สวัสดีท่านผู้อ่านวารสาร ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ปีที่ 4 (มกราคม-เมษายน 2563) ซึ่งเป็นฉบับ แรกของปี
พุทธศักราช 2563 และที่สำคัญเป็นฉบับแรกของวารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที ่ อ ยู ่ ใ นช่ ว งการจั ด คุ ณ ภาพให้ เ ป็ น วารสารกลุ ่ ม ที ่ 2 โดย TCI ซึ ่ ง วารสารศึ ก ษาศาสตร์ ส าร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นี้ ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2567 อย่างไรก็ดี ขณะนี้มีผู้ที่สนใจจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เสนอบทความวิชาการและ
บทความวิ จ ั ย เพื ่ อ ขอรั บ การพิ จ ารณาตี พ ิ ม พ์ แ ละเผยแพร่ ใ นวารสาร ศึ ก ษาศาสตร์ ส าร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ผู้จัดทำได้จัดทำวารสารได้กำหนดจำนวนของ
บทความที ่ ต ี พ ิ ม พ์ ใ นวารเพิ ่ ม ขึ ้ น เป็ น ฉบั บ ละ 7 เรื ่ อ ง โดยได้ จ ั ด ทำในรู ป แบบของหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์และรูปเล่มโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดพื้นที่ซึ่งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย นวั ต กรรม และองค์ ความรู้ ใ หม่ อ ัน เป็น ความก้า วหน้ า ทางวิ ชาการด้าน
ศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ในยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาอย่างกว้างขวางและมีมาตรฐานในระดับชาติ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เขียนบทความ
ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย ทางด้านการศึกษาเพื่อพิจารณาในการตีพิมพ์ โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนี้คณะผู้จัดทำวารสารยังสมนาคุณสำหรับผู้เขียนบทความในวารสารโดย
การส่งฉบับรูปเล่มไปยังผู้เขียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ อีกเช่นเคย ตลอดระยะเวลาในการจัดทำ
วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวม 4 ปี ขอขอบคุณคณะผู้จัดทำวารสารทุกคนที่
สามารถนำพาวารสารไปสู่ ระบบ ThaiJo ได้อย่างสมบูรณ์แบบ กองบรรณธิการคาดหวังว่าใน
อนาคต วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องพัฒนาทั้งด้านระบบต่าง ๆ ของ
วารสารและการคัดเลือกบทความเพื่อส่งผลให้พิจารณาในการตีพิมพ์ เพื่อให้วารสารมีคุณภาพและ
มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับสาระต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ใน
ด้านการศึกษา เพื่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านการศึกษาของประเทศชาติสืบไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรีฑา แก้วคง
บรรณาธิการวารสาร
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คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรีฑา แก้วคง
รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร ธนสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี คนเที่ยง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนสมุทร แสงพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณิเทพ ปิตุภูมินาค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนันท์ โสวรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษรี เพ่งเล็งดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิกญ
ั จน์ ทิพยเกสร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง
อาจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง
อาจารย์ ดร.นันท์นภัส แสงฮอง
อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ โรจน์ศิรพิศาล
อาจารย์ ดร.ลฎาภา ลดาชาติ
อาจารย์ ดร.สุนีย์ เงินยวง
อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ไข่เกตุ
อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ
อาจารย์ ดร.สุนันชัย ออนตะไคร้
อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ
อาจารย์ ดร.ออมสิน จตุพร
อาจารย์ ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ รัตนโรจนานุกุล
อาจารย์ ดร.สริตา เจือศรีกุล
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร สีแล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือชา ลดาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ
อาจารย์ ดร.ธารารัตน์ มาลัยเถาว์
อาจารย์ ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์
อาจารย์ ดร.โชคศิลป์ ธนเฮือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระ วุฒิพรหม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ สีบุตร
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ดา น้อยนาง
อาจารย์ ดร.พงศธร มหาวิจิตร
รองศาสตราจารย์ ดร.จีระวรรณ เกษสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ร่มพยอม วิชัยดิษฐ
อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ
อาจารย์ ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒน์ พุกเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วรชัยยุทธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชยั วิชัยดิษฐ
อาจารย์ ดร.แสงกฤช กลั่นบุศย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย พะวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงษ์
อาจารย์ ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร วัจนะ
รองศาสตราจารย์ ดร.จิติมา วรรณศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา แช่มช้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ บุญแรง
อาจารย์ ดร.สุพัตรา สกุลศรีประเสริฐ
อาจารย์สาโรช สอาดเอี่ยม
อาจารย์ ดร. เยาวทิวา นามคุณ
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กำหนดออก - ช่วงเวลาตีพิมพ์
วารสารศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม
ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม

เรื่อง

หน้า

การศึกษารูปแบบกิจกรรมของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ‘TWINCLE Program’
เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองโลกและนานาชาติให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชิบะ
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1. รูปแบบกิจกรรมของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา TWINCLE Program 2.
ผลการดำเนิ น โครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา TWINCLE Program เพื่ อ สร้ างความเป็ น พลเมื อ งโลกและนานาชาติ ให้ กั บ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงที่ยินดีให้ข้อมูล คือ คณาจารย์ชาวญี่ปุ่นที่ดำเนิน
โครงการ 4 คน อาจารย์ชาวต่างประเทศที่ร่วมโครงการ 10 คน นักศึกษาและนักเรียนชาวญี่ปุ่น นักศึกษาชาวต่างชาติที่ร่วม
โครงการ 30 คน รวม 44 คน ระยะเวลาที่ ศึ กษา 3 ปี (ค.ศ. 2017-2019) เครื่องมื อในการเก็บ ข้ อมู ล คื อ การศึ กษาจาก
เอกสาร การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการศึกษาพบ 1). รูปแบบกิจกรรมของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา TWINCLE Program เพื่อ
สร้างความเป็นพลเมืองโลกและความเป็นนานาชาติให้กับนักศึกษาชาวญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัยชิบะ เป็นโครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาชื่อว่า Twin college envoys (TWINCLE) ได้รับงบสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ฯ และของมหาวิทยาลัยชิบะ
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012-2019 มีรูปแบบ 4 กิจกรรม คือ 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนของนักศึกษาชาวญี่ปุ่นไปเรียนรู้ยังมหาวิทยาลัยที่
เป็นสมาชิกในอาเซียน 12 แห่งและนักศึกษาชาวต่างชาติที่สังกัดมหาวิทยาลัยสมาชิกในโครงการไปเรียนรู้ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็น
เวลา 1-3 สัปดาห์ 2. การประชุมสัมมนาคณาจารย์ที่เป็นสมาชิก ในโครงการที่ประเทศญี่ปุ่น ทุกปี 3. กิจกรรมการนำเสนอ
ผลงานเชิงวิจัยของนักศึกษา/นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายด้วยภาษาอังกฤษ 4. กิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
ปัญหาของโลกและการใช้ภาษาอังกฤษให้นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายของโครงการ 2). ผลการดำเนินโครงการ พบว่าโครงการ
ประสบความสำเร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ า งความเป็ น พลเมื อ งโลกและความเป็ น นานาชาติ ส่ ง ผลให้ ในปี 2019
มหาวิทยาลัยชิบะได้รับงบสนับสนุนจากรัฐบาลให้ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาภายใต้ชื่อ Sakura Program กลุ่ม
ตัวอย่ างมี ความพึ งพอใจที่ ร่วมโครงการเพราะได้ สื่ อสารภาษาอังกฤษและทำงานร่วมกั บขาวต่างชาติที่ เป็ นสมาชิ ก ส่ วน
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ควรมีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณร่วมด้วย การประยุกต์รูปแบบกิจกรรมนี้ไปใช้ในโครงการพัฒนา
นักศึกษาด้านความเป็นนานาชาติหรืออื่น ๆ
คำสำคัญ : รูปแบบกิจกรรม โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษา พลเมืองโลก ความเป็นนานาชาติ
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Abstract
The Purposes of this research were to study activities model of the ‘TWINCLE Program’ and results
of the program management that promoting global citizenship and internationalization for Japanese
students of Chiba University, Japan. 44 Samples for studying were selected by purposed, composed of
4 professors who were running the program, 10 membered professors, 10 Japanese students, 10 foreign
students and 10 pupils participated in the activities of the program. The duration of data collected were
3 years (2017-2019). Research tools were document research, interview, focus group and participatory
observation. Data were analyzed by content analysis. The results found that: 1. Activities Model of the
TWINCLE Program that promoting global citizenship and internationalization for Japanese students of
Chiba University, Japan called Twin college envoys or TWINCLE Program, this program could gain budget
supported by the Ministry of Education, Culture, Science and Technology and Chiba University since 20122019. This program aimed to establish student mobility program with 12 university partners in ASEAN and
Japan for 1-3 weeks. Model composed of 4 Activities were 1. student exchange, 2. the annual conference
in Chiba during February or March for 2-3 days in order to meeting among program members, 3. the
presenting session of students and pupils 4. the activity session for supporting pupils to respond to
global problem by using English for communication. 2. The results of TWINCLE program management
were success, due to Chiba University could gain the budget from the government in 2019, and samples
were satisfied with the activities because they had learnt to be global citizen and internationalization by
using English for communication and work collaboration with foreign members of the program. For
suggestion, should use quantitative research and apply the model of activities for student development
project.

Keywords : Activities Model, Student mobility Program, Global Citizenship,
Internationalization
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บทนำ
เพราะโลกมนุ ษ ย์มี การพั ฒ นาและเปลี่ย นแปลงอย่ างมากมาย อัน เป็ น ผลมาจากการศึ กษา ค้ นคว้าและพั ฒ นา
นวัตกรรม เทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการแพทย์ การพยาบาล การศึกษา การต่างประเทศ การค้า การประกอบ
ธุรกิจ โดยเฉพาะการสื่อสารมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ ซึ่งมีความรวดเร็วและราคาถูก ทันต่อเหตุการณ์ เป็นที่ประจักษ์ว่าองค์
ความรู้ใหม่ ๆ เกิดในแถบประเทศตะวันตก มีการถ่ายทอด บันทึก ด้วยภาษาอังกฤษที่ถือเป็นภาษาสากลมายาวนาน สิ่งเหล่านี้
ได้ส่งผลให้ทุกประเทศต้องแข่งขันกันในการสร้างพลเมืองของตนให้เป็นคนที่รู้เท่าทันโลกและประเทศอื่น ๆ ซึ่ง Bloom
(2004:69) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของความเป็นโลกไร้พรมแดน หรือโลกาภิวัฒน์และการศึกษาว่า เด็ก และเยาวชนมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งในการจะต้องได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะสำหรับ ใช้ในการจัดการกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนอกเหนือใน
ประเทศของตนเอง และสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม ความเป็นนานาชาติ การอพยพเคลื่อนย้ายถิ่น และ
ความปลอดภัยในระดับนานาชาติ ดังนั้น ทุกประเทศต่างมีนโยบายการสร้างพลเมืองของประเทศตนเองเพื่อให้เป็นพลเมือง
โลกและสามารถทำงานร่วมกับประเทศต่ าง ๆ ได้ ซึ่งเป็ นนโยบายที่ ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการหากระบวนการ วิธีการต่าง ๆ
เพื่ อพั ฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ ของประเทศตนเอง เช่ น การเปิ ดการค้ าเสรี ให้ ต่ างชาติ ม าลงทุ น การส่ ง บุ ค ลากรไปศึ กษา
หาความรู้ยังต่างประเทศ การเปิดหลักสูตรนานาชาติ การทำโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา ฯลฯ
ประเด็นเรื่องความเป็นโลภาวิวัฒ น์และความเป็น นานาชาตินี้ มีนิยามความเป็นนานาชาติ ที่เป็นการดำเนินงาน
เกี่ ยวข้องกับ ต่างชาติ เช่น Tan (2005) ได้ กล่าวว่า ความเป็ นนานาชาติ ของสถาบั น อุดมศึก ษาจะเป็ น การดำเนิน งานที่
เชื่อมโยงกับต่างประเทศ หรือกิจกรรมการศึกษาที่ใช้ สื่อการสอน การจัดการเรียนการสอน การวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ และ
รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์หรือนักวิจัย กับสถาบันยังต่างประเทศ ส่วน Knight (2008:33) นักวิชาการที่มี
ชื่อเสียงเรื่องนี้ ได้กล่าวย้ำว่าการที่สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกมุ่งปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยแบบสังคมโลกาภิวัฒน์ และความเป็น
นานาชาติเพื่อได้มาซึ่งชื่อเสียงการยอมรับระดับโลกหรือนานาชาติ เพื่อดึงดูดนัก วิชาการ นักศึกษาที่เก่ง ๆ มาเรียนและมาทำ
วิจัยด้วย และยังมีแรงผลักดันของสถานประกอบการที่เปลี่ยนแปลงและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสถานที่ ทำงาน
มากยิ่งขึ้น องค์กร/สถานประกอบการย่อมต้องการแรงงาน นักศึกษาที่มีทักษะการทำงานที่สามารถทำงานในสภาพที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้มากขึ้น ดังนั้นวิธีการพัฒนาความเป็นนานาชาติ ในส่วนของ
บุคลากร นักศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกนิ ยมทำกันคือ โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา การทำงาน
ร่วมกันภายใต้โครงการความร่วมมือ นอกจากนี้ Hazri et al (2018:3-4) ได้แสดงผลการวิจัยความเป็นนานาชาติของตัวแทน
มหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย 2 แห่ง พบว่า แม้ว่าประเทศมาเลเซียจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารประจำวันร่วมกับภาษา
บาฮาซามาเลย์แต่ด้วยความเป็นโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ประเทศมาเลเซียก็ต้องหันกลับมาทบทวนศักยภาพในการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษของคนรุ่นใหม่ที่พบว่า ลดลงมาก และเพื่ อต้องการให้ประเทศมาเลเซียเป็นศูนย์รวมด้านการศึกษาในภูมิภาคนี้
รัฐบาลจึงได้ผลักดันให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดำเนินการสร้างความเป็นนานาชาติ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะ
เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติ แต่พบว่าหากแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ๆ ที่
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมนั้นจะมีค่าใช่จ่ายสูงมาก โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัย
ต้องหาเครือข่ายกันเองและนักศึกษาต้องออกค่าใช้จ่ายด้วย ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีเงินสนับสนุนเพื่อการนี้ การแลกเปลี่ยน
นักศึกษาเลยจะทำกันเป็นระยะ 1 ปีขึ้นไป ในระดับบัณฑิตศึกษาจะคุ้มค่าเชิงวิชาการมากกว่าและเน้นการสร้างเครือข่ายการ
วิจัยร่วมกับคณาจารย์ในประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียนมากกว่า
ประเทศไทยเองมีการกำหนดการสร้างความเป็นพลเมืองโลกนี้ไว้ในหลักสูตรระดับโรงเรียนดังปรากฏในหลักสูตร
แกนกลาง พุทธศักราช 2551 ได้กล่าวถึง การสร้างนักเรียนให้เป็นพลเมืองโลก (Global citizen) ไว้ในวิสัยทัศน์ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า “มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนที่เป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
ความรู้คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็น พลเมืองไทย และเป็นพลโลก” (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ) ส่วนระดับอุดมศึกษาของไทยก็ได้ระบุเป็นมาตรฐานการอุดมศึกษา
และแนวทางสู่การปฏิบัติ พ .ศ. 2561 (สำนักงานการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ) ได้กำหนดว่า บัณฑิตไทยจะต้องเป็น
บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ รอบรู้ด้านต่างๆ (Learner Person) ผู้ร่วมสร้างสรรค์ นวัตกรรม (Co- Creator) พลเมืองที่
เข้ม แข็ ง (Active Citizen) กล้า หาญทางจริย ธรรม ทั้ งในบทบาท ของพลเมื อ งไทยและพลเมื อ งโลก (Thai citizen และ
Global citizen)
ส่วนประเทศญี่ปุ่น แม้ว่าเป็นประเทศที่ถือว่าพัฒนาแล้ว มีการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตและ
การค้ามากมายมาโดยตลอดตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ประเทศญี่ปุ่นด้วยความเป็นประเทศที่มีความชาตินิยมสูงและ
ใช้เฉพาะภาษาญี่ ปุ่นในการสื่อสารชีวิตประจำวัน แต่เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนได้เปิดประเทศ และประเทศญี่ปุ่นประสบปัญหาด้านภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนาและสร้าง
ความร่วมมือกับนานาประเทศในรูปแบบของโครงการความร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น ด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาวิชาชีพ เพื่อให้
คนญี่ปุ่นได้ศึกษาและเรียนรู้ประเทศต่าง ๆ ไปด้วย ดัง ที่ เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ (2560:242) ได้กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมการทำงาน
ของชาวญี่ปุ่นจะมีลักษณะที่เป็นการทำงานแบบกระบวนการทำงานที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม ( Group working) เป็นทีมที่
เน้นคุณภาพ (focus on quality) เพื่อเป้าหมายของกลุ่มหรือองค์กรในภาพรวม ซึ่งการเรียนรู้และทำงานร่วมกับขาติต่าง ๆ
จำเป็นต้องมีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ
ในปี ค.ศ. 2015 รัฐบาลของญี่ ปุ่ นได้มี ก ารประกาศเป็ น นโยบายชั ดเจน ในการทุ่ ม เทและการสนั บ สนุ น ให้ ก าร
อุดมศึกษาและสถาบันการศึกษาระดับโรงเรียนได้มีการสร้างพลเมืองญี่ปุ่นให้เป็ นพลเมืองโลกและมีทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษและการทำงานข้ามวัฒนธรรมได้ ด้วยการกำหนดกรอบการทำงานและแนวทางสำหรับการแลกเปลี่ย นนักศึกษา
ร่วมกับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะเน้นมาที่ประเทศในประชาคมอาเซียนและอาเซียนบวกสาม ภายใต้สัญญาความร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติที่จะเข้ามาศึกษาทั้งระยะสั้น
และยาวในประเทศญี่ปุ่น จากรายงานประจำปีของกระทรวงศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ กีฬาและเทคโนโลยี ปี ค.ศ. 2016
พบว่ามี นัก ศึก ษาต่างชาติเข้ ามาเรียนในประเทศญี่ ปุ่ น จำนวน 239,287 คน ขณะเดี ยวกัน ก็ มีนั กศึ กษาญี่ ปุ่ นที่ ไปเรียนยั ง
มหาวิทยาลัยต่างประเทศจำนวน 84,456 คน (Watanabe, 2019)
มหาวิทยาลัยชิบะ เป็นมหาวิ ทยาลัยชั้นนำของรัฐ ที่ได้พัฒนาความเป็นนานาชาติ เหมือนเช่นมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
มี ก ารเปิ ด หลั ก สู ต รนานาชาติ การทำวิจั ย ร่ว มกั บ มหาวิท ยาลั ย ต่ างประเทศ การให้ ทุ น นั ก ศึ ก ษาชาวต่ างประเทศ ฯลฯ
เพื่อตอบสนองรัฐบาลที่ต้องการสร้างประชาชาวญี่ปุ่นให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยมหาวิทยาลัยชิบะได้รับการมอบหมายจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ฯ ให้เป็น หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยกย่องให้มุ่งเป็น มหาวิทยาลัยสุดยอ ดระดับโลก (Super
Global University) ในปี ค.ศ. 2012 ดังนั้นเพื่อตอบสนองภารกิจดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยชิบะโดยการนำของ ศาสตราจารย์
นายแพทย์ ดร. จุ น โนมู ร ะ (Professor Medical Dr. Jun Nomura) จากคณะแพทย์ ศ าสตร์ ได้ รั บ มอบหมายจาก
Professor Dr. Takeshi Tokuhisa อธิการบดีมหาวิทยาลัยชิบะที่มีวิสัยทัศน์ ว่า Go Higher ให้เขียนโครงการเพื่อรับการ
สนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ฯ ที่จะช่วยสร้ างความเป็นพลเมืองโลกและนานาชาติให้กับนักศึกษา ท่านจึงได้คิดและ
เขียนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน คือโครงการ Twin college envoys (TWINCLE
PROGRAM) โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 และสิ้นสุดโครงการเมื่อปี ค.ศ. 2016 แต่มหาวิทยาลัย
ชิบะได้เห็นประโยชน์และคุณค่าที่ควรดำเนินการต่อจึงได้สนับสนุนงบประมาณของมหาวิทยาลัยต่อและดำเนินการต่อมาถึงปี
ค.ศ. 2019
ผู้วิจัยในฐานะได้รับการเชิญให้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมเป็นสมาชิกในโครงการ ฯ ในลำดับที่ 11
และเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ลำดั บ ที่ 5 ที่ เ ป็ น ตั ว แทนจากประเทศไทย (ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ) เมื่อปี ค.ศ. 2016 และได้ร่วมกิจกรรม
ของโครงการทั้ง 3 ปี ค.ศ. 2017 – 2019 รวมทั้งได้รับโอกาสเพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 4 คนได้ ไป
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการนี้ด้วย และผู้วิจัยยังได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนให้กับนักศึกษา นักเรียน คณาจารย์ ครูชาวญี่ปุ่น
และชาวไทย ที่ประเทศไทยอีกด้วย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบกิจกรรมของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อ
สร้างความเป็นพลเมืองโลกและความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น และศึกษาผลของการดำเนินโครงการ
เพื่อสิ่งที่ค้นพบจะเป็นแนวทางการสนับสนุนการทำงานร่วมกันในฐานะเป็นสมาชิกเครือข่ายในโครงการนี้ ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบกิจกรรมของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา TWINCLE Program เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
โลกและความเป็นนานาชาติให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
2. เพื่อศึกษาผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา TWINCLE Program เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองโลกและ
ความเป็นนานาชาติให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีการสังเคราะห์ความรู้
การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตการศึกษาด้านเนื้อหา เรื่องการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กิจ กรรมการพัฒนา
นักศึกษา/นักเรียน โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการศึกษาเอกสาร งานวิจัย การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกต
อย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ดำเนินของโครงการ โดยใช้เวลาในการวิจัย 3 ปี ระหว่างปี ค.ศ 2017 -2019
กลุ่มตัวอย่างมีการเลือกแบบเจาะจง ที่ยินดีให้ความร่วมมือ กลุ่มตัวอย่างประกอบไปด้วย หัวหน้าโครงการและ
คณาจารย์ชาวญี่ ปุ่นที่ร่วมในโครงการ 4 คน อาจารย์ชาวต่างประเทศที่ร่วมโครงการ 10 คน นักศึกษาชาวญี่ ปุ่น 10 คน
นักศึกษาชาวต่างชาติที่ร่วมโครงการ 10 คน นักเรียนชาวญี่ปุ่นที่ร่วมโครงการ 10 คน รวม 44 คน ผู้วิจัยมีการดำเนินวิจัยที่มี
การคำนึงถึงจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์ โดยขออนุญาตกลุ่มตัวอย่างด้วยการแจ้งล่วงหน้าว่าจะเก็บข้อมูลเพื่อ การเขียน
งานวิจัย
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ เชิงเนื้อหา (Content analysis) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ที่ศึกษา
รูปแบบกิจกรรมของโครงการฯ และผลการดำเนินโครงการฯ มีการนำเสนอผลการวิจัยด้วยการบรรยายเชิงพรรณนาและมี
รูปภาพประกอบบางกิจกรรม

ผลการวิจัย/ผลการสังเคราะห์ความรู้
ผลการวิจัย มีการนำเสนอออกเป็น 2 ตอน ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 รูปแบบกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา TWINCLE Program เพื่อความเป็นพลเมืองโลกและความ
เป็นนานาชาติให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น พบว่า กิจกรรมที่ดำเนินในโครงการ TWINCLE Program
มี 4 กิจกรรมดังต่อไปนี้
1. การแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Mobility)
1.1 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา กรณีนักศึกษาชาวญี่ปุ่น
พบว่ามหาวิ ท ยาลัย ชิ บ ะได้ ให้ โอกาสแก่ นั ก ศึ กษาชาวญี่ ปุ่ น จากคณะศึ ก ษาศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์แ ละ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สนใจร่วมโครงการ เพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังมหาวิทยาลัย ที่เป็นสมาชิกใน โครงการ เป็นเวลา
1-3 สัปดาห์ โดยมหาวิทยาลัยชิบะได้เปิดรับสมัครนักศึกษาที่เรียนวิชาเอกเป็นวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ มีทักษะภาษาอังกฤษพอ
สื่อ สารได้ ผ่านกระบวนการสัม ภาษณ์ คัด เลื อ ก โดยมหาวิท ยาลัย ชิ บ ะมี ค่ าใช้ จ่ายเรื่องตั๋ วเครื่อ งบิ น ที่ พั กให้ นั ก ศึก ษาไป
แลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกที่เป็นประเทศในประชาคมอาเซียนประมาณเดือนมีนาคม และสิงหาคม ของแต่ละปี
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โดยมี เป้ า หมายของการแลกเปลี่ ย นนี้ เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ป ระสบการณ์ ในการสอนหนั งสื อ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ก่ นั ก เรี ย น
ชาวต่างชาติในโรงเรียนที่ยินดีเป็นเครือข่ายของโครงการ และเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น ขณะเดียวกันนักศึกษาก็ได้
เรียนรู้วัฒนธรรมการเรียน การทำงานและการดำรงชีวิตของประเทศนั้น ๆ ไปด้วยจากมหาวิทยาลัยเจ้าภาพที่รับนักศึกษาจะ
จัดโปรแกรมให้ หรือหากเป็นนั กศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก็จะได้มีโอกาสทำโครงการวิจัยเล็ก ๆ ในห้องแล็ปที่เป็นวิชาเอก
อีกด้วย โดยในระหว่างการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ชาวญี่ปุ่นของมหาวิทยาลัยชิบะในโครงการจะเดินทางไปเพื่อนิเทศ
ติดตามนักศึกษายังต่างประเทศด้วย ในระหว่างนี้กจ็ ะมีการประชุมพบปะสนทนาหรือทำกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับคณาจารย์
ชาวต่างชาติที่ช่วยดูแลนักศึกษายังต่างประเทศ ซึ่งจะใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่ อสื่อสาร ด้วยการส่งอีเมล์ การสนทนาแบบ
เผชิญ หน้า การเดินทางของคณาจารย์ในโครงการนี้ อาจเป็ นการเดิน ทางในช่วงแรกด้วยการพานั กศึกษาไปหรื ออาจ
มอบหมายให้นักศึกษาเดินทางไปเอง (โดยทางมหาวิทยาลัยเจ้าภาพที่จะรับนักศึกษาก็จะรับรองนักศึกษาตามตารางที่ได้
วางแผนร่วมกัน) หรือมีการเดินทางไปนิเทศในช่วงกลางหรือท้ายตารางแล้วแต่ความสะดวกและเหมาะสม
1.2 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา กรณีนักศึกษาชาวต่างชาติ
พบว่า มหาวิทยาลัยชิบะจัดสรรงบประมาณในโครงการนี้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ของมหาวิทยาลัย ที่เป็ น
สมาชิก โดยให้ ม หาวิท ยาลั ยที่ เป็ น สมาชิก คัด เลือ กนัก ศึ กษาทั้ งระดั บ ปริญ ญาตรี และปริญ ญาโทที่ มี ค วามสามารถด้ าน
วิทยาศาสตร์ หรือด้านมนุษย์ สังคม ทีส่ ามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ มีความสนใจจะร่วมโครงการ โดยจัดสรรให้มหาวิทยาลัย
ละ 1-2 คนแล้วแต่ทางมหาวิทยาลัยชิบะจะให้สัดส่วนมา นักศึกษาชาวต่างชาติที่สังกัดมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกในโครงการ
จะได้ไปแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยชิบะเป็นเวลา 3 สัปดาห์ โดย ตารางการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย การฝึกงานในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ซึ่งนักศึกษาต่างชาติจะได้ไปเยี่ยมโรงเรียนและต่อมาจะเตรียมเนื้อหาผ่านการสรุปเนื้อหาในรูปของโปสเตอร์เพื่อ
ไปทดลองสอนนั ก เรี ย นชาวญี่ ปุ่ น ในวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ที่ ต นเองเรี ย นอยู่ การทดลองในห้ อ งแล็ ป ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าเอก
ของนักศึกษาและการเรียนรู้วัฒนธรรมของญี่ ปุ่น เช่น ประเพณีการชงชา ศิลปะการละเล่นพื้นบ้าน การดนตรีแบบญี่ ปุ่น
การทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาญี่ปุ่นและนักศึ กษาต่างชาติที่ได้รับทุนนี้ และนักศึกษาทำโครงการวิจัยหรือโครงการนำเสนอ
เรื่องราวที่สนใจเกี่ยวกับประเทศของตนเพื่อนำเสนอในรูปโปสเตอร์เมื่ อมีการประชุมคณาจารย์สมาชิกในโครงการประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคมทุกปีอีกครั้งหนึ่ง ซึง่ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาส่วนของนักศึกษาต่างชาติที่สังกัดมหาวิทยาลัยที่เป็น
สมาชิ ก จะมี ก ารวางแผนล่ ว งหน้ า เป็ น เวลาหลายเดื อ น เพื่ อ ให้ ก ารประสานงาน การจั ด กิ จ กรรมได้ ด ำเนิ น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
2. การประชุมสัมมนาประจำปีของคณาจารย์ที่เป็นสมาชิกในโครงการฯ
พบว่า การประชุมสัมมนาประจำปีของคณาจารย์ที่เป็นสมาชิกในโครงการฯ ทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศ โดย
จะมีการจัดงานนี้ยังมหาวิทยาลัยชิบะเป็นประจำทุกปี โดยจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนมีนาคม เป็นเวลา 2 วันเต็ม ๆ
โดยทางมหาวิทยาลัยชิบะสนับสนุนตั๋วเครื่องบินไปกลับ ที่พักมหาวิทยาลัยละ 2-3 คน ต่อมางบประมาณได้ลดลง จึงเหลือการ
สนับสนุนเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบิน ส่วนที่พักให้มหาวิทยาลัยสมาชิกจัด หางบประมาณเอง การประชุมสัมมนาประจำปีนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อพบปะสมาชิกในโครงการ ยืนยันความร่วมมือกัน และในสาระของหนังสือเชิญ ทางมหาวิทยาลัยชิบะจะย้ำ
ขอให้ร่วมกิจกรรมที่จัดครบทั้งสองวัน รายละเอียดของตารางการประชุมสัมมนาจะกำหนดให้เช้าวันแรกจะเป็นพิธีเปิดงาน
หัวหน้าโครงการ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร. จุน โนมูระกล่าวทักทายต้อนรับ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยชิบะกล่าวเปิดงาน
และมีการกล่าวแสดงความยินดีในความสำเร็จของโครงการจากตัวแทนที่มาจากกระทรวงศึกษาธิการ ฯ ของประเทศญี่ปุ่น
หลังจากนั้นจะเป็นการแนะนำคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสมาชิกของโครงการ
ในปี ค.ศ. 2018 จะมี ก ารเพิ่ ม ช่ ว งของการนำเสนอของคณาจารย์ ใ นประเด็ น การจั ด การเรี ย นการสอน
ในคณะศึกษาศาสตร์ของแต่ละมหาวิ ทยาลัยแบ่งเป็นแต่ละประเทศ และช่วงบ่ายก็จะมีการแยกพบปะกับกลุ่มวิจัยที่สนใจ
เช่ น ด้านโรงเรียน ด้ านนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ในมหาวิท ยาลัยชิบ ะเป็ นแกนนำกิจกรรม และในปี
ค.ศ. 2018 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิบะได้จัดตั้งศูนย์วิจัย ชื่อ Asia and ASEAN Center for Education Research
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ขึ้นเพื่อขยายภารกิจด้านการทำงานนอกจากการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อพัฒนาคณาจารย์ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายของโครงการ
TWINCLE Program ในด้านการวิจัย ด้วยการทำวิจัยร่วมกันของคณาจารย์ในโครงการ คือ การวิจัยเปรียบเทียบหลัก สูตร
นักศึกษาครู (Comparative Teacher Education Curriculum in ASEAN and Japan) โดยการมีรองศาสตราจารย์ ดร.
Koji Tsuji เป็นหัวหน้าทีม คณาจารย์ในแต่ละมหาวิทยาลัยก็ ทำวิจัยในส่วนของประเทศตนเอง และมีการนำเสนอผลด้วย
ปากเปล่าและรูปเล่มในการประชุมประจำปี ค.ศ. 2019 การวิจัยพบว่า การประชุมประจำปีที่จัดขึ้นนอกจากทำให้คณาจารย์ที่
เป็นสมาชิกในโครงการได้มาพบปะ ปรึกษาหารือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในปีที่ผ่านมาและวางแผนสำหรับปีถัดไปแล้ว ยังเป็น
เวทีในการพั ฒ นาคณาจารย์ในด้าน การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ได้ประสบการณ์ การทำงานกับชาวต่างประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน และประเทศญี่ปุ่น ได้พัฒนาทักษะการทำงานข้ามวัฒนธรรม ได้สร้างเครือข่ายย่อย ๆ ตามสนใจ และ
ได้พัฒนาผลงานด้านวิชาการ และการวิจัยอีกด้วย ครูชาวญี่ปุ่นที่มาดูแลนักเรียนในโรงเรียนที่ร่วมกิจกรรมของโครงการ กล่าว
ว่า “ดีใจมากที่ได้รับการเชิญจากมหาวิทยาลัยชิบะให้พานักเรียนที่สนใจมาร่วมโครงการนี้ พวกครูก็ได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษไปด้วย ต้องเตรีย มภาษาที่จะสื่อสารกับนักศึกษาชาวต่างประเทศที่ไปสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียน ก็
เหนื่อยหน่อย แต่ต้องทำ”
จากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนาประจำปี ค.ศ.2017 พบว่าจะมีคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกร่วมงานจำนวนมาก มหาวิทยาลัยละ 5 คน แต่ช่วงที่นักศึกษา นักเรียนนำเสนอผลงานและกิจกรรม
ร่วมกับพัฒนานักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายของโครงการ พบว่า คณาจารย์บางมหาวิ ทยาลัย ไม่ได้ร่วมกิจกรรม และสังเกต
พบว่าในปีถัดไป มหาวิทยาลัยสมาชิกประเทศนั้น ๆ ไม่ได้มาร่วมงาน เพราะผู้จัดการโครงการไม่เชิญมาร่วมงานและเปลี่ยนเป็น
บุคคลใหม่มาแทน และหรือลดจำนวนลง ซึ่งในการติดต่อจากหัวหน้าโครงการ หรือ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบประสานงานของ
โครงการ จะย้ำในอีเมล์ว่าขอส่งอาจารย์ที่จะเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยที่สามารถร่วมงานและกิจ กรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัย
ชิบะจัดได้ครบตามตารางเสมอ

รูปที่ 1-2 แสดงกิจกรรมการประชุมสัมมนาสมาชิกในโครงการและการนำเสนอผลงานวิจยั ร่วมของคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยสมาชิกที่ร่วมโครงการ
3. กิจกรรมการนำเสนอผลงานนักศึกษาและนักเรียนที่ร่วมโครงการ
พบว่า นักศึกษาและนักเรียน จะดำเนินการนำเสนอผลงาน ในวันที่สองของการประชุมสัมมนาประจำปีที่จัดขึ้น
ที่มหาวิทยาลัยชิบะนี้ โดยช่วงเช้าหลังพิธีเปิดงาน จะเป็นการแนะนำตัวและผลงานของนักศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนใน
โครงการ ประมาณ 70-80 คน โดยให้นักศึกษาและนักเรียนได้ขึ้นไปบนเวทีของห้องประชุมใหญ่ แนะนำตัวและผลงานของตน
เป็นภาษาอังกฤษภายในเวลาเพียง 1 นาที ส่วนคณาจารย์ที่มาร่วมประชุมสัมมนาประจำปีจะต้องร่วมกิจกรรมด้วยการนั่งรับ
ฟั งการนำเสนอด้ ว ย รวมทั้ ง คณาจารย์ แ ต่ ล ะคนจะได้ รั บ มอบหมายให้ ท ำหน้ า ที่ เป็ น ผู้ ป ระเมิ น โครงงานของนั ก ศึ ก ษา
และนั กเรียน คนละ 4-5 โครงการ โดยจะมีก ารจัด ทำแฟ้ ม สำหรับ การประเมิ นโครงการของนั กศึ กษา นั กเรีย น มอบให้
คณาจารย์ทุกคน ซึ่งเอกสารเหล่านั้นจะมีการจัดเตรียมล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ หลังจากทีน่ ักศึกษา นักเรียนได้นำเสนอบนเวที
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ครบแล้ว ก็จะเป็นช่วงพักราว 10 นาที แล้ว นักศึกษา นักเรียนต้องไปประจำบู๊ทที่ติดโปสเตอร์ผลงานของตน ตามเวลาที่
กำหนดไว้ในตาราง ลักษณะการนำเสนอผลงานจะเป็นการนำเสนอปากเปล่าด้วยภาษาอังกฤษให้คณาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย
ให้มาประเมินผลงาน และผู้ที่สนใจทั่วไปที่ได้มาชมผลงานและซักถาม ด้านผลงานของนักศึกษา พบว่า นักเรียนทำผลงานที่
เน้นไปด้านวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ แต่มีผลงานที่เป็นด้านมนุษย์และสังคมศาสตร์ อยู่ด้วย เช่น ในปี ค.ศ. 2019 มีผลงาน
ของนักศึกษา นักเรียนจำนวน 80 เรื่อง จะมีผลงานด้านมนุษย์และสังคมศาสตร์จำนวน 17 เรื่อง ซึ่งในปีนี้ ผู้ดำเนินโครงการได้
จั ด ทำหนั งสื อ รวบรวมผลงานของนั ก ศึ ก ษา นั ก เรี ย นแบบรวมเล่ ม ชื่ อ ว่ า International Research Session for Next
Generation, 2019.02.17 การนำเสนอผลงานนักศึกษาและนักเรียนที่ร่วมโครงการนี้ ทางโครงการจะให้ นักศึกษาและ
นักเรียนได้นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น อาจารย์ผู้ประเมินจะต้องช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานแบบนานาชาติ การ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และให้กำลังใจ ซักถาม เสนอแนะให้กับนักศึกษาและนักเรียนอย่างกัลยาณมิตร และให้คะแนนใน
แบบฟอร์มที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยในแบบฟอร์มจะมีการให้เลือกโครงการที่น่าสนใจ และมีการนำเสนอได้ดี ลำดับที่ 1-3 ไว้ด้วย
กิจกรรมนี้ จะสิ้น สุด ก่อ นเวลารับ ประทานอาหาร ประมาณเวลา 12.00- 12.30 (หลังจากนั้ น จะเป็ นกิ จกรรมร่วมพั ฒ นา
นักเรียนในเครือข่ายโครงการ)
ในปี ค.ศ. 2018 ทางผู้ ด ำเนิ น โครงการได้ เ พิ่ ม โรงเรี ย นเครื อ ข่ า ยของโครงการเป็ น โรงเรี ย นพิ เศษ คื อ Chiba
Prefectural School for the visually impaired แ ล ะ Chiba Prefectural Inba special needs School, Sakura
Branch School ซึ่งนักเรียนในโรงเรียนทั้งสองแห่งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนให้นักศึกษาต่างชาติได้มีประสบการณ์ในการมาสอน
วิชาวิท ยาศาสตร์ ในโรงเรีย นแห่ งนี้ และมี ตั ว แทนนั ก เรีย นที่ มี ภ าวะสายตาเลื อ นลางที่ มี โอกาสไปแลกเปลี่ ยนที่ ป ระเทศ
นิวซีแลนด์ก็มานำเสนอประสบการณ์ ต่างประเทศในงานนี้ด้วย เวลาประมาณ 17.00 น. จะเป็นช่วงของพิธีปิดโครงการ
ประจำปีนั้น ๆ ผู้ร่วมโครงการทุกคนจะกลับเข้าไปห้องประชุมใหญ่ เพื่ อ ร่วมพิธีปิด ที่มีการประกาศรางวัลของนักศึกษา
นักเรียนที่ได้รับการประเมินและให้คะแนนประมาณ 20 รางวัล การกล่าวชื่นชมยินดี และขอบคุณสมาชิกทุกคนที่มีส่วนร่วม
ในโครงการ และมีการบันทึกภาพหมู่นอกห้องประชุม ในปี ค.ศ. 2018 ทางผู้ดำเนินโครงการ ของมหาวิทยาลัยชิบะได้
เตรียมเกียรติบัตรแสดงความชื่นชมและขอบคุณคณาจารย์ชาวต่างประเทศทุกคนที่เข้าร่วมงาน
การวิจัยพบว่า ในปี ค.ศ. 2019 ได้มีกิจกรรมเพิ่มในช่วงของพิธีปิด คือ การจัดให้มีการประเมินโครงการจากตัวแทน
อาจารย์ชาวต่างประเทศที่เป็นสมาชิก ได้ขึ้นไปนำเสนอผลการร่วมงานและประเมินผล การจัดงานในปีนี้ และยังเป็นการให้
กำลั งใจแก่ นั ก ศึ ก ษาและนั ก เรี ย นที่ ร่ ว มโครงการ คณาจารย์ ที่ ได้ รั บ เชิ ญ ได้ แ ก่ Professor Dr. Rita May P. Tagalog
จากมห าวิ ท ยาลั ย University of San Carlos Cebu City ป ระเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ Dr. Dyah Rahmawati Hizbaron
จากมหาวิทยาลัย Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย และ Associate Prof. Dr. Phetcharee
Rupavijetra จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเทศไทย

รูปที่ 3-4 แสดงกิจกรรมการนำเสนอผลงานของนักศึกษาและนักเรียนชาวญี่ปุ่นที่ร่วมกิจกรรมโครงการ
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กิจกรรมการนำเสนอผลงานของนักศึกษา นักเรียนนี้ ทำให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกที่ ดี ดีใจ ประทับใจและ
พึงพอใจที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ ดังตัวอย่างคำให้สัมภาษณ์ของนักศึกษา อาจารย์ ครู ดังต่อไปนี้
นักเรียนชายสายตาลางเลือนได้ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศอินโดนีเซียในปี ค.ศ. 2018 กล่าวว่า “ผมได้ไปเรียนรู้ที่
โรงเรียนในประเทศอินโดนีเซีย ประทับใจมาก ชอบ การนำเสนอวันนี้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ไปทำทีใ่ นต่างประเทศ”
อาจารย์ ชาวญี่ ปุ่ น ที่ ร่ วมโครงการกล่ าวว่ า “ในฐานะผู้ ด ำเนิ น โครงการ รู้สึ ก ดี ใจมาก ๆ ที่ นั ก ศึ ก ษาได้ มี ทั ก ษะ
การนำเสนองานของตนด้วยภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ หรือพยายามเต็มที่ ของแต่ละคน”
ครูผู้หญิงทีพ่ านักเรียนผู้มคี วามต้องการพิเศษ ด้านสายตา ที่ได้มาร่วมงานการนำเสนอผลงานนักศึกษา นักเรียนในปี
ค.ศ. 2019 เป็นปีแรก ได้กล่าวว่า “พวกเราครู นักเรียนรู้สึกดีใจมากที่ปีที่แล้วและปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยได้ให้โอกาสนักเรียน
ของเราได้ร่วมกิจกรรมโครงการ TWINCLE Program และขอบคุณที่สนใจและรับฟังการนำเสนอของนักเรียนโรงเรียนเรา
และได้ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนด้วย….”
จากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมของผู้วิจัย พบว่า ในระหว่างที่เป็นตอนการนำเสนอผลงานของนักศึกษาและนักเรียน
ในโรงเรียนเครือข่าย จะพบว่า ในห้องที่มีการตั้งโปสเตอร์นี้ จะมีโต๊ะและอาจารย์ ของมหาวิทยาลัยชิบะ ยืนประจำที่บู๊ทเพื่อ
แสดงรายละเอียดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาต่าง ๆ ที่เป็นวิทยาศาสตร์ ผลงานการ
สร้างนวัตกรรม เพื่อให้นักเรียน ครู จากโรงเรียนต่าง ๆ ที่มาร่วมงานได้เห็น เกิดความสนใจอยากเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยชิบะ
และพร้อมให้ข้อมูล เมื่อนักเรียนสนใจมาสอบถาม และยังได้ให้นักเรียนได้ลงชื่อว่าสนใจเรียนหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่ม
4. กิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดปัญหาโลกและการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนเครือข่าย
กิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดปัญหาโลกและการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายใน
โครงการ จะเริ่มในตอนบ่ายของวันที่สองของการประชุมสัมมนาประจำปี ทางมหาวิทยาลัยชิบะยังได้ดำเนินกิจกรรมย่อย
เพื่อให้คณาจารย์ชาวต่างประเทศที่ร่วมงานได้ร่วมพั ฒนาทักษะการคิดปัญ หาโลกและการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน
เครือข่ายในโครงการอีกด้วย ซึ่งหัวหน้าโครงการ ฯ ได้ให้ข้อมูลว่ากิจกรรมนี้มีการวางแผนและประสานงานมาอย่างดี แต่ละปี
จะมีนั กเรียนในโรงเรียนเครือข่ ายและครูมาร่วมงานมากกว่า 60 คนทุก ปี กิ จกรรมนี้เป็ นโอกาสอั นดี ยิ่งที่ ค ณาจารย์ชาว
ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกและมาร่วมการประชุมสัมมนาจะได้ร่วมกันช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและการคิด
วิเคราะห์ปัญหาโลก ให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายมาร่วมงานของโครงการ ขณะเดียวกันคณาจารย์ชาวต่างประเทศ
เองก็ได้ศึกษาเรียนรู้สภาพของนักเรียนที่สังกัดกลุ่มที่รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมไปด้วย
กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่ช่วง 12.00-17.00 น. หลังกิจกรรมการนำเสนอและประเมินผลงานของนักศึกษา นักเรียนแล้ว
ทางผู้จัดการโครงการได้มอบหมายให้คณาจารย์ชาวต่างประเทศที่มาร่วมประชุมได้ทำงานแบบแยกกลุ่มประเทศตามห้ องและ
กลุ่มต่าง ๆ รายละเอียดของกลุ่ม ห้อง จะเขียนแจ้งไว้ ไว้ในป้ายชื่อที่ห้อยคอที่มอบให้ตั้งแต่วันแรกของการประชุมสัมมนา
แต่ ละกลุ่ มจะมี การวางข้าวกล่อ งอาหารกลางวัน แบบญี่ ปุ่ น น้ ำชาขวดแก่ ทุก คน เพื่ อ ให้ นั่ งรับ ประทานร่วมกั น ในกลุ่ ม ๆ
ละ 6-9 คน เมื่อสมาชิกในกลุ่มมาพร้อมแล้ว อาจารย์ประจำกลุ่มจำนวน 2 คนที่แยกต่างประเทศกัน ก็จะเริ่มสนทนากับ
นักเรียนเพื่อสร้างความคุ้นเคยและฝึกการสนทนาด้วยภาษาอังกฤษ เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ให้เริ่มกิจกรรมในกลุ่ม
คือ การคิดวิเคราะห์ปัญหาโลก กิจกรรมนี้ให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันทำงานกลุ่ม เพื่อคิดวิเคราะห์ประเด็นที่เป็น
ปัญหาของโลก คือ เรื่อง ภาวะโลกร้อน (Global warming) และในปีล่าสุดคือ เรื่อง ปัญหาขยะพลาสติกขนาดเล็ก (Micro
plastics waste) อุปกรณ์การทำกิจกรรมประกอบไปด้วย กระดาษแข็งสำหรับวาดรูป สีเมจิก กระดาษโน้ตแพด กระดาษ
ปรู๊ฟใหญ่ จะถูกเตรียมไว้ให้แต่ละกลุ่ม คณาจารย์ในกลุ่มจะต้องทำหน้าที่ เป็นผู้ช่วยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ (Facilitator)
การแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นของนักเรียน ต่อประเด็นที่ได้รับมอบหมาย ทีละขั้นตอน ตั้งแต่ความหมาย ความสำคัญ
สาเหตุของปัญหา การแก้ไขปัญหา การป้องกันปัญหาระดับบ้าน โรงเรียน ชุมชน ประเทศ กิจกรรมนี้จะเริ่มจากให้นักเรียนได้
วาดภาพสิ่งที่ตนเองเข้าใจก่อนในเรื่อง ภาวะโลกร้อน หรือปัญหาขยะพาสติกขนาดเล็ก แล้วเล่าให้เพื่อน ๆ ในกลุ่มรับฟังด้วย
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ภาษาอังกฤษ หลังจากนั้น คณาจารย์ประจำกลุ่มให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ถอดคำสำคัญออกมาจากรูปภาพนั้น ๆ ตามลำดับ
สาเหตุ การป้อ งกัน และการแก้ไขปั ญ หาทำได้ อย่างไรบ้ าง จนนำไปสู่ การสรุปผลของแต่ล ะกลุ่ม เพื่ อออกไปนำเสนอหน้ า
ห้องเรียนเพื่อให้ทุกคนในห้องได้รับฟังการนำเสนอ ระหว่างการนำเสนอจะไม่มีการซักถามหรือให้คะแนน แต่ จะรับฟัง และ
ปรบมือให้กำลังใจ
จากการสังเกตพบว่า นักเรียนที่มาจากโรงเรียนเครือข่ายในโครงการ จะมีทั้งหญิงและชาย ต่างโรงเรียนกัน โรงเรียน
ละ 2-3 คน หรือบางโรงเรียนมากัน 4-5 คน แต่สังเกตเห็นว่า มีนักเรียนบางคน หลังรับประทานอาหารกลางวันจะขอตัวกลับ
ไม่ร่วมกิจกรรมลำดับถัดไป ส่วนการทำกิจกรรมกลุ่มพบว่า ส่วนใหญ่นักเรียนหญิงมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษยังไม่คล่อง
หรือไม่แสดงออกมา มีบางคนเท่านั้นที่เคยไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศมาแล้ว ก็จะกล้าพูด ดังนั้น อาจารย์ชาวต่างประเทศที่
ประจำกลุ่มจะต้องกระตุ้นการสนทนาด้วยการใช้คำศัพท์ง่าย ๆ และสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร สนุกสนาน ส่วนนักเรียนชาย
จะพยายามให้ความร่วมมือ สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม พบว่าในระหว่างการทำกิจกรรมนี้ บางครั้งนักเรียนจะพูด
ถามกันเองเป็นภาษาญี่ปุ่น ทำให้อาจารย์ประจำกลุ่มต้องพยายามเตือนนักเรียนให้สื่อสารกันด้วยภาษาอังกฤษ เป็นคำศัพท์ที่
ง่าย ๆ และบางคำหากยากเกินไป อาจารย์ก็จะเปิดมือถือไปเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องแต่เป็นภาษาอังกฤษและเชิญชวนให้นักเรียนได้
เปิดดูตามด้วย เพื่อฝึกการอ่านและปรับความเข้าใจในประเด็นให้ถูกต้อง หรือเชิญชวนให้นักเรียนได้ลุกขึ้นยืนระหว่างทำ
กิจกรรมเพื่อให้ผ่อนคลาย และเชิญชวนให้นักเรียนได้จัดที่นั่งใหม่ ให้มีการคละเพศเพื่อเรียนรู้ปรับตัวไปด้วย จากข้อมูลการ
สนทนากลุ่มและการสังเกตพบว่า นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยชิบะ จะได้รับการสอนเรื่อง ปัญหาที่เกี่ยวกับ
โลก เช่น ภาวะโลกร้อน ภาวการณ์ทำลายสิ่งแวดล้อม ปัญหาการใช้พาสติกขนาดเล็ก ความเป็นสังคมโลกาภิวัตน์ การทำลาย
ล้างเผ่าพันธุ์ เพื่อให้นักเรียนชาวญี่ปุ่นได้คำนึงถึงเรื่องเกี่ยวกับโลก ที่เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ทุกคน และมีความ
ตระหนักในการร่วมกันดูและและสร้างสันติภาพให้แก่โลก ผ่านกระบวนวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาที่เรียกว่า วิชาการศึกษาเพื่อ
สันติภาพ (Peace education)
นักเรียนหญิงจากโรงเรียนในเครือข่ายของโครงการ กล่าวว่า “ครูที่โรงเรียนแนะนำให้ร่วมโครงการนี้ ก็ดีใจมาก
ชอบวิชาภาษาอังกฤษ อยากไปเรียนต่างประเทศ จะไปแน่ ๆ ”
นักเรียนชายจากโรงเรียนในเครือข่ายของโครงการ กล่าวว่า “ชอบเรียนวิทยาศาสตร์ อยากมาเรียนที่มหาวิทยาลัย
ชิบะ ที่มีชื่อเสียง ดีใจได้มาร่วมโครงการนี้ ใช่ ภาษาอังกฤษสำคัญมาก คนญี่ปุ่นพูดไม่เก่งใช่ไหม ผมจะเรียนรู้ให้มาก ๆ เรื่อง
ปัญหาของโลก พวกเรานักเรียนจะได้เรียนในโรงเรียนที่แทรกอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์ เช่น ปัญหาภาวะโลกร้อน มาแล้ว ”

รูปที่ 5-6 แสดง การทำกิจกรรมคิดวิเคราะห์ของนักเรียนเครือข่ายในโครงการ TWINCLE เรื่อง ปัญหาโลกร้อน Global
warming ด้ ว ยการใช้ ภ าษาอั งกฤษในการสื่ อ สารและการระดมสมอง โดยมี ค ณาจารย์ ชาวต่ า งประเทศทำหน้ า ที่ เป็ น
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ (Facilitator) (รูปที่ 5 กิจกรรมปี ค.ศ. 2017 ส่วนรูปที่ 6 ปี ค.ศ. 2018)
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รูปที่ 7-8 แสดงภาพโครงการทำกิจกรรม International cultural for student forum ของนักศึกษา นักเรียน คณาจารย์
ครูจากมหาวิทยาลัยชิบะกับนักศึกษาในสาขาธุรกิจศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 22 เดือนสิงหาคม
ปี ค.ศ. 2018
ตอนที่ 2 ผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา TWINCLE Program เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองโลกและนานาชาติ
ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
พบว่า ผลการดำเนินโครงการนี้ที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้คือ การสร้างความเป็นพลเมืองโลกและ
นานาชาติให้กับนักศึกษา ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้ดำเนินโครงการและผู้มีส่วนร่วมในโครงการทุกคน การเก็บข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา คณาจารย์ชาวญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศ พบว่ามีความพึงพอใจและประทับใจในกิจกรรมทุกอย่างที่
โครงการดำเนินการ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2012 - 2019 จากการสัมภาษณ์นักศึกษาชาวญี่ปุ่น พบว่า การมาร่วมโครงการกระตุ้นให้
เกิดทัศนคติที่ดีกับการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ทำให้ตั้งใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น โดยเฉพาะทักษะการพูด การฟัง
จะต้องมีการสร้างความมั่นใจและกล้าพูดให้มากขึ้น เมื่อเรียนจบระดับปริญญาตรี วางแผนจะเรียนต่อและหาโอกาสมาร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนอีก ชอบอาหาร ชอบสถานที่ท่องเที่ยว และวัฒนธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียนที่ได้ไปแลกเปลี่ยน
ส่วนนักศึกษาชาวไทย พบว่า การได้มาร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยชิบะ ทำให้ได้สื่อสารภาษาอังกฤษทุก
วัน ได้เห็นการเรียนการสอนของประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าใจ ที่ตรงต่อเวลา อ่านหนังสือ ค้นคว้าตลอดเวลา และวัฒนธรรมของชาว
ญี่ ปุ่น การชงชา การรับประทานอาหาร การเก็ บข้อมู ลในส่ วนของกลุ่มตั วอย่างที่เป็ นคณาจารย์ที่ ดำเนิ นโครงการและ
คณาจารย์ชาวต่างประเทศ พบว่า โครงการนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และคณาจารย์เองได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากกันและกัน มีการสร้างความสัมพันธ์ทั้งด้านวิชาการ และส่วนตัวเป็นเสมือนเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว
ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรม พบว่า มีความพึงพอใจและดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรม
การนำเสนอและกิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดปัญหาโลกและการใช้ภาษาอังกฤษ แต่พบว่า มีนักเรียนเป็นจำนวนมากที่ยังมี
ความเขินอาย และหลายๆ คนยังสื่อสารภาษาอังกฤษไม่คล่องหรือไม่มั่นใจ หรือไม่เข้าใจ ทำให้คณาจารย์ชาวต่างประเทศที่
ประจำแต่ละกลุ่มจะต้องพยายามหาวิธีกระตุ้นและช่วยเหลือในเรื่องคำศัพท์ ประโยคการพูดที่ถูกต้องให้โดยไม่สร้ างความรู้สึก
ที่ทำให้นักเรียนรู้สึกอายหรือเสียหน้า
จากการวิเคราะห์ เอกสารการวิจั ย และประเมิ น ผลโครงการของหั วหน้ า โครงการและครูในโรงเรี ย นเครือ ข่ า ย
Nomura et al (2017) ที่ดำเนินการประเมินผลโครงการตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013-2016 เป็นภาษาญี่ ปุ่น พบว่า นักศึกษา และ
นักเรียนที่ร่วมโครงการทั้งชาวญี่ ปุ่ นและจากประเทศในประชาคมอาเซียนมีความสนใจในกิจกรรมที่ โครงการ TWINCLE
Program และมี ความประทั บ ใจเป็ น อย่ างยิ่ งหลั งการร่วมกิ จกรรมในโครงการ (The results suggest that ASEAN and
Japanese students were interested in each activity in the TWINCLE Program and had good impressions
after participating in the program) จากการเก็ บ ข้อ มูล กลุ่ มตั วอย่ างที่ เป็ นนั ก ศึก ษาชาวญี่ ปุ่ น นัก เรียนและครูจ าก
โรงเรี ย นติ ด ตามมาร่ ว มกิ จ กรรม จำนวน 20 คน ที่ ม าทำกิ จ กรรมที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ใ นส่ ว นที่ ส ถาบั น ภาษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้วางตาราง เป็นเวลา 10 วัน พบว่านักศึกษาและคณาจารย์มีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียน
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ภาษาอั งกฤษ การสอนในโรงเรียนเครือข่าย คือ โรงเรียนกาวิละ เชียงใหม่ การศึ กษาวัฒ นธรรมไทย การทำอาหารไทย
มวยไทย และในปี ค.ศ. 2017-2018 ที่ ได้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเสริม ออกมาจากที่ ส ถาบั น ภาษา ฯ ได้ จั ด คื อ กิ จ กรรมการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาในภาควิชาอาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ โดยมีการนำเสนอเรื่องของประเทศญี่ ปุ่น
ด้วยตัวแทนของนักศึกษาชาวญี่ปุ่น และสลับด้วยการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับเชียงใหม่ด้วยตัวแทนของนักศึกษาไทย จำนวน
4 คน ด้วยภาษาอังกฤษ แล้วเป็นกิจกรรมการพับกระดาษของญี่ปุ่น ที่นักศึกษา นักเรียนญี่ปุ่น สอนนักศึกษาไทยทำ โดยขอให้
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และนักศึกษาตัวแทนชาวญี่ ปุ่นเต้นรำแบบสไตล์ญี่ ปุ่น แล้วจบการดำเนิ นกิจกรรมด้วยการเต้ น
ประกอบเพลงป็อปร่วมกันทั้งหมด จากข้อมูลการสังเกตและสนทนากลุ่ม พบว่า นักศึกษา นักเรียน ครู อาจารย์มีความ
พึงพอใจ ประทับใจ แต่อย่างไรก็ตามจากการสังเกตพบว่า ยังมีนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมทั้งนักศึกษาญี่ปุ่นและนักศึกษาไทยไม่มี
ส่วนร่วมมากในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในส่วนของการนำเสนอและการทำกิจกรรมร่วมกัน แต่ยังคงมีการสื่อสารกันด้วย
ภาษาของตนเอง ซึ่งคณาจารย์ ผู้จัดจะต้องคอยเตือนให้สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
ดังคำกล่าวของ อาจารย์ ยูชิ โอดะ ว่า “ขอบคุณมากๆ ที่จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา นักเรียน
ที่มาจากโครงการแลกเปลี่ยนที่เชียงใหม่ ปีหน้าขอร่วมจัดกิจกรรมให้พวกเราอีกนะ”
นักศึกษาชาวญี่ปุ่น กล่าวว่า “ดีใจมากที่ได้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับประเทศญี่ ปุ่นให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับ
ฟัง อายนิดหน่อยที่ต้องพูดภาษาอังกฤษ แต่ก็สนุกดี ชอบกิจกรรมทุกวันที่นี่ วันนี้ก็ชอบ”
นักศึกษาไทยที่ร่วมกิจกรรม กล่าวว่า “ได้ยินอาจารย์เล่า เกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ชิบะ อยากไปมาก แต่ไม่มีโอกาสได้รบั การคัดเลือกไป แต่อาจารย์กน็ ำโอกาสดี ๆ มาถึงมช. ให้พวกเรา ได้ร่วมกิจกรรมเสริมที่
ภาควิชา ฯ ขอบคุณมากครับ”
นักเรียนชาวญี่ ปุ่นที่ร่วมกิจกรรม กล่าวว่า “รู้สึกดีที่ได้มาร่วมกิจกรรม แม้ว่าจะไม่เก่งทักษะภาษาอังกฤษ แต่จะ
กลับไปเรียนภาษาอังกฤษให้มากขึ้น และอยากเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยชิบะ”

อภิปรายผลการวิจัย/การสังเคราะห์ความรู้
การวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นอภิปราย ดังต่อไปนี้
การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ชิบะ ประเทศญี่ปุ่น เกิดขึ้นเพราะประสบสถานการณ์
เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในโลกนี้ที่เผชิญกับความท้าทายด้านโลกาวิวัฒน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาหลัก จึงได้มีการคิด การดำเนินโครงการต่าง ๆ และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา TWINCLE
Program นี้เพื่อพัฒนาประชาชนของชาติให้มีคุณลักษณะที่เป็นพลเมืองโลกและมีความเป็นนานาชาติ ที่มุ่งมั่นมีศักยภาพใน
การแข่งขันระดับสากล และการสร้างความตระหนักและรับผิดชอบให้กับนักศึกษาที่เป็นเยาวชนต่อปัญหาของสังคมโลก
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Knight (2008) ที่ เป็ น นั ก วิ ช าการที่ บุ ก เบิ ก เรื่ อ งการสร้ า งความเป็ น นานาชาติ ที่ ชี้ ให้ เห็ น ว่ า
สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอุดมศึกษาต้องเร่งพัฒนาความเป็นนานาชาติให้เกิดขึ้น เพื่อการแข่งขันในโลกยุคโลกาภิวัตน์
และสอดคล้องกับแนวคิดของ Bloom (2004) ที่ได้ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของความเป็นโลกไร้พรมแดน และการศึกษาว่า
เยาวชนคนรุ่นใหม่นั้น จะต้องได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ทักษะที่จะใช้ในการจัดการกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนอกเหนือในประเทศ
ของตนเอง และสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม ความเป็นนานาชาติ การอพยพเคลื่อนย้ายถิ่น และความ
ปลอดภัยในระดับนานาชาติ
โครงการแลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษา TWINCLE Program ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ชิ บ ะได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จาก
กระทรวงศึกษาธิการฯ ที่นอกจากจะได้พัฒนาความเป็นพลเมืองโลกและความเป็นนานาชาติให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
แล้ว ยังมีการทำงานร่วมกับเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนในจังหวัดชิบะ และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทำให้ ผลประโยชน์นี้ยังเกิด
ขึ้นกับคณาจารย์ (ทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติและยังเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและครูในโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
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ชิบ ะที่ร่วมโครงการอีกด้วย นับ เป็ นการทำโครงการที่ผ่านกระบวนการคิด การวิเคราะห์ ที่เฉียบคมและเป็นระบบที่ เน้ น
คุณภาพและความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ สะท้อนการทำงานของชาวญี่ปุ่น ที่สอดคล้องกับ เพ็ชรี รูปะวิเชตร์ (2560)
ที่ได้กล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมการทำงานของชาวญี่ปุ่น จะมีกระบวนการทำงานเป็นระบบและมีการทำงานแบบกลุ่มหรือเป็นทีม
ทีเ่ น้นเรื่องคุณภาพ และมุ่งการทำงานเพื่อเป้าหมายของกลุ่มหรือองค์กรในภาพรวม
จากผลการศึกษาการดำเนินโครงการที่พบว่า ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ไม่เฉพาะนักศึกษาแต่
รวมทั้งคณาจารย์ ชาวญี่ปุ่น ชาวต่างชาติ รวมทั้ง นักเรียนและครูชาวญี่ปุ่นในโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยชิบะที่ร่วม
โครงการ ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากประสบการณ์ ต รงด้ า นความเป็ น พลเมื อ งโลกและความเป็ น นานาชาติ ผ่ า นโครงการนี้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนมีความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการ สอดคล้องกับ Henson et al. (1990) ที่ชี้ให้เห็นนิยามของความ
เป็ น นานาชาติ ของสถาบั นอุ ดมศึ กษาจะเป็น การดำเนิน งานที่ เชื่ อมโยงกับ ต่ างประเทศ ในส่วนของกิ จกรรม สื่ อการสอน
การเรียนการสอน การวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์หรือนักวิจัย งานวิจัยเพื่อประเมินโครงการ TWINCLE
Program ของ Nomura et al (2017) ที่ดำเนิน การประเมินผลโครงการตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013-2016 เป็นภาษาญี่ ปุ่ น พบว่า
นักศึกษาและนักเรียนที่ร่วมโครงการทั้งชาวญี่ปุ่นและนักศึกษาชาวต่างประเทศในประชาคมอาเซียนที่ร่วมโครงการ มีความ
พึงพอใจและสนใจในกิจกรรมที่โครงการ TWINCLE Program จัดให้ ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ได้ทำงานได้เรียนรู้การ
ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติในต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
โครงการการแลกเปลี่ยนนักศึกษา TWINCLE Program ของมหาวิทยาลัยชิบะ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
รัฐบาลญี่ ปุ่ นผ่ านกระทรวงศึ กษาธิการ ฯ เป็น การแลกเปลี่ ยนของนั กศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี ที่ เป็น ระยะสั้น ๆ เน้ น การ
พัฒนาการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง เป็นการเปิด การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงด้านการ
เรียน การทำงานกับชาวต่างประเทศให้กับนักศึกษาก่อน และหลังเสร็จสิ้นการร่วมโครงการ นักศึกษา นักเรียน คณาจารย์ได้มี
การพั ฒ นาตนเองในด้ า นทั ก ษะภาษาอั งกฤษและมี ค วามสนใจในประเทศต่ า ง ๆ มากขึ้ น ซึ่ งแตกต่ า งกั บ งานวิ จั ย ของ
Hazri et al (2018) ที่ ศึกษาตัวแทน 2 มหาวิทยาลั ยของประเทศมาเลเซี ย ที่ มุ่งเน้ นความเป็น นานาชาติ พบว่า ด้วยปกติ
ในชีวิตประจำวันประชาชนในประเทศมาเลเซียมีการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่แล้ว การแลกเปลี่ยนนักศึกษาแบบระยะสั้น ๆ
ในระดับปริญ ญาตรี รัฐบาลไม่ได้สนับสนุนแหล่งทุนให้ และมหาวิทยาลัยจะไม่นิยมดำเนินการและสาเหตุอีกประการคือ
นักศึกษาเองไม่มีงบสนับสนุนการเดินทางของตนเอง แต่มหาวิทยาลัยจะเน้นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระยะยาว เช่น 1 ปี
ขึ้นไปสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือการสร้างเครือข่ายวิชากรระดับอาจารย์ นักวิชาการมากกว่า

สรุปผลการวิจัย/การสังเคราะห์ความรู้
รูปแบบกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา TWINCLE Program เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองโลกและความเป็น
นานาชาติของมหาวิทยาลัยชิบะ มี 4 กิจ กรรมที่สัมพันธ์กัน คือ 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวญี่ปุ่นไปยังมหาวิทยาลัย
ในประเทศที่เป็นสมาชิกกลุ่มประชาคมอาเซียน และนักศึกษาชาวต่างชาติ ของประเทศสมาชิกไปเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยชิบะ
เป็นเวลา1-3 สัปดาห์โดยมหาวิทยาลัยชิบะสนับสนุนงบประมาณส่วนใหญ่ด้านที่ พักและการเดินทาง 2. การประชุมสัมมนา
ประจำปี ข องคณาจารย์ ที่ เป็ น สมาชิ กในโครงการที่ มหาวิท ยาลัย ชิบ ะเพื่ อ ร่วมกั น ประเมิ น ผลงานของนั กศึ กษาและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 3. กิจกรรมการนำเสนอผลงานของนักศึกษาและนักเรียนที่ร่วมโครงการด้วยการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 4. กิจกรรมการพัฒนาทักษะการคิดเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกและการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนเครือข่ายในโครงการ
ผลการดำเนินโครงการ ฯ พบว่าประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ การสร้างความเป็นพลเมืองโลกและ
ความเป็นนานาชาติ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาและนักเรียนมีความพึงพอใจที่ได้ร่วมกิจกรรมในโครงการ กลุ่มตัวอย่างที่เป็น
คณาจารย์ผู้ดำเนินโครงการ คณาจารย์ชาวต่างประเทศ นักศึกษาและครู นักเรียนในเครือข่ายที่ร่วมโครงการมีการสื่อสารด้วย
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ภาษาอังกฤษ มีการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกับชาวต่างชาติ แม้ว่านักเรียนหลาย ๆ คนอาจยังไม่กล้าหรือมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษที่ต้องพัฒนาอีก แต่การร่วมกิจกรรมของโครงการก่อให้เกิดทัศคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษและการทำงานกับ
ชาวต่างชาติ ส่วนผลงานของนักศึกษาและนักเรียนส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเป็นพลเมืองโลกที่สนใจปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
และการอยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นสาระสำคัญสำหรับการเป็นพลเมืองโลกในปัจจุบันที่ต้องใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. การศึกษารูปแบบกิจกรรมของการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองโลกและ
นานาชาตินี้ ควรดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน คือ เพิ่มการวิจัยเชิงปริมาณ เช่น ระดับความพึงพอใจ 5 ระดับจากกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยจะทำให้ได้ข้อมูลครบถ้วน
2. ผลของการศึกษารูปแบบกิจกรรมของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานีส้ ามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการ
พัฒนานักศึกษาของสถาบันการศึกษาของแต่ละสถาบัน/ประเทศได้ ในกิจกรรมที่เป็นการนำเสนอผลงานของนักศึกษาที่เป็น
เชิงการวิจัย
3. การดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมการนำเสนอผลงานเชิงวิจัย สถาบันอุดมศึกษาที่จัดสามารถ
ประยุกต์วิธีการที่นำเอาโรงเรียนในเครือข่ายมาร่วมกิจกรรมด้วย เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมและ
การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในคราวเดียวกัน

กิตติกรรมประกาศ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณแบบบูรณาการโดยใชกิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานเปนทีมและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา รายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ประชากรที่ใชในการวิจัย นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จำนวน 62 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแผนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณแบบบูรณาการโดยใชกิจกรรม แลวนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหดวยการหาคาสถิติ
รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการพรรณนาวิเคราะห การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป
SPSS FOR WINDOWS
ผลการวิจัยพบวา
1. พฤติกรรมการทำงานเปนทีม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลังการจัดการเรียนรูเชิง
ประสบการณแบบบูรณาการโดยใชกิจกรรม เกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานเปนทีม และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01
2. จากการตรวจสอบประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณแบบบูรณาการโดยใชกิจกรรม
สามารถนำไปใชเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานเปนทีมและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาไดเปนอยางดี

คำสำคัญ : การจัดการเรียนรูเชิงประสบการณแบบบูรณาการ , การทำงานเปนทีม , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ABSTRACT
The objectives of this research were to study the experienced learning organization
integrated with learning activities in order to develop team working process skills and raising achievement
of the students in Social and Quality Life Development course of students at Rajamangala University of
Technology Isan Sakon Nakhon Campus.
The target samples are 6 2 students at Rajamangala University of technology Isan Sakon
Nakhon Campus who are registered in Social and Quality Life Development course on the second semester
in academic year 2017. The instruments for gathering the data are team working kills assessment form and
learning achievement test. Data are statistically analyzed by percentage, mean, standard deviation and
descriptive analyzing.
The results found that.
1. Teamwork behavior and academic achievement of students after learning of management
to integrated experience for using activities develop skills in teamwork and with higher learning achievement
with statistically significant 0.01
2. Due to the monitoring of the effectiveness of experienced learning organization with by
activities, can be implementing in order to develop team working process and raising achievement of the
students.

Keywords: The experienced learning organization integrated with learning activities,
teamwork , learning achievement
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บทนำ
ลักษณะของสังคมปจจุบันเปนสังคมที่มีการทำงานรวมกันในทุกระดับและทุกองคกรหากบุคคลไมสามารถทำงาน
รวมกันอาจจะเกิดปญหาและอุปสรรคตอความเปนอยูและความเจริญกาวหนาของสถาบันและของประเทศ การทำงานรวมกัน
เปนทีม ใหผลงานที่ดีกวาการทำงานเดี่ยว เนื่องจากการรวมตัวกันเปนทีมนั้นมีพลังมากกวาการนำพลังของแตละบุคคลมา
รวมกัน เนื่องจากสวนรวมไมไดหมายถึงผลรวมของสวนยอย แตมากกวาผลรวมของสวนยอย การที่บุคคลมีโอกาสมารวมกลุม
กันทำงานเปนทีมชวยใหบุคคลไดเรียนรูจากผูอื่นเกิดความเจริญงอกงามในแตละบุคคล ซึ่งจะสงผลใหกลุมเจริญงอกงามไปดวย
และผูจางงานตองการผูมีความเขาใจเรื่องกลุมและทักษะที่จำเปนเพื่อความสำเร็จของการทำงานเปนกลุมหรือเปนทีมซึ่งการ
ทำงานเปนทีมสิ่งจำเปนในการพัฒนาทักษะตางๆอยางมีประสิทธิภาพในสถานการณทำงานจริงสมาชิกกลุมสามารถกระตุน
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ( ทิศนา แขมมณี. 2545: 11-12)
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การพัฒนาคนไทยยุคใหมตองสรางและเตรียมเยาวชนของชาติเขาสูโลกศตวรรษที่ 21 และการเตรียมเด็กไทยสูความ
เปนประชาคมอาเซียน ความตระหนักนี้เห็นไดจากการที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศใช หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยการนำขอคนพบในการศึกษาวิจัยและติดตาม ผลการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2544 ที่ผานมาประกอบกับขอมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาเยาวชนที่สรางเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม รักความ
เปนไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี สามารถทำงานรวมกับผูอื่น และสามารถอยูกับผูอื่นใน
สังคมโลกไดอยางสันติ โดยกำหนดใหการพัฒนาผูเรียนมีสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และความสามารถในการใช
เทคโนโลยี (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะหมวดที่
4 แนวการจัดการศึกษาในมาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได
และถือวาผูเรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพของผูเรียนและมาตราที่ 24 การจัดกระบวนการเรียนรูตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ
และความถนัดของผูเรียนโดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ
และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจ ากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ
ใหคิดเปน ทำเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆอยาง
สมดุลกันรวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา สถานศึกษามีหนาที่ในการเตรียม
เด็ก ใหสามารถเผชิญชีวิตในสังคมไดไมใชมีหนาที่เพียงแตการถายทอดความรูเทานั้น และวิธีการเรียนรูที่เหมาะสม
คือ การเรียนรูจากการกระทำ ซึ่งไดกลายมาเปนหลักการที่สำคัญในการจัดการศึกษาที่เนนการรวมกลุมเพื่อการเรียนรูการ
รวมกลุ  ม เพื ่ อ การทำงาน ดั ง นั ้ น ครู จ ึ ง จำเป น ต อ งส ง เสริ ม และฝ ก ทั ก ษะการทำงานร ว มกั น ให แ ก ผ ู  เ รี ย น
(ทิศนา แขมมณี. 2545 : 4) ดังนั้น การที่สามารถใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริงโดยการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณใหเกิด
ประสบการณในการทำงานรวมกับผูอื่นจะทำใหผูเรียนเกิดทักษะในการทำงานรวมกับผูอื่นเชน การปรับตัวใหเขากับผูอื่น
การใหความรวมมือในการปฏิบัติงานการรูจักบทบาทของตนเองในฐานะสมาชิกของกลุม การเปนผูนำหรือผูตามที่ดีและเกิด
ทักษะกระบวนการทำงานกลุมซึ่งจะเปนการเชื่อมโยงใหผูเรียนสามารถนำทักษะที่เกิดจากการปฏิบัตจิ ริงไปใชในชีวิตประจำวัน
ได ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนการเนนย้ำการจัดการเรียนรูโดยยึด ผูเรียน
เปนสำคัญ มุงพัฒนาผูเรียนอยางรอบดานใหสามารถดำรงชีวิตในสังคมยุคศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีความสุข
จากสภาพการเรียนการสอนของผูเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ผูเรียนสวนใหญ
ยังติดภาพลักษณการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา ไมมีเปาหมายที่แนนอน ทำใหผูเรียนเรียนอยางไมมีจุดมุงหมาย
ถาอาจารยมอบหมายงานใหรับผิดชอบ อาจารยตองมีบทบาทในการทำงานของผูเรียน ผูเรียนรอรับคำสั่งอาจารยตองกำกับ
ติดตาม เมื่อถึงกำหนดสงงาน งานมักไมไดมาตรฐานเพราะเรงรีบทำใหเสร็จไมไดวางแผนการทำงานจึงทำใหทำงานไมทัน
ถาผูเรียนตองทำงานกลุมสวนใหญมักตางคนตางทำ หรือจะแบงงานกันไปทำแลวนำมารวบรวมหรือประกอบเขาดวยกันทำให
การเรียนรูรวมกันขาดหายไปจากกระบวนเรียนรูเปนกลุม หรือเปนทีม บางคนก็รอคอยผลงานจากเพื่อนในกลุม ไมกระตือรือรน
หรือทุมเทกับงานการวางแผนการทำงานมักจะเปนหัวหนา กลุมผูเรียนที่ไมมีสวนรวมไมมีความภาคภูมิใจในผลงานสังเกตได
จากการไมสนใจในคะแนนที่ได การที่ผูเรียนไมทราบผลที่จะตามมา ในการไมทราบจุดมุงหมายในการเรียนทำใหไมใสใจกับการ
เรียนรู หรือเพิ่มพูนทักษะ ขาดการคิด วิเคราะหความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม ทำใหไมผานหรือผานเกณฑขั้นต่ำใน
การประเมินขอจำกัดของการจัดการศึกษาคือ การนำหลักสูตรไปใช ยังไมสามารถสรางพื้นฐานในการคิด ไมสามารถสราง
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วิธีการเรียนรูใหคนไทยมีทักษะในการจัดการและทักษะในการดำเนินชีวิตไมสามารถเผชิญปญหาสังคมและเศรษฐกิ จ
ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพดังนั้นการจัดการเรียนรูในแตละชวงชั้น ควรใชรูปแบบหรือวิธีการ
ที่หลากหลายเนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูรวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติ
การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการเรียนรูแบบบูรณาการ (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ. 2544: 1, 21) จากสภาพ
ปญหาเรื่องผูเรียนขาดทักษะพื้นฐานที่จำเปนในการทำงานรวมกับผูอื่นและขาดทักษะกระบวนการทำงานที่ดีซึ่งปญหาดังกลาว
เปนสิ่งสำคัญในการใชชีวิตในอนาคตของผูเรียน ทำใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดการ
เรียนรูเชิงประสบการณแบบบูรณาการโดยใชกิจกรรม เพื่อเสริมสรางทักษะกระบวนการทำงานเปนทีม เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนการสอน และผูวิจัยมุงหวังใหการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นมีประโยชน
ตอผูที่จะนำไปใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณแบบบูรณาการในรายวิชาตาง ๆ ตอไป

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานเปนทีม และเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยการจัดการเรียนรู
เชิงประสบการณแบบบูรณาการโดยใชกิจกรรม
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณแบบบูรณาการโดยใชกิจกรรม

นิยามศัพทเฉพาะ
กิจกรรมการเรียนรู หมายถึง การจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ไดคิดดวยตนเองทั้ง 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นการทำกิจกรรม ขั้นทบทวนการทำกิจกรรม ขั้นวิเคราะหผลของการทำกิจกรรม และขั้นสรุปบทเรียนจากการทำกิจกรรม
โดยในขั้นการทำกิจกรรมจะใชการเลนเกม สถานการณปญหา และงานที่กำหนด เปนสื่อในการทำกิจกรรม เพื่อใหผูเรียนได
เกิดประสบการณตรงที่เปนรูปธรรมและเกิดการเรียนรูในกระบวนการทำงานเปนทีม
การจัดการเรียนรูเชิงประสบการณแบบบูรณาการ หมายถึง การจัดการเรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติไดคิดดวย
ตนเองจากประเด็นความรูในบทเรียนสูการปฏิบัติสถานการณจริง ในลักษณะกิจกรรม หรือ โครงการตางๆ
กิจกรรม หมายถึง สถานการณปญหา เกม หรืองานที่กำหนด ที่ใชเปนสื่อใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายหรือวัตถุประสงคการเรียนรูที่กำหนด
ทั ก ษะกระบวนการทำงานเป น ที ม หมายถึ ง ความสามารถของผู  เ รี ย นในการแสดงพฤติ ก รรมที ่ บ  ง บอกถึ ง
กระบวนการทำงานเปนทีม ดังนี้ 1) ความสามารถในการทำความเขาใจเปาหมายและการวางแผนการทำงานรวมกันของทีม
2) ความสามารถในการปฏิบ ัต ิง านตามบทบาทหน าที ่ 3) ความสามารถในการสื ่อ สารและการทำงานร ว มกั บที ม และ
4) ความสามารถในการประเมินผลการทำงานรวมกันของทีม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ไดจากการประเมินผลงานตามเกณฑมาตรฐานที่กำหนดตามแบบ
ประเมินคุณภาพผลงาน การสรางผลผลิตในการทำงานใหมีประสิทธิภาพ ในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
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ประโยชนที่ไดรับ
1. การจัดการเรียนรูเชิงประสบการณแบบบูรณาการโดยใชกิจกรรม สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานเปน
ทีมของนักศึกษาได
2. การจัดการเรียนรูเชิงประสบการณแบบบูรณาการโดยใชกิจกรรม สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมได
3. ไดแนวทางในการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการโดยใชกิจกรรม และลักษณะรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมไป
ใชในการเรียนการสอนตอไป

วิธีดำเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดดำเนินการสรางเครื่องมือตามลำดับดังตอไปนี้
1. ศึ ก ษาเอกสารงานวิ จ ั ย ที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ การจั ด การเรี ย นรู  เ ชิ ง ประสบการณ แ บบบู ร ณาการโดยใช ก ิ จ กรรม
ตามแนวคิดทฤษฎีตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษาเพื่อใชเปนแนวทางในการสรางแบบประเมินทั กษะ
กระบวนการทำงานเปนทีมและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. สรางเครื่องมือในการวิจัย ไดแก แบบประเมินทักษะกระบวนการทำงานเปนทีมและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
3. นำเครื่องมือในการวิจัยไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองและแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
4. นำเครื่องมือในการวิจัยที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงในดานเนื้อหาและภาษา
ที่ใช
5. นำเครื่องมือในการวิจัยที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญมาหาคาดัชนีความสอดคลองแลวคัดเลือกแบบ
ประเมินทักษะกระบวนการทำงานเปนทีมและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
6. นำแบบประเมินทักษะกระบวนการทำงานเปนทีมและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใชเปนเครื่องมือใน
การวิจัยตอไป

ประชากร และกลุมตัวอยางการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สกลนคร
2. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 00-012-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสังคม ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 จำนวน 62 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling )
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เครื่องมือวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณแบบบูรณาการโดยใชกิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู สวนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ขั้นตอนการจัดการเรียนรู ดังนี้
1.1 ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู เปนแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม หนวยการเรียนรูที่ 1 การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ที่ใชการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณแบบบูรณาการโดย
ใชกิจกรรม ในแตละแผนการจัดการเรียนรูประกอบดวย ใบความรู ใบงาน และแบบทดสอบ โดยใหนักศึกษาแบงกลุมศึกษาใบ
ความรู ทำกิจกรรม แผนการจัดการเรียนรูในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งสิ้น 3 แผน ใชเวลาในการสอนแผนละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น
9 ชั่วโมงซึ่งผูวิจัยกำหนดการจัดการเรียนรู ดังนี้
แผนที่ 1 เรื่องปรัชญาในการดำรงชีวิต
จำนวน 3 ชั่วโมง
แผนที่ 2 เรื่องหลักธรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิต
จำนวน 3 ชั่วโมง
แผนที่ 3 เรื่องการสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง
จำนวน 3 ชั่วโมง
1.2 สวนประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ประกอบดวย 1) จุดประสงคการเรียนรู 2) กิจกรรมการเรียน
การสอน 3) สื่อและแหลงการเรียนรู 4) การวัดและประเมินผล 5) บันทึกผลหลังการสอน/ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ/
แนวทางแกไข
1.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณแบบบูรณาการโดยใชกิจกรรมมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นนำเขาสูการเรียนการสอน
ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
ระยะที่ 1 ขั้นประสบการณตรง
- ครูแบงเนื้อหาที่จะเรียนออกเปนหัวขอยอยๆ ตามจำนวนกลุม
- ใหนักศึกษาเลือกแหลงเรียนรูดวยตนเอง
ระยะที่ 2 ขั้นอภิปราย/สะทอนแนวคิด
- นำเสนอประสบการณ
ระยะที่ 3 ขั้นสรางความคิดรวบยอด
ระยะที่ 4 ขั้นทดลอง/ประยุกตใช
ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปผลการเรียนการสอน
ขั้นที่ 4 ขั้นการวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน
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การเก็บรวบรวมขอมูล
เครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จำนวน 2 ฉบั บ คื อ 1) แบบประเมิ น ทั ก ษะกระบวนการทำงานเป น ที ม
2) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.แบบประเมินทักษะการทำงานเปนทีม จำนวนขอคำถาม 30 ขอ ซึ่งไดมาจากการสรางและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญ และนำผลคะแนนคาเฉลี่ยการประเมินที่ไดมาแปลผลคาระดับคะแนน เปน 5 ระดับ ไดแก
4.50-5.00 หมายถึง ดีมาก 3.51-4.50 หมายถึง ดี 2.51-3.50 หมายถึง ปานกลาง 1.51-2.50 หมายถึง พอใช 1.00-1.50
หมายถึง พอใช ตามลำดับ
2.แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบทดสอบแบบเติมคำ ( Completion test) จำนวน 25 ขอคำถาม
ใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณแบบบูรณาการโดยใชกิจกรรม
การตรวจใหคะแนน ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน โดยใชสถิติทดสอบความแตกตางของคะแนนกอนและหลัง
การจัดการเรียนรูโดยใช t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01

การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนำขอมูลมาวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS for Windows Version 11 และนำขอมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะห
เชิงคุณภาพ ซึ่งผูวิจัยนำไปประเมินประสิทธิผลของการเรียนการสอน โดยแบงเปน 2 ตอน คือ 1) ผลการทดลองใชการจัดการ
เรียนรูเชิงประสบการณแ บบบูรณาการโดยใชก ิจ กรรม และ 2) ผลการประเมินประสิทธิผลของการจัด การเรีย นรู  เ ชิ ง
ประสบการณแบบบูรณาการโดยใชกิจกรรม มีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการทดลองใชการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณแบบบูรณาการโดยใชกิจกรรม
1.1 จากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินทักษะกระบวนการทำงานเปนทีม
และวิเคราะหคะแนนจากการประเมินคุณภาพผลงาน โดยดำเนินการดังนี้
1.1.1 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยจากแบบประเมินทักษะกระบวนการทำงานเปนทีมของสมาชิกทีม ประเมิน
โดยสมาชิกทีมและประเมินโดยผูสอน ในแตละระยะของการทดลอง โดยใช t-test ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01
1.1.2 ศึกษาพัฒนาการทักษะกระบวนการทำงานเปนทีม หลังการทดลองในแตละระยะ รวม 4 ระยะ
จากแบบประเมินทักษะกระบวนการทำงานเปนทีม จากการประเมินตนเองของนักศึกษา ประเมินสมาชิกทีมโดยผูเรียนและ
ประเมินโดยผูสอน
1.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ดำเนินการโดยการสรุปและวิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึกการเรียนรูข อง
นั ก ศึ ก ษาในแต ล ะหน ว ยการเรี ยนรู  และจากการให ข  อ มู ลย อ นกลั บ ของสมาชิ ก ที ม และการแสดงความคิ ดเห็ นอื ่ น ๆ
ของนักศึกษา ที่ไดรับจากการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณแบบบูรณาการโดยใชกิจกรรม ผูวิจัยพิจารณาขอมูลเชิงคุณภาพที่
แสดงถึงพัฒนาการของผูเรียนในการเกิดทักษะกระบวนการทำงานเปนทีม แลวสรุปผลการจัดการเรียนการสอนที่มีผลตอการ
พัฒนาทักษะกระบวนการทำงานเปนทีมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
2. ผลการประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณโดยใชกิจกรรม
2.1 กำหนดเกณฑในการประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณโดยใชกิจกรรม ดังนี้
2.1.1 การประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ
โดยใชกิจกรรมที่มีผลตอการพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานเปนทีม เกณฑ คือ คาเฉลี่ยทักษะกระบวนการทำงานเปนทีม
ในกิจกรรมการเรียนรูระยะที่ 4 สูงกวากิจกรรมการเรียนรูในระยะที่ 1 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ถือวาการจัดการ
เรียนรูเชิงประสบการณโดยใชกิจกรรม สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานเปนทีม

22

CMU Journal of Education, Vol. 4 No. 1 2020
ศึกษาศาสตรสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปที่ 4 ฉบับที่ 1 2563

2.1.2 การประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ
โดยใชกิจกรรมที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เกณฑ คือ คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์จากคุณภาพของผลงานสูงกวาเกณฑ
มาตรฐานอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ถือวาการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณโดยใชกิจกรรม มีผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
2.2 ผลการประเมินประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณโดยใชกิจกรรม
ผูวิจัยดำเนินการโดยนำผลการทดลองที่ไดเปรียบเทียบกับเกณฑที่กำหนดในแตละดาน ถาผานเกณฑถือวาการจัดการเรียนรู
เชิงประสบการณโดยใชกิจกรรมนัน้ มีประสิทธิผล

ผลการวิจัย
จากการวิจัยการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณแบบบูรณาการโดยใชกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน
เปนทีมและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการประเมินทักษะกระบวนการทำงานเปนทีม
ลำดับ

รายการประเมิน

X

S.D.

ความหมาย

1

สมาชิกทุกคนเขาใจวัตถุประสงคของทีมอยางชัดเจน

4.17

0.64

ดี

2

วัตถุประสงคของทีมถูกสรางขึ้นโดยทุกคนมีสวนรวม

4.17

0.71

ดี

3

ทุกคนในทีมเขาใจบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบตอตนเอง

4.33

0.68

ดี

4

ทุกคนตั้งคามาตรฐานผลของการปฏิบัติงานไดสูง

4.10

0.67

ดี

5

มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และผลการทำงานรวมกัน

4.00

0.89

ดี

6

สมาชิกทุกคนในทีมมีความรวมมือรวมใจกัน

4.24

0.67

ดี

7

สมาชิกมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งของทีมงาน

4.53

0.72

ดี

8

ทุกคนในทีมสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล แนวคิดอยางอิสระ

4.50

0.72

ดี

9

การแสดงความคิดของสมาชิกทุกคนมีความสำคัญ

4.44

0.82

ดี

10

สมาชิกทุกคนทำงานรวมกันไดเปนอยางดี

4.47

0.67

ดี

11

ทีมงานมีการแบงงานกันทำอยางมีประสิทธิภาพ

4.40

0.80

ดี

12

ทีมงานทุกคนใชความรูความสามารถของตนเองอยางเต็มที่

4.19

0.74

ดี
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(ตอ) ตารางที่ 1 ผลการประเมินทักษะกระบวนการทำงานเปนทีม
ลำดับ

รายการประเมิน

X

S.D.

ความหมาย

13

สมาชิกรูและเขาใจจุดแข็งของสมาชิกภายในทีม

4.06

0.74

ดี

14

สมาชิกในกลุมสนับสนุนซึ่งกันและกันในการพัฒนาทักษะความสามารถใหม

4.03

0.72

ดี

15

สมาชิกทุกคนมีการพบปะกันอยางดี และมีประสิทธิภาพ

3.94

0.67

ดี

16

สมาชิกในทีมสื่อสารที่เขาใจงายกับผูอื่นได

4.26

0.57

ดี

17

สมาชิกทุกคนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของทีม

4.20

0.70

ดี

18

ทุกคนยอมรับวาความคิดเห็นของผูอื่น มีความสำคัญเชนเดียวกับความคิดของตัวเอง 4.06

0.72

ดี

19

ทุกคนมีความสามารถและสามารถแกปญหาขอขัดแยงได

4.27

0.73

ดี

20

สมาชิกทุกคนมีความตั้งใจที่จะทำงานของทีมอยางดีที่สุด

3.85

0.70

ดี

21

สมาชิกแตละคนแสดงการยอมรับผิดชอบเกี่ยวกับทีม

4.16

0.71

ดี

22

สมาชิกทำงานตามแนวทางการทำงานของตนใหสำเร็จผล

4.10

0.72

ดี

23

สมาชิกทุกคนมีความชัดเจนในคุณคาของการทำงานเปนทีม

4.27

0.73

ดี

24

สมาชิกทุกคนมีการแสดงออกถึงการมีกำลังใจและความตั้งใจในการทำงานรวมกัน 4.15
อยางแรงกลา

0.74

ดี

25

ผูนำมีความสามารถในการนำทีมสูง

4.39

0.52

ดี

26

ผูนำสามารถรักษาความเปนสมาชิกของทีมไดดี

4.35

0.66

ดี

27

ผูนำสามารถเผชิญกับปญหาได

4.08

0.71

ดี

28

ผูนำมีการใหรางวัลแกสมาชิก

4.15

0.65

ดี

29

ผูนำชื่นชมกับความสามารถของสมาชิก

4.44

0.64

ดี

30

ผูนำมีความสามารถในการโนมนาว สมาชิกในการตัดสินใจ

3.58

0.90

ดี

4.20

0.71

ดี

รวม

จากตารางที่ 1 พบวา พฤติกรรมการทำงานเปนทีมของนักศึกษา หลังการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณแบบ
บูรณาการโดยใชกิจกรรม นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานเปนทีม โดยภาพรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย
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เทากับ 4.20 ถาวิเคราะหเปนรายขอพบวา พฤติกรรมการทำงานเปนทีมของนักศึกษา หลังการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ
แบบบูรณาการโดยใชกิจกรรม นักศึกษามีพฤติกรรมการทำงานเปนทีมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.58 – 4.53
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังการจัดการเรียนรูเ ชิงประสบการณ
แบบบูรณาการโดยใชกิจกรรม
รายการ

N

X

S.D.

กอนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ

20

11.97

0.77

หลังการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ

20

18.16

1.31

t

p

38.53

.00

จากตารางที่ 2 พบวา กอนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณแบบบูรณาการโดยใชกิจกรรม นักศึกษามีคาเฉลี่ย
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เทากับ 11.97 คะแนน หลังการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณแบบบูรณาการโดยใชกิจกรรม
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเปน 18.16 คะแนน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

อภิปราย และขอเสนอแนะ
ผลการศึกษา การจัดการเรียนรูเชิงประสบการณแบบบูรณาการโดยใชกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะกระบวน
การทำงานเปนทีมและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร มีประเด็นสำคัญที่ควรนำมาอภิปราย ดังนี้
1. พฤติกรรมการทำงานเปนทีมของนักศึกษา หลังการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณแบบบูรณาการโดยใช
กิจกรรม นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานเปนทีม โดยภาพรวมอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20
ถาวิเคราะหเปนรายขอพบวา พฤติกรรมการทำงานเปนทีมของนักศึกษา หลังการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณแบบบูรณา
การโดยใชกิจกรรม นักศึกษามีพฤติกรรมการทำงานเปนทีมอยูในระดับดี โดยมีคา เฉลี่ยอยูระหวาง 3.58 – 4.53 ซึ่งสอดคลอง
กับสุนันทา เทียมคำ (2551 : บทคัดยอ) ศึกษาพฤติกรรมการทำงานเปนทีมของนักศึกษาโปรแกรมภูมิสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยรวมและเปนรายดาน ไดแก ดานบทบาทในการทำงาน ดานกระบวนการ
การทำงานเปนทีม และ ดานความสัมพันธระหวางสมาชิกทีม และเปรียบเทียบพฤติกรรมการทำงานเปนทีมของนักศึกษา
โปรแกรมภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยรวมและเปนรายดาน จำแนกตามตัวแปรเพศ
ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และสถานภาพการพักอาศัย ผลการวิจัยพบวา1) นักศึกษาชายและหญิงมีพฤติกรรมการทำงานเปน
ทีม โดยรวมและเปนรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 2) นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันมีพฤติกรรม
การทำงานเปนทีมโดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน 3) นักศึกษาที่มีสถานภาพการพักอาศัยตางกันมีพฤติกรรมการ
ทำงานเปนทีมโดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน
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2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณแบบบูรณาการโดยใชกิจกรรม
พบวา กอนการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณแบบบูรณาการโดยใชกิจกรรม นักศึกษามีคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เทากับ 11.97 คะแนน หลังการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณแบบบูรณาการโดยใชกิจกรรม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นเปน 18.16 คะแนน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคลองกับงานวิจัยของชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี
(2555) ไดศึกษา การพัฒนาการเรียนรูเชิงประสบการณของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
พุทธชินราช ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบความรูเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กกอนวัยเรียนของนักศึ กษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ระหวางกอนและหลังไดรับประสบการณแตกตางกัน
กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการเรียนรูอยูในระดับดีมาก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จะเห็นไดวา การจัดการเรียนรูเชิงประสบการณแบบบูรณาการโดยใชกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทำงานเปนทีมและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา รายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม สำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สามารถนำไปใชเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานเปนทีมและ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาไดเปนอยางดี

ขอเสนอแนะในการวิจัย
ขอเสนอแนะในการวิจัย
1. การจัดการเรียนรูเชิงประสบการณโดยใชกิจกรรม สามารถนำไปใชในกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ โดย
อาจารยตองเตรียมตัวในการจัดทำแผนการเรียนรู เพื่อใหการเรียนการสอนนั้นบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว และในบางรายวิชา
อาจารยอาจเกิดความกังวลกับเนื้อหาสาระที่มีจำนวนมากตองใชเวลาในการสอน เพราะการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณโดย
ใชกิจกรรม ตองใหเวลานักศึกษาไดคิด ทบทวน วิเคราะห และสรุปผลการเรียนรู ดังนั้นการจะสอนเนื้อหาจำนวนมาก
อาจารยจึงจำเปนตองวิเคราะหเนื้อหาที่สำคัญ ที่นักศึกษาสวนใหญยังคลุมเครือ สับสน นำมาใชในการเรียนรู สวนเนื้อหาที่เปน
เรื่องทั่วไปนักศึกษาสามารถศึกษาทำความเขาใจเองได
2. อาจารยที่จะนำการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณโดยใชกิจกรรมไปใช ควรหาเครือขายความรวมมือกับ
อาจารยที่ใชการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณโดยใชกิจกรรม เพื่อจะไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในผลที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทาง
พัฒนาและแกปญหาที่เกิดขึ้นตอไป

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยในหัวขอนี้ในรายวิชาอื่นๆ เพื่อนำความรูที่ไดไปใชในการปรับปรุงแกไขกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยสอดคลองกับเนื้อหาวิชาและ
นำไปใชไดจริงกับสภาพการเรียนการสอนในปจจุบัน
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการเรียนรู้ระหว่างการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงกับ
การเรียนแบบเดิ มของนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก กรณีศึกษาการช่วยคลอดท่าก้น เป็นงานวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิต
แพทย์ชั้นคลินิก 28 คน โดยเข้าประเมินประสิทธิผลก่อนการเรียนรู้ จากนั้นจึงแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่ม 1 เข้ารับ
การเรียนแบบเดิม กลุ่ม 2 เข้ารับการเรีย นการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง จากนั้นทั้ง 2 กลุ่ม เข้าประเมินประสิทธิผลหลัง
การเรียนรู้และทำแบบประเมินความคิดเห็น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินก่อนการทดสอบและแบบประเมินหลัง
การทดสอบที่ออกแบบโดยผู้วิจัย และแบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตแพทย์ต่อรูปแบบการเรียนการสอน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
คำนวณหาค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปอร์ เซ็นไทล์ และทดสอบสถิติด้วยสถิติ t-test วิธีวิลคอกซันและแมน
วิทนีย์ ผลการวิจัยพบว่า คะแนนมัธยฐาน (เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25;75) หลังการเรียนรู้ในกลุ่มการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง
79.50 (76;86.5) มากกว่ากลุ่มการเรียนแบบเดิม 77 (68;81.75) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.03 และหลังการเรียน นิสิต
แพทย์ทุกคนให้ความคิดเห็นว่า การจำลองสถานการณ์เสมือนจริงทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีความมั่นใจและความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด ดังนั้นผู้บริหารและอาจารย์แพทย์ควรสนับสนุนให้มีการเรียนรู้แบบการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง
คำสำคัญ: ประสิทธิผลการเรียนรู้, การเรียนการสอนแบบจำลองสถานการณ์เสมือนจริง, การเรียนการสอนแบบเดิม

Abstract
The purpose of research was to study effectiveness of simulation based learning compare with
traditional learning in clinic medical students. The research was quasi experimental research. The sample
was 28 clinical medical students and effectiveness evaluation before learning (Pre-test) in breech delivery
topic. Then, setting the sample into two groups include; group 1 studying with traditional learning and
group 2 studying with simulation based learning. Finally, the two groups make effectiveness evaluation of
learning (Post-test) and feedback questionnaire. Research instruments were Pre-test and Post-test form
designed by the researcher and survey form of medical students' opinions on teaching and learning
pattern. The analyze data by calculating average, median, S.D. and percentile. Statistical testing by t-test
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at Wilcoxon and Man Whitney. The results showed that the median score (percentile 25;75) after learning
in the simulation based learning group at 79.50 (76;86.5) was significantly higher than the traditional
learning group at 77 (68;81.75). The result of significant difference (0.03). After the learning, simulation
based learning had medical students understanding on clinical skills, confidence and satisfaction at the
highest level. Therefore, administrators and instruction should support learning in simulation based.
Keywords: Learning effectiveness, Simulation Teaching, Traditional Teaching
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บทนำ
“การเรี ย นการสอนด้ านการแพทย์ ” เป็ น การเรี ย นรู้ ที่ ต้ อ งทำความเข้ าใจถึ งโครงสร้ างและลั กษณะของอวัย วะ

ในร่างกายอย่างถูกต้อง ในอดีตมักใช้การเรียนรู้จากคนจริง เช่น เพื่อนร่วมชั้นเรียน ผู้ป่วยจริงหรือเรียนรู้จากศพของผู้เสียชีวิต
ที่บริจาคให้ อย่างไรก็ตามในบางสถานการณ์ ย่อมไม่สามารถเรียนรู้จากของจริงได้เสมอไป จึงเป็นเหตุผลของการพัฒ นา
หุ่นจำลองเลียนแบบเสมือนจริงขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน (วิภาดา คุณาวิกติกุล, 2548) โดย “หุ่นจำลอง” คือ สื่อวัตถุ
สามมิติประเภทหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่ อเลียนแบบของจริง เพื่อช่วยสนับสนุนความคิดและจิ นตนาการจากลักษณะที่เป็น
นามธรรม (Abstract) ให้เกิดภาพหรือรูปลักษณะอื่นที่มองเห็นเป็นลักษณะรูปธรรม (Concrete) ดังนั้น หุ่นจำลองจึงได้รับ
ความนิ ย มเพื่ อ ใช้ ในการเรี ย นการสอนทางด้ า นการแพทย์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ (Nongyao Kasatpibal, Piyawan
Sawasdisingha & JoAnne Whitney, 2016) ในขณะที่ “การเรีย นรู้โดยใช้ การจำลองสถานการณ์ เสมื อนจริง เป็น ฐาน”
(Simulation Based Learning: SBL) ก็นั บ เป็ น หนึ่งในวิธีก ารสอนที่ ส อดรับ การกับ การใช้หุ่ น จำลองเป็ นอย่างดี ซึ่ งการมี
สถานการณ์จำลองจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ วิเคราะห์และฝึก
ปฏิบัติการแกปัญหาในสถานการณที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด (Janet Landeen & Pamela Jeffries, 2008)
นอกจากนี้ การศึ ก ษาโดยใช้ ก ารจำลองสถานการณ์ เสมื อ นจริ ง ร่ ว มกั บ หุ่ น จำลองนั้ น ยั งจั ด ได้ ว่ า เป็ น การใช้
ประสบการณ์เรียนรู้อันดับสอง รองจากการเรียนรู้จริง ตามกรวยประสบการณ์ของ Edgar Dale (1969) โดยประโยชน์ของ
การจัดการเรียนรู้ทใี่ ช้สถานการณจำลองเสมือนจริง คือ (1) ไมทำให้เกิดความเสี่ยงกับผู้ป่วยโดยตรง เนื่องจากได้ประสบการณ์
ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไมบ่อยหรือเป็นภาวะวิกฤต (2) สามารถพัฒนาทักษะทางคลินิกที่ต้องการของผู้เรียน ไดเร็วขึ้นเนื่องจาก
ผู้เรียนมีโอกาสไดฝึกทำซ้ำไดมากตามความต้องการ (3) ผู้เรียนทุกคนไดรับประสบการณจากการจำลองเหมือนกัน ทำให้การ
จัดการเรียนรูมีมาตรฐานมากขึ้น ให้การรับรองไดว่าผู้เรียนทุกคนไดรับประสบการณที่เหมือนกัน (4) ช่วยให้เกิดการเรียนรูการ
สะท้อนความคิดของผู้เรียนและทีมผู้สอนและได้ข้อมูล ย้อนกลับจากข้อมูลที่บันทึกด้วยวี ดีทัศน์ (5) ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ
ในการนำความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจปฏิบัติต่อผู้ป่วยในสถานการณจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย และ (6) ช่วยฝึก
การปรับตัวของผู้เรียนก่อนเผชิญกับสถานการณจริงในเรื่องความเครียดและความกลัว อีกทั้ง ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับหุ่นจำลอง
และการจำลองสถานการณ์ เสมือนจริง ในบริบทโรงเรียนแพทย์ หลายผลงาน ที่ อธิบ ายว่าบริบทดังกล่าวช่วยสนั บสนุนให้
นักศึกษาแพทย์มีประสิทธิผลการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนในแบบเดิม รวมถึงทำให้ผู้เรียนมีความ
มั่นใจในตนเอง (Self-confidence) และมีความพึงพอใจในระดับดีมาก (ประภาพร ต่อโชติ และคณะ, 2558) จากการนำ
หุ่นจำลองและการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงมาใช้ประกอบการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น

29

CMU Journal of Education, Vol. 4 No. 1 2020
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 2563

ในขณะเดียวกัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงเรียนผลิตแพทย์
ในสังกัดของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรและสำนักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ได้เล็งเห็น
ความสำคัญของการเรียนรู้โดยใช้ การจำลองสถานการณ์เสมือนจริงเป็นฐานในการศึกษา จึง ได้ก่อตั้ง “ศูนย์ฝึกอบรมทักษะ
และหัตถการทางคลินิกผู้ป่วยจำลองตากสินมหาราช” (Taksinmaharaj Simulation Center for Education and Training:
TakSET) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 โดยมุ่งหวังให้นิสิตแพทย์ ได้ฝึกฝนทักษะและหัตถการทางคลินิก ร่วมกับหุ่นจำลองใน
สถานการณ์ เสมื อ นจริ ง แต่ ทั้ งนี้ ทั้ งนั้ น สำหรั บ การเรี ย นรู้ในศู น ย์ ฝึ ก อบรมฯ TakSET ที่ ผ่ านมา ยังไม่ เคยมี ก ารประเมิ น
ประสิท ธิผลของการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ ดังนั้น จึงเกิด เป็นคำถามสำคัญ สำหรับผู้วิจัย ว่า ประสิทธิผลของการเรียนรู้
ระหว่างการเรีย นการสอนแบบจำลองสถานการณ์ เสมื อ นจริงกับ การเรีย นการสอนแบบเดิ ม มี ค วามแตกต่ า งกั น หรือ ไม่
โดยเลื อกใช้ ก ารฝึกปฏิ บั ติหั ต ถการทางสูติ ศาสตร์ -นรีเวชกรรม หั วข้อพิ เศษรูปแบบการคลอดท่ าก้ น (Breech Delivery)
เป็นกรณีศึกษาสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่ง “การคลอดท่าก้น” เป็นหัตถการที่พบบ่อยมากขึ้นในหญิงตั้งครรภ์ในปัจจุบันและ
หากแพทย์ไม่ มีความเชี่ยวชาญย่อมเกิ ด ความเสี่ ยงและอาจมี ข้อผิด พลาดเกิด ขึ้นได้ กล่าวคื อ การคลอดท่ าก้น ที่ผิ ดวิธีจ ะ
ก่อให้เกิดเป็นอันตรายต่อชีวิตของแม่และเด็กในครรภ์ ได้ (Mary Hannah & et al, 2000) โดยผลการวิจัยจะนำไปใช้เป็ น
ข้อมูลสำหรับการส่งเสริมการเรียนการสอนแบบจำลองสถานการณ์เสมือนจริงในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลทางการ
เรียนรู้ให้แก่นิสิตแพทย์ ในขณะเดียวกัน ยังขยายพื้นที่การเรียนรู้ ทางแพทยศาสตรศึกษาและศึกษาศาสตร์ให้กว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการเรียนรู้ระหว่างการเรียนการสอนแบบการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงกับ
การเรียนการสอนแบบเดิมของนิสิตแพทย์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นิยามศัพท์เฉพาะ
การเรียนการสอนแบบเดิม คือ การจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนอาศัยการบรรยายเป็นองค์ประกอบหลักในหัวข้อการช่วย
คลอดท่ าก้ น โดยมี สื่ อ การเรีย นการสอนประกอบที่ ด้ว ย โปรแกรม Microsoft PowerPoint โปรเจคเตอร์ แ ละการเรีย น
การสอนไม่มีการสอดแทรกการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงและ E-learning ในรายวิชา
การเรียนการสอนแบบจำลองสถานการณ์เสมือนจริง คือ วิธีการสอนที่ใช้สถานการณ์จำลองในห้อง Simulation
ในหัวข้อการช่วยคลอดท่าก้น เป็นองค์ป ระกอบหลัก ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยผู้สอน
กำหนดให้ผู้เรียนลงไปปฏิบัติตาม Role Play ทีถ่ ูกกำหนดขึ้น

ระเบียบวิธีวิจัย
1. รูปแบบการศึกษา เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) โดยคณะผู้วิจัยได้รับอนุญาตในการ
ทำวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หมายเลขโครงการ 1/2562 ซึง่ กรณีศึกษาการ
ช่วยคลอดท่าก้น เป็นการบรรยายในหัวข้อพิเศษ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในรายวิชาและไม่มีผลต่อคะแนนหรือเกรด
ของนิสิตแพทย์แต่อย่างใด โดยนิสิตแพทย์ที่ร่วมวิจัยจะลงนามยินยอมเข้าร่วมการวิจัยทุกคน
2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 – 6 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช จำนวน 28 คน ที่ผ่านการเรียนการสอนรายวิชาสุขภาพและโรคของสตรี 1, 2 และ 3 และเคยผ่านการหมุนเวียน
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ศึกษาและปฏิบัติงานตามคลินิกผู้ป่วยนอก ห้องคลอดและหอผู้ป่วยในแผนกสูติ – นรีเวชกรรม ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วย
3.1 แบบประเมินก่อนการทดสอบ (Pre-test) สำหรับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 28 คน ซึ่งออกแบบโดยอาจารย์
ผู้ควบคุมรายวิชาและผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยอาจารย์ทางด้านสูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา จำนวน 3 ท่าน
มีค่า IOC มากกว่า 0.5
3.2 แบบประเมินหลังการทดสอบ (Post-test) สำหรับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 28 คน ซึ่งออกแบบโดยอาจารย์
ผู้ควบคุมรายวิชาและผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยอาจารย์ทางด้านสูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา จำนวน 3 ท่าน
มีค่า IOC มากกว่า 0.5
3.3 แบบสำรวจความคิดเห็นของนิสิตแพทย์ต่อรูปแบบการเรียนการสอน สำหรับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 28 คน
ซึ่ ง ออกแบบโดยอาจารย์ ผู้ ค วบ คุ ม รายวิ ช าและผ่ า นการตรวจสอบความตรงของเนื้ อ หาโดยอาจารย์ ท างด้ า น
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จำนวน 3 ท่าน มีค่า IOC มากกว่า 0.5
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 นิสิตแพทย์ชั้นคลินิกปี 5 – 6 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ฝึกปฏิบัติหัตถการทางสูติศาสตร์-นรีเวชกรรม หัวข้อพิเศษในรูปแบบการคลอดท่าก้น (Breech Delivery) เข้ารับการ
ประเมินประสิทธิผลก่อนการเรียนรู้ ตามหลักเกณฑ์ประเมินแบบ Objected Structured Clinical Examination (OSCE)
จากนั้นแบ่งผู้เข้าร่วมวิจัยเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่ม 1 เข้ารับการเรียนการสอนแบบเดิม กลุ่ม 2 เข้ารับการเรียนการสอนแบบการ
จำลองสถานการณ์เสมือนจริง จากนั้นผู้เข้าร่วมวิจัยทั้ง 2 กลุ่ม เข้ารับการประเมินประสิทธิผลหลังการเรียนรู้ ตามหลักการของ
OSCE
4.2 นิสิตแพทย์ชั้นคลินิกปี 5 – 6 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ทั้งสองกลุ่ม ทำแบบประเมินความคิดเห็น ทั้งด้าน ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความพึงพอใจและความมั่นใจ
4.3 ขั้นสรุปผล ภายหลังการทดสอบในสถานการณ์จำลองเสมือนจริงและการเรียนการสอนแบบเดิม ผู้วิจยั
รวบรวมคะแนนด้านทักษะและความสามารถทางคลินิกและแบบสอบถามความคิดเห็น พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย คะแนนตาม Checklist ก่อนและหลังการทดสอบในกลุ่มเดียวกัน โดยใช้สถิติ
ทดสอบที (Paired t-Test) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติวิลคอกซันและแมนวิทนีย์

ผลการวิจัย
ผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นนิสิตแพทย์ของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
จำนวนทั้งหมด 30 ราย โดยมี 2 รายที่ไม่ผ่านการเรีย นในรายวิชาสุขภาพและโรคของสตรี 1,2 และ 3 ทำให้เหลือนิสิตแพทย์
จำนวน 28 ราย แบ่ งเป็ น นิ สิ ต แพทย์ ชั้น ปี ที่ 5 จำนวน 14 ราย (ร้อ ยละ 50) และนิ สิ ต แพทย์ ชั้น ปี ที่ 6 จำนวน 14 ราย
(ร้อยละ 50) จากนั้นทำการสุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่ มการเรียนการสอนแบบเดิม 14 ราย (ร้อยละ 50) และกลุ่มการเรียนการสอน
แบบจำลองสถานการณ์ เสมื อนจริง 14 ราย (ร้อ ยละ 50) ลั กษณะทั่ ว ไปของผู้ เข้าร่วมการศึ กษา เป็ น เพศหญิ ง 12 ราย
(ร้อยละ 42.8) และเพศชาย 16 ราย (ร้อยละ 57.2) มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาสุขภาพและโรคของสตรี 1, 2 และ 3
ตั้งแต่ เกรด A ถึง C+
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จากการวิจั ย พบว่ าคะแนนด้ า นทั ก ษะและความสามารถทางคลิ นิ ก ในกลุ่ ม การเรี ย นรู้ แ บบเดิ ม ก่ อ นและหลั ง
การเรียนรู้ มีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.001) ได้แก่ ด้านการเตรียมผู้ป่วยและอุปกรณ์ การช่วยคลอดไหล่
การช่วยคลอดศีรษะ และคะแนนรวม แต่ในด้านการช่วยคลอดระดับ ขา การดูแลทารกหลังคลอดไม่ มีความแตกต่างกั น
ส่วนเวลาทีใ่ ช้ในการทดสอบลดลงอย่างมีนัยสำคัญ (p<0.001) ดังตารางที่ 1
คะแนนด้านทักษะและความสามารถทางคลินิกในกลุ่มการเรียนการสอนแบบจำลองสถานการณ์ เสมือนจริง พบว่า
หลังการเรียนรู้มีคะแนนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในทุกด้านของทักษะและความสามารถทางคลินิก ได้แก่ ด้านการ
เตรียมผู้ป่วยและอุปกรณ์ (p<0.001) การช่วยคลอดระดับขา (p=0.003) การช่วยคลอดไหล่ (p=0.002) การช่วยคลอดศีรษะ
(p=0.001) การดู แ ลทารกหลั งคลอด (p=0.007) ส่ วนคะแนนรวม (p<0.001) ส่ วนเวลาที่ ใช้ ในการทดสอบลดลงอย่า งมี
นัยสำคัญ (p<0.001)
ทัง้ นี้พบว่า การเรียนการสอนแบบจำลองสถานการณ์เสมือนจริง ช่วยปรับปรุงคะแนนด้านทักษะและความสามารถ
ทางคลินิกในด้านการช่วยคลอดระดับขา และการดูแลทารกหลังคลอดให้ดีขึ้น โดยแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มการเรียนการสอนแบบเดิม ซึ่งจะทำให้มีเกิดความปลอดภัยต่อมารดาและทารกหลังผู้เรียนได้ผ่านการเรียน
การสอนแบบจำลองสถานการณ์เสมือนจริง ในขั้นตอนการให้มารดาออกแรงเบ่งจนส่วนก้นและขาคลอดออกมาเองโดยไม่
ออกแรงดึง หากขาไม่ คลอดออกมาให้ ช่วยคลอดโดย Pinnard maneuver โดยใช้มือทาบไปตามกระดูกต้ นขาทารกและ
ดันบริเวณ Popliteal fossa ให้สะโพกกางออกและการนำทารกวางบนหน้าอกแม่ ใช้ลูกยางแดงดูด น้ำมูกในจมูกและปาก
ตัดสายสะดือและเช็ดตัว ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนด้านทักษะและความสามารถทางคลินิก
รายการ
1. การเตรียมผู้ป่วยและอุปกรณ์
2. การช่วยคลอดระดับขา
3. การช่วยคลอดไหล่
4. การช่วยคลอดศีรษะ
5. การดูแลทารกหลังคลอด
6. คะแนนรวม
7. เวลาที่ใช้ในการทดสอบ

กลุ่มการเรียนการสอนแบบจำลอง
กลุ่มการเรียนการสอน
สถานการณ์เสมือนจริง (n = 14)
แบบเดิม (n = 14)
ก่อนเรียนรู้
หลังเรียนรู้
p-value ก่อนเรียนรู้
หลังเรียนรู้ p-value
10.64±4.34
17.57±2.10
<0.001* 9.93±4.03 18.14±1.03 <0.001*
7.86±3.23
11.43±2.34
0.003*
7.86±3.23 10.00±2.78 0.082*
5(0;15)
25(20;30)
0.002**
5(0;15)
25(20;30) <0.001**
5(1.5;12.25) 25.5(23.75;28) 0.001** 5(0.5;12.75) 23.5(21;26) <0.001**
3(0;5)
5(5;5)
0.007** 3.93±1.49 4.71±0.726 0.102*
34.86±15.91 84.50±8.29
<0.001* 37.50±14.65 75.5±9.51 <0.001*
4.42±0.47
3.64±0.45
<0.001* 4.48±0.52
3.73±0.42
0.001*

mean ± SD
median (25;75 percentile)
* pair t-test
** Wilcoxon Signed Ranks Test

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนด้านทักษะและความสามารถทางคลินิกก่อนและหลังการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มของกลุ่มการ
เรียนการสอนแบบจำลองสถานการณ์เสมือนจริงและกลุ่มการเรียนการสอนแบบเดิมมีค่ามัธยฐาน (เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25;75)
เท่ากับ 33 (23.75;50.75) และ 37.5 (25;51.75) ตามลำดับ ซึ่งไม่มีความแตกต่างกัน แต่คะแนนด้านทักษะและความสามารถ
ทางคลินิกหลังการเรียนรู้ของกลุ่มการเรียนการสอนแบบจำลองสถานการณ์เสมือนจริงและกลุ่มการเรียนการสอนแบบเดิมมี
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ค่ามัธยฐาน (เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25;75) เท่ากับ 79.5 (76;86.50) และ 77 (68;81.75) ตามลำดับ ซึ่งมีความแตกต่างกั นอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.03 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนด้านทักษะและความสามารถทางคลินิก
คะแนนด้านทักษะและ
ความสามารถทางคลินิก
ก่อนการเรียนรู้
หลังการเรียนรู้

กลุ่มการเรียนการสอนแบบจำลอง
สถานการณ์เสมือนจริง (n = 14)
33 (23.75;50.75)
79.50 (76;86.50)

กลุ่มการเรียนการสอน
แบบเดิม (n = 14)
37.50 (25;51.75)
77 (68;81.75)

P-value*
0.55
0.03

median (25;75 percentile)
* Mann Whitney U-test

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มการเรี ยนการสอนแบบจำลองสถานการณ์เสมือน
จริง มีความเห็นว่าการเรียนการสอนแบบจำลองสถานการณ์เสมือนจริง จะช่วยด้านความรู้ ความเข้าใจที่นำไปประยุกต์ใน
ปฏิบัติงานจริง สามารถพัฒนาทักษะทางคลินิกได้ เร็วขึ้นและถูกต้อง ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำหัตถการ และรู้สึกพึงพอใจ
ภาพรวมต่อการสอน มากกว่ากลุ่มการเรียนการสอนแบบเดิม ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของนิสิตแพทย์ต่อรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ
ด้านทักษะการทำหัตถการ
ด้านความมั่นใจในการทำหัตถการ
พึงพอใจภาพรวมต่อการเรียนการสอน

กลุ่มการเรียนการสอนแบบจำลอง
สถานการณ์เสมือนจริง (n = 14)
จำนวน
ร้อยละ
14
100
14
100
14
100
14
100

กลุ่มการเรียนการสอน
แบบเดิม (n = 14)
จำนวน
ร้อยละ
9
64.3
8
57
7
50
8
57

อภิปรายผลการวิจัย
สำหรับการเรียนการสอนสาขาแพทยศาสตร์ ที่มีลักษณะของความเป็นวิชาชีพและมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของ
มนุษย์ การเรียนการสอนแบบจำลองสถานการณ์เสมือนจริงจึงเป็นทางเลือกที่ดี สำหรับการพัฒนานิสิตแพทย์ให้มีความพร้อม
ต่อการรักษาผู้ป่วย ซึ่งการเรียนการสอนแบบจำลองสถานการณ์เสมือนจริงนั้น เป็นการเรียนการสอนที่อาศัยองค์ประกอบของ
สถานการณจำลองและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นให้มี ลักษณะเหมือนจริง เพื่อให้นิสิตแพทย์ไดฝึก
ปฏิบัติการวิเคราะห์ ตัดสินใจและการแกปัญหาในสถานการณที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด ดังนั้น หากเมื่อเปรียบเทียบ
การเรียนการสอนแบบจำลองสถานการณ์เสมือนจริงกับการเรียนการสอนแบบเดิมซึ่งเน้นการบรรยายโดยอาจารย์แพทย์ผู้สอน
เพียงอย่างเดียว จึงส่งผลให้ประสิทธิผลทางการเรียนรู้ของนิสิตแพทย์มี ความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ Pamela Jeffries & John Clochesy (2012) และ Janet Landeen & Pamela Jeffries (2008) ที่อธิบาย
ว่าการเรีย นการสอนแบบการจำลองสถานการณ์ เสมื อ นจริง จะช่ วยให้ ผู้ เรีย นเกิ ด การเรีย นรู้ต ามวั ต ถุป ระสงค์ ที่ ก ำหนด
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เมื่อผู้เรียนลงไปปฏิบัติในสถานการณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในสถานการณ์จำลองนั้น ๆ จะส่งผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้เรียน เฉกเช่นเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง
อีกทั้ง จากผลการวิจัยยังสอดรับกับผลงานของ Nitin Joseph และคณะ (2015) ที่อธิบายว่าการเรียนรู้ของนิสิต
แพทย์ในศูนย์ฝึกทักษะทางหัตถการจำลอง จะส่งผลให้นิสิตแพทย์ ได้รับประสบการณ์ เสมือนจริง อันจะนำไปสู่ผลสั มฤทธิ์
ทางการศึกษาที่มีประสิทธิผลมากกว่ารูปแบบการเรียนรู้ในลักษณะอื่น ๆ รวมทั้ง ช่วยให้นิสิตแพทย์สามารถปรับตัวก่อนที่จะ
เผชิญกับสถานการณจริงในเรื่องความเครียดและความกลัวต่อการรักษาผู้ป่วย ในขณะเดียวกัน ผลงานของ Marie-Aude Piot
และคณะ (2018) ยังอธิบายว่าในการเรียนการสอนทางสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการหัตถการจำลองทางคลินิก
หรือ ห้อง Simulation คือ อุปกรณ์ทางการศึกษาหลักที่สนับสนุนให้นิสิตแพทย์เข้าใจบริบทและคุณลักษณะการทำงานของ
ความเป็นแพทย์มากขึ้น โดยนิสิตแพทย์ที่เคยฝึกปฏิบัติในห้อง Simulation จะมีแนวโน้มอัตราความมั่นใจในการรักษาผู้ป่วย
มากกว่านิสิตแพทย์กลุ่มอื่น ๆ รวมไปถึง ผลงานของ Bharath Chakravarthy และคณะ (2011) ได้อธิบายว่า กระบวนทัศน์ที่
เปลี่ยนไปของการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ได้ส่งเสริมให้ ห้อง Simulation มีบทบาทมากขึ้นในระบบการศึกษาของ
โรงเรียนแพทย์ทั่วโลก ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์ที่มี ประสิทธิผลในแง่มุมของการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตแพทย์ก่อนการ
ทดสอบและช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจริงในหอผู้ป่วย เป็นต้น
นอกจากนี้ จากลักษณะจุดเน้นของการเรียนการสอนแบบจำลองสถานการณ์เสมือนจริงที่อาศัยบทบาทสมมติของ
นิสิตและอาจารย์แพทย์ในสถานการณ์จำลอง ผ่านการฝึกปฏิบัติหัตถการทางคลินิกร่วมกับหุ่นจำลองและเครื่องมือทางการ
แพทย์นั้น ยังสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่นิสิตแพทย์ได้ในระดับมาก สอดคล้องกับ สมจิตต์ สินธุชัย และ กันยารัตน์
อุบลวรรณ (2560) ที่นำเสนอว่าการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ จะมีความใกล้เคียงกับการทำงานมากที่สุด โดยที่อาจารย์แพทย์
สามารถสะท้ อ นแนวคิ ด และให้ ค ำแนะนำได้ ต ลอดระยะเวลา จึ งทำให้ นิ สิ ต แพทย์ มี ค วามมั่ น ใจและพึ งพอใจ รวมทั้ ง
ยังสอดคล้องกับลีลาการเรียนรู้ของนิสิตแพทย์ในยุคปัจจุบัน กล่าวคือ ตามแนวคิดของ VARK นิสิตแพทย์จะมีความชื่นชอบ
รูปแบบการเรียนรู้แบบปฏิบัติหรือเคลื่อนไหวมากกว่าการบรรยายในชั้นเรียนแบบปกติ (สมฤทัย ขำสาคร, อรุณยุพา ขันติยะ,
กรวิทย์ อัครบัณฑิตสกุล และ ชัยกิจ อุดแน่น, 2562) (ทรงทรรศน์ จินาพงศ์, สุริยา จันทนกูล และ อานนท์ คงสุนทรกิจกุล ,
2561) เป็นต้น

สรุปผลการวิจัย
เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลการเรียนรู้ของการเรียนการสอนแบบเดิมกับการเรียนการสอนแบบจำลองเหตุการณ์
เสมือนจริง พบว่าการเรียนการสอนแบบจำลองฯ สามารถช่วยให้นิสิตแพทย์มีประสิทธิผลของการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้
ชัดเจน ในขณะเดียวกัน ผู้เรียนยังเกิดความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก อีกเช่นกัน ทั้งนี้ รูปแบบการเรียนการสอนแบบจำลอง
สถานการณ์เสมือนจริงทางการแพทย์ ที่ผู้สอนเป็นผู้กำหนดสถานการณ์จำลองขึ้น จะส่งเสริมให้นิสิตแพทย์เกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชาที่กำหนดไว้ โดยนิสิตแพทย์จะมีโอกาสฝึกปฏิบัติการและวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาที่มีความใกล้เคียง
กับสถานการณ์ที่เป็นจริงมากที่สุด อันจะนำไปสู่การตัดสินใจปฏิบัติต่อผู้ป่วยในสถานการณจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยต่อไปในอนาคต
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. จากผลการวิจัย ผู้บริหารและอาจารย์แพทย์ควรสนับสนุนให้เพิ่มการเรียนการสอนแบบการจำลองสถานการณ์
เสมือนจริงที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ TakSET ในรายวิชาชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อให้นิสิตแพทย์เกิดความมั่นใจ
ในการนำความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจปฏิบัติต่อผู้ป่วยในสถานการณจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมไปถึงเป็นการ
เตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตแพทย์ในการทดสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ขั้นตอนที่ 3 (NL 3) ในอนาคต
2. ผู้บริหารควรผลักดันนโยบายหรือมาตรการในการส่งเสริมให้อาจารย์แพทย์ทุกสาขาวิชาเข้าใจถึงประโยชน์และมี
ความสนใจที่จะสอนนิสิตแพทย์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงเป็นฐาน
3. นอกเหนือจากการเรียนการสอนแบบจำลองสถานการณ์ เสมือนจริงของนิสิตแพทย์ในศูนย์ฝึกอบรมฯ TakSET
ผู้บริหารและอาจารย์แพทย์ควรขยายผลการฝึกปฏิบัติทางหัตถการทางคลินิกรูปแบบต่าง ๆ ไปยังกลุ่มบุคลากรสหวิชาชีพของ
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อาทิ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน นักกายภาพบำบัด เป็นต้น
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนสาขาการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในปัจจุบันมีหลากห ลายรูปแบบ
อาทิ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน, การเรียนรู้การเรียนรู้เชิงรุกและการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน เป็นต้น ดังนั้น จึงควรศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิผลการเรียนรู้ระหว่างการเรียนการสอนแบบจำลองสถานการณ์เสมือนจริงกับการเรียนการสอนรูปแบบ
อื่น ๆ
2. การเรียนการสอนแบบจำลองสถานการณ์ เสมือนจริง นอกเหนือจากการฝึกปฏิบัติในการคลอดท่าก้น ซึ่งเป็น
การฝึกปฏิบัติหัตถการทางสูติศาสตร์ -นรีเวชกรรมของงานวิจัยนี้ ยังมีการฝึกปฏิบัติหัตถการทางคลินิกและสาขาวิชาอีกหลาย
กรณี เช่น ภาวะ Early post-partum hemorrhage ทางสูติ – นรีเวชกรรม, ภาวะ AF ทางอายุรศาสตร์ และภาวะ ATLS
ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นต้น ที่สามารถนำมาฝึกปฏิบัติและศึกษาประสิทธิผลของการเรียนรู้ได้
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อว่าด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนจำนวน 291 คน จากโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครื่องมือ
สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามความเชื่อว่าด้วยความรูว้ ิทยาศาสตร์ที่ถูกพัฒนาโดย Conley และคณะ (2004)
จำนวน 26 ข้อ ซึ่งมีสี่มิติ ได้แก่ แหล่งความรู้ ความแน่นอนของความรู้ พัฒนาการของความรู้ และการอ้างเหตุผล ใช้สถิติ
เชิงพรรณนา วิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประกอบกับสถิติเชิงอนุมาน
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเพศกับความเชื่อเกี่ยวกับความรู้และที่มาของความรู้โดยใช้การทดสอบ T ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนมีความเชื่อในมิติการอ้างเหตุผลในระดับเชิงซ้อนมากกว่ามิติอื่น ๆ และไม่พบความแตกต่างระหว่างเพศใน
สามมิติได้แก่ แหล่งความรู้ ความแน่นอนของความรู้ และการอ้างเหตุผล ในมิติพัฒนาการของความรู้พบว่านักเรียนชายมี
ความเชื่อเชิงซ้อนสูงกว่านักเรียนหญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=.05)
คำสำคัญ: ความเชื่อว่าด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์, นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

Abstract
This study was to explore students’ epistemic beliefs in learning science. There were 291 Thai
high school students participated. The average age of the participant was 17 years old. They were from
different school areas over Northeastern regional of Thailand. The Scientific Epistemological Beliefs
(SEBs) Questionnaire by Conley et.al. (2004) was used for probing the participants’ epistemic beliefs in
science. The Descriptive statistics were used to analyze by considering to mean and standard deviation.
To analyze the gender difference, the t-test analysis was conducted. The result shown that the scores
of dimensions of ‘justification’ and ‘development’ were high. That is, most of students held complex
beliefs, but ‘source’ and ‘certainty’ dimensions have still high scores. It maybe due to having the
students’ simple beliefs in science. However, boys tend to have beliefs the science knowledge is
uncertainty more than girls in statically (p=.05)
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บทนำ
ความเชื่อว่าด้วยความรู้ (Epistemic beliefs) มีอิทธิพลต่อกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน (Ryan, 1984) ความ
มีความสัมพันธ์กับความสามารถทางการเรียน (Hofer, 2000) ยุทธศาสตร์และทัศนคติต่อการเรียนรู้ (Edmonson &
Novak, 1993) และการรับรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ (Tsai, 2000) แนวคิดและการ
รับรู้ถึงความสามารถของตนเองในการเรียนวิทยาศาสตร์ (Tsai, Liang & Lin, 2011) ความสามารถในการโต้แย้งทาง
วิ ท ยาศาสตร์ (Nussbaum, Sinatra & Poliquin, 2008) ตลอดจนการให้ เ หตุ ผ ลทางวิ ท ยาศาสตร์ (Hotulainen, &
Telivuo, 2014) นอกจากนี้ Duschl (2008) ได้สังเคราะห์การวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และจัดออกเป็นสาม
กลุ่ม ได้แก่ (1) ศึกษาแนวคิดและกระบวนการสร้างแนวคิดวิทยาศาสตร์ “นักเรียนเรียนรู้อะไร” (2) ศึกษากรอบความรู้
และที่มาของความรู้ “นักเรียนมีเกณฑ์ที่นับสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นความรู้” และ (3) กระบวนการเชิงสังคม “นักเรียนสื่อสาร
และแสดงแนวคิด หลักฐานและคำอธิบาย” นอกจากนี้กรอบการประเมินโครงการความร่วมมือนานาชาติหรือ PISA ซึ่งมุ่ง
ประเมินการรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ในฐานะเป้าหมายหลักของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระบุ
กรอบสามด้า นซึ ่ งมิ ได้ ใ ห้ ค วามสำคั ญกั บ ความรู ้ ใ นเนื ้ อ หา (Content knowledge) แต่ ย ั งมี ค วามรู้ เ ชิงกระบวนการ
(Procedural knowledge) และความรู้ว่าด้วยความรู้ (Epistemic knowledge) นั่นคือ ความเชื่อของผู้เรียนมีความ
เชื่อมโยงกับกระบวนการเรียนรู้ในมิติอื่น ยกตัวอย่างในการศึกษาของ Nussbaum et al., (2008) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความเชื่อว่าด้วยความรู้กับบทบาทการโต้แย้งในการเรียนวิทยาศาสตร์ในนักศึกษาพบความเชื่อว่าด้วยความรู้ของ
นักศึกษามีความเชื ่อ มโยงกั บบทบาทการโต้ แย้ งในชั ้นเรียน โดยนักศึกษาที่ม ีความเชื ่อ แบบสัมพัท ธ์ (relativist) มี
ปฏิสัมพันธ์และโต้แย้งได้มากกว่านักเรียนที่มีความเชื่อแบบพหุลักษ์ (multiplist) ดังนั้น การตรวจสอบความเชื่อว่าด้วย
ความรู้ของนักเรี ยนจึงมีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจมุมมอง ความเชื่อของนักเรียนต่อความรู้และการเรียนรู้ ซึ่ง
สัมพันธ์กับมิติการเรียนรู้อื่น นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูเข้าใจผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้เหมาะกับนักเรียนพื้นฐานความ
เชื่อของนักเรียนแต่ละคน
มี ก ารวิ จ ั ย ในต่ า งประเทศจำนวนมากเกี ่ ย วกั บ ความเชื ่ อ ว่ า ด้ ว ยความรู ้ และยั งชี ้ ว ่ า ความเชื ่ อ เหล่ า นี ้ มี
ความสัมพันธ์กับบริบทของนักเรียนแต่ละสังคม Yang (2016) ศึกษาความเชื่อในบริบทวัฒนธรรมที่แตกต่างกันสาม
ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ตุรกี และไต้หวัน พบว่าในสังคมที่มีรากเหง้าวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน คือ
ไต้หวันและตุรกี ผู้เรียนจะค่อนข้างเชื่อความรู้ที่ผ่านผู้มีอำนาจ ในขณะที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ชน
ชาติที่สั้นกว่า นักเรียนจะมีความโดดเด่นในด้านความเชื่อเชิงซ้อนในความรู้ (Complex beliefs) เมื่อพิจารณาในบริบท
สังคมไทยยังขาดแคลนการวิจัยด้านนี้ มีเพียงการวิจัยของ Takoyashi, Piti, and Brian (2012) ที่ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความเชื่อว่าด้วยความรู้กับประสบการณ์การเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย แต่ในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแทบไม่พบการศึกษาประเด็นความเชื่อกับปัจจัยด้านการเรียนรู้อื่น ๆ โดยเฉพาะการเรียนวิทยาศาสตร์
บทความนี้จึงเป็นการเสนอผลการศึก ษาความเชื่อ ว่าด้ วยความรู้ใ นการเรีย นวิ ทยาศาสตร์ข องนักเรี ยนในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ความเชื่อว่าด้วยความรู้
ญาณวิทยา (Epistemology) เป็นสาขาหนึ่งในวิชาปรัชญา (philosophy) ศึกษาเกี่ยวกับความรู้และการได้มา
ซึ่งความรู้ บ่อเกิดของความรู้ และรวมถึงมนุษย์มีวิธีการเข้าถึงความรู้เหล่านั้นได้อย่างไร ในขณะที่การศึกษาความเชื่อ
เกี่ยวกับความรู้และที่มาของความ เกี่ยวข้องในสาขาจิตวิทยา (Psychology) เป็นความเชื่อของบุคคลต่อธรรมชาติ ของ
ความรู้และการได้มาซึ่งความรู้ (nature of knowledge and nature of knowing belief)
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ภายหลัง William Perry, Jr. (1968) ในฐานะหัวหน้าทีมวิจัยทำการศึกษาเก็บข้อมูลระยะยาวของนักศึก ษา
ระดับปริญญาตรีแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดตลอดการเรียนสี่ปี พบว่านักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าองค์
ความรู้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และจะถูกสอนจากผู้มีความรู้หรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ เมื่อพวกเขาได้เรียนในชั้นปีที่สูงขึ้น
ความเชื่อจะค่อย ๆ เปลี่ยนไปในทิศทางที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เริ่มมองเห็นว่าความรู้นั้นมีสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์และสามารถให้เหตุผลที่ดีน่าเชื่อถือกว่าเดิม (Schommer, 2004) ซึ่ง Perry จึงสร้างข้อโต้แย้งว่าในเบื้องต้น
นักศึกษาจะมีความเชื่อซึ่งถูกเรียกว่านักคิดแบบคู่ (dualistic thinker) ความรู้จะได้ต้องได้รับมาจากผู้รู้เท่านั้น ในแง่นี้จึงมี
ความรู้ที่ถูกและผิดที่สามารถแบ่งแยกได้อย่างเด็ดขาด หลังจากที่ได้เรียนรู้จนถึงปีการศึกษาสุดท้าย พวกเขาจะมีความเชื่อ
อีกแบบหนึ่ง ซึ่ง Perry เรียกว่านักคิดแบบสัมพัทธ์ มุ่งมั่น (committed relativistic thinker) มองว่าความรู้ไม่ได้ มี
ลักษณะสัมบูรณ์แต่สัมพัทธ์อย่างแยกไม่ออกจากผู้เรียน ประสบการณ์และโลกทัศน์ของผู้สร้างความรู้มีผลต่อความรู้ที่ถูก
สร้างขึ้น อย่างไรก็ตามพัฒนาการความเชื่อตามทฤษฎีของ Perry เป็นกลไกที่สอดรับกับแบบแผนพัฒนาการตามทฤษฎี
ของ Piaget ซึ่ง Perry ได้หยิบยืมวิธีการอธิบายของ Piaget เกี่ยวกับภาวะเสียสมดุลทาง (Cognitive disequilibrium)
มาใช้กับทฤษฎีของเขาเอง กล่าวคือบุคคลจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อของตนเมื่อได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งภายนอกและ
ตอบสนองต่อประสบการณ์ในลักษณะของการปรับประสานเข้ากับโครงสร้างทางความเชื่อเดิมที่มีอยู่ Perry (1970)
กำหนดความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับความรู้และการรู้ออกเป็น 9 ตำแหน่ง ใน 4 กลุ่ม ได้แก่ ทวินิยม (Dualism), พหุนิยม
(Multiplicity), สัมพัทธนิยม (Relativism) และสัมพัทธนิยมเชิงวิพากษ์ (Commitment within relativism) นอกจากนี้
Kuhn (1991) เสนอขั้นพัฒนาการความเข้าใจเกี ่ยวกั บความรู ้และที่มาของความรู ้ (Epistemic understanding) ซึ่ง
สอดคล้องกับโมเดลของ Perry (1970) เริ่มจากความเชื่อสัมบูรณ์นิยม (Absolutist) ความรู้รอการค้นพบจากโลกภายนอก
ความรู้เป็นภววิสัย (objectivity) พหุนิยม (Multiplist) ความรู้นับเป็นเพียงความคิดเห็น เริ่มมองเห็นว่าความรู้เป็นอัตวิสัย
(subjectivity) และวิพากษ์นิยม (Evaluativist) แม้ว่าบุคคลจะรับรู้สิ่งเดียวกัน แต่ย่อมมีความเข้าใจต่อสิ่งนั้นแตกต่างกัน
ไปตามประสบการณ์ ตามความเชื ่อ แบบพหุ นิ ยม แต่ ป ระเมิน ค่ านิ ยมเรีย กร้ อ งไปอีก ว่า การเรี ยนรู ้ค ือ การประเมิน
(Judgement) ความคิดเห็นเหล่านั้นด้วยหลักฐานและการให้เหตุผล
การเปลี่ยนแปลงความเชื่อว่าด้วยความรู้ของบุคคลตามทฤษฎีของ Perry จึงเป็นการกลไกเชิงพัฒนาการ
(Developmental) หลังจากข้อเสนอของ Perry ได้ตีแผ่ในวงวิชาการโดยเฉพาะสาขาจิตวิทยาการศึกษา มีนักวิชาการ
สนใจศึกษามากขึ้นเป็นลำดับ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ศึ กษาในแง่ของพัฒนาการ (Development)
(Perry, 1970; Belenky, 1986; Baxer Magolda, 1992; King and Kitchener, 1994; Kuhn, 1991) และกลุ่มที่ศึกษา
ในแง่ของมิติ (Dimension) (Shommer, 1990; Hofer and Pintrich, 1997)
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Perry
(Intellectual and
ethical development)
ทวินิยม (Dualism)
พหุนิยม (Multiplicity)
สัมพัทธนิยม (Relativism)
สัมพัทธนิยมเชิงคุณค่า
Commitment within
relativism

Belenky et al.
(Women’s way of
knowing)
นิ่งเงียบ (Silence)
ความรู้รับมา (Received
knowledge)
ความรู้อัตนัย (Subjective
knowledge)
ความรู้เชิงกระบวนการ
(Procedural knowledge)
- การรู้แบบเชื่อมโยง
(Connected knowing)
- การรู้แบบแยกส่วน
(Separate knowing)
Constructed knowledge

Baxter Magolda
(Epistemological
reflection)
การรู้แบบสัมบูรณ์ (absolute
knowing)
การรู้แบบเฉพาะกาล
(Transitional knowing)
การรู้แบบอิสระ
(Independent knowing)
การรู้แบบมีบริบท
(Contextual knowing)

King and Kitchener
(Reflective judgment)
การคิดก่อนการสะท้อนกลับ
(Pre-reflective thinking)

การคิดกึ่งการสะท้อนกลับ
แนวพหุนิยม
(Quasi-reflective thinking) (Multiplists)
การคิดเชิงสะท้อนกลับ
(Reflective thinking)

ตารางที่ 1 โมเดลเชิงพัฒนาการ (Dimension) ของความเชื่อว่าด้วยความรู้ในวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ (Hoffer, 1997)
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Kuhn
(Argumentative
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ต่อมามีการศึกษาความเชื่อว่าด้วยความรู้มากขึ้น แผ่ขยายออกไปในวงการศึกษากว้างขวาง ทำให้มีนักวิจัยส่วน
หนึ่งเสนอแนวทางการศึกษาความเชื่อว่าด้วยความรู้ในมุมมองมิติ (Dimension) แนวทางแรก Schommer (1990) มี
แนวคิดว่า ความเชื่อของบุคคลต่อความรู้และที่มาของความรู้ มีความเป็นระบบมากกว่าเป็นความเชื่อที่เป็นอิสระจากไม่มี
เลย (less) จนถึ ง มี ม าก (more) ซึ ่ ง Shommer ได้ เ สนอระบบความเชื ่ อ 5 ด้ า น ได้ แ ก่ ความรู ้ เ ชิ ง เดี ่ ย ว (Simple
Knowledge) เป็นความรู้ที่เกิดจากการสะสมข้อความรู้และข้อเท็จจริงที่ไม่ต้องตั้งข้อสงสัย ความรู้ที่แน่นอน (Certainty
knowledge) เป็นความรู้ที่สัมบูรณ์ไม่เปลี่ยนแปลง ผู้มีอำนาจรอบรู้ (Omniscient authority) เป็นผู้มีอำนาจเข้าถึง
ความรู้ได้มากที่สุด การเรียนรู้ได้ ฉับไว (Quick Learning) การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหรือไม่เกิดการเรียนรู้เลย และ
ความสามารถโดยธรรมชาติ (Innate ability) เป็นความสามารถของบุคคลที่จะเข้าถึงความรู้ที่ไม่ผันแปรแล้ว หลังจากนั้น
เกิดแนวทางที่สอง Hofer and Pintrich (1997) เสนอว่าควรแบ่งมิติความเชื่อออกเป็นสองประเภท ได้แก่ หนึ่ง ธรรมชาติ
ของความรู้ (Nature of Knowledge) ประกอบด้วยสองมิติ คือ ความแน่นอนของความรู้ (Certainty of knowledge)
ความรู ้ ม ี ค วามแน่ น อนไม่ ผ ั น แปรหรื อ มี พ ั ฒ นาอยู ่ อ ย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง และความเรี ย บง่ า ยของความรู ้ (Simplicity of
knowledge) ความรู้มีความสัมบูรณ์หรือสัมพัทธ์ สอง ธรรมชาติของการรู้หรือการได้มาซึ่งความรู้ (Nature of knowing)
ประกอบด้วย แหล่งที่มาของความรู้ (Source of knowing) ความรู้มาจากผู้อำนาจนิยามความรู้หรือสามารถถูกท้าทายได้
และมิติการประเมินความรู้ (Justification of knowing) ความรู้สามารถเรียนรู้เอาได้ด้ว ยกระบวนการคิดเชิงวิพ ากษ์
การวิจัยที่ทบทวนข้างต้นนั้นเป็นการเสนอให้เห็นความเป็นมาของการศึกษาความเชื่อว่าด้วยความรู้แบบทั่วไป
(General domain) ในด้ า นของการวิ จ ั ย ด้ า นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ การศึ ก ษาของ Conley, Pintrich, Vekiri, and
Harrison (2004) ถือเป็นการบุกเบิกความเชื่อว่าด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนากรอบและแบบวัดความเชื่อ
เกี่ยวกับความรู้และที่มาของความรู้ในแบบจำเพาะการเรียนวิทยาศาสตร์ (Specific domain) ซึ่งพัฒนาต่อเนื่องจากกรอบ
ของ Pintrich สองด้าน ได้แก่ ธรรมชาติของการรู้ ประกอบด้วย มิ ติแหล่งที่มาของการรู้ (Source of knowing) ความรู้
วิทยาศาสตร์มาจากผู้มีอำนาจหรือผู้เชี่ยวชาญ มิติการอ้างเหตุผล (Justification of knowing) ความรู้วิทยาศาสตร์มาจาก
การให้เหตุผลและประเมินจากหลักฐาน และธรรมชาติของความรู้ ประกอบด้วย มิติความแน่นอนของความรู้ (Certainty
of knowledge) ความรู้วิทยาศาสตร์มีคำถูกที่ถูกต้องเพียงหนึ่งคำตอบ พัฒนาการของความรู้ (Development of
knowledge) ความรู้วิทยาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา ซึ่งในการวิจัยนี้ใช้กรอบในงานวิจัยของ Conley et.
al (2004) เพื่อสำรวจความเชื่อเกี่ยวกับความรู้และที่มาของความรู้ของนักเรียนจำเพาะการเรียนวิทยาศาสตร์
ความเชื่อในการศึกษานี้ไม่ได้หมายถึงความเชื่อในทางศาสนาหรือสิ่งลี้ลับ หากแต่เป็นความเชื่อของบุคคลต่อ
ธรรมชาติของความรู้ และการได้มาซึ่งความรู้ โดยเฉพาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความเชื่อจึงอาจ เทียบได้กับกรอบ
ความคิด (Mindset) ซึ่งย่อมมีอิทธิพลต่อท่าที การแสดงออก หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของบุคคลนั้นด้วย
ดังนั้นการทำความเข้าใจความเชื่อว่าด้วยความรู้มีประโยชน์ทั้งสำหรับนักเรียนและครูผู้สอน นักเรียนจะได้ทำความเข้าใจ
และตรวจสอบกรอบความคิด ความเชื่อของตนเอง เพราะโดยปกติแล้วแม้ว่ามนุษย์มักทำสิ่งใดไปภายใต้อิทธิพลของความ
เชื่อก็ตาม แต่มิติทางความเชื่อกลับไม่ค่อยได้รับการตระหนักถึง ยกตัวอย่าง เช่น เด็กชาย ก. เป็นนักเรียนคนหนึ่งซึ่งตั้งใจ
เรียน ทุกครั้งที่ครูบรรยายและเขียนเนื้อหาวิชาบนกระดาน เขาจะตั้งใจฟังและจดตามอย่างขะมักเขม้น แต่ในภายหลังครูมี
การปรับเปลี่ยนแนวทางการสอน มีการให้นักเรียนทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นกิจกรรมการแก้ปัญหาซึ่งต้องใช้ความคิดการ
อภิปราย และการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเอง สำหรับกิจกรรมการเรียนลักษณะนี้ เด็กชาย ก. กลับรู้สึกว่านี่ ไม่ใช่การ
เรียน มีแนวคิดมากกมายเกิดขึ้นทั้งจากการค้นคว้าและการเสนอของเพื่อนๆในชั้น แต่ครูกลับไม่ได้บอกว่าแบบใดที่ถูกต้อง
จะเห็นว่าแนวทางการสอนอย่างหลังสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัยมากกว่า การตรวจสอบความเชื่อของ
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นักเรียนจึงเป็นวิธีหนึ่งในการสะท้อ นเพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อนั้นให้สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัยซึ่งจะช่วยให้
นักเรียนได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ยิ่งไปกว่านั้นความเชื่อว่าด้วยความรู้ของนักเรียนเป็นข้อมูลอีกด้านหนึ่งที่จะช่วย
ครูผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องและปรับเปลี่ยนความเชื่อดังที่กล่าวไปแล้วนั้นด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อสำรวจความเชื่อว่าด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิธีดำเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง (Sample)
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 291 คน เพศหญิงจำนวน 223 คน
และเพศชายจำนวน 68 คน มีอายุเฉลี่ย 17 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย ซึ่งส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนขนาดกลางถึงขนาดใหญ่พิเศษ โดยกำหนดพื้นในเก็บข้อมูลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ที่ผู้วิจัยส่วนใหญ่อาศัยอยู่และสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือในการวิจัย (Instrument)
ในการศึ ก ษานี้ ใ ช้ แ บบสำรวจ Scientific Epistemological Beliefs questionnaire ของ Conley et al.
(2004) มาตรวั ด แบบลิเ คิร ์ ท สเกล 5 ระดั บ เพื ่ อ วั ด ความเชื ่อ ว่ า ด้ ว ยความรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ต ามกรอบว่ าความรู้
วิทยาศาสตร์มาจากสิ่งภายนอก มีความแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง หรือมีธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงได้ เพียงแต่คงทนอยู่ช่วง
ระยะหนึ่ง ความรู้วิทยาศาสตร์เกิดจากการลงมือปฏิบัติและใช้ความคิดไตร่ตรองตามเหตุผล ซึ่งแสดงรายละเอียดตาม
ตารางที่ 2 ผู้วิจัยได้หาคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย
โดยการทดลองและวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยใช้สูตรคำนวณสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbarch’s Alpha Coefficient) ซึ่งสะท้อนความคงเส้นคงวา
ของข้อคำถามจำนวนทั้งสิ้น 26 ข้อ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 มิติ ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า มิติแหล่งความรู้ มิติความแน่นอนของ
ความรู้ มิติการพัฒนาของความรู้ และมิติการอ้ างเหตุผล มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.76, 0.65, 0.76 และ 0.84
ตามลำดับ ซึ่งถือว่ายอมรับและสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการศึกษาวิจัยได้
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ผลการตอบแบบสอบถามของนักเรียนใช้สถิติเชิงพรรณนาและนำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูป
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้สถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเพศกับความเชื่อ
เกี่ยวกับความรู้และที่มาของความรู้ โดยใช้การทดสอบ T-test, Independent T-test

42

CMU Journal of Education, Vol. 4 No. 1 2020
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 2563

ภาพที่ 1 แนวโน้มความเชื่อว่าด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ระหว่างความเชื่อเชิงซ้อนและความเชื่อเชิงเดี่ยวในแต่ละมิติ

ในการแปรผลข้อมูลนั้น หากค่าเฉลี่ยคะแนนสำหรับมิติแหล่งความรู้ (Source) และ (Certainty) สูง แปรผลได้
ว่าความเชื่อว่าด้วยความรู้วิทยาศาสตร์โน้มไปแบบเชิงเดี่ยว (Simple beliefs) เชื่อในสิ่งที่ผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ บอกเท่านั้น
ว่าสิ่งใดเป็นความรู้ สิ่งใดถูกหรือผิด ดีหรือชั่ว และความรู้วิทยาศาสตร์มนั่ คง ไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาหรือปัจจัยอื่นใด
ในขณะหากค่าเฉลี่ยคะแนนสำหรับมิติพัฒนาการของความรู้ (Development) และ การอ้างเหตุผล (Justification) ต่ำ
แสดงว่ามีความเชื่อว่าด้วยความรู้โน้มไปในแบบเชิงซ้อนซ้อน (Complex beliefs) กล่าวคือ มีความเชื่อว่าความรู้เป็นส่งที่
บุคคลสร้างขึ้นภายในความความคิดด้วยเหตุผล หลักฐาน และความรู้ดังกล่าวมีการเปลีย่ นแปลงได้ (Yang, Chang, Chen
& Chen, 2016)
ตารางที่ 2 มิติของความเชื่อเกี่ยวความรู้และการรู้ และตัวอย่างข้อความ (Peer, & Atputhasamy, 2005)
ชื่อมิติ
แหล่งความรู้
(Source of knowing)
ความแน่นอนของความรู้
(Certainty of knowledge)
การพัฒนาของความรู้
(Development of knowledge)
การอ้างเหตุผล (Justification of
knowing)

คำอธิบาย
เชื่อว่าการรู้มิได้เกิดขึ้นภายในตัวผู้รู้ แต่ผู้รู้เป็น
ผู้รับความรู้มาจากสิ่งภายนอก ผู้มีอำนาจ
ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักวิทยาศาสตร์
เชื่อว่าความรู้มีเพียงสองด้าน ถูกและผิดเท่านั้น

ตัวอย่างข้อความ
ทุกคนจะต้องเชื่อในสิ่งที่
นักวิทยาศาสตร์กล่าว

ทุก ๆคำถามในวิทยาศาสตร์จะมี
คำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว
เชื่อว่าความรู้มิได้มีเพียงสองด้าน ผู้รู้สร้าง
ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์มีแนวคิด
ความรู้ขึ้นบนพื้นฐานประสบการณ์ของตน และ เกี่ยวกัปรากฎการณ์บางอย่างใน
ความรู้มีการเปลี่ยนแปลงได้
ธรรมชาติ แตกต่างไปจากอดีต
เชื่อว่าการรู้คือการลงมือปฏิบัติและผู้รู้ใช้
แนวคิด ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกิด
ความคิดไตร่ตรอง ให้เหตุผล พร้อมกับสร้าง
จากความใคร่รู้ และมนุษย์ใช้ความคิด
ความเข้าใจขึ้นมาได้
เพื่อทำความเข้าใจว่าธรรมชาติมีกลไก
ลการทำงานอย่างไร
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ผลการวิจัย
ความเชื่อเกี่ยวกับความรู้และการรู้ทางวิทยาศาสตร์
การวิจัยนี้สำรวจความเชื่อว่าด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จำนวน 291 คน ใช้แบบสอบถาม SEBs ของ Conley et al. (2004) โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ
พบว่า นักเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยความเชื่อว่าด้วยความรู้สูงสุด และต่ำสุดในมิติ การอ้างเหตุผล และพัฒนาการของความรู้
ความแน่นอนของความรู้ และแหล่งความรู้ ตามลำดับ ดังแสดงในตาราง ที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงจำนวน ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความเชื่อว่าด้วยความรู้ของนักเรียน
มิติ
แหล่งความรู้
ความแน่นอนของความรู้
พัฒนาการของความรู้
การอ้างเหตุผล

จำนวน
291
291
291
291

ค่าเฉลี่ย
3.09
3.20
3.97
4.24

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.67
0.67
0.59
0.58

ผลการวิจัยชี้ว่า นักเรียนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงในมิติการอ้างเหตุและพัฒนาการของความรู้ หรือมีความเชื่อ
เชิ ง ซ้ อ น (Complex beliefs) เชื ่ อ ว่ า ความรู ้ ไ ด้ ม าด้ ว ยการสร้ า งความเข้ า ใจด้ ว ยตนเองจากหลั ก ฐานการทดลอง
(experimentation) และหรือการสังเกต (Observation) และเชื่อว่าความรู้วิทยาศาสตร์ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลง ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นสิ่งที่ใช้อธิบาย ทำนายปรากฏการณ์ธรรมชาติได้เพียงช่วงเวลาจำเพาะเท่านั้น
หากมีคำอธิบายอื่นที่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือมากกว่าเดิม ชุมชนวิทยาศาสตร์มักจะยอมรับคำอธิบาย หรือความรู้ใหม่นั้น

เพศกับความเชื่อเกี่ยวกับความรู้และการรู้ทางวิทยาศาสตร์
หากพิจารณาความแตกต่างกันระหว่างบุคคล ซึ่งในบทความนี้ผู้วิจัยสนใจเปรียบเทียบลักษณะทางชีวภาพของ
นักเรียน เพื่อสำรวจว่าเพศแตกต่างกันส่งผลต่อความเชื่อว่าด้วยความรู้ทางวิท ยาศาสตร์หรือไม่ ผลการวิเคราะห์ค่าที
ระหว่างความเชื่อว่าด้วยความรู้วิทยาศาสตร์ทั้งสี่มิติและเพศ ผลการวิเคราะห์พบว่าส่วนใหญ่ ได้แก่ แหล่งความรู้ ความ
แน่นอนของความรู้ และการอ้างเหตุผล ไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ในมิติพัฒนาการของความรู้พบ
ความแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=.05) จากแนวโน้มของข้อมูลชี้ให้เห็นว่านักเรียนชาย
มีความเชื่อว่าด้านความเชื่อเชิงซ้อนเกี่ยวกับพัฒนาการของความรู้มากกว่าเพศหญิง ซึ่งค่าเฉลี่ยแยกตามเพศแสดงดังตาราง
ที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยความเชื่อเกี่ยวกับความรู้และที่มาของความรู้ทั้งสีม่ ิติ แยกตามเพศ
แหล่งความรู้
ชาย
หญิง

Mean

F

3.22
3.06

1.12

ความแน่นอนของความรู้

พัฒนาการของความรู้

Mean

Mean

3.30

3.17

F
0.38

p< .05
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4.13

3.92

F
0.03*

การอ้างเหตุผล
Mean
4.27

4.23

F
2.74
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยชี้นักเรียนส่วนใหญ่มีความเชื่อแบบเชิงซ้อน (Complex beliefs) ในมิติการอ้างเหตุผล (ค่าเฉลี่ย =
4.24) กล่าวคือนักเรียนมีความเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลผ่านกระบวนการให้เหตุผลบน
ประจักษ์พยาน ผลการศึกษาชี้ว่านักเรียนมีแนวโน้มจะเชื่อว่าความรู้วิทยาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่จะหยุดนิ่ง
(ค่าเฉลี่ย = 3.97) Conley et al. (2004) ชี้ว่าในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ ที่นักเรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัตกิ ารทดลองและ
เน้นการทำกิจกรรม (Hands-on) มีแนวโน้มมีความเชื่อที่ซับซ้อนในมิติการอ้างเหตุผลความรู้ อย่างไรก็ตามการศึกษานี้
ไม่ได้เปรียบเทียบความเชื่อว่าด้วยความรู้ระหว่างนักเรียนในชั้นเรียนดั้งเดิม (traditional instruction) และชั้นเรียนที่เน้น
การสืบเสาะ (inquiry instruction) นอกจากนี้ผลการศึกษานี้สะท้อนว่านักเรียนยังมีความเชื่อแบบเชิงเดี่ยวในมิติแหล่ง
ความรู้ (ค่าเฉลี่ย = 3.09) และความแน่นอนของความรู้ (ค่าเฉลี่ย = 3.20)
Tsai (2000) ชี้ว่านักเรียนที่มีความเชื่อเชิงซ้อนมีแนวโน้มที่จะมองว่าการสร้างความรู้ด้วยตนเองเป็นหัวใจของ
การเรี ย น (constructivist-oriented learning) แทนที ่ จ ะคิ ด ว่ า การเรี ย นรู ้ เ ป็ น เพี ย งการรั บ ความรู ้ ม าจากภายนอก
(empiricist-oriented learning) อาทิ ครู ผู้เ ชี่ยวชาญ หรือผู้รู้ภายนอก ดังนั้น การศึกษาความเชื่อว่าด้วยความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนจึงมีความสำคัญในแง่ของการตรวจสอบย้อนทวนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้อื่นของนักเรียน
โดยเฉพาะในด้านพุทธิพิสัย (cognitive domain) ได้แก่ การสร้างความเข้าในแนวคิดวิท ยาศาสตร์ (Sandoval, 2003)
การสร้ า งข้ อ โต้ แ ย้ ง (argument) และการโต้ แ ย้ ง (argumentation) (Kuhn, 1991; Lucia Mason and Fabio
Scirica,2006) ความเข้าใจผ่านการอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (Yang, Change, Chen and Chen, 2015) การให้
เหตุผลและการใช้หลักฐาน (Yang, 2005)
นอกจากนี้ นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีความเชื่อว่าด้วยความรู้วิทาศาสตร์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ในสามมิติ ได้แก่ แหล่งความรู้ ความแน่นอนของความรู้ และการอ้างเหตุผล ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
Conley et al (2004) และ Peer and Atputhasmy (2005) แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามการศึ ก ษานี ้ ก ลั บ เสนอข้ อ ค้ น พบบาง
ประการที่แตกต่างไป พบว่าบริบทนักเรียนไทยในมิติพัฒนาการของความรู้นักเรียนชายมีความซับซ้อนกว่านักเรียนหญิง
อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องและถูกสนับสนุนโดยการศึกษาของ Ozkal, Tekkaya, Sngur and Cakirohlu (2011)
สำรวจความเชื่อในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (นักเรียนเกรด 8 ผู้วิจัยเทียบอายุในระบบการศึกษาไทย) พบว่านักเรียน
ชายมองว่าความรู้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้สูงกว่านักเรียนหญิง Yang (2016) กล่าวอ้างว่าความเชื่อเกี่ยวกับ
ความรู้และที่มาของความรู้ ของนักเรียนเกี่ยวข้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมด้วย ในบริบทชั้นเรียนของไทย เรามัก
พบว่าเมื่อนักเรียนได้รับภารกิจการเรียนรู้ (Task) นักเรียนชายมักจะมีความยืดหยุ่นในการใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาและทำ
ภารกิจ พยายามหาวิธีทางเลือกเพื่อจัดการกับภารกิจได้ เพราะความเชื่อเกี่ยวกับความรู้และการรู้ของนักเรียนก่อตัวขึ้นมา
จากการใช้ชีวิต ประสบการณ์ที่พวกเขาได้เผชิญ การศึกษาที่ได้รับ และมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมที่นักเรียนเป็นอยู่
(Chan, 2007)
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การนำผลการวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน
ความเชื่อว่าด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเกิดและได้รับผลการะทบจากประสบการณ์ โดยเฉพาะ
ประสบการณ์ทางการศึกษา ในการเรียนวิทยาศาสตร์มีการศึกษา Tsai (1999) เสนอว่าแนวคิด การจัดการเรียนรู้ที่
สำคัญและพัฒนาให้นักเรียนพัฒนาความเชื่อว่าด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากความเชื่อเชิงเดี่ยวสู่ความเชื่อเชิงซ้อนหรือ
มุ ม มองต่ อ การเรี ย นรู ้ แ บบ constructivist มากขึ ้ น ได้ แ ก่ แนวคิ ด วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสั งคม (ScienceTechnology-Society : STS) เพราะผนวกแนวคิดการส่งเสริมธรรมชาติวิทยาศาสตร์ (Nature of Science : NOS) สอง
แนวทาง คือ การสอนตามแนวทางธรรมชาติวิทยาศาสตร์ โดยชี้ชัด (Explicit NOS) และการสอนตามแนวทางธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์โดยนัย (Implicit NOS) การสืบเสาะหาความรู้เป็นการสอนธรรมชาติวิทยาศาสตร์แบบไม่ชัด แจ้ ง มี
ความสำคัญระดับความเข้าใจแนวคิด (cognition) ในการพัฒนาความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ (Scientific Conceptual
Understanding) แต่การที่จะชี้ให้นักเรียนมองเห็นและตระหนักเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์
จำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในระดับความเข้าใจธรรมชาติและที่มาของความรู้ (Epistemic cognition) กล่าวคือการสอน
ธรรมชาติวิทยาศาสตร์แบบไม่ชัดแจ้งยังไม่เพียงพอที่เหนี่ยวนำให้นักเรียนเชื่อว่าความรู้วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งชั่วคราว และ
เปลี ่ ย นแปลงตลอดเวลาได้ Abd-El-Khalick, Lederman (2000) การพั ฒ นามุ ม มองและความเชื ่ อ เกี ่ ยวกั บ ความรู้
วิทยาศาสตร์จำเป็นต้องผสานทั้งแนวการสอนแบบไม่ชั ดแจ้ง และการสอนแบบชัดแจ้งแนวทางหลังเป็นการบู รณาการ
ประวัติศาสตร์และปรัชญาวิทยาศาสตร์ร่วมกับกิจกรรมการสอนด้วย
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บทบาทครูกับการจัดบรรยากาศชั้นเรียนเชิงบวกในศตวรรษที่ 21
The Teacher’s Role and Creating a Positive Learning Environment
in the 21st Century Classroom
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บทคัดย่อ
บทความเรื่อง “บทบาทครูกับการจัดบรรยากาศชั้นเรียนเชิงบวกในศตวรรษที่ 21” มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์
บทบาทครูและแนวทางการจัดบรรยากาศชั้นเรียนเชิงบวกที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการจัดบรรยากาศชั้นเรียน
เชิงบวกในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น “ครู” ต้องปรับบทบาทมาเปน “โคช” หรือ
“ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้” เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ค้นพบด้วยตนเอง โดยใช้แนวคิดการเรียนการสอนแบบ
Teach Less, Learn More และยึดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยมีครูช่วย
แนะนำและช่วยออกแบบกิจกรรม การจัดบรรยากาศชั้นเรียนเชิงบวกในทางกายภาพ ได้แก่ ลักษณะของห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และบรรยากาศชั้นเรียนเชิงบวกในทางจิตวิท ยา ได้แก่ 1) บรรยากาศที่อบอุ่น (Warmth)
2) บรรยากาศที่เป็นอิสระ (Freedom) 3) บรรยากาศที่ท้าทาย (Challenge) 4) บรรยากาศแห่งการยอมรับนับถือ (Respect)
5) บรรยากาศแห่งการควบคุม (Control) และ 6) บรรยากาศแห่งความสําเร็จ (Success) ทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป
คำสำคัญ: บทบาทครู, บรรยากาศชั้นเรียนเชิงบวก, ศตวรรษที่ 21

Abstract
This article on “The teacher’s role and creating a positive learning environment in the 21st century
classroom” aims to analyze the teacher roles and strategies in creating a positive learning environment.
The teachers need to change their roles and become “a coach” or “a facilitator” in order to provide
autonomous learning and to support effective learning by the concept of “Teach Less, Learn More”, where
the learners participate actively in realistic materials with practical support from the teachers. Furthermore,
the classroom physical learning environment, such as teaching materials and characteristics of the
classrooms, is considered in stimulating effective learning. The classroom psychological learning
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environment, e.g. warmth, freedom, challenge, respect, control, and success. These factors influence the
learner in their development and achievement in which they are able to be effective learners.
Keywords: Teacher’s Role, Positive Environment Classroom, 21st Century
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บทนำ
ประเทศไทยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้
คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด
ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งยังต้องมีการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉมในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
ต้องมีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ มีการเปลี่ยนบทบาทครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถกํากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะออกจาก
ระบบการศึกษาแล้ว (ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580, 2561)
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 นั้น มีจุด เน้นเพื่อการสร้างคนให้มีปัญญาเพราะปัญญาของคนในชาติมี ความสำคัญ
ยิ่งกว่าทรัพยากรใดๆ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือ การจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น ให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการ สร้างความรู้ด้วยตนเองและสามารถถ่ายโอนความรู้ นำความรู้ไปใช้ได้
ทั้งจัดให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียน เน้นการผสมผสานสาระการเรียนรู้หรือเน้นบูรณาการ
ค้นคว้าจากแหล่งความรู้หลากหลาย ทั้งแหล่งความรู้ที่มีชีวิตและแหล่งความรู้ที่ไม่มีชีวิต สามารถพัฒนาปัญญาหลากหลายด้าน
ตลอดจนมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง อีกประการสำคัญสำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือการเปลี่ยน
บทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจากครูเป็น “โค้ช” หรือ “ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้” ทำหน้าที่กระตุ้น
สร้างแรงบันดาลใจ แนะนำวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้
ผู้เรียน ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในศตวรรษที่ 21 สิ่งสำคัญและจำเป็นที่ผู้สอนควรพึงปฏิบัติเพื่อ
ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน อีกประการ คือ การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรยากาศการเรียนการสอนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างมาก บรรยากาศที่ดีหรือ
บรรยากาศเชิงบวกจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดี มีความตั้งใจ ใช้ เวลาในการเรียนเต็มที่ ในทางกลับกันบรรยากาศ
ที่ไม่เหมาะสมจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนไม่สนใจ ไม่ตั้งใจเรีย น และอาจมีอคติที่ไม่ดีต่อผู้สอน สอดคล้องกับ
กรมวิชาการ (2546) ซึ่งกล่าวไว้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรีย นเกิดการเรียนรู้
และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไป
พร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ
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กรอบความคิด: ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st-Century Skill) คือ ทักษะต่างๆที่ผู้เรียนหนึ่ง คนควรจะต้องมีเพื่อใช้ชีวิต ให้อยู่รอด
เมื ่ อ เกิ ด และเติ บ โตมาในโลกยุ ค ปั จ จุ บ ั น ซึ ่ งทั ก ษะที ่ จ ำเป็ น ในศตวรรษที ่ 21 แบ่ งออกได้ เ ป็ น 3 กลุ ่ ม ใหญ่ 16 ทั ก ษะ
(World Economic Forum, 2016) ดังนี้
1. Foundational Literacies คือ กลุ่มทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับบริบทที่แตกต่างกัน ได้แก่
การใช้ ภาษา (Literacy), การคำนวณ (Numeracy), การใช้เทคโนโลยี (ICT Literacy), การใช้วิทยาศาสตร์กับสิ่งรอบตัว
(Scientific Literacy), การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรม (Cultural & Civic Literacy) และการจัดการด้านการเงิน
(Financial Literacy)
2. Competencies คือ กลุ่มทักษะที่ต้องนำมาใช้ในการจัดการกับปัญหาหรือความท้าทายที่ต้องเจอในชีวิต ได้แก่
การวิเคราะห์ ปั ญหาให้ถ ู กจุ ด (Critical Thinking), การสร้ างวิธ ี การแก้ป ัญหาอย่า งสร้างสรรค์ (Creativity), การสื่อสาร
(Communication) และการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)
3. Character Qualities คือ กลุ่มทักษะที่ใช้ในการจัดการตัวเองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ได้แก่
ความอยากรู ้ อ ยากเห็ น (Curiosity), การริ เ ริ ่ ม สร้ า งสรรค์ (Initiative), ความพยายามในการบรรลุ เ ป้ า หมายที ่ ต ั ้ ง ไว้
(Persistence/Grit), ความสามารถในการปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สั ง คมและสภาพแวดล้ อ ม ( Adaptability), ความเป็ น ผู ้ น ำ
(Leadership) และความตระหนักถึงสังคมและวัฒนธรรม (Social & Cultural Awareness)
โดย 6 ทักษะในกลุ่มที่ 1 นั้นคือ “ทักษะเฉพาะทางขั้นพื้นฐาน (Literacies)” ในบริบทต่างๆ ที่เจอได้ทั่วไปในโลก
ยุคศตวรรษที่ 21 ส่วนอีก 10 ทักษะในกลุ่มที่ 2 และ 3 นั้นเป็นกลุ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับ “ทักษะการเข้าสังคมและอารมณ์
(Social & Emotional Learning)” เมื่อผู้เรียนมีทักษะครบทั้ง 3 กลุ่ม 16 ทักษะ ทักษะเหล่านี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ได้ตลอดเวลา ซึ่งเรียกว่า “Lifelong Learning” หรือ การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ไม่ได้จบแค่ในห้องเรียน แต่เป็นการเรียนรู้ได้ทุกที่
ทุกเวลา ทุกสถานการณ์ ทุกบริบทชีวิตของผู้เรียน
ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน จึงเป็นหน้าที่ของครูผู้สอนที่จะต้องใช้กลยุทธ์เชิงสร้างสรรค์ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยกลยุทธ์การจัดชั้นเรียนอาจ
จัดทำได้หลายรูปแบบ ซึ่งครูจะเป็ นผู้สร้างบรรยากาศและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเปลี่ยน
พฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการศึกษา
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รูปที่ 1 Students require 16 skills for the 21st century
ที่มา: World Economic Forum, 2016

แนวทางการจัดบรรยากาศชั้นเรียนเชิงบวก
โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านแห่งที่สอง ที่ผู้เรียนต้องใช้ชีวิตหลายชั่วโมงในแต่ละวัน ดังนั้นจึงควรจัดสภาพแวดล้อม
ในโรงเรียนให้คล้ายกับที่บ้านหรือดีกว่าที่บ้าน เพื่อให้ทุกคนในโรงเรียนมีความรู้สึกอบอุ่นเมื่อมาอยู่ร่วมกัน ผู้เรียนจะเกิด
ความรู้สึกว่าอยากมาโรงเรียน มาแล้วมีความอบอุ่น สบายใจ อีกทั้งสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์
สั งคม จิ ต ใจ และสติ ปั ญญา บรรยากาศชั้ น เรี ยนก็ เช่ น เดี ยวกั น นั บ ว่ า มีอ ิ ท ธิ พ ลต่ อสุข ภาพจิต หรื อ อารมณ์ ข องผู้เรียน
เป็นอย่างมาก ถ้าผู้เรียนมีสภาพจิตใจที่ดี อารมณ์แจ่มใส กระฉับกระเฉง มีความสนใจในการเรียน ย่อมช่วยเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ดี
บรรยากาศชั้นเรียนเชิงบวก อันเป็นบรรยากาศแห่งความสุขและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ จะต้องประกอบด้วย
ความเข้าใจในตัวผู้เรียนและการพัฒนาทักษะที่จําเป็นสำหรับผู้เรียนให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้การจัดบรรยากาศชั้นเรียนเชิงบวก
ต้องอาศัยทั้งบรรยากาศทางกายภาพที่เป็นสิ่งอํานวยความสะดวกและเอื้อต่อการเรียนรู้ และบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เป็น
ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของผู้เรียน
สำหรับการจัดบรรยกาศชั้นเรียนเชิงบวก สามารถจำแนกออกเป็น 2 ประเภท (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2558) ดังนี้
1. บรรยากาศทางกายภาพ (Physical environment)
เป็นลักษณะของบรรยากาศที่เกิดจากการจัดอาคารสถานที่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และ
สภาพของผู้เรียน การจัดบรรยากาศทางกายภาพที่ตอบสนองผู้เรียนและการทํากิจกรรมต่างๆจะทําให้ผู้ เรียนได้รับความ
สะดวกและดำเนินกิจกรรมด้วยความราบรื่นส่งผลให้การเรียนรู้ดำเนินไปด้วยดีไม่ติดขัด ไม่รู้สึกว่ามีความยุ่งยาก ทําให้ผ้เู รียน
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รักที่จะเรียนและเป็นผู้เรียนที่กระตือรือร้น มีความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว การสร้างบรรยากาศทางกายภาพหรือ
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดีของห้องเรียนมีผลต่อการเรียนการสอนและเจตคติที่ดีของผู้เรียนเป็นอย่างมาก ลักษณะของ
ห้องเรียนที่มีบรรยากาศทางกายภาพเหมาะสม ได้แก่
1.1 ห้องเรียนมีสีสันน่าดูและเหมาะสม สบายตา อากาศถ่ายเทได้ดี ปราศจากเสียงรบกวน และมีขนาดกว้างขวาง
เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน
1.2 ห้องเรียนควรมีบรรยากาศความเป็นอิสระของการเรียน การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มตลอดจนการเคลื่อนไหว
ในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกประเภท
1.3 ห้องเรียนต้องสะอาดถูกสุขลักษณะ น่าอยู่ ตลอดจนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
1.4 สิ่งที่อยู่ภายในห้องเรียน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ สื่อการสอนประเภทต่างๆ เช่น กระดาน จอรับภาพ เครื่องฉายภาพข้าม
ศีรษะ สามารถเคลื่อนที่ได้และสามารถดัดแปลงให้เอื้ออำนวยต่อการสอนและการจัดกิจกรรมประเภทต่างๆ ได้
1.5 ควรจั ดเตรี ยมห้อ งเรี ยนให้ พ ร้อ มต่อ การสอนในแต่ ละครั้ ง เช่ น ให้ ม ี ค วามเหมาะสมต่อ การสอนวิธ ีต่างๆ
ตัวอย่างเช่น เหมาะต่อวิธีสอนโดยกระบวนกลุ่ม วิธีบรรยาย วิธีการแสดงละคร เป็นต้น
2. บรรยากาศทางจิตวิทยาหรือบรรยากาศทางจิตใจ (Psychology environment)
เป็นบรรยากาศที่มีความสำคัญต่อการเรียนการสอนอย่างมาก เพราะการเรียนการสอนจะดำเนินอย่างมีชีวิตชีวาและ
ราบรื่นนั้น ผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้สอนกับผู้เรียนต้องมีความสัมพันธ์กัน และมีปฏิสัมพันธ์อย่างไม่มีการหวาดระแวงกัน
ปราศจากการติและวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบหรือทางไม่ดี เป็นบรรยากาศของการให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ซึ่งทั้งผู้สอน
และผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศทางจิตใจร่วมกัน บรรยากาศทางจิตวิทยามีดังนี้
2.1 บรรยากาศที่อบอุ่น (Warmth) เป็นบรรยากาศที่ทำให้ผู้เรียนเป็นคนกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าที่จะคิดลองทํา
สิ่งต่างๆ ไม่ว่าผลที่ได้นั้นจะเป็นไปตามที่คิดหรือไม่ก็ตาม การสร้างบรรยากาศดังกล่าวสามารถทําได้โดยครูทําหน้าที่ ในการ
ช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดความราบรื่นในการทํากิจกรรมต่างๆ โดยอาจเข้าไปช่วยเป็นผู้ร่วมคิดในการทํา ปัญหาที่ยากให้งา่ ยหรือ
ลดความซับซ้อนลงแต่ยังคงให้เด็กได้ใช้ความสามารถของเขาในการเรียนรู้ โดยมีการสนับสนุนเสริมแรงและให้คําปรึกษาจาก
ครู
2.2 บรรยากาศที่เป็นอิสระ (Freedom) เป็นบรรยากาศที่ผู้เรียนมีโอกาสได้คิด ได้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่มีความหมาย
และมีคุณค่า รวมถึงโอกาสที่จะทำผิดด้วยโดยปราศจากความกลัวและวิตกกังวล บรรยากาศเช่นนี้จะส่งเสริมการเรียนรู้
ผู้เรียนจะปฏิบัติกิจกรรมด้วยความตั้งใจโดยไม่รู้สึกตึงเครียด เช่น หากนักเรียนทํางานผิดพลาด ครูควรให้นักเรียนได้พยายาม
คิดถึงสาเหตุของข้อผิดพลาดนั้น และให้นักเรียนได้ลองหาทางแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นด้วยตนเอง โดยมีครูคอยแนะนํา ให้ความ
ช่วยเหลือและให้กําลังใจอยู่เสมอ
2.3 บรรยากาศที่ท้าทาย (Challenge) เป็นบรรยากาศที่กระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความอยากรู้ อยากเห็น
อยากแก้ปัญหา อยากแสวงหาคําตอบ ซึ่งบรรยากาศดังกล่าว เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าตนเองมีความสามารถที่
จะแก้ปัญหาหรือทำกิจกรรมนั้นๆได้ และให้กําลังใจเมื่อผู้เรียนได้ลงมือทําหรือตอบสนอง รวมทั้งการยกตัวอย่างความสําเร็จ
หรือสิ่งที่ผู้เรียนเคยทํามาก่อน ทําให้ผู้เรีย นเกิดความมั่นใจในความสามารถและเกิดความภูมิใจทําให้ไม่มีความกลัวที่จะทํา
กิจกรรมอื่นๆ ต่อไป
2.4 บรรยากาศแห่งการยอมรับนับถือ (Respect) เป็นบรรยากาศที่ผู้สอนรู้สึกว่าผู้เรียนเป็น บุคคลสำคัญ มีคุณค่า
และสามารถเรียนรู้ได้ อันส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเองและเกิดการยอมรับนับถือตนเอง
2.5 บรรยากาศแห่งการควบคุม (Control) เป็นบรรยากาศที่ทำให้ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
ระเบียบของห้องเรียน โดยผู้เรียนมีหน้าที่รับผิดชอบงานของตนเอง มีความตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน และออกจากห้องเรียน
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ตลอดจนการแต่งกาย ภาษาท่าทาง วาจาที่ใช้มีความสุภาพและเป็นผู้มีสัมมาคารวะ ให้ตระหนักเสมอว่าการที่ผู้สอนมี
ความคุ้นเคยเป็นกันเองกับผู้เรียนนั้นเป็นสิ่งดี แต่ต้องสร้างให้ผู้เรียนมีความเกรงใจและประพฤติในทางเหมาะสม ทั้งกาย วาจา
และใจด้วย
2.6 บรรยากาศแห่งความสําเร็จ (Success) เป็นบรรยากาศที่ผู้เรียนเกิดความรู้สึกประสบความสําเร็จในงานที่ทํา ซึ่ง
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ผู้สอนจึงควรพูดถึงสิ่งที่ผู้เรียนประสบความสำเร็จให้มากกว่าการพูดถึ งความล้มเหลว
เพราะการที่คนเราคำนึงถึงแต่ความล้มเหลวจะมีผลทำให้ความคาดหวังต่ำซึ่งไม่ส่งเสริมให้การเรียนรู้ดีขึ้น
บรรยากาศชั้นเรียนเป็นสภาวการณ์หรือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวผู้เรียน บรรยากาศชั้นเรียนเชิงบวกหรือบรรยากาศชั้น
เรียนที่ดี จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้ อยากเรียนและเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากครูผู้สอน
สามารถสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ดี ย่อมช่วยให้ผู้เรียนทุกคนรู้สึกถึงความสำคัญของตนเอง มีกำลังใจที่จะ
พัฒนาตนเองและรักการเรียนรู้ เป็นผู้ที่พร้อมจะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ดังนั้นบทบาทของครูในการจัดบรรยากาศชั้นเรียน
เชิงบวกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างยิ่ง

บทบาทครูในศตวรรษที่ 21
บทบาทครูในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดรับกับวิถีการเปลี่ยนไปของสังคมโลกและ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ซึ่งพรั่งพรูเข้าสู่การดำเนินชีวิตของมนุษย์เราในทุกด้าน การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
“ครู” ตองเปลี่ยนบทบาทเปน “โคช” หรือ “ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้” ให้แก่ผู้เรียน และสิ่งสําคัญในการเรียน
การสอน คือ ต้องเปลี่ยนเปาหมายจาก “ใหความรู” ไปสู “ใหทักษะ” เปลี่ยนจาก “ครูเปนหลัก” เปน “ผูเรียนเปนหลัก”
อีกทั้งสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความสามารถของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
วิจารณ์ พานิช (2556) ที่ได้กล่าวถึงบทบาทครูในศตวรรษที่ 21 ไว้ดังนี้
1. ไม่ตั้งตนเป็น “ผู้รู้” แต่เป็น “ผู้เรียน” เรียนพร้อมกับศิษย์ กล้าสารภาพว่าไม่รู้ เพื่อยุให้ศิษย์ค้น
2. เรียนรู้พร้อมกับเพื่อนครู (PLC: Professional Learning Community) เรียนรู้จากการปฏิบัติ
การทำหน้าที่ “ครูฝึก” การออกแบบการเรียนรู้ ฯลฯ
3. สร้างความรู้ขึ้นใช้เอง เพื่อทำหน้าที่ “คุณอำนวย” และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูและเผยแพร่เป็นผลงาน
วิชาการ
4. เรียนรู้ แลกเปลีย่ นเรียนรู้กับโลก “เรื่องการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”
5. เป็นนักรุก ออกไปใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ในชุมชน ในสถานประกอบการ ฯลฯ และในโลก
6. จัดให้ศิษย์เรียนรู้จากชีวิตจริง, PBL (Project-Based Learning), เรียนรู้จากการปฏิบัติ, เรียนรู้จากความซับซ้อน
และไม่ชัดเจน
7. ส่งเสริมให้ศิษย์สร้างความรู้ขึ้นใช้เอง
8. ส่งเสริมให้ศิษย์เรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโลก
9. เป็นตัวอย่างและเสวนากับศิษย์ เรื่องความดี คุณธรรม จริยธรรม เชื่อมโยงกับเหตุการณ์จริง ชีวิตจริง
สำนักเลขาธิการคุรุสภา (2548) ได้กำหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาว่าด้วยมาตรฐานความรู้ในการบริหาร
จัดการห้องเรียน ในการประกอบวิชาชีพครู ผู้ประกอบวิชาชีพครูจะต้องมีสมรรถนะในการบริหารจัดการห้องเรียนตาม
พระราชบั ญ ญั ต ิ ส ภาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. 2546 มาตรฐานความรู ้ แ ละสมรรถนะของครู ครู จ ะต้ อ งมี
ความสามารถในการจัดสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียน และมีความสามารถในการประเมินพฤติกรรมของนักเรียน สมรรถนะของครูใน
การบริหารจัดการห้องเรียนประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1. การมีภาวะผู้นำ คือ ความสามารถของครูที่ปฏิบัติกิจกรรมในห้องเรียน
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อันเป็นผลทำให้เกิดความกระตือรือร้นในตัวผู้เรียน การสร้างแรงจูงใจในการเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภา ร่วมโพธิ์รี (2553) พบว่าครูที่มีลักษณะเป็นผู้นำแบบประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้แสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น จะทำให้นักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้เกิดความรู้สึกว่าตนมีความสำคัญและเรียนด้วยความสบายใจ 2. การจัดการในชั้นเรียน คือ มี
ความสามารถในการบริหารจัดการในชั้นเรียน สร้างระเบียบวินัยในชั้นเรียน กำกับดูแลชั้นเรียน และการจัดทำข้อมูล
สารสนเทศ 3. การสื่อสารอย่างมีคุณภาพ คือ ความสามารถในการสื่อสารของครูในชั้นเรียน โดยการถ่ายทอด แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ผู้สอนและผู้เรียนมีความเข้าใจตรงกันสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 4. การประสานประโยชน์ คือ ครูผู้สอน
จะต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ อันกำกับควบคุมดูแลให้ความช่วยเหลือ ควบคุมพฤติกรรม ชี้แนะแนวทาง เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น
ไว้วางใจ คอยช่วยเหลือและแก้ปัญหาของผู้เรียน รายงานผลการเรีย น การแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน และ 5. การใช้
นวัตกรรม คือ ครูผู้สอนมีความสามารถในการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการในกระบวนการเรียนการสอน ผลิต
สื่อที่ทันสมัย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ การใช้ อินเทอร์เน็ตในการ
สืบค้นข้อมูล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการใช้บทเรียนสำเร็จรูป
อย่างไรก็ดี การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ ไม่ได้มุ่งเพื่อ
ควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เพียงอย่างเดียว แต่มุ่งที่จะให้เกิดกระบวนการและกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ ครูจึงต้องทำหน้าที่ ในการออกแบบกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรม ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิด Teach Less Learn More (TLLM) ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมใน
การใช้ชีวิตของผู้เรียน โดยเพิ่มปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความ
คิดเห็นของตนเองและลดการเรียนแบบท่องจำลง ด้านของผู้สอนเปลี่ยนบทบาทจาผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะและจัดหารูปแบบวิธีการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จทางการเรียนและมีทักษะการเรียนรู้ตอ่ เนื่องตลอดชีวิต ผู้สอนต้อง
สอนให้น้อยลงหรือ Teach Less แต่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้นหรือ Learn More นั่นเอง ผู้สอนต้องกระตุ้นให้
ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้น แม้บทบาทการสอนของผู้สอนจะน้อยลง แต่บทบาทที่เพิ่มมากขึ้น คือ ผู้สอน
ต้องมีการวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน เตรียมสื่อและแหล่งเรียนรู้ และเตรียมคำถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร, 2554) สามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
1. ผู้สอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีกำลังใจในการเรียนรู้ ไม่ใช่เน้นแต่เนื้อหาหรือความรู้ที่จะสอน
เท่านั้น
2. สอนให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับมโนทัศน์และแนวคิดที่สำคัญมากกว่าการท่องจำ
3. สอนให้ผู้เรียนเตรียมพร้อมรับการทดสอบของชีวิต
4. สอนให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของเนื้อหาและสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาเข้าด้วยกัน
5. กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง
6. เน้นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนมากกว่าผลสัมฤทธิ์เพียงอย่างเดียว
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้คำถามเป็นตัวกระตุ้น
8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง
9. ผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำ สร้างบรรยากาศ และจัดสถานการณ์ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
10. คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างผู้เรียนในด้านความสนใจและความพร้อมต่อการเรียน
11. ควรใช้การประเมินผลที่หลากหลาย และเน้นการประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อนำมาวิเคราะห์คุณภาพและ
พัฒนาการของผู้เรียน
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพเรศ ขาวฉ่ำ (2559) พบว่าบทบาทของผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
Teach Less Learn More (TLLM) ผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากผู้สอนกลายเป็นผู้คอยชี้แนะและคอยอำนวย
ความสะดวกให้กับผู้เรียนในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ความรู้ที่ได้มีความคงทน
จะเห็นได้ว่าบทบาทครูในศตวรรษที่ 21 เป็นบทบาทครูที่เปลี่ยนไปจากยุคก่อนโดยสิ้นเชิง ด้วยหลายสิ่งอย่างที่
ผลันแปรและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เฉกเช่นเดียวกับลักษณะนิสัยของมนุษย์ที่ย่อมเปลี่ยนแปลงตามกาลสมัย ครูยุคใหม่
ในศตวรรษที่ 21 ก็เช่นเดียวกันต้องรู้จักปรับตัว ปรับบทบาท ปรับวิถีทางการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียน โดยเน้นที่ผู้เรียนเป็น
สำคัญ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสรภาพทางความคิดและกล้าทำสิ่งที่คิ ดออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรม อันมีครูเป็นผู้สนับสนุนอยู่
เคียงข้างเสมอ

บทสรุป
ห้องเรียนหรือชั้นเรียน เปรียบเสมือนแหล่งของการเพาะเมล็ดพันธุ์ แห่งความรู้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน หากผู้สอนมี
ทักษะและใส่ใจในการจัดบรรยากาศชั้นเรียน เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง นั่นหมายความว่า เมล็ดพันธุ์ แห่งความรู้ในตัว
ผู้เรียนจะสามารถงอกเงยและเจริญ เติบโตเข้มแข็งได้ การจัดบรรยากาศชั้นเรียนเชิงบวกในศตวรรษที่ 21 นั้น “ครู” คือผู้มี
บทบาทสำคัญ ครูต้องเห็นความสำคัญของการจัดบรรยากาศชั้นเรียนและดำเนินการโดยยึดประโยชน์สูงสุดที่เกิดแก่ผู้เรียน
เป็นที่ตั้ง ซึ่งบทบาทของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ตองเปลี่ยนจากบทบาทครูเปน “โคช” หรือ “ผู้อำนวยความสะดวกในการ
เรียนรู้” ให้แก่ผู้เรียน และยึดการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบั ติจริง ศึกษาค้นคว้าและ
เรี ย นรู ้ ที่ จ ะสร้ า งองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ด ้ ว ยตนเอง โดยมี ค รู ช ่ ว ยแนะนำและช่ ว ยออกแบบกิ จ กรรม ซึ ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ที่ได้กล่าวถึง บทบาทของผู้สอนไว้ว่า การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของ
หลักสูตร ผู้สอนต้องจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ ดังนั้น การจัดบรรยากาศชั้น
เรียนเชิงบวกในทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และบรรยากาศชั้นเรียน
เชิ ง บวกในทางจิ ต วิ ท ยา ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ย 1. บรรยากาศที ่ อ บอุ ่ น (Warmth) 2. บรรยากาศที ่ เ ป็ น อิ ส ระ (Freedom)
3. บรรยากาศที ่ ท ้ า ทาย (Challenge) 4. บรรยากาศแห่ งการยอมรั บ นั บ ถื อ (Respect) 5. บรรยากาศแห่ งการควบคุม
(Control) และ 6. บรรยากาศแห่งความสําเร็จ (Success) เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับระดับความสุขในชั้นเรียน และ
ทำให้เกิดพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นจุดมุ่งหมายสำคัญของการจัดการศึกษา คือ การ
ช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว้ โดยมีผู้สอนเป็นผู้จัดประสบการณ์ในชั้นเรียน เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนเปลี่ยนพฤติกรรมด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ การที่ผู้เรียนจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรูต้ ามที่กล่าวมานัน้
ผู้เรียนต้องมีบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีความสุข การเรียนรู้ที่มีความสุขนั้นเกิดขึ้นได้ หากผู้เรียนแต่ละคนได้รับการยอมรับว่า
เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีหัวใจและสมอง ผู้สอนมีความเมตตา จริงใจ และอ่อนโยนต่อผู้เรียนทุกคนอย่างทั่วถึง ผู้เ รียนก็จะเกิด
ความรักในการเรียน รักในการค้นคว้าเพื่อค้นพบ และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวัน
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนที่มีผลในการเลือกศึกษาต่อและเพื่อศึกษาปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลให้ นักเรียนเลือกศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ลักษณะวิจัยเชิงสำรวจ (Survey
Research) กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการเลือกสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกมาจากกลุ่มประชากรทั้งหมด
ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ทุกสาขาวิชา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 240 คน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ จำนวน 120 คน และวิทยาลัย
เทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ จำนวน 120 คน เครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaires) วิเคราะห์ผลโดยใช้
ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 73.30 เป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 26.70 มีอายุ 15 - 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 97.50 ส่วนใหญ่ศึกษาในสาขาการบัญชี รองลงมาสาขาคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาภาษาต่างประเทศ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และสาขาการโรงแรม ตามลำดับ เหตุผลในการ
ตัดสินใจเลือกเรียนต่อในสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกมากที่สุด คือ ได้รับข้อมูลจากการ
แนะแนวของสถานศึกษา และผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลให้นักเรียนเลือกศึกษาต่อในวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับความสำคัญ ดังนี้ ด้านหลักสูตรและคุณภาพของสถานศึกษา
ด้านจุดเด่นของสถานศึกษา ด้านทำเลที่ตั้งของสถานศึกษา ด้านค่าเล่าเรียน ด้านเครื่องแบบการแต่งกายและด้านบริการต่าง ๆ
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยทีว่ างไว้ โดยผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา การบริหารการจัดการ
และปรับกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ เพือ่ ประกอบการตัดสินใจของผู้เรียนในการเลือกศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนต่อไป

คำสำคัญ : การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ; วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ; ส่วนประสมทางการตลาด
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Abstract
The study aimed to examine the fundamental information of the students which influencing the
decision to pursue the higher education degree and to investigate the marketing mix affecting the students’
determination to enroll in a private vocational college during the academic year of 2018 in an area of Hat
Yai District, Songkhla Province. The study was survey research. A sample was selected using purposive
sampling from an entire population of first-year vocational certificate students in Hat Yai District, Songkhla
Province across every educational program in the commercial field. A sample of 240 cases was drawn from
Udomsueksaphanitchayakan Technological College (120 students) and Hat Yai Amnuaywit Technological
College (120 students). The instrument of the study was a questionnaire. The results of the study were
analyzed using descriptive statistics comprising of percentage, mean (x), and standard deviation (S.D.).
The results from the study of students’ fundamental information indicated that the majority of the
questionnaire respondents were female (73.30%) and male (26.70%). Most of them aged between 15-19
years old (97. 50%) and studying in the field of accountancy, computer, business, marketing, foreign
languages, computer graphics, and hotel management, respectively. The most popular choice selected by
the respondents as the main reason supporting their decision to enroll in a private vocational college was
the information provided from the guidance sessions of the colleges. The results from the investigation of
marketing mix affecting the students’ determination to enroll in a private vocational college indicated that
every factor has a high degree of influence which including the curriculum and quality of an institution, the
reputation and location, the tuition fee, the uniform, and services, respectively. The results of the study
were consistent with the hypothesis and could be applied as the approach in the development of
management and strategic improvement to encourage the decision of students to enroll in the private
vocational college.

Keywords : A decision for selecting to study further; private vocational college; marketing
mix factors.
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Received: 13 November 2019/ Revised: 31 March 2020 / Accepted: 14 April 2020 / Published online: 30 April 2020

บทนำ
ประเทศไทยได้จัดทำแผนยุท ธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อให้การพั ฒนาประเทศมี ค วาม
ต่อเนื่องและมีแนวทางที่ชัดเจน โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มีการจัดทำแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เพื่อกำหนดกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศไทยให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติครั้งนี้อีกด้วย ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการ
อาชีวศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตที่มีแนวโน้มต้องการกำลัง
แรงงานฝีมือจากอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดทำแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 - 2579 โดยให้มีความสอดคล้อง
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กับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และสอดคล้องกับ แผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
ทั้งนี้เพื่อสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาของประเทศไทยให้มีศักยภาพ
มากขึ้น (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2560) ปัจจุบันการศึกษาทางด้านสายอาชีพประเภทอาชีวศึกษา นับว่ามี
บทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยไม่น้อยกว่าการเรียนสายสามัญ อีกทั้งยังได้รับการส่งเสริมและ
สนับสนุนจากภาครัฐที่มีการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกเรียนสายอาชีพมากขึ้น ทั้งด้านการเพิ่มปริมาณ
ผู้เรียนสายอาชีพ การรักษาเป้าหมายผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือการหาแนวทางเพิ่มสัดส่วนปริมาณ
ผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีระบบโควตาการเรียนและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในเชิงรุกมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยและคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ซึ่งเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นถึงปัญหา แนวโน้มและทิศทางการเลือกเรียนต่อ สาย
อาชีพและได้ให้ความสำคัญในการเลือกศึกษาถึงปัจจัยการตัดสิน ใจเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ว่าปัจจัยใดมีอิทธิพลหรือมีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา
ต่อเพื่อจะได้นำผลการศึกษาดังกล่าวนี้ ไปวางแผนพัฒนาการบริการจัดการและปรับกลยุทธ์การแนะแนวการศึกษาต่อ
สายอาชีพและพัฒนาผู้เรียนต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช.) ที่ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลให้นักเรียนเลือกศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช.) ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3. เพื ่ อ ศึ ก ษาปั จจัย ที่ มี ผลต่อ การตั ดสิ นใจเลื อ กศึ ก ษาต่ อ ในวิ ท ยาลั ยอาชี ว ศึ ก ษาเอกชนของนั ก เรี ยนระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช.) ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สมมติฐานการวิจัย
1. ข้อมูลพื้นฐานและจำนวนกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช.) เป็นไปตาม
แผนดำเนินการที่วางไว้และเหตุผลในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียนมาจากการแนะแนวของสถานศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนเป็นส่วนใหญ่
2. ส่วนประสมทางการตลาดด้านจุดเด่นของสถานศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักเรียนในการ
เลือกศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนอยู่ในระดับมากขีน้ ไป
3. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช.) ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับมากขีน้ ไป

คำนิยามศัพท์
1. การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ หมายถึง ความพร้อมของนักเรียนในระดับหนึ่ง ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ที่มีความต้องการจะเลือกศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน หมายถึง วิทยาลัยด้านอาชีวศึกษาจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ เป็นวิทยาลัย
ภาคเอกชน สังกัดสำนักบริหารการอาชีวศึกษาเอกชน (สอช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
3. ปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจ หมายถึง ข้อมูลด้านการตัดสินใจประกอบด้วย 6 ด้าน ของนักเรียนในการเลือก
ศึกษาต่อในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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4. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 หมายถึง ผู้เข้ารับการศึกษาหรือกำลังศึกษาในปีการศึกษา
2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ประเภทพาณิชยกรรมทุกสาขา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 และสถานศึกษา
มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ข้อมูลพืน้ ฐานของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปีที่ 1 (ปวช.)
-

เพศ
อายุ
สถานภาพ
สาขาวิชาชีพ
เหตุผลในการตัดสินเลือกเรียน

การตั ด สิน ใจเลื อ กเข้า ศึกษา
ต่ อ ในวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช.) ในเขตพื้นที่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลให้นักเรียน
เลือกศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่
1 (ปวช.)
-

ด้านจุดเด่นของสถานศึกษา
ด้านหลักสูตรและคุณภาพของสถานศึกษา
ด้านค่าเล่าเรียน
ด้านเครื่องแบบการแต่งกาย
ด้านทำเลที่ตั้งของสถานศึกษา
ด้านบริการต่าง ๆ

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2561 ประเภทวิชาพาณิช
ยกรรมทุกสาขาวิชา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตพื้นทีอ่ ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัย ดังนี้
1. วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 2. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
2. กลุ ่ ม ตั วอย่ า ง ได้ ม าโดยวิ ธ ีก ารคั ดเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ ่ มประชากรทั้งหมด
โดยเลือกศึกษาเฉพาะวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน เขตพื้นทีอ่ ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา ปีการศึกษา 2561 จำนวน 240 คน กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยมีลักษณะ ดังนี้
- นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชาจาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จำนวน 120 คน
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- นักเรียนที่กำลังศึ กษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชาจาก
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อํานวยวิทย์ จำนวน 120 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสอบถาม (Questionnaires) ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ชุด โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูล พื้นฐานของนักเรียนที่ตัดสินใจเลือกเรียนต่อวิทยาลัยอาชีว ศึกษาเอกชน
ปีการศึกษา 2561 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประเภทแบบเลือกตอบ (Close – Ended Questions) จำนวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ปีการศึกษา
2561 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert,
1976) (Best & Kahn, 1993) จำนวน 6 ข้อ ดังตารางแปลผลนี้
ค่าเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ
4.51 – 5.00
มากที่สุด
3.51 – 4.50
มาก
2.51 – 3.50
ปานกลาง
1.51 – 2.50
น้อย
1.00 – 1.50
น้อยที่สุด

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัย
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการการตัดสินใจเลือกศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษารูปแบบวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. นำแบบสอบถามที่สร้างเรียบร้อยแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษางานวิจัยวิทยาลัย เพื่อดำเนินการตรวจพิจารณา
หาประสิทธิภาพของเนื้อหาข้อคำถามแล้วนำกลับมาแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะตามลำดับ
4. นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านข้อมูลจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (Content Validity) และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วนำผลการพิจารณาไปวิเคราะห์
หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับประเด็นหลักของเนื้อหาตามโครงสร้าง IOC
(Index of Item Objective Congruence) (พิสณุ ฟองศรี, 2549) กำหนดการให้คะแนนในการพิจารณาและผลปรากฏ ดังนี้
+1 เมื่อเห็นว่า ตรงกับขอบข่ายเนื้อหาตามโครงสร้างที่ระบุไว้
0 เมื่อไม่แน่ใจว่า ตรงกับขอบข่ายเนื้อหาตามโครงสร้างที่ระบุไว้
-1 เมื่อแน่ใจว่า ไม่ตรงกับเนื้อหาตามโครงสร้างที่ระบุไว้
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ตารางที่ 1 ค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ในข้อคำถามตอนที่ 1 จำนวน 5 ข้อ
ด้านที่
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 sum sum(x)/n
1. เพศ
1
1
1
3
1
2. อายุ
1
1
0
2
0.66
3. สถานภาพ
1
1
1
3
1
4. สาขาวิชาชีพ
1
1
-1
1
0.33
5. เหตุผลตัดสินใจเรียน
1
1
1
3
1
12
3.99
ค่า IOC = 3.99/5 = 0.79 สรุป
ข้อคำถามนำไปใช้ได้จริง
0.79
ตารางที่ 2 ค่าความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ในข้อคำถามตอนที่ 2 จำนวน 6 ข้อ
ด้านที่
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
sum
sum(x)/n
1. จุดเด่นสถานศึกษา
1
1
1
3
1
2. หลักสูตรและคุณภาพ
1
-1
1
1
0.33
3. ค่าเล่าเรียน
1
1
1
3
1
4. เครื่องแบบแต่งกาย
-1
1
1
1
0.33
5. ทำเลที่ตั้ง
1
1
1
3
1
6. บริการต่าง ๆ
1
1
1
3
1
14
4.66
ค่า IOC = 4.66/6 = 0.77 สรุป
ข้อคำถามนำใช้ได้จริง
0.77
5. นำแบบสอบถามทั้งหมดที่ผ่านการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) จากผู้เชี่ยวชาญ
แล้วนำไปทดลองใช้ (Try - Out) กับนักเรียนกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน และนำข้อมูลมาวิเคราะห์
หาค่ า ความเชื ่ อ มั ่ น (Reliability) ด้ ว ยค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ แ อลฟาของครอนบาค ( - Cronbach’s Alpha Coefficient)
โดยพัฒนามาจากครอนบาค (CRONBACH) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ที่ยอมรับได้ต้องมีค่าไม่ต่ำกว่า 0.7 (รัตนา ศิริพานิช
,2535) ผลการวิเคราะห์ปรากฏตามตารางนี้
ตารางที่ 3 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ในข้อคำถามตอนที่ 1 จำนวน 5 ข้อ
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

N of Cases

.732

5

50

ตารางที่ 4 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ในข้อคำถามตอนที่ 2 จำนวน 6 ข้อ
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

N of Items

N of Cases

.820

6

50
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ผลการหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามจากตารางที่ 3 ในข้อคำถามตอนที่ 1 จำนวน 5 ข้อ พบว่า
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.73 และจากตารางที่ 4 ในข้อคำถามตอนที่ 2 จำนวน 6 ข้อ พบว่า ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามเท่ากับ 0.82 ดังนั้น แบบทดสอบดังกล่าวนี้สามารถนำไปใช้งานได้จริง
6. สำเนาเอกสารแบบสอบถามจำนวน 240 ชุด และเตรียมความพร้อมเพื่อลงพื้นที่ สำรวจข้อมูลในกลุ่มเป้าหมาย
(กำหนดกลุ่มตัวอย่างไว้ 240 คน) ในเขตพื้นทีอ่ ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แจกแบบสอบถามให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา
2561 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการและจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อํานวยวิทย์
2. เก็บแบบสอบถามในเขตพื้นที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (จำนวน 240 ฉบับ) โดยแบ่งเป็น วิทยาลัย
เทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จำนวน 120 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 50 และจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อํานวยวิทย์
จำนวน 120 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 50 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารภาคสนาม ใช้ระยะเวลาประมาณ
7 – 10 วัน และนำแบบสอบถามทั้งหมดมาคัดแยกและตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของเอกสารภายหลังการตรวจ
แบบสอบถามแล้วให้นำข้อมูลจากแบบสอบถามทั้งหมดไปทำการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิเคราะห์หาความสอดคล้องและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Indexes of Item - Objective Congruence
: IOC) เกณฑ์ ค ่ า IOC ≥ 0.50 หมายความว่ า ข้ อ คำถามตรงกั บ ขอบข่ า ยเนื ้ อ หาตามโครงสร้ า งที ่ ร ะบุ ไ ว้ และเกณฑ์ ค่ า
IOC < 0.50 หมายความว่า ข้อคำถามไม่ตรงกับขอบข่ายเนื้อหาตามโครงสร้างที่ระบุไว้ โดยความสอดคล้องและค่าความ
เที่ยงตรงของเนื้อหาที่มีคุณภาพและนำไปใช้ได้จริงต้องมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์และอัจฉรา ชำนิ
ประศาสน์, 2547)
2. วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธกี ารหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
( - Cronbach’s Alpha Coefficient) พัฒนามาจากครอนบาค (CRONBACH) ความเชื่อมั่นที่ได้ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป
3. วิเคราะห์แบบสอบถาม (Questionnaires)
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
ประเภทพาณิ ช ยกรรมทุ ก สาขาวิ ช า ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ในเขตพื ้ น ที่ อ ำเภอหาดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลา วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
โดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจเลือกศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิ ชาชี พ ชั ้ น ปี ท ี ่ 1 ประเภทพาณิ ชยกรรมทุ ก สาขาวิ ชา ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ในเขตพื ้ น ที่ อ ำเภอหาดใหญ่ จั งหวั ด สงขลา
ประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลให้นักเรียนเลือกศึ กษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ปี
การศึกษา 2561 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (x) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนที่ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2561
ประกอบด้วย 5 ด้าน สรุปข้อมูล และนำเสนอผลการวิเคราะห์ ในรูปแผนภูมิวงกลม (Pie Graph) และแผนภูมิแท่ง (Bar
Graph) ตามลำดับ ดังผลที่ปรากฏนี้

เพศชาย
64 คน (26.7%)

ต่ำกว่า 15 ปี
4 คน (1.7%)

อายุ 20 – 24 ปี
2 คน (0.8%)

วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
120 คน (50%)

เพศหญิง
176 คน (73.3%)
อายุ 15 – 19 ปี
234 คน (97.5%)

รูปที่ 1 แสดงเพศ

รูปที่ 2 แสดงอายุ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอดุ มศึกษาพาณิชยการ
120 คน (50%)

รูปที่ 3 แสดงสถานภาพ

จากรูปที่ 1 แสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 240 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จำนวน 176 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 73.30 และเพศชาย จำนวน 64 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 26.70 รู ป ที ่ 2 แสดงอายุ ข อง
ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 15 - 19 ปี จำนวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 97.50 รองลงมามี
อายุ ต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.70 และมีอายุ 20 - 24 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 และรูปที่ 3
แสดงสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ
จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และเป็นนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อย
ละ 50.00
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เลือกเรียนเพราะเพื่อนแนะนำ

สาขาการตลาด

รับข้อมูลจากการแนะแนวของสถานศึกษา
ตัดสินใจเลือกด้วยตัวเอง
ได้ข้อมูลจากเพจ Facebook

สาขาคอมพิวเตอร์
สาขาภาษาต่างประเทศ ธุรกิจ

ผูป้ กครองแนะนา
เพศตรงข้ามเป็ นผูแ้ นะนา
แนะนา

สาขาการโรงแรม

สาขาคอมพิวเตอร์
กราฟฟิก

แผนภูมิที่ 1 แสดงสาขาวิชาชีพ

แผนภูมิที่ 2 แสดงเหตุผลในการตัดสินใจเลือกเรียน

จากแผนภูมิที่ 1 แสดงสาขาวิชาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่ศึกษาในสาขาการบัญชี จำนวน 84 คน
คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมาคือ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 21.70 และสาขาการตลาด จำนวน
49 คน คิดเป็นร้อยละ 20.40 สาขาภาษาต่างประเทศ จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 19.20 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 และสาขาการโรงแรม จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.20 ตามลำดับ จากแผนภูมิที่ 2
แสดงเหตุผลในการตัดสินใจเลือกเรียนสถานศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ ได้รับข้อมูลจากการแนะแนวของ
สถานศึกษา จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 รองลงมาตัดสินใจเลือกด้วยตัวเอง จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 26.70
และเลือกเรียนเพราะเพื่อนแนะนำ จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ผู้ปกครองแนะนำ จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ
9.60 ได้ ข ้ อ มู ล จากเพจ Facebook จำนวน 20 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 8.30 และเพศตรงข้ า มเป็ น ผู ้ แ นะนำ จำนวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.40
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลให้นักเรียนเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย 6 ด้าน ผู้วิจัยสรุปข้อมูลและนำเสนอผลการวิเคราะห์ ดังตารางนี้
ตารางที่ 1 แสดงระดับความสำคัญด้านจุดเด่นของสถานศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ค่าเฉลี่ย (x) ค่า S.D. ระดับคุณภาพ ลำดับที่
1. ด้านจุดเด่นของสถานศึกษา
1.1 วิชาการ
4.40
0.77
มาก
2
1.2 กิจกรรม
4.30
0.78
มาก
3
1.3 อาคารสถานที่
4.10
0.79
มาก
4
1.4 ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสถานศึกษา
4.41
0.77
มาก
1
4.30
0.78
มาก
มีค่าเฉลี่ย (x) รวม
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จากตารางที ่ 1 แสดงระดั บ ความสำคั ญ ปั จ จั ยที ่ ส่ งผลให้ นั ก เรี ยนเลื อ กศึ ก ษาต่ อ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึก ษาเอกชน
ปีการศึกษา 2561 ด้านจุดเด่นของสถานศึ กษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญระดับมากทุก ด้ า น
เรียงลำดับ ดังนี้ ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 4.41 (ค่า S.D. = 0.77) ด้านวิชาการมี
ค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 4.40 (ค่า S.D. = 0.77) ด้านกิจกรรม มีค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 4.30 (ค่า S.D. = 0.78) ลำดับสุดท้ายคือ ด้าน
อาคารสถานที่ มี ค ่ า เฉลี ่ ย (x) เท่ า กั บ 4.10 (ค่ า S.D. = 0.79) และภาพรวมทั ้ ง 4 ด้ า น มี ค ่ า เฉลี ่ ย (x) เท่ า กั บ 4.30
(ค่า S.D. = 0.78)
ตารางที่ 2 แสดงระดับความสำคัญด้านหลักสูตรและคุณภาพของสถานศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ค่าเฉลี่ย (x) ค่า S.D. ระดับคุณภาพ ลำดับที่
2. ด้านหลักสูตรและคุณภาพของสถานศึกษา
2.1 สาขาวิชาที่น่าสนใจ
4.37
0.78
มาก
2
2.2 อาจารย์ผู้สอนมีการสอนทีม่ ีคุณภาพ
4.39
0.78
มาก
1
2.3 วิชาที่สามารถเทียบโอนเข้ามหาวิทยาลัยได้ค่อนข้างมาก
4.23
0.78
มาก
3
มาก
ค่าเฉลี่ย (x) รวม
4.33
0.78
จากตารางที่ 2 แสดงระดั บความสำคั ญ ปัจ จั ย ที่ ส่ งผลให้น ั ก เรี ยนเลือ กศึก ษาต่ อวิ ท ยาลั ยอาชี วศึ กษาเอกชน
ปีการศึกษา 2561 ด้านหลักสูตรและคุณภาพของสถานศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำคัญระดับมาก
ทั้งหมด ดังนี้ อาจารย์ผู้สอนมีการสอนที่มีคุณภาพ ค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 4.39 (ค่า S.D. = 0.78) สถานศึกษามีสาขาวิชา
ที ่ น ่ า สนใจ ค่ า เฉลี ่ ย (x) เท่ า กั บ 4.37(ค่ า S.D. = 0.78) และสถานศึ ก ษามี ว ิชาที่ สามารถเที ยบโอนเข้า มหาวิ ทยาลัยได้
ค่อนข้างมาก ค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 4.23 (ค่า S.D. = 0.78) และภาพรวมค่าเฉลี่ย (x) รวมทั้ง 3 ด้าน เท่ากับ 4.33 (ค่า S.D.
= 0.78)
ตารางที่ 3 แสดงระดับความสำคัญด้านค่าเล่าเรียนของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ค่าเฉลี่ย (x) ค่า S.D. ระดับคุณภาพ ลำดับที่
3. ด้านค่าเล่าเรียน
3.1 ทุนการศึกษาให้นักเรียน
4.32
0.78
มาก
2
3.2 สามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมเล่าเรียนได้
4.30
0.78
มาก
3
3.3 บริการกองทุนให้กู้ยืมการศึกษา (กยศ. / กรอ.)
4.39
0.78
มาก
1
3.4 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการศึกษา
4.11
0.79
มาก
4
น้อยกว่าเมื่อเทียบกับสถานศึกษาอื่น
มาก
ค่าเฉลี่ย (x) รวม
4.28
0.78
จากตารางที ่ 3 แสดงระดั บ ความสำคั ญ ปั จจั ยที ่ ส่ งผลให้ น ัก เรี ย นเลื อ กศึ ก ษาต่ อ วิท ยาลั ยอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ปีการศึกษา 2561 ด้านค่าเล่าเรียน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำคัญระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับ ดังนี้
สถานศึกษามีบริการกองทุนให้ผู้กู้ยืมการศึกษา (กยศ./กรอ.) ค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 4.39 (ค่า S.D. = 0.78) สถานศึกษา
มีทุนการศึกษาให้นักเรียน ค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 4.39 (ค่า S.D. = 0.78) ผู้เรียนสามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมเล่าเรียนได้
ค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 4.30 (ค่า S.D. = 0.78) และลำดับสุดท้าย คือ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการศึกษาน้อยกว่าเมื่อเทียบ
กั บ สถานศึ ก ษาอื ่ น ค่ า เฉลี ่ ย (x) เท่ า กั บ 4.11 (ค่ า S.D. = 0.79) และภาพรวมทั ้ ง 4 ด้ า น มี ค ่ า เฉลี ่ ย (x) เท่ า กั บ 4.28
(ค่า S.D. = 0.78)
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ตารางที่ 4 แสดงระดับความสำคัญด้านเครื่องแบบการแต่งกายของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ค่าเฉลี่ย (x) ค่า S.D. ระดับคุณภาพ
4. ด้านเครื่องแบบการแต่งกาย
4.1 เครื่องแบบนักเรียนมีความเรียบร้อยและดูดี
4.51
0.77
มากทีส่ ุด
4.2 เครื่องแบบนักเรียนมีความโดดเด่นแตกต่าง
4.38
0.78
มาก
4.3 เครื่องแบบนักเรียนรองรับนักศึกษามุสลิม
3.63
0.81
มาก
มาก
ค่าเฉลี่ย (x) รวม
4.17
0.79

ลำดับที่
1
2
3

จากตารางที ่ 4 แสดงระดั บ ความสำคั ญ ปั จจั ยที ่ ส่ งผลให้ น ัก เรี ย นเลื อ กศึ ก ษาต่ อ วิท ยาลั ยอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ด้ า นเครื ่ อ งแบบการแต่ งกาย พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามสำคั ญ ระดั บ มากที ่ สุ ด
คือ เครื่องแบบนักเรียนมีความเรียบร้อยและดูดี ค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 4.51 (ค่า S.D. = 0.77) และให้ความสำคัญในระดับมาก
คือ เครื่องแบบนักเรียนมีความโดดเด่นแตกต่าง ค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 4.38 (ค่า S.D. = 0.78) ลำดับสุดท้าย สถานศึกษา
มีเครื่องแบบนักเรียนรองรับนักศึกษามุสลิม ค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 3.63 (ค่า S.D. = 0.81) ภาพรวมค่าเฉลี่ย (x) รวมทั้ง 3 ด้าน
เท่ากับ 4.17 (ค่า S.D. = 0.79)
ตารางที่ 5 แสดงระดับความสำคัญด้านทำเลที่ตั้งของสถานศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ค่าเฉลี่ย (x) ค่า S.D. ระดับคุณภาพ
5. ด้านทำเลที่ตั้งของสถานศึกษา
5.1 รถประจำทางผ่านหน้าสถานศึกษา
4.31
0.78
มาก
5.2 ทางเข้าออกของสถานศึกษาติดกับถนนใหญ่
4.27
0.78
มาก
5.3 การคมนาคม / การเดินทางสะดวก
4.32
0.78
มาก
มาก
ค่าเฉลี่ย (x) รวม
4.30
0.78

ลำดับที่
2
3
1

จากตารางที ่ 5 แสดงระดั บ ความสำคั ญ ปั จจั ยที ่ ส่ งผลให้ น ัก เรี ย นเลื อ กศึ ก ษาต่ อ วิท ยาลั ยอาชี ว ศึ ก ษาเอกชน
ปีการศึกษา 2561 ด้านทำเลที่ตั้งของสถานศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำคัญระดับมากทุกด้าน
ดังนี้ มีการคมนาคม/การเดินทางสะดวก ค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 4.32 (ค่า S.D. = 0.78) สถานศึกษามีรถประจำทางผ่านหน้า
สถานศึกษา ค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 4.31 (ค่า S.D. = 0.78) และทางเข้าออกของสถานศึกษาติดกับถนนใหญ่ ค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ
4.27 (ค่า S.D. =0.78)และมีค่าเฉลี่ย (x) ภาพรวมทั้ง 3 ด้าน เท่ากับ 4.30 (ค่า S.D. =0.78)

70

CMU Journal of Education, Vol. 4 No. 1 2020

ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 2563

ตารางที่ 6 แสดงระดับความสำคัญด้านบริการต่าง ๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ค่าเฉลี่ย (x) ค่า S.D.
6. ด้านบริการต่าง ๆ
6.1 ตู้เติมเงินให้กับนักเรียน
3.58
0.82
6.2 บริการร้านอาหารมุสลิม
4.29
0.78
6.3 บริการหอพักในวิทยาลัย
3.88
0.80
6.4 บริการร้านถ่ายเอกสารภายในวิทยาลัย
3.92
0.80
6.5 บริการรับ – ส่งนักเรียน
3.95
0.80
6.6 บริการลิฟท์รับ – ส่งนักเรียน
4.67
0.76
6.7 ห้องคอมพิวเตอร์รองรับในการเข้าใช้
4.33
0.78
6.8 บริการห้องสมุดสาธารณะให้นักเรียนได้ใช้บริการ
4.25
0.78
ค่าเฉลี่ย (x) รวม
4.10
0.79

ระดับคุณภาพ

ลำดับที่

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

8
3
7
6
5
1
2
4

จากตารางที่ 6 แสดงระดั บ ความสำคัญ ปั จจั ย ที่ ส ่ งผลให้ น ั ก เรี ยนเลื อ กศึ ก ษาต่ อ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึก ษาเอกชน
ปีการศึกษา 2561 ด้านบริการต่าง ๆ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญ ในระดับมากที่สุด คือ สถานศึกษามีบริการ
ลิฟท์รับ – ส่งนักเรียน ค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 4.67 (ค่า S.D. = 0.76) รองลงมาอยู่ในระดับมากทั้งหมดสรุปตามลำดับ ดังนี้
สถานศึกษามีห้องคอมพิวเตอร์รองรับในการเข้าใช้ ค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 4.33 (ค่า S.D. = 0.78) มีบริการร้านอาหารมุสลิม
ค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 4.29 (ค่า S.D. = 0.78) สถานศึกษามีบริการห้องสมุดสาธารณะให้นักเรียนได้ใช้บริการ ค่าเฉลี่ย (x)
เท่ากับ 4.25 (ค่า S.D. = 0.78) มีบริการรับ – ส่งนักเรียน ค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 3.95 (ค่า S.D. = 0.80) มีบริการร้านถ่าย
เอกสารภายในวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 3.92 (ค่า S.D. = 0.80) สถานศึกษามีบริการหอพักในวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย (x)
เท่ากับ 3.88 (ค่า S.D. = 0.80) และสถานศึกษามีตู้เติมเงินให้กับนัก เรียน ค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 3.58 (ค่า S.D. = 0.82)
ตามลำดับ และภาพรวมทั้ง 8 ด้าน มีค่าเฉลี่ย (x) เท่ากับ 4.10 (ค่า S.D. = 0.79)

การอภิปรายผล
ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และเรียนใน
ประเภทสาขาพาณิชยกรรมเป็นส่วนใหญ่ ช่วงอายุของผู้ให้ข้อมูล พบว่า มีระดับอายุตั้งแต่ 15 – 19 ปี มากที่สุดเนื่องจากเป็น
ช่วงอายุของบุคคลที่อยู่ในช่วงกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัยของยุพา ไทยพิทักษ์ (2560)
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่ออาชีวศึกษาเอกชนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสน
บริหารธุรกิจ หนองจอก กรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเช่นเดียวกัน ทั้งนีผ้ ู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุดมศึกษาพาณิชยการและเป็นนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ เพราะเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่
ได้รับความนิยมในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มากที่สุด ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นนักเรียนสาขาการบัญชี เนื่องจาก
เป็นสาขาวิชาที่เน้นทักษะวิชาชีพเป็นหลักและเป็นสาขาที่นักเรียนนิยมเลือกเรียนมากขึ้นในปัจจุบัน และเหตุผลส่วนใหญ่ใน
การตัดสินใจเลือกเรียน คือมีสถานศึกษามาแนะแนวทำให้เกิดความสนใจที่จะเลือกเรียนสายอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา
เอกชนนั่นเอง ผลการศึกษาด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลให้นักเรียนเลือกศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน
ปีการศึกษา 2561 ด้านจุดเด่นของสถานศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสำคัญระดับมากที่สุด คือ ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษา เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของเตือนใจ อารีโรจนนุกูล
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(2557) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกศึกษาต่อสายอาชีพของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ พบว่า ปัจจัยสำคัญในลำดับแรกคือ ด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ สถาบันเป็นปัจจัยแรกที่ให้
ความสำคัญเช่นกัน ผลการศึกษาด้านหลักสูตรและคุณภาพของสถานศึกษา พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีการสอนที่มีคุณภาพ มี
สาขาวิชาที่น่าสนใจและวิชาสามารถเทียบโอนเข้ามหาวิทยาลัยได้ค่อนข้างมาก ค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของณัฎฐพัชร์ มณีวรรณ และ ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์ (2560) ศึกษาปัจจัยส่งเสริมการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม พบว่า ด้านครูผู้สอนมีคุณภาพและสาขาวิชาที่น่าสนใจอยู่ในระดับมาก ดังที่
สมเกียรติ ขําสำราญ (2554) ได้ระบุไว้ว่า สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนจะต้องเป็นครูที่มีคุณภาพ มีความรู้และมีเทคนิคในการ
สอนจบการศึกษาระดับสูงและมีประสิทธิภาพในการสอน ผลการศึกษาด้านค่าเล่าเรียน พบว่า การมีบริการกองทุนให้ผู้กู้ยืม
การศึกษา (กยศ./กรอ.) มีทุนการศึกษาให้นักเรียน สามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมเล่าเรียนได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาน้อยกว่าเมื่อเทียบกับสถานศึกษาอื่น พบว่า ค่าเฉลี่ยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพา
ไทยพิทักษ์ (2560) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่ออาชีวศึกษาเอกชนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ หนองจอก กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากเช่นกัน ผลการศึกษาด้านเครื่องแบบการ
แต่งกาย มีความเรียบร้อยและดูดี อยู่ในระดับมากที่สุด ส่งผลให้นักเรียนมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นและดึงดูดความสนใจของผู้ที่กำลัง
ตัดสินเลือกศึกษาต่อ ผลการศึกษาด้านทำเลที่ตั้งของสถานศึกษา พบว่า มีรถประจำทางผ่านหน้าสถานศึกษามีการคมนาคม/
การเดินทางสะดวกและการมีทางเข้าออกของสถานศึกษาติดกับถนนใหญ่ ค่าเฉลี่ยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของอมรีภรณ์ สมจริง (2558) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจศึกษาต่อ
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบว่า ด้านทำเลที่ตั้งของ
สถานศึกษาอยู่ในระดับมาก เช่นกัน และผลการศึกษาด้านบริการต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานศึกษาบริการลิฟท์รับ – ส่งนักเรียน
อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยสถานศึกษามีห้องคอมพิวเตอร์รองรับในการเข้าใช้งานของนักเรียน
อย่างเพียงพอเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรูส้ ูงสุด มีบริการห้องสมุดสาธารณะให้นักเรียนได้ใช้บริการ มีตู้เติมเงินให้กับนักเรียน
สอดคล้องกับงานวิจัยของน้ำทิพย์ เนียมหอม (2560) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
อาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา พบว่า อยู่ในระดับมากเช่นกัน
การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของผู้เรียนในปัจจุบันยังคงเลือกศึกษาต่อด้านสายสามัญมากกว่าสายอาชีพ เนื่องจาก
ทัศนคติทางการเรียนและค่านิยมเดิม ๆ ของนักเรียนและผู้ปกครองยังคงมีความเชื่อในการศึกษาสายสามัญว่าจะทำให้ผู้เรียน
หางานได้ง่ายขึ้น มีความมั่นคงทางอาชีพ ดังนั้น ส่งผลทำให้ปัจจุบันผู้เรียนสายอาชีวศึกษามีแนวโน้ มลดลงแต่ในสภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบันอัตราการว่างงานเพิ่มมากขึ้น โดยตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานคุณภาพเพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560 - 2579 ระบุว่า ต้องยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตและพัฒนากำลังคน
ด้านวิชาชีพให้สัมพันธ์กับความต้องการของสถานประกอบการและการประกอบอาชีพอิสระให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับ
สากลและให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ทิศทางของการพัฒนากำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) อย่างไรก็ตาม
คณะผู้วิจัยทราบปัจจัยที่เป็นเหตุในการตัดสินใจเลือกเรียนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในครั้งนีแ้ ล้วนั้น คณะผู้วิจัยจะนำไปใช้
เป็นแนวทางการพัฒนา การจัดการบริหารรวมทั้งการวางแผนด้านปัจจัยกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้ผู้เรียนที่กำลังตัดสินใจเลือก
ตัดสินใจเรียนสายอาชีพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนเพิ่มมากขึ้นต่อไปในอนาคต

ข้อเสนอแนะ
1. สถานศึกษาควรเลือกกำหนดปัจจัยที่ต้องพัฒนาเร่งด่วนก่อน
2. ต้องการให้เลือกศึกษาในกลุ่มผู้เรียนหรือกลุ่มตัวอย่างให้หลากหลายมากกว่านี้
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางไอทีเข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูลเพื่อย่นระยะการทำงาน
2. ควรกำหนดกลุ่มตัวอย่างให้กว้างขึ้นมากกว่านี้เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ละเอียดและชัดเจนมากกว่านี้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณดร.โสภณ สาระวิโรจน์ ผู้รับใบอนุญาต และอาจารย์จิตจัณ สาระวิโรจน์ ผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยี
พณิชยการหาดใหญ่ที่ให้ความอนุเคราะห์ สนับสนุนในการจัดทำผลงานวิจัยพัฒนาสถาบันในครั้งนี้ รวมทั้งให้คำแนะนำ
ข้อเสนอแนะและตรวจสอบผลงานมาด้วยดีและขอขอบคุณคณะครู อาจารย์ นักเรียนที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำผลงานวิจัย
จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาบทบาทปัจจุบันของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จำนวน 439
คน เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสอบถาม 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารฯ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 3) เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารฯ ผู้วิจัย
นำผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 มาวิเคราะห์และสร้างแนวทางพัฒนา 4) เพื่อประเมินแนวทางการพัฒนา
บทบาทผู้บริหารฯ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 15 ท่าน เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบประเมิน วิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามและแบบประเมิน โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาบทบาท
ปัจจุบันของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึ กษา
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับสูงที่สุด รองลงมาคือ
ด้ า นการบริ ห ารงานวิ ชาการ ด้ า นการบริ ห ารงานทั ่ ว ไป ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล และด้ า นการบริ ห ารงบประมาณ
2) ผลการศึกษาและสร้างแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารฯ ประกอบด้วย 4 ด้าน 32 แนวทาง 3) ผลการประเมิน
แนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารฯ ในภาพรวมมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ: บทบาทผู้บริหาร ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ABSTRACT
The purposes of this research were to: 1) To study the roles of administrators in the King’ s
Phumibol science to the philosophy of sufficiency economy in office, the sample group was 439
administrator and teacher, the instruments were questionnaire. 2) To development guidelines
administrators’ roles, the key informant was 5 specialists, the instruments were semi-structured interview.
3) To creation the development guidelines administrators’ roles, the researcher analysis result in phase 1,
phase 2 and creation the development guidelines. 4) To evaluation the development guidelines
administrators’ roles, the key informant was 15 specialists, the instruments were assessment form. Data
analyses form questionnaire and assessment form were mean and standard deviation. The research findings
showed that: 1) The overall of the roles of administrators in the King’s Phumibol science to the philosophy
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of sufficiency economy in office was at a high level. Considering each aspect orders of academic
administration was at a highest level, followed by general administration management, human resource
management and budget management. 2) The result of creation the development guidelines
administrators’ roles is appropriate with 4 sides and 32 guidelines. 3) The result of evaluation the
development guidelines administrators’ roles has high level suitability, feasibility and utility.

Keywords: The school administrators’roles, King Phumibol Science, Philosophy of Sufficiency
Economy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Corresponding author, E-mail: u_sopa@yahoo.com
Received: 20 February 2020 / Revised: 17 March 2020 / Accepted: 14 April 2020 / Published online: 30 April 2020

บทนำ
ศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางการพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีความลุ่มลึก รอบด้าน มองการณ์ไกล และเน้น
ความยั่งยืนมายาวนานก่อนที่ประชาคมโลกจะตื่นตัวในเรื่องนี้ เป็นแนวทางพัฒนาที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกหมู่
เหล่า องค์ประกอบของศาสตร์พระราชา คือ การศึกษาและสุขภาพ การเพิ่มผลิตภาพ การผลิต การค้นคว้าวิจัย การบริหาร
ความเสี่ยง การอนุรักษ์ธรรมชาติ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่ละองค์ประกอบล้วนมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพ
ชี ว ิ ต ของผู ้ค นโดยเฉพาะคนจนและผู้ ยากไร้ นอกจากนี ้ ย ังเป็ น ศาสตร์ ท ี่ ค รอบคลุม ถึงเรื่ อ งเอกลัก ษณ์ ของคนไทย เช่ น
การอ่อนน้อมถ่อมตน การเป็นสุภาพชน ความขยัน ความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นคุณความงามของคนไทยที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกัน
มา ถ้าทุกคนปฏิบัติตนตามศาสตร์ของพระราชาแล้ว ก็จะเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและทำให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้า
โดยเฉพาะการน้อมนำศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน และ
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเกิดความสุขและยั่งยืน โดยเชื่อว่าหากนำปรัชญาดังกล่าวมาปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ก็จะสามารถเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของ
ชาติให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ และนำพาประเทศชาติไปสู่ความมั่นคงและความมั่งคั่งได้ (เดชา ปุญญปาล, 2560)
หลักการดังกล่าวนี้มีผลต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบัน ซึ่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของคนมาตั้งแต่เริ่มใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ปัจจุบันคือ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 รวมถึงนโยบายและแผนโดยเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาคน
สังคม ประเทศมีความสมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒ นาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นศาสตร์พระราชาที่ครอบคลุมศาสตร์ทั้งปวง โดยเฉพาะศาสตร์ด้านการบริหาร
สามารถนำองค์ความรู้ของศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง กรอบแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทาง โดยมีพื้นฐาน
มาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย และการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย
มาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ ไขเพื่อให้
รอดพ้นด้วย “สติ ปัญญาและความเพียร” ซึ่งจะนำไปสู่ “ความสุข” เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิก ฤติ เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของการพัฒนา และสามารถดำรง
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อยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (สมบัติ นพรัก, 2561) การน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นั้นได้ถูกขับเคลื่อนในการบริหารให้กับทุกองค์กรแล้วแต่ความเหมาะสม และบริบท
องค์กรทางการศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ได้รับสนองนโยบายเข้าสู่การปฏิบัติในทุกระดับเพื่อผลักดันเข้าสู่การพัฒนาเยาวชน
ที่จะเป็นกำลังสำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยที่เยาวชนนั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านการปลูกฝังจาก
ครอบครัวมาเป็นพื้นฐานอย่างไม่เป็นทางการมากนัก แต่เมื่อเยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษาได้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบจาก
ตัวแทนในการถ่ายทอดทางสังคมด้วยการอบรมสั่งสอนที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยครูทำหน้าที่อย่างสำคัญในการ
พัฒนาเยาวชนได้ฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัย เพราะหากครูได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์จะช่วยเยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่จี ะ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถพัฒนาได้ทั้งด้านความรู้ความคิด
จิตใจ และพฤติกรรมที่ดี เป็นที่ต้องการของสังคม มีความพอเพียงในจิตใจ มีแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างพอเพีย งและ
พอประมาณ (สมใจ สิกขวัฒน์ และคณะ, 2557)
การบริหารสถานศึกษาเป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีองค์ประกอบของงานหลาย ๆ งานที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์
กัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบบริหารจัดการของสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา การเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาออกมาเป็นองค์รวม มีการศึกษาพบว่าการบริหารงานในสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จให้
ตอบสนองต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญต่อการนำหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การบริหารสถานศึกษา โดยการบริหารนั้นต้องยึดหลักการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และยึดหลักธรรมาภิบาล สถาบันการ
อาชีวศึกษาถือเป็นหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ภารกิจหลักในการจัดการอาชีวศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ในการบ่มเพาะเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการประกอบ
อาชีพอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ประกอบอาชีพอิสระสอดคล้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัดกระจายทั่วประเทศ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด ปลูกฝังการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีสมรรถนะอาชีพเทียบเท่ามาตรฐานที่ก ำหนด โดยการปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดั งนั้น สถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา จึงมีนโยบายในการนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้ศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างยั่งยืนโดยเป้าหมายที่
สำคัญอยู่ที่การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง ดังนั้น “ผู้บริหารสถานศึกษา” จึงถือว่าเป็นกลไกสำคัญ และเป็นกุญแจ
แห่งความสำเร็จและขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของสถานศึกษาแล้ว
ผู้บริหารสถานศึกษายังเป็นจุดเชื่อมของนโยบายกับการปฏิบัติที่ใกล้ชิดกับครู และผู้เรียนมากที่สุด ซึ่งแน่นอนว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องมีคุณลักษณะที่ดี มีความรู้ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีนโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญที่ช่วยให้บุคลากรในสถานศึกษามีการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาศักยภาพผู้เรียน รวมทั้งการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาองค์กรและประเทศให้มีความก้าวหน้าสืบไป (ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2560)
ด้วยความเป็นมาและความสำคัญของปั ญหา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการ
บูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบูรณาการ
ศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุกับวิสัยทัศน์
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ของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาบทบาทปัจจุบันของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
3. เพื่อสร้างแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
4. เพื่อประเมินแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ

กรอบแนวคิด
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
1.1 ความหมายของการบริหาร
1.2 การบริหารสถานศึกษา
1.3 ขอบข่ายและภารกิจการบริหารการศึกษา
2.แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษา
2.1 ความหมายและความสำคัญของบทบาท
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท
2.3 บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา

แนวทางการพั ฒนาบทบาทผู ้ บริ หารในการบู รณาการ ศาสตร์
พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
สถานศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ใน 4 ด้าน
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ
2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป

3.แนวคิ ดเกี ่ ยวกั บศาสตร์ พระราชาด้ านหลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3.1 ความเป็ น มาของศาสตร์ พ ระราชาด้ า น หลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 ความหมายของศาสตร์ พ ระราชาด้ า น หลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 ความสำคัญของศาสตร์พระราชาด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.4 แนวความคิ ด ของศาสตร์ พ ระราชาด้ า นหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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ประโยชน์ทไี่ ด้รับ
1. ผลการวิจัยทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทปัจจุบันของผู้บริหารและแนวทางการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารใน
การบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ
2. ผลการวิจัยผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ หรือภูมิภาคอื่นๆ และสถานศึกษาใน
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถนำแนวทางไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุกับวิสัยทัศน์ของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วิธีดำเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาบทบาทปัจจุบันของผู้บริ หารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ครอบคลุมพื้นที่ 16 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จำนวน 4 สถาบั น 30 สถานศึกษา ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 142 คน ข้าราชการครู จำนวน 2,373 คน รวมทั้งสิ้น 2,515 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
จากการเปิดตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 108 คน
ข้าราชการครู จำนวน 331 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 439 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นนำมากำหนดสัดส่วนตามขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างและสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ 5 ระดับ (Rating Scale) สอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทปัจจุบันของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารงานทั่วไป
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของแบบสอบถาม โดยตรวจสอบความเที ่ ย งตรงเชิ ง เนื ้ อ หา ( Content Validity)
จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน นำผลการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน คำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC: Index of Item Objective Congruence) แล้วคัดเลือกข้อคำถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไปไว้ใช้และแก้ไขปรับปรุงข้อคำถามตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญให้มีความตรงตามเนื้อหารวมถึงการใช้ภาษา
ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC พบว่า จากข้อคำถามทั้งหมดผ่านเกณฑ์ 0.50 ขึ้นไปทุกข้อ โดยมีค่า IOC ระหว่าง
0.60-1.00 แสดงว่ า ข้ อ คำถามสามารถนำไปใช้ ใ นการสร้ า งแบบสอบถามได้ท ุ ก ข้ อ จากนั ้ น ผู ้ ว ิ จ ั ย จึงดำเนิ น การจัดทำ
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นำเสนอ
ข้อมูลเป็นตารางประกอบการบรรยาย กำหนดการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง มีบทบาทปัจจุบันอยู่ในระดับมากที่สดุ
3.51 - 4.50 หมายถึง มีบทบาทปัจจุบันอยู่ในระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง มีบทบาทปัจจุบันอยู่ในระดับปานกลาง
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1.51 - 2.50 หมายถึง มีบทบาทปัจจุบันอยู่ในระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง มีบทบาทปัจจุบันอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยกำหนดเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาบทบาทหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์พระราชาด้าน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) สัมภาษณ์เกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
สถานศึกษา ใน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารงานทั่วไป
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ เมื่อดำเนินการเก็บข้อมูล แล้วนำผลการสัมภาษณ์ ทั้ง 4 ด้าน มาวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) ทำการสรุป เรียบเรียงเนื้อหา ภาษาและความถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ผู้วิจัยดำเนินการนำผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 มาวิเคราะห์ สรุปประเด็นที่มีความคล้ายคลึงกัน
และสร้างแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ใน 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 15 ท่าน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยกำหนดเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์
พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพีย ง ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารการศึกษาและการวิจัยและ
ประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสม (Propriety) ความเป็นไปได้ (Feasibility) และความ
เป็นประโยชน์ (Utility) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ 5 ระดับ (Rating Scale) ประเมินเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาผู้บริหาร
ในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน 32 แนวทาง คือ
1) ด้านการบริหารงานวิชาการ 10 แนวทาง 2) ด้านการบริหารงบประมาณ 7 แนวทาง 3) ด้านการบริหารงานบุคคล 7
แนวทาง และ 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป 8 แนวทาง
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นำเสนอ
ข้อมูลเป็นตารางประกอบการบรรยาย กำหนดการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด, 2553). ดังนี้
4.51 - 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สดุ
3.51 - 4.50 หมายถึง มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมาก
2.51 - 3.50 หมายถึง มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง
1.51 - 2.50 หมายถึง มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับน้อย
1.00 - 1.50 หมายถึง มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับน้อยทีส่ ดุ
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สำหรับเกณฑ์การตัดสินว่าแนวทางแต่ละข้อมีความเหมาะสม ความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้เพียงใดนั้น ผล
การประเมินจะต้องมีค่าเฉลี่ยตัง้ แต่ 3.51 ขึ้นไป และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้อยกว่า 1.00 ทั้ง 3 ด้าน จึงจะถือว่าสามารถ
นำไปใช้ได้

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การศึกษาบทบาทปัจจุบันของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้าน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
จากการศึกษาบทบาทปัจจุบันของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารสถานศึกษา สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดยการสอบถามข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษาและ
ข้าราชการครูสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ใน 4 ด้าน ผลการวิจัย ดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน บทบาทปัจจุบันของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ โดยภาพรวม
บทบาทปัจจุบันของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา

n = 439
(x)

(S.D.)

ระดับ
บทบาทปัจจุบัน

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ

4.58

0.53

มากที่สุด

2. ด้านการบริหารงบประมาณ

4.45

0.44

มาก

3. ด้านการบริหารงานบุคคล

4.47

0.51

มาก

4. ด้านการบริหารงานทั่วไป

4.48

0.55

มาก

4.50

0.51

มาก

รวมเฉลี่ย

จากตาราง 1 พบว่า บทบาทปัจจุบันของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.50, S.D.=
0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าบทบาทของผู้บริหารอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ
(x = 4.58, S.D.= 0.53) และอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงตามลำดับ คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป (x = 4.48, S.D.= 0.55)
รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานบุคคล (x = 4.47, S.D.= 0.51) และด้านการบริหารงบประมาณ (x = 4.45 , S.D.= 0.44)
ตามลำดับ
ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชา
ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งในการบริ ห ารสถานศึ กษา สั งกั ด สถาบั น การอาชี ว ศึ กษาภาคเหนื อ โดยการสั ม ภาษณ์ข ้ อ มู ลจาก ผู้ ม ี ค วามรู้
ความสามารถด้านการพัฒนาบทบาทหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์พระราชาด้านหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ประเด็นการสัมภาษณ์จากผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 บทบาทปัจจุบันของผู้บริหาร
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ในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา ทั้ง 4 คือ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก รองลงมา 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารงบประมาณ ตามลำดับ ผลการสัมภาษณ์ พบว่า
1. ด้านการบริหารวิชาการ แนวทางการพัฒนา พบว่า ผู้บริหารควรมีการขับเคลื่อนผ่านห้องเรียนและการขับเคลื่อน
ผ่านฐานการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนโดยเน้นการปลูกฝังคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ต้องปรับปรุงหลักสูตรและเนื้อหาให้มีการผสมผสานกันระหว่างความรู้และ
ประสบการณ์ การพัฒนาครูให้มีความสามารถในการให้คำแนะนำและจัดประสบการณ์ทักษะทางวิชาชีพให้นักเรียนด้วยความ
มีเหตุผล มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนการจัดการเรียน
การสอน มีการมอบหมายให้ครูผู้สอนจั ดการเรียนการสอนร่วมกับนักเรียนและวิทยากรภายนอก จัดสภาพแวดล้อมฐาน
การเรียนรู้ให้เหมาะสม เลือกนักเรียนแกนนำที่มีความสนใจและอยู่ในวัยที่สามารถดำเนินการได้ เมื่อนักเรียนได้ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้จะทำให้นักเรียนเกิดกระบวนการทำงานแบบกลุ่ม เมื่อเกิดปัญหาระหว่า งเรียนมีการช่วยกัน ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการแก้ปัญหา นักเรียนเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน
อย่างยั่งยืน
2. ด้านการบริหารงานทั่วไป แนวทางการพัฒนา พบว่า ผู้บริหารควรมีการมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบปรับปรุง
ดูแลรักษาอาคารสถานที่และจัดการสภาพแวดล้อมสำหรับการเรียนรู้อย่างเหมาะสมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยมีการจัดทำ
แผนงาน/โครงการงบประมาณและจัดผู้รับผิดชอบในการปรับใช้อาคารสถานที่สภาพแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา จัดทำแผนผัง
แสดงแหล่งเรียนรู้/ฐานกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดให้ชุมชนหรือหน่วยงานอื่นได้ใช้ประโยชน์และมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล แนวทางการพัฒนา พบว่า ผู้บริหารควรสนับสนุนครูทุกคนในการพัฒนาการศึกษา
ดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเข้ารับฟังการบรรยายที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอกทั้ง
ผู้บริหารและครูแกนนำ และให้นำไปสอดแทรกกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดอุปนิสัยพอเพียง สามารถ
ถ่ายทอดและเป็นแบบอย่างในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเพื่อนครูทุกคนทุกระดับของสถานศึกษา
และสามารถขยายผลสู่ชุมชนและหน่วยงานองค์กรภายนอก
4. ด้านการบริหารงบประมาณ แนวทางการพัฒนา พบว่า ผู้บริหารควรมีการระดมทุนจากชุมชนองค์กรผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง มีการวางแผนและจัดการงบประมาณอย่างรอบคอบโดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดยคำนึงถึงหลักความมีเหตุผล
ความสำคัญของงานและความจำเป็น มีการกำหนดผู้รับผิดชอบการดำเนินงานทุกขั้นตอน มีการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ
ในการอนุมัติงบประมาณ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา และสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้ที่มา
ศึกษาดูงานได้เรียนรู้การบริหารงบประมาณอย่างพอเพียงและคุ้มค่า
ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 การสร้างแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชา
ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
จากผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยจึงนำผลการศึกษามาวิเคราะห์ สรุปประเด็นที่มีค วาม
คล้ายคลึงกันและสร้างแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย การบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน 32 แนวทาง ได้แก่ 1) ด้านการบริหารงาน

82

CMU Journal of Education, Vol. 4 No. 1 2020
ศึกษาศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 2563

วิชาการ 10 แนวทาง 2) ด้านการบริหารงบประมาณ 7 แนวทาง 3) ด้านการบริหารงานบุคคล 7 แนวทาง และ 4) ด้านการ
บริหารงานทั่วไป 8 แนวทาง โดยมีรายละเอียด
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 10 แนวทาง ดังนี้
1) วางแผนการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการบูรณาการหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ขับเคลื่อนผ่านห้องเรียนและฐานการเรียนรู้และให้คำนึงถึงความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 2) ส่งเสริมการวิเคราะห์และจัดทำ
หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งการลงมือปฏิบัติ โดยเน้นการปลูกฝังคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ทั้งนี้ต้องปรับปรุงหลักสูตรและเนื้อหาให้มีการผสมผสานกันระหว่างความรู้และ
ประสบการณ์ 3) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
สามารถให้คำแนะนำและจัดประสบการณ์ทักษะทางวิชาชีพให้นักเรียนด้วยความมีเหตุผล มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน 4) จัดการอบรมด้านการจัดทำสื่อ
การเรียนรู้ของครูผู้สอนครบทุกวิชาอย่างเหมาะสมในสถานศึกษา 5) มอบหมายให้ครูจัดการเรียนการสอนร่วมกับนักเรียนและ
วิทยากรภายนอก มี การจัดหาวิทยากรหรือปราชญ์ชาวบ้านในการให้ความรู้ จัดสภาพแวดล้อมฐานการเรียนรู้ให้เหมาะสม
เลือกนักเรียนแกนนำที่มีความสนใจและอยู่ในวัยที่สามารถดำเนินการได้ เมื่อนักเรียนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้จะทำให้
นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน 6) มีการนิเทศภายในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับทุกกลุ่มสาระโดย
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนกระบวนการ 7) ส่งเสริมครูในการพัฒนาความรู้ในด้านการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูให้เกิดคุณภาพมาตรฐานและยึดหลักคุณธรรม 8) สนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาครู
ทั้งภายในและเพิ่มพูนภายนอกสถานศึกษาเพื่อความรู้ด้านวิชาการและการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 9) สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอกที่ทันสมัยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อจะกลับมาถ่ายทอดให้กับบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา และ 10) จัดสรรงบประมาณในการบริหารงาน
วิชาการอย่างมีระบบแบบแผน มีการจัดหา จัดเก็บ ดูแลวัสดุอุปกรณ์การเรียน โดยยึดหลักความคุ้มค่า หลักคุณธรรมในการ
วางแผนอย่างรอบคอบ เพื่อให้งานวิชาการเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
2. ด้านการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 7 แนวทาง ดังนี้
1) วางแผนการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณโดยคำนึงถึงหลัก
ความมีเหตุผล จากความสำคัญและความจำเป็นของงาน 2) มีส่วนร่วมกับบุคลากรในการประชุมวางแผนเพื่อหาแนวทางใน
การระดมทรัพยากรในการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
3) มีส่วนร่วมกับบุคลากรในการประชุมวางแผนเพื่อหาแนวทางในการระดมทรัพยากรในการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 4) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงบประมาณและ
กำหนดผู้รับผิดชอบการดำเนินงานที่มีความเหมาะสมทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 5) จัดสรร
งบประมาณโดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและผลที่จะเกิด ขึ้นในระยะยาว และมีการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ
ในการอนุมัติงบประมาณทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบตามแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษา 6) ส่งเสริมการอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจแก่บุคลากรในสถานศึกษาด้านงบประมาณและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงานได้เรียนรู้การบริหาร
งบประมาณอย่างพอเพียงและคุ้มค่า และ 7) มีการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการงบประมาณ การระดม
ทรัพยากร การใช้งบประมาณ ให้แก่บุคคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใสและร่วมกันตรวจสอบได้
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3. ด้านการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 7 แนวทาง ดังนี้
1) จัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้ อบรม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสม่ำเสมอเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพ 3) สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรไปพัฒนาวิชาชีพโดยยึ ดหลัก
ความมีประโยชน์และสามารถกลับมาแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และสร้างองค์ความรู้ร่วมกันในสถานศึกษา 4) ส่งเสริม
ครูให้นำความรู้ไปสอดแทรกกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเกิดอุปนิสัยพอเพียง สามารถถ่ายทอดและเป็น
แบบอย่างในการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเพื่อนครูทุกคนทุกระดับของสถานศึกษาและสามารถขยาย
ผลสู่ชุมชนและหน่วยงานองค์กรภายนอก 5) จัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากรของสถานศึกษา 6) ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริม การดำเนินชีวิตและ
ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ7) มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการพัฒนาวิชาชีพ ของ
บุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบร่วมกันและนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพ
ต่อไป
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย 8 แนวทาง ดังนี้
1) กำหนดนโยบายน้ อ มนำหลั ก ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งมาขั บ เคลื่ อ นในสถานศึ ก ษาและบูร ณาการใน
แผนปฏิบัติงานประจำปี 2) มอบหมายผู้รับผิดชอบปรับปรุงดูแลรักษาอาคารสถานที่และจัดการสภาพแวดล้อมสำหรับการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสมให้ครอบคลุมทุก พื้นที่ โดยจัดทำเป็นแผนงาน/โครงการงบประมาณให้เป็นไปตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 3) จัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษา 4) จัดให้
ผู้ปกครองและชุมชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในด้านงานกิจการนักเรียนเพื่ อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่
อย่างพอเพียงของผู้เรียน 5) ติดตามประเมินและรายงานผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 6) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่ วมในการดูแลซ่อมแซมและปรับปรุ งภูมิท ัศน์ เ พื่ อ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษามีความสะอาดและร่มรื่นอย่างสม่ำเสมอ 7) จัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพื่อเอื้อต่อการ
เรียนรู้ จัดทำแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้/ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีสถานที่ให้บริการ
ชุมชนหรือหน่วยงานอื่นได้ใช้ประโยชน์และบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา และ
8) สนับสนุนและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการศึกษาได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 การประเมินแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์
พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
จากผลการสร้างแนวทางการพั ฒนาบทบาทผู้ บริห ารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้า นหลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยนำไปประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัย ดังตาราง 2
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ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการ
ศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ
ในภาพรวม
แนวทางพัฒนา

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ
2. ด้านการบริหารงบประมาณ
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป
รวมเฉลี่ย

ความเหมาะสม
(n = 15)
แปล
(x̅) (S.D.)
ผล
4.26 0.77 มาก
4.04 0.55 มาก
4.02 0.66 มาก
4.07 0.85 มาก
4.10 0.71 มาก

ความเป็นไปได้
(n = 15)
แปล
(x̅) (S.D.)
ผล
3.89 0.88 มาก
3.72 0.71 มาก
3.72 0.73 มาก
3.80 0.82 มาก
3.79 0.79 มาก

ความเป็นประโยชน์ ผลการ
(n = 15)
ประเมิน
แปล
(x̅) (S.D.)
ผล
4.41 0.69 มาก ผ่าน
4.21 0.67 มาก ผ่าน
4.07 0.61 มาก ผ่าน
4.11 0.69 มาก ผ่าน
4.20 0.67 มาก ผ่าน

จากตาราง 2 พบว่า ผลการประเมินแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ในภาพรวมมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.10, S.D. = 0.71) ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.79, S.D. = 0.79) และความเป็นประโยชน์
อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.20, S.D. = 0.67) ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้านและทุกข้อ สำหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยการประเมินสูงสุด
ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยการประเมินต่ำสุดทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานบุคคล

อภิปราย และข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัย พบว่า ผลการประเมินแนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้าน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ในภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก สำหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ย
การประเมินสูงสุดทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยการประเมินน้อยที่สุดทั้ง 3
ด้าน คือ ด้านการบริหารงานบุคคล จึงมีประเด็นน่าสนใจที่จะนำมาอภิปรายผล ใน 2 ด้านนี้ ดังนี้
1. ข้อค้นพบจากผลการวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึ กษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ในด้านการบริหารวิชาการ
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ในภาพรวมมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ผู้บริหารได้มีการวางแผนการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้
ขับเคลื่อนผ่านห้องเรียน มีการส่งเสริมการวิเคราะห์และจัดทำหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งการลงมือปฏิบัติโดยเน้นการ
ปลูกฝังคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อให้
การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพโดยให้สอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการวางแผนการจัดการเรียน
การสอน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รัตนา หลวงกลาง และคณะ (2558) ที่ได้ศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ที่ได้กล่าวว่า การจัดการศึกษาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินการได้ใน 2 ส่วน คือ การบริหารสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ
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และการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย การสอดแทรกสาระเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตรสาระการเรียนรู้ในห้องเรียน
และการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียน การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น
ครูเป็นบุคลากรที่สำคัญในการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังหลักคิดต่าง ๆ ให้แก่เด็ก โดยครูต้องเข้าใจอย่างถูกต้อง สามารถ
วิเคราะห์ความพอเพียงของตนเองและครอบครัวได้และทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศรประภา พงษ์หัตถาศิลป์ (2557) ที่ได้ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านบริหารวิชาการ
ซึ่งอยู่ในระดับมาก ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในการบริหารงานวิชาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่เน้นการนำคุณธรรมนำความรู้ไปใช้ในการดำเนิน ชีว ิต เช่น ซื่อสัตย์ สุจริต ความเสียสละ ขยัน อดทน
ความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกที่ดีต่อตนเองและสังคม ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมากจากผู้บริหารโรงเรียนได้จัด
การศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ
นักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาอย่างหลากหลาย ส่งเสริมสนับสนุนการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์และการผลิต
สื่อการเรียนรู้ รวมทั้งการนำไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
2. ข้อค้นพบจากผลการวิจัย พบว่า แนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ในด้านการบริหารงานบุคคล
มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด แต่ในภาพรวมยังมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าผู้บริหารจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่บุคลากร
ของสถานศึกษา ติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง หรือมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการพัฒนาวิ ชาชีพของบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบร่วมกันและนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาวิชาชีพต่อไปยังน้อยเกินไป ดังนั้นผู้บริหารควร
พัฒนาแนวทางการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการบริหารงานบุคคลนี้ให้มาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ มารศรี ศักดา (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่องบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พบว่า
บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมระดับปฎิบัติการอยู่ในระดับ มาก
ทุกด้าน แต่ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดคือ ด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษายังมีบทบาทไม่มากเท่าที่ควรในการ
ส่งเสริม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้สอดคล้องกับการวิจัยของ รัตนา หลวงกลาง และคณะ
(2558) ที่ได้ศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ได้กล่าวว่า ความสำเร็จของการนำแนวพระราชดำรัสปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ในสถานศึกษา ควรเริ่มต้นด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่
บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างชัดเจนเป็นอันดับแรก เริ่ มจากภายในไปสู่ภายนอก
เริ่มจากตนเองไปสู่ผู้อื่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธา ความพึงพอใจ ความเต็มใจในการนำสิ่งที่ตนเองมีความเชื่อและ
ศรัทธาว่าสิ่งที่นำไปปฎิบัติแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อตนเอง คือ ต้องให้เข้าใจ เข้าถึง ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และความร่วมมือในการทำงาน
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. ผลจากการศึกษาบทบาทปัจจุบันของผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ผู้บริหารควรพัฒนาบทบาทในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
บริหารงานด้านงบประมาณให้มากขึ้น
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2. ผลการศึกษาและประเมิน แนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ มีความเหมาะสม ความเป็นไป
ได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผู้บริหารควรนำแนวทางการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ไปใช้ในการส่งเสริมและ
พัฒนาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการบูรณาการศาสตร์พระราชาด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหาร
สถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุกับวิสัยทัศน์ ของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) คือ
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในการบริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกแห่งในประเทศไทยเพื่อประโยชน์ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาต่อไปในอนาคต

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่กรุณาให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารและครู ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคเหนือ ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย ทำให้การดำเนินการวิจัยสำเร็ จลุล่วงไปด้วยดี ทำให้เกิดผล
งานวิจัยที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารสถานศึกษาต่อไป
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