียบเทียบกับผลงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง และนาโปรแกรมไปทดลองกับ
กลุ่มอาจารย์โรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยในหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานี้ เช่น 1) ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับนิทาน 2) หลักการออกแบบและการพัฒนาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 3) หลักการออกแบบส่วนติดต่อกับ
ผู้ใช้ 4) หลักการเกี่ยวกับโปรแกรม 5) ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ และ 6) ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาบนแท็บแล็ต
จากการศึกษางานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ผู้วิจัยจึง สรุปเป็นกรอบแนวคิด การสร้างนิทาน
สาหรับเด็กที่มีการผสมผสานนิทานกับเทคโนโลยี เป็นนิทานในรูปแบบมัลติมีเดีย ที่มีความน่ารักสวยงามและ
เหมาะสมสาหรับใช้เป็นเครื่องมือสร้างนิทานให้กับเด็ก เพื่อการเรียนการสอน โดยการประยุกต์การใช้งานนี้
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สามารถส่งเสริมให้เด็กเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน อีกทั้งกระตุ้นความสนใจของเด็ก
ได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้ต่อยอดกรอบแนวคิดเดิม (ศศิธร และณัฐนนท์ 2556) โดยได้ศึกษาถึงความพึงพอใจในการ
ใช้ระบบ และการเทียบเคียงโปรแกรมกับผลงานของนักวิจัยอื่นๆ ที่มีความสอดคล้องกับงานวิจัยนี้ อาทิ 1)
กรรณิการ์(2553) ที่พัฒนาโปรแกรมนิทานอีสป 2 ภาษา เพื่อเสริมทักษะเฉพาะการฟังและการอ่าน โดยสร้างจาก
ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ (เช่นคุณครูผ้สอน) 2) ดลวรรณ (2554) ที่พัฒนาโปรแกรมสร้าง eBook นิทานสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมถึงความพึงพอใจของผู้เรียน 3) พรจันทร์ (2553) ที่พัฒนานิทาน
ประกอบคาสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ที่เน้นการพัฒนาจริยธรรมของผู้เรียน 4) พิชญา (2549) ที่พัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสาหรับการจัดการเรียนการสอนสาหรับรายบุคคล และ 5) ศุภลักษณ์ (2554) ที่
พัฒนาโปรแกรมสร้าง นิทานมัลติมีเดียสอนภาษาอังกฤษเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และรวมถึงความพึงพอใจ
ของผู้เรียน อย่างไรก็ดี งานวิจัยทั้งหมดนี้มี ข้อเหมือนและข้อแตกต่างจากงานวิจัยชิ้ นนี้อย่างชัดเจนในหลาย
ประการ โดยรายละเอียดจะกล่าวในหัวข้อที่ 5 ต่อไป

4. วิธีการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ประยุกต์หลักการวิจัยเชิงพัฒนาของ Richey and Klein (2007) เพื่อใช้เป็นรูปแบบในการ
ดาเนินการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย 3 กระบวนการ คือ กระบวนการออกแบบ กระบวนการพัฒนาและ
กระบวนการประเมิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.1 กระบวนการออกแบบ
มีจุดมุ่งหมายเพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสร้างนิทาน ที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอน สาหรับนักเรียนระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาหลักการ
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนิทาน และการออกแบบต่าง ๆ ทั้งทางหลักการโปรแกรม การออกแบบส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้ รวมไปถึงองค์ประกอบคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียต่าง ๆ ที่ออกแบบการใช้งานไว้อย่างเป็นหมวดหมู่
ชัดเจน เพื่อนามาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมสร้างนิทานบนแท็บเล็ต สาหรับการใช้เพื่อการพัฒนา
การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 กระบวนการพัฒนา
จากกระบวนการออกแบบในข้างต้นมาสู่กระบวนการพัฒนา ผู้วิจัยได้เลือกพัฒนาโปรแกรมด้วย
ภาษาจาวา (Java) และใช้เครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรมด้วยโปรแกรม Eclipse โดยเบื้องต้นได้เลือก
พัฒนาบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต Samsung GALAXY Tab2 10.1ส่วนการออกแบบภาพกราฟิกผู้วิจัยได้ใช้
โปรแกรม Adobe Illustrator CS6 และใช้ Canvas ในการวาดกราฟิกของโปรแกรม และผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรม
สร้างนิทานบนแท็บเล็ตนี้ จนสาเร็จแล้ว ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการปรับปรุงโปรแกรมดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
สอดคล้องกับผลของงานวิจัยก่อนหน้าและบริบทของกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 1) พัฒนาฟังก์ชั่นการทางานเดิมให้
สมบูรณ์ขึ้น เช่น เพิ่มฟังก์ชั่นลบองค์ประกอบ เพิ่มฟังก์ชั่นการแก้ไขนิทาน และเพิ่มฟังก์ชั่นการเพิ่มเสียงเพลง
บรรเลงในหน้าแรก เป็นต้น 2) ปรับการออกแบบส่วนของ interface design ในหน้าแรกให้เข้ากับการนาไปใช้กับ
โรงเรียนเป้าหมาย (ดังภาพประกอบ 1) และ 3) เพิ่มส่วนของเกมส์ฝึกทักษะ (ดังภาพประกอบ 3)
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ภาพประกอบ 1 หน้าจอแรกของโปรแกรมที่แสดงหนังสือนิทานทีส่ ร้างแล้ว

ภาพประกอบ 2 หน้าจอเมนูเลือกสิ่งของประกอบฉาก

ภาพประกอบ 3 หน้าจอการเล่นเกมส์ฝึกทักษะ
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4.3 กระบวนการประเมิน
ผู้วิจั ยได้น าโปรแกรมสร้ างนิท านบนแท็ บเล็ต ที่ พัฒ นาขึ้น นี้ไ ปทดลองใช้ งานกับกลุ่ม ตัวอย่ าง คื อ
อาจารย์โรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ที่สอนระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 35 คน โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมสร้างนิทานบนแท็บเล็ต และแบบสารวจความพึงพอใจต่อการใช้งาน ที่
ผู้วิจัยได้สร้างและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) และความเหมาะสมของ
ภาษาที่ใช้ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งหัวข้อที่ใช้ในการสารวจความพึงพอใจนี้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน
ได้แก่ 1) ด้านการใช้งาน 2) ด้านรูปแบบและภาพลักษณ์ 3) ด้านภาพรวมของโปแกรมสร้างนิทาน

5. สรุปผลการวิจัย
5.1 เปรียบเทียบโปรแกรมสร้างนิทานบนแท็บเล็ต กับงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อื่น
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับนิทาน พบว่านิทานสามารถใช้
เป็นสื่อสาหรับการเรียนการสอนหรือใช้เพื่อวัดผลการเรียนรู้ของเด็กได้ ดังนั้นจากตาราง 1 ผู้วิจัยจึงขอยกตัวอย่าง
ประกอบการเปรียบเทียบ 5 งานวิจัย โดยผลจากการเปรียบเทียบตารางพบว่า โปรแกรมสร้างนิทานบนแท็บเล็ต มี
ความแตกต่างเชิงบวกหลายประการ อาทิ 1) ไม่มีงานอื่นใดผลิตได้จากบนแท็บเล็ต 2) ไม่มีงานอื่นใดผลิตเป็น
การ์ตูนและมัลติมีเดีย สาหรับเป็นนิทานแบบมัลติมีเดียบนแท็บเล็ตได้ 3) งานอื่นๆ จะจากัดหมวดวิชาเฉพาะที่
นาไปใช้ 4) งานอื่นๆ จะจากัดจานวนนิทานเพียงหนึ่งหรือไม่กี่เรื่อง 5) งานอื่นๆ จะจากัดทักษะการเรียนรู้แค่การ
อ่านหรือฟังเท่านั้น 6) งานอื่นๆ มีข้อจากัดการประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ และ 7) งานอื่นๆ ไม่อานวยให้สามารถ
ต่อยอดงานวิจัยเรื่องอื่นโดยใช้โปรแกรมเดิมได้ ซึ่งทาให้สรุปได้ว่า โปรแกรมสร้างนิทานบนแท็บเล็ตที่พัฒนาขึ้น
นี้ เป็นการเพิ่มคุณค่าของหนังสือนิทานควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นทางเลือกใหม่ที่ผลลัพธ์ที่ได้ยังคงมุ่งเน้นเพื่อการเรียนการสอนที่ช่วยเพิ่มทักษะด้าน
ต่าง ๆ และเพิ่มพัฒนาการเรียนรู้ ที่สอดแทรกจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์แบบไร้ขี ดจากัดไปพร้อม ๆ กับ
ความสนุกสนานเพลิดเพลินที่ได้รับจากนิทาน
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ตาราง 1 ตารางเปรียบเทียบโปรแกรมสร้างนิทานบนแท็บเล็ต กับงานวิจัยอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
หัวข้อ
งานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับนิทาน
ชื่อ
ผู้วิจัย
1. วิธีการ
สร้างนิทาน
2. ลักษณะ
ของนิทาน
3. รูปแบบ
ของนิทาน
4. หมวดวิชา/
กิจกรรม
5. จานวน
นิทานทีใ่ ช้
6. ทักษะการ
เรียนรู้
7. กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
8. การ
ประยุกต์ใช้
ในกิจกรรม
อื่น ๆ
9. การต่อยอด
งานวิจัยอื่น
ด้วยตัวสื่อที่
สร้าง

โปรแกรม
สร้างนิทาน
บนแท็บเล็ต

กรรณิการ์ ดลวรรณ
(2553)
(2554)
สร้างจาก สร้างจาก
โปรแกรม โปรแกรม
อื่น
อื่น

พรจันทร์
(2553)
-

พิชญา
(2549)
สร้างจาก
โปรแกรม
อื่น

ศุภลักษณ์
(2554)
สร้างจาก
โปรแกรม
อื่น

สร้างใน
โปรแกรมสร้าง
นิทานบนแท็บเล็ต

ข้อความ

ข้อความ

ข้อความ

มัลติมีเดีย

มัลติมีเดีย

การ์ตูน/มัลติมีเดีย

e-Book

e-Book

หนังสือ
นิทาน

วิชา
ภาษาไทย

วิชาภาษา
อังกฤษ

วิชา
จริยธรรม

บทเรียน
คอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย
กิจกรรม
ยุวกาชาด

นิทานคอม
พิวเตอร์
มัลติมีเดีย
วิชาภาษา
อังกฤษ

1 เรื่อง

1 เรื่อง

16 เรื่อง

3 เรื่อง

1 เรื่อง

ไม่จากัดจานวน

ฟัง, อ่าน

-

ฟัง

-

อ่าน

ทุกด้าน

-

แบบ
ฝึกหัด

แบบ
ทดสอบ

แบบ
ฝึกหัด

แบบ
ฝึกหัด

เกมส์ฝึกทักษะ

-

กิจกรรมกลุ่มให้
เด็กฝึกเป็นผู้สร้าง
ตามจินตนาการ

-

ต่อยอดงานวิจัย
เรื่องอื่นโดยใช้
โปรแกรมเดิมได้

-

-

-

-

-

-

-

-

นิทานมัลติมีเดีย
บนแท็บเล็ต
ไม่จากัดแล้วแต่
การนาไปใช้

5.2 แบบสารวจความพึงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรมสร้างนิทานบนแท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอน
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการทดลองการใช้งานโปรแกรมสร้างนิทานบนแท็บเล็ต กับกลุ่มตัวอย่าง
คือ อาจารย์โรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ ” มหาวิทยาลัยบูรพา ที่สอนระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1 จานวนทั้งสิ้น
35 คน ซึ่งกลุ่มอาจารย์นี้มีปฎิสัมพันธ์ด้านการสอนโดยตรงกับนักเรียนในระดับที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยแบบ
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สารวจความพึงพอใจต่อการใช้งานแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการใช้งาน 2) ด้านรูปแบบและภาพลักษณ์ และ
3) ด้านภาพรวมของโปรแกรมสร้างนิทานบนแท็บเล็ต
ตาราง 2 สรุปผลการสารวจความพึงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรมสร้างนิทานบนแท็บเล็ต
ระดับความเห็น
รายการ การประเมิน
SD
แปลผล
1. ด้านการใช้งาน
4.82
0.381
มากที่สุด
2. ด้านรูปแบบและภาพลักษณ์
4.64
0.470
มากที่สุด
3. ด้านภาพรวมของโปรแกรมสร้างนิทานบนแท็บเล็ต
4.81
0.365
มากที่สุด
รวม 4.76
0.405
มากที่สุด
จากผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรมสร้างนิทานบนแท็บเล็ต พบว่าข้อมูลพื้นฐาน
ของอาจารย์โรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ที่สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 35 คน
ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จานวน 25 คน มีอายุระหว่าง 36-40 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี
มีพื้นฐานการใช้ งานคอมพิวเตอร์เบื้อ งต้น ส่วนใหญ่ อยู่ใ นระดับดี และมีประสบการณ์การใช้ งานโปรแกรม
ประยุกต์ด้านการเรียนการสอนต่าง ๆ ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยหมวดรายวิชาที่มีอาจารย์สอนมากที่สุดคือ
วิชาคณิตศาสตร์ส่วนผลการประเมินความพึงพอใจในรายด้าน จากตาราง 2 พบว่าผลการสารวจความพึงพอใจ
ที่มีต่อการใช้งานโปรแกรมสร้างนิทานบนแท็บเล็ต ของอาจารย์โรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา
อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด อยู่ที่ ( = 4.76, SD = 0.405) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความพึงพอใจ
ในด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด อยู่ที่ ( = 4.82, SD = 0.381) รองลงมาคือ ด้านภาพรวมของ
โปรแกรมสร้างนิทานบนแท็บเล็ต อยู่ที่ ( = 4.81, SD = 0.365) และด้านรูปแบบและภาพลักษณ์ อยู่ที่ ( = 4.64,
SD = 0.470) อย่างไรก็ดีอาจารย์เสนอให้ปรับปรุงความสามารถของโปรแกรมต่อไป เช่น 1) เพิ่มการนาเข้า
ภาพประกอบจากแหล่งอื่น ๆ 2) เพิ่มเติมในเรื่องคาศัพท์ต่าง ๆ ที่แฝงลงไปในตัวละครหรือส่วนต่าง ๆ ของฉาก
และ 3) พัฒนาโปรแกรมนี้รองรับการทางานบนหลายอุปกรณ์เพื่อเพิ่มการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น

6. อภิปรายผล
จากผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานโปรแกรมสร้างนิทานบนแท็บเล็ต ถือว่าได้ผลลัพธ์ เป็นไป
ตามที่ผู้วิจัยคาดหวังไว้ ซึ่งเห็นได้ว่าทฤษฎีและหลักการออกแบบส่วนติดต่อของผู้ใช้ รวมถึงหลักการคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียที่ผู้วิจัยได้ค้นคว้ามา สามารถนามาใช้เป็นหลักการที่จะช่วยให้การพัฒนาโปรแกรม สร้างนิทานบน
แท็บเล็ตนั้นได้ผลลัพธ์ที่ดี ทั้งใน 1) ด้านการใช้งาน 2) ด้านรูปแบบ และ 3) ภาพลักษณ์และด้านภาพรวมของ
โปรแกรม ซึ่งส่งผลให้ได้รับคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด นอกจากนี้ผลการเปรียบเทียบ
โปรแกรมสร้างนิทานบนแท็บเล็ต กับงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ดังตาราง 1) ยังยืนยันถึงความสามารถที่โดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นในหลากหลายมิติ จึงสามารถสรุปได้ว่าผู้วิจัยได้ประสบความสาเร็จใน
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อีกระดับของการพัฒนาโปรแกรมสร้างนิทานบนแท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอน ตามหลักการออกแบบและ
การพัฒนาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สามารถเป็นทางเลือกใหม่ที่ สามารถส่งเสริมทักษะหรือพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กในด้านต่างๆ ตามที่ผู้สอนจะสามารถสร้างจินตนาและความคิดสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมไปพร้อมกับเด็กได้
ดังที่ผลของการวิจัยนี้ได้ยืนยัน (ดังตาราง 2)
6.1 ข้อจากัด และแนวคิดในการพัฒนาต่อยอด
ในการพัฒนาโปรแกรมสร้างนิทานบนแท็บเล็ตให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั้น ผู้วิจัยเสนอแนวคิดเพื่อการ
พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมต่อไปดังนี้ 1) พัฒนาการด้านอุปกรณ์ (Hardware) เพื่อให้โปรแกรมสามารถทางานได้
ในระบบปฎิบัติการอื่นๆ รวมถึงการทางานแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (web application) 2) พัฒนาฟังก์ชั่นเสริม
ความสามารถของโปรแกรม เช่น การเพิ่มอภิธานศัพท์ การเพิ่มสุทรียภาพ เช่นเพิ่มเพลงประกอบ หรือเพิ่มตัว
การ์ตูน 3) พัฒนาด้านการสร้างสังคมการเรียนรู้ โดยการเชื่อมโยงโปรแกรมกับ Social Media เช่น Facebook
4) การขยายผลการประเมินคุณภาพไปสูก่ ลุ่มทดลองสู่กลุ่มที่ใหญ่ขึ้น หรือ แตกต่าง รวมถึงการประเมินด้านอื่นๆ
อาทิการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น และ 5) เผยแพร่เครื่องมือนี้เพื่อให้ผู้สอน และผู้ที่สนใจสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์เพื่อเสริมการเรียนการสอนตามโรงเรียนต่าง ๆ ได้ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง
โปรแกรมนี้ได้จาก Google Play Store โดยสืบค้นคาว่า J-Nitan (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

7. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจั ยนี้ สาเร็ จลุ ล่วงอย่างสมบูร ณ์ เนื่ องด้วยความเมตตากรุณาและคาแนะนาอัน มีค่ ายิ่ งจากท่าน
รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลั ยวงศ์ ราชบัณฑิต และท่านผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุร างคนา ธรรมลิขิ ต
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่กรุณาให้คาปรึกษาแนะนาแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
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วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน กลุ่มประชากรเป็นผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือก
กลุ่มเป้าหมายจากผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กจานวน 53 คน ที่ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา โครงการสร้างเสริม
ศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 5 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นเอง มีค่าความ
เชื่อมั่น 0.85 สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 83.02 มีอายุ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 49.06 มีช่วง
อายุ 40 ถึง 50 ปี คิดเป็นร้อยละ39.62 ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 92.45 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 86.79 ประสบการณ์ในการทางานของผู้บริหารระหว่าง 20 ถึง 30 ปี คิดเป็นร้อยละ
67.92 และประสบการณ์ในตาแหน่งผู้บริหาร10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 64.15 โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก
ส่วนใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 98.11
2. สภาพการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน พบว่าด้านภาวะผู้นาของ
ผู้บริหารมีการปฏิบตั ิมากที่สุด ( = 4.75, S.D.=0.44) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและด้านการพัฒนาบุคลากร
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มีการปฏิบัติระดับมาก ( =4.38, S.D.=0. 36 และ = 4.08, S.D.=0. 21) ส่วนด้านการบริหารการจัดการมี
การปฏิบัติระดับปานกลาง ( =3.26, S.D.=1.12)
จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยให้ข้อเสนอแนะบางประการสาหรับการกาหนดนโยบาย และการนา
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ
คาสาคัญ : สถานศึกษาขนาดเล็ก การบริหารสถานศึกษา การรองรับประชาคมอาเซียน

ABSTRACT
This research aimed to investigate the state of small primary school administration under the
Office of The Basic Education Commission for supporting ASEAN Community. Fifty - three administrators
were selected by purposive sampling from Project for Change carried out by EDP Foundation. The research
instrument was questionnaires constructed by the researchers. Data were analyzed in terms of percentage,
mean and standard deviation.
The results of this research were found that
1. Most of the school administrators were male 83.02%, over 50 years of age 49.06 % , 40 to 50
years of age 39.62 % , director of schools 92.45 % , master’s degree 86.79 %, work experience 20 to 30 years
67.92 % administrative experience over 10 years 64.15 %. The small primary schools were in municipal area
98.11%
2. Their opinions toward the state of small primary schools administration for supporting ASEAN
Community were as follow 1) Leadership of Administrators were at the highest level of performance
( = 4.75, S.D.=0.44) 2) The performance of Community Participation and Personal Development were at
the high level ( =4.38, S.D.=0. 36 and = 4.08, S.D.=0. 21) and 3) The performance of School
Administration and Management were at the middle level ( =3.26, S.D.=1.12)
From these findings a number of recommendations were given for policy formulation and
implementation.
KEYWORDS: small school, school administration, ASEAN community

บทนา
แนวทางการจัดการศึกษาของชาติ มีความมุ่งหมายและหลักการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ตามมาตรา 6 การจัดการศึกษา
ต้องมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มาตรา 8 การจัดการศึกษา
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ต้องถือหลักการว่า 1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน 2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ
3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมาตรา ๑๐ การจัดการศึกษา ต้องจัดให้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กากับติดตามการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กาหนดให้สถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และ สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สถานศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ที่มีจานวนนักเรียนตั้งแต่ 1- 120 คน จัดเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งปัจจุบัน
มีอยู่ทั่วประเทศจานวนทั้งสิ้น 32,098 โรงเรียน ทั่วภูมิภาคของประเทศ การจัดการศึกษาให้แก่ เด็กในประเทศ
ส่ ว นใหญ่ ที่ จ ะเป็ น ก าลั ง สาคั ญ ของชาติ ใ นอนาคตจึ ง เป็ น ภารกิ จ ที่ สาคั ญ ของ สถานศึ กษาขนาดเล็ กเหล่ า นี้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษา
ระดับประถมศึกษา จึงเป็นหน่วยงานแรกและเป็นองค์กรแห่งแรกที่จะเป็นผู้วางพื้นฐานให้กับเด็กที่พร้อมจะเป็น
ผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์แข่งขันของโลกปัจจุบันที่มีการ
ต่อสู้แย่งชิงทรัพยากรและโอกาส ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ตลอดจนถึงความมั่นคง ประเทศ
มหาอานาจมักมีนโยบายและกลยุทธ์ในเชิงกีดกันทางด้านเศรษฐกิจเป็นสาคัญ ทาให้หลาย ๆ ประเทศทั่วโลกใน
ภูมิภาคเดียวกันต้องรวมตัวกันเพื่อสร้างสถานะในการต่อรองกับประเทศมหาอานาจเหล่านั้น ในภูมิภาคเอเชีย
อาคเนย์หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็มีนโยบายเพื่อสร้างอานาจในการต่อรองดังกล่าวเช่นกัน โดยรวมกลุ่ม
กันเป็นอาเซียน (ASEAN) หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Assciation of South East
Asian) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาค อาศัยความ
ร่วมมือระหว่างกันโดยคานึงถึงเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 69)
การรวมตัวกันในภูมิภาคอาเซียน ในปัจจุบันมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีการเปิดการค้าการ
ลงทุนในเขตภูมิภาคเดียวกันอย่างเสรีรวมถึงการใช้แรงงานร่วมกัน อย่างต่อเนื่อง เมื่อประเทศไทยของเราเป็น
หนึ่ ง ในสมาชิ กอาเซี ย น กาลั ง ก้ าวสู่ การเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเศรษฐกิจ โลกภายในปี 2558 และก้า วสู่ ค วาม
เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญ โดยในการประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN
SUMMIT) ซึ่งเป็นการประชุมประจาปีที่จัดขึ้นโดยสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 15 เมื่อ
วันที่ 24 ตุลาคม2552 ได้ให้การรับรองปฏิญญาชะอา-หัวหิน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา
เพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน และเพื่อให้เกิดการดาเนินงานตามปฏิญญาฯ ข้างต้น ในการ
ประชุมคณะกรรมการระดับชาติ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 ได้กาหนดนโยบายการขับเคลื่อนการดาเนินการ
ด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาในอาเซียนของประเทศไทย
ให้บรรลุตามเป้าหมาย เพื่อเตรียมความพร้อมการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ภายในปี 2558 ดังนี้ 1)การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสาร และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียนเพื่อสร้างความตระหนัก
และเตรียมความพร้อมของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน 2) การพัฒนา
ศักยภาพของนั กเรีย น นั กศึ กษา และประชาชน ให้ มี ทักษะที่ เ หมาะสม เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการเข้ าสู่
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ประชาคมอาเซียน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 3) การพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา เพี่อส่งเสริมการหมุนเวียนของนักศึกษาและครูในอาเซียน และยอมรับในคุณสมบัติร่วมกัน ส่งเสริม
การเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค 4) การเตรียมความพร้อม เพื่อเปิดเสรีการศึกษาในอาเซียนและ 5) การ
พัฒนาเยาวชน เพื่ อเป็นทรั พยากรในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซี ยน นอกจากนี้ แผนปฏิบั ติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดพันธกิจ ข้อ 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน และยุทธศาสตร์ ข้อ 8. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมี
เป้าประสงค์ให้ นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และ
พัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค (กระทรวงศึกษาธิการม2557 : 31-32)
จากสภาพข้ างต้ น ท าให้ สถานศึ กษาต่ างๆต้ อ งหาแนวทางพั ฒ นาการบริ ห ารการศึ กษาเพื่ อ รองรั บ
ประชาคมอาเซียนตามนโยบาย ซึ่งแนวโน้มสาคัญในการบริหารสถานศึกษาให้เกิดการรองรับประชาคมอาเซียน
นั้นขึ้ นอยู่กับการกาหนดนโยบายของผู้ บริ หารสถานศึ กษา สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการได้ จัดแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนโดยได้กาหนดแนวทางให้ผู้บริหาร
จัดการการเรียนรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในระดับประถมศึกษาโดยการจัดตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
และส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรในการจัดการการเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) ซึ่งใน
ฝ่ายผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาจะต้องมีนโยบายในการจัดการศึกษาในการรองรับประชาคมอาเซียน
และมี คุ ณ ลั ก ษณะการเป็ น ผู้ บ ริ ห ารที่ มี คุ ณ ภาพในการจั ด การเรี ย นรู้ ร องรั บ ประชาคมอาเซี ย นตาม ที่ ท าง
กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดไว้ อย่างไรก็ตามในการกระจายแนวทางการจัดการศึกษาให้รองรับประชาคม
อาเซี ย นนั้ น ยั ง ต้ อ งมี ซึ่ ง ในสถานศึ ก ษาขนาดเล็ ก ยั ง มี ปั ญ หาในการกระจายอ านาจการจั ด การศึ ก ษาให้ มี
ประสิทธิภาพ
จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพการจัดการการบริหารสถานศึกษาเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นศึกษาการบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก และเจาะจงเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจากผู้บริหารโรงเรียนจานวน 53 คน ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมสั มมนา โครงการสร้างเสริมศักยภาพ
แม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 5 จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดย
การศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2558 ตามพันธกิจข้อ 1.
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา... และยุทธศาสตร์ ข้อ 8 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้วิจัยสังเคราะห์หาค่าความถี่องค์ประกอบของตัวแปร สภาพการบริหารสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐานได้ 4 ด้าน
คือ 1.ด้านการบริหารจัดการ 2. ด้านการพัฒนาบุคลากร 3.ด้านภาวะผู้นา และ4.ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่ง
ตัวแปรที่ศึกษาทั้ง 4 ด้านได้นามากาหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพต่อไปนี้
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ตัวแปรตาม

สถานภาพบุคคล
เพศ
อายุ
ตาแหน่งปัจจุบนั
วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์การทางาน
ประสบการณ์ในตาแหน่งผูบ้ ริหาร
ที่ตั้งของโรงเรียน
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล

สภาพการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
1. ด้านการบริหารจัดการ
2. ด้านการพัฒนาบุคลากร
3. ด้านภาวะผู้นา
4. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ระเบียบการวิจัย
แผนแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนีเ้ ป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มประชากรแบบเจาะจง โดยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน 53 คน ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมสมนาโครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 5จัดโดยสมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทยและความร่วมมือจากสานักงานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิอีดีพี ระหว่างวันที่
4-10 ตุลาคม 2557
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถาม มี 2 ตอน
ตอนที่ 1ข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย7 องค์ประกอบ คือ1.เพศ2.อายุ3.ตาแหน่งปัจจุบนั 4.วุฒิการศึกษา
5.ประสบการณ์การทางาน6.ประสบการณ์ในตาแหน่งผู้บริหารและ7.ที่ตั้งของโรงเรียน
ตอนที่ 2 ตัวแปรสภาพสถานศึกษา 4 ด้านได้แก่ ด้านการบริหารจัดการด้านการพัฒนาบุคลากรด้านภาวะ
ผู้นาและด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
แบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญและตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยได้ค่าความเชื่อมั่นที่
0.857 นาไป เก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่างแล้วนามาคานวณข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมประยุกต์
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ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย
โดยการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยอาศัยข้อมูลจากเอกสารนามาวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาเพือ่
กาหนดกรอบแนวคิดตัวแปรที่นามาศึกษาพร้อมกันนี้ผู้วิจัยยังได้ขอคาแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการวิจัย
ขั้นที่ 1 เป็นขัน้ ตอนของการกาหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องในการวิจัยโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ได้
องค์ประกอบการบริหารในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กเพื่อรองรับอาเซียน
ขั้นที่ 2 นาข้อมูลที่ได้มาสร้างเครือ่ งมือที่เป็นแบบสอบถามนาแบบสอบถามไปให้ผทู้ รงคุณวุฒิ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ IOC เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยพิจาณาค่า IOC ที่มากกว่า
0.6 ขึ้นไปและปรับปรุงคุณภาพตามคาแนะนาจากนัน้ นาเครื่องมือที่ได้ไปทดลองใช้เพื่อหาความเชือ่ มั่นของ
เครื่องมือ
ขั้นที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล นาเครื่องมือการวิจัยที่จัดทาสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลตามกลุ่มตัวอย่างที่
กาหนด
ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล สถิติวิเคราะห์เชิงปริมาณประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นที่ 5 การรายงานผลการวิจัยเป็นขั้นตอนการจัดทาสรุปประเมินผล

สรุปผลการวิจัย
1. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจานวน
53 คนผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นเพศชายจานวน 44 คนคิดเป็นร้อยละ 83.02 และเพศหญิง 9 คนคิดเป็นร้อยละ16.98มี
ช่วงอายุน้อยกว่า 40 ปีจานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.32 ช่วงอายุ 40 ถึง 50 ปีจานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ39.62
อายุ 50 ปีขึ้นไปจานวน 26 คนคิดเป็นร้อยละ 49.06 ดารงตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนจานวน 49 คน คิดเป็น
ร้อยละ 92.45 รองผู้ช่วยผู้อานวยการโรงเรียนจานวน 2คน คิดเป็นร้อยละ 3.77 ครูจานวน 2คน คิดเป็นร้อยละ 3.77
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.55 ระดับปริญญาโทจานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ
86.79ระดับปริญญาเอกจานวน 3 คน 8 คิดเป็นร้อยละ 5.66ประสบการณ์ในการทางานน้อยกว่า 20 ปีจานวน 8คน
คิดเป็นร้อยละ 18.09อยูร่ ะหว่าง 20 ถึง 30 ปีจานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 67.92 มากกว่า30 ปีขึ้นไปจานวน 9คน
คิดเป็นร้อยละ16.98 และประสบการณ์ในตาแหน่งผู้บริหารน้อยกว่า 5 ปีจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4 ระหว่าง
5 ถึง10ปีจานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 26.42 10 ปีขึ้นไปจานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 64.15 โรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กส่วนใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลจานวน 52 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.11 นอกเขตเทศบาล
จานวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 1.89
2. สภาพการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน พบว่า
2.1 ด้านการบริหารจัดการ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 3.26(S.D.= 1.12)
เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบของคาถามแต่ละข้อพบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นว่า โรงเรียนกาหนดให้มีการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา เรื่องการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นระบบ มีการปฏิบัติระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
4.25(S.D.= .94) รองลงมาคือ โรงเรียนมีการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อรองรับระบบสารสนเทศเพื่อประชาคม
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อาเซียนมีค่าเฉลี่ย 3.77(S.D.= .93) และ โรงเรียนมีการสรุปและรายงานผลการดาเนินงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
เผยแพร่สู่สาธารณะมีค่าเฉลี่ย3.53(S.D.= 1.42) ตามลาดับ ส่วน โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องในรูปแบบที่หลากหลาย มีการปฏิบัติน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 2.75(S.D.= 1.05)
2.2 ด้านการพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.08(S.D.= .21)เมื่อ
พิจารณารายองค์ประกอบของคาถามแต่ละข้อพบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นว่า โรงเรียนพัฒนาครู โดยการอบรม
สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับหลักสูตร เพื่อให้ครูสามารถปรับปรุงหลักสูตรและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายมีการปฏิบัติในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย4.79(S.D.= .41)รองลงมาคือ
โรงเรียนสนับสนุนให้ครูและบุคคลากรมีการฝึกอบรมการคิดวิเคราะห์และสร้างความคิดสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ย
4.45 (S.D.= .50) และโรงเรียนกาหนดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการดาเนินงานพัฒนาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียนอย่างจริงจังมีค่าเฉลี่ย 4.15 (S.D.= .79)ตามลาดับส่วนโรงเรียนสนับสนุนให้ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาเป็นสมาชิกชมรมครูอาเซียน ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือระดับชาติ มีการปฏิบัติน้อยที่สุด มี
ค่าเฉลี่ย 3.21(S.D.= .41)
2.3 ด้านภาวะผู้นาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.75 (S.D.= .44)เมื่อพิจารณาราย
องค์ประกอบของค าถามแต่ ละข้อพบว่า ผู้บริห ารแสดงให้เห็นถึ งความตั้ งใจ มุ่ง มั่นที่จะปฏิบัติงานให้สาเร็ จ
ผู้บริหารมอบหมายงานโดยคานึงถึง ความแตกต่างในด้านความสามารถ ของแต่ละบุคคลและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์
และถ่ายทอด ความคิดที่สาคัญไปสู่ครู มีการปฏิบัติในระดับมากที่สุดทั้งสามข้อ มีค่าเฉลี่ย 5.00(S.D.= .00)
รองลงมาคือ ผู้ บริหารมีความสามารถในการจัดระบบบริหารจัดการที่ มีประสิทธิภาพผู้บริหารเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน และ ผู้บริหารสามารถชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนาการเรียนรู้รองรับประชาคมอาเซียนได้โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากันมีค่าเฉลี่ย 4.67(S.D.= .47) สาหรับความคิดเห็น
ที่ว่า ผู้บริหารมีความสามารถในการสร้างและพัฒนาทีมงานเพื่อรองรับภารกิจใหม่มีการปฏิบัติน้อยกว่าข้ออื่น ๆ มี
ค่าเฉลี่ย 4.33( S.D.= .47)
2.4 ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.38 (S.D.= .36)
เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบของค าถามแต่ละข้อพบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นว่า โรงเรียนดาเนินการให้ค รู
กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามากที่สุดมี
ค่าเฉลี่ย 5.00(S.D.= .00) รองลงมาคือ โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมให้ครู กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริการความรู้เรื่องอาเซียนสู่ชุมชนมีค่าเฉลี่ย 4.62 (S.D.= .49) และโรงเรียนควรดาเนินการ
ส่งเสริมให้ครู กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
มีค่าเฉลี่ย 4.02(S.D.= .75) ตามลาดับ ส่วนโรงเรียนดาเนินการให้ครู กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเข้ามามี
ส่วนร่ วมในการปรั บ ปรุ ง ระเบี ยบและแนวปฏิ บั ติ ใ นการวั ด ผลประเมิ น ผลมี การปฏิ บัติ น้ อ ยที่ สุด มี ค่ าเฉลี่ ย
3.87(S.D.= .71)

อภิปรายผล
1. ในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนนั้นผู้บริหารให้ความสาคัญในเรื่อง
ภาวะผู้นาเป็นอันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Sen, Asm and Erol Eren (2012) ที่พบว่าภาวะผู้นาใน
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ศตวรรษที่ 21 มีความสาคัญ และเน้นการมีภาวะผู้นาเชิงนวัตกรรม (Innovative Leadership) และเน้นว่าผู้นาต้องมี
ความรู้ด้านภาวะผู้นา (Leadership knowledge) สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลวรรณ รอดจ่าย(2552)ที่พบว่าภาวะ
ผู้นาของผู้บริหารเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
2. การบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนนั้นผู้บริหารให้ความสาคัญ เป็นลาดับ
ต่อมาในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรพรรณ ตู้จินดา(2554 : 42) และการพัฒนา
บุคคลากรซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาราวรรณ สุขคันธรักษ์และ ประเสริฐ อินทร์รักษ์ (2557 : 229) ที่พบว่า
องค์ประกอบการขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียน มีองค์ประกอบ
หลัก 2 องค์ประกอบคือ“องค์ประกอบด้านการส่งเสริม และพัฒนาความสามารถของบุคลากร”
3. ผลการวิเคราะห์ด้านสภาพการบริหารจัดการยังอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลางซึ่งน้อยกว่าด้านอื่นๆ ซึ่ง
เป็นปัญหาการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อการรองรับประชาคมอาเซียนได้
โดยเฉพาะการขาดการปฏิบัติที่เพียงพอในเรื่องการประชาสัมพันธ์ควรดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ การ
พัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อประชาคมอาเซียน และการจัดตั้งเครือข่ายพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้
อาจเนื่องจากสภาพบริบทของสถานศึกษาขนาดเล็กที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพือ่ นาผลการวิจัยไปใช้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ควรมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุน การบริหาร
จัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้สามารถรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน เช่น การมีส่วนร่วมของชุมชน
การสร้างเครือข่ายพัฒนาการเรียนรู้
2. ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษา (สพป.) ควรจั ด อบรมเชิ ง ปฎิ บั ติ ก ารอย่ า งเข้ ม ข้ น
(Intensive course) สาหรับผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัด เพื่อให้การบริหารจัดการสถานศึกษาขนาด
เล็ก มีศักยภาพเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานสถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษาขนาด
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กที่มีประสิทธิผล เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ARC 161 การเขียนแบบทาง
สถาปัตยกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ
โดยเทคนิค STAD กับการเรียนแบบปกติ
A COMPARATIVE STADY OF FIRST YEAR STUDENT ACHIEVEMENT
OF ARC 161 ARCHITECTURAL DRAWING BETWEEN TEACHING
METHODS OF THE STUDENT TEAM ACHIVEMENT DIVISIONDS (STAD)
COOPERATIVE LEARNING AND THE CONVENTION LEARNING
ชนกพร ไผทสิทธิกุล
อาจารย์ประจา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
E-mail : chanokporn.ph@spu.ac.th
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ARC 161 การเขียนแบบทาง
สถาปัตยกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือกันโดยเทคนิค STAD กับการ
เรียนแบบปกติ โดยเป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่
ไม่เท่าเทียมกัน โดยเครื่องมือที่ใช้คือ แบบทดสอบเพื่อใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความ
คิดเห็น ของนั กศึ กษา สถิ ติที่ ใช้ คือ ค่ าร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติท ดสอบที (t- test
Independent) ของแต่ละกลุ่ม แบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน ผลการศึกษาจากแผนการจัดการเรียน
การสอนสรุปได้ดังนี้
การเขียน Orthographic Projection พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยนักศึกษาที่เรียนแบบร่วมมือหรือ
นักศึกษากลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า (66.90) นักศึกษาที่เรียนแบบปกติ (66.28)
การเขียน Axonometric Projection การเขียน Orthographic Projection พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยนักศึกษาที่เรียนแบบร่วมมือหรือนักศึกษากลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า (75.18) นักศึกษาที่เรียนแบบ
ปกติ (70.21)
การเขียน Two point Perspective พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยนักศึกษาที่เรียนแบบร่วมมือหรือ
นักศึกษากลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า (69.50) นักศึกษาที่เรียนแบบปกติ (62.37)
การเขียน Light & Shadow พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยนักศึกษาที่เรียนแบบร่วมมือหรือ
นักศึกษากลุ่มทดลอง (E) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า (72.18) นักศึกษาที่เรียนแบบปกติ (65.71) โดยทั้ง 4 แผนการเรียน
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิคหรือวิธีการสอนของอาจารย์ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ด้วยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25
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โดยสรุป แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือกันโดยเทคนิค STAD กับการ
เรียนแบบปกติ ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ที่ดี นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ จึงควร
สนั บ สนุ นให้ น าการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยเทคนิ ค STAD ไปใช้ ใ นการพั ฒ นากิจ กรรมการเรีย นการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คาสาคัญ : ผลสัมฤทธิ์ การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม การเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD

ABSTRACT
The Objective of this research is to address the result of the study which applies STAD technique into
the fundamental teaching style for subject ARC 161 (Architectural drawing for the first year students). Quasiexperimental Research has been selected as methodology for this research. The participants consisted of two
groups of students in the same class, namely the group which attended the class by using normal teaching style
(controlled group) and the group which had been taught by using cooperative learning style (experimental
group). The instrument was used to test achievement and the evaluation opinions of the students. Statistical
tools including percentage, mean, standard deviation and t-test Independent had been adopted in the research.
The two participant groups from the same class had been tested in four different subjects and the
results showed as below:
1. The examination on “Orthographic Projection” showed that the learning accomplishment of the
participants from ‘experimental group’ had better result (66.90) when compared to the participants in
‘controlled group’ (66.28)
2. The ‘experimental group’ participants had better result for the test of “Axonometric Projection”
(72.18) than those from ‘controlled group’ (70.21)
3. The examination on “Two point Perspective” resulted in better marks for ‘experimental group’
(69.50) than those from ‘controlled group’ (62.37)
4. The ‘experimental group’ had better results from the examination of “Light & Shadow” (72.18)
than those from ‘controlled group’ (65.71)
The study on four subjects has statistical significance at 0.05 which is in line with the hypothesis.
According to the participants, they perceived that using cooperative style of teaching is useful for
them. The result ranked at ‘good’ with an average rate of 4.25.
All in all, it was found that adopting cooperative learning into the teaching style by using STAD has
resulted in better performance of the students. Majority of the participants agreed and perceived the usefulness
of the teaching.
KEYWORDS: Achievement Architectural Drawing Cooperative Learning Student Team Achievement
Divisions (STAD)
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1. บทนา
การจัดการเรียนการสอนในวิชาการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นการฝึกทักษะให้นักศึกษามีความรู้
และความสามารถในการเขี ย นแบบ เพื่ อ แสดงแบบในมิ ติ สั ม พั น ธ์ ต่ า งๆ และสามารถสื่ อ แสดงแบบทาง
สถาปัตยกรรมให้เกิดความเข้าใจได้ และการเขียนแบบ (ทศพล จันทนะสาโร, 2555) เป็นการถ่ายทอดความคิด
ของผู้ออกแบบลงบนกระดาษอย่างเป็นระเบียบแบบแผน เป็นภาษาที่ถ่ายทอดความคิดหรือความต้องการของ
ผู้ออกแบบไปให้ผู้อื่นได้ทราบ และเข้าใจได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน อย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้ความเข้าใจที่
ตรงกันการเขียนแบบจะต้องเป็นภาษาสากล โดยเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ และรูปแบบต่างๆ จะต้องเข้าใจได้
ง่าย แม้หลักสูตรจะให้ความสาคัญและมีกระบวนการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน แต่ยังพบปัญหาในหลาย
ด้าน เช่นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่ายังอยู่ในระดับปานกลางจากสัดส่วนและค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน และ
ความแตกต่างทางด้านทักษะพื้นฐานของนักศึกษา ซึ่งกระบวนการเรียนการสอน (พร้อมพรรณ อุดมสิน, 2544)
การวัดผลและการประเมินผลเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นส่วนหนึ่งของการสอนของผู้สอน ผู้สอนที่ดีจะต้องแสวงหา
แนวทางให้การเรียนการสอนประสบความสาเร็จโดยให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือผู้สอนจะต้องรู้
ความสามารถของผู้เรียน ความสนใจของผู้เรียน ข้อบกพร่องตลอดจนจุดเด่นในการเรียนของผู้เรียน และยังต้องหา
แนวทางในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนประสบความสาเร็จในการเรียนมากที่สุด
และจากสาเหตุข้างต้นจึงควรมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาให้เกิดผลการเรียนรู้ให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนพัฒนาความรู้ และทักษะของนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน ทั้งนี้การ
จัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ (สมศักดิ์ ขจรชัยกุล, 2538) มีหลากหลายวิธี และวิธีหนึ่งที่น่าจะทา
ให้สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนสูงขึ้นคือ การเรียนแบบร่วมมือกัน (Cooperative Learning) เนื่องจากเป็นการจัดการ
เรียนการสอนในกลุ่มเล็ก โดยกาหนดให้สมาชิกในกลุ่มมีความแตกต่างในด้านความสามารถในการเรียน โดยเน้น
ความคิดเห็นระหว่างสมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้รู้จักคิด และแก้ปัญหาจนสาเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้นผู้วิจัยจะนาวิธีการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD มาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเรียนแบบปกติ
และศึกษาถึงผลการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทางสาหรับการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายตามที่หลักสูตรกาหนด

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อเปรีย บเทียบผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ARC 161 การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือกันโดยเทคนิค STAD กับการเรียนแบบปกติ
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือกันโดยเทคนิค STAD

3. สมมุติฐานในการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเขียน Orthographic Project, Axonometric Projection, Two point
Perspective, และ Light & Shadow ของกลุ่มทีเ่ รียนแบบ STAD สูงกว่าเรียนแบบปกติ

4. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi- experimental Research) โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบศึกษากลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมนักศึกษาทีเ่ รียนแบบร่วมมือที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบศึกษากลุ่มทดลอง
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และกลุ่มควบคุมที่ไม่เท่าเทียมกัน วัดก่อนและหลังกลุ่มทดลอง (Non-equivalent control group Pretest Posttest
Design) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
กลุ่มทดลอง ( E )
กลุ่มควบคุม ( C )
E
C
O1, O3
O2, O4
X
X

O1
O3
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

X
-X

O2
O4

กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคุม
การทดสอบก่อนเรียน ( Pretest )
การทดสอบหลังเรียน ( Protest )
วิธีการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD
วิธีการเรียนแบบปกติ

สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t- test Statistic) ของแต่ละ
กลุ่ม แบบกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นไม่อิสระต่อกัน

5. วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็น นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2555 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งลงทะเบียนใน
รายวิชา ARC 161 การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม จานวน 64 คน โดยมีการสุ่มแบบมีระบบ(Systematic
Sampling ) โดยมีลักษณะเก่ง ปานกลาง อ่อนคละกันไป และจัดแบ่งเป็นกลุ่มย่อยจานวน 8 กลุ่มๆ ละ 8 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ แผนการจัดการเรียนการเรียนแบบปกติและแบบ
ร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Division) แบบทดสอบเพื่อใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้
1. แผนการจั ด การเรี ย นการเรี ยนแบบปกติ และแบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค STAD (Student Teams
Achievement Division) จานวน 4 แผนคือ
แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 1 การเขียน Orthographic Projection จานวน 4 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 2 การเขียน Axonometric Projection จานวน 4 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 3 การเขียน Two point Perspective
จานวน 4 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนการสอนที่ 4 การเขียน Light & Shadow
จานวน 4 ชั่วโมง
2. แบบทดสอบเพื่อใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการเขียนแบบตามแผนการจัดการเรียนการสอน
และวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนในรายวิชา ARC 161 การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมโดยการ
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วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาความตรงเชิงเนื้อหา(Validity) และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น ( Reliability) ของ
แบบสอบถาม ด้วยการคานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ตามวิธีการของ ครอนบาค (Cronbach)
3. แบบประเมินความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD
เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีลิเคิร์ท 5 ระดับเพื่อประเมินความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่างๆ

6. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เริ่มดาเนินการด้วยการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนวิชา ARC 161 การ
เขียนแบบทางสถาปัตยกรรม และแบบสอบถามวัดความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการสอนโดยการเรียนแบบ
ร่วมมือกันโดยเทคนิค STAD ก่อนเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม และดาเนินการทดลอง โดยเริ่ม
ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2555 ถึง เดือนกันยายน 2555 รวมทั้งสิ้น 16 สัปดาห์ จากนั้นให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งสอง
กลุ่มทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนวิชา ARC161 การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม และ
แบบสอบถามวัดความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือกันโดยเทคนิค STAD ของ
นักศึกษาหลังเรียน จากนั้นผู้วิจัยได้นาผลการทดลองวิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ARC
161 การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือกัน
โดยเทคนิค STAD ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนแบบปกติ ด้วยสถิติค่า t (t-test
for Independent Sample) ผลการวิจัยสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) วิชา ARC 161 การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมของ
นักศึกษาที่มีการแบ่งกลุ่ มนักศึกษาแบบเรียนปกติ (กลุ่มควบคุม) และเรียนแบบร่วมมือ (กลุ่มทดลอง) มีคะแนน
เฉลี่ยไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อมีการแบ่งกลุ่มเรียนโดยนักศึกษาที่เรียนแบบปกติให้มีการจัดแบ่งกลุ่มกันเอง ในขณะที่
การเรียนแบบร่วมมือมีการจัดกลุ่มโดยให้มีนักศึกษาที่มีความสามารถคละกัน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียน (Posttest) ของนักศึกษาที่เรียนแบบร่วมมือหรือนักศึกษากลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักศึกษาที่เรียน
แบบปกติซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ดังตารางนี้
ตารางที่ 1.1 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในทุ กแผนการจัดการเรียนรู้ของ
กลุ่มตัวอย่าง
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2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือกันโดยเทคนิค
STAD ที่มีต่อเทคนิคหรือวิธีการสอนของอาจารย์ กิจกรรมการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล พบว่า มี
ระดับค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25

7. อภิปรายผล
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ARC161 การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมของนักศึกษาที่
ได้รับการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนแบบปกติ พบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนแบบร่วมมือหรือนักศึกษากลุ่ม
ทดลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่านักเรียนที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผล
ดังกล่าวเกิดจากลักษณะของกลุ่มเป็นกลุ่มที่คละความสามารถ มีทั้งผู้ที่เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ร่วมกันทา
กิจกรรมหรือศึกษาค้นคว้าหาองค์ความรู้ร่วมกันโดยสมาชิกทุกคนมีบทบาทหน้าที่ชัดเจน มีความรับผิดชอบใน
งานร่วมกันทุกคน มีการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน จึงเกิดการช่วยเหลือกันอย่างแท้จริง เพื่อเป้าหมายและ
ความสาเร็จของกลุ่ม ประกอบกับรูปแบบของกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ทาให้เกิดความสนุกสนาน ไม่จาเจ
นักศึกษาจึงมีความกระตือรือร้นที่จะทางานและเรียน การที่มีการช่วยเหลือกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทาให้
นักศึกษารู้จักการแก้ปัญหาและเกิดผลงานของกลุ่มขึ้น สมาชิกของกลุ่มจึงมีความรู้ สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่ม ดังนั้นความสาเร็จและความล้มเหลวของกลุ่มสมาชิกในกลุ่มต้องรับผิดชอบร่วมกัน จึงก่อให้เกิดบรรยากาศ
ให้นักศึกษาได้พูดคุย แลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล ดังที่ดันน์ (Dunn 1972:154) กล่าวว่า
การทางานกลุ่มทาให้มีความสัมพันธ์ต่อกัน ทาให้นักศึกษาไม่มีความรู้สึกโดดเดี่ยว การทางานร่วมกันจะทาให้มี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่งผลให้นักศึกษาไม่เกิดความเบื่อ
หน่ายในการเรียน และการเรียนแบบร่วมมือยังช่วยสร้างเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ ที่ดี นักศึกษาในกลุ่มทุกคนมี
การช่วยเหลือกันในบรรยากาศที่เป็นกันเอง และเปิดเผย สมาชิกทุกคนกล้าถามคาถามที่ตนยังไม่เข้าใจ บรรยากาศ
เช่นนี้ นาไปสู่การอภิปรายซักถามกัน ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน สาเหตุสาคัญอีกอย่างคือคะแนน ซึ่งเป็น
แรงจูงใจ หรือแรงเสริมที่จะให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันทางาน เพราะถ้าหากสมาชิกคนใดคนหนึ่งไม่เข้าในเนื้อหา
บทเรียนนั้นจะส่งผลต่อคะแนนกลุ่มเมื่อมีการแข่งขันระหว่างกลุ่มเกิดขึ้นและเมื่อพิจารณาผลที่ได้จากการสอบใน
แต่ ละแผนการเรี ยนรู้ พบว่ า กลุ่ มเรีย นแบบร่วมมื อ (กลุ่ม ทดลอง) มี คะแนนเฉลี่ ยของการสอบสูง กว่ ากลุ่ ม
นักศึกษาแบบเรียนปกติ (กลุ่มควบคุม) ซึ่งสอดคล้องกับสมศักดิ์ ขจรเจริญกุล (2538: 21-22) กล่าวว่า เมื่อมีการ
จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาร่วมกันเรียนภายในกลุ่ม จะทาให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
นักศึกษาที่ต่างคนต่างเรียน หรือแข่งขันกันเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัตรา ศิริรักษ์ (2540) ที่ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาและบุคลิกภาพประชาธิปไตยของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ พบว่ านักศึกษา
ที่ได้รับการสอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์แตกต่างกันกับการ
สอนแบบวิธีการทางวิทยาศาสตร์และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาวคลี่ ศิริวาลย์ (2543: 66) ที่พบว่านักศึกษาที่
เรียนจาการประยุกต์รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมื อมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนแบบ
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ปกติตามคู่มือครู และสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรัตน์ ศิลกุล (2543:86) ที่พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
ที่เรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือที่แตกต่างกับกลุ่มที่เรียนแบบกลุ่มเดิม
สาหรับการเรียนแบบปกติ เป็นการเรียนที่ผู้วิจัยใช้วิธีการถ่ายทอดเนื้อหาไปยังผู้เรียนโดยเน้นการ
บรรยายอธิบายเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระมากที่สุด ส่วนลักษณะของการจัดกลุ่ม นักศึกษาจะ
แบ่งกลุ่มทางานด้วยตนเองเป็นกลุ่มใหญ่ ซึ่งจะมีสมาชิก 8 คน แม้ว่าผู้วิจัยจะใช้วิธีการสอนที่พยายามให้นักศึกษา
ได้ร่วมกันคิด แสดงเหตุผล แก้ปัญหา แต่นักศึกษาบางคนก็จะไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ หากเพื่อนในชั้นเรียนไม่
ถามก็จะไม่มีการตอบหรือการแสดงความคิดเห็น บรรยากาศการเรียนการสอนไม่กระตุ้นเพื่อนที่เงียบให้พูด ผู้ที่
ทางานคือคนที่เรียนเก่ง ลักษณะของการทากิจกรรมกลุ่ม นักศึกษาที่เรียนเก่งจะเป็นผู้ออกมานาเสนอผลงานให้
เพื่อนทั้งชั้นฟัง เพราะไม่แน่ใจในความสามารถของเพื่อน คนที่ทางานหรือคนเขียน จึงไม่มีการช่วยเหลือกันใน
การเรียนรู้ ประกอบกับไม่มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างทั่วถึง เพราะแต่ละกลุ่มมีจานวนคนมาก จึงจะมีผู้ ว่างงาน ซึ่ง
เมื่อวัดผลสัมฤธิ์ทางการเรียน นักศึกษาที่ทาข้อสอบได้คือผู้ที่ทางาน ผู้ที่ไม่ร่วมกิจกรรมหรือนั่งฟังเพื่อน เฉยๆ จึง
ทาข้อสอบไม่ได้ รวมทั้งการส่งตัวแทนออกมานาเสนองานที่ไม่ได้มาจากการสุ่มเลือกตอบ ดังเช่นการเรียนแบบ
ร่วมมือ จึงไม่เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน เมื่อทดสอบผลคะแนนออกมาจึงไม่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วิ ภาวรรณ ร่มรื่ นบุญกิจ (2542: 64) พบว่านักศึกษาที่ เรียนตามปกติไม่ได้ แสดงความคิด เห็นอย่ างเต็ ม
ความสามารถ ไม่มีการช่วยเหลือกันในกิจกรรมการเรียนการสอน

8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะในการนาผลวิจยั ไปใช้
1. อาจารย์ ผู้ สอนต้ อ งศึ กษาถึ ง หลั กการแนวคิ ด และรู ป แบบการเรี ย นให้ เ ข้ า ใจอย่ างชั ด เจน
โดยเฉพาะในเรื่ องบทบาทอาจารย์ บทบาทของผู้เ รีย น เทคนิค ต่างๆ ของการเรีย นแบบร่วมมื อ รวมทั้ งการ
ประเมินผลและการให้รางวัลกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้การจัดการเรียนแบบร่วมมือมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้
ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะกระบวนการทางานกลุ่ม และมีวินัยในตนเองมากขึ้น
2. การให้รางวัล จากการทดลองพบว่า การประเมินผลและการให้รางวัลนอกจากจะสร้างความ
กระตือรือร้นแล้ว ยังสามารถเรียกขวัญและกาลังใจ และทาให้ผู้เรียนมีความสนใจต่อการเรียนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งใน
ด้านการประเมินผลครูผู้สอนต้องให้ความระมัดระวังในเรื่องการประเมินรายบุคคล เพราะจะก่อให้เกิดการแข่งขัน
มากกว่าการช่วยเหลือ แต่ควรเป็นการประเมินโดยยึดถือกลุ่มเป็นสาคัญ
3. การเตรียมผู้เรียนควรได้มีการปฐมนิเทศผู้เรียนก่อนดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้
ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของตนเอง ซึ่งจะส่งผลทาให้การทางานกลุ่มของผู้เรียนมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
4. การจัด ตารางเรี ยน ควรมี ความยืดหยุ่น เพื่ อให้ การด าเนิ นกิจกรรมการเรีย นการสอนแบบ
ร่วมมือสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาอย่างพอเพียงในการศึกษาและทากิจกรรมร่วมกัน
5. การเลือกใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ ควรมีความหลากหลาย ในการวิจัยนี้พบว่าเมื่อให้ผู้เรียน
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม โดยการสืบค้นข้อมูลจากระบบเครื อข่ายอินเตอร์เน็ต การค้นคว้าจากเอกสารในห้องสมุด
การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในกลุ่มร่วมกับการใช้ใบงานทาให้ผู้เรียนมีความรู้กว้างขวางและบทเรียนมี
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ความน่าสนใจมากขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้สื่อนอกเหนือจากใบงานแม้จะพบว่าให้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้มาก แต่
ก็มีข้อจากัดในเรื่องของความพร้อมและการให้บริการ ดังนั้นการใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้สอน
จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า โรงเรียนต้องวางระบบการให้บริการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
6. การสร้ า งบรรยากาศในการเรี ย นรู้ บรรยากาศในการเรี ย นการสอนควรมี ลั ก ษณะเป็ น
กัลยาณมิตรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้ สอนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน
ด้วยกันเอง
7. การสนับสนุนในด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้มีความพร้อมต่อการให้บริการแก่ผู้เรียน
การจัดตารางเพื่อยืดหยุ่นเพื่อให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการสร้างขวัญและ
กาลังใจในการทางานให้กับอาจารย์ผู้สอน
8. ส่งเสริมให้เกิดการนาแนวคิด วิธีการจัดการเรียนการสอนไปใช้ในรายวิชาที่มีลักษณะการ
เรียนที่คล้ายกัน โดยเฉพาะในรายวิชาที่ต้องเพิ่มทักษะและมีรูปแบบของงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
9. บรูณาการกับการเรียนการสอนครั้งต่อไป โดยปรับใช้กับการทดสอบย่อยหรือประเด็นหัวข้อที่
มีความแตกต่างออกไป

8.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป
1. การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลโดยให้ตอบแบบสอบถาม และใช้การ
สังเกต การวิจัยครั้งต่อไปจึงควรนาวิธีการอื่นเข้ามาเก็บข้อมูลหรือใช้ประกอบร่วม เช่น การสัมภาษณ์
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก ศึกษาที่เรียนเก่ง ปานกลาง
และอ่อน ว่านักศึกษาทั้ง 3 กลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างไร ในการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียน
แบบร่วมมือกับการสอนแบบปกติ
3. ควรทาการวิจัยและศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์กับการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เช่น
การกล้าแสดงออก ความขยันหมั่นเพียร ความกระตือรือร้น และพฤติกรรมการทางานกลุ่ม เป็นต้น ทั้งนี้เพราะจาก
การศึกษาพบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีความขยัน และมีพฤติกรรมในการทางานกลุ่มที่ดีขึ้น
4. ควรมีการศึกษาถึงผลในการเรียนรู้และพฤติกรรมการทางานกลุ่มหลังจากสอนโดยใช้รูปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือ เพื่อดูประสิทธิ์ภาพในการเรียนรู้และการนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานของนักเรียน
5. ควรมีการศึกษาค้นคว้าโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือกับเนื้อหาอื่นในวิชาอื่นๆ
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STAD. รายงานวิจัยชั้นเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนักศึกษา ภาคปกติ
ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ (2) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ กับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษาภาคปกติ ชั้น ปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราช
นครินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จานวน 9 สาขา ประกอบด้วย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จานวน 294 คนเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ใช้การคานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน จาก
การศึกษาพบว่า
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1. นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ในภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82 รองลงมามีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก คิด
เป็นร้อยละ 10.50 และมีความรู้ความเข้าใจในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 7.50 ตามลาดับ
2. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่
4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ซึ่งมีค่าสหสัมพันธ์ ( r ) เท่ากับ
.187 และเมื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์กับอัตลักษณ์ด้านต่างๆ พบว่า ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอัตลักษณ์ด้านสู้งานมากกว่าด้านอื่น อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01 รองลงมาคือด้านจิตอาสา และพบว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ไม่มีความสัมพันธ์
กับอัตลักษณ์ด้านใฝ่รู้ และพบว่าอัตลักษณ์แต่ละด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยที่อัตลักษณ์ด้านจิตอาสามีความสัมพันธ์กับสู้งานสูงกว่าคู่อื่น ๆ รองลงมาคือจิตอาสากับใฝ่รู้ และใฝ่รู้กับสู้งาน
ตามลาดับ
คาสาคัญ : ความรู้ความเข้าใจ อัตลักษณ์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ABSTRACT
This research aimed to (1) study knowledge and understanding on the identity of Rajabhat
Rajanagarindra University (public consciousness, seeking knowledge, and hardworking) of the 4th year students,
the Faculty of Education. (2) analyze the relationship between the identity and understanding on the identity of
the 4th Year Students, the Faculty of Education, Rajabhat Rajanagarindra University. The samples were 294
students, the Faculty of Education, Rajabhat Rajanagarindra University in Chachengsao, Thailand, semester 1,
2014 academic year. The samples consisted of 9 majors: Early Childhood education, English, Social education,
Mathematics, Educational Technology, Thai, Chinese, Science and Computer. The research instrument was
questionnaire. The statistic used in this study was Pearson’s Correlation. The results of the study were as
follows:
1. The 4th year students, the Faculty of Education, Rajabhat Rajanagarindra University had knowledge
and understanding on the identity in a high level that was 82 percent, the highest level was 10.50 percent, and a
fair level was 7.50 percent respectively.
2. The correlation between the identity and “knowledge and understanding” of the 4th year students,
the Faculty of Education, Rajabhat Rajanagarindra University had positive correlation, the Pearson’s
Correlation (r) was .187. The findings revealed that the relationship between the identity and understanding in
the identity of the 4th year students, the Faculty of Education, Rajabhat Rajanagarindra University had positive
correlated. The relationship between the identity on hardworking had the highest correlated with statistical
significance of a level of .01 and the identity on public consciousness was the second level. Whereas,
knowledge and understanding did not correlate with the identity on seeking knowledge. The identity in each
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category also had positive correlated with statistical significance of a level of .01. The relationship between the
identity on public consciousness had the highest correlated with hardworking, public consciousness with
hardworking had moderate correlated, and seeking knowledge with hardworking had the lowest correlated.
KEYWORDS : Knowledge and Understanding, Identity, University Student, Rajabhat University

1. บทนา
การจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา หรือระดับ อุดมศึกษา มี
จุดมุ่ งหมายที่สาคัญ ทุกระดั บการศึกษา คือ ผลิ ตทรั พยากรบุคคลที่ มีคุณภาพสูง มีค วามรู้ ความสามารถ หรื อ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่ได้กาหนดไว้ในการศึกษาแต่ละระดับ นอกจากนี้สถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้องมี
การกาหนด “เอกลักษณ์ ” (Uniqueness) เพื่อแสดงถึงความสาเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้ เห็นเป็น
ลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษาหรือความสาเร็จของสถานศึกษาแต่ละแห่ง และกาหนด “อัตลักษณ์”
(Identity) ซึ่งหมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับ ผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จั ด ตั้ ง สถานศึ กษาแต่ ล ะแห่ ง แลจะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสถานศึ ก ษาหรื อ สภาของ
สถาบั น การศึ กษานั้ น ๆ ซึ่ งในทางปฏิ บั ติ ทุ กสถานศึ กษาจะต้ อ งกาหนดไว้ ตั้ ง แต่ เมื่ อ ก่อ ตั้ ง สถานศึ กษา และ
ดาเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ต่อมาเมื่อได้มีการ
จัดตั้งสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2543 เพื่อทาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผลจัดการศึกษาเพื่อให้มี
การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยให้ประเมินคุณภาพภายนอกแก่สถานศึกษาทุกแห่ งอย่างน้อย 1 ครั้ง
ในทุก ๆ 5 ปี ซึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 (ปี พ.ศ.2554-2558) ระดับอุดมศึกษา ได้กาหนดกลุ่มตัว
บ่งชี้อัตลักษณ์ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 16 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผลการบริหารสถาบัน
ให้เกิดอัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ และ ตัวบ่งชี้ที่ 17 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ทาให้สถาบันแต่ละแห่งได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาสถาบัน และ
ผู้เรียน เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสถาบัน
สาหรับมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ได้กาหนด เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์ “เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภูมิภาคตะวันออก” และกาหนดอัตลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัย คือ “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” ซึ่งในแต่ละปีการศึกษามหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ
รวมทั้งมอบหมายให้คณะและหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรม โครงการ และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้มคี ุณสมบัติที่เป็นตัวตนของบัณฑิตมี จิตอาสา ใฝ่รู้ และสู้งาน ในส่วนของคณะครุศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
ไปพัฒนาการศึกษาของชาติในระดับต่าง ๆ ก็ดาเนินการพัฒนานักศึกษาของคณะผ่านทางการจัดการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ เพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากคณะ ครุศาสตร์ให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
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ในการนี้คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ และความรู้ความเข้าใจของ
นักศึกษาเกี่ยวกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ โดยศึกษาจากนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา
2557 เพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตให้ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ราชนครินทร์ที่กาหนดไว้ว่า “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” ต่อไป

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. ศึ ก ษาความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ อั ต ลั ก ษณ์ ข องนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ชั้ น ปี ที่ 4 คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนักศึกษาภาค
ปกติ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

3. กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง ความรู้ ค วามเข้ าใจและอั ต ลั กษณ์ ข องนั ก ศึ กษาภาคปกติ ชั้ น ปี ที่ 4 คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อัตลักษณ์ของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่
4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ได้แก่
- จิตอาสา
- ใฝ่รู้
- สู้งาน

ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอัตลักษณ์

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

4. ขอบเขตของการวิจัย
4.1 เนื้อหาการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ กับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของ
นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คือ จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน
4.2 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาจากประชากร คือ นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2557 รวม 9 สาขาวิชา จานวน 1261 คน
กลุ่ม ตัวอย่าง คื อ นั กศึ กษาภาคปกติ ชั้ นปี ที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ ราชนครินทร์ ปี
การศึกษา 2557 รวม 9 สาขาวิชา กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตารางของ Krejcie และ Morgan ได้กลุ่ม

148

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 ประจาปี 2557

วันที่ 16 ธันวาคม 2557

ตัวอย่างจานวน 294 คน คานวณหาจานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละสาขาวิชาโดยการเทียบสัดส่วนร้อยละ แล้วจึงสุ่ม
แบบเป็นระบบ (Systematic Sampling)

5. ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ได้ทราบระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 คณะ ครุศาสตร์
มหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทร์
2. ได้ทราบความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์และความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปี
ที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
อานวย พุ่มพุทรา และคณะ (2555 :31-32) ได้ศึกษาเรื่องอัตลักษณ์นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ชัยนาท สรุปการเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่ออัตลักษณ์ของนักศึกษาทั้งในภาพรวม และ
จาแนกตามรายด้าน ได้แก่ ด้านจิตบริการ ด้านการคิดวิเคราะห์ และด้านการให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม พบว่าทั้ง
นักศึกษา อาจารย์ และผู้รับบริการ มีความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์ของนักศึกษาทั้งในภาพรวม และจาแนกรายด้าน ทั้ง
ด้านจิตบริการ ด้านการคิดวิเคราะห์ และด้านการให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน
ราเชนทร์ เหมือนชอบและคณะ. (2556: 16). ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาตัวบ่งชี้รูปแบบอัตลักษณ์ของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จากผลการศึกษาตัวบ่งชี้รูปแบบอัต
ลักษณ์ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทั้ง 3 ส่วน พบว่า แนว
ทางการพัฒนารูปแบบอัตลักษณ์นักศึกษา “คนเก่ง คนดีและมีความสุข” มีดังนี้
1. ด้านการบริหารงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ควรจัดโครงการอัตลักษณ์“คนเก่ง คนดี
และมีความสุข” ควรมีแบบจัดทาโครงการที่เป็นตัวบ่งชี้วัดโครงการว่าเป็นโครงการที่เสริมอัตลักษณ์ของนักศึกษา
ของคณะมนุษย์ในด้านใด
2. ด้านการประชาสัมพันธ์รูปแบบอัตลักษณ์ นักศึกษา “คนเก่ง คนดีและมีความสุข ” ควรมีการเน้นอัต
ลักษณ์ของนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
อลิสา หะสาเมาะ (2552:199) ได้ศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนมุสลิมในตาบลรือเสาะออก: ภาคใต้ของ
ประเทศไทย พบว่าพื้นที่ความเข้าใจระหว่างรัฐกับชุมชนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อภาครัฐ ปรับเปลี่ยนวิธีในการปฏิบัติ
ต่อความแตกต่างหลากหลายของชุมชนไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา “ยุทธศาสตร์สันติวิธี” ที่กาหนดนโยบายให้เคารพ
ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ในส่วนของชุมชนในพื้นที่เองก็สร้างช่องทางในการปรับเปลี่ยนตนเอง
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในกระแสสังคมโดยสังคมยังคงไว้ซึ่งการธารงอยู่ของวัฒนธรรมของตน และการ
ร่วมกันหาวิธีในการแก้ไขปัญหาในท้องที่ ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้และทาความเข้าใจซึ่งกันและกัน สิ่งต่าง ๆ
เหล่านี้เองจึงเปรียบเสมือน “การเปิดพื้นที่” พร้อมต่อการปรับตัวท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง ให้ อยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสงบและสันติ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ในอนาคตยังต้องดูกันอีกต่อไป เนื่องจากในช่วงนี้ยังถือ
เป็นยุคของการเปลี่ยนผ่านเพื่อทาความเข้าใจชุมชนและให้ความเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากขึ้น ซึ่ง
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การแก้ปัญหาโดยการปรับเปลี่ยนนโยบายเท่านั้นยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาความ ขัดแย้ง ในส่วนนี้จึงต้องมี
การระดมความคิดร่วมกันว่าจะทาอย่างไรกันต่อไป
นาสนีน อาแซและเก็ตถวา บุญปราการ(2556:43) ได้วิจัยเรื่อง การสร้างอัตลักษณ์ของเลขานุการแพทย์
ในสถานพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้างอัตลักษณ์ของเลขานุการแพทย์ในสถานพยาบาล
ผลการวิจัยพบว่า การสร้างอัตลักษณ์ของเลขานุการแพทย์ในสถานพยาบาล มีหลากหลายลักษณะ มีทั้งอัตลักษณ์
ร่วมของเลขานุการแพทย์และอัตลักษณ์ระดับปัจเจก ซึ่งอัตลักษณ์เหล่านี้ ถูกสร้างผ่านการปฏิสัมพั นธ์ในการท า
งานกับกลุ่มบุคคลต่างๆในพื้นที่ของสถานพยาบาล มีการทับซ้อนระหว่างอัตลักษณ์ อัตลักษณ์มิได้จาเป็นต้องมี
หนึ่งเดียว แต่อาจมีหลากหลายอัตลักษณ์ประกอบรวมกันภายในบุคคลเดียว ดังกล่าวนี้เพื่อบ่งบอกและแสดงตัวตน
ถึงการมีอยู่ของเลขานุการแพทย์ในสถานพยาบาลแห่งนี้
มยุรา ชูทอง และคณะ (2553: 6) วิจัยเรื่อง การสารวจการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของบัณฑิ ต ระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ปีการศึกษา 2553 ผลการวิจัย พบว่า ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความพึงพอใจที่มีต่อบัณฑิตจาแนก
ในแต่ละด้าน พบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา และด้าน
การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

7. นิยามศัพท์
1) อัตลักษณ์ หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับ ผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด อัตลักษณ์
เป็นตั วบ่ง ชี้ที่เ ป็นผลสืบ เนื่อ งมาจากการประเมินในสองรอบที่ผ่ านมาที่ได้ มี การตรวจสอบปรัชญาปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษา ว่ามีการกาหนดไว้หรือไม่เท่านั้น ซึ่งในทางปฏิบัติทุกสถานศึกษาจะต้อง
กาหนดไว้ ตั้ ง แต่ เ มื่ อ ก่อ ตั้ ง สถานศึ ก ษา ส่ วนการประเมิ น ภายนอกรอบสามจะประเมิ น ผลว่ า ตั วผู้ เ รี ย นว่ า มี
คุณลักษณะเป็นไป ตามสาระที่กาหนดไว้ในปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
1.1 จิตอาสา หมายถึง ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ เงินตรา ธนบัตร รวมถึงการให้ความ
ช่วยเหลือด้วยกาลังและแรงกาย แรงสมอง แรงใจที่ตนมี เรียกได้ว่าเป็นการเสียสละในสิ่งที่ตนเองมีอยู่แล้ว และ
แบ่งปันให้กับผู้อื่น
1. 2 ใฝ่รู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ ความเพียรพยายามในการเรียน การแสวงหา
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
1.3 สู้งาน หมายถึง ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยัน มานะ อดทน มีความเพียรพยายาม และมีความรับผิดชอบใน
หน้าที่การงาน เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
2) นักศึกษา คือ นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2557 สังกัดคณะครุศาสตร์
ซึ่งเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีจานวน 9 สาขาวิชา ดังนี้ 1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2.
สาขาวิ ชาภาษาจีน 3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5. สาขาวิชาภาษาไทย 6.
สาขาวิชาสังคมศึกษา 7. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 9. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
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8. วิธีการดาเนินงานวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาความรู้ความเข้าใจและอัตลักษณ์ของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยมหาวิทยาลัยได้กาหนด อัตลักษณ์ เป็น 3 ด้าน ได้แก่ จิตอาสา ใฝ่รู้
สู้งาน เพื่อให้การดาเนินการศึกษาครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์จึงดาเนินตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้า จากเอกสารโดยศึกษาจากหนังสือ บทความ แนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งนาแบบสอบถาม
มาหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ที่ 0.95 โดยนาแบบสอบไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างอื่น และนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วจริงปรับแก้ตามความแนะนาของผู้เชี่ยวชาญก่อนนามาใช้งาน
จริง ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของนักศึกษา
ตอนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์
ตอนที่ 3 อัตลักษณ์ของนักศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เป็นการรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
ขั้ น ตอนที่ 4 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการค านวณหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ พี ย รสั น หรื อ
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

9. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
9.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จานวน 294 คน พบว่า เป็นเพศหญิง จานวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ
59.20 และเป็นเพศชาย จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 40.80 ส่วนสาขาวิชาที่กลุ่มตัวอย่างศึกษาอยู่ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามกาลังศึกษาอยู่ในสาขาเทคโนโลยีการศึกษา จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40 รองลงมาเป็น
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน39 คน คิดเป็นร้อย
ละ 13.30 สาขาวิชาภาษาจีน จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 12.60 สาขาวิชาภาษาไทย จานวน 35 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.90 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.20 สาชาวิชาสังคมศึกษา จานวน 31 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.50 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 และ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามลาดับ
9.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์
จากการวัดระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พบว่า ในภาพรวมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ อัตลักษณ์อยู่ในระดับดี โดย
นักศึกษาสามารถตอบคาถามถูก 3-4 ข้อ จานวน 241 คนคิดเป็นร้อยละ 82 รองลงมาตอบคาถามถูก 5 ข้อ จานวน
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31 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 อยู่ในระดับ ดีมาก และคาถามถูก 1-2 ข้อ จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 อยู่ใน
ระดับพอใช้ตามลาดับ
9.3 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์กบั ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนักศึกษา
จากศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์กับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ของนักศึกษา ภาค
ปกติ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พบว่า มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งมีค่าสหสัมพันธ์ ( r ) เท่ากับ .187 และเมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์กับอัตลักษณ์ด้านต่างๆ พบว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์มีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับอัตลักษณ์ด้านสู้งาน โดยมีค่าสหสัมพัน ธ์สูงกว่าด้านอื่น (r=
0.542) รองลงมาคือด้านจิตอาสา (r= 0.150) และพบว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ไม่มีความสัมพันธ์
กับอัตลักษณ์ด้านใฝ่รู้ และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของ อัตลักษณ์แต่ละด้าน พบว่าอัตลักษณ์แต่ละด้านมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่อัตลักษณ์ด้านจิตอาสามีความสัมพันธ์กับด้านสู้
งานสูงกว่าคู่อื่น ๆ (r= 0.632) รองลงมาคือจิตอาสากับใฝ่รู้ (r= 0.542) และใฝ่รู้กับสู้งาน (r= 0.522) ตามลาดับ

10. อภิปรายผล
จากการศึ ก ษาความรู้ ค วามเข้ า ใจและอั ต ลั กษณ์ ข องนั กศึ กษา ภาคปกติ ชั้ น ปี ที่ 4 คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ผลการศึกษาพบว่า
1. นักศึกษานักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในภาพรวมมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 82 รองลงมามีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดี
มาก คิดเป็นร้อยละ 10.50 และมีความรู้ความเข้าใจในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 7.50 ตามลาดับ
2. ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
ภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก ซึ่งมีค่าสหสัมพันธ์ ( r ) .187
และเมื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์กับอัตลักษณ์ด้านต่างๆ พบว่า ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับอัตลักษณ์ด้านสู้งานมากกว่าด้านอื่น อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 รองลงมาคือด้านจิตอาสา และพบว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ไม่มีความสัมพันธ์กับอัต
ลักษณ์ด้านใฝ่รู้ และพบว่าอัตลักษณ์แต่ละด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
ที่อัตลักษณ์ด้านจิตอาสามีความสัมพันธ์กับสู้งานสูงกว่ าคู่อื่น ๆ รองลงมาคือจิตอาสากับใฝ่รู้ และใฝ่รู้กับสู้งาน
ตามลาดับ
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นาสนีน อาแซและเก็ตถวา บุญปราการ (2556). ซึ่งศึกษา
เรื่ อ ง การสร้ างอั ต ลักษณ์ ข องเลขานุ การแพทย์ ใ นสถานพยาบาล ผลการวิ จั ย พบว่ าการสร้ างอัต ลั กษ ณ์ ข อง
เลขานุการแพทย์ในสถานพยาบาลมีหลากหลายลักษณะ มีทั้งอัตลักษณ์ร่วมของเลขานุการแพทย์ และอัตลักษณ์
ระดั บ ปั จ เจก อั ต ลั กษณ์ เ หล่ า นี้ ถู กสร้ า งผ่ านการปฏิ สัม พั น ธ์ ใ นการท างานกั บ กลุ่ ม บุ ค คลต่ างๆในพื้ น ที่ ข อง
สถานพยาบาล มีการทับซ้อนระหว่างอัตลักษณ์ อัตลักษณ์มิได้จาเป็นต้องมีหนึ่งเดีย วแต่อาจมีหลากหลายอัต
ลักษณ์ประกอบรวมกันภายในบุคคลเดียว ดังกล่าวนี้เพื่อบ่งบอกและแสดงตัวตนถึงการมีอยู่ของเลขานุการแพทย์
ในสถานพยาบาลแห่งนี้ และสอดคล้องกับงานวิจัย อานวย พุ่มพุทรา และคณะ (2555 :31-32) ได้ศึกษาเรื่องอัต
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ลักษณ์นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี สรุปได้ว่า การเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่ออัต
ลักษณ์ของนักศึกษาทั้งในภาพรวม และจาแนกตามรายด้าน ได้แก่ ด้านจิตบริการ ด้านการคิดวิเคราะห์ และด้าน
การให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม พบว่าทั้งนักศึกษา อาจารย์ และผู้รับบริการ มีความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์ของนักศึกษา
ทั้งในภาพรวม และจาแนกรายด้าน ทั้งด้านจิตบริการ ด้านการคิดวิเคราะห์ และด้านการให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วม
ไม่แตกต่างกัน
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความบีบคั้นทางจริยธรรม ความเข้มแข็ง
ทางจิตใจ และความพึงพอใจในงานของพยาบาลจิตเวช กลุ่มตัวอย่างเป็น พยาบาลจิตเวชที่ปฏิบัติงานในสถาน
บริการของภาครัฐจานวน 100 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่พัฒนามาจากการศึกษาของ Ohnishi et
all., Antonovsky และStamp PL ซึ่งเป็นมาตราส่วนให้ค่าวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1)
ในด้านปัญหาความบีบคั้นทางจริยธรรม ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยด้านความรุนแรงสูงสุด คือ การเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่
ผู้ป่วยถูกทาร้ายจากผู้ดูแล ขณะเดียวกัน ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยด้านความถี่สูงสุด คือการขาดสิ่งอานวยความสะดวกทา
ให้พยาบาลทางานหนักจนต้องลาออก 2) ในด้านความเข้มแข็งทางจิตใจ ความรู้สึกที่มีค่าเฉลี่ยในเชิงบวกสูงสุด
คือ พยาบาลจิ ต เวชคิ ด ว่า ที่ ผ่ านมา จากชีวิต ที่ ไม่ มี เ ป้ าหมายชั ด เจน ขณะนี้ ชีวิต มี เ ป้าหมายที่ ชัดเจนขึ้น ส่ วน
ความรู้สึกที่มีค่าเฉลี่ยในเชิงลบต่าสุด คือ พยาบาลรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรม 3) ในด้านความพึงพอใจ
ในงาน ปั ญหาที่มี ค่าเฉลี่ ยความไม่ พึง พอใจสู งสุ ดคื อ ค่าตอบแทนที่ไ ม่เ พีย งพอ ทั้ งนี้ ผู้วิจัย เห็ นว่า บุ คลากร
คณาจารย์สามารถนาผลการวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวช นอกจากนี้ คณะผู้บริหารสถานพยาบาลต่างๆสามารถนาผลการวิจัยไปปรับปรุงการบริหารอัตรากาลังและ
พัฒนาบุคลากรพยาบาลจิตเวชได้ด้วย
คาสาคัญ : ความบีบคั้นทางจริยธรรม ความเข้มแข็งทางจิตใจ ความพึงพอใจในงาน พยาบาลจิตเวช

ABSTRACT
The purpose of this descriptive study is to survey occurrence of moral distress experience, sense of
coherence and job satisfaction amongst psychiatric nurses. The sample used was 100 psychiatric nurses
working at state-owned healthcare units. The tool used in this study was sets of rating-scale questionnaires that
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were developed based on studies and research by Ohnishi et all., Antonovsky and Stamp PL. Results from
preliminary statistical analysis are summarized as: 1) for moral distress, an issue with the highest average
intensity is “Ignores situations of suspected patients abused by caregivers”, while an issue with the highest
average frequency is “to copy”; 2) for sense of coherence, a statement with the most positive average score is
“to copy”, while a statement with the most negative average score is “copy” and; 3) for job satisfaction, an issue
with the highest dissatisfaction score is “copy”. With this study, nursing faculty can adapt these results in
optimizing the curriculum and teaching methods. Moreover, managerial and administrative bodies can also
apply these results with human resource management and capability improvement.

KEY WORDS : Moral Distress, Sense of Coherence, Job Satisfaction, Psychiatric Nurses
บทนา
การเจ็บป่วยทางจิตเป็นความผิดปกติทางด้านความคิด อารมณ์ การรับรู้ และพฤติกรรม ส่งผลให้ผู้ป่วย
มีความบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่การงาน การใช้เหตุผล การตัดสินใจ การใช้สติปัญญา การควบคุมดูแลตนเอง
ตลอดจนสูญเสียสัมพันธภาพที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเป็นจริง (ฉวีวรรณ สัตยธรรม,2556) ผู้ป่วยจิตเวช
ที่ไ ม่ย อมรั บการเจ็ บ ป่วยท าให้ การรั กษาไม่ ต่ อเนื่อ งเกิดอาการกาเริบ รุ นแรงไม่ สามารถอยู่ ในสัง คมปกติ ไ ด้
จาเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล ทีมการรักษาพยาบาลทางจิตเวช เป็นทีมสหวิชาชีพ พยาบาลจิตเวชเป็น
ผู้ที่ให้การดูแลใกล้ชิดผู้ป่วยมากที่สุด(เพียรดี เปี่ยมมงคล,2553) และเนื่องจากพยาธิสภาพของโรคทางจิตเวชที่ไม่
สามารถตรวจวัดได้เพียงการสังเกตจากภายนอกเท่านั้น แต่จาเป็นต้องอาศัยการพูดคุยซักถามร่วมกับ การสังเกต
พฤติกรรมการแสดงออกร่วมด้วย ซึ่งบางครั้งเป็นการยากที่จะแปลความหมายพฤติกรรมนั้นๆ ด้วยการเจ็บป่วย
ทางจิตเป็นเรื่องของความคิด ความรู้สึกที่เป็นนามธรรม ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความคิดผิดปกติ ประสาทหลอน ก้าวร้าว
รุนแรง ทาร้ายตนเอง หรือทาร้ายผู้อื่น พยาบาลจิตเวชต้องให้การดูแลสร้างสัมพันธภาพ สนทนาเชิงบาบัด ให้ยา
จากัดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ผูกมัด แยกกักบริเวณ หรือบางครั้งพยาบาลไม่สามารถทาตามสิ่งที่ผู้ป่วยและญาติ
ร้องขอได้ อาจโดนผู้ป่วยทาร้ายร่างกาย หรือการที่พยาบาลต้องยอมตามด้วยเหตุผลของการรักษา เหล่านี้ อาจทา
ให้พยาบาลจิตเวชมีความรู้สึกที่ขัดแย้งกับจริยธรรมเชิงวิชาชีพ (Kuosmanen et al, 2007; อ้างใน Perkins,2011 )
จากการทบทวนวรรณกรรมของเวอร์จิเนีย เพอร์กินส์ ( Perkins,2011) กล่าวว่าประเด็นปัญหาจริยธรรมที่พบใน
พยาบาลจิตเวช คือ การจากัดพฤติกรรมผู้ป่วย การแยกขัง การดูแลให้ผู้ป่วยร่วมมือในการรับประทานยา การ
ป้องกัน ผู้ป่วยฆ่าตัวตาย ทาร้ายตนเอง และการที่ผู้ป่ วยแอบสูบบุห รี่ และจากการศึ กษาของโอนิชิ และคณะ
(Ohnishi et al, 2010) ระบุว่าเมื่อพยาบาลจิตเวชมีความบีบคั้นทางจริยธรรมมากอาจทาให้เกิดความไม่พึงพอใจ
และเกิดภาวะเบิร์นเอ้าท์ ซินโดรม (Burn – out syndrome) ออกมาได้
ความเข้มแข็งทางจิตใจเป็นปัจจัยทานายความสามารถในการปรับตัวและความสามารถแก้ปัญหาให้
บรรลุผลสาเร็จของพยาบาล Bjorvell et all.(1996) พยาบาลที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจในการมองโลกจะสามารถ
จัดการกับความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวและสามารถจัดการกับสถานการณ์วิกฤต สามารถ
แก้ไ ขปั ญ หาโดยใช้ กลวิ ธีที่ เ หมาะสม รวมทั้ ง สามารถจั ด การตนเองให้ มี ค วามสมดุ ล ระหว่ างงานและชี วิ ต
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ครอบครัว จะทาชีวิต มีค วามผาสุก มีอ ารมณ์ มั่นคง และมีคุ ณภาพชีวิต การทางานที่ ดี Lewis et all.(1992)
นอกจากนี้ความเข้มแข็งทางจิตใจยังมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเหนื่อยหน่ายในงาน(Corey-Lisle et all.(1999)
เมื่อพยาบาลมี ความเหนื่อยหน่ายในงาน จะขาดขวัญกาลังใจในการทางาน ความพึงพอใจในงานก็จ ะลดลง
(Mc.Grath et all.(1989) หากพยาบาลมีความพึงพอใจในงานที่ทาจะทาให้มีแรงจูงใจในการทางาน ปฏิบัติงานด้วย
ความตั้งใจและเต็มกาลังความสามารถ ทาให้การบริการพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐานและสนองตอบความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ รวมทั้งคงอยู่ในวิชาชีพและมีความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร Strachota et all.(2003) หาก
พยาบาลไม่สามารถปรับตัวต่อสิ่งเร้าที่เผชิญได้ จะทาให้เกิดความสับสน เครียด เบื่อหน่าย ไม่พึงพอใจในงาน ขาด
แรงจูงใจในการทางาน มีปัญหาการให้บริการพยาบาลรวมไปถึงอัตรากาลังของพยาบาลในการปฏิบัติหน้าที่
ดังที่ศุภาพิชญ์ (มณีสาคร) โฟน โบร์แมนน์ (2556 ) ได้สารวจสถานการณ์กาลังคนด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่
ปฏิบัติงานนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่าบุคลากรร้อยละ26.83 มีแผนที่จะลาออกภายใน
5 ปี และมีข้อเสนอแนะสิ่งสนับสนุนการทางานเรื่องค่าจ้าง กาลังคน การบริหารและขวัญกาลังใจ
จากที่มาดังกล่าวข้างต้น ผู้วจิ ัยและคณะจึงมีความสนใจศึกษาประสบการณ์การเผชิญความบีบคัน้ ทาง
จริยธรรม ความเข้มแข็งทางจิตใจและความพึงพอใจในงานของพยาบาลจิตเวช เพื่อจะได้นาข้อมูลดังกล่าว มาใช้
ในการเรียนการสอน การปลูกฝังจริยธรรมในสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ให้นักศึกษาสามารถ
เผชิญวิกฤตการณ์ในงาน เป็นแนวทางการวางแผนส่งเสริมความพึงพอใจในงาน เกิดผลสัมฤทธิ์ในคุณภาพการ
บริการของพยาบาลจิตเวชให้มากที่สุด รวมถึงการนาไปใช้ในการบริหารอัตรากาลังและพัฒนาบุคลากรพยาบาล
จิตเวชให้มปี ระสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาประสบการณ์การเผชิญความบีบคั้นทางจริยธรรม ความเข้มแข็งทางจิตใจและความพึงพอใจ
ในงานของพยาบาลจิตเวช

เอกสารและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. ประสบการณ์การเผชิญความบีบคั้นทางจริยธรรม
จากการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ไม่พบการศึกษาเรื่องนีใ้ นประเทศไทย การศึกษาใน
ต่างประเทศเริ่มให้ความสนใจประเด็นจริยธรรมทางการพยาบาลมากขึ้นในระยะหลังนี้ แต่การศึกษาในส่วนการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชยังพบน้อยมาก การศึกษาความบีบคั้นทางจริยธรรมของพยาบาลในต่างประเทศที่
สืบค้นได้มดี ังต่อไปนี้
Silen,(2011) ศึกษาข้อมูลจากพยาบาลจานวน 283 คนที่ทางานในแผนกผู้ป่วยเฉียบพลัน 21 แห่งของ
โรงพยาบาลสวีเดน 4 แห่งใช้การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การบันทึกเหตุการณ์สาคัญและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
พบปัญหาความบีบคั้นทางจริยธรรมเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจถอดเครื่องช่วยหายใจ การไม่สามารถดูแลสิ่งที่
จาเป็นและปลอดภัยแก่ผู้ป่วย การสื่อสารที่ไม่ดีพอระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยที่อาการหนัก
ข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาความบีบคั้นทางจริยธรรมคือ ควรมีมาตรการจัดการปัญหาอย่างชัดเจน การกาหนด
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ความช่วยเหลือให้เป็นนโยบายและสิ่งที่ต้องปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วยและญาติโดยยึดความถูกต้องเป็นหลัก และการ
กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นสนับสนุนกันเองในกลุ่มทางาน โดยจัดให้เป็นมาตรฐานการส่งเสริมจริยธรรมอย่างเชิง
บวกนอกจากนี้ ควรให้ความสาคัญกับปัจจัยที่มีส่วนทาให้เกิดปัญหาจริยธรรมอีกด้วย
ฮามิเดห์ (Hamaideh,2014) ทาการศึกษาปัจ จัยและความรุนแรงของความบี บคั้นทางจริยธรรมที่ มี
ความสัมพันธ์กับภาวะเหนื่อยหน่ายในงาน ความพึงพอใจในงาน และความตั้งใจที่จะลาออก ของพยาบาลจิตเวช
จานวน 130 คน ในโรงพยาบาลจิตเวชที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์แดน ผลการศึกษาพบว่า ความรุนแรงของ
ความบีบคั้นทางจริยธรรมอยุ่ในระดับปานกลางถึงสูงคือปัญหาความไม่มีจริยธรรมของผู้ดูแลผู้ป่วย อายุ รายได้
ประสบการณ์การทางานและจานวนผู้ป่วยมีสัมพันธ์ทางลบกับความบีบคั้นทางจริยธรรมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ในขณะที่ ระดั บการศึ กษาและความตั้ง ใจจะลาออกมี สัมพั น ธ์ท างบวกกับ ความบี บ คั้น ทางจริย ธรรมอย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ข้อสังเกตเรื่องความพึงพอใจในงานไม่มีความสัมพันธ์กับความบีบคั้นทางจริยธรรมแต่ ระดับ
การศึกษา รายได้ จานวนผู้ป่วย ความเหนื่อยหน่ายในงานเป็นตัวทานายความบีบคั้นทางจริยธรรมได้ดี
เพอร์คินส์ (Perkins ,2011) อาจารย์ในมหาวิทยาลัย วาร์เดน (Walden University) ทาการรวบรวม
การศึกษาปัญหาความบีบคั้นทางจริยธรรมในพยาบาลจิตเวชที่มีผู้ทาไว้เพื่อใช้สอนในวิชา Advancing Nursing
Through Inquiry and Research สรุปประเด็นปัญหาจริยธรรมที่พบในพยาบาลจิตเวช คือ การจากัดพฤติกรรม
ผู้ป่วย การแยกขัง การดูแลให้ผู้ป่วยร่วมมือในการรับประทานยา การป้องกันผู้ป่วยฆ่าตัวตาย ทาร้ายตนเอง การ
ควบคุมผู้ป่วยที่มีความก้าวร้าว ความพยายามที่จะพูดคุยกับผู้ป่วยที่มีอาการทางจิต การควบคุม ผู้ป่วยที่แอบสูบ
บุหรี่ และการเจรจาต่อรองในการปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้ป่วย
กังสดาล สุทธิวีรีสรรค์ (2535) ได้ทาการศึกษาความเข้มแข้งในการมองโลก แรงสนับสนุนทางสังคม
และความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลที่ทางานในหออภิบาลผู้ป่วยหนักในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่ วไป
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 146 คน พบว่าพยาบาลมีความเหนื่อยหน่ายอ่อนล้าทางอารมณ์ในระดับปาน
กลาง แความเข้มแข็งในการมองโลกและแรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเหนื่อยหน่าย
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และความเข้มแข็งในการมองโลกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงสนับสนุนทางสังคม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ศุภาพิชญ์ (มณีสาคร) โฟน โบร์แมนน์ (2556 ) ได้สารวจสถานการณ์กาลังคนด้านสุขภาพจิตและจิต
เวชที่ปฏิบัติงานนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่าบุคลากรร้อยละ26.83 มีแผนที่จะลาออก
ภายใน 5 ปี และมีข้อเสนอแนะสิ่งสนับสนุนการทางานเรื่องค่าจ้าง กาลังคน การบริหารและขวัญกาลังใจ

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประสบการณ์การเผชิญความบีบคั้นทางจริยธรรม หมายถึง ความรู้สึกที่เกิดจากการได้ปฏิบัติหรือได้พบ
ข้อขัดแย้งกับแนวทางที่ควรประพฤติและปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกต้องควรกระทา แต่ข้อบังคับของสถาบันทาให้เป็นไป
ไม่ได้ที่จะดาเนินการตามแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งวัดได้โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยดัดแปลงจากเครื่องมือ ของ
Ohnishi et all.
ความเข้มแข็งทางจิตใจ หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่สามารถเข้าใจสิ่งเร้าที่กระทบต่อวิถีชีวิต
สามารถอธิบายสาเหตุและผลของสิ่งเร้า สามารถคิดค้นวิธีการจัดการกับสิ่งเร้าและมีแรงจูงใจในการจัดการสิ่งเร้า
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ทาให้บุคคลสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์และปัญหาที่เผชิญและสามารถจัดการกับความเครียดได้ ด้วยตนเองซึ่ง
วัดได้โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยดัดแปลงจากเครื่องมือของ Antonovsky
ความพึงพอใจในงาน หมายถึง เจตคติหรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่มีต่องานที่
ปฏิบัติในทางบวก มีความรู้สึกชื่นชอบและมีความสุขกับงานที่ปฏิบัติ ซึ่งมีผลทาให้บุคคลมีพฤติกรรมการทางาน
ที่ดี ได้ แ ก่ มี ค วามกระตื อรื อ ร้ นในการท างาน มี ค วามมุ่ง มั่ น ในการท างาน อุ ทิ ศ ตนให้กับ งาน เพื่ อ ให้ง านที่
รับผิดชอบบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งวัดได้โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยดัดแปลงจาก
เครื่องมือ –ของ Stamp PL
พยาบาลจิตเวช หมายถึง พยาบาลประจาการที่สาเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือ
หลักสูตรอื่นๆเทียบเท่าสาขาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ปฏิบัติงานการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ตาแหน่งผู้บริหารทางการพยาบาลและพยาบาลประจาการในสถานบริการ
สุขภาพภาครัฐ

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสารวจประสบการณ์การเผชิญความบีบคั้นทางจริยธรรม ความเข้มแข็ง
ทางจิตใจ ความพึงพอใจในงานของพยาบาลจิตเวช เป็นการศึกษา ณ. ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional
study)

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงสารวจ ณ. จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional survey research) ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพือ่
ศึกษาประสบการณ์การเผชิญความบีบคั้นทางจริยธรรม ความเข้มแข็งทางจิตใจและความพึงพอใจในงานของ
พยาบาลจิตเวช
ประชากร กลุ่มตัวอย่างและสถานที่ทาการวิจัย พร้อมทั้งระบุการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ร่วมวิจัย/กลุ่มตัวอย่าง
ประชากรเป้าหมาย (Target population) คือ พยาบาลจิตเวชทีป่ ฏิบัตงิ านในสถานบริการของภาครัฐ
ประชากรตัวอย่าง (Population samples) คือ พยาบาลจิตเวชทีป่ ฏิบตั ิงานในสถานบริการของภาครัฐใน
ส่วนกลาง(กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)โดยไม่จากัดอายุ เพศ ประสบการณ์การทางานการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชศาสตร์ ตาแหน่ง ระดับการศึกษา ลักษณะช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน จานวนครั้งของช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน มี
ประชากรรวมทั้งหมด 849 คน (2551,กองการเจ้าหน้าที่ กรมสุขภาพจิต)
กลุ่มตัวอย่าง (Samples) คือ พยาบาลจิตเวชทีป่ ฏิบัติงานในสถานบริการของภาครัฐในส่วนกลาง
(กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3 แห่ง) รวมจานวน 100 คน โดยไม่จากัดอายุ เพศ ประสบการณ์การทางานการ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ตาแหน่ง ระดับการศึกษา ลักษณะช่วงเวลาการปฏิบัติงาน จานวนครั้งของ
ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน
การเก็บข้อมูลทาการวิจัยและการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ร่วมวิจัย/กลุ่มตัวอย่าง
คณะผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูล จากพยาบาลจิตเวชที่ปฏิบัติงานในสถานบริการของภาครัฐในส่วนกลาง
จานวน 3 แห่ง พยาบาลจิตเวชที่เป็นกลุ่มตัวอย่างสมัครใจและให้ความร่วมมือในการทาวิจัยโดยการลงชื่อในใบ
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ยินยอมให้ความร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างจะไม่ได้ การเปิดเผยชื่อ ตาแหน่งงาน และไม่ได้ รับผลตอบแทนหรือสิทธิ
ประโยชน์ใดๆเป็นพิเศษทั้งสิ้น โดยคณะผู้วิจัยได้ชี้แจงกลุ่มตัวอย่างให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ เพื่อขอความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม โดยข้อมูลที่ได้รับมาจะถูกเก็บเป็นความลับในที่ปลอดภัย เปิดเผยได้เฉพาะในรูปที่เป็น
ผลสรุปของงานวิจัย การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง กระทาได้เฉพาะกรณีจาเป็น ด้วยเหตุผลทาง
วิชาการเท่านั้น หากกลุ่มตัวอย่างมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อคณะผู้วิจัย ตามที่อยู่และเบอร์
โทรศัพท์ที่ให้ไว้ ซึ่งคณะผู้วิจัยยินดีให้คาตอบที่เป็นความจริงทุกประการ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 4 ส่วน
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ อายุ เพศ ประสบการณ์การทางานด้านจิตเวช
ตาแหน่งงาน ระดับการศึกษา
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามประสบการณ์การเผชิญปัญหาด้านจริยธรรม ที่ผู้วิจัยดัดแปลงจากเครื่องมือของ
Ohnishi et all. (2010) ประกอบด้วยคาถามการเผชิญปัญหาด้านจริยธรรมจานวน 15 ข้อ ถามระดับความรุนแรง
และความถี่ของปัญหา การให้คะแนนเป็นมาตราส่วนให้ค่า (rating scale) 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความความเข้มแข็งทางจิตใจที่ผู้วิจัยดัดแปลงจากเครื่องมือ ของ Antonovsky,
(1999)ประกอบด้วยคาถามเกี่ยวกับ ความเข้าใจสถานการณ์ ความสามารถจัดการและการให้ความหมาย จานวน
รวม 13 ข้อ การให้คะแนนเป็นมาตราส่วนให้ค่า (rating scale) 7 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.74
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน ที่ผู้วจิ ัยดัดแปลงจากเครื่องมือของ Stamp PL,(1978)
ประกอบด้วยข้อคาถามเกี่ยวกับ ค่าตอบแทน สถานภาพวิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์พยาบาล การบริหาร
ความเป็นตัวตนของพยาบาล คุณสมบัติในการทางาน ความสัมพันธ์ระหว่างพยาบาล จานวนรวม 48 ข้อ มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91

การตรวจคุณภาพเครื่องมือ
1. ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity)
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามที่ดัดแปลงขึ้นไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบจานวน 3 ท่าน โดย ผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
อาจารย์พยาบาลจานวน 1 คน เป็นผู้บริหารทางการพยาบาลและพยาบาลประจาการที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ 2 คน ตรวจสอบแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อความ
ครอบคลุมและชัดเจนของเนื้อหาตลอดจนความเหมาะสมของภาษาที่ใช้รวมถึงเกณฑ์การพิจารณาคะแนน ผู้วิจัย
นาแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)
ผู้วิจัย น าแบบสอบถามที่ ป รับ ปรุง แก้ไ ขแล้ วไปทดลองใช้กับ พยาบาลประจาการที่ ปฏิ บั ติง านด้ าน
สุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ในสถานบริการสุขภาพที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนาแบบสอบถามมา
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.87
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2557 โดยผู้วิจัยนาแบบสอบถาม
ไปแจกเองจานวน 120 ฉบับรอรับกลับเองบางส่วน และบางส่วนให้ผู้ตอบส่งกลับ มาทางไปรษณีย์ รวบรวม
แบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 100 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 83.33

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีทางสถิติโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา การศึกษาสภาพทั่วไปของข้อมูล
ส่วนบุคคล ใช้ค่าร้อยละ
การศึกษาประสบการณ์การเผชิญความบีบคั้นทางจริยธรรม ความเข้มแข็งทางจิตใจ และความพึงพอใจ
ในงานของพยาบาลจิตเวช ทาการวิเคราะห์โดยใช้ค่าแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า ช่วงอายุที่มีจานวนคนมากที่สุดคือระหว่าง 36 – 40 ปี ร้อยละ
35 รองลงมาคืออายุระหว่าง 41 – 51 ปี ร้อยละ 23 พยาบาลจิตเวชที่เป็นเพศชาย ร้อยละ 13 เพศหญิง ร้อยละ 87
ประสบการณ์การทางานด้านจิตเวชที่มีจานวนคนมากที่สุด คือ 1-5 ปี ร้อยละ 38 รองลงมา คือ 11-15 ปี ร้อยละ 23
ผลการวิเคราะห์ประสบการณ์การเผชิญความบีบคั้นทางจริยธรรมที่มีความรุนแรงสูงสุด 3 ลาดับแรก
คือ การเพิกเฉยต่อข้อสงสัยที่ว่าผู้ป่วยถูกทาร้ายโดยผู้แล มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.75 รองลงมาคือ การปฏิบัติตาม
ความต้องการของญาติแม้ว่าจะไม่เห็นด้วย เพราะผู้บริหารโรงพยาบาลกลัวการถูกฟ้องร้องเป็นคดีความ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.20 รองลาดับที่สาม ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3 ข้อ คือ ไม่มีเวลาได้พูดคุยกับผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่มีปัญหา ท่านพบ
เจ้าหน้ าที่ ล้อ เลี ยนผู้ป่ วย ท่ านมองเฉยโดยไม่สามารถทาอะไรได้ และ ท่ านปฏิ บัติ ตามค าสั่ งของแพทย์ ที่ใ ห้
ความสาคัญกับความต้องการของญาติมากกว่าความต้องการของผู้ป่วย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 ตามตารางข้างล่างนี้
ตารางที่ 1 ความรุนแรงของประสบการณ์การเผชิญความบีบคั้นทางจริยธรรม
ลาดับที่
ประสบการณ์
1.
2.
3.

ท่านเพิกเฉยต่อข้อสงสัยที่ว่าผู้ป่วยถูกทาร้ายโดยผู้ดูแล
การปฏิ บั ติ ต ามความต้ อ งการของญาติ แ ม้ ว่ า จะไม่ เ ห็ น ด้ ว ย เพราะ
ผู้บริหารโรงพยาบาลกลัวการถูกฟ้องร้องเป็นคดีความ
ท่านไม่มีเวลาได้พูดคุยกับผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่มีปัญหา
ท่านพบเจ้าหน้าที่ล้อเลียนผู้ป่วย ท่านมองเฉยโดยไม่สามารถทาอะไรได้
ท่านปฏิบัติตามคาสั่งของแพทย์ที่ให้ความสาคัญกับความต้องการของ
ญาติมากกว่าความต้องการของผู้ป่วย
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ระดับความรุนแรง
X

S.D

3.75
3.20

1.53
1.26

2.95
2.95
2.95

1.40
1.36
1.34
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ผลการวิเคราะห์ประสบการณ์การเผชิญความบีบคั้นทางจริยธรรมที่มีความถี่สูงสุด 3 ลาดับแรก คือ การ
ขาดสิ่งอานวยความสะดวกทาให้พยาบาลทางานหนักจนต้องลาออก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 3.02 รองลงมา คือ
ท่านไม่มีเวลาได้พูดคุยกับผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่มีปัญหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 รองลาดับที่สาม คือ ท่านจาเป็นต้อง
ปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างไม่เหมาะสม เช่น ผูกมัดผู้ป่วยที่เดินไปเดินมา หรือใส่ผ้าอ้อมให้ผู้ป่วยที่ถ่ายปัสสาวะเรี่ยราด
เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85
ตารางที่ 2 ความถีข่ องประสบการณ์การเผชิญความบีบคั้นทางจริยธรรม
ลาดับที่
ประสบการณ์
1.
2.
3.

การขาดสิ่งอานวยความสะดวกทาให้พยาบาลทางานหนักจนต้องลาออก
ท่านไม่มีเวลาได้พูดคุยกับผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่มีปัญหา
ท่านจาเป็นต้องปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างไม่เหมาะสม เช่น ผูกมัดผู้ป่วยที่เดิน
ไปเดิ น มา หรื อ ใส่ ผ้ า อ้ อ มให้ ผู้ ป่ ว ยที่ ถ่ า ยปั ส สาวะเรี่ ย ราด เพราะว่ า มี
เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ

ระดับความถี่
X

S.D

3.02
2.91
2.85

1.22
1.41
1.38

ผลการวิเคราะห์ที่แสดงว่าความเข้มแข็งทางจิตใจมีข้อคาถามทั้งหมด 13 ข้อ คาตอบโดยรวมแล้วค่อน
ไปทางบวก รวม 10 ข้อ ความเข้มแข็งในทางบวกที่มีความถี่ของค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 ลาดับแรก คือพยาบาลจิตเวช
คิดว่าช่วงเวลาที่ผ่านไปจากชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายจนถึงขณะนี้ชีวิตเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5.67
รองลงมา คือ พยาบาลจิตเวชคิดว่าตนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.07 รองลงมาลาดับสาม
คือสิ่งที่ทาเป็นกิจวัตรเป็นสิ่งที่มีความหมายสาหรับตน มีค่าเฉลี่ย 4.70 ตามตาราง
ตารางที่ 3 ความเข้มแข็งทางจิตใจในทางบวก
ลาดับที่
ประเด็น
1.
ช่วงเวลาที่ผ่านไปจนถึงขณะนี้ จากชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายคุณมีเป้าหมายชีวิต
ที่ชัดเจนขึน้
2.
คุณรู้สึกมั่นใจในการควบคุมสถานการณ์
3.
คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทาเป็นกิจวัตรมีความหมาย

X

5.67

S.D
0.82

5.07
4.70

1.25
1.64

ผลวิเคราะห์ที่แสดงความเข้มแข็งทางจิตใจในทางลบที่มคี วามถี่ของค่าเฉลี่ยต่าระดับปานกลาง คือ เคยมี
ความรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัตทิ ี่ไม่ยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 รองลงมา คือ คุณเคยรู้สึกผิดหวังกับคนที่คุณ
ไว้วางใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 รองลงมาลาดับสามคือการดาเนินชีวิตทุกวันนี้ทาให้คุณรู้สึกพอใจเป็นสุขหรือทา
ให้รู้สึกเจ็บปวดเบื่อหน่าย ดังแสดงในตารางข้างล่าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82
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ตารางที่ 4 ความเข้มแข็งทางจิตใจในทางลบ
ลาดับที่
ประเด็น
1.
คุณเคยมีความรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัตทิ ี่ไม่ยุติธรรม
2.
คุณเคยรู้สึกผิดหวังกับคนที่คุณไว้วางใจ
3.
การดาเนินชีวิตทุกวันนีท้ าให้คุณรู้สึกพอใจเป็นสุขหรือทาให้รู้สึกเจ็บปวด
เบื่อหน่าย

วันที่ 16 ธันวาคม 2557

X

3.48
3.72
3.82

S.D
1.15
1.14
1.67

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในงาน ที่มีค่าเฉลี่ยความเห็นด้วยสูงมากที่สุด คือโรงพยาบาลแห่งนี้ควร
เพิ่มค่าตอบแทนให้แก่พยาบาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.46 รองลงมา คือ พยาบาลมีงานธุรการและงานเอกสารมาก
เกินไปมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.15 รองลงมาลาดับสาม คือ ฉันมั่นใจตลอดเวลาว่างานที่ทามีความสาคัญมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 5.00 ค่าเฉลี่ยของความไม่เห็นด้วยมากที่สุด คือ งานของฉันไม่ต้องการทักษะหรือความรู้มากนัก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.81 รองลงมา คือ งานที่ทาอยู่ไม่มีความสาคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.92 รองลงมาลาดับสาม คือ มีทีมแพทย์
พยาบาลในหน่วยงานเป็นจานวนมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.01
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจในงาน
ลาดับที่
ประเด็น
1.
โรงพยาบาลแห่งนีค้ วรเพิ่มค่าตอบแทนให้แก่พยาบาล
2.
พยาบาลมีงานธุรการและงานเอกสารมากเกินไป
3.
ฉันมั่นใจตลอดเวลาว่างานที่ทามีความสาคัญมาก

X

5.46
5.15
5.00

S.D
0.87
0.85
0.77

การอภิปรายผล
การศึกษาประสบการณ์การบีบคั้นทางจริยธรรมของพยาบาลได้รับความสนใจและถูกนาเสนอใน
ระดับนานานชาติมากขึ้น แต่กลับพบว่าการศึกษาประสบการณ์การบีบคั้นทางจริยธรรมของพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชมีน้อยมากเมื่อเทียบกับพยาบาลสาขาอื่นๆ แม้ในประเทศไทยก็ยังไม่มีการศึกษาปัญหาการบีบคั้นทาง
จริยธรรมในพยาบาลเลย การศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่าพยาบาลจิตเวชในประเทศไทยต้องเผชิญปัญหาความบีบคั้นที่
มีความรุนแรงในระดับปานกลางถึงสูงอันดับหนึ่งคือการเพิกเฉยต่อข้อสงสัยที่ว่าผู้ป่วยถูกทาร้ายโดยผู้ดูแลซึ่ง
สอดคล้องกับฮามิเดห์ (Hamideh ,2014) ที่ทาการศึกษาการบีบคั้นทางจริยธรรมของพยาบาลสุขภาพจิตใน
จอร์แดนพบความรุนแรงในระดับปานกลางถึงสูงเกี่ยวกับความไม่มีจริยธรรมของผู้ดูแลผู้ป่วย ปัญหาการขาดสิ่ง
อานวยความสะดวกทาให้พ ยาบาลทางานหนักจนต้ องลาออก การต้อ งผูกมัด และใส่ ผ้าอ้อ มให้ผู้ป่ วยเพราะ
คนทางานไม่เพียงพอ การต้องยอมตามความต้องการของญาติเพื่อป้องกันการฟ้องร้องเป็นคดีความ ผลการวิจัยพบ
เป็นปัญหาการบีบคั้นทางจริยธรรมที่มีความถี่สูงสุด ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมาคือบุคลากรมีแนวโน้มจะลาออก
เนื่องจากสภาพการทางานที่งานหนักและขาดสิ่งสนับสนุน กาลังใจ สอดคล้องกับการศึกษาของศุภาพิชญ์ (มณี
สาคร) โฟน โบร์แมนน์ (2556 ) ที่ระบุว่าบุคลากรด้านสุขภาพจิตและจิตเวชที่ปฏิบัติงานนอกสังกัดกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข นอกสังกัดร้อยละ26.83 มีแผนที่จะลาออกภายใน 5 ปี และมีข้อเสนอแนะด้านค่าตอบแทน
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สิ่ง สนั บ สนุ น ขวั ญและกาลั ง ใจในการท างาน นอกจากนี้ปั ญ หาจริย ธรรมยั ง มี ค วามสั ม พั นธ์ กับ อายุ รายได้
ประสบการณ์ทางานของพยาบาลสุขภาพจิต และจานวนผู้ป่วยที่มากเกินไปอีกด้วย ซึ่งการรวบรวมข้อถกเถียง
เกี่ยวกับปัญหาจริยธรรมของ เพอร์คินส์ (Perkins,2011) พบเรื่องการผูกมัด การแยกบริเวณ การป้องกันการฆ่าตัว
ตายมากกว่าปัญหาอื่น การห้ามสูบบุหรี่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาวะเหนื่อยหน่ายในการทางาน ปัญหาความบีบคั้น
ทางจริยธรรมของพยาบาลจิตเวชจากการศึกษาครั้งนี้ พบค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับปานกลางถึงมาก ทาให้
ข้อสรุปว่า พยาบาลจิตเวชมีภาวะบีบคั้นทางจริยธรรมไม่สูงมากนัก ซึ่งสอดคล้องกับความเข้มแข็งในการมองโลก
ของพยาบาลจิต เวชไม่ พบประเด็น ที่เป็ นปั ญหามาก แต่สิ่ง ที่พ บเป็ นจุ ดเด่ นคือ พยาบาลจิ ตเวชมีค วามเห็ นว่ า
ช่วงเวลาที่ผ่านไปจนถึงขณะนี้ จากชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายกลับมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้น การที่มีความม่นใจใน
การควบคุมสถานการณ์ และการคิดว่างานที่ทาอยู่นี้เป็นสิ่งที่มีค่ามีความหมาย แสดงให้เห็นว่าพยาบาลจิตเวชมี
ความเข้มแข็งในการมองโลกอยู่ในระดับที่ดี ทาให้ความรู้สึกถึงการบีบคั้นทางจริยธรรมอยู่ในระดับปานกลาง
ไม่ได้สูงมากเกินไป ซึ่งสามารถอธิบายได้จากคุณสมบัติพื้นฐานของการเป็นพยาบาลจิตเวชที่ดีจะต้องเป็นผู้มี
ความเข้าใจในตนเองและผู้อื่น มีจุดมุ่ งหมายในชีวิต รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า สามารถปรับตัวต่อสถานการณ์บีบคั้น
ต่างๆได้ดี เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานกับผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลด้านจิตใจ (ฉวีวรรณ สัตยธรรม
,2556 และ เพียรดี เปี่ยมมงคล, 2553 )
เมื่อพิจารณาเรื่องความพึงพอใจในงานพยาบาลจิตเวชคิดว่าควรได้รับการเพิ่มค่าตอบแทน บุคลากรทาง
การแพทย์มีจานวนน้อย งานธุรการและงานเอกสารที่มีมากเกินไปสอดคล้องกับปัญหาทางจริยธรรมที่พยาบาลจิต
เวชคิดว่างานธุรการเอกสารมากเกินไปจนไม่มเี วลาพูดคุยกับผูป้ ่วยและต้องทาในสิ่งที่ไม่อยากทาต่อผู้ป่วยเพราะ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตามพยาบาลจิตเวชยังคงมีความรูส้ ึกว่างานที่ทาอยูม่ ีความสาคัญและมี
ความภาคภูมิใจในงานของตนซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ว่าพยาบาลจิตเวชยังคงอยูส่ ามารถทางานต่อไปได้ไม่
น่าจะเกิดภาวะเหนื่อยหน่ายในการทางาน
ข้อเสนอแนะในการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ปัญหาความบีบคั้นทางจริยธรรม ผลการวิจัยพบปัญหาว่าพยาบาลจาต้องเพิกเฉยเมื่อผู้ป่วยถูกทาร้าย
โดยผู้ดูแล การต้องปฏิบัติตามความต้องการของญาติ เพราะผู้บริหารโรงพยาบาลกลัวการถูกฟ้องร้อง การไม่มี
เวลาได้พูดคุยกับผู้ป่วย ความจาเป็นที่ต้องผูกมัดผู้ป่วย หรือใส่ผ้าอ้อมให้ผู้ป่วยเพราะมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ การ
ขาดสิ่งอานวยความสะดวกทาให้พยาบาลต้องทางานหนัก การนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ใน
1.1 การเรียนการสอน คือ ยกเป็นกรณีศึก ษาเชิงจริยธรรมให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ หาสาเหตุและ
วิธีการป้องกันแก้ไข
1.2 การบริ ห ารการพยาบาล อั ต รากาลั ง และการพั ฒ นาบุ ค ลากร เสนอแนะให้ การปฏิ บั ติ การ
พยาบาลให้ความสาคัญเรื่องความปลอดภัย เกียรติ ศักดิ์ศรีและสิทธิผู้ป่วยเป็นอันดับแรก นอกจากนี้การคัดเลือก
ผู้ดูแลที่จะเข้ามาทางานกับผู้ป่วยจิตเวชต้องมีเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
2. ความเข้มแข้งทางจิตใจ ผลการวิจัยพบว่าพยาบาลจิตเวชมีปัญหาความเข้มแข็งทางจิตใจบ้างในระดับ
ปานกลาง แต่พยาบาลจิตเวชยังคิดว่ามีเป้าหมายชีวิตและสามารถควบคุมสถานการณ์ที่เป็นปัญหาได้ การนาไปใช้
ประโยชน์ใน
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2.1 การเรียนการสอน เรื่องคุณสมบัติของพยาบาลจิตเวช การเรียนรู้ การปรับตัวต่อสถานการณ์
ปัญหา การเข้าใจตนเองและผู้อื่น
2.2 การบริหารการพยาบาล อัตรากาลังและการพัฒนาบุคลากร การคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน
ควรมีคุณสมบัติเหมาะสม
3. ความพึงพอใจในงาน ผลการวิจัยพบปัญหาเรื่องค่าตอบแทนและงานที่มากเกินไป อาจส่งผลทาให้
พยาบาลมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนงานเกิดปัญหาการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนมากขึ้นอีกซึ่งควรได้รับการป้องกันอย่าง
ยั่งยืน นาไปใช้ประโยชน์ใน
3.1 การเรียนการสอน ยกเป็นกรณีศึกษาเชิงจริยธรรมการปฏิบัติวิชาชีพ
3.2 การบริหารการพยาบาล การธารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ การจัดการสนับสนุนการทางาน
และสวัสดิการ การสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาเชิงลึกเพื่อหาปัจจัยการเกิดปัญหาความบีบคั้นทางจริยธรรมและแนวทางการป้องกัน แก้ไข
ปัญหา
2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ของความบีบคั้นทางจริยธรรม ความเข้มแข็งในการมองโลก และความพึง
พอใจในงานกับตัวแปรที่เกี่ยวข้อง เช่น อายุ ประสบการณ์การทางาน ตาแหน่งงาน เป็นต้น
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การศึกษาเหตุผลที่เรียนของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยศรีปทุม
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ABSTRACT
The purpose of this paper was to clarify the reasons to learn the Japanese language by the
students who registered for the course, JPN331 Japanese 1, at Sripatum University, Bangkhen
main campus (SPU). The researcher conducted a closed-ended questionnaire based on a
multiple-choice method with 17 multiple answers from 44 students (total number of responses
were 267). A framework of classroom research was used in this questionnaire. The researcher
analysed and discussed the overall and individual tendency for the reasons to learn the Japanese
language in the classroom based on the collected data. Internal consistency reliability (Cronbach’s
alpha) was 0.79. As a result, 65.17% accounted for direct and positive learning reasons. In
response to these reasons, it is requested that language teachers design appropriate learning
activities, foster learning attitudes and promote learning behaviours to produce higher learning
effect and learning outcome.

KEYWORDS: Japanese language, Japanese language learner, learning reasons, reason analysis,
Sripatum University

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อทาความเข้าใจในการเลือกเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตบางเขน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 (JPN331) ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามปรนัยปลายปิด โดยมีตัวเลือกคาตอบ 17
ตัวเลือก โดยมีนักศึกษากลุ่มตัวอย่างจานวน 44 คน (รวมจานวนคาตอบ 267 คาตอบ) ขอบเขตการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยในชั้น
เรียน ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ผลการวิจัย และได้สัมภาษณ์โดยรวม และรายบุคคลเกี่ยวกับแนวโน้มสาหรับเหตุผลในการเลือกเรียน
วิชาภาษาญี่ปุ่นในชั้นเรียนนี้ บนพื้นฐานของข้อมูลที่รวบรวมได้ โดยมีค่าสัมประสิทธิของครอน์บาชเท่ากับ 0.79 ผลการวิจัยพบว่า
65.17% ของนักศึกษามีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกเรียนด้วยตนเองและเป็นเชิงบวก ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงมีข้อเสนอแนะให้
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อาจารย์ผู้สอนภาษาต่างประเทศควรออกแบบกิจกรรมการเรียนที่เหมาะสม, สนับสนุนทัศนคติในการเรียน และส่งเสริมพฤติกรรม
การเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนให้มากขึ้น
คาสาคัญ: ภาษาญี่ปุ่น ผู้เรียนภาษาญี่ปุน เหตุผลที่เรียน การวิเคราะห์เหตุผล มหาวิทยาลัยศรีปทุม
INTRODUCTION
Language learners have various reasons for learning a foreign language. There are positive
or passive, direct or indirect reasons. It is thought that the reasons to learn in foreign language
education institutions are that one of the learners’ goals and reasons has at least some effect on
their eagerness to learn, learning behaviour and learning outcome. Analysing this from the
perspective of a foreign language teacher, he or she will be able to provide the necessary and
suitable teaching method and teaching materials for each learner. It is requested that foreign
language teachers direct the flow of making learners’ reasons develop and last (e.g. learning
purpose or necessity), but not least let their motivation extinguish. In addition, they have to
dedicate to fostering learners’ attitudes or positive learning behaviour based on active learning
approaches. The studies on learning reasons in a foreign language education institution focus on
instrumental and integrative motivation or intrinsic and extrinsic motivation (Yanagisawa & Ishii,
1998: 22, 163, 164, 171) from a viewpoint of learning motivation. This paper aimed at
understanding overall and individual tendencies in reasons of learning a foreign language by
means of focusing on general learning reasons which Japanese language learners have or think
they have, therefore, a small research was conducted based on a framework of classroom research,
not persisting in a dichotomous motivation as mentioned above. The word ‘reason’ used in this
paper is defined as a final cause to be identified with intention or motivation, thus it is noted that
learning reason is used as a conceptual word to include learning motivation and learning purpose.

BENEFITS OF RESEARCH
To grasp learning reasons of Japanese language learners at SPU as a group or individually is
a way of understanding learners’ learning factors in the motivation force of their learning
behaviour. Besides, learning factor is also a reason to exert a constant influence on the learning
effect or learning outcomes inside or outside of the classroom. It is thought that it is important for
language teachers to grasp learners’ reasons both in cultivating positive learning attitudes and in
reviewing teaching methods as well as developing teaching materials.
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PREVIOUS RESEARCH
Previous studies or researches on leaners’ reasons of studying a foreign language in
Thailand include Laddawan (1998), Somchai (1998), Narita (1998), Utsugi (2011) and Yoshikawa
(2011 & 2013). Laddawan researched reasons for choosing a Japanese course and pupils’ learning
purposes at a secondary school level. The conclusions were that many pupils had goals to acquire
knowledge on Japan and the Japanese language and to seek integrated learning of the four skills.
Somchai researched reasons to learn the Japanese language of learners at private Japanese
language schools, and the reasons of acquiring Japanese language knowledge and that practical
use were shown. Narita extracted six factors (cultural understanding-oriented, integrative,
instrumental, beneficial, international and induced oriented) by means of factor analysis on the
learning motivations for Japanese language major students. Utsugi researched the relation between
Japanese language proficiency and motivation of Japanese language major students which focused
on the goal and results, it was clear that advanced learners’ motivation was weak when compared
with beginners and intermediate learners’. Yoshikawa suggested the importance of intrinsic
motivation. She also discovered the difference between enhancing motivation and eagerness to
learn the Japanese language by researching the relation between factors to increase the Japanese
language learning eagerness and learning behaviours of middle school students. In this study, the
researcher designed suitable content and a number of choices in order to consider the appropriate
reasons and the list of reasons relating to this context to understand the tendency of learners’
learning reasons. The researcher adopted 17 choices referring to the reasons to choose Japanese
language from Laddawan’s research (21 choices).

PURPOSE OF RESEARCH
The purpose of this classroom research was to clarify the reasons to learn the Japanese
language by the students who registered for the first course, JPN331 Japanese 1, in the first
semester of the fiscal year 2014 (Aug - Dec, 2014) at SPU, Bangkhen (main campus) and also to
give an insight on overall and individual tendencies through analysis of the learning reasons of
SPU students.

RESEARCH METHODOLOGY
TARGET GROUP
The target group consisted of 45 students (12 male and 33 female students) who registered
in section number 02 of JPN331 Japanese 1 in the first semester of the fiscal year 2014. Section 02
was a section which the researcher was in charge of. None of the 12 male students in this group had
any previous experience in studying the Japanese language, though 4 out of 33 female students had
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experience of studying Japanese before coming to the university.
INSTRUMENT
The instrument in this research was a questionnaire (closed-ended questions) based on a
multiple-choice method with 17 multiple choice answers. There was an answer of other in the
questionnaire and the respondents could describe their own reasons by choosing other. The
Questionnaire survey was conducted in the classroom on August 28, 2014.
DATA COLLECTION
There were 44 valid responses from 45 students, namely; 12 male (27.28%) and 32 female
(72.72%) students. The valid response rate was 97.78% (the data was rounded up to the third
decimal place, the same hereinafter). The average number of the chosen items was 6.14 (6 items
for male and 6.19 items for female students). The choosing rate was 36.11%. The minimum
number of choices was two items and the maximum number of choices was twelve. There wasn’t
anyone who didn’t choose any items or more than thirteen ones (table 1).

Table 1 The number of chosen items
Number of chosen items

Male students (%)

Female students (%)

Total (%)

0-1

0

(0.00)

0

(0.00)

0

(0.00)

2

0

(0.00)

2

(6.25)

2

(4.55)

3

1

(8.33)

4 (12.50)

5 (11.36)

4

4 (33.34)

4 (12.50)

8 (18.18)

5

2 (16.67)

4 (12.50)

6 (13.64)

6

0

(0.00)

5 (15.63)

5 (11.36)

7

1

(8.33)

2

3

8

1

(8.33)

5 (15.63)

9

2 (16.67)

10

1

(8.33)

1

11

0

(0.00)

12

0

13 -17

0

Total

(6.25)

(6.81)

6 (13.64)
4

(9.09)

(3.12)

2

(4.55)

2

(6.25)

2

(4.55)

(0.00)

1

(3.12)

1

(2.27)

(0.00)

0

(0.00)

0

(0.00)

12 (100.00)

2

(6.25)

32 (100.00)

44 (100.00)

In regards to the response result to choose the reasons to learn the Japanese language, the
total number of responses was 267. Using statistical processing of Microsoft Excel 2010, the
statistical variance was 19.36 and the confidence coefficient to measure internal consistency was
0.79 (Cronbach’s alpha).
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DATA ANALYSIS
The aggregate result of the total number of 267 responses from 44 valid respondents was as
follows (table 2). As a feature of data distribution through this result, the largest responses of more
than 70% were observed in item No.9 (77.27%), No.6 (77.27%), and No.4 (75.00%). Over a 60%
result was only observed in No.1 (63.64%). Over 50% was in No.2 (54.55%) and No.10 (50.00%).
There were 6 in all of the 17 items.

Table 2 Aggregate result of reasons to learn the Japanese language (by the highest number of
responses)
No.

1

Reason

It is beneficial and useful to be able to speak a

Number of

Male: Female

Percentage of

responses

(number of students)

responses

34

9 : 25

77.27

34

8 : 26

77.27

foreign language (No.9)

2

Being able to use the Japanese language in
daily life (No.6)

3

Interest in the Japanese language (No.4)

33

8 : 25

75.00

4

Interest in the Japanese language (because of

28

10 : 18

63.64

24

8 : 16

54.55

22

6 : 16

50.00

the advancement of Japan in technology and
economic prospects of the country) (No.1)

5

Being able to communicate with Japanese
people (No.2)

6

Being a Japanese language user will increase
the possibilities of contacting Japanese people
or making Japanese friends (No.10)

7

Japanese products are cute (No.15)

19

2 : 17

43.18

8

Want to be able to read instruction manuals of

18

3 : 15

40.91

18

6 : 12

40.91

16

4 : 12

36.37

9

2:9

20.45

4

0:4

9.09

Japanese products (No.14)

9

Interest in Japanese economy, politics and
culture (No.16)

10

Want be able to read Japanese comic books,
watch Japanese TV programs and play
Japanese games (No.12)

11

Heard that the Japanese language is fairly easy
(No.11)

12

Other (No.17)
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13

Have Japanese friends (No.5)

3

1:2

6.82

14

Many people speak Japanese and a member of

3

2:1

6.82

my family is studying it too, so I want to learn
too (No.8)

15

Parents own many books about Japan (No.3)

1

0:1

2.27

16

Have a basic knowledge of Chinese characters

1

0:1

2.27

0

0:0

0.00

(Kanji) (No.13)

17

One of the parents is using Japanese as a
language of business communication (No.7)

Note: Number of (

) in the table indicates the item number of 17 choices in the questionnaire.

The number of responses to the remaining 11 items was below 50%. Item No.15 was over
40% (43.18%), No.14 (40.91%) and No.16 (40.91%). No.12 was over 30% (36.37%) and No.11
was over 20% (20.45%). No.17 was less than 10% (9.09%), No.5 (6.82%), No.8 (6.82%), No.3
(2.27%), No.13 (2.27%) and No.7 (0.00%). Four female students in No.17 (other reason)
described the specific reason as follows; 1) I want to become a university exchange student and
study in Japan. 2) I want to work in Japan. 3) I want to be able to have fluent communication skills
to be able to converse with Japanese people. 4) I want to have a Japanese boyfriend.

FINDINGS
The factors that motivated students to learn the Japanese language were divided into two
reasons in the consideration of: direct reasons (No.1,2,4,5,6,12,14,16) and indirect reasons
(No.3,7,8,9,10,11,13,15) except for the item of other (No.17). According to the percentage in the
dichotomous reasons which was calculated by the ratio to the total number of the total 267
responses, it showed 65.17% related to 174 responses (direct reasons) and 33.33% of 89 responses
(indirect reasons). It was found that the number of direct reasons was almost two times higher than
the number of indirect ones. Judging from the findings that indicated relatively high numeric data
for direct reasons, it became clear that SPU students who registered for JPN331 Japanese 1 have
positive reasons for learning the Japanese language. On the other hand, the learning reasons were
also analysed while taking into consideration the three categories related to the content of items
(questions). The three categories were named; 1) The reasons relating to making contact with
Japanese people (table 3); 2) The reasons influenced by an external environment (table 4); and 3)
the reasons related to learners’ own interests and ideas (table 5).
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Table 3 The reasons relating to making contact with Japanese people
No.

Reason

Number

Percentage

2

In order to be able to communicate with Japanese people

24

9.00

10

I think that being a Japanese language speaker will help me increase

22

8.24

3

1.12

Total
49
Note: No. in the table indicates the item number of 17 choices in the questionnaire.

18.36

the opportunities to make contact with Japanese people or make
Japanese friends
5

Have Japanese friends

Table 4 The reasons influenced by an external environment
No.

Reason

Number

Percentage

11

Heard that the Japanese language is fairly easy

9

3.37

8

Many people speak Japanese and a member of my family is studying it

3

1.12

too, so I want to learn too
3

Parents own many books about Japan

1

0.37

13

Have basic knowledge of Chinese characters (Kanji)

1

0.37

7

One of the parents is using Japanese as a language of business

0

0.00

14

5.23

communication
Total

Note: No. in the table indicates the item number of 17 choices in the questionnaire.

Table 5 The reasons related to learners’ own interests and ideas
No.

Reason

Number

Percentage

6

Being able to use the Japanese language in daily life

34

12.73

9

It is beneficial and useful to be able to speak a foreign language

34

12.73

4

Interest in the Japanese language

33

12.36

1

Interest in the Japanese language (because of the advancement of Japan

28

10.49

in technology and economic prospects of the country)
15

Japanese products are cute

19

7.12

14

Want to be able to read instruction manuals of Japanese products

18

6.74

16

Interest in Japanese economy, politics and culture

18

6.74

12

Want to be able to read Japanese comic books, watch Japanese TV

16

6.00

200

74.91

programs and play Japanese games
Total

Note: No. in the table indicates the item number of 17 choices in the questionnaire.
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In comparison with the relative positional relation among the number of answers in three
categories, the percentage of answers was as follows: 18.36% in the first category, 5.23% in the
second and 74.91% in the third, respectively. Despite the unexpected low percentage in the first
category, the results clearly state that many of the students think that their own interests and ideas
as the learning reasons, in other words, it was understood that Japanese language learners at SPU
had active learning reasons and strong personal reasons in relation to learning the Japanese
language.

CONCLUSION AND SUGGESTIONS
The results of the survey state that the students had direct reasons to learn the Japanese
language and they learned it in a proactive way. There is no objection from the teacher that
sufficient significance was recognized in term of grasping the learners’ learning reasons in the
classroom, or in relation to knowing the personal background of the learners. However, it is
uncertain whether positive and active learning reasons are influencing the learning outcome
directly or indirectly. Nevertheless, it would be certain to assume that learning reasons influence
the direct affection on learning activities in the classroom. The most important thing is that the
learning effect will depend on activeness or inactiveness in learning activities, and as a result, the
learning effect will also give indirect affection on the learning outcome. It is pointed out that
learning effect is also a reason to increase affective reaction-satisfaction or dissatisfaction for a set
process from learning activities to learning outcome by learners or to strengthen or weaken
learners’ reasons. In that sense, it will be necessary for foreign language teachers to make exertions
to develop learning activities, establish a method to evaluate learning outcome, and improve
classroom activities in order to produce a higher learning effect by making learning reasons of the
learners more positive, active and intensifying their learning motivation.
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการประเมินตนเองของครูตามมาตรฐานการพัฒนาตนเองสู่
ครูมืออาชีพ 2) เปรียบเทียบการประเมินตนเองของครูตามมาตรฐานการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ จาแนกตาม
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางาน กลุ่มที่ศึกษา เป็นครูโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 150 คน เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม การพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ
สถิติที่ใช้ เป็นความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test for independent samples
ผลการวิจัย พบว่า ผลการประเมินตนเองของครูสู่ครูมืออาชีพตาม 8 มาตรฐาน อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายมาตรฐาน ด้านเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอน และด้านการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.92 รองลงมา ด้านวิชาชีพครู มีค่าเฉลี่ย 3.91 ส่วนด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน มีค่า
ต่าสุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.84 เมื่อเปรียบเทียบการประเมินตนเองของครูตามมาตรฐานการพัฒนาตนเองสู่ครูมือ
อาชีพจาแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านประสิทธิภาพการ
สอน ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ และแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ในด้านเนื้อหาและการ
จัดการเรียนการสอน และด้านวิชาชีพครู ส่วนการเปรียบเทียบตามประสบการณ์การทางานแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน และแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
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.01 ในด้านประสิทธิภาพการสอน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ และด้าน
เทคนิคการสอนรายบุคคล
คาสาคัญ: การประเมินตนเอง, ครูมืออาชีพ, มาตรฐานการพัฒนาตนเอง

ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the self-assessment of teachers according to the
teachers’ professional development, and 2) to compare the self-assessment of teachers according to teachers’
professional development by educational background and work experience. One hundred and fifty teachers of
Rajprasamasai Phaimathayom Rachadabhisek school were sampled. The questionaire was the instrument used
for the self-assessment of the teacher’s in this research. The statisitcal analysis was fenquency, percentage,
mean, standard deviation, and t-test for independent samples.
The results found that the self-assessment of the teachers focused on 8 teacher professional
development standards which were at a high level. Considering the standards of the content area and pedagogy,
learning environment with an average mean of 3.92, the next professionalism, leadership and advocacy with an
average mean of 3.91 and the planning instruction was at the lowest level with an average mean of 3.84. When
the comparison of the self-assessment of teachers between educational background in the effective instruction
and the learning environment that had a different level of satistical significant of a level of .05. The content
area and pedagogy, professionalism, leadership and advocacy that had a different level of satistical significant
of a level .01 When the comparison of the self-assessment of teacher between working experiences in planning
instruction that had a different satistical significant of a level of .05 and the effective instruction, assessment,
learning environment and teaching diverse student that had a different satistical significant a level of .01.
KEYWORDS: Self-Assessment, Professional Teacher, Professional Development Standards

บทนา
ครูเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่ง เนื่องจากครูเป็นผู้อบรมให้ความรู้ เด็ก เยาวชนให้เติบโตเป็นบุคคล
ที่ดี เก่ง มีความสุขในสังคม มีการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น พัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย วาจา
ใจ และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ครูเป็นต้นแบบในการชี้นาสังคมในทิศทางที่เหมาะสม
ปัญ หาที่ เ กิดเกี่ย วกับ การพั ฒนาวิ ชาชี พในปั จจุ บั น ได้ แก่ ปั ญหาเกี่ย วกับ กระบวนการผลิ ต ครู เช่ น
กระบวนการผลิตครู การกาหนดลักษณะเฉพาะของบัณฑิตครู และการควบคุมให้กระบวนการผลิตเป็นไปตามที่
กาหนด เป็นต้น ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมครู เช่น การสนับสนุน ด้านงบประมาณ การส่งเสริมขวัญและ
กาลังใจในการทางาน การติดตามและประเมินผล การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม เป็นต้น และอีกทั้งปัญหาเกี่ยวกับการ
176

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 9 ประจาปี 2557

วันที่ 16 ธันวาคม 2557

บริหารจัดการครูอย่างมีประสิทธิผล เช่น คุณภาพของผู้บริหาร การติดตามประเมิน ผลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในการบริหารจัดการ สถาบันดูแลส่งเสริมพัฒนาครูและผู้บริหารมืออาชีพ เป็นต้น
การศึกษามิได้มีความหมายแค่การเรียนเพื่อรู้และเพื่อประกอบอาชีพ การศึกษา คือการพัฒนาชีวิต ซึ่งมี
ความซับซ้อน เปลี่ยนแปลง สนับสนุน ให้บุคคลมีความสามารถเพียงพอต่อการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ชีวิตให้
เจริญไพบูลย์ สังคมไทยได้เปลี่ยนไปแล้วจากวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่กลุ่มชนอยู่ร่วมกันฉันเครือญาติ ทามาหากิน
พออยู่พอกินมาเป็นสังคมที่แข่งขันแก่งแย่งช่วงชิง สังคมไทยได้กลายเป็นสังคมเสมอภาค สังคมตรวจสอบ และ
วิถีชีวิตไทยได้เปิดกว้างสู่สากล พรมแดนของความรู้ได้ก้าวพ้นวิชาการคับแคบดิ่งเดียว ไปสู่การผสมผสานความรู้
ที่หลากหลาย โดยมีสื่อเทคโนโลยีช่วยขยายแหล่งความรู้ กว้างไกลต่อเนื่องไม่รู้จบ คนไทยต้องได้รับการศึกษาที่
สร้างคุณภาพของคนรุ่นใหม่ คนที่มีความรู้ ความคิด ความสามารถ และความดี เป็นปัญญาหาร 4 หมู่ที่เด็กเยาวชน
คนไทยทุกวัยต้องได้รับจากกระบวนการศึกษาอย่างเพีงพอ การปฏิรูปการศึกษาไทยได้เกิดขึ้นมาหลายยุคหลาย
สมัย จนถึงช่วงเวลาประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กาหนดให้เกิดการปฏิรูปโครงสร้าง
ของการบริหารการศึกษา การปฏิรูปแนวคิดระบบและแนวทางในการจัดการศึกษา การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
การประกันและการประเมินคุณภาพการศึกษา การจัดสรรทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา และการใช้สื่อ
และเทคโนโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการศึกษาไทย การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจึง
เป็นเรื่องรีบด่วนพอๆ กับการสร้างความคิดใหม่ในกลุ่มผู้ปกครองเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลาน การปฏิรูป
การศึกษาจะขับเคลื่อนไม่ได้ ถ้าทุกฝ่ายไม่ร่วมมือกัน ทุกฝ่ายในที่นับตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา เอกชน
องค์กรชุมชน รัฐ การเมือง ศาสนาจักรและอาณาจักร เราไม่สามารถรั้งรอการปฏิรูปได้อีกแล้ว ยิ่งผู้บริหารประเทศ
มีความลังเลรีรอมากเท่าใด การตัดสินใจย่อมล่าช้า เข้าทานอง “กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้” อนาคตของชาติจะเป็นฉัน
ใด (สุมน อมรวิวัฒน์, 2545 : 1-2)
การศึกษาในปัจจุบัน อยู่ในศตวรรษที่ 19 ที่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรม ทั้งความคิด
และระบบต่างๆ ของสังคม รวมทั้งระบบการศึกษา ความรู้ที่เป็นกลไกพิสูจน์ด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์
เห็นชัดจากเทคนิคที่จับต้องได้ เป็นเป้าหมายของการศึกษา และเป็นรูปธรรม การศึกษาคือ การสอนให้เด็กรู้จักใช้
ความรู้ที่ตนสะสมมาจากโรงเรียน การศึกษาแห่งศตวรรษที่ 19 นี้ ละเลยธรรมชาติของการเรียนรู้ว่าต้องฝังแฝงอยู่
ในสังคม และมิติเชิงจริยธรรม ให้เชื่อเฉพาะสิ่งที่ผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์มาแล้วเท่านั้น ดังนั้นควรเปิดรับ
ประสบการณ์รอบด้าน ทั้งด้านผัสสะ (sensorial) ด้านอารมณ์ (emotional) และด้านปัญญา (intellectual) (วิจารณ์
พาณิช, 2556 : 2-3) เราจาเป็นต้องสร้างการศึกษารูปแบบใหม่ที่มิใส่ความรู้ หรือประสบการณ์ให้กับเด็ก เพียงแค่
ส่งเสริมให้พวกเขาได้เป็นไปตามธรรมชาติของพวกเขา ช่วยให้เชาวน์ปัญญาที่มีมาแต่เดิมนั้นแข็งแรงขึ้น พวกเขา
ไม่ควรจะถูกยัดด้วยข้อมูลซึ่งในความเป็นจริงแล้วเกือบจะหาประโยชน์อะไรไม่ได้ เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ของ
ข้อมูลที่เราอัดเข้าไปในสมองของเด็ก มันเป็นเหมือนสัมภาระที่เด็กต้องแบกรับเอาไว้ มันทาให้พวกเขาไม่ได้เป็น
อิสระ ระบบการศึกษาทั้งหมดของเรานั้นให้ความสาคัญกั บเรื่องความจาไม่ใช่เรื่องเชาว์ปัญญา ได้แต่ยัดข้อมูล
มากมายเข้าไปในความจา ทาให้คนกลายเป็นเครื่องจักร มหาวิทยาลัยคือโรงงานที่เปลี่ยนคนให้เป็นเครื่องจักร
เป็นช่วงเวลายี่สิบห้ าปีที่สูญเสียไปเปล่ าๆ หนึ่งในสามของชีวิต ในการทาให้ท่านเป็นเครื่องจักร และแล้วก็
กลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากลาบากที่จะคลี่คลายทาให้ท่านได้กลับมามีชีวิตเป็นมนุษย์อีกครั้ง (ประพนธ์ ผาสุกยืด,
2556 : 179-180)
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การศึกษาไทยอยู่ ในสภาพที่ตกต่า ยืนยันโดยผลการทดสอบ PISA (Programme for lnternational Student
Assessment) เปรียบเทียบกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก ผลการทดสอบเด็กไทยอยู่ในกลุ่มต่าสุดทุกวิชาในทุกๆ ปีที่มี
การทดสอบ การฟืน้ ฟูระบบการศึกษาของชาติ จาเป็นต้องเป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) ที่คนไทยทุกหมู่
เหล่าเข้ามาร่วมกัน การศึกษามีความสาคัญ มาก และเป็นความรับผิดชอบของทุกคน มิใช่แค่นักการศึกษาและ
นักการเมืองเท่านั้น เพราะการศึกษาในวันนี้ต้องการกระบวนทัศน์ใหม่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม ของ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลงของคน (วิจารณ์ พาณิช, 2556 : 3)
นอกจากนี้ ครูต้องเป็นปูชนียบุคคลที่คนให้ความเคารพนับถือ ครูต้องมีหน้าที่ในการสร้างคน มีชีวิตอยู่
แบบพอเพียง และต้องมีความสุขที่เห็นเด็กเติบโต และมีพัฒนาการที่ดี ประเทศของเราน่าเป็นห่วงจริยธรรมกับ
คุณธรรมของความเป็นครูหายไปส่วนหนึ่ง ในขณะที่ประเทศอื่นๆ หากเจอวิกฤตเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจตกต่า
มากเพียงใด แต่ระบบโรงเรียนยังดี ครูรู้จักหน้าที่ ทาให้เด็กยังมีภูมิคุ้มกันที่ดีได้ จริงๆ แล้วที่เรายังอยู่ได้ทุกวันนี้
เพราะยังมีครูที่ดีอยู่จานวนหนึ่ง แต่เราต้องเพิ่มจานวนและทาให้ครูที่ดีมีบทบาทมากขึ้น (สุชาดา กีระนันท์, 2556 :
177-178)
จากสภาพปัญหา ดังกล่าวมาจะเห็นได้ว่าครู เป็นกลไกหลักสาคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน โดยครู
มืออาชีพ นั้นต้องมีใจมุ่งมั่นยึดถืออุดมการณ์เหนือสิ่งอื่นใด มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษา มีจิตสานึกใน
ความเป็นแม่พิมพ์ชองชาติ อบรมบ่มเพาะให้เป็นผู้ที่เห็นคุณค่าในตนเองและสังคม และมีสมรรถนะเป็นเลิศใน
ด้านวิชาการและการจัดการความรู้ ให้กับเศิษย์ อันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาในมิติใหม่ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21

กรอบแนวคิดและทฤษฎี
การสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับครูมืออาชีพ จากมาตรฐานครูมืออาชีพ 6 แหล่ง ได้แก่ 1)Australian
teacher performance and development framework (2012), 2) National Board for professional teaching standardsUSA (2014) 3) Professional teaching standards-NSW Institute of teachers(2005), 4) UK Professional standards
framework(2011), 5) The Illinois professional teaching standards(2013) and 6) UNC-School of Education(2004)
พบว่า แบ่งออกเป็น 8 ด้าน 1. ด้านเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอน 2. ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
3. ด้านเทคนิคการสอนรายบุคคล 4. ด้านประสิทธิภาพการสอน 5. ด้านการวัดและประเมินผล 6. ด้านการจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ 7. ด้านวิชาชีพครู และ 8. ด้านความร่วมมือกับชุมชน ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 มาตรฐานการประเมินครูมืออาชีพ

วิธีดาเนินการวิจัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการประเมินตนเองของครูตามมาตรฐานการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ
2. เพื่อเปรียบเทียบการประเมินตนเองของครูตามมาตรฐานการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ ตามระดับ
การศึกษา และประสบการณ์การทางาน

สมมติฐานการวิจัย
1. การประเมินตนเองของครูตามมาตรฐานการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพตามระดับการศึกษาแตกต่างกัน
2. การประเมินตนเองของครูตามมาตรฐานการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพตามประสบการณ์การทางาน
แตกต่างกัน

กลุ่มที่ศึกษา
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยกลุ่มที่ศึกษา
คือ ครูโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จานวน 150 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถามการประเมินตนเองของครูตามมาตรฐานการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ โดยดาเนินการ
สร้างเครื่องมือดังต่อไปนี้
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1.
2.
3.
4.

ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาครูมืออาชีพ จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการพัฒนาครูมืออาชีพ
ร่างแบบสอบถามตามกรอบแนวทางการพัฒนาครูมืออาชีพ จานวน 8 ด้าน
นาแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหา โดยคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่า
IOC มากกว่า 0.5
แบบสอบถามการประเมินตนเองของครู ตามมาตรฐานการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ ประกอบด้วย
2 ตอน ดังต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของครู เป็นแบบสอบถามประเภทปลายปิด แบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 มาตรฐานการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ เป็นแบบสอบถามประเภทปลายปิด แบบประมาณ
ค่า 4 ระดับ รวม 8 ด้าน จานวน 35 ข้อ เพื่อศึกษามาตรฐานการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ติดต่อโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนัดหมาย วัน เวลา
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. เมื่อถึงเวลานัดหมาย จึงดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับครูผู้สอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จานวน
150 คน
3. นาแบบสอบถามที่ได้รับมาตรวจสอบความถูกต้อง
4. ดาเนินการลงรหัส และบันทึกข้อมูล ลงโปรแกรม เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอ้างอิง โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ t-test for independent samples โดยการแปลผลจากค่าเฉลี่ย มี
แนวทางการพิจารณาดังนี้
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.00 หมายถึง มีการปฏิบัติเสมอ
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีการปฏิบัติบางครั้ง
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ควรปรับปรุง

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเพื่อศึกษามาตรฐานการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของครู
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชายร้อยละ 34.70 เป็นหญิงร้อยละ 65.30 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีร้อยละ
74.70 และปริญญาโทร้อยละ 25.30 และมีมีวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ ร้อยละ 30.7 ครูชานาญการ ร้อยละ19.3
ครู ร้อยละ 14.7 ครูผู้ช่วยร้อยละ 12 และครูอัตราจ้าง ร้อยละ 23.3
ตอนที่ 2 มาตรฐานการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ
ตาราง 1 มาตรฐานการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ
X
มาตรฐานการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ
1. ด้านเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอน
3.92
2. ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
3.84
3. ด้านเทคนิคการสอนรายบุคคล
3.85
4. ด้านประสิทธิภาพการสอน
3.85
5. ด้านการวัดและประเมินผล
3.89
6. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้
3.92
7. ด้านวิชาชีพครู
3.91
8. ด้านความร่วมมือกับชุมชน
3.87
ภาพรวม
3.88

SD.
0.18
0.25
0.24
0.30
0.26
0.21
0.17
0.26
0.18

การแปลความหมาย
มีการปฏิบัตเิ สมอ
มีการปฏิบัตเิ สมอ
มีการปฏิบัตเิ สมอ
มีการปฏิบัตเิ สมอ
มีการปฏิบัตเิ สมอ
มีการปฏิบัตเิ สมอ
มีการปฏิบัตเิ สมอ
มีการปฏิบัตเิ สมอ
มีการปฏิบัตเิ สมอ

จากตาราง 1 พบว่า มาตรฐานการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติเสมอ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 (S.D.=018) โดยพบว่า ผลการประเมินตนเองของครู ด้านเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอน
และด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ มีค่าสูงสุด มีการปฏิบัติเสมอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 (S.D.=018, 0.21)
และด้านวิชาชีพครู ด้านการวัดและประเมินผล ด้านความร่วมมือชุมชน ด้านประสิทธิภาพการสอน ด้านเทคนิค
การสอนรายบุคคล และด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน พบว่าผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับปฏิบัติ
เสมอเช่นกัน มีค่าเฉลี่ย 3.91,3.89, 3.87 3.85 และ 3.84 (S.D.=0.17, 0.26, 0.26, 0.30, 0.24,0.25) ตามลาดับ
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1 การประเมินตนเองของครูตามมาตรฐานการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพตามระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา
มาตรฐานการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ
1. ด้านเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอน
2. ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
3. ด้านเทคนิคการสอนรายบุคคล
4. ด้านประสิทธิภาพการสอน
5. ด้านการวัดและประเมินผล
6. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้
7. ด้านวิชาชีพครู
8. ด้านความร่วมมือกับชุมชน
ภาพรวม

ปริญญาตรี
SD.
X
3.90
0.21
3.83
0.25
3.82
0.26
3.82
0.32
3.88
0.26
3.90
0.23
3.89
0.19
3.85
0.27
3.86
0.18

ปริญญาโท
SD.
X
3.99
0.06
3.86
0.25
3.93
0.14
3.94
0.24
3.93
0.25
3.97
0.12
3.97
0.07
3.92
0.22
3.93
0.14

t

p-value

-3.97**
-0.52
-2.69**
-2.35*
-1.26
-2.437*
-3.53**
-1.72
-2.53*

0.000
0.602
0.008
0.021
0.212
0.016
0.001
0.088
.013

*นัยสาคัญทีระดับ .05
** นัยสาคัญที่ระดับ .01

จากการวิ จั ย พบว่ า การประเมิ นตนเองของครู ตามมาตรฐานการพั ฒนาตนเองสู่ ครู มื ออาชี พตามวุ ฒิ
การศึกษาภาพรวมแตกต่างกัน ระหว่างวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีกับปริญญาโท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ในด้านประสิทธิภาพการสอน ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ส่วนในด้านเทคนิคการสอนรายบุคคล และด้านเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอน ด้านวิชาชีพครู แตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญที่ระดับ .01
สมมติฐานที่ 2 การประเมินตนเองของครูตามมาตรฐานการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพตามประสบการณ์ในการทางาน
มาตรฐานการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ
1. ด้านเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอน
2. ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
3. ด้านเทคนิคการสอนรายบุคคล
4. ด้านประสิทธิภาพการสอน
5. ด้านการวัดและประเมินผล
6. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้
7. ด้านวิชาชีพครู
8. ด้านความร่วมมือชุมชน
ภาพรวม

ประสบการณ์ในการทางาน
ต่ากว่า 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
S.D.
S.D.
X
X
3.94
0.13
3.90
0.21
3.89
0.18
3.81
0.29
3.91
0.14
3.80
0.29
3.93
0.18
3.79
0.37
3.96
0.15
3.84
0.31
3.97
0.90
3.88
0.27
3.93
0.15
3.90
0.18
3.91
0.18
3.83
0.30
3.92
0.10
3.84
0.21

*นัยสาคัญทีระดับ .05
** นัยสาคัญที่ระดับ .01
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t

p-value

1.60
2.12*
3.05**
2.91**
2.91**
3.06**
0.81
1.84
3.17**

0.113
0.036
0.003
0.004
0.004
0.003
0.419
0.680
0.002
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จากการวิ จั ย พบว่ า การประเมิ น ตนเองของครู ต ามมาตรฐานการพั ฒ นาตนเองสู่ ค รู มื อ อาชี พตาม
ประสบการณ์การทางานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยในด้านการวางแผนการจัดการเรียนการ
สอน และแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 ในด้านเทคนิคการสอนรายบุคคล ด้านประสิทธิภาพการสอน ด้าน
การวัดและประเมินผล และด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01

การอภิปรายผล
1. มาตรฐานการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ ด้านเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอนและด้านการจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 3.92 ทั้งนี้เนื่องจากครูมีการจัดเตรียมการเรียนการสอนมี
การค้นคว้าหาความรู้ มีการนาเสนอและสอนได้ตรงเนื้อหาและหลักสูตร และมีการบูรณาการกับวิชาอื่นๆ รวมทั้ง
มีการมีการเสริมแรงผู้เรียนทุกครั้ง สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยครูมีหน้าที่เป็น
เพียงผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งถ้าหากครูมีการเตรียมตัวและวางแผนการจัดกิจกรรม
อย่างเป็นระบบจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนได้เต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับ ศักดิ์ไทย
สุรกิจบวร (2551) และสุชาดา ยอดสุรางค์ (2554) ที่กล่าวว่าครูมืออาชีพต้องมีความสามารถในการประยุกต์ใช้
ยุท ธศาสตร์ และการจั ด ระบบ ได้อ ย่ างเหมาะสมกับ การเรี ย นรู้ แ ละความต้ อ งการทางการศึ กษาของผู้ เ รี ย น
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและสาระการเรียนรู้ที่สอน
2. การประเมินตนเองของครูตามมาตรฐานการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพตามวุฒิการศึกษา ภาพรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านประสิทธิภาพการสอน ด้านการจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนรู้ แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอน ด้าน
วิชาชีพครู และด้านเทคนิคการสอนรายบุคคลแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากครูที่จบการศึกษา
ระดับปริญญาโทจะเป็นผู้ที่มีความตั้งใจพัฒนาตนเอง ใฝ่หาความรู้ พัฒนาสมรรถนะของตนเองให้มีระดับสูงขึ้น
ดังนั้น ผู้ที่เรียนจบระดับปริญญาโท จึงเป็นพัฒนาตนเองอยุ่เสมอจึงทาให้มีผลการประเมินตนเองของครูตาม
มาตรฐานการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพตามวุฒิการศึกษาแตกต่างกัน สอดคล้องกับ กัญญาฏา พวงมะลิ (2556)
ที่ได้ศึกษา สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของบุคลากร สานักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิ ท ยาเขตศรี ร าชา ผลการวิ จั ย พบว่ า บุ ค ลากรที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาปริ ญ ญาโทมี ร ะดั บ สมรรถนะหลั กในการ
ปฏิบัติงานมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรที่มีการศึกษาปริญญาตรี และระดับต่ากว่าปริญญาตรี สอดคล้อง
กับ สังคม จันทร์วิเศษ (2555) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาตัวแบบสมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างภาวะผู้นาทาง
วิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สาคัญใน
องค์ประกอบด้านภูมิหลังของผู้บริหาร ซึ่งส่งผลต่อการเสริมสร้างภาวะผู้นาทางวิชาการ ดังนั้น สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และสานักงาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรส่งเสริมสนับ สนุนให้ผู้บริหารโรงเรียนทุก
คนได้รับศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เช่น ระดับปริญญาโท หรือสูงกว่า
3. การประเมินตนเองของครูตามมาตรฐานการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพตามประสบการณ์การทางาน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยในด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน และแตกต่าง
อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ที่ ร ะดั บ .05 และในด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพการสอน ด้ า นการวั ด และประเมิ น ผล ด้ า นการจั ด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ และด้านเทคนิคการสอนรายบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .01 ทั้งนี้
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เนื่องจาก ครูที่มีอายุการทางานน้อยส่วนใหญ่เป็นครูที่มีตาแหน่งครู หรือครูผู้ช่วย ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมตัวใน
การเตรียมสอนเป็นอย่างดี เพราะจะมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ ทั้งจากหัวหน้ากลุ่มสาระ
จากรองผู้อานวยการ เดือนละหนึ่งครั้ง ดังนั้นครูที่มีอายุการทางานน้อย จึงต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่ อ
เตรียมความพร้อมรับการประเมิน สอดคล้องกับ วรรณ์ดี แสงประทีปทอง สมคิด พรมจุ้ย และบุญศรี พรหมมา
พันธุ์ (2551) ที่ศึกษาการติดตามการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการ ครูบรรจุใหม่ สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาบุคลากรใหม่เมื่อเริ่มเข้าสู่ตาแหน่ง
เป็ น กระบวนการที่ ส่งเสริ ม เพิ่ ม พู น ความรู้ ทั กษะการปฏิบั ติ ง าน รวมทั้ง เจตคติ ที่ ดี ต่อ การปฏิ บั ติ วิชาชี พ ครู
สอดคล้องกับหลักการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง ถ้าได้รับการกระตุ้น การส่งเสริม
แนะนาที่ถูกต้อง เหมาะสม จะทาให้มีโอกาสได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษา ควรนาแบบประเมินตนเองของครูตาม
มาตรฐานการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ ไปประยุกต์ใช้ประเมินครู ในสถานศึกษาต่างๆ ทั้งระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
2. สถานศึกษาควรนาผลการประเมินตนเองของครูตามมาตรฐานการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ ไป
วางแผนจัดโครงการ /กิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาครู ให้มีความแข็งแกร่งครอบคลุมมาตรฐานการประเมินตนเอง
ครบทั้ง 8 ด้าน
3. สถานศึกษาควรพัฒนาระบบการพัฒนาตนเองของครูตามมาตรฐานการพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ
อย่างต่อเนื่อง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรมีการพัฒนาซ้า สาหรับครูที่มีประสบการณ์การสอนมาเป็นเวลานาน
4. สถานศึกษาควรมีการประเมินการทาหน้าที่ของครูระบุในแผนการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการทางานและ
พัฒนาวิชาชีพของครูเพื่อสร้างความตระหนักในหน้าที่ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาโรงเรียน
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้สถาบันที่ทาการผลิตครู มีการควบคุมคุณภาพ บริหารจัดการคุณภาพ
ของครู ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู ในด้านต่างๆ เพื่อให้มีคุณภาพในทุกระบบและกระบวนการในการผลิต
ครูให้เป็นมืออาชีพ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการศึกษาวิจัยการประยุ กต์ใช้มาตรฐานการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ ในกลุ่มครูทุกระดับ และทุก
สังกัด เพื่อนามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ และวางแนวทางการพัฒนาต่อยอดสู่ครูมืออาชีพ
2. ควรศึกษาวิจัยรูปแบบครูมอื อาชีพที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21
3. ควรทาการวิจัยเพื่อส่งเสริม และกาหนดเส้นทางการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ เพื่อสร้างครูรุ่นใหม่ และครู
มืออาชีพ ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในสังคมได้
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