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การพัฒนาชุดการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ที่เน้นสร้างประสบการณ์โดยใช้การวิจัยเป็น
ฐานส าหรับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ชุดการ
สอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 รหัส 2200-1003 ที่เน้นสร้างประสบการณ์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เป็นการวิจัย
ประเภทพัฒนาเชิงทดลอง ขั้นตอนการวิจัย แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ 2) 
การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 3) การประเมินผลรูปแบบการเรียนรู้ และ (2) เพ่ือหาประสิทธิผลการ
ใช้ชุดการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ที่เน้นสร้างประสบการณ์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน กลุ่มตัวอย่างการวิจัย
ได้คัดเลือกแบบเจาะจงเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1 สาขาวิชาการบัญชีวิทยาลัยเทคนิค
ดอนเมือง ที่เรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ภาคเรียนที่ 2/2559 และ 2/2560 จ านวน 68 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบทดสอบความรู้ 2) แบบฝึกทักษะการปฏิบัติงาน 3) แบบประเมินงานสร้างสรรค์
และกิจกรรมทักษะวิชาชีพ 4) แบบประเมินเจตคติผู้ปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินค้า 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อ (1) พบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาการบัญชี
เบื้องต้น 2 ที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน ที่ประเมินคุณภาพและประโยชน์ของชุดการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก คือ ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านประโยชน์ต่อผู้เรียน ชุมชน และด้านประโยชน์
ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ผลตามวัตถุประสงค์ข้อ (2) พบว่า ชุดการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 รหัส 
2200-1003 ที่เน้นสร้างประสบการณ์โดยใช้การวิจัยเป็นฐานมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 77.62/83.40 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผลคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน มีค่าวิกฤตที t ค านวณ เท่ากับ 67.74 
มากกว่า t ตาราง เท่ากับ 1.72 มีความแตกต่างอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.05  

ค าส าคัญ: กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นสร้างประสบการณ์โดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research to develop the model of learning basic Accounting 2, 

2200-1003 code. It focuses on creating experience for based research. The research process 
is divided into 3 steps. 1) To make a development of learning model. 2) Experiment with 
learning management model. 3) Evaluation of learning model. The research sample was 
selected as the first vocational certificate students (Vocational Certificate) in Accounting at 
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Donmuang Technical College. The research instruments used in basic accounting, were 68 
students both in semester 2/2559 and 2/2560. Principle of research includes 1) Knowledge 
Test. 2) Practical skills training. 3) Evaluate and professional skills assessment. 4) Attitude of 
selling and buying a practical accountant.  

The research found that the model development the process of learning with basic 
accounting is based on 5 steps 1) To create/To prepare of learning. 2) To create an 
experience/practice. 3) To apply for creating. 4) Evaluation level. 5) Presentation level by 
evaluate an efficiency was estimated as follows E1 for E2 was 77.62/83.40 and the t-test was 
67.74 The t-score was 1.72 and the second group was the average score effectively studying 
than last year totally.  

 
บทน า 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาฯ พ.ศ. 2559 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใน
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาต้องใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย วัดผลและประเมินผลการเรียนตาม
สภาพจริง มีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยการศึกษาหรือการวิจัย และมีการท าโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพและส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประกาศเกียรติคุณความรู้ความสามารถจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 
ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสาขาวิชาการบัญชีของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพต้องมี
สมรรถนะปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ ธุรกิจซื้ อขายสินค้า และธุรกิจอุตสาหกรรม และ
ตามหลักสูตรวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เพ่ือให้มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีส าหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภท
ธุรกิจซื้อขายสินค้าและตาม “ผลการวิจัยการจัดกระบวนการเรียนรู้งานบัญชีกิจการซื้อขายสินค้า ที่เน้นสร้าง
สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินค้าแก่นักเรียนสาขาวิชาการบัญชี โดยใช้คู่มือการจัดกระบวนการ
เรียนรู้งานบัญชีกิจการซื้อขายสินค้า” การพัฒนาชุดการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 1-2-2 รหัส 2201-1003  
ที่เน้นสร้างประสบการณ์โดยใช้การวิจัยเป็นฐานนี้ ได้ด าเนินการตามขอบเขตดังกล่าว 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ชุดการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 1-2-2 รหัส 2200-
1003 ที่เน้นสร้างประสบการณ์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

2. เพ่ือหาประสิทธิผลการใช้ชุดการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 รหัส 2200-1003 ที่เน้นสร้าง
ประสบการณ์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. กรอบแนวคิดการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพงานบัญชีกิจการซื้อขายสินค้า 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุดการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 1-2-2 รหัส 2200-1003 ที่

เน้นสร้างประสบการณ์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ได้ด าเนินการด้วย กรอบแนวคิดอย่างสัมพันธ์กันของ
องค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพงานบัญชีกิจการซื้อขายสินค้า ตามแผนภูม ิ
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ภาพที่ 1: แผนภูมิกรอบแนวคิดอย่างสัมพันธ์กันขององค์ประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพงานบัญชี
กิจการซื้อขายสินค้า 

 
2. ระเบียบวิธีวิจัย  

การพัฒนาชุดการสอนได้ใช้การวิจัยประเภทพัฒนาเชิงทดลอง ( Experimental Development)  
ที่มีองค์ประกอบของกระบวนการเป็นการสร้าง การทดลองใช้ และการประเมินผลการทดลองใช้ชุดการสอน
วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ที่เน้นสร้างประสบการณ์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ตามวิธีการด าเนินการวิจัย คือ 

(1)  กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี ที่เรียน
วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 43 คน และปีการศึกษา 2560 จ านวน 25 คน 

(2)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ตามกรอบแนวคิดการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพงานบัญชีกิจการ
ซื้อขายสินค้า คือ เครื่องมือที่เป็น 

(2.1) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชา ที่เน้นสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบั ติงานบัญชี
กิจการซื้อขายสินค้า เป็นการออกแบบการจัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพ 

(2.2) การจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาที่เน้นสร้างประสบการณ์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน   
เป็นชุดการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ที่เน้นสร้างประสบการโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 
ตอน คือ ชุดการสอนเนื้อหาวิชา เป็นเนื้อหาวิชา 5 หน่วยการเรียน และ ชุดการเรียนภาคปฏิบัติโดยใช้การวิจัย
เป็นฐาน เป็นการเรียนรู้เนื้อหาภาคปฏิบัติอย่างเป็นระบบตามลักษณะการวิจัย เนื้อหาแบ่งออกเป็นส่วนของ
เนื้อหาการวิจัย โดยมีช่องว่างบางส่วนส าหรับให้นักเรียนได้เขียนเติมข้อมูลและส่วนภาคผนวกมีเนื้อหาการ
ปฏิบัติงานของใบปฏิบัติงานของหน่วยการเรียนให้นักเรียนได้ใช้เรียนรู้ 

(2.3) สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินค้า เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียนคือ ความรู้ทฤษฎี ทักษะปฏิบัติงาน งานสร้างสรรค์และกิจกรรมทักษะวิชาชีพตามรูปแบบของหน่วยงาน 
และเจตคติของผู้ปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินค้า 

(3) การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการประเมินและการวัดผลการเรียนรู้ตามสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน
บัญชีกิจการซื้อขายสินค้า คือ การวัดความรู้ทฤษฎี การประเมินทักษะปฏิบัติงาน การประเมินงานสร้างสรรค์
และกิจกรรมทักษะวิชาชีพตามรูปแบบของหน่วยงาน และการประเมินเจตคติของผู้ปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อ
ขายสินค้า 

1. รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
รายวิชาท่ีเน้นสร้างสมรรถนะ

ผู้ปฏิบัติงานบัญชีกจิการซ้ือขายสินค้า 

2. การจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชา 
ที่เน้นสร้างประสบการณ์ 
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

3. สมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน 
บัญชีกจิการซ้ือขายสินค้า 
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(4) การวิเคราะห์ข้อมูล  เป็นการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเป็นการวัดผล
การเรียนรู้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างการวิจัย ได้คัดเลือกแบบเจาะจงเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิขาชีพ (ปวช.) 

สาขาวิชาการบัญชีที่ไดเ้รียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 1-2-2 รหัส 2200-1003 ในปีการศึกษา 2559 และ 2560  
โดยได้ก าหนดเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1: กลุ่มตัวอย่างการวิจัยการพัฒนาชุดการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2ฯ 
 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

นักเรียนสาขา 
วิชาการบัญช ี

เวลาการจัด 
การเรียนการสอน 

ก าหนด 
กลุ่มตัวอย่าง 

กระบวนการของวัตถุประสงคก์ารวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง
ที่ 1 

ช้ัน ปวช.1 
จ านวน 43 คน 

ภาคเรยีนที ่
2/2559 

กลุ่มควบคุม / 
กลุ่มตัวอย่าง 
ปีท่ีผ่านมา 

การสร้างชุดการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 
ที่เน้นสร้างประสบการณ ์
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

กลุ่มตัวอย่าง
ที่ 2 

ช้ัน ปวช.1 
จ านวน 25 คน 

ภาคเรยีนที ่
2/2560 

กลุ่มทดลอง/ 
กลุ่มตัวอย่าง 
ปี ปัจจุบัน 

การทดลองใช้ชุดการสอนวิชาการบัญชี
เบื้องต้น 2 ที่เน้นสร้างประสบการณ ์
โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 

การประเมินผลการทดลองใช้ชุดการสอน
วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ที่เน้นสรา้ง
ประสบการณ์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
ตารางท่ี 2: กรอบแนวคิดในกระบวนการของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
กรอบแนวคิด 
การเรียนการ

สอนฯ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

กระบวนการ 
ตามวัตถุประสงค์ 

การวิจัย 
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1.1  รูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้รายวิชา
การบัญชีเบื้องต้น 2 โดยใช้ 

การวิจัยเป็นฐาน 

(1)  ข้ันสร้างสถานที่เรียนรู้เฉพาะทางวิชาชีพงานบัญชีกิจการซื้อขายสินค้า 
(2)  ข้ันสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบัญชีกิจการฯ 
(3)  ข้ันประยุกต์ใช้ประสบการณ์การเรียนรู้สร้างงานสร้างสรรค์และกิจกรรมทักษะฯ 
(4)  ข้ันวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาที่เน้นสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบัญชีฯ 
(5)  ข้ันน าเสนอผลงานสร้างสรรค์และกิจกรรมทักษะวิชาชีพตามรูปแบบของหน่วยงาน 
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1. เพื่อสร้างชุด 
การสอนวิชาการ 
บัญชีเบื้องต้น 2  

ที่เน้นสร้าง
ประสบการณ ์
 โดยใช้การ 
วิจัยเป็นฐาน 

1.2  ชุดการสอนวิชา 
การบัญชีเบื้องต้น 2 

(1)  ชุดการสอนเนื้อหาวิชา    มีวิชา  5  หน่วยการเรียน 

(2)  ชุดการเรียนภาคปฏิบัติโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน   มีเนื้อหาตามลักษณะการวิจัย 

1.3 สมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน
บัญชีกิจการซื้อขาสินค้า 

(1)  ความรู้ทฤษฏี    (2)  ทักษะปฏิบัติงาน 
(3)  งานสร้างสรรค์และกิจกรรมทักษะวิชาชีพตามรูปแบบของหน่วยงาน 

(4)  เจตคติของผู้ปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินค้า 
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2     2.1 ชุดการสอน
เนื้อหาวิชา 
เนื้อหาวิชา  5  

หน่วยการเรียน  คือ  
ศึกษาและปฏิบัติ ; 

1. การจัดท าบัญชีส าหรับกิจการซื้อขายสินค้า 
2. การบันทึกรายการซื้อขายสินค้าฯกิจการที่ไม่จดทะเบียนและกิจการที่ฯภาษีมูลค่าเพิ่ม 
3. การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีและปิดบัญช ีเมื่อสิ้นงวดบัญชี 
4. การบันทึกรายการในกระดาษท าการ 8 ช่อง งบก าไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน 
5. การบันทึกรายการปิดบัญชี งบทดลองหลังปิดบัญชีและสรุปวงจรบัญชี 

2. เพื่อการทดลอง 
ใช้ชุดการสอน 
วิชาการบัญชี
เบื้องต้น 2 
ที่เน้นสร้าง

ประสบการณ ์
โดยใช้การ 

วิจัยเป็นฐาน 
    2.2 ชุดการเรียน

ภาคปฏิบัติโดยใช้
การวิจัยเป็นฐาน 

(1) การเรียนรู้เนื้อหาตามลักษณะการวิจัย 
(2) การปฏิบัติงานที่มอบหมายของหน่วยการเรียน ;  วิเคราะห์งานที่มอบหมายฯ และวิเคราะห์
งานสร้างสรรค์ของหน่วยการเรียน 
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3.1 ความรู้
ทฤษฏี 

(1)  คะแนนจิตพิสัย 20% ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  เป็นผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชา 
(2)  ใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้แบบเลือกตอบ 60 ข้อ  4 ตัวเลือก 

3. เพื่อประเมินผล
การทดลองใช้ชุด
การสอนวิชาการ
บัญชีเบื้องต้น 2 ที่

เน้นสร้าง
ประสบการณ์โดยใช้

การวิจัยเป็นฐาน 

3.2 ทักษะ
ปฏิบัติงาน 
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(2)  แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนคะแนน 20 % 
(3)  วิเคราะห์การปฏิบัติงานในเนื้อหาของหน่วยการเรียนคะแนน 20 % 

3.3 งาน
สร้างสรรค์และ
กิจกรรมทักษะ
วิชาชีพตาม
รูปแบบของ
หน่วยงาน 

(2)  งานสร้างสรรค์และกิจกรรมทักษะวิชาชีพตามรูปแบบของหน่วยงาน 
  การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ของ สอศ 
  งานเทคนิคดอนเมืองปริทัศน์ 
  งานนิทรรศการ “ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา”   
  การประกวดโครงการต้นกล้าสีขาว 
  การแข่งขันทักษะทางบัญชี 

(3)  วิเคราะห์งานสร้างสรรค์และกิจกรรมทางวิชาชีพตามรูปแบบของหน่วยงาน  
 คะแนน 20% 

 

3.4 เจตคติของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

บัญชีกิจการซื้อ
ขายสินค้า 

(1)  คะแนนจิตพิสัย 20%  ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
(2)  ใช้แบบประเมินเจตคติหน่วยการเรียนแบบประมาณค่า 33 ระดับ 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลเป็นคะแนนวัดผลการเรียนที่ได้ใช้ชุดการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ที่เน้นสร้าง

ประสบการณ์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ดังตาราง 
 
ตารางท่ี 3: รายการคะแนนผลการเรียนรู้วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2  
 

เกณฑ์การวัดผล 
ของสถานศึกษา 100% 

การเก็บรวบรวมข้อมลู 
เป็นคะแนนการเรียนรู้ 100% 

คะแนนตามองค์ประกอบสมรรถนะ
ผู้ปฏิบัติงานบญัชีกิจการซื้อขายสนิค้า 

ประเมินสรปุ 
20% 

 คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 20% 
 ใช้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูว้ิชาการ

บัญชีเบื้องต้น 2 

1. ความรู้ทฤษฎี 20 % 
 

พัฒนาการเรียน 
60% 

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียน 20% 
2. ทักษะการเรียนรู้การปฏิบัติงาน 40% 

ใบปฏิบัติงาน 20% 
ประเมินงานสร้างสรรค์และกิจกรรมทักษะ
วิชาชีพ 20% 

3. งานสร้างสรรค์และกิจกรรมทักษะวิชาชีพ
ตามรูปแบบของหน่วยงาน 20% 

จิตพิสัย 20% 
ประเมินเจตคติผูป้ฏิบัติงานบญัชีกิจการซื้อ
ขายสินค้า 20% 

4.เจตคติของผู้ปฏิบัติงานบญัชี 
กิจการซื้อขายสินค้า 20 % 

 
 

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
(1)  การประเมินประสิทธิภาพเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ 

(1.1) แบบทดสอบเลือกตอบ เป็นการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อสอบ ดัชนีค่า
ความยากง่ายของข้อสอบ (PE) ดัชนีค่าอ านาจจ าแนกข้อสอบ (D) ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ (rtt) 
และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

(1.2) แบบประเมินแบบประมาณค่า เป็นการหาค่าประสิทธิภาพชุดการสอนด้วยค่าเฉลี่ย (  ) 
(2)  การประเมินประสิทธิภาพชุดการสอน เป็นการประเมินความก้าวหน้า/ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

(2.1) ค่าประสิทธิภาพกระบวนการและค่าผลลัพธ์ (E1/E2) 
(2.2) ค่าวิกฤตของท/ีสถิติ t-test ค่าความแตกต่างของคะแนนหลังเรียนกับคะแนนก่อนเรียน

ที่ระดับความเชื่อมัน 0.05 
(2.3) ค่าคะแนนที่เฉลี่ย (Average T-Score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง

เรียน ปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ที่ ว.17 
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ผลการวิจัย 
รายงานผลการวิจัยตามกระบวนการของวัตถุประสงค์การวิจัย 2 ประการ ดังนี้ 
1. ผลการพัฒนารูปการจัดกระบวนการเรียนรู้ชุดการสอนวิขาการบัญชีเบื้องต้น 2 ที่เน้นสร้าง

ประสบการณ์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ตามวัตถุประสงค์ข้อ 1  มีผลลัพธ์การวิจัย ดังนี้ 
(1) ผลการสร้างรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 โดยใช้การวิจัยเป็น

ฐาน ดังแผนภูม ิ
 

 
 
 
 
 

 

 

  

         

 

 
  
ภาพที่ 2: แผนภูมริูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
 

(2) ผลการสร้างตัวจัดกระท าการเรียนรู้รายวิชาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ได้เป็นชุดการสอนวิชา 
การบัญชีเบื้องต้น 2 โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน มีเนื้อหา 2 ตอนอย่างสัมพันธ์กัน คือ ชุดการสอนเนื้อหาวิชา มี 5 
หน่วยการเรียน และชุดการเรียนภาคปฏิบัติ โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน มีเนื้อหาภาคปฏิบัติตามลักษณะการวิจัย  

(3) ผลการสร้างรูปแบบสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินค้า ส าหรับใช้วัดผลสัมฤทธิ์
การเรียนรู้วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 1-2-2 รหัส 2200-1003 ดังแผนภูม ิ

 
 
 
 
 
 
 
 

4. ขั้นวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา ที่เน้นสร้างผู้ปฏิบัติงานบัญชีกจิการซ้ือขายสินค้า 

 
5.ขั้นน าเสนอผลงานสร้างสรรค์และกจิกรรมทักษะวชิาชีพตามรูปแบบของหน่วยงาน 

 

2. ขั้นสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
รายวิชา ที่เน้นสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน
บัญชีกิจการซ้ือขายสินค้า 

3. ขั้นประยุกต์ใช้ประสบการณ์การเรียนรู้
รายวิชา สร้างงานสร้างสรรค์และกิจกรรม
ทักษะวิชาชีพตามรูปแบบของหน่วยงาน 

           รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  
 

1. ขั้นสร้าง / ใช้สถานที่เรียนรู้เฉพาะทางวิชาชีพงานบัญชีกจิการซ้ือขายสินค้า 
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ภาพที่ 3: แผนภูมิรูปแบบสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินค้า 
 
ผลการประเมินคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้และประโยชน์ของชุดการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 
ตารางท่ี 4: ผลการประเมินคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้และประโยขน์ชุดการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

ข้อที ่ รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

 
1) 
2) 
3) 
4) 
 

5) 
6) 

ด้านคุณประโยชน์ของชุดการสอน 
ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ความสมบรูณ์ของเนื้อหาสาระของชุดการสอน 
ด้านความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ของชุดการสอน 
ด้านการจดัท า การพิมพ์ รูปเล่มของชุดการสอน 
ด้านประโยชน์ของชุดการสอน 
ประโยชน์ต่อผู้เรียนและชุมชน 
ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 
4.32 
4.42 
4.67 
4.48 

 
4.62 
4.64 

 
ด ี
ด ี

ดีมาก 
ด ี
 

ดีมาก 
ดีมาก 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า การประเมินคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้และประโยชน์ของชุดการ

สอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ที่เน้นสร้างประสบการณ์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านรายการ
ประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้านประโยชน์ต่อผู้เรียน ชุมชน และประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.67  4.62 และ 4.64 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนรายการประเมินความถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระของชุดการสอน การจัดท า การพิมพ์ และรูปเล่มของชุดการ
สอน อยู่ในเกณฑ์ดี ทุกข้อการประเมิน  

 
 

3. งานสร้างสรรค์ของผู้ปฏิบัติงานบัญชกีิจการซ้ือขายสนิค้า 

สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทกัษะวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง และประยุกต์สู่อาชีพ 

4. เจตคติของผู้ปฏิบัติงานบัญชีกจิการซ้ือขายสินค้า 
การมีกิจนสิัยมีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี 

 

สมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินค้า 

1. ความรู้ทฤษฎี 

 

2. ทักษะปฏิบัติงาน 
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2. ผลการประเมินผลการทดลองใช้ชุดการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ที่เน้นสร้างประสบการณ์โดย
ใช้การวิจัยเป็นฐาน มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และกลุ่มตัวอย่างที่ 2 ดังตาราง 
 
ตารางท่ี 5: รายการผลการประเมินผลการทดลองใช้ชุดการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 
 

วิชา ผลการวิเคราะห์ 

การบัญชีเบื้องต้น 2 
ค่าประสิทธิภาพ ; กระบวนการ E1 / ผลลัพธ์ E2 = 77.62/83.40 

ค่าวิกฤตที ; tค านวณ = 36.0 > tตาราง = 1.72 

 
 
ตารางท่ี 6: รายการผลการวิเคราะห์คะแนนที่เฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 
 

ค่าร้อยละคะแนนที่เฉลี่ย 
กลุ่มตัวอย่างท่ี 1 
ปีที่ผ่านมา 2559 

กลุ่มตัวอย่างท่ี 2  
ปีปัจจุบนั 2560 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรยีน 27.65 - 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 46.38 - 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 67.74 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปีท่ีผ่านมา 44.75 - 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปีปัจจุบัน - 51.36 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปีปัจจุบันสูงกว่าปีท่ีผ่านมา 14.77 

 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลลัพธ์การวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย  ดังนี้ 
1. ผลการสร้างชุดการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน มีผลลัพธ์การวิจัย 3 

รายการ คือ 1) รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ที่เน้นสร้างประสบการณ์โดยใช้การ
วิจัยเป็นฐาน 2) ชุดการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ที่เน้นสร้างประสบการณ์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 3) 
รูปแบบสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานบัญชีกิจการซื้อขายสินค้า 

2. ผลการทดลองใช้ชุดการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน มีเนื้อหาการเรียนรู้ 
2 ตอน คือ 1) ชุดการสอนเนื้อหาวิชา มี 5 หน่วยการเรียน 2) ชุดการเรียนภาคปฏิบัติโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน  
มีเนื้อหาตามลักษณะการวิจัย 3 ส่วน คือ ส่วนหน้า ส่วนเนื้อหา และส่วนท้ายที่มีภาคผนวกการปฏิบัติงานที่
มอบหมายของหน่วยการเรียน 

3. ผลการประเมินผลการทดลองใช้ชุดการสอน มีผลประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการผลการ
วิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ E1 ต่อ ผลลัพธ์ E2 เท่ากับ 77.62/83.40 และค่าวิกฤตที เป็น t
ค านวณ  เท่ากับ 36.0 มากกว่า tตาราง เท่ากับ 1.72 และกลุ่มตัวอย่างที่ 2 มีผลการวิเคราะห์คะแนนทีเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีปัจจุบัน สูงกว่าปีที่ผ่านมาเท่ากับ 14.77  
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การจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาที่เน้นสร้างประสบการณ์โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน เพ่ือเป็นการ
แนะน าและบ่มเพาะการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบตามลักษณะการวิจัยส าหรับรองรับการสร้างผลงานและ
กิจกรรมทักษะวิชาชีพตามรูปแบบของหน่วยงานครูผู้สอนควรมุ่งเน้นการน าผลงานของนักเรียนเข้าสู่ตาม
รูปแบบของหน่วยงาน ด้วยวิธีการต่างๆ จึงสมควรจะใช้วิธีการสอนแบบนี้ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยในลักษณะเชิงคุณภาพชิ้นนี้ ได้มุ่งศึกษาถึงการรับรู้และความพร้อมและการปรับตัวของ

มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยใช้มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งหนึ่ง เป็นกรณีศึกษา ด้วย
การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ นักศึกษา อาจารย์ และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยต่อการประกาศใช้
นโยบายดังกล่าว ในระหว่างช่วงไตรมาสแรกของ ปี 2018  และยังได้ท าการศึกษา นโยบาย การบริหารงาน 
และวิธีการเรียนการสอนที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 หรือไม่เพียงใด  ผลการศึกษา
พบว่า การรับรู้และความเข้าใจในเรื่องนโยบายดังกล่าวในกลุ่ม ผู้ให้สัมภาษณ์ยังไม่เพียงพอ   งานวิจัยชิ้นนี้จะ
ช่วยสร้างการรับรู้ ในหมู่นักศึกษาและคณาจารย์ต่อนโยบายดังกล่าว และช่วยส่งสารถึงรัฐบาลเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ที่ยังไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะการสื่อความเป็นภาษาอังกฤษ    ผลการศึกษายังพบว่ามหาวิทยาลัยที่
เป็นกรณีศึกษาได้มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และมีความ
พร้อมต่อนโยบายดังกล่าวซึ่งได้เน้นเรื่อง โครงงานเป็นฐาน พร้อมกับการเรียนแบบผสมระหว่างการเรียนใน
ห้องเรียนและการเรียนออนไลน์ควบคู่กันไป อันเป็นการสนองความความต้องการของสาธารณชนส าหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ขับเคลื่อนด้วยการวิจัย (research-driven) เชื่อมโยงท้องถิ่นชุมชนในระดับประเทศ
และระดับโลก โดยเน้นเรื่องการเพิ่มอิสระในการเรียน ลดชั่วโมงการเรียนการสอนในห้องเรียนไปเป็นการเรียน
ทางออนไลน์ด้วยตัวเอง และเพ่ิมการท ากิจกรรมหรือโครงการต่าง  ๆทั้งภายในและภายนอกโดยเฉพาะกับ
ภาคอุตสาหกรรม งานวิจัยชิ้นนี้ยังมีข้อจ ากัดอยู่เฉพาะมหาวิทยาลัยนานาชาติเอกชน จึงควรมีการท าการวิจัย
ต่อเนื่องไปยังประเด็นอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องจากภาคการศึกษาของรัฐบาลและสถาบันการศึกษาระดับสูง
อ่ืน ๆต่อไป  

ค าส าคัญ: นโยบายไทยแลนด์ 4.0 การเรียนรู้จากโครงงานเป็นฐาน นวัตกรรม การศึกษาในศตวรรษท่ี 
21 
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ABSTRACT 
This research paper has been conducted to explore the awareness and readiness of 

the higher educational system at one of the private international universities towards the 
“Thailand 4.0” Policy. This research project was based on the qualitative methodology, 
which mainly included interviews with students, lecturers, the management and executives 
of the university during the first quarter of 2018. This study also covered the university’s 
policies, administration, learning and teaching methodologies to see whether they could 
effectively align with the “Thailand 4.0” Policy. The results of the study show that the 
interviewees have insufficient knowledge of the Thailand 4.0 Policy. The study will help 
create awareness among the university students and lecturers to prepare themselves 
towards the Policy. It could also be a useful information source for the government to 
launch practical public PR campaigns with more conveying  of English  messages. The study 
also found that the teaching and learning methods of this university have already been in 
line with the policy and  the university is ready for the policy as it has already applied its 
pedagogy to project-based learning with blended courses of face-to face and on-line 
learning to cope with needed public learning in the 21st century, which also include 
research-driven learning, more extra curriculum activities linking to local and global 
communities, more freedom of online learning and the specifically those directly connecting 
them with the industrial sector. Since the study is limited to only a private international 
university, further study should be made in the other related issues and areas of 
research  such as the state- run or government funded universities or higher educational 
institutions.  

Key words:  Thailand 4.0, project-based learning, Innovation, Learning in the 21st 
Century 
 
บทน า 

รัฐบาลภายใต้การน าของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้ประกาศใช้นโยบายประเทศไทย 4.0 อันเป็น
ภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบ
ใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และรุนแรงในศตวรรษที่ 21 และเพ่ือให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้
ปานกลางโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาค
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ในการผนึกก าลังกันขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” และการศึกษาเป็นหนึ่งในก าลัง
ส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 อันประกอบไปด้วย การศึกษาที่ส่งเสริมทักษะ
การคิดเชิงสร้างสรรค์ และการวิเคราะห์ การใช้นวัตกรรมและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอันเป็นสิ่งที่
น าไปสู่การสร้างคุณค่า 
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นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้ปรากฏเป็นครั้งแรกในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 และใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ปี พ.ศ 2560-2564  อันเป็นแผนพัฒนาห้าปีแรกของการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติซึ่งจะเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศไทยโดยเป็นการคาดหวังว่าในอีก20 
ปีข้างหน้าประเทศไทยจะก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่รายได้ระดับสูงเหมือนเช่นประเทศที่พัฒนา
แล้ว โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนมีความเป็นธรรมในสังคม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เน้นความส าคัญของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพก้าวทันเทคโนโลยี  รู้จักคิดวิเคราะห์และปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อมในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นฐานความรู้ส าหรับใช้ใน
การศึกษาโดยมีประเด็นการค้นคว้าดังนี้  

แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 
ในหนังสือ”ก้าวผ่านไทยแลนด์ 4.0 โอกาสหรือถูกทิ้งไว้ข้างหลัง” โดยดร.ธนิต โสรัตน์  ได้มีกล่าวถึง

การแบ่งยุคการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นสี่ยุคเกี่ยวข้องกับการน าเครื่องมือที่เหมาะสมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาซึ่งจะสอดรับกับแนวคิด “การปฏิวัติอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในยุคที่4 
(Industries 4.0)” ซ่ึงอุตสาหกรรมการค้าของโลกในอนาคตถูกขับเคลื่อนจากเทคโนโลยี -ดิจิทัลชั้นสูง 
อุตสาหกรรมที่แข่งขันได้จะต้องยกระดับเป็นอุตสาหกรรมอัจฉริยะ จ าเป็นที่ประเทศไทยจะต้องปรับใช้
เครื่องมือการพัฒนาทางเศรษฐกิจในลักษณะใช้เครื่องจักรใหม่เป็นแรงขับเคลื่อน (New Engine Driven) ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลกในทศวรรษหน้าซึ่งจะท าให้ภาคการผลิตของประเทศมี
ความสามารถในการแข่งขัน ส่วนนโยบายไทยแลนด์4.0 มีที่มาจากวิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ในแต่ละช่วงซึ่งท าให้ระบบการผลิตโลกมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับปฏิวัติอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของ
โลกในแต่ละยุตแต่ละสมัย 

วิวัฒนาการของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในแต่ละยุค 
ยุคที ่1  เป็นการใช้พลังงานไอน้ า ( ค.ศ. 1780-1869) 
ยุคที่ 2  เป็นยุคพลังงานจากน้ ามันและไฟฟ้า (ค.ศ.1870-1969) 
ยุคที่ 3  เป็นยุคคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ค.ศ. 1970-2015) 
ยุคที่ 4  เป็นยุคอุตสาหกรรมอัจฉริยะและเทคโนโลยีชาญฉลาด (2010-2033)  
ส าหรับในยุคที่ 4 นี้ และในช่วงปี 2013 บุคคลแรกที่ออกมาผลักดันให้สหภาพยุโรปออกเป็นวิสัยทัศน์

เชิงนโยบายการพัฒนาการผลิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงของศตวรรษที่ 21 คือนาย กู๊ดเทอร์ เอช 
ออททิงเจอร์ (Guther H. Oettinger) เป็นชาวเยอรมัน และเป็นที่คาดหมายว่าโลกจะเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและการผลิต ด้วยระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ (Automation Technology) อย่างไรก็
ตามประเทศไทยไม่เคยผ่านยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมและไม่ใช่ประเทศที่มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
เข้มข้นทุกยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นการน าเข้าจากอุตสาหกรรมต่างชาติเข้ามาลงทุนหรือเป็นการน าเข้าของ
อุตสาหกรรมในประเทศตามจังหวะที่เหมาะสม ดังนั้นการแบ่งยุคพัฒนาของไทยเป็นไปตามนโยบายที่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
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พัฒนาการและปฏิรูปเศรษฐกิจไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
1. ยุคปฏิรูปเศรษฐกิจ1.0 เป็นช่วงยุคเกษตรกรรมขั้นต้น (2475-2484) โดยเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนแปลง

การปกครองของ “คณะราษฎร” จนถึงเริ่มสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นยุคที่ขับเคลื่อนจากการส่งออกสินค้าเกษตร
และทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะเป็นสินค้าขั้นต้น สินค้าส่งออกหลักได้แก่ข้าว มันส าปะหลัง ไม้สัก ดีบุก เป็นต้น 

2. ยุคปฏิรูปเศรษฐกิจ 2.0 เป็นยุคอุตสาหกรรมเบา (2488-2533) เป็นยุคที่มีการใช้เครื่องจักรและ
เทคโนโลยีขั้นต้น ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรทั้งจ าหน่ายในประเทศและเพ่ือการส่งออก 
เช่นอุตสาหกรรมน้ าตาล อุตสาหกรรมอัดมันเส้นจากแป้งมันส าปะหลัง อุตสาหกรรมแปรรูปยาง เป็นต้น ที่เห็น
ได้ชัดเป็นการเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) และรัฐบาลเริ่มใช้ค า
ขวัญ “น้ าไหล ไฟสว่าง ทางดี”  มีการออกพ.ร.บ.ส่งเสริมเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม และน าไปสู่การจัดตั้ง
ส านักงานส่งเสริมการลงทุน Board of Investment หรือ BOI รับการลงทุนจากต่างประเทศอย่างจริงจัง 

3. ยุคปฏิรูปเศรษฐกิจ 3.0 (2534-2559) เป็นยุคอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก โดยเป็นอุตสาหกรรม
หนักหรืออุตสาหกรรมต้นน้ าต่าง ๆเช่นเหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็ก และเป็นช่วงที่รัฐบาลของพลเอกเปรม 
ติณสูลานนท์ เปิดตัวโครงการพัฒนาชายฝั่งตะวันออก (Eastern Seaboard) และอยู่ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 6 และมีค าขวัญของประเทศว่า “เศรษฐกิจโชตติช่วงชัชวาล” ในช่วงนี้มีการเปิด
สัมปทานขุดเจาะแก็สธรรมชาติในอ่าวไทย ท าให้เกิดอุตสาหกรรมกลั่นน้ ามัน โรงแยกแก็ส และอุตสาหกรรมปิ
โตรเคมีคอลที่มาบตะพุดจังหวัดระยอง อุตสาหกรรมเส้นใยสังเคราะห์ ในยุคนั้นยังมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่
ส าคัญในยุคของพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ที่มีการประกาศค าขวัญ “เปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า” 
และน าไปสู่การเริ่มต้นการเปิดเสรีการค้า และกรอบข้อตกลงการค้าต่าง ๆอันเป็นยุคทองของการลงทุนจาก
ต่างประเทศอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 

4. ยุคปฏิรูปเศรษฐกิจ 4.0 (พ.ศ. 2560-2579) อยู่ในช่วงที่เริ่มมีการใช้แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12  มีการ
ก าหนดด าเนินการเป็น 4 ระยะ มีการน าเครื่องยนต์ใหม่ของศตวรรษที่21 (New Engine Driven) ซึ่งรัฐบาล
ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้น ามาเป็นวิสัยทัศน์ น าประเทศกลับมามีความสามารถใน
การแข่งขัน ด้วยการผลักดันอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่การผลิตที่ใช้นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง 
นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้กระทรวงต่าง ๆ น าไปปฏิบัติโดยมีประเด็น ส าคัญ เช่นการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษ
ที่ 21  การสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เช่นธุรกิจอัจฉริยะ  การสนับสนุนด้านบริการซึ่งมีมูลค่าสูง 
เกษตรกรอัจฉริยะ โดยมีนโยบายที่มุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมใหม่ที่
มีการใช้หุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมดิจิทัลอันจะเป็นการท าให้ประชาชนมีรายได้สูงและสามารถหลุดพ้นจาก
รายได้ระดับปานกลางได้ โดยได้มีการก าหนด ยุทธศาสตร์หลักหกประการและยุทธศาสตร์สนับสนุนสี่ประการ 
ยุทธศาสตร์หลักหกแประการได้แก่  1. ด้านความมั่นคง   2. ด้านเสริมสร้างสมรรถนะในเชิงแข่งขัน  3. การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4. ความเสมอภาคทางสังคม 5. การเติบโตสีเขียวหรือเชิงนิเวศวิทยา 6. การสร้าง
ความสมดุลของภาครัฐและเอกชน  ส่วนยุทธศาสตร์สนับสนุน 4 ประการได้แก่ 1.  การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  2. มุ่งพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิจัยและ นวัตกรรม  3. มุ่งการ
พัฒนาเศรษฐกิจในเขตเมืองใหญ่และในภูมิภาค และ 4. การพัฒนาและความร่วมมือกับนานาประเทศ 

ส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๒ ที่ก าลังใช้อยู่ในขณะนี้ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้คนไทย ทุกช่วงวัย มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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ก าหนดให้การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการขับเคลื่อนแผนให้บรรลุ
เป้าหมาย การพัฒนาการศึกษาของชาติจึงเป็นภารกิจหลักในการพัฒนาคนอันเป็นรากฐานของการพัฒนา
ประเทศในทุกระบบ  

จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 สิ่งส าคัญที่สุดที่จะท าให้ยุทธศาสตร์ต่างๆ
ประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับคุณภาพและความสามารถของประชาชน ด้วยเหตุผลดังกล่าว กระทรวงศึกษาที่มี
หน้าที่ควบคุมดูแลการศึกษา ได้มีพันธะกรณีและได้มีการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ ปีพ.ศ. 2560 – 2579 
เพ่ือเตรียมก าลังคนเข้าสู่ตลาดงานเมื่อส าเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ ปรับหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนที่
มีความยืดหยุ่น หลากหลาย เพ่ือพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะ ความรู้
ความสามารถ และสมรรถนะท่ีพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันอย่างเสรีแบบไร้พรมแดนในยุคไทย
แลนด์ 4.0 โดยมีการก าหนด 6 ยุทธศาสตร์ ของแผนการศึกษาแห่งชาติดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน 
                   การแข่งขันของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s Taxonomy of Learning) 
ในศตวรรษที่ 21 การให้การศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom´s Taxonomy of 

Learning) จะเปลี่ยนไป เน้นทักษะการเรียนรู้ขั้นที่สูงขึ้น (higher order learning skills) โดยเฉพาะทักษะ
การประเมินค่า (evaluating skills) จะถูกแทนที่โดยทักษะการน าเอาความรู้ใหม่ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ 
(ability to use new knowledge in a creative way) ในอดีตที่ผ่านมา นักศึกษาใช้เวลาในการเรียน
รายวิชาต่าง ๆ เพ่ือรับเกรด และเพ่ือให้จบการศึกษา แต่ในปัจจุบันจะพบปรากฏการณ์ใหม่ที่แตกต่างไป เช่น 
การเรียนการสอนที่ช่วยให้นักศึกษาได้เตรียมตัวเพ่ือใช้ชีวิตในโลกที่เป็นจริง (life in the real world) เน้น
การศึกษาตลอดชีวิต (lifelong learning) ด้วยวิธีการสอนที่มีความยืดหยุ่น (teaching flexibility) มีการ
กระตุ้นและจูงใจให้ผู้เรียนมีความเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าปัญญา (resourceful) ที่ยังคงแสวงหาการเรียนรู้แม้
จะจบการศึกษาออกไป 

การศึกษาและหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 
ลักษณะของหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 จะเป็นหลักสูตรที่เน้นคุณลักษณะเชิงวิพากษ์ (critical 

attributes) เชิงสหวิทยาการ (interdisciplinary) ยึดโครงงานเป็นฐาน (project-based) และขับเคลื่อนด้วย
การวิจัย (research-driven) เชื่อมโยงท้องถิ่นชุมชนเข้ากับภาค ประเทศ และโลก ในบางโอกาสนักศึกษา
สามารถร่วมมือ (collaboration) กับโครงงานต่าง ๆได้ทั่วโลก เป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง พหุ
ปัญญา เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย ความรู้พ้ืนฐานเชิงพหุส าหรับศตวรรษที่ 21 และการประเมินผลตามสภาพ
จริง รวมทั้งการเรียนรู้จากการให้บริการ (service) ก็เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 
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ภาพของห้องเรียน จะขยายกลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้น (greater community) นักศึกษามีคุณลักษณะ
เป็นผู้ชี้น าตนเองได้ (self-directed) มีการท างานทั้งอย่างเป็นอิสระและอย่างร่วมมือกันคนอ่ืน หลักสูตรและ
การสอนจะมีลักษณะท้าทายส าหรับนักศึกษาทุกคน และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล หลักสูตรจะไม่
เน้นการยึดต าราเป็นตัวขับเคลื่อน (textbook-driven) หรือแบบแยกส่วน (fragmented) เช่นในอดีต แต่จะ
เป็นหลักสูตรแบบยึดโครงงานและการบูรณาการ การสอนทักษะและเนื้อหาจะไม่เป็นจุดหมายปลายทาง (as 
an end) เช่นที่เคยเป็นมา แต่นักศึกษาจะต้องมีการเรียนรู้ผ่านการวิจัยและการปฏิบัติในโครงงาน การเรียนรู้
จากต าราจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ความรู้ (knowledge) จะไม่หมายถึงการจดจ าข้อเท็จจริงหรือตัวเลข 
แต่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการวิจัยและการปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับความรู้และประสบการณ์เก่ าที่มีอยู่ ทักษะ
และเนื้อหาที่ได้รับจะเกี่ยวข้องและมีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติในโครงงาน จะไม่จบลงตรงที่การได้รับทักษะ
และเนื้อหาแล้วเท่านั้น การประเมินผลจะเปลี่ยนจากการประเมินความจ าและความไม่เกี่ยวโยงกับความเข้าใจ
ต่อการน าไปปฏิบัติได้จริง ไปเป็นการประเมินที่ผู้ ถูกประเมินมีส่วนร่วมในการประเมินตนเองด้วย (self-
assessment) ทักษะที่คาดหวังส าหรับศตวรรษที่ 21 ที่เรียนรู้ผ่านหลักสูตรที่เป็นสหวิทยาการ บูรณาการ ยึด
โครงงานเป็นฐาน และอ่ืน ๆ ดังกล่าวจะเน้นเรื่อง 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (learning and 
innovation skills) 2) ทักษะชีวิตและอาชีพ  (life and career skills)  3) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี (information, media and technology skills) ที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือ 
(collaboration) ในการท างานเป็นทีม การคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking) ในปัญหาที่ซับซ้อน การ
น าเสนอด้วยวาจาและด้วยการเขียน การใช้เทคโนโลยี ความเป็นพลเมืองดี การฝึกปฏิบัติอาชีพ การวิจัย และ
การปฏิบัติสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น 

ดังนั้น การให้การศึกษาส าหรับศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะจากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม 
(tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) ที่ให้โลกของผู้เรียนและโลกความเป็นจริง
เป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ไปไกลกว่าการได้รับความรู้แบบง่ายๆ ไปสู่การเน้น
พัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะองค์การ ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพ
ตนเอง นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเชื่อมั่นตนเอง 
 ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนักในสภาพแวดล้อม และเหนืออ่ืนใด คือ 
ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ (the ability to handle knowledge effectively in order to use 
it creatively) ถือเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และเป็นสิ่งที่ท้าทายในการที่จะพัฒนาการ
เรียนรู้สู่อนาคต ให้มีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพ่ือเผชิญกับอนาคตด้วยความคิดใน
เชิงบวก (optimism) ที่มีท้ังความส าเร็จและมีความสุข 

จากผลของการส ารวจแนวโน้มการเรียนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของส านักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล เอดดูเคชั่น
ในปี2017  ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาต่อผลกระทบของเทคโนโลยีต่อการเรียนและต่อ
คะแนนของพวกปรากฏผลดังนี้ 

ร้อยละ 60 ของนักศึกษารายงานว่าการเรียนด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้ช่วยท าให้ผลการเรียนดีขึ้น 
ร้อยละ 89 เห็นว่าการเรียนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้พวกเขาเข้าถึงแนวคิดใหม่ๆได้ 
การศึกษาชิ้นนี้ยังได้ผลที่ส าคัญที่สุด  ดังต่อไปนี้ 
ร้อยละ 47 เห็นว่าท าให้พวกเขามีการเตรียมตัวเข้าไปในชั้นเรียนดีขึ้น 
ร้อยละ 46 มีความเห็นว่าช่วยท าให้การเรียนมีประสิทธิภาพ (ช่วยประหยัดเวลาของการเรียน) 
ร้อยละ 46 ช่วยปรับปรุงการติดต่อสื่อสารกับ ผู้มีประสบการณ์มาก่อน  
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ร้อยละ 35 เห็นว่าช่วยลดความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและการสอบ  
ร้อยละ 29% มองว่าช่วยให้พวกเขามีความม่ันใจในการเรียนยิ่งขึ้น 
ผลการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งของบริษัทบัญชี เอรินส์แอนยังของสหรัฐ ที่เกี่ยวกับอนาคตของมหาวิทยาลัยที่

มีการเผยแพร่เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2018 นี้ พบว่า ประมาณ 40 % ของปริญญาในมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันนี้จะล้าสมัย และปริญญาตรีและโทแบบดั้งเดิมอาจจะหายไปภายในสิบปีข้างหน้านี้ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
จ าเป็นต้องเริ่มเคลื่อนไหวไปในทิศทางของการเรียนตลอดชีวิต “lifelong learning .” ที่ส่วนใหญ่จะเป็นการ
เรียนออนไลน์ในอีกห้าปีข้างหน้าเพ่ือความอยู่รอด แคทเธอรีน ฟรายเดย์ หัวหน้าวิจัยงานนี้เปิดเผยว่า เนื้อหา
ของวิชาต่าง ๆมากมายไม่สอดคล้องกับงานที่นักศึกษาต้องท าในอาชีพของตนอีกต่อไป และในการเรียนจะมี
การผนวกเรื่องการท างานมากขึ้นโดยเป็นการร่วมกับบริษัทในการก าหนดเนื้อหาวิชาต่าง ๆเพ่ือให้นักศึกษาได้
ท างานในสภาพปัญหาที่ซับซ้อนในชีวิตจริงของการท างาน งานวิจัยชิ้นนี้จากรายงานการส ารวจนักศึกษา 
นายจ้าง และการสัมภาษณ์ ผู้น ามหาวิทยาลัย กว่า 3,000 คน ซึ่งมีการคาดหมายว่าระบบการเรียนการสอน
จะต้องเปลี่ยนแปลงอีกมากนั้น เกิดจากความไม่พอใจที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆของนักศึกษาและนายจ้างที่รับนักศึกษา
ที่มีปริญญาเข้าท างาน นายจ้างชาวออสเตรเลียกว่าครึ่งเห็นว่าปริญญาด้านการบริหารจัดการและด้านพาณิชย์ 
ไม่มีผลอีกต่อไป ไมเคิล เหงียน ที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะพาณิชศาสตร์หลักสูตรสามปีจากมหาวิทยาลัยเคอร์
ติน เมื่อปี 2015 และขณะนี้ท างานเป็นผู้บริหารด้านการตลาดของบริษัทแห่งหนึ่งในนครซิดนีย์กล่าวว่าสิ่งที่เขา
เรียนรู้จากคณะเกี่ยวข้องกับงานที่เขาท ามีอยู่น้อยมาก และเมื่อออกจากมหาวิทยาลัยแล้วสิ่งที่จะต้องรู้คือจะใช้
แพรตฟอร์ม (platform) และจะวางแผนการรณรงค์ในเรื่องต่างๆบนโซเชียลมีเดียได้อย่างไร 

ศาสตราจารย์ ปีเตอร์ สกอต รองอธิการบดีฝ่านสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์กล่าวว่า
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในออสเตรเลียได้ตระหนักถึงความจ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงและก าลังวางแผน
การศึกษาเพ่ืออนาคตเรียบร้อยแล้ว โดยมหาวิทยาลัยของเขาก าลังจัดท าแผนกลยุทธ ปี 2027 และมองไปที่
ปริญญาแบบแยกส่วน การออกแบบเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ การจัดกายภาพของมหาวิทยาลัย และการ
ท างานกับภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น 

 
เปรียบเทียบการศึกษาในศตวรรษที่ 20 กับ การศกึษาในศตวรรษ ที ่21 

 

ศตวรรษที่ 20 ศตวรรษที่ 21 

ให้เวลาเรียนในชั้นเรียนเป็นฐานส าคัญ มุ่งผลการเรียนเป็นส าคัญ 

 มุ่งการจดจ าเป็นส าคัญ มุ่งในสิ่งที่นักศึกษารู้ สามารถท าได้ และชอบท า 

บทเรียนมุ่งเน้นที่ความรู้ ความเข้าใจ และการ
ประยุกต์ใช้ความรู้(ทักษะการจัดล าดับความรู้ใน
ระดับต่ า) 

การเรียนมุ่งทักษะการจัดล าดับความรู้ในระดับสูงมุ่งการ
สังเคราะห์ การวิพากษ์ การประเมินผล และการสร้างสรรค์ 

ให้ความส าคัญกับต าราเรียน มุ่งเน้นด้านวิจัย 

การเรียนที่เป็นฝ่ายรับอย่างเดียว การเรียนที่มีปฏิสัมพันธ์ 

นักศึกษาท างานเดี่ยว ๆในชั้นเรียน นักศึกษาร่วมมือท างานกับเพ่ือนในชั้นเรียนและกับเพ่ือนทั่ว
โลก 
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ศตวรรษที่ 20 ศตวรรษที่ 21 

อาจารย์เป็นศูนย์กลางเป็นจุดสนใจและเป็นผู้ให้
ข้อมูลความรู้ 

นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง อาจารย์เป็นผู้อ านวยความสะดวก
หรือเป็นโคช 

นักศึกษามีความเป็นอิสระน้อย นักศึกษามีอิสระเสรีมาก 

ขาดความไว้วางใจและเคารพนับถือ นักศึกษาไม่ได้
รับการกระตุ้น 

นักศึกษาและอาจารย์ท างานร่วมกันบนพื้นฐานของความ
เคารพต่อกันและนักศึกษาได้ระบบการกระตุ้น 

การให้คะแนนเป็นแบบเฉลี่ย การให้คะแนนตั้งอยู่บนพ้ืนฐานจากการเรียนรู้ 

การคาดหวังต่ า การคาดหวังสูง 

อาจารย์ประเมินผลงานนักศึกษาเอง นักศึกษาประเมินตัวเองและจากการประเมินจาก
บุคคลภายนอก 

 
ในเวทีการประชุมขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมขององค์การสหประชาชาติหรือ

ยูเนสโก (UNESCO Forum on Global Citizenship Education) ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2017 ที่
ประเทศแคนาดาซึ่งมีนักการศึกษาจากทุกมุมโลกเข้าร่วมประชุม อันเป็นเวทีส าหรับการหารือเรื่องนวัตกรรม 
การศึกษาแนวทางรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในโลกเทคโนโลยีดิจิ ทัล 
และน าการเปลี่ยนแปลงที่ได้ผลในทางปฏิบัติเข้าสู่ห้องเรียนที่ประชุมได้มีข้อแนะน า ส าหรับนักการศึกษาให้
สามารถผลักดันให้นักเรยีนและนักศึกษาของตนประสบความส าเร็จในโลกอนาคต โดยมีหลักการส าคัญในการ
ทบทวนหลักสูตรในสามด้าน คือ เนื้อหา  วิธีการสอน และการประเมินผล หรืออีกนัยหนึ่งคือนักการศึกษาควร
คิดไตร่ตรองและทบทวนด้วยการตั้งค าถามเกี่ยวกับหลักสูตรสามประการ ได้แก่ 

อะไรเป็นสิ่งส าคัญที่สุดส าหรับผู้เรียน (What is most important for students to know?) 
อะไรเป็นสิ่งส าคัญที่สุดส าหรับผู้เรียนที่สามารถท าได้ (What is most important for students to 

be able to do?) 
คุณลักษณะใดที่เราต้องการให้ผู้เรียนรู้เป็น (What kind of person do we want students to 

be?) 
ในการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและข้าราชการส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

โดย นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ณ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวถึงความจ าเป็นที่หาวิทยาลัยไทย ต้องให้ความส าคัญกับทิศทางของ
มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่ 21 

รัฐมนตีช่วยศึกษายังได้กล่าวถึงทิศทางของอุดมศึกษาไทยในอนาคต ควรเป็นดังนี้ 
• การพัฒนาศักยภาพของคนทั้งประเทศที่จะมีการลงทุนสี่แสนล้านบาทต่อปีกับเด็กนักเรียน 11 ล้าน

คน หนึ่งแสนล้านบาทต่อปี กับอุดมศึกษา 2 ล้านคน แต่ลงทุนไม่กี่หมื่นล้านบาท กับแรงงาน 35-40 ล้านคน 
ดังนั้นจึงควรมุ่งเน้นเป้าหมายใหม่คือ "คนวัยท างานและผู้สูงวัย" 
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• การผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพสนองความต้องของตลาด ผ่านหลักสูตรที่ยืดหยุ่น หลากหลาย รู้หลาย
ศาสตร์ มีการลด boundary ระหว่างคณะ โดยก าหนดเป้าหมายที่คิดร่วมกับผู้ใช้ และเปิดกว้าง เรียนได้ทุกที่ 
ทุกเวลา เน้นจัดการเรียนรู้ข้อเท็จจริง สถานที่จริง ท างานได้จริง 

• สร้างความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STEM Education & Skill, 
Entrepreneurship) 

• การวิจัยและการบริการวิชาการที่มองการใช้ประโยชน์/ผู้ใช้ประโยชน์ชัดเจนแต่แรก สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยความร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคส่วนต่าง ๆ
ของสังคม 

• เน้นความร่วมมือกับภาคประชารัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของแต่ละพ้ืนที่ (Area-Based Approach) 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พ่ึงทางวิชาการ ระบบข้อมูล สารสนเทศ กลไกการจัดการ การเตรียมความพร้อมใน
ระดับพ้ืนที่หรือท้องถิ่น 

• การค้นหา/สร้างความเป็นเลิศเฉพาะตัว เพื่อเป็นพื้นฐานการเติบโตระยะยาวอย่างยั่งยืน 
• มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายร่วมกัน เชื่อมต่อกันด้วยอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพของโลก

สมัยใหม่ที่มีการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงสูงอยู่ตลอดเวลา ความจริง ที่ก าลังจะเกิดขึ้นคือมหาวิทยาลัยจ ะ
ด ารงตนอย่างโดดเดี่ยวเหมือนเดิมไม่ได้อีกต่อไปในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จึงควรมีการแลกเปลี่ยนคอนเท็นต์ /
หลักสูตร การช่วยกันพัฒนาคอนเท็นต์/หลักสูตร เปลี่ยนตัวเองให้เป็นสถานที่ที่ผู้คนทั่วไปทั่วโลกนักศึกษาต่าง
มหาวิทยาลัย สามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ และมี credit transfer ซึ่งควรเอื้อต่อสถาบันวิทยาลัยชุมชนด้วย 

• ยกระดับ English Proficiency & Digital skills 
• Demand-Based Financing 
ทั้งนี้ เพื่อเป้าหมายคือ "ตอบโจทย์ของประเทศและโลกและยกระดับสู่ Thailand 4.0" คือ 
• เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาการผลิตก าลังคน

คุณภาพสูง ผลิตนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือเปลี่ยนผ่านสังคมไทยสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้และเพ่ิม
คุณค่า (Thailand 4.0: Value-based Economy) โดยใช้สถาบันอุดมศึกษาเป็นหัวรถจักรขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศ 

• มหาวิทยาลัยต้องเน้นการวิจัยมุ่งเป้า ท าหน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะและ Entrepreneur เพ่ือสร้าง 
Innovation และต่อยอดไปสู่ Commercialization ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักกลุ่มประเทศ
รายได้ปานกลาง 

• เป็นก าลังส าคัญในการสร้างเครือข่ายและกระจายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในทุก
ระดับอย่างก้าวกระโดด 

• มหาวิทยาลัยยืนอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 
นพ.อุดม คชินทร ยังได้สรุป นโยบายเร่งด่วนภายใน 6-8 เดือนของการอุดมศึกษาไทยที่ต้องเน้นใน 6 

ประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ 
• การทบทวนเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยมหาวิทยาลัย และ สกอ. 
• เกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ที่จะต้องมีความครอบคลุมเนื้อหา ผลงานที่มีผลสัมฤทธิ์ชัดเจน 

และมีความเป็นสากล 
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• การตรวจสอบระบบธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย ให้มีระบบที่ชัดเจนและมีความเป็นสากล 
• ปรับปรุงคุณภาพของอาชีวศึกษาให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติและการเปลี่ยนแปลงของโลกใน

อนาคต รวมทั้งให้มีการรับรองหน่วยกิตและเชื่อมโยงกับอุดมศึกษา 
• เน้นหลักสูตรพันธุ์ใหม่ ที่ตอบโจทย์อนาคต 
• เพ่ิมสัดส่วนของหลักสูตร Science & Technology: Social Science & Humanity เป็น 70:30 
นพ.อุดม ย้ าต่อที่ประชุมด้วยว่า ต้องการให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ

ระยะ 20 ปี และเป็นผู้ร่วมในการก่อตั้งและพัฒนากระทรวงการอุดมศึกษาของประเทศไทย เพ่ือร่วมมือกันน า 
สกอ. (OHEC) และ ศธ. (MOE)  ไปสู่ 3G คือ Go Get Grow เพ่ือผลส าเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวร่วมกันต่อไป 

อย่างไรก็ตามในขณะที่รัฐบาลไทยก าลังพยายามผลักดันให้การศึกษาไทย ไปสู่นโยบายไทยแลนด์4.0 
มีค าถามบางประการเกิดขึ้นต่อการเตรียมการส าหรับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
ในด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ 

1. นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ คณาจารย์ และฝ่ายบริหารตระหนักถึงนโยบายไทยแลนด์ 
4.0 หรือไม ่

2. พวกเขาทราบถึงนโยบายดังกล่าวได้ดีเพียงใด  
3. พวกเขามองหรือประเมินสถานการณ์การศึกษาไทยในขณะนี้เป็นอย่างไร  
4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรท าอย่างไร เพ่ือรองรับนโยบายไทยแลนด์4.0 
5. มหาวิทยาลัยนานาชาติที่ใช้ในกรณีศึกษาพร้อมหรือยังส าหรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0  
จากค าน าเบื้องต้นนี้จึงน าไปสู่การท าวิจัยดังกล่าวและใช้มหาวิทยาลัยนานาชาติ แห่งหนึ่งเป็น

กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน มีที่ตั้งเป็นวิทยาเขตอยู่ที่  หัวหิน  กรุงเทพฯ 
และศูนย์การศึกษาอโศกแคมปัส และอยู่ภายใต้การบริหารงาน ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยนานาชาติในสหรัฐ
เมริกาแห่งหนึ่งหรือในที่นี้ เรียกว่ามหาวิทยาลัยแม่ของมหาวิทยาลัยกรณีศึกษาแห่งนี้   ซึ่งมีค าขวัญว่า  
“Unleash Your Potential”  ที่มีความหมายว่าให้นักศึกษาดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมาให้หมด  
มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนหลักสูตรที่ เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย  และหลักสูตรสอง
ภาษา (Bilingual) มีจ านวนนักศึกษาประมาณ 4,000 คนและคณาจารย์ประมาณร้อยคน โดยมีสัดส่วน
นักศึกษาไทย ร้อยละ  70 นักศึกษาต่างชาติ ร้อยละ 30  ส่วนคณาจารย์เป็น คนไทย ร้อยละ30 และ ต่างขาติ
ร้อยละ 70  มีหลักสูตรทั้งปริญญาตรี และปริญญาโท  มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

มหาวิทยาลัยแม่ในสหรัฐ และมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งนี้ ได้เห็นถึงความส าคัญของการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 โดยทางมหาวิทยาลัยแม่ได้จัดให้มีการเรียนรู้ ในเรื่อง Digital Teaching and 
Learning ทาง On-line  ซึ่งโปรแกรมการเรียนรู้นี้เป็นภาคบังคับให้คณาจารย์ทุกคนต้องเรียนที่มีอยู่มากกว่า 
ยี่สิบModules  เช่น Digital Teaching and Learning, Faculty Development Learning Program, 
Innovative Teaching and Learning, Digital Teaching and Learning Toolkit  และ Global Portal 
Courses   โดยเนื้อหาจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน วิธีการ การเตรียมความพร้อม การ
ออกแบบการสอน การพัฒนาการเรียนการสอนแบบทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน (on-line) รวมถึงการใช้
เครื่องมือ เช่น  Blackboard เข้ามาช่วยงานในการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการให้
ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบHBO (Hybrid, Blended, On-line)  ซึ่งสามารถน าไปปฎิบัติได้อัน
สอดคล้องกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0  ในเรื่องของการใช้
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เทคโน โลยี เ พ่ื อการ เ รี ยนการสอน รวมถึ งการท า งานร่ วมกันแบบโครงงานได้  เมื่ อนั กศึ กษา
ใช้ Blackboard  (ระบบ e-Learning)  เมื่อเชื่อมต่อกับ Internet นักศึกษาจะสามารถเข้าถึงสื่อที่เกี่ยวข้องกับ
บทเรียน เพ่ือเข้าไปดูหรือdownloadเนื้อหาก่อนหรือหลังเรียน เพ่ือเตรียมพร้อมหรือทบทวนการเรียนได้
ตลอดเวลา รวมถึงติดต่ออาจารย์หรือติดต่อเพ่ือนร่วมชั้นเรียนได้ตลอดเวลาเช่นกัน อีกทั้งท างานกลุ่มด้วยกัน 
ได้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการท าการวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือศึกษาว่านโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่รัฐบาลได้ประกาศใช้
นั้น สาธารณชนโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษา ครู อาจารย์ นักบริหารการศึกษา และผู้อยู่ในแวดวงวิชาการอันเป็น
ก าลังส าคัญในการช่วยผลักดันนโยบายนี้ให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในทางปฏิบัติได้มีการรับรู้และ
เข้าใจนโยบายดังกล่าวมากน้อยเพียงใดและรูปแบบของการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่เป็นกรณีศึกษา
ของงานวิจัยนี้มีความพร้อมและสอดคล้องกับนโยบาย 4.0 มากน้อยเพียงใด ตลอดจนควรมีแนวทางในการ
ปรับการเรียนการสอนให้รองรับนโยบาย 4.0 ที่สนองตามความต้องการของสาธารณชนโดยเฉพาะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและต่อภาคอุตสาหกรรม 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างนักศึกษา  50 คน (นักศึกษาไทย 35 คน และนักศึกษาต่างประเทศอีก 15 คน) ซึ่ง

ท าการศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งหนึ่งที่ก าลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาต่างที่กัน และ กลุ่มตัวอย่าง
อาจารย์และผู้บริหาร 18 คน ซึ่งเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศ 9 คนและอาจารย์ชาวไทย 6 คน และผู้บริหารที่
เป็นชาวต่างชาติอีก 3 คน (รวมเป็นอาจารย์ 15 คน และผู้บริหาร 3 คน) 

วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
ได้ท าการคัดเลือกจากนักศึกษาคนไทยและนักศึกษาต่างประเทศ โดยได้คัดเลือกจากนักศึกษาที่ก าลัง

ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาต่างกัน ตามรายการข้างล่างนี้ 
1. Communication Arts (นิเทศศาสตร์) 
2. Creative Media Design (การออกแบบสื่อสร้างสรรค์)   
3. Information Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
4. International Business Management (การจัดการระหว่างประเทศ)   
5. Finance (การเงิน) 
6. Airlines Business Management (การจัดการธุรกิจการบิน) 
7. International Hotel Management (การจัดการโรงแรมนานาชาติ) 
ทั้งนี้นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกในกลุ่มตัวอย่างนี้เป็นนักศึกษาไทยจ านวน 35 คน และ นักศึกษา

ต่างชาติจ านวน 15 คน เพ่ือค้นหาว่านักศึกษาไทยมีการรับรู้ในเรื่องของนโยบาย 4.0 หรือไม่และมากน้อย
เพียงใด ในส่วนของการคัดเลือกนักศึกษาต่างชาติเพ่ือค้นหาว่าพวกเขามีการรับรู้ในเรื่องของนโยบาย 4.0 
หรือไม่และมากน้อยเพียงใดเนื่องจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย และยังได้ท าการศึกษา
เรื่องความพร้อมของมหาวิทยาลัยต่อนโยบายดังกล่าว 
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ในส่วนของการศึกษาข้อมูลจากคณะผู้บริหารและคณาจารย์ทั้งคนไทยและคนต่างชาติว่ามีการรับรู้ในเรื่องของ
นโยบาย 4.0 หรือไม่และมากน้อยเพียงใด เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย และเพ่ือ
ท าการค้นหาเกี่ยวกับความคิดเห็นและความพร้อมของมหาวิทยาลัยต่อนโยบาย 4.0 ของรัฐบาล 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นการสัมภาษณ์โดยมีการตั้งค าถามที่ เกี่ยวข้อง
กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้จากการใช้โครงงานเป็นฐาน และ นโยบาย Thailand 4.0  

ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์อาจารย์และผู้บริหาร   จ านวน  7 ข้อ 
ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์นักศึกษา             จ านวน 11 ข้อ 
ในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้มีการตั้งค าถามโดยการถามตรงเกี่ยวกับการรับรู้ใน

เรื่องของนโยบาย 4.0 และความคิดเห็นในเรื่องความพร้อมของมหาวิทยาลัย ต่อนโยบาย 4.0 และถามโดยน า
ค าถามมาสอดคล้องกันกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Active 
Learning) และการเรียนแบบโครงการ (Project-Based Learning) โดยการตั้งค าถามได้โยงมาถึงการเรียน
แบบมีปฏิสัมพันธ์ การน าความรู้ไปท า สังเคราะห์ วิพากษ์ สร้างสรรค์ การเรียนโดยมีอาจารย์เป็นผู้ช่วยแนะน า 
ทั้งนี้ค าถามยังได้ถามถึงความพร้อม ของปัจจัยพ้ืนฐานและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในเรื่องของความพร้อมต่อ
นโยบาย 4.0 ทางการศึกษา 

วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย

ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
1. คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยเลือกความแตกต่างของเชื้อชาติ และ ด้านสาขาวิชาความรู้ 
2. ท าหนังสือแนะน าตัวของผู้วิจัยผู้เกี่ยวข้องในกลุ่มตัวอย่าง 
3. ท าการนัดสัมภาษณ์อาจารย์ และผู้บริหาร (18 คน) และนักศึกษากลุ่ม  ตัวอย่าง (50 คน) 
4. ท าการสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาตามวันและเวลานัดโดยใช้ ห้องประชุมเล็ก 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ตามท่ีได้ท าการเก็บข้อมูลและท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา 50 คน ปรากฏผลดังต่อไปนี้   
 ในเรื่องของการรับรู้ต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือค้นหาว่านักศึกษาทราบถึงนโยบายดังกล่าวมาก

น้อยเพียงใด ผลปรากฎว่ามากถึง 66.00 %  ตอบว่าไม่ค่อยทราบ (33 คนจาก 50 คน) ในจ านวนนี้มีนักศึกษา
ต่างชาติทั้ง 15 คนตอบว่าไม่ทราบถึงนโยบายนี้ นักศึกษาส่วนที่บอกว่าทราบ 34.00 % (17 คนจาก 50 คน) 
อธิบายคล้ายกันว่านโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือการแก้ปัญหาการศึกษาโดยการน าเทคโนโลยี ใหม่ๆ และ 
Internet มาใช้ช่วยในการเรียนการสอน 

 มีเรื่องอะไรที่เป็นปัจจัยหลักของการเกิดนโยบายไทยแลนด์ 4.0  นักศึกษา 30 คน (60.00 %) ตอบ
ว่าเพ่ือเป็นการปรับปรุงการศึกษาให้ดีขึ้นและใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เพ่ือสามารถเทียบเท่าหรือแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ ส่วนนักศึกษา 20 คน ไม่ทราบ 

 ในเรื่องของความพร้อม ได้ถามนักศึกษาว่านักศึกษาคิดว่าประเทศไทยพร้อมที่จะรับนโยบาย 
Thailand 4.0 หรือไม่อย่างไร ปรากฎว่า นักศึกษา 24 คน (48.00 %) ตอบว่าคิดว่าพร้อมแล้ว ส่วนนักศึกษา 
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26 คน (52.00 %) คิดว่ายังไม่พร้อมเนื่องจากปัจจัยพ้ืนฐานของระบบการสื่อสารเครือข่าย อินเตอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัดยังไม่เท่าเทียมกัน 

 ต่อค าถามท่ีว่าหากนักศึกษามีโอกาสเสนอความคิดเห็นในนโยบาย Thailand 4.0 นักศึกษาอยากจะ
เสนอเรื่องอะไรเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ปรากฎว่า นักศึกษา 27 คน (54.00%) ไม่ออกความเห็น เพราะไม่ทราบ
ว่าจะแนะน าอะไร  ส่วนนักศึกษา 23 คน (46.00 %) แนะน าว่าควรมีการกระจายความรู้เรื่องนโยบายไทย
แลนด์ 4.0  ให้ทั่วถึง ผ่านช่องทาง  Social Media และให้ความส าคัญต่อการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical 
Thinking)  

 นักศึกษาคิดว่านโยบาย4.0นี้จะช่วยเปลี่ยนระบบการศึกษาของไทยให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดมากน้อยเพียงใด ปรากฎว่า นักศึกษา 32 คน (64 %) ตอบว่าคิดว่านโยบายไทยแลนด์ 4.0  นี้จะ
ช่วยให้การศึกษาไทยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึ้น  ส่วนนักศึกษา 18 คน (36 %) ไม่ทราบ
และไม่แน่ใจ 

 ในเรื่องของการน านโยบายไทยแลนด์ 4.0  มาใช้ นักศึกษาคิดว่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคมากน้อย
เพียงใด ปรากฎว่า นักศึกษา 30 คน ( 60 %)  ตอบว่าน่าจะเกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้
เทคโนโลยีมากขึ้น  และนักศึกษาอีก  20 คน ( 40 %) ไม่ออกความเห็น 

 ในเรื่องของภาพรวมของความส าเร็จต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0  ปรากฎว่า นักศึกษา 27 คน 
(54.00 %) ตอบว่าภาพรวมจะดีขึ้น มีงานมารองรับมากขึ้นและมีรายได้เพ่ิมขึ้น  ส่วนนักศึกษา 17 คน (34.00 
%) คิดว่าจะมีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น  นักศึกษา 6 คน (12.00 %) ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอย่างไร 

 ในเรื่องของโอกาสที่นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาว่ามากน้อยเพียงใด  ปรากฎว่า นักศึกษา
ทั้งหมด 50 คน ตอบว่าได้ใช้ค่อนข้างมากและบ่อยในการเรียนที่มหาวิทยาลัย  

 ในเรื่องของหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน หลักสูตรอะไรที่นักศึกษาเห็นว่าจะตอบสนองความ
ต้องการของตลาดยุคThailand 4.0  ปรากฎว่า นักศึกษา 30 คน (60 %) ตอบว่าไม่ทราบ ส่วนนักศึกษา 12 
คน ตอบว่าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการบริหารธุรกิจ  

 ส่วนในเรื่องของโอกาสที่นักศึกษาได้ท าโครงการบนพ้ืนฐานของการแก้ไขปัญหา หรือการเรียนรู้การ
แก้ไขปัญหาจากการท าโครงการมากน้อยเพียงใด ปรากฎว่า นักศึกษา 41 คน (82.00 %) ตอบว่าได้มีโอกาส
ท าโครงการบนพ้ืนฐานของโครงงานที่จะต้องมีการช่วยกันการแก้ไขปัญหา ส่วนนักศึกษา 4 คน ตอบว่า ใน
บางครั้งอาจจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรเพราะนักศึกษาบางคนไม่อ่านหนังสือหรือไม่ท าการค้นคว้ามาก่อนที่มาท า
โครงการ   

 ในเรื่องของการเรียนในรูปแบบใหม่ที่เน้นเรื่องนวัตกรรมและการเรียนรู้การแก้ปัญหาบนพ้ืนฐานของ
การท าโครงการ นักศึกษาคิดว่าจะมีส่วนช่วยให้เข้าถึงความรู้อย่างถ่องแท้ได้อย่างไร   ปรากฎว่า นักศึกษา 40 
คน ( 80 %) ตอบว่าคิดว่าการเรียนในรูปแบบใหม่ที่จะมีส่วนช่วยให้นักศึกษาเข้าถึงความรู้ได้ดีขึ้นและได้ท างาน
ร่วมกันช่วยกันคิดและท า  ส่วนนักศึกษา 10 คน ( 20 %) ไม่แน่ใจว่าการเรียนในรูปแบบใหม่จะมีส่วนช่วยให้
นักศึกษาได้รับความรู้ดีขึ้นหรือไม่ 

ส่วนข้อมูลที่รับได้จากการสัมภาษณ์ อาจารย์และผู้บริหาร 18 คน ที่เป็นทั้งอาจารย์ชาวต่างชาติและ
ชาวไทยทีท่ างานอยู่ ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งนี้มีดังต่อไปนี้ 
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 ในเรื่องของความเข้าใจของอาจารย์และผู้บริหารต่อนโบายThailand 4.0 มีมากน้อยเพียงใด 
ปรากฎว่า อาจารย์ 9 คน (60.00%) ในจ านวนนี้มีอาจารย์ต่างชาติ 6 คนตอบว่าไม่ทราบถึงนโยบายนี้ ส่วนอีก 
3 คน (40%) บอกว่าไม่แน่ใจ  

ผู้บริหาร 2 คน (66.66%) ไม่ค่อยทราบนโยบายดังกล่าว ส่วนอีก 1 คน (33.33%) บอกว่าพอจะ
ทราบบ้าง 

 ในเรื่องของมหาวิทยาลัยมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของ
อาจารย์ให้เข้าสู่Thailand 4.0 ปรากฎว่า อาจารย์ 12 คน (80%)   คิดว่ามีความพร้อมในการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพของอาจารย์ให้เข้าสู่ Thailand 4.0 แล้ว  ส่วนอาจารย์ 3 คน (20%)   คิดว่าควรจะมีการให้
ความรู้และการฝึกอบรมให้มากขึ้น     

ส่วนผู้บริหาร 2 คน (66.66%) คิดว่ามีความพร้อมในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ให้
เข้าสู่Thailand 4.0 แล้ว  ส่วนผู้บริหาร 1 คน (33.33%)  คิดว่าควรจะมีการให้ความรู้และการอบรมให้
พอเพียง   

 ในเรื่องของการให้การสนับสนุนการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 
4.0   ปรากฏว่าอาจารย์ 13 คน (86.67%)   คิดว่ามหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 แล้ว ส่วนอาจารย์ 2 คน (13.33%)   คิดว่ามหาวิทยาลัยน่าจะการให้การสนับสนุน
มากกว่าที่เป็นอยู่และให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมากขึ้น 

ส่วนผู้บริหารทั้ง 3 คน (100%) เห็นพ้องต้องกันว่ามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0  แล้ว  

 ในเรื่องของความพร้อมที่มหาวิทยาลัยมีเพ่ือจะปรับตัวให้เข้ากับนโยบาย Thailand 4.0 ปรากฎว่า 
อาจารย์ 11 คน (73.33%) คิดว่ามหาวิทยาลัยมีพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับนโยบาย Thailand 4.0 แล้วส่วน
อาจารย์ 4 คน (26.67%) คิดว่ามหาวิทยาลัยยังต้องเตรียมความพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับนโยบายในด้าน
ต่าง ๆ เช่น ความรู้ความเข้าใจ การวางแผนงาน และงบประมาณ  

ส่วนผู้บริหารทั้ง 3 คน (100%) คิดว่ามหาวิทยาลัยมีพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับนโยบาย Thailand 
4.0 ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21    

 ในเรื่องของข้อเสนอแนะที่อาจารย์มีต่อการประชาสัมพันธ์ใช้นโยบายไทยแลนด์ 4.0  ของรัฐบาล 
ปรากฎว่า อาจารย์ 10 คน (66.67%)   อยากให้รัฐบาลมีการประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ด้วย และให้มีการจัดการประชุม สัมมนา หรือ workshop เพ่ือให้ความรู้และสร้างความตระหนักในเรื่อง
นโยบายไทยแลนด์ 4.0  ของรัฐบาล   อาจารย์ 3 คน (20%) อยากให้รัฐบาลมีการประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว
เพราะเป็นเรื่องที่ส าคัญ ส่วนอีก 2 คน (13.33%) อยากให้รัฐบาลมีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ทุก  ๆ 
ฝ่ายที่เก่ียวข้องว่านโยบาย Thailand 4.0 คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร 

ส่วนผู้บริหาร 3 คน (100%)   อยากให้รัฐบาลมีการประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย 
และให้มีการจัดการประชุม สัมมนา หรือ workshop ให้มากขึ้น เพ่ือให้ความรู้และความตระหนักในเรื่อง
นโยบายไทยแลนด์ 4.0  ของรัฐบาล  

 ในเรื่องของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อาจารย์ทราบหรือไม่ว่ามีการเน้นในเรื่องใดบ้าง   ปรากฎว่า 
อาจารย์ 8 คน  (53.33%) คิดว่าเป็นการเน้นการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และการคิดเชิงวิเคราะห์) 
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Analytical Thinking ส่วนอีก 4 คน (26.66%) คิดว่าเป็นการน าเทคโนโลยีเข้าช่วยในการเรียนการสอน และ 
อีก 3 คน (20%) คิดว่าเป็นการเน้นการปฏิบัติ 

ผู้บริหารทั้ง 3 คน (100%)  คิดว่าเป็นการเน้นการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และการคิดเชิง
วิเคราะห์ (Analytical Thinking) การน าเทคโนโลยีเข้าช่วยในการเรียนการสอน เป็นการเรียนแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ (Active Learning) การเรียนแบบโครงการ (Project-Based Learning)  และมีการติดต่อกับ
ภาคอุตสาหกรรมโดยตรง  

 ในเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่21 ว่ามีมากน้อยเพียงใด ปรากฎว่า อาจารย์ 12 คน (80%)  คิดว่าสอดคล้องแล้ว  อาจารย์อีก 2 
คน (13.33%) คิดว่าส่วนใหญ่สอดคล้องแล้ว ส่วนอีก 1 คน (6.67%) คิดว่ายังไม่สอดคล้องเพราะหลักสูตรการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเปลี่ยนช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม 

ส่วนผู้บริหาร 2 คน (66.66%)  คิดว่าสอดคล้องแล้ว ผู้บริหาร 1 คน (33.33%) คิดว่าส่วนใหญ่
สอดคล้องแล้วและอาจจะต้องมีการปรับการเรียนการสอนเล็กน้อย 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยในหัวข้อการรับรู้และความพร้อมของอุดมศึกษาต่อนโยบายไทยแลนด์ 4.0 :กรณีศึกษา
ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งหนึ่ง ผลปรากฏว่านักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงนโยบายดังกล่าวโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนักศึกษาต่างชาติแทบจะไม่ทราบเลย เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ต่อนโยบายนี้เป็นการสื่อสาร
ภาษาไทยเสียมากกว่า ส่วนนักศึกษาที่ตอบว่าทราบและเข้าใจที่มีจ านวนน้อยกว่าเข้าใจว่านโยบาย 4.0 คือ 
การแก้ปัญหาการศึกษาโดยการน าเทคโนโลยีใหม่มาช่วยในการเรียนการสอน นักศึกษาส่วนใหญ่มีโอกาสใช้
เทคโนโลยีในการศึกษามาก และยอมว่าการใช้เทคโนโลยีท าให้เข้าใจการเรียนได้ดีขึ้น นักศึกษาไทยรับรู้บ้างแต่
ไม่เข้าถึงเนื้อหาสาระทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างหรือมีอะไรที่ส าคัญ ส่วนอาจารย์ต่างชาติสองในสามไม่ทราบนโยบาย
ดังกล่าว ส่วนผู้บริหารสองในสามไม่ค่อยทราบนโยบาย แต่ในเรื่องของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งอาจารย์ 
ผู้บริหารและนักศึกษาต่างตระหนักว่ามหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีมากพอสมควรและมีการ
สนับสนุนให้มีการเรียนการสอนบนพ้ืนฐานของการแก้ไขปัญหา หรือการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาจากการท า
โครงการ รวมถึงการให้การสนับสนุน การเรียนการสอน ที่มหาวิทยาลัยมีให้เพียงพอและสอดคล้องกับการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่21 และสอดคล้องกับทฤษฎีของบลูม และงานวิจัยของแมคกลอ-ฮิล และบริษัทเอ
รินส์แอนยัง และเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยมีความพร้อมในเรื่องการเรียนการสอนที่สามารถประยุกต์และเชื่อมโยง
ไปสู่การศึกษาในยุค 4.0 ซึ่งเป็นเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ การเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศเป็นแบบนานาชาติ (International) มีการดึงเทคโนโลยีทันที่ทันสมัยมาใช้ในระบบ
การสอนในห้องเรียน มุ่งการสอนแบบ Project-based และ Real Problem Solving Learning ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีการให้นักศึกษาท าโครงการร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสภาพความเป็น
จริง และสามารถแก้ปัญหาได้ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยกรณีศึกษานี้ยังเน้นเรื่องการเพ่ิมความเป็นอิสระในการ
เรียน ลดชั่วโมงการเรียนการสอนในห้องเรียนไปเป็นการเรียนทางออนไลน์ด้วยตัวเอง และเพ่ิมการท ากิจกรรม
หรือโครงการต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกโดยเฉพาะกับภาคอุตสาหกรรมโดยตรง  งานวิจัยชิ้นนี้นอกจากจะ
เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลในด้านการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ในหมู่ประชาชนแล้ว ยังจะเกิด
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ประโยชน์แก่นักศึกษา คณาจารย์ และผู้บริหารในการรับรู้ ปรับตัวและเตรียมตัวให้พร้อมต่อนโยบายดังกล่าว 
รวมถึงการตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  จากการที่มหาวิยาลัยนานาชาติกรณีศึกษา
แห่งนี้ อยู่ภายใต้การบริหารงาน ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยนานาชาติของสหรัฐอเมริกา ดังนั้นจึงค่อนข้าง
ได้เปรียบในด้านการบริหารการศึกษาในแบบตะวันตก ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและมีการเรียนแบบ
ออนไลน์หลายวิชา ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้บทเรียนต่าง ๆตามความสะดวกของตัวเองทางออนไลน์ ขณะนี้
ทางมหาวิทยาลัยก าลังด าเนินแผนงานจัดการเรียนการสอนในระบบที่เรียกว่าHBO (Hybrid, Blended and  
Online) ที่จะค่อยๆลดการสอนในห้องเรียนแบบ face-to-face ที่มีอาจารย์สอนในห้องเรียนตลอด และให้ไป
เรียนทางออนไลน์แทนโดยมีอาจารย์เป็นเพียงผู้ชี้แนะหรืออ านวยความสะดวก (facilitator and mentor) 
เป็นโค้ชหรือติวเตอร์เท่านั้น ทั้งนี้รูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้แก่
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอกชนอ่ืน ๆในการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
และการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทางมหาวิทยาลัยและแก่นักศึกษา
โดยรวม 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยที่สัมภาษณ์ นักศึกษา คณาจารย์ และผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยนานาชาติกรณีศึกษา
แห่งนี้ โดยเฉพาะชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่มีการรับรู้ไม่มากนักเกี่ยวกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0  ส่วนในเรื่องความ
พร้อม ผู้ใหส้ัมภาษณ์เห็นว่ามหาวิทยาลัยดังกล่าวมีความพร้อมและปรับตัวรองรับต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ๆ  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อเสนอแนะซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นรัฐบาล 
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. ควรให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง โดยใช้ช่องทางทางสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ทางโซเชียลมีเดียที่
เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้ง่าย และใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือให้อาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติได้ทราบ
และเข้าใจการด าเนินนโยบายดังกล่าวด้วย 

2. ควรเพ่ิมการจัดเวทีเสวนา (panelist discussion) หรือการสัมมนา (seminar) และการประชุมกึ่ง
ปฏิบัติการ (workshop) ให้มากขึ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบายไทยแลนด์ 
4.0 ในเรื่องทิศทางการพัฒนาและปฏิรูประบบการศึกษาไทย และเรื่องการปรับปรุงการเรียนการสอน ให้
สอดคล้องกับสิ่งท้าทายใหม่ๆในกระแสเทคโนโลยีดิจิทัล และความต้องการของอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ที่
สนองความต้องการของประชาชนให้มากขึ้น 

3. จากการที่มหาวิทยาลัยนานาชาติกรณีศึกษาแห่งนี้อยู่ภายใต้การบริหารงานของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยแม่ในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นลักษณะการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้อาจเป็นต้นแบบให้
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอกชนอื่น ๆน าไปประยุกต์ใช้อันจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาต่อไป 

4. งานวิจัยนี้ท าการศึกษาในวงจ ากัดเฉพาะมหาวิทยาลัยนานาชาติเอกชนแห่งนึ่ง ผู้วิจัยเห็นว่าควรจะ
มีการขยายการวิจัยให้ครอบคลุมมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนของไทยในประเด็นต่าง ๆที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เช่น การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในยุค 4.0 การใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างคุณค่า 
ความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนแบบฐานโครงการ (project-based learning) และความส าเร็จของการเรียนแบบ
HBO เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบเชิงส ารวจที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาการเงินธุรกิจ  
ส ารวจจากนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการเงินธุรกิจจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
จ านวน 286 คน จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาการเงินธุรกิจ ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ 5 
ท่าน และมีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค 0.88 วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์องค์ประกอบด้วย
วิธีการสกัดองค์ประกอบหลัก หมุนแกนองค์ประกอบแบบ ออโธโกนอลด้วยวิธีแวริแมกซ์  ผลการวิจัยพบว่า
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาการเงินธุรกิจ มีทั้งหมด 6 องค์ประกอบ  บรรยายด้วย 20  ตัวแปร  มีค่า
ความแปรปรวนรวมคิดเป็นร้อยละ 61.61 คือ “บุคลิกภาพและการสอนของผู้สอน” “สื่อและบรรยากาศการ
เรียน” “ความพร้อมและก าลังใจของผู้เรียน” “ความตระหนักและความตั้งใจของผู้เรียน” “การจัดชั้นเรียน” 
“พฤติกรรมการเข้าเรียน” โดยแต่ละองค์ประกอบอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 29.15, 8.44, 6.86, 6.07, 
5.68 และ 5.47 ตามล าดับ   

ค าส าคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบ การเงินธุรกิจ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 
ABSTRACT  

The purpose of this study is to explore the factors effecting the academic 
effectiveness in the business finance course. The samples were selected by purposive 
sampling. They were 286 students who enrolled in the business finance course between the 
academic year 2014 and 2016 at Science and Arts Faculty Burapha University, Chanthaburi 
Campus. The questionnaires, approved by five academic officers, inquired about the factors 
effecting the decision of enrolling in the business finance course. The Cronbach's alpha 
value of the questionnaires is 0.88. The data analysis was conducted via principal 
components analysis (PCA) as factor extraction method and Varimax orthogonal rotation 
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method. The results revealed that there were 6 factors described by 20 variances and 
accounted of 61.61 %. The most effective factor was instructor and teaching techniques, 
followed by Learning materials and atmosphere, the readiness of learner and parental 
support, course concentration, course arrangement, and class behavior which were 
statistically calculated as 29.15%, 8.44%, 6.86%, 6.07%, 5.68% and 5.47%, respectively.  
     Keywords: Factor analysis, Business finance, Academic achievement 
 
บทน า  

พระราชบัญญัติการศึกษาชาติฉบับ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  
2553  มาตรา 7 กล่าวว่า กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพอย่างสอดคล้องและเหมาะสม เพ่ือให้ผู้เรียน มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง 
มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้  และถือว่ าผู้ เ รี ยนส าคัญที่ สุ ด  (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2524) กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติและใช้ศักยภาพเต็มที่ ซ่ึงเน้นพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะทางสังคมไปด้วยกัน 
อย่างไรก็ตามการที่ผู้เรียนจะส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้นั้น ผู้เรียนต้องมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น ผู้สอน 
เพ่ือนร่วมชั้นเรียน ผู้ปกครอง สถานศึกษา สังคม รวมถึงตัวผู้เรียนเองที่ต้องให้ความส าคัญกับการศึกษาเพ่ือให้
ส าเร็จลุล่วงด้วยดี (อริสรา อัครพิสิฐ, 2558)   

การเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยา
เขตจันทบุรี พบว่ามีนิสิตจ านวนมากมีผลการเรียนในระดับปานกลางถึงต่ าในวิชาการเงินธุรกิจ (Business 
Finance) จากข้อมูลการลงทะเบียนและผลการเรียนวิชาการเงินธุรกิจปีการศึกษา 2557-2559 พบว่าจ านวน
นิสิตที่ได้รับผลการเรียนวิชาการเงินธุรกิจ ในระดับ C มีมากที่สุด และร้อยละของนิสิตที่มีผลการเรียนต่ ากว่า 
D+ (ไม่รวมนิสิตที่ถอนรายวิชา) มีปี 2557-2559 จ านวน ร้อยละ 24.19 ร้อยละ 15 และ ร้อยละ 10.40 
ตามล าดับ แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถทางด้านการค านวนของนิสิตที่ส่งผลต่อการเรียนของนิสิตหรือ
อาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อผลการเรียนในวิชาการเงินธุรกิจ  
 ด้วยวิชาการเงินธุรกิจเป็นวิชาพ้ืนฐานที่มีความส าคัญในการต่อยอดการเรียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
จึงควรหาสาเหตุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการเรียนในวิชาดังกล่าว เพ่ือใช้ในแนวทางการปรับปรุงการเรียน
การสอนในวิชาการเงินธุรกิจ ประกอบกับ การวิเคราะห์องค์ประกอบหรือการวิเคราะห์ปัจจัย ( Factor 
analysis) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์สถิติของการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดจ านวนตัวแปรที่มีจ านวนมากให้
น้อยลง ทั้งนี้ด้วยเหตุผลว่าบางตัวแปรอาจมีความสัมพันธ์กัน สามารถจัดอยู่กลุ่มเดียวกันได้ และมีบางตัวแปร
ไม่สามารถจัดเข้ากลุ่มกับตัวแปรใดได้จึงต้องตัดตัวแปรลักษณะนี้ออก ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันจะถูกจัด
รวมเข้ากลุ่มเดียวกัน และเรียกกลุ่มตัวแปรนี้ว่า “องค์ประกอบ(component)หรือปัจจัย(Factor)” (ยุทธ์ 
ไกรวรรณ์, 2551)   

ดังนั้นการศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนวิชาการเงิน
ธุรกิจ จึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะได้แนวทางการแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   นอกจากนี้จากการ
ส ารวจงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ไม่พบงานวิจัยด้านการวิเคราะห์องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนวิชาการ
เงินธุรกิจในระดับอุดมศึกษา  โดยผลการศึกษาท่ีได้สามารถน าไปพัฒนาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใน
วิชาการเงินธุรกิจในระดับอุมศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  ท าให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงขึ้น ลดปัญหาการตกออกของ
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นิสิต และนิสิตมีความรู้พ้ืนฐานที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา ซึ่งจะท าให้สาขาบริหารธุรกิจ 
สามารถผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน ส่งผลให้ประเทศไทยมีบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปใน
อนาคต  
 
ทบทวนวรรณกรรม  

งานวิจัยนี้ได้ทบทวนวรรณกรรมการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเงินธุรกิจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจที่ส่งผลต่อการเรียนการ
สอน ดังนี้  

กนกวรรณ วีระรัตนนุสรณ์ (2560) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการเงินธุรกิจ
พบว่าพฤติกรรมของผู้เรียนในภาพรวมดีข้ึนในกลุ่มที่ผู้สอนมีการสอนแบบร่วมมือ ส่วนอริสรา อัครพิสิฐ (2558) 
อธิบายว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาสามอันดับแรก ได้แก่ ความเชื่อมั่นต่ออาจารย์ผู้สอน 
เนื้อหาวิชามีความส าคัญและเป็นประโยชน์ และความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา  

ส่วนมุกดา โควหกุล (2557) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา รายวิชาการเงินธุรกิจระบุว่า
ด้านผู้สอน เป็นด้านการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาให้ความส าคัญมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านการ
ประเมินผลการเรียนการสอน และด้านการส่งเสริมการเรียนการสอน ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
การเงินธุรกิจพบว่า ข้อที่นักศึกษาให้ความส าคัญสูงสุดคือ มีการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ รองลงมา คือมี
แรงจูงใจที่จะบรรลุเป้าหมายของการเรียน  

นอกจากนี้รังสีจันท์ สุวรรณสทิศกร (2557) กล่าวว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาการจัดการผู้ขายปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ รองลงมา คือ ด้านการสอนและเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล 
และด้านสื่อประกอบการสอน  

ล าไย มีเสน่ห์ (2556) พบว่าการใช้บทเรียนส าเร็จรูปเรื่องการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในวิชาการเงินธุรกิจ 
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตปี 1 ส าหรับกิตติศักดิ์ สรแพทย์ (2555) อธิบายว่าปัญหาการเรียน
ด้านความรู้ความสามารถ ได้แก่ ขาดความริเริ่มสร้างสรรค์ และไม่กล้าแสดงออก ปัญหาการเรียนด้านความ
คิดเห็น ได้แก่ รู้สึกง่วงนอนในเวลาที่เรียน และหลับในห้องเรียน ปัญหาการเรียนด้านลักษณะนิสัย คื อ ชอบ
ท่องเที่ยวห้างสรรพสินค้า และตลาดนัด ปัญหาการเรียนด้านครอบครัว คือ ฐานะทางบ้านไม่ดี ต้องท างานและ
เรียนพร้อม ๆ กัน ด้านเพ่ือน ปัญหาการเรียน คือ เพ่ือนร่วมชั้นเรียนมีพ้ืนฐานความรู้แตกต่างกัน และด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม ปัญหาการเรียน คือ เดินทางมาเรียนสาย เพราะการจราจรติดขัด  

นอกจากนี้ผ่องใส เพ็ชรรักษ์ อาทร จิตสุนทรชัยกุล และศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล (2555) ได้ศึกษา
พฤติกรรมการเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 ระบุว่า ด้านเจตคติในการเรียน 
ยุทธวิธีในการสอบและการเตรียมตัวสอบ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การมีสมาธิต่อการเรียน กระบวนการรวบรวม
ข้อมูล การใช้เทคนิคและเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียน วิธีเลือกใจความส าคัญและจดจ าเนื้อหาที่
ส าคัญของบทเรียน การทดสอบตนเอง การทบทวนและการเตรียมตัวในการเรียน การจัดการกับเวลาทางด้าน
การเรียน และความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียน มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา  

กนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล (2554) ได้วิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชา
การจัดการและพฤติกรรมองค์การ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการมาเรียนของนักศึกษามากที่สุดอันดับแรก คือ 
ลักษณะทางกายภาพทางด้านการเรียน รองลงมา คือ ความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัย สัมพันธภาพระหว่าง
นักศึกษากับอาจารย์ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวและสุขภาพจิต ตามล าดับ การศึกษาของสนทยา เขมวิ
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รัตน์ ดวงใจ เขมวิรัตน์ และ พรประภา แสงสินเจริญชัย (2554) เห็นได้ว่าวิธีการสอนที่แตกต่างส่งผลต่อ
ทัศนคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเงินธุรกิจของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  

ส่วนสมส่วน เตชะพะโลกุล สิริบุปผา อุทารธาดา พนิตนาถ เย็นทรัพย์ และด ารงฤดี มิตรภักดี  (2554) 
อธิบายว่าการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้รูปแบบ (P) SPC2PAS Model ในวิชาการเงินธุรกิจส าหรับนักศึกษา
บริหารธุรกิจ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นอกจากนี้ผลการวิจัยของ พรนภา บรรจงกาลกุล (2539) กล่าว
ว่าคะแนนเฉลี่ยสะสมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้กับเกรดเฉลี่ยของเทอมก่อนหน้าเป็นตัวแปรที่
ส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในสถาบันผลิตครู ส่วนศรีระพร จันทโนทก (2538) พบว่าตัว
แปรนิสัยในการเรียน ด้านการท าการบ้าน และด้านการวางแผนในการเรียน สามารถท านายผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนได้  

ส าหรับการศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนวิชาการเงิน
ธุรกิจยังไม่ปรากฏงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แต่มีการศึกษาด้านการวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฉลองชัย 
ธีวสุทรสกุล และณมณ ศรหิรัญ (2560) ศึกษาองค์ประกอบเชิงส ารวจที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาฟิสิกส์พ้ืนฐาน
ระดับอุดมศึกษา ระบุว่า การจัดเตรียมความพร้อมผู้เรียน การจัดบรรยากาศการเรียน ผู้สอน ประโยชน์ของ
วิชาฟิสิกส์ ประสบการณ์ผู้สอน และผู้เรียน เป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาฟิสิกส์ 
และอลิษา แคล้วเครือ และธีระวัฒน์ จันทึก (2559) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่าง
มีความสุขของนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลินิก เห็นได้ว่าองค์ประกอบด้านอัตมโนทัศน์ที่มีตัวแปรสังเกตได้ คือ 
ด้านครอบครัวมีน้ าหนักความส าคัญมากที่สุด 

จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่าปัจจัยด้านผู้สอน วิธีการสอน 
ทัศนคติ ความพร้อมของผู้เรียน พ้ืนฐานของผู้เรียน พฤติกรรมการเรียน พฤติกรรมการทบทวนบทเรียน 
รวมทั้งด้านครอบครัว ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มี
ความแตกต่างกันในแต่ละรายวิชา  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนวิชาการเงินธุรกิจ   
2. วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ที่ส่งผลต่อการเรียนการสอน

วิชาการเงินธุรกิจ 
3. วิเคราะห์แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาการเงินธุรกิจ   

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้ เป็นนิสิตที่เคยลงทะเบียนเรียนวิชาการเงินธุรกิจ จากคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ระหว่างปีการศึกษา 2557-2559 จ านวน 286 คน จาก
การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความเห็นของ
ผู้เรียนต่อระดับการส่งผลต่อการเรียนวิชาการเงินธุรกิจของตัวแปรต่างๆ ซึ่งมีขั้นตอนการพัฒนาแบบสอบถาม 
ดังต่อไปนี้             

1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ หลัก/แนวคิด/วัตถุประสงค์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้สอนและทรงคุณวุฒิด้านการเรียนการสอนวิชาการเงินธุรกิจ ระะดับอุดมศึกษา 5 ท่าน และ
สุ่มสัมภาษณ์ผู้ที่เคยเรียนวิชาการเงินธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จ านวน 15 คน  

2. วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบโครงสร้างของแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนวิชาการเงิน
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ธุรกิจ ร่างแบบสอบถามจ านวน 59 ตัวแปร แล้วน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ตรวจสอบหาค่าความตรง 
(Validity) แล้วหาดัชนีความสอดคล้อง (Index of Consistency ; IOC)  และคัดเลือกค าถามที่มีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป เหลือจ านวน 40 ตัวแปร     

3. น าแบบสอบถาม ไปทดลองใช้กับนิสิตจ านวน 30 คน แล้ววิเคราะห์คัดเลือกตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ย
มากกว่า 3.5 และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpla) ตามสูตร
ของครอนบาค ที่มีค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับ 0.88 ประกอบด้วยตัวแปรทั้งหมด 40 ตัวแปร (P1-P40) 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะวิจัยขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้สอนวิชาการเงินธุรกิจ น าแบบสอบถามไปสอบถามนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียนในวิชาการเงินธุรกิจในปีการศึกษา 2557-2559  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ใช้สถิติพ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ย (  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของตัวแปรทั้ง 40 ตัวแปร แล้ว
คัดเลือกเฉพาะตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50 ขึ้นไป ซึ่งตรงกับระดับการส่งผล “มาก” เป็นตัวแปรที่ส่งผล
ต่อการเรียนการสอนวิชาการเงินธุรกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี   

2. วิเคราะห์ปัจจัยหรือองค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor analysis) ดังนี้  
2.1 ตรวจสอบว่าตัวแปรต่างๆ ทั้ง 20 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กันมากเพียงพอที่จะใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาค่าสถิติ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ซึ่งควรมีค่าเข้าสู่ 1 และใช้
ค่า Bartlett’s test of Sphericity ทดสอบสมมติฐานว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์กันหรือไม่   

2.2 สกัดปัจจัยเพื่อหาจ านวนองค์ประกอบ (Factor) ที่สามารถใช้แทนตัวแปรทั้งหมดทุกตัวได้ โดย
ใช้วิธีสกัดปัจจัยแบบ Principal Component Analysis หรือ PCA โดยแต่ละองค์ประกอบจะตั้งฉากกันหรือ
เป็นอิสระจากกัน และองค์ประกอบล าดับที่ 1 มีจ านวนตัวแปรมากที่สุดและมีค่าแปรปรวนรวมสูงที่สุด 
ขั้นตอนนี้จะสามารถประมาณค่า Factor Loading ซึ่งเป็นค่าใช้พิจารณาว่าตัวแปรใดบ้างที่ควรจะอยู่ใน 
Factor เดียวกัน โดยถ้า Factor Loading ของตัวแปรใดมีค่ามาก (เข้าสู่ +1 หรือ เข้าสู่ -1) ควรจัดอยู่ใน
องค์ประกอบนั้น แต่จะมีบางตัวแปรที่มีค่า Factor Loading กลาง ๆ ท าให้ไม่แน่ใจว่าควรจะจัดอยู่ใน
องค์ประกอบใด เช่น ตัวแปร x3 ถ้าอยู่ในองค์ประกอบที่ 1 จะมีค่า Factor Loading เป็น 0.41 แต่ถ้าอยู่ใน
องค์ประกอบที่ 2 จะมีค่า Factor Loading เป็น 0.52 ยากท่ีจะตัดสินใจว่าควรจัดอยู่ในองค์ประกอบใด   

2.3 การหมุนแกนปัจจัย (Factor Rotation) เพ่ือให้ค่า Factor Loading ของตัวแปร มีค่ามากขึ้น
หรือลดลงจนสามารถตัดสินใจได้ว่า ควรจัดตัวแปรนั้นอยู่ในองค์ประกอบใด การหมุนแกนมี 2 วิธีใหญ่ ๆ คือ 
การหมุนแกนแบบ Orthogonal Rotation ซึ่งยังคงท าให้ Factor ตั้งฉากกันหรือเป็นอิสระจากกันเหมือนเดิม
และการหมุนแกนแบบ Oblique Rotation ซึ่งองค์ประกอบไม่ตั้งฉากกันหรือไม่เป็นอิสระจากกัน แต่ท าให้ค่า 
Factor Loading มากขึ้นหรือลดลง  

2.4 สรุปจ านวนองค์ประกอบและตัวแปรแต่ละองค์ประกอบ พร้อมจัดล าดับความส าคัญ และถือ
ว่าแต่ละองค์ประกอบเป็นตัวแปรใหม่ ที่สามารถน าไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไปได้  

3. น าองค์ประกอบจากขั้น 2 มาวิเคราะห์หาแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาการเงินธุรกิจ  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

งานวิจัยนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 286 คน เพศชาย 81 คน เพศหญิง 205 คน เป็นนิสิตปี 3 
จ านวน 211 คน นิสิตปี 4 จ านวน 75 คน ผลส ารวจพบว่า 
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1. ผลการหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean ;   ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation ; S.D.) ของตัวแปร 40 ตัว เห็นได้ว่ามีตัวแปร 20 ตัว มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50 เรียงล าดับจากมาก
ไปน้อย สรุปว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อการเรียนการสอนวิชาการเงินธุรกิจ ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรีมี 20 ตัวแปร แสดงในตารางที่ 1 (แสดงเพียง 7 ตัวแปร)     
 
ตารางท่ี 1: ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร (7 ตัวแปรแรก เรียงล าดับมากไปน้อย) 
 
ล าดับ ตัวแปร    S.D. ระดับ 

1 ประสบการณ์ด้านการสอนของผู้สอน 4.16 0.71 มาก 
2 ความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนของผู้เรียน เช่น เครื่องคิดเลข 4.15 0.82 มาก 
3 บุคลิกภาพของผู้สอน 4.07 0.78 มาก 
4 วิธีการสอน เทคนิค และความสามารถของผู้สอน 4.07 0.76 มาก 
5 การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น 4.07 0.79 มาก 
6 ประสบการณ์การท างานจริงของผู้สอนในสายงานที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 4.05 0.75 มาก 
7 ความพร้อมทางด้านสุขภาพของผู้เรียน 4.03 0.76 มาก 

 
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ พบว่า  

2.1 เมื่อน าข้อมูลของ 20 ตัวแปร มาตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลเบื้องต้นในการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Kaiser-Meyer-Olkin ; KMO ) และค่า Bartlett’s Test โดยใช้การทดสอบสมมติฐานจะเป็น
ค่าสถิติที่มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-square ถ้าค่าไคสแควร์มีค่ามากหรือค่า sig ในการทดสอบ
นัยส าคัญทางสถิติ(α) จะปฏิเสธ H0 หรือยอมรับ H1 นั่นคือตัวแปรที่ทดสอบไม่มีความสัมพันธ์กันจึงไม่
สามารถใช้เทคนิควิเคราะห์ Factor Analysis ได้ แต่ผลการทดสอบข้อมูลชุดนี้พบว่า  KMO = .866  ซึ่ง
มากกว่า 0.50 และเข้าสู่ 1  สรุปได้ว่า ตัวแปรที่ใช้มีความเหมาะสมกับที่จะใช้เทคนิควิเคราะห์ประกอบ 
Factor Analysis โดยค่า Bartlett’s Test มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 1716.148 ได้ค่า 
Significance = .000  ซึ่งน้อยกว่า .05  ดังตารางที่ 2 แสดงว่าตัวแปรต่าง ๆ ในแบบสอบถามทั้ง 20 ตัวแปร  
มีความสัมพันธ์กันเพียงพอที่จะน ามาวิเคราะห์ Factor Analysis จากตารางที่ 3 จะเห็นว่า ค่า Bartlett’s 
Test  มีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 1716.148 ได้ค่า Significance = .000  ซึ่งน้อยกว่า 
.05  จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่าตัวแปรต่างๆ ในแบบสอบถามทั้ง 20 ตัวแปร  มีความสัมพันธ์กันเพียงพอที่จะ
น ามาวิเคราะห์ Factor Analysis ได ้

 
ตารางท่ี 2:  แสดงค่า KMO and Bartlett’s Test   
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .866 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1716.148 
df 190 
Sig .000 
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2.2 สกัดปัจจัย โดยหาค่าความร่วมกัน (Communalities) เมื่อค่า Communalities เป็นค่าสัม
ประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหนึ่งกับตัวแปรอ่ืน ๆ ที่เหลือ มีค่าระหว่าง 0 กับ 1 ของตัวแปร (0 <  
Communalities < 1 ) ถ้าค่า Communalities < 1 แสดงว่าตัวแปรนั้นไม่สามารถอธิบายค่าความผันแปรได้   
แต่ถ้าค่า Communalities >  1 แสดง ว่าตัวแปรนั้นสามารถอธิบายค่าความผันแปรของตัวแปรทั้งหมดได้  ค่า 
Initial communality จากวิธี Principal component  จะก าหนดให้ค่า Initial communality ของตัวแปร
ทุกตัวเป็น 1  ส่วนค่า Extraction  Communality ของแต่ละตัวแปรหลังสกัดปัจจัยแล้ว พบว่ามีตัวแปร 19 
ตัวมี ค่า Extraction Communality มากกว่า 0.50 โดยตัวแปรที่มีค่า Extraction Communality สูงที่สุด 
คือ ตัวแปร P11 พฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน (  =3.56 ; S.D.=1.12) และ ตัวแปร P24 ประสบการณ์
ด้านการสอนของผู้สอน (  =4.16 ; S.D.=0.71) และตัวแปรที่มีค่า Extraction Communality ต่ าที่สุด คือตัว
แปร P14 ความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนของผู้เรียน (  =4.15 ; S.D.=0.82) และ P18 ประโยชน์และ
ความส าคัญที่ได้รับจากรายวิชา (  =3.69 ; S.D.=0.73)   

2.3 ผลการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (Total Variance Explained) สามารถจ าแนกตัวแปร 
(Variable) เป็น 6 องค์ประกอบ โดยทุกองค์ประกอบมีค่าไอเกน (Eigen Value) มากกว่า 1 ร้อยละความ
แปรปรวนสะสมเท่ากับ 61.67 ดังตารางที่ 4  

จากตารางที่ 3 แสดงสถิติทั้งก่อนและหลังการสกัดองค์ประกอบ โดยวิธี Principal 
Component สามารถอธิบายได้ดังนี้  

1. Component หรือ Factor คือ องค์ประกอบทั่วไปที่สกัดได้ มีจ านวนเท่ากับจ านวนตัวแปร  
ในที่นี้ 20 องค์ประกอบ   

2. Initial Eigenvalues ค่าความแปรปรวนทั้งหมดในตัวแปรเดิม ที่สามารถอธิบายได้โดย
องค์ประกอบ Total อธิบายได้ว่า องค์ประกอบที่ 1 มีความแปรปรวนมากสุดเท่ากับ 58.30 องค์ประกอบที่ 2 
มีความแปรปรวนเท่ากับ 1.688 องค์ประกอบที่ 3 มีความแปรปรวนเท่ากับ 1.373 องค์ประกอบที่ 4 มีความ
แปรปรวนเท่ากับ 1.214 องค์ประกอบที่ 5 มีความแปรปรวนเท่ากับ 1.136 องค์ประกอบที่ 6 มีความ
แปรปรวนเท่ากับ 1.094 ตามล าดับ     

% of Variance หมายถึง ร้อยละที่แต่ละองค์ประกอบสามารถอธิบายความผันแปรได้ เป็น
ร้อยละของแต่ละองค์ประกอบเมื่อเทียบกับจ านวนองค์ประกอบทั้งหมด หาได้จาก    

% of Variance = (Total / จ านวนองค์ประกอบ) x 100  
องค์ประกอบที่ 1 จะมีค่า % of Variance = (5.830/20) x 100 = 29.151% หมายความว่า 

องค์ประกอบที่ 1 สามารถอธิบายความผันแปรทั้งหมดได้ 29.151 ในท านองเดียวกัน องค์ประกอบที่ 2 – 6 
จะมีค่า % of Variance = 8.441, 6.863, 6.070, 5.680, และ 5.471 ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 3: แสดงค่าสถิติส าหรับแต่ละองค์ประกอบทั้งก่อนและหลังสกัดปัจจัย 
 

Co
m

po
ne

nt
 Initial Eigenvalue Extraction Sums of 

Squared Loadings 
Rotation Sums of  
Squared Loading 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of  
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 5.830 29.151 29.151 5.830 29.151 29.151 3.287 16.434 16.434 
2 1.688 8.441 37.592 1.688 8.441 37.592 2.502 12.510 28.944 
3 1.373 6.863 44.455 1.373 6.863 44.455 1.851 9.256 38.200 
4 1.214 6.070 50.525 1.214 6.070 50.525 1.803 9.014 47.214 
5 1.136 5.680 56.205 1.136 5.680 56.205 1.758 8.788 56.002 
6 1.094 5.471 61.676 1.094 5.471 61.676 1.135 5.675 61.676 
 

2.4 หมุนแกนองค์ประกอบ โดยผู้วิจัยเลือกวิธีการหมุนองค์ประกอบแบบออโธโกนอล ด้วยวิธี 
วาริแมกซ์ และพบว่าค่า Factor Loading เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเทียบกับก่อนการหมุนแกน ดังแสดงในตารางที่ 5 

ตารางที่ 4 เป็นส่วนที่เพ่ิมข้ึนมาจากค าสั่งให้หมุนแกน เป็นค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor 
Loading; L) ที่ได้จากการหมุนแกนแบบ Varimax มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร กับปัจจัยที่หมุน
แกนแล้ว  

 โดยก าหนดว่า ต้องมีค่า Factor Loading มากกว่า 0.3 จะสกัดได้ 6 องค์ประกอบ รวม
ทั้งหมด 20 ตัวแปร โดยอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทุกตัวได้ ร้อยละ 61.67 โดยแต่ละองค์ประกอบมี
ตัวแปรต่างๆ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วย 6 ตัวแปร เรียงล าดับตามค่า Factor Loading ได้แก่ 
บุคลิกภาพของผู้สอน (.789) วิธีการสอน เทคนิค และความสามารถของผู้สอน (.763) ประสบการณ์ด้านการ
สอนของผู้สอน  (.748) ความเหมาะสมของการมอบหมายงานในชั้นเรียน (.634) ประสบการณ์การท างานจริง
ของผู้สอนที่เก่ียวข้องกับรายวิชา (.581) และการอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน (.369) โดยตัวแปรทั้งหมดทั้ง 6 ตัว
แปร อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 29.151 ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “บุคลิกภาพและการสอนของผู้สอน” 
สอดคล้องกับการศึกษาของมุกดา โควหกุล (2557) ที่พบว่านักศึกษาให้ความส าคัญด้านผู้สอนมากที่สุดในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาการเงินธุรกิจ รวมทั้งการศึกษาของรังสีจันท์ สุวรรณส ทิศกร (2557) และ อริสรา 
อัครพิสิฐ (2558) ที่กล่าวถึงปัจจัยด้านอาจารย์ผู้สอนและความเชื่อม่ันต่ออาจารย์ผู้สอน และด้านการสอนและ
เทคนิคการสอน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเรียนการสอน 

องค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ ความหลากหลายของสื่อการสอน(.733)  
บรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลาย ไม่ตึงเครียดและเป็นกันเอง (.695) การเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความ
คิดเห็น (.666) และความเหมาะสมของสื่อการสอน (.598) โดยตัวแปรทั้งหมด 4 ตัวแปร อธิบายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ 8.441 ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “สื่อและบรรยากาศการเรียน” สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล และณมณ ศรหิรัญ (2561) ที่พบว่า ผู้เรียน การจัดบรรยากาศการเรียน เป็นปัจจัย
ที่ส าคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิชาฟิสิกส์      
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ตารางท่ี  4:   ค่า Rotational Component Matrix 
 

ตัวแปร Component 
1 2 3 4 5 6 

P21 บุคลิกภาพของผูส้อน .789 .161 .140 .025 .018 -.104 
P22 วิธีการสอน เทคนิค และความสามารถของผู้สอน .763 .186 .114 .207 .117 .017 
P24 ประสบการณ์ด้านการสอนของผู้สอน .748 .240 .213 .042 .063 .172 
P23 ความเหมาะสมของการมอบหมายงานในช้ันเรียน .634 .181 -.103 .375 .090 -.059 
P25 ประสบการณ์การท างานจริงของผู้สอนที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา .581 .427 .264 .063 .210 .087 
P27 ความหลากหลายของสื่อการสอน .319 .733 -023 .028 .061 -.062 
P29 บรรยากาศการเรียนทีผ่่อนคลาย ไม่ตึงเครียดและเป็นกันเอง .112 .695 -.132 .265 .056 -.006 
P28 การเปดิโอกาสให้ซักถามและแสดงความคดิเห็น .228 .666 .186 .068 .180 .131 
P26 ความเหมาะสมของสื่อการสอน    .458 .598 .070 .067 .158 .059 
P15 ความพร้อมทางด้านสุขภาพของผู้เรียน .237 -.042 .695 -087 .230 .020 
P14 ความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนของผู้เรยีน เช่น เครื่องคิดเลข .188 -.080 .688 .195 -.050 .101 
P39 การสนับสนุน และก าลังใจจากผู้ปกครอง -.054 .296 .605 .326 .035 -.169 
P6  ความตั้งใจเรียนในช้ันเรียน .076 .045 .192 .727 .084 .129 
P18 ประโยชน์และความส าคัญที่ได้รับจากรายวิชา .172 .263 .196 .656 .057 -.074 

P20 การอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน .469 .058 -.111 .582 .219 -.008 

P32 จ านวนผู้เรียนต่อกลุ่ม .131 -.001 .105 -.018 .793 -.032 
P31 ช่วงเวลาในการจัดการเรียนการสอน เช่น ช่วงเช้า,ช่วงบ่าย .184 .126 -066 .172 .741 .015 
P38 ความสนิทสนมระหว่างผูเ้รียน -.037 .285 .175 .125 .522 -.007 
P11 พฤติกรรมการเข้าเรียนของผูเ้รียน -.022 .179 .148 .125 .081 .808 
P40 ความคาดหวังผลการเรียนในรายวิชาของผู้ปกครอง -.073 .218 .397 .153 .229 -.586 

 
องค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วย 4 ตัวแปร ได้แก่ ความพร้อมทางด้านสุขภาพของผู้เรียน 

(.695) ความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนของผู้เรียน (.688) การสนับสนุน และก าลังใจจากผู้ปกครอง (.605) 
และความคาดหวังผลการเรียนในรายวิชาของผู้ปกครอง โดยตัวแปรทั้งหมดทั้ง 4 ตัวแปร อธิบายความ
แปรปรวนได้ร้อยละ 6.863 ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “ความพร้อมและก าลังใจของผู้เรียน” สอดคล้องกับ
การศึกษาของกิตติศักดิ์ สรแพทย์ (2555) ที่พบว่าปัญหาการเรียน ได้แก่ รู้สึกง่วงนอนในเวลาที่เรียน และหลับ
ในห้องเรียนเป็นอุปสรรคต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

องค์ประกอบที่ 4 ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ ความตั้งใจเรียนในชั้นเรียน (.727) และ
ประโยชน์และความส าคัญที่ได้รับจากรายวิชา (.656) โดยตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปร อธิบายความแปรปรวนได้ร้อย
ละ 5.680 ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “ความตระหนักและความตั้งใจของผู้เรียน” ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
ผ่องใส เพ็ชรรักษ์ อาทร จิตสุนทรชัยกุล และศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล (2555) ที่กล่าวว่าการมีสมาธิในการเรียน
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

องค์ประกอบที่ 5 ประกอบด้วย 3 ตัวแปร ได้แก่ จ านวนผู้เรียนต่อกลุ่ม (.793) ช่วงเวลาในการ
จัดการเรียนการสอน เช่น ช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย (.741) และความสนิทสนมระหว่างผู้เรียน (.522) โดยตัวแปร
ทั้งหมด 3 ตัวแปร อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 4.596 ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “การจัดชั้นเรียน”  
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องค์ประกอบที่ 6 ประกอบด้วย 1 ตัวแปร คือ พฤติกรรมการเข้าเรียนของผู้เรียน (.808)  โดย
อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 5.471 ตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “พฤติกรรมการเข้าเรียน” สอดคล้องกับ
การศึกษาของศรีระพร จันทโนทก (2538)  ที่พบว่าตัวแปรนิสัยในการเรียน ด้านการท าการบ้าน และด้านการ
วางแผนในการเรียน สามารถท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

เมื่อน าทั้ง 6 องค์ประกอบ มาวิเคราะห์สรุปเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาการเงินธุรกิจ 
ของมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ดังนี้    

 1. เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่ 1 ซึ่งเก่ียวข้องกับผู้สอนและมีความแปรปรวนมากทีสุ่ด จึงส่งผลต่อ
การเรียนการสอนวิชาการเงินธุรกิจมากทีสุ่ด คือ ร้อยละ 29.151 แสดงว่าผู้สอนมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อการ
เรียนการสอนวิชาการเงินธุรกิจมากทีสุ่ด ดังนั้นผู้สอนควรให้ความส าคัญกับตัวแปรต่าง ๆ ในองค์ประกอบที่ 1  
โดยผู้สอนควรปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน ควรศึกษาวิธีการสอนและเทคนิคการ
สอนต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ และควรหาประสบการณ์การท างานด้านการเงินและธุรกิจจริง เพราะจะส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการสอน ควรหาวิธีอธิบายเนื้อหาให้ชัดเจน กระชับ และควรมอบหมายงานให้ความเหมาะสม
กับบริบทการเรียนการสอนขณะนั้น   

 2. เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบที่ 2 และ 5 ซึ่งมีร้อยละความแปรปรวนร่วม 13.07 ได้แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธภาพ โดยผู้สอนควรใช้สื่อการสอนหลากหลายและเหมาะสม ควรให้
บรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลายไม่ตึงเครียดและเป็นกันเอง ควรเปิดโอกาสให้ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ควรประสานงานกับฝ่ายจัดตารางเรียนให้มีจ านวนผู้เรียนต่อกลุ่มไม่มากเกินไป ควรจัดช่วงเวลาเรียนให้
เหมาะสม และผู้สอนควรให้ความเป็นกันเองที่พอเหมาะพอควรกับผู้เรียน  

3. เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ 3 4 และ 6 ซึ่งเก่ียวข้องกับผู้เรียน รวมความแปรปรวนได้ ร้อยละ 18.4 
แสดงว่าควรมีแนวทางส่งเสริมด้านสุขภาพของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนของผู้เรียน 
ผู้สอนควรอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจความคาดหวังผลการเรียนในรายวิชาของผู้ปกครอง เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเครียด 
หาวิธีการให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเข้าเรียนสม่ าเสมอ พร้อมกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนในชั้นเรียน ผู้สอนควร
บอกประโยชน์และความส าคัญที่ได้รับจากการเรียนวิชาการเงินธุรกิจ  
 อย่างไรก็ตามการศึกษานี้พบว่าผู้สอนเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
วิชาการเงินธุรกิจ การศึกษาบุคลิกภาพอาจารย์ที่พึงประสงค์ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
และการสรรหาอาจารย์ผู้สอน รวมทั้งการส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนได้มีประสบการณ์จริงในธุรกิจจะสามารถน า
ประสบการณ์การท างานจริงมาถ่ายทอดให้กับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีความตั้งใจเรียนเพ่ิมขึ้น และการจัดท า
วีดีโอบันทึกการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทบทวนจะท าให้ผู้เรียนติดตามเนื้อหาการเรียนการสอนใด้
ทันเวลา การด าเนินการเหล่านี้จะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิชาการเงินธุรกิจต่อไป    
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บทคัดย่อ 

กำรศึกษำวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรในรำยวิชำกำรแปลไทย -จีน และไวยำกรณ์
ภำษำจีน เพ่ือพัฒนำทักษะกำรแปลของนักศึกษำชั้นปีที่ 3 สำขำวิชำกำรสอนภำษำจีน สถำบันอุดมศึกษำแห่ง
หนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำรูปแบบพฤติกรรมกำรแปลภำษำจีน-ไทย ไทย-จีน ที่บกพร่องของนักศึกษำ
สำขำวิชำกำรสอนภำษำจีน คณะศึกษำศำสตร์ สถำบันอุดมศึกษำแห่งหนึ่ง และออกแบบกิจกรรมบูรณำกำร
พัฒนำทักษะกำรแปลภำษำจีน-ไทย ไทย-จีน ระหว่ำงรำยวิชำ TCL3102 กำรแปลไทย-จีน และรำยวิชำ 
TCL3107 ไวยำกรณ์ภำษำจีน โดยใช้แบบทดสอบควำมเข้ำใจก่อนเรียนและหลังเรียน เพ่ือวัดและประเมินผล 
รวมทั้งกำรน ำผลที่ได้รับมำพัฒนำปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำถัดไป 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ หลังจำกกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำร ผู้เรียนมีทักษะกำรแปลไทย-จีนที่ดีขึ้น 
โดยเฉพำะในหัวข้อกำรแปลบทขยำยภำคแสดง บทขยำยบอกสถำนที่ บทขยำยภำคประธำนหรือกรรม แต่มี
ทักษะในกำรแปลกรรมคู่และกำรล ำดับค ำบอกจ ำนวนได้ไม่ต่ำงจำกเดิม โดยมีข้อสังเกตควำมผิดพลำดของ
ผู้เรียน คือ แม้ว่ำผู้เรียนสำมำรถแยกส่วนประกอบในประโยคภำษำจีนได้อย่ำงถูกต้อง แต่เมื่อให้แปลประโยค
ภำษำไทยเป็นภำษำจีน ผู้เรียนยังคงยึดติดกับหลักไวยำกรณ์ภำษำไทย แปลตรงตัวแบบค ำต่อค ำ ท ำให้เกิด
ข้อผิดพลำดในกำรแปล 

ค าส าคัญ : กำรสอนแบบบูรณำกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ไวยำกรณ์ภำษำจีน กำรแปล 
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Abstract 

The Study of Integrated Instruction between Thai-Chinese Translation’s subject and 
Introduction of subject to Chinese Grammar’s Improve Translation Skill for Junior Students in 
Teaching Chinese Language Major, Faculty of Education in a University. The purpose of this 
research is to study the Chinese-Thai and Thai-Chinese translation’s errors of Junior Students 
in Teaching Chinese Language Major, Faculty of Education, and develop students’ translated 
skill by integrated between Thai-Chinese Translation subject and Chinese Grammar subject 
through pre-test and post-test for measurement and evaluation students’ translated skill. 
Then, bring the result improve teaching method in next academic year. 

The study indicated that after the integrated teaching, the students have better Thai-
Chinese translation skills, especially, the adverbial adjunct, the locality phrases and the 
attributive. For the part of the numeral-measure word phrases and the ditransitive verb, the 
students’ translation skill are steady. From the students’ translation errors, although 
students have ability to separate the components in Chinese sentences correctly, but when 
translated in Thai, students still translate with Thai grammar rather than Chinese grammar; 
verbatim translation. Therefore, it effect translation errors. 

Keyword: Integrated teaching, teaching method, Chinese grammar, translation 
 
บทน า 

ภำษำจีนเป็นภำษำที่มีควำมส ำคัญระดับโลกภำษำหนึ่ง เห็นได้จำกกำรที่องค์กำรสหประชำชำติ 
(United Nations, UN) ก ำหนดให้ภำษำจีนเป็นหนึ่งในหกภำษำทำงกำรของสหประชำชำติ นอกจำกนั้น 
ภำษำจีนยังเป็นภำษำแม่ของประชำกรประมำณหนึ่งในห้ำของโลกด้วย ภำษำจีนจึงเป็นภำษำที่มีผู้ใช้เป็นภำษำ
แม่มำกที่สุดของโลก และยังเป็นภำษำที่มีผู้ใช้เพ่ือติดต่อสื่อสำรมำกเป็นอันดับสองของโลกรองจำกภำษำ 
อังกฤษ 

หลำยประเทศทั่วโลกตระหนักถึงควำมส ำคัญของภำษำจีน รวมถึงภูมิภำคเอเชียอำคเนย์ เช่น ประเทศ
ไทย รัฐบำลส่งเสริมให้มีกำรเรียนกำรสอนภำษำจีนตั้งแต่ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ผู้ปกครองและ
ผู้เรียนต่ำงให้ควำมสนใจในกำรเรียนภำษำจีน ท ำให้ผู้เรียนชำวไทยจ ำนวนมำกตื่นตัวที่จะเรียนภำษำจีนทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศจีน ทั้งนี้ จำกสถิติของกระทรวงศึกษำธิกำรแห่งประเทศจีนพบว่ำ ในปี  ค.ศ. 2015 มี
ผู้เรียนชำวไทยไปเรียนที่ประเทศจีนมำกถึง 19,976 คน มำกเป็นอันดับที่ 3 ของผู้เรียนต่ำงชำติทั้งหมดใน
ประเทศจีน  

จำกประสบกำรณ์กำรสอนของคณะผู้วิจัย พบว่ำ ผู้เรียนภำษำจีนชำวไทยในระดับเริ่มต้นจะมีปัญหำ
ในเรื่องไวยำกรณ์พ้ืนฐำนของภำษำจีนน้อยมำก เพรำะภำษำไทยและภำษำจีนมีควำมคล้ำยคลึงกันเป็นอย่ำง
มำก ภำษำไทยเป็นภำษำที่อยู่ในตระกูลซิโน-ทิเบตัน ซึ่งเป็นกิ่งภำษำและมีรำกมำจำกภำษำจีน-ธิเบต ท ำให้
โครงสร้ำงไวยำกรณ์พ้ืนฐำนของภำษำไทยและภำษำจีนมีใกล้เคียงกัน คือ ภำคประธำน+ภำคแสดง ซึ่งภำค
แสดงสำมำรถเป็นกริยำ คุณศัพท์ หรือกริยำตำมด้วยบทกรรมก็ได้ 
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                 + 

 

ภาพที่ 1: โครงสร้ำงไวยำกรณ์พ้ืนฐำนของภำษำไทยและภำษำจีน 
 

แต่ที่น่ำสนใจ คือ เมื่อผู้เรียนชำวไทยเรียนภำษำจีนไปจนถึงระดับกลำง จะปรำกฏควำมผิดพลำดทำง
ไวยำกรณ์ค่อนข้ำงมำก เรียงประโยคได้ไม่ถูกต้อง ไม่สำมำรถแปลภำษำไทยให้เป็นภำษำจีนได้อย่ำงรำบรื่นและ
เหมำะสมตำมหลักไวยำกรณ์ ท ำให้ผู้เรียนชำวไทยรู้สึกว่ำภำษำจีนมีควำมสลับซับซ้อนและเข้ำใจยำก 

คณะผู้วิจัยจึงได้รวบรวมควำมแตกต่ำงระหว่ำงไวยำกรณ์ภำษำไทยและภำษำจีนที่เด่นชัด ดังนี้ 

 1)  บทขยำยบอกวัน-เวลำ 
  ภำษำไทย ฉัน    เรียน    ภำษำจีน    เมื่อวำนนี้ 
  ภำษำจีน 我    昨天     学习      汉语 
    (ฉัน  เมื่อวำนนี้   เรียน     ภำษำจีน) 

 2)  บทขยำยบอกสถำนที่ 
  ภำษำไทย ฉัน    ไป    ซื้อของ   ที่ตลำด 
  ภำษำจีน 我    去     市场   买东西  
    (ฉัน   ไป     ตลำด    ซื้อของ) 

3)  บทขยำยภำคประธำนหรือกรรม 
  ภำษำไทย เด็กผู้หญิง   สวย   คนนั้น 
  ภำษำจีน 那个    漂亮   的   女孩 
    (คนนั้น    สวย     ที่     เด็กผู้หญิง) 

 4)  บทขยำยค ำกริยำ 
  ภำษำไทย พูด       อย่ำง      ช้ำๆ 
  ภำษำจีน 慢慢      地       说 

    (ช้ำๆ      อย่ำง   พูด) 

5)  ค ำลักษณนำมและกำรเรียงล ำดับค ำกำรบอกจ ำนวน 
  ภำษำไทย ลักษณนำมของสัตว์ : ตัว 
    ปลำ 1 ตัว สุนัข 1 ตัว ม้ำ 1 ตัว 

ภำษำจีน ลักษณนำมของสัตว์ : 条、只、匹 
    一条鱼 一只狗 一匹马 
    (1 ตัว ปลำ 1  ตัว สุนัข 1   ตัว ม้ำ) 

 

ภำคประธำน 
ภำคแสดง 

(กริยำ / คุณศัพท์ / กริยำ + กรรม) 
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 6)  ประโยคที่มีกรรมคู่ 
  ภำษำไทย ฉัน    ให้    เงิน    เขำ 
  ภำษำจีน 我    给    他    钱 
    (ฉัน   ให้    เขำ    เงิน)    

สำขำวิชำกำรสอนภำษำจีน คณะศึกษำศำสตร์ สถำบันอุดมศึกษำแห่งหนึ่ง มีเป้ำหมำยที่จะผลิตครู
สอนภำษำจีนที่มีคุณภำพสู่สังคมไทย ดังนั้น นักศึกษำสำขำวิชำกำรสอนภำษำจีนจึงจ ำเป็นต้องมีควำมรู้
ภำษำจีนและควำมรู้ไวยำกรณ์ภำษำจีนเป็นอย่ำงดี สำมำรถแปลภำษำจีน-ไทย ไทย-จีนได้อย่ำงถูกต้องและ
สอดคล้องกับไวยำกรณ์ภำษำไทยและภำษำจีน 

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรระหว่ำง
รำยวิชำ TCL3102 กำรแปลไทย-จีน และรำยวิชำ TCL3107 ไวยำกรณ์ภำษำจีน เพ่ือก ำหนดเนื้อหำและ
ออกแบบวิธีกำรสอนร่วมกัน แลกเปลี่ยนมุมมองของผู้สอน เปรียบเทียบและเน้นย้ ำควำมต่ำงระหว่ำงไวยำกรณ์
ภำษำไทยและภำษำจีน เพ่ือให้ผู้เรียนจ ำได้อย่ำงแม่นย ำ จัดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนมีโอกำสแปลภำษำจีน-ไทย 
ไทย-จีน เป็นประจ ำ ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยเชื่อเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรระหว่ำง
รำยวิชำ TCL3102 กำรแปลไทย-จีน และรำยวิชำ TCL3107 ไวยำกรณ์ภำษำจีนนั้น จะน ำมำซึ่งประสิทธิผลใน
กำรเรียนภำษำจีนของตัวผู้เรียนได้เป็นอย่ำงด ี
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1)  เพ่ือศึกษำรูปแบบพฤติกรรมกำรแปลภำษำจีน-ไทย ไทย-จีน ที่บกพร่องของนักศึกษำสำขำวิชำ
กำรสอนภำษำจีน คณะศึกษำศำสตร์ สถำบันอุดมศึกษำแห่งหนึ่ง 
 2)  เพ่ือออกแบบกิจกรรมบูรณำกำรพัฒนำทักษะกำรแปลภำษำจีน-ไทย ไทย-จีน ระหว่ำงรำยวิชำ 
TCL3102 กำรแปลไทย-จีน และรำยวิชำ TCL3107 ไวยำกรณ์ภำษำจีน 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

มโนทัศน์เกี่ยวกับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาษาจีน 
ส่วนประกอบของโครงสร้ำงไวยำกรณ์ในภำษำจีน แบ่งได้ออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ 主语 (ภำค

ประธำน) 谓语 (ภำคแสดง) 宾语 (บทกรรม) 定语 (บทขยำยประธำนหรือกรรม) 状语 (บทขยำยภำค
แสดง) 补语 (บทเสริม)  

เมื่อแยกโครงสร้ำงทำงไวยำกรณ์ในประโยคภำษำจีน จะพบว่ำ มีโครงสร้ำง 5 โครงสร้ำง  
1. 主谓 (ภำคประธำน-ภำคแสดง) เช่น 我爱妈妈 (ฉันรักแม่) 
2. 动宾 (บทกริยำ-บทกรรม) เช่น 吃饭 (กินข้ำว) 
3. 动补 (บทกริยำ-บทเสริม) เช่น 吃饱 (กินอ่ิม) 
4. 定中 (บทขยำยประธำนหรือกรรม-ค ำหลัก) เช่น 红色的衣服 (สีแดง+เสื้อผ้ำ; เสื้อผ้ำสีแดง) 
5. 状中 (บทขยำยภำคแสดง-ค ำหลัก) เช่น 很高 (มำก+สูง; สูงมำก) 
จำกโครงสร้ำงตำมหลักไวยำกรณ์ภำษำจีนนั้น เรำจะเห็นได้ว่ำ โครงสร้ำง 定中 (บทขยำยประธำน

หรือกรรม-ค ำหลัก) และโครงสร้ำง 状中 (บทขยำยภำคแสดง-ค ำหลัก) เป็นโครงสร้ำงที่มีต ำแหน่งของ
ส่วนประกอบในประโยคแตกต่ำงกับภำษำไทย และเป็นหนึ่งในข้อผิดพลำดที่พบได้บ่อยที่สุดของผู้เรียนชำวไทย 
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鲁健骥 (1994) ได้จ ำแนกข้อผิดพลำดทำงไวยำกรณ์ภำษำจีนของชำวต่ำงชำติไว้ใน《外国人

学汉语的语法偏误分析》หรือกำรวิเครำะห์ข้อผิดพลำดทำงไวยำกรณ์ของชำวต่ำงชำติที่เรียน
ภำษำจีน แบ่งได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ คือ 1、语漏 ข้อผิดพลำดที่เกิดจำกกำรตกหล่นค ำหรือส่วนประกอบ
ของประโยค 2、误加 ข้อผิดพลำดที่เกิดจำกกำรเพ่ิมค ำหรือใช้ค ำเกินควำมจ ำเป็น 3、误代 ข้อผิดพลำด
ที่เกิดจำกกำรเลือกใช้ค ำไม่เหมำะสมกับบริบท 4、错序 ข้อผิดพลำดที่เกิดจำกกำรเรียงล ำดับส่วนประกอบ
ของประโยคไม่ถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์ภำษำจีน 

สุพิชญำ ชัยโชติรำนันท์ (2558) ได้ศึกษำข้อผิดพลำดทำงไวยำกรณ์ภำษำจีนของผู้เรียนชำวไทย ไว้ใน 
กำรศึกษำข้อผิดพลำดกำรแปลภำษำไทยเป็นภำษำจีนของนักศึกษำสำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจในมิติด้ำน
ไวยำกรณ์ พบว่ำ นักศึกษำชำวไทยผิดพลำดในเรื่องกำรแทนที่ผิดควำมหมำย （误代）มำกที่สุด รองลงมำ
คือ กำรตกหล่นหรือเกินมำของค ำหรือส่วนประกอบของประโยค （语漏 / 误加）และกำรเรียงล ำดับ
ค ำหรือส่วนประกอบไม่ถูกต้อง （错序）เป็นล ำดับสุดท้ำย สำเหตุเนื่องมำจำกกำรได้รับอิทธิพลจำกภำษำ
แม่ ประกอบกับทักษะกำรใช้ภำษำจีนยังไม่ดีพอ จึงปรำกฏลักษณะของข้อผิดพลำดดังกล่ำว กำรแก้ไข
ข้อผิดพลำดเหล่ำนี้สำมำรถท ำได้โดยกำรเน้นให้นักศึกษำตระหนักถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงภำษำไทยและ
ภำษำจีนในด้ำนต่ำงๆ และฝึกฝนกำรใช้ภำษำจีนให้แตกฉำน 

กุลพร พูลสวัสดิ์ และคณะ (2559) ได้ศึกษำข้อผิดพลำดทำงไวยำกรณ์ภำษำจีนของนักศึกษำสำขำกำร
สอนภำษำจีน ไว้ในกำรพัฒนำเครื่องมือวินิจฉัยกำรใช้ไวยำกรณ์ภำษำจีนของนักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ 
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัตน์ พบว่ำ นักศึกษำมีควำมผิดพลำดในโครงสร้ำงไวยำกรณ์ (在+สถำนที่+的+
ทิศทำง) และ (怎么+ค ำกิริยำ+สถำนที่) เป็นจ ำนวนมำก สังเกตเห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำ นักศึกษำสับสนในกำร
เรียงล ำดับโครงสร้ำงไวยำกรณ์ดังกล่ำว เนื่องจำกโครงสร้ำงไวยำกรณ์ทั้ง 2 ข้อนี้ มีกำรเรียงล ำดับที่แตกต่ำงกัน
ในภำษำไทยและในภำษำจีน ซึ่งจะเห็นได้ว่ำเป็นควำมบกพร่องที่เกิดขึ้นจำกอิทธิพลของภำษำแม่ อีกทั้งยังมี
กำรสับสนเรื่องกำรเลือกค ำศัพท์ที่ใช้ในกำรแปล เช่น ใช้ค ำว่ำ 书 (หนังสือ) แทนค ำว่ำ สมุด และค ำว่ำ 朋友 
(เพ่ือน) แทนค ำว่ำ เพ่ือนนักเรียน และอีกหนึ่งข้อสังเกตส ำคัญ คือ นักศึกษำไม่มีควำมรู้เกี่ยวกับประเภทของ
ค ำศัพท์ที่ดีพอ ยกตัวอย่ำงเช่น ในส่วนของกำรทดสอบค ำสันธำน นักศึกษำกลับเลือกใช้ค ำนำม ค ำกิริยำ ค ำ
วิเศษณ์หรือค ำประเภทอ่ืนมำตอบ ยกตัวอย่ำงเช่น ค ำสันธำน 有的……有的…… แต่นักศึกษำตอบค ำถำมด้วย
ค ำกิริยำวิเศษณ์ 很……很…… หรือในส่วนของกำรทดสอบค ำกิริยำวิเศษณ์ 刚 นักศึกษำกลับเลือกใช้ค ำนำม 昨
天 มำตอบค ำถำม 

จะเห็นได้ว่ำข้อผิดพลำดทำงกำรแปลและข้อผิดพลำดทำงไวยำกรณ์มีควำมเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน หำก
นักศึกษำไม่มีควำมเข้ำใจในเรื่องส่วนประกอบของประโยคภำษำจีนและกำรเรียงล ำดับของส่วนประกอบ
ภำษำจีนที่ดีพอ ย่อมท ำให้กำรแปลภำษำไทยเป็นภำษำจีนเกิดควำมผิดพลำดขึ้นอย่ำงแน่นอน 
 

มโนทัศน์เกี่ยวกับการบูรณาการการสอน 
สิริพัชร์ เจษฎำวิโรจน์ (2546) ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร (Integrated 

Instruction) เป็นกำรสอนที่เชื่อมโยงควำมรู้ ควำมคิดรวบยอด หรือทักษะเข้ำด้วยกัน เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้
โดยองค์รวม ทั้งด้ำนพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เป็นกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสำระทั้งหลำยเข้ำด้วยกันอย่ำงมีควำมหมำย และสำมำรถ
น ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
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กระทรวงศึกษำธิกำร  (2546) อ้ำงถึงใน พระเทพเวที (2531) ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ กำรสอนแบบ
บูรณำกำร หมำยถึง กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงศำสตร์ต่ำงๆ มำผสมผสำนเข้ำด้วยกัน เพ่ือให้เกิดองค์ควำมรู้ที่มี
ควำมหลำกหลำย และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้  

โศภนำ บุณยะกลัมพ (2546) ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ กำรสอนแบบบูรณำกำร หมำยถึง กำรน ำเอำ
สำระกำรเรียนรู้ต่ำงๆ มำผสมผสำนกัน โดยใช้สำระกำรเรียนรู้ใดสำระกำรเรียนรู้หนึ่งเป็นแกนหลักและขยำยวง
กว้ำงโดยใช้รำยวิชำอ่ืนๆ เป็นบทเสริม เพ่ือให้กำรเรียนรู้ของผู้เรียนเกิดควำมสมบูรณ์ในตัวของเขำเอง  

นิรมล ศตวุฒิ (2547) ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ กำรสอนแบบบูรณำกำร หมำยถึง กำรจัดให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ในลักษณะองค์รวม (Holistic Way) ระหว่ำงวิชำต่ำงๆ อย่ำงมีควำมหมำยตำมสภำพควำมเป็นจริงใน
ชีวิตหรือสภำพปัญหำสังคมที่ซับซ้อน 

จำกที่กล่ำวมำพอสรุปควำมหมำยของกำรสอนแบบบูรณำกำรได้ว่ำ กำรสอนแบบบูรณำกำร เป็นกำร
สอนที่เน้นกำรเชื่อมโยงของศำสตร์หรือองค์ควำมรู้ต่ำงๆ มำผสมผสำนกัน โดยสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดองค์
ควำมรู้ที่หลำกหลำย และสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน  

 
มโนทัศน์เกี่ยวกับการสอนแบบไวยากรณ์และแปล 
Richards and Rodgers (1995) กล่ำวถึงควำมเป็นมำและลักษณะของวิธีสอนแบบไวยำกรณ์และ

แปลดังนี้ กำรสอนแบบไวยำกรณ์และแปลเริ่มมีอิทธิพลต่อกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศในยุโรปตั้งแต่ปี ค .ศ.
1840-1940 และเป็นที่แพร่หลำยทั่วโลกจนถึงปัจจุบันโดยเฉพำะกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ ที่ต้องกำรให้
ผู้เรียนเข้ำใจวรรณคดีที่มีชื่อเสียงของเจ้ำของภำษำ และพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำนวรรณคดีที่มีชื่อเสียง
และกำรฝึกอ่ำนเขียนภำษำเป้ำหมำยให้ถูกต้อง 

สุมิตรำ อังวัฒนกุล (2537) ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ กำรสอนแบบไวยำกรณ์และแปล เป็นวิธีกำรสอนที่
มุ่งเน้นให้ควำมรู้ เข้ำใจศัพท์และกฎไวยำกรณ์ รวมทั้งข้อยกเว้นต่ำงๆ แก่ผู้เรียน โดยที่ผู้สอนมีหน้ำที่อธิบำยให้
ผู้เรียนน ำไปใช้ในแบบฝึกหัด เน้นกำรแปลเป็นหลัก เพรำะฉะนั้นกำรวัดผลจึงเน้นที่ควำมจ ำในเรื่องของค ำศัพท์
และกฎไวยำกรณ ์

ฤทัย พำนิช (2559) ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ กำรสอนแบบไวยำกรณ์และแปล คือ วิธีกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจเมื่อได้อ่ำนงำนวรรณกรรม ไปพร้อมกับกำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำที่สอง 
ด้วยกำรเทียบกับไวยำกรณ์ภำษำแม่ที่ผู้เรียนคุ้นเคย ซึ่งกำรสอนแบบนี้จะมุ่งพัฒนำทักษะกำรอ่ำนและกำร
เขียน เน้นกำรสอนกฎเกณฑ์ทำงไวยำกรณ์ กำรจ ำค ำศัพท์ กำรใช้วิภัติปัจจัย (affixes) กำรผันค ำกริยำ 
(conjugations) โดยกำรท ำแบบฝึกหัดแปล ผู้สอนจะแสดงให้ผู้เรียนเห็นถึงควำมคล้ำยคลึงกันระหว่ำงภำษำที่
สองกับภำษำแม ่

จำกที่กล่ำวมำพอสรุปควำมหมำยของกำรสอนแบบไวยำกรณ์และแปลได้ว่ำ  เป็นกำรสอนที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเข้ำใจควำมหมำยของค ำศัพท์ หลักไวยำกรณ์ เพ่ือสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้และพัฒนำกำรอ่ำน เช่น 
บทควำม วรรณกรรม เป็นต้น และเพ่ิมพูนทักษะกำรแปลมำกยิ่งขึ้น 

 
รูปแบบการสอนแบบไวยากรณ์และแปล  
Richards and Rodgers (1995) ได้กล่ำวถึงวิธีสอนแบบไวยำกรณ์และแปลว่ำ ได้รับแนวคิดมำจำก

กำรสอนภำษำกรีกและลำตินในศตวรรษที่ 19 จุดเน้นของกำรสอนวิธีนี้ คือ กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำร
อ่ำนวรรณคดีที่มีชื่อเสียงและกำรฝึกอ่ำนเขียนภำษำเป้ำหมำยให้ถูกต้อง มีรูปแบบกำรสอนแบบไวยำกรณ์และ
แปล ดังนี้ 
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1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียนโดยใช้ภำษำแม่ของผู้เรียน และใช้ภำษำเป้ำหมำยในกำรท ำ
กิจกรรมเพียงเล็กน้อย เช่น กำรอธิบำยกฎเกณฑ์ทำงภำษำ ค ำศัพท์ เนื้อเรื่อง เพ่ือให้นักเรียนเข้ำใจกำรใช้
ภำษำต่ำงประเทศในกำรแปลและอ่ำน เขียน 

2. กำรเลือกค ำศัพท์ที่จะเรียนเป็นค ำศัพท์ที่อยู่ในข้อควำมที่อ่ำน กำรสอนค ำศัพท์ โดยใช้พจนำนุกรม
สองภำษำคือจำกภำษำที่หนึ่ง แปลเป็นภำษำเป้ำหมำย และโดยกำรท่องจ ำค ำศัพท ์

3. กำรเน้นกฎเกณฑ์ทำงภำษำโดยเน้นกำรเรียนรู้กฎกำรเรียงค ำและสอนรูปค ำ (form) และกำรผันค ำ 
(inflection) เวลำสอนครูจะอธิบำยไวยำกรณ์ในต ำรำแล้วนักเรียนจะท ำแบบฝึกหัด 

4. กำรเน้นควำมถูกต้อง (accuracy) ของกำรใช้ภำษำ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ ในกำร
แปลและกำรเขียนให้ได้ระดับมำตรฐำน 

5. กำรท ำแบบฝึกหัดโดยแปลจำกภำษำเป้ำหมำยเป็นภำษำแม่ พร้อมฝึกทักษะภำษำจำกบทเรียน
เกือบทั้งหมด จะเน้นกำรแปลประโยคและฝึกท ำแบบฝึกหัดที่เก่ียวกับกำรแปล 

6. กำรอ่ำนและเขียนเป็นสิ่งส ำคัญท่ีต้องเน้น 
ซึ่งอัญชลี แจ่มขวัญ (2526) เห็นว่ำ ลักษณะดังกล่ำวนี้ไม่เอ้ือให้เกิดควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำเพ่ือ

กำรสื่อสำรของผู้เรียน ท ำให้ผู้เรียนไม่สำมำรถพูดภำษำที่สองได้อย่ำงคล่องแคล่ว ผู้เรียนส่วนมำกเบื่อหน่ำย
และเห็นกำรเรียนภำษำที่สองเป็นของยำก ต้องจดจ ำมำก ทั้งนี้กฎ หรือข้อยกเว้นเกี่ยวกับรูปแบบต่ำงๆ ที่ถูก
ฝึกฝนนั้น อำจจะไม่ได้ใช้ในชีวิตจริง  
 

การบูรณาการวิธีการสอนแบบไวยากรณ์และแปลในการเรียนการสอนปัจจุบัน 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูจะสมบูรณ์ได้ต้องอำศัยกำรจัดกิจกรรมที่ดีร่วมด้วย  ซึ่งกำรพัฒนำ

นักเรียนในหลำยๆ ด้ำน ท ำให้นักเรียนมีโอกำส ฝึกปฏิบัติ และเกิดกำรเรียนรู้ ทั้งด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำร
ปรับตัว ควำมช ำนำญ หรือทักษะ (วำรี ถิระจิตร, 2530) ซึ่งกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลำงนั้น ผู้สอนจะต้องเชื่อมั่น ยอมรับและเคำรพในควำมรู้ควำมสำมำรถของผู้เรียน ผู้สอนต้องเปิดโอกำส
ให้ผู้เรียนได้แสดงออกในด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่ (อรทัย มูลค ำ และคณะ, 2544) ลักษณะเช่นนี้ 
จะเป็นประโยชน์อย่ำงมำกในกำรจัดกำรเรียนรู้  

กำรใช้วิธีสอนแบบไวยำกรณ์-แปลนั้น มุ่งสอนโดยเปรียบเทียบโครงสร้ำงทำงไวยำกรณ์ ค ำศัพท์กำร
เรียงค ำ และลักษณะอ่ืนๆ ระหว่ำงภำษำแม่กับภำษำท่ีสอง  

หำกผู้เรียนตระหนักรู้ถึงควำมแตกต่ำงแล้ว กำรเกิดกำรถ่ำยโอน และกำรเกิดกำรแทรกแซงของภำษำ
แม่จะลดลงด้วยเหตุนี้ผู้เรียนจะได้พบรูปแบบกำรใช้ภำษำในลักษณะต่ำงๆ  ที่คล้ำยคลึงกับสถำนกำรณ์ใน
ชีวิตประจ ำวันผ่ำนแบบฝึกหัดแปลที่ผู้สอนเตรียมให้ เพรำะกำรแปลภำษำหนึ่งไปสู่อีกภำษำหนึ่งนั้น ต้องอำศัย
องค์ประกอบต่ำงๆ ที่อยู่นอกเหนือจำกตัวภำษำเอง อำทิเช่น ลักษณะด้ำนวัฒนธรรม หรือลักษณะของตัวบท
ประเภทต่ำงๆ (Ross, 2000) ดังนั้นผู้เรียนจะมีโอกำสที่จะได้เรียนรู้ภำษำได้หลำกหลำยขึ้น และใช้กระบวนกำร
ในกำรสื่อสำรร่วมด้วย  

อีกท้ัง กำรฝึกแปลในชั้นเรียนภำษำต่ำงประเทศนั้นไม่ได้หมำยถงึกำรสอนแปล แต่เป็นกลวิธีที่ช่วยให้ผู้
เรียนรู้ถึงควำมเป็นอิสระในกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศอีกด้วย กำรแปลก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อผู้สอนและผู้เรียน 
(Koppe, n.d.) เช่น 
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1. กำรแปลช่วยให้ผู้เรียนฝึก และสร้ำงทักษะที่จ ำเป็นในกำรสื่อสำรที่ถูกต้อง ทั้งควำมหมำย และ
ควำมเหมำะสม 

2. ระหว่ำงที่ท ำกิจกรรมกำรแปลนั้น ผู้เรียนสำมำรถมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนควำมคิดกันในกำรเลือกใช้
รูปภำษำ (form) และควำมหมำย (meaning) ของค ำ 

3. กิจกรรมกำรแปลช่วยให้ผู้เรียนสำมำรถตีควำม และเลือกใช้ค ำหรือควำมหมำยได้ตำมบริบทและ
กำรตีควำมจำกกำรสื่อสำร 

4. กำรฝึกแปลส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกำรไตร่ตรองในกำรเลือกใช้ภำษำในแบบต่ำงๆ ก่อให้เกิดควำมรู้ใน
ตัวภำษำมำกข้ึน 

กำรแปลเป็นกิจกรรมที่น ำไปสู่กำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงผู้ สอนกับผู้เรียน และ
ระหว่ำงผู้เรียนด้วยกัน เนื่องจำกไม่มีค ำแปลใดมีควำมหมำยที่ถูกต้องเพียงควำมหมำยเดียว  กำรเลือกตัวบทที่
สำมำรถตีควำมได้หลำกหลำยที่ผู้สอนน ำมำใช้เป็นแบบฝึกแปลนั้น จะช่วยให้เกิดกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเกี่ยวกับรูปแบบภำษำ ควำมหมำย และวิธีกำรน ำไปใช้ จึงเป็นกำรเสริมสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ใน
กำรใช้ภำษำอย่ำงถูกต้อง เกิดควำมเข้ำใจ และสำมำรถเลือกปรับกำรใช้ภำษำได้  

จำกเอกสำรจัดท ำหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรศึกษำศำสตร์บัณฑิต สำขำวิชำกำรสอนภำษำจีน 
(หลักสูตร 5 ปี) พุทธศักรำช 2557 ของคณะศึกษำศำสตร์ สถำบันอุดมศึกษำแห่งหนึ่ง ได้ชี้แจงค ำอธิบำย
รำยวิชำ TCL3102 กำรแปลไทย-จีน ไว้ว่ำ ทฤษฎีและเทคนิคในกำรแปลภำษำไทยเป็นภำษำจีน ฝึกทักษะกำร
แปลภำษำไทยเป็นภำษำจีน โดยเน้นกำรแปลข้อควำม บทสนทนำ และค ำอธิบำยรำยวิชำ TCL3107 
ไวยำกรณ์ภำษำจีนไว้ว่ำ ไวยำกรณ์ภำษำจีน วลีและรูปประโยคในภำษำจีน ชนิดของกลุ่มค ำและประโยค กำร
ใช้ค ำศัพท์ทำงไวยำกรณ์ กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงประโยค ทั้งนี้ รำยวิชำทั้งสองรำยวิชำนี้ จัดท ำกำรเรียนกำร
สอนในภำคกำรศึกษำเดียวกัน อำจำรย์ผู้สอนทั้งสองรำยวิชำนี้จึงได้ท ำกำรปรึกษำหำรือและมีควำมเห็นตรงกัน
ว่ำควรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรสองรำยวิชำนี้เข้ำด้วยกัน เมื่อนักศึกษำมีควำมเข้ำใจในไวยำกรณ์
ภำษำจีน รูปประโยคในภำษำจีน และโครงสร้ำงประโยคในภำษำจีนแล้ว นักศึกษำควรจะมีทักษะในกำร
แปลภำษำไทยเป็นภำษำจีนที่ดีข้ึนด้วย 

สุพิชญำ ชัยโชติรำนันท์ (2558) ได้เสนอแนวทำงพัฒนำทักษะกำรแปลภำษำไทยเป็นภำษำจีนของ
นักศึกษำ ไว้ใน กำรศึกษำข้อผิดพลำดกำรแปลภำษำไทยเป็นภำษำจีนของนักศึกษำสำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจใน
มิติด้ำนไวยำกรณ์ ว่ำ  

1. เน้นย้ ำให้นักศึกษำเข้ำใจถึงลักษณะเด่นที่แตกต่ำงและเหมือนกันระหว่ำงภำษำไทยและภำษำจีน 
เพ่ือลดข้อผิดพลำดทำงไวยำกรณ์และอิทธิพลจำกภำษำไทย เช่น กำรเรียงล ำดับค ำและส่วนประกอบต่ำงๆ ใน
ระดับวลีและระดับประโยค กำรใช้ค ำเชื่อมระหว่ำงอนุประโยคเพ่ือแสดงควำมสัมพันธ์ประเภทต่ำงๆ กำรใช้ค ำ
ช่วยประเภทต่ำงๆ เช่น ค ำช่วย 的、得、地 ค ำช่วย 了 เป็นต้น 

2. ฝึกฝนกำรแปลจำกระดับง่ำยไปยำก จำกรูปแบบที่เรียบง่ำยไปรูปแบบที่ซับซ้อน 
3. ให้ค ำแนะน ำกำรเลือกใช้พจนำนุกรม เครื่องมือและแหล่งข้อมูลเพ่ือสืบค้นที่เหมำะสมและ

น่ำเชื่อถือในกำรหำค ำแปลศัพท์ภำษำจีน 
4. เน้นให้นักศึกษำเห็นควำมส ำคัญของกำรแปลที่ต้องถอดควำมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีกำรตัดต่อ

หรือแต่งเติมที่ไม่จ ำเป็น 
5. สร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำนให้แก่นักศึกษำ เพรำะกำรอ่ำนจะช่วยให้นักศึกษำเรียนรู้ค ำศัพท์และรูป

ประโยคที่ใช้ในสถำนกำรณ์จริง  
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วิธีการวิจัย 
1. ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย 

นักศึกษำระดับชั้นปีที่ 3 สำขำวิชำกำรสอนภำษำจีน คณะศึกษำศำสตร์ สถำบันอุดมศึกษำแห่ง
หนึ่ง ในภำคกำรศึกษำ 1.2 ปีกำรศึกษำ 2559 จ ำนวน 39 คน 

2. เครื่องมือและวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
กำรวิจัยครั้งนี้ก ำหนดเครื่องมือและวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ดังตำรำงที่ 1 

 
ตารางท่ี 1: เครื่องมือและวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

เคร่ืองมือและวิธีการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

ลักษณะ การน าไปใช้ส าหรับ 
เก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์ 

แบบทดสอบก่อนและหลังเรียน ข้อสอบทดสอบควำมรู้
ด้ำนไวยำกรณภ์ำษำจีน 

ใช้ทดสอบนักศึกษำช้ันปีท่ี 3 สำขำวิชำ
กำรสอนภำษำจีน  
ในภำคกำรศึกษำ 1.2 ปีกำรศึกษำ 2559 
จ ำนวน 39 คน 

- กำรวิเครำะห์เนื้อหำ 
(Content Analysis)  
- ค่ำเฉลี่ย ( X ) 
 

 
3. ขั้นตอนและวิธีด ำเนินกำรวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำเกี่ยวกับงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะกำรแปล ควำมสำมำรถในกำรใช้
ไวยำกรณ์ภำษำจีน และกำรสร้ำงแบบทดสอบก่อนเรียน  

ขั้นตอนที่ 2 สร้ำงชุดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะกำรแปลไทย-จีน ให้ถูกต้องตำมหลัก
ไวยำกรณ์ภำษำจีน 

ขั้นตอนที่ 3 น ำเครื่องมือไปทดลองใช้ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้สอนรำยวิชำ TCL3102 กำรแปลไทย-จีน และรำยวิชำ TCL3107 ไวยำกรณ์ภำษำจีน มีกำรหำรือ
และวำงแผนเนื้อหำและวิธีกำรสอนร่วมกัน เปรียบเทียบและเน้นย้ ำควำมแตกต่ำงระหว่ำงไวยำกรณ์ภำษำไทย
และภำษำจีน ดังตำรำงที่ 2 
 
ตารางท่ี 2: แผนกำรสอนแบบบูรณำกำร ระหว่ำงรำยวิชำ TCL3107 ไวยำกรณ์ภำษำจีน และ TCL3102  
กำรแปลไทย-จีน 

 TCL3107 ไวยากรณ์ภาษาจีน TCL3102 การแปลไทย-จีน 

สัปดำห์ที่ 1 - แนะน ำรำยวิชำ 
- แนะน ำส่วนประกอบของไวยำกรณ์ภำษำจีน 
主语 (ภำคประธำน) 谓语 (ภำคแสดง,บทกริยำ) 
宾语 (บทกรรม) 定语 (บทขยำยภำคประธำนหรือ
กรรม) 状语 (บทขยำยภำคแสดง) 补语 (บทเสริม)  

- แนะน ำรำยวิชำ  
- ทดสอบควำมเข้ำใจก่อนเรียน 



PIM 8th National Conference 

June 21, 2018 

I 50 
 

 TCL3107 ไวยากรณ์ภาษาจีน TCL3102 การแปลไทย-จีน 

สัปดำห์ที่ 2 - แนะน ำโครงสร้ำงประโยคในภำษำจีน 
主谓 (ภำคประธำน-ภำคแสดง)  
动宾 (บทกริยำ-บทกรรม) 
动补 (บทกริยำ-บทเสริม) 
定中 (บทขยำยภำคประธำนหรือกรรม-ค ำหลัก)  
状中 (บทขยำยภำคแสดง-ค ำหลัก) 

- รูปแบบของกำรแปล 
- หลักกำรแปล 
- กำรเปิดพจนำนุกรมจีน-ไทย ไทย-จีน 

สัปดำห์ที่ 3-4 - สอนและฝึกแยกส่วนประกอบ 
定中 (บทขยำยภำคประธำนหรือกรรม-ค ำหลัก)  
状中 (บทขยำยภำคแสดง-ค ำหลัก)) 

- กำรแปลค ำและวลี 

สัปดำห์ที่ 5-6 - สอนและฝึกแยกส่วนประกอบ 
主谓 (ภำคประธำน-ภำคแสดง)  
动宾 (บทกริยำ-บทกรรม) 
动补 (บทกริยำ-บทขยำย) 

- กำรแปลโครงสร้ำงและประโยค 

สัปดำห์ที่ 7-8 - ฝึกแยกส่วนประกอบในบทสนทนำ  บทควำม และ
เพลง 

- กำรแปลบทสนทนำ 

สัปดำห์ที่ 9-10 - ค ำเชื่อมและประโยคควำมรวมในภำษำจีน - กำรแปลบทควำมและข่ำวสำร 
ทดสอบควำมเข้ำใจหลังเรียน 

 
หลังจำกจบภำคกำรศึกษำ 1.2 ปีกำรศึกษำ 2559 พบข้อผิดพลำดและจ ำนวนผู้ผิดพลำดจำกแบบ 

ทดสอบกำรแปลไวยำกรณ์ไทย-จีน ดังตำรำงที่ 3 
 

ตารางท่ี 3: ตำรำงเปรียบเทียบจ ำนวนผู้ผิดพลำดในกำรแปลไทย-จีน ก่อนและหลังเรียน 

ข้อผิดพลาด 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

จ ำนวน 
ผู้ผิดพลำด 

ร้อยละ 
ผู้ผิดพลำด 

จ ำนวน 
ผู้ผิดพลำด 

ร้อยละ 
ผู้ผิดพลำด 

บทขยำยบอกวัน-เวลำ 0 0.00 0 0.00 

บทขยำยบอกสถำนท่ี 13 33.33 7 17.95 

บทขยำยภำคประธำนหรือกรรม 11 28.21 10 25.64 

บทขยำยค ำกริยำ 15 38.46 9 23.08 

กรรมคู ่ 9 23.08 9 23.08 

กำรเรยีงล ำดับค ำบอกจ ำนวน 2 5.13 2 5.13 

จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ผู้เรียนสำมำรถแปลบทขยำยบอกวัน-เวลำ ได้ถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์
ภำษำจีน ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน 
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ผู้เรียนมีข้อผิดพลำดด้ำนกำรแปลบทขยำยบอกสถำนที่ ก่อนเรียน จ ำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.33 และจ ำนวนผู้ผิดพลำดหลังเรียน 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 17.95 โดยผู้ผิดพลำดหลังเรียนมีจ ำนวนน้อย
กว่ำก่อนเรียน 

ผู้เรียนมีข้อผิดพลำดด้ำนกำรแปลบทขยำยภำคประธำนหรือกรรม ก่อนเรียน จ ำนวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.21 และจ ำนวนผู้ผิดพลำดหลังเรียน 10 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.64 โดยผู้ผิดพลำดหลังเรียนมี
จ ำนวนน้อยกว่ำก่อนเรียน 

ผู้เรียนมีข้อผิดพลำดด้ำนกำรแปลบทขยำยภำคแสดง ก่อนเรียน จ ำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 38.46 
และจ ำนวนผู้ผิดพลำดหลังเรียน 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.08 โดยผู้ผิดพลำดหลังเรียนมีจ ำนวนน้อยกว่ำก่อน
เรียน 

ผู้เรียนมีข้อผิดพลำดด้ำนกำรแปลส่วนกรรมคู่ ก่อนเรียน จ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 และ
จ ำนวนผู้ผิดพลำดหลังเรียน 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 23.08 โดยผู้ผิดพลำดหลังเรียนมีจ ำนวนเท่ำกับก่อนเรียน 

ผู้เรียนมีข้อผิดพลำดด้ำนกำรแปลกำรเรียงล ำดับค ำบอกจ ำนวน ก่อนเรียน จ ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.13 และจ ำนวนผู้ผิดพลำดหลังเรียน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.13 โดยผู้ผิดพลำดหลังเรียนมีจ ำนวนเท่ำกับ
ก่อนเรียน 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ผลกำรวิจัยพบว่ำ จำกกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงรำยวิชำ  TCL3107 
ไวยำกรณ์ภำษำจีนและรำยวิชำ TCL3102 กำรแปลไทย-จีน ท ำให้ผู้เรียนเกิดทักษะกำรแปลที่ดีขึ้น เห็นได้จำก
จ ำนวนผู้ผิดพลำดที่น้อยลงหรือเท่ำเดิม โดยไม่มีหัวข้อข้อผิดพลำดใดมีจ ำนวนผู้ผิดพลำดเพิ่มมำกขึ้นเลย 

2. ผลกำรวิจัยพบว่ำ หัวข้อข้อผิดพลำดที่นักศึกษำแปลผิดก่อนเรียนมำกที่สุด คือ กำรแปลไทย-จีนบท
ขยำยภำคแสดง โดยตำมหลักไวยำกรณ์ภำษำจีน บทขยำยภำคแสดงจะอยู่หน้ำค ำกริยำ มีโครงสร้ำงไวยำกรณ์ 
ดังนี้ 

ประธำน + บทขยำยภำคแสดง + กริยำ + กรรม 

จำกแบบทดสอบ พบว่ำ ผู้เรียนไม่แปลตำมหลักไวยำกรณ์ภำษำจีน แต่แปลตำมหลักไวยำกรณ์
ภำษำไทยอย่ำงตรงตัว คือ ผู้เรียนน ำบทขยำยภำคแสดงวำงไว้ด้ำนหลังค ำกริยำ เช่น  

 ตัวอย่ำงประโยค  เธออ่ำนหนังสืออย่ำงช้ำๆ 

ข้อผิดพลำด  她读书很慢。 
   (เธอ อ่ำน หนังสือ มำก ช้ำ) 

ไวยำกรณ์ท่ีถูกต้อง 她慢慢地读书。 
   (เธอ ช้ำ ช้ำ อย่ำง อ่ำน หนังสือ) 

หลังจำกกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรแล้ว ท ำให้จ ำนวนผู้ผิดพลำดจำกกำรแปลไทย-จีนบทขยำย
ภำคแสดงน้อยลง จำกก่อนเรียน จ ำนวน 15 คน ลดลงเหลือเพียง 9 คน โดยจ ำนวนที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 40 
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หัวข้อข้อผิดพลำดที่นักศึกษำแปลผิดล ำดับถัดมำ คือ กำรแปลไทย-จีนบทขยำยบอกสถำนที่ ซึ่งมี
โครงสร้ำงไวยำกรณ์ ดังนี้ 

 

 

 
จำกแบบทดสอบ พบว่ำ ผู้เรียนแปลตำมหลักไวยำกรณ์ภำษำไทยอย่ำงตรงตัว โดยน ำบทขยำยบอก

สถำนที่วำงไว้ด้ำนหลังกริยำและกรรม เช่น  

ตัวอย่ำงประโยค  พ่อไปเดินเล่นที่สวนสำธำรณะ 

ข้อผิดพลำด  爸爸去逛逛在公园。 
   (พ่อ ไป เดินเล่น ที่ สวนสำธำรณะ) 

ไวยำกรณ์ท่ีถูกต้อง 爸爸去公园逛逛。 
   (พ่อ ไป สวนสำธำรณะ เดินเล่น) 

หลังจำกกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรแล้ว ท ำให้จ ำนวนผู้ผิดพลำดจำกกำรแปลไทย-จีนบทขยำย
บอกสถำนที่น้อยลง จำกก่อนเรียน จ ำนวน 13 คน ลดลงเหลือเพียง 7 คน โดยจ ำนวนที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ 
46.15 

ทั้งนี้ เมื่อวิเครำะห์ข้อผิดพลำดทั้งหมดจำกแบบทดสอบควำมเข้ำใจทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนแล้ว 
พบว่ำ ข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนชำวไทยคือ ยึดติดกับหลักไวยำกรณ์ภำษำไทยมำกเกินไป แม้ผู้เรียนจะ
สำมำรถแยกส่วนประกอบและโครงสร้ำงไวยำกรณ์จำกประโยคภำษำจีนให้ถูกต้องได้  ยกตัวอย่ำงเช่น เมื่อ
นักศึกษำพบประโยค 她慢慢地读书 (เธออ่ำนหนังสืออย่ำงช้ำๆ) ผู้เรียนสำมำรถแยกส่วนประกอบของ
ประโยคได้ว่ำ 慢慢 คือ 状语 (บทขยำยภำคแสดง) และ 读书 คือ 谓语 (บทกริยำ) แต่เมื่อผู้เรียนต้อง
แปลประโยคภำษำไทยให้เป็นประโยคภำษำจีน ผู้เรียนก็ยังคงยึดถือวิธีกำรแปลแบบตรงตัว ค ำต่อค ำ ตำมหลัก
ไวยำกรณ์ภำษำไทย โดยไม่ค ำนึงถึงหลักไวยำกรณ์ภำษำจีน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ในกำรสอนรำยวิชำ TCL3107 ไวยำกรณ์ภำษำจีน และ TCL3102 กำรแปลไทย-จีน ในปีกำรศึกษำ
ถัดไป ยังสำมำรถใช้วิธีกำรบูรณำกำรกำรสอนได้ เพ่ือควำมเข้ำใจอย่ำงต่อเนื่องและเพ่ิมพูนทักษะกำรแปลของ
ผู้เรียน ทั้งนี้ ผู้สอนในสองรำยวิชำมีควำมเห็นตรงกันว่ำ 

1. ควรออกแบบแบบฝึกหัดและกำรบ้ำนให้มีควำมสอดคล้องกันทั้งสองรำยวิชำ โดยเน้นให้ผู้เรียนเห็น
ประโยคภำษำจีนที่ถูกต้องก่อนหลำยประโยคซ้ ำๆ ก่อน แล้วจึงให้ฝึกแปลประโยคภำษำไทยเป็นภำษำจีนโดยใช้
โครงสร้ำงเดิม ยกตัวอย่ำงเช่น 
 

 

 

ประธำน + บทขยำยสถำนที่ + กริยำ + กรรม 
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2. เน้นย้ ำค ำช่วย 的、地、得 ทั้งในรำยวิชำ TCL3107 ไวยำกรณ์ภำษำจีนและ TCL3102 กำร

แปลไทย-จีน เพ่ือเป็นเคล็ดลับในกำรหำส่วนประกอบประโยคและท ำให้แปลได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสมมำกขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรบอกบทขยำยสถำนที่ในภำษำจีน 

โครงสร้ำง ประธำน + บทขยำยสถำนที่ + กริยำ + กรรม 

 妈妈去餐厅吃饭。 

 我去商店买东西。 

 她去学校读书。 

 จงแปลประโยคต่อไปนี้ โดยใช้โครงสร้ำงไวยำกรณภ์ำษำจีน 

 พ่อไปเดินเล่นท่ีสวนสำธำรณะ 

 ____________________________________________________ 

（定） + 的 + （中） 

บทขยำยภำคประธำนหรือกรรม + 的 + ค ำหลัก 

（状） + 地 + （中） 

บทขยำยภำคแสดง + 的 + ค ำหลัก 

（动） + 得 + （补） 

บทกริยำ + 得 + บทเสริม 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 2) ศึกษาการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และ3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  

กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
จ านวน 316 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 1) สถานภาพของผู้ตอบ                            
2) พฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการ และ 3) การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา  

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 
1. พฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการแบบมุ่งความสัมพันธ์ และแบบมุ่งงาน ของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 อยู่ในระดับมาก 
2. การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                 

เขต 38 อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน 
3. พฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน                   

ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความสัมพันธ์ทางบวก  ระดับปานกลาง  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการ การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน  
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Abstract 
The objectives of the current study were 1) to investigate the academic leadership 

behaviors of school administrators in the secondary educational service area office 38,  
2) to explore the classroom research development of the secondary educational service 
area office 38, and 3) to reveal the relationship between the academic leadership behaviors 
of school administrators and the classroom research development of the secondary 
educational service area office 38. 
 The samples of the study were 316 teachers in the secondary educational service 
area office 38.  The research instruments was a questionnaire covering three sections as 
follows: 1) respondents’ status, 2) the academic leadership behaviors of school 
administrators, and 3) the classroom research development of the schools. 

The data analyses included Mean, Standard Deviation, and Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient 

The findings of the study were as follows: 
1. The academic leadership behaviors of the school administrators in the secondary 

educational service area office 38 were consideration and initiating structure at the high level. 
2. The classroom research development of the secondary educational service area 

office 38 was at the high level in all aspects. 
3. The relationship between the academic leadership behaviors of school administrators 

and the classroom research development of the secondary educational service area office 38 
was positive relationship at the moderate level with the statistical significance of .01. 
 Keywords : academic leadership behaviors, classroom research development 
  
ความเป็นมาของปัญหา  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  ด้านวิชาการ งบประมาณ                    
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังสถานศึกษา ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะจัดการงาน
เหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพ โดยที่งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของโรงเรียน มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ได้
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้บริหารศึกษา ดังนี้ (ส านักมาตรฐานวิชาชีพ, 2548 อ้างถึงใน เพียรพันธุ์    
กิจพาณิชย์เจริญ, 2552 : 1-2)  1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร ผู้เรียน และชุมชน 3) 
มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง 4) พัฒนาแผนงานขององค์การให้สามารถปฏิบัติได้
เกิดผลจริง 5) พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงาน ที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 6) ปฏิบัติงานของ
องค์การโดยเน้นผลถาวร 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 8) ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี 9) ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 10) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการ
พัฒนา 11) เป็นผู้น าและสร้างผู้น า และ12) สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ 

การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในส่วนของการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนา
งานวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลไกความส าคัญจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นครูจึงจ าเป็นต้องมีทักษะในการ
พัฒนางานวิจัยการจัดการเรียนรู้ เพ่ือปรับบทบาทจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้มาเป็นนักวิจัย (Teacher as 
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Researcher) เพ่ือน าผลมาพัฒนาสู่การส่งเสริม และแก้ปัญหากระบวนการเรียนรู้ที่ดีขึ้น การน าผลการวิจัยไป
ช่วยในการสอน จะท าให้ผู้เรียนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของสถานศึกษา ครูจะเกิดความรู้ความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ๆ เป็นการพัฒนาวิชาชีพควบคู่ไปด้วย (ทัศนา แสวงศักดิ์, 2543 :72-73) 

การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนครูให้มีฐานะเป็นนักวิจัย (Teacher as Researcher) เป็นมโนทัศน์หนึ่ง                  
ของผู้บริหารในการพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนตามที่ระบุ                  
ไว้ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และสอดคล้อง                   
กับแนวโน้มของการปฏิรูปการศึกษาทั่วโลก โดยผู้บริหารต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีบทบาทเป็นนักวิจัย                   
ในลักษณะของการท างานที่มีการวิจัยเป็นฐาน คือ ครูสามารถน ากระบวนการวิจัยมาใช้เพ่ือแสวงหาวิธีปฏิบัติ  
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียนของตนหรือปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก งานวิจัยของ
ครูจึงมีลักษณะเป็นการวิจัยปฏิบัติ (Action Research) มีจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์องค์ความรู้เชิงทฤษฎี 
และน าผลไปใช้สรุปอ้างอิง การที่ครูปฏิบัติงานจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการวิจัย  เป็นการพัฒนาผู้เรียนใน
วิถีการท างานตามปรกติของครู  โดยใช้ความรู้และกระบวนการสร้างความรู้เป็นเครื่องมือในการท าให้การสอน
และการวิจัยรวมกันได้ (โกศล  ภูศรี, 2554 : 2) กระบวนการบริหารจัดการการด้านวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา เพ่ือการส่งเสริมให้มีกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้จึงมี
ความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษา  เพราะสามารถน าผลการวิจัย มาใช้พัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพราะครูเป็นผู้ที่รู้จริงในการ
ปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียน และน าผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งการที่ครูจะปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างมี
คุณภาพเพียงใดนั้น กระบวนการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่ง ที่จะบรรลุ
เป้าหมายของการจัดการศึกษา และพัฒนาผู้เรียน  

จากการปรับเปลี่ยนบทบาททั้งของผู้บริหารและของครูให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา ท าให้
ลักษณะการแสดงพฤติกรรมผู้บริหารเปลี่ยนไป ซึ่งมีผลต่อเนื่องกับการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของครู ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ
การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เพ่ือให้
ผู้บริหารการศึกษาที่เกี่ยวข้อง จะได้น าผลจากการศึกษาวิจัยไปเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
   
จุดมุ่งหมายของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  

2. เพ่ือศึกษาการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38  

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ 
การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  

การศึกษาครั้งนี ้ใช้แนวคิดพฤติกรรมผู้น าทางวิชาการของฮาลปิน (Halpin, 1966:85. อ้างถึงใน  
สุประวีณ์ สุนย์ตะคุ, 2548 : 66-68) และการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน ( ศิรินทิพย์ แสงม่วง, 2548) น ามาเป็น
กรอบแนวคิด ดังนี้  
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ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 พฤติกรรมผู้น า 

จากการศึกษาพฤติกรรมผู้น าตามแนวคิดของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ พบว่า  พฤติกรรมที่ผู้น ายึดถือ
ปฏิบัติมาก คือพฤติกรรมผู้น าพฤติกรรมด้านมุ่งงาน (Initiating Structure) และด้านมุ่งความสัมพันธ์ 
(Consideration) และ ซึ่งฮาลปิน (Halpin) ได้น าไปพัฒนาเป็นแบบสอบถามวัดพฤติกรรมในล าดับต่อมา 
(ประพันธ์ ทรรศนียากร, 2540 : 88) 

ส่วนมหาวิทยาลัยมิชิแกนได้ศึกษาพฤติกรรมผู้น า พบว่าพฤติกรรมผู้น าแสดงออกใน 2 แบบ คือ มุ่งผลผลิต 
(Production-Centered) กับแบบมุ่งคน (Employee Centered) ผู้น าแบบยึดผลผลิตจะสร้างมาตรฐานใน
การท างาน แจกแจงภารกิจที่ต้องปฏิบัติก าหนดขั้นตอนและเทคนิคในการท างาน ส่วนผู้น าแบบมุ่งคน จะยั่วยุให้ผู้
ตามมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สนใจความเจริญก้าวหน้าของผู้ตาม 

พฤติกรรมของผู้น าที่มีประสิทธิผลควรประกอบไปด้วยพฤติกรรมส าคัญ 2 ด้าน ดังนี้ (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 
2545 : 138-143) 

1. พฤติกรรมด้านมุ่งความสัมพันธ์ ควรประกอบไปด้วย พฤติกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคล 
ท าให้เกิดการขับเคลื่อนไปข้างหน้าร่วมกันในการสร้างความผสมกลมกลืนของทีมงานในการสร้างแรงบันดาลใจ
ตอบสนอง ความต้องการของมนุษย์ ท าให้งานมีความหมายแก่ผู้ปฏิบัติงาน พฤติกรรมการให้ก าลังใจและ
สนับสนุนด้านอารมณ์ พฤติกรรมส่งเสริมค่านิยมและหลักการ 

2. พฤติกรรมด้านมุ่งงาน ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์ความสามารถในการ
ก าหนดทิศทาง การสร้างมาตรฐานของการปฏิบัติงานสูง กล้าเสี่ยงกับกล้าท าตีความตามสถานการณ์ ใช้ข้อมูล
ย้อนกลับอย่างสม่ าเสมอ ความสามารถในการด ารงความมั่นคงในการท างานและความสามารถ ในการให้
ความส าคัญกับลูกค้าหรือผู้รับบริการ 

ส าหรับการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้พิจารณาความสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน                   
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยได้น าแนวคิดของฮาลปิน  (Halpin)                           
แห่งมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ ได้สรุปพฤติกรรมผู้น าว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 อย่าง (สุประวีณ์                             
สุนย์ตะคุ, 2548 : 66-68) คือ 

1. พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งความสัมพันธ์ เป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นกันเอง ความเห็นอกเห็นใจ 
ความยกย่องนับถือ มีมนุษยส์ัมพันธ์อันดีงามกับผู้ใต้บังคับบัญชา 

2. พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงาน เป็นพฤติกรรมริเริ่มเสริมสร้างด้านภาระงานของสถาบันผู้น าพยายาม   
จัดระเบียบแบบแผน และเน้นการปฏิบัติงานให้ได้ตามเกณฑ์ และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

พฤติกรรมผู้น าทาง
วิชาการ 
- แบบมุ่งความสัมพันธ์  
- แบบมุ่งงาน  

การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน  
- การวางแผนการท าวิจัย 
- การวัดและประเมินผลการท าวิจยั 
- การพิจารณาคุณคา่ในด้านระเบยีบวิธีวิจัย  
- การน าไปใช้ประโยชน์ในสถานศกึษา  
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 การวิจัยในชั้นเรียน 
การวิจัยในชั้นเรียน คือ การวิจัยที่ท าโดยครูผู้สอนในชั้นเรียน เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และ

น าผลมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนหรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน เป็นการวิจัยที่ต้องท าอย่างรวดเร็ว น าผลไปใช้ทันที และสะท้อนข้อมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ทั้งของตนเอง ของกลุ่มเพ่ือนร่วมงานในโรงเรียนได้มีโอกาสวิพากษ์ อภิปราย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในแนวทางที่ได้ปฏิบัติและผลที่เกิดขึ้นเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของครูและผู้เรียน  (สุวิมล ว่องวาณิช, 
2559 : 21) และการวิจัยในชั้นเรียน ยังเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ อันเป็นความจริงที่เชื่อถือได้ ในเนื้อหา
เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในบริบทของชั้นเรียน เกิดจากความต้องการ
ที่จะพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดผลกับผู้เรียนในทางที่ดียิ่งขึ้น มีคุณภาพ
มากขึ้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพของการศึกษาให้ดีขึ้นต่อไป โดยงานวิจัยในชั้นเรียนต้องท าในบริบทของชั้นเรียน
เพ่ือมุ่งน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของครู พัฒนาครูให้ไปสู่ความเป็นเลิศและความมี
อิสระทางวิชาการ (ทิศนา แขมมณี และสร้อยสน สกลรักษ์, 2540 : 5) 

กระบวนการและข้ันตอนของการวิจัยในชั้นเรียน มีข้ันตอนดังนี้ (ยาใจ พงษ์บริบูรณ์, 2537 : 11-18) 
1. จ าแนกหรือพิจารณาปัญหาที่ประสงค์จะศึกษา ผู้วิจัยและกลุ่มที่ท าการวิจัยต้องศึกษารายละเอียด

ของปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนที่จะศึกษาอย่างชัดเจน ซึ่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการต้องมีทฤษฎีรองรับในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นๆ การวิเคราะห์สภาพของปัญหา ควรพิจารณาให้ครบองค์ประกอบต่อไปนี้คือ ปัญหาที่
เกี่ยวกับครู นักเรียน เนื้อหาวิชาและสภาพแวดล้อม 

2. เลือกปัญหาที่เป็นสาระควรแก่การศึกษาวิจัย โดยน าทฤษฎีมาร่วมพิจารณาลักษณะของปัญหา แล้ว
สร้างวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตลอดจนต้องสร้างสมมติฐาน (Hypothesis) ของการวิจัยในรูปแบบของ
ข้อความที่ต้องการจะประเมิน ที่แสดงความสัมพันธ์ของปัญหากับหลักการหรือทฤษฎีพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหานั้น 

3. เลือกเครื่องมือด าเนินการวิจัย ที่จะช่วยให้ได้ค าตอบของปัญหาตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เครื่องมือที่จะ
ใช้มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ หรือต้องฝึกหัดตามวิธีการ เช่น อุปกรณ์การเรียน
การสอน แบบฝึก เป็นต้น และเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติ เช่น แบบทดสอบ แบบ
สังเกตพฤติกรรม 

4. บันทึกเหตุการณ์อย่างละเอียดในแต่ละขั้นตอนของการวิจัย ทั้งส่วนที่เป็นความก้าวหน้า และ
อุปสรรค ตามวงจรของการปฏิบัติการ (The Action Research Spiral) ดังนี้ 

    ขั้นที่ 1 การวางแผน (Planning) เป็นขั้นที่จะต้องร่วมมือกันเก็บรวบรวมข้อมูลส ารวจปัญหาหรือ
ก าหนดแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาจากผู้เกี่ยวข้องในทางการศึกษา  

    ขั้นที่ 2 ปฏิบัติการ (Action) เป็นการก าหนดกิจกรรมจากขั้นวางแผน มาด าเนินงานเพ่ือให้เกิดผล 
หรือการเปลี่ยนแปลงตามจุดประสงค์ในแต่ละวงจร 

    ขั้นที่ 3 การสังเกต (Observing) เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นควบคู่กับการปฏิบัติการในขณะด าเนินงาน
อาจมีการจดบันทึก วิเคราะห์เอกสาร เขียนอนุทิน ใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์บันทึกเสียงวีดีทัศน์ หรือการใช้
แบบทดสอบเพ่ือประกอบการสังเกต 

    ขั้นที่ 4 สะท้อนผลปฏิบัติ (Reflecting) เป็นขั้นการประเมิน ตรวจสอบกระบวนการเพ่ือน า 
ข้อมูลย้อนกลับไปวางแผนในวงจรต่อไป จนกว่าจะได้รูปแบบของการปฏิบัติงานที่น่าพึงพอใจสามารถน าเสนอ
ในเชิงทฤษฎี เพ่ือเผยแพร่ต่อไป 
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 กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) เป็นกระบวนการขั้นตอนในการศึกษาวิเคราะห์
วิจัยเพ่ือแก้ปัญหา และพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน ด้วยการปฏิบัติการตามแผน การเก็บข้อมูลจากการ
ปฏิบัติ การสะท้อนผลที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และการสรุปทบทวนใหม่ในวงจรต่อๆ ไปเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
ประกอบการตัดสินใจในการแก้ไข  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง  พัฒนาในชั้นเรียนเป็นการพัฒนาตัวครู และตัว
ผู้เรียนโดยตรง ด้วยกระบวนการที่เชื่อถือได้ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการจัดการเรียนการ
สอนโดยทั่วไปได ้  
การด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ คร ูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จ านวน 1,506 คน จาก 47 

โรงเรียน  
กลุ่มตัวอย่าง คือ ครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จ านวน 316 คน ได้มา

จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยให้ขนาดโรงเรียนเป็นชั้น และครูเป็นหน่วยการสุ่ม ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane)  
 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  
 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม มี 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบ มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 
  ตอนที่ 2  พฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 1) แบบมุ่งความสัมพันธ์ และ2) แบบมุ่งงาน  

ตอนที่ 3  การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 1) การวางแผนงานวิจัย 2) การวัดผลประเมินผล 3) การพิจารณาคุณค่าระเบียบ
วิธีวิจัย และ4) การน าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 
 สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (    ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (rxy) แล้วน าค่า rxy เปรียบเทียบเกณฑ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550 : 313-314) ดังนี้ 
0.91-1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันสูงมาก 0.71-0.90 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันสูง  0.31-0.70 หมายถึง 
มีความสัมพันธ์ปานกลาง   0.01-0.30 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันต่ า  0.00 หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 
ผลการวิจัย 
 1. พฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 

    1.1 พฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการแบบมุ่งความสัมพันธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวม   
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมากเกือบทุกข้อ โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารมีความเป็นกันเองและเข้าพบง่าย รองลงมา ได้แก่สนับสนุนส่งเสริมคณะครูใน
การปฏิบัติงาน ยกเว้นข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ น าข้อเสนอต่างๆ ที่ได้จากคณะครูมาใช้ในการบริหารงาน มี
พฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลาง 

   1.2 พฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการแบบมุ่งงานของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีพฤติกรรมอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด ได้แก่ สนับสนุนให้ครูพัฒนางานอยู่เสมอ รองลงมา ได้แก่ สนับสนุนการท างานที่มีระเบียบแบบแผน 



PIM 8th National Conference 

June 21, 2018 

I 61 
 

และ ปกครองผู้ร่วมงานด้วยความเฉียบขาด ปฏิบัติงานโดยไม่ปรึกษาครูและก าหนดเวลาให้งานควรเสร็จ  และ
ต าหนิการท างานที่บกพร่อง มีพฤตกิรรมอยู่ในระดับปานกลาง 
 2. การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 38 จ าแนกทั้ง 4 ด้าน มีดังนี้  

   2.1 ด้านการวางแผนการท าวิจัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
โรงเรียนมีแผนงานโครงการวิจัยในชั้นเรียนบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมา 
ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูบันทึก จัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องใช้ได้จริงอย่างหลากหลาย โดยมีการบันทึกเป็นช่วงๆ 
หรือ จัดท าเป็นบันทึกประจ าวัน โดยคณะครูร่วมกันก าหนดเวลาเริ่มท าวิจัยในชั้นเรียน และวันสิ้นสุดระบุ
ชัดเจนในโครงการปฏิบัติงานประจ าปี มีการปฏิบัติต่ าสุด 

   2.2 ด้านการวัดผลประเมินผลการท าวิจัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า ครูมีความภาคภูมิใจและรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียนหรือรายงานตนเอง ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบผลงาน
ทางวิชาการที่จัดท าขึ้นได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงาน มีการปฏิบัติสูงสุด รองลงมา
ได้แก่ ผู้บริหารคณะครูร่วมกันตกลงท าความเข้าใจ เกณฑ์ ตัวชี้วัด สร้างเครื่องมือ เพ่ือใช้ในการประเมิน
งานวิจัยในชั้นเรียน ของคณะครูตรวจสอบเครื่องมือ และเลือกเก็บข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลายเพื่อใช้วิเคราะห์แปลผลการวิจัยในชั้นเรียน มีการปฏิบัติต่ าสุด 

   2.3 ด้านการพิจารณาคุณค่าระเบียบวิธีวิจัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า เครื่องมือและเอกสารที่เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานวิจัยในชั้นเรียนที่ ชัดเจนผ่านการประเมินจาก
ผู้บริหารหรือคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้ง มีการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาคือ งานวิจัยในชั้นเรียนที่ครู
จัดท ามีความเหมาะสมสอดคล้อง และครอบคลุมกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนทั้งด้านการเรียน และการ
สอน ซ่ึงงานวิจัยในชั้นเรียนที่ครูจัดท ามีความชัดเจนและสามารถหาค าตอบได้ มกีารปฏิบัติต่ าสุด 

   2.4 ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ครูสามารถประยุกต์ความรู้จากผลการวิจัยไปใช้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน
และท้องถิ่นได้ มีการปฏิบัติสูงสุด รองลงมา ได้แก่ ครูมีการน าผลการวิจัยมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
เพ่ือแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน ส าหรับผู้บริหาร คณะครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการน าผลการท าวิจัยไปใช้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีการปฏิบัติต่ าสุด 
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการกับการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีดังนี้  
    ผู้วิจัยน าข้อมูลพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามาหาความสัมพันธ์กับ
ข้อมูลการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  และ
ทดสอบนัยส าคัญของค่าสหสัมพันธ์ แสดงดังตาราง 1 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIM 8th National Conference 

June 21, 2018 

I 62 
 

ตารางที ่1: ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนา
งานวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 
 
ด้าน 

 
การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r ) 
แปล 

ความหมาย 
พฤติกรรมภาวะผู้น าทาง

วิชาการ รวม 
มุ่งความสัมพันธ์  มุ่งงาน  

1 การวางแผนการท าวิจัย 0.402** 0.240** 0.250** ต่ า 
2 การวัดผลประเมินการท าวิจัย 0.402** 0.156** 0.319** ปานกลาง 
3 การพิจารณาคุณค่าระเบียบวิธีวิจัย 0.376** 0.248** 0.382** ปานกลาง 
4 การน าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา 0.648** 0.649** 0.712** สูง 
 ภาพรวม 0.411** 0.323** 0.549** ปานกลาง 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
3.1 พฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนางานวิจัย                     

ในชั้นเรียน ภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยภาพรวม 
ด้านการวัดผลประเมินผลการท าวิจัย และด้านการพิจารณาคุณค่าระเบียบวิธีวิจัย มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
เหมือนกัน และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ระดับสูง ส่วนด้านการวางแผนการท าวิจัย 
มีความสัมพันธ์ระดับต่ า 

3.2 พฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาแบบมุ่งความสัมพันธ์กับการ
พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา ภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 โดยภาพรวมและทุกด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการท าวิจัย ด้านการวัดผลประเมินผลการท าวิจัย 
ด้านการพิจารณาคุณค่าระเบียบวิธีวิจัย และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ระดับ
ปานกลาง  

3.3 พฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาแบบมุ่งงานกับการพัฒนา
งานวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา ภาพรวมและรายด้าน มีความสัมพันธ์ทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .01 โดยภาพรวมและด้านการน าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง  
ส่วนด้านการวางแผนการท าวิจัย ด้านการวัดผลประเมินผลการท าวิจัย และด้านการพิจารณาคุณค่าระเบียบวิธีวิจัย 
มีความสัมพันธ์ระดับต่ า  
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัย น ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. พฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการบริหารงานสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิผลนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารต้องมีภาวะ
ผู้น าในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา ที่จะเกิดขึ้นกับโรงเรียน ตลอดเวลา ผู้บริหารจึงต้องแสดงบทบาทหรือ
พฤติกรรมที่มุ่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจในการด าเนินงานตามนโยบายการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน 
เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์อีกทั้งยังต้องแสดงออกถึงความเป็นมิตร มีความ
ไว้วางใจ เชื่อใจ สนิทสนมกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือก่อให้เกิดขวัญก าลังใจ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
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จึงจะท าให้งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพ ดังที่ เซอร์จีโอวานี (Sergiovanni, 1997: 78-79) กล่าวว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องแสดงความเป็นผู้น าโดยมีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ต าแหน่งจะต้องประสานกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มที่จ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  เพราะ
พฤติกรรมของผู้บริหารมีอิทธิพลต่อโครงสร้าง กระบวนการบริหารและวิธีการท างาน  

2. พฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการแบบมุ่งสัมพันธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา มีพฤติกรรมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารต้องสร้างบรรยากาศในการบริหารให้มีความสัมพันธ์สูง  เพราะพฤติกรรมในการ
แสดงออกทางเป็นมิตรที่ดี ก่อให้เกิดความส าเร็จในงานต่างๆ มากมาย ซึ่งสอดคล้องกับปรียาพันธ์ ปิยะอนันต์ 
(2546 : 13) ที่ได้กล่าวว่า ผู้บริหารจะประสบผลส าเร็จได้นั้น อยู่ที่แนวทางการบริหารงานท าให้ผู้อ่ืนท าตามให้
สิ่งที่เราตั้งเป้าหมายให้ส าเร็จอย่างเต็มใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ผู้บริหารต้องมีความสามารถ ท าให้
ตนเองมีความน่าเชื่อถือ ทุกคนให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจมีความสามารถในการบริหารจัดการ การวางแผนที่ดี 
ต้องเข้าใจคน มีการตัดสินใจและการแก้ปัญหาได้ดี  
 3. พฤติกรรมผู้น าทางวิชาการแบบมุ่งงานของผู้บริหารสถานศึกษา มีพฤติกรรมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การปรับโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
การศึกษา ได้แก่ การก าหนดบทบาทหน้าที่ รูปแบบแนวทางในการกระจายอ านาจการจัดสรรบุคลากรและ
ทรัพยากรอ่ืนๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหน้าที่ของครูและผู้บริหารโดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพ่ือเตรียมสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา น าสถานศึกษาไปสู่
ความส าเร็จ ตามเป้าหมายได้ดีภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงปัจจุบัน ด้วยเหตุผลดั งกล่าวท าให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องแบ่งเวลาให้กับกิจกรรมดังกล่าวมาก ท าให้พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงานอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของปรียา รอดปรีชา (2540 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า พฤติกรรมผู้น าของหัวหน้าภาควิชา
สถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข มีพฤติกรรมผู้น าด้านกิจสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน 
 4. การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา ประกอบด้วย การวางแผนการท าวิจัย  การวัดผล
ประเมินผลการท าวิจัย การพิจารณาคุณค่าระเบียบวิธีวิจัย การน าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา มีระดับการ
พัฒนาทุกด้านอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะการวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษามีความส าคัญและจ าเป็นต่อ
ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาก สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการวิจัย ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547 : 4) ที่มีนโยบายการส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัย การส่งเสริม
และสนับสนุนให้การวิจัยโดยใช้รูปแบบที่หลากหลายเพ่ือพัฒนานโยบาย การด าเนินงานตามนโยบายของ
หน่วยงานทุกระดับ  
 5. พฤติกรรมภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของ
สถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวก เมื่อจ าแนกพฤติกรรมผู้น าทางวิชาการ 2 ด้าน ได้แก่ แบบมุ่งความสัมพันธ์ 
และแบบมุ่งงาน พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ 
การวางแผนการท าวิจัย การวัดผลประเมินผลการท าวิจัย การพิจารณาคุณค่าในด้านระเบียบวิธีวิจัย การ
น าไปใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช 2545 ก าหนดให้มีการน าการวิจัยมาใช้ในสถานศึกษา โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ และการด าเนินการเพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ และสอดคล้องกับ ศิรินทิพย์ แสงม่วง (2549 
: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการท่ีมีผลต่อการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ความส าเร็จของการพัฒนางานวิจัย มีอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ส่วน
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการกับความส าเร็จของการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้
ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สันมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
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บทคัดย่อ  

กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษำสภำพปัจจุบันและควำมต้องกำรจ ำเป็นของกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยวิจัยสู่มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร 2) วิเครำะห์ปัจจัยควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย
วิจัยสู่มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร และ 3) น ำเสนอยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยวิจัยสู่มหำวิทยำลัยเชิง
ประกอบกำร กลุ่มตัวอย่ำง คือ 1) ผู้เชี่ยวชำญด้ำนมหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร 2) ผู้บริหำรคณะและ
หน่วยงำนของมหำวิทยำลัยวิจัย 3) ผู้บริหำรองค์กรภำครัฐ และภำคธุรกิจอุตสำหกรรม และ 4) ผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบร่ำงยุทธศำสตร์ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยประกอบด้วย แบบวิเครำะห์สำระ แบบสัมภำษณ์ 
แบบสอบถำม แบบตรวจสอบร่ำงยุทธศำสตร์และโมเดลพันธกิจฯ กำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ กำรวิเครำะห์
สำระ กำรวิเครำะห์ค่ำควำมถ่ี ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และดัชนีควำมต้องกำรจ ำเป็น 

ผลกำรศึกษำพบว่ำ 
1. สภำพปัจจุบันในภำพรวมอยู่ในระดับปำนกลำง ส่วนควำมต้องกำรจ ำเป็นที่ต้องพัฒนำ ได้แก่ กำร

วัดผลกระทบของมหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำควำมเป็น
ผู้ประกอบกำร ควำมสำมำรถขององค์กร และควำมสัมพันธ์กับภำคส่วนภำยนอก  

2. ปัจจัยควำมส ำเร็จ ประกอบด้วย (1) กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำร (2) สร้ำงควำม
เข้ำใจ (3) ต้นแบบที่ดี (4) ควำมร่วมมือภำยใน (5) ควำมร่วมมือภำยนอก (6) วัฒนธรรมองค์กรเชิง
ประกอบกำร (7) วิจัยเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของสังคมและเศรษฐกิจ (8) กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
และ (9) โครงสร้ำงพื้นฐำนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

3. ยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัยวิจัยสู่มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร มี 4 ประเด็นยุทธศำสตร์ 
“EPIC” คือ 1) สร้ำงกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำภำวะผู้ประกอบกำร 2) สร้ำงหุ้นส่วนแห่งคุณค่ำร่วม 3) สร้ำงระบบ
นิเวศและนวัตกรรมผู้ประกอบกำร และ 4) สร้ำงวัฒนธรรมแห่งองค์กรเชิงประกอบกำร 

ค าส าคัญ: มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร มหำวิทยำลัยวิจัย ยุทธศำสตร์ 
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ABSTRACT  
 The purposes of this research are to  1) study the current state and needs of 
developing research universities toward entrepreneurial universities 2) analyze the success 
factors of developing research universities toward entrepreneurial universities 3) propose the 
strategies for developing research universities toward entrepreneurial universities. The 
samples include 1) experts on entrepreneurial universities 2) 209 faculty and institute 
administrators of research universities 3) executives of government and business-industry 
sector and 4) experts for connoisseurship discussion. The research instruments include the 
content analysis form, interview forms, questionnaire, and form for validation of (draft) 
strategies and mission model. Meanwhile, the content analysis, frequency, percentage, 
mean, standard deviation, and priority need index are used in the data analysis. 

The research results can be summarized as follows :  
1. Overall current state is at the intermediate level. Meanwhile, the priority needs are 

measuring the impact of the entrepreneurial university, teaching and learning for 
entrepreneurship development, organizational capacity and external sectors relationship. 

2. The success factors consist of 1) entrepreneurship education 2) understanding     
3) good practices 4) internal collaboration 5) external collaboration 6) entrepreneurial 
organization culture 7) research in responding to social and economic needs 8) rules and 
regulations and 9) infrastructure and information technology. 

3. The strategies for developing research universities toward entrepreneurial 
universities comprise 4 strategic themes “EPIC”. The themes include 1) Entrepreneurship 
Education 2) Shared Value Partnership 3) Ecosystem & Entrepreneurial Innovation and 4) 
Entrepreneurial Organization Culture. 

Keywords: Entrepreneurial Universities, Research Universities, Strategies 
 
บทน า  

จำกกำรที่ประเทศไทยได้รับกำรจัดกลุ่มจำกธนำคำรโลก ให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง
ระดับสูง ซึ่งก ำลังพยำยำมก้ำวออกจำกควำมยำกจนด้วยกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและกำร
ส่งออกเช่นเดียวกับประเทศพัฒนำแล้วทั่วโลก อย่ำงไรก็ตำมประเทศไทยยังคงมีจุดอ่อนที่ส ำคัญคือ ขำดกำร
พัฒนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้ลดต้นทุนในกำรผลิตและเพ่ิมมูลค่ำของสินค้ำและบริกำร ซึ่งสอดคล้องกับ 
ไพฑูรย์ สินลำรัตน์ (2557) ที่ได้กล่ำวไว้ว่ำ ประเทศไทยและประเทศก ำลังพัฒนำในภูมิภำคอำเซียน ก ำลังตก
อยู่ในฐำนะผู้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ตำมที่ตะวันตกเสนอ แต่ไม่ได้อยู่ในฐำนะผู้พัฒนำหรือสร้ำง
นวัตกรรมใหม่ ส ำหรับน ำมำเผยแพร่หรือจ ำหน่ำยให้แก่ทั่วโลกอย่ำงที่ประเทศก ำลังพัฒนำท ำอยู่ เหตุผล
เนื่องจำกกำรกระบวนทัศน์กำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมยังไม่ได้ถูกเสริมสร้ำงให้เป็นวัฒนธรรมของคน
ไทย ส่งผลให้ประเทศไทยอยู่ในฐำนะที่จะไม่สำมำรถแข่งขันได้อย่ำงเต็มที่ เพรำะวัฒนธรรมของคนไทยเรำจะมี
วัฒนธรรมของกำรรับมำกกว่ำวัฒนธรรมกำรสร้ำง ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ท ำให้ประเทศไทยไม่สำมำรถพัฒนำ
ประเทศตำมที่มุ่งหวังไว้ได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” 
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มหำวิทยำลัยในฐำนะขุมทรัพย์ทำงปัญญำจึงเป็นกลไกลหนึ่งที่ส ำคัญในกำรไขปัญหำดังกล่ำวและ
ส่งเสริมกำรพัฒนำประเทศ ฉะนั้นแล้วแนวโน้มมหำวิทยำลัยไทยต้องมีภำรกิจนอกจำกกำรเปิดหลักสูตรเพ่ือ
จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเดียว (Teaching University) มำสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยวิจัย (Research 
University) ที่จ ำเป็นต้องมีควำมเป็นผู้ประกอบกำรควบคู่กันไปด้วย โดยร่วมมือกับภำครัฐ ภำคธุรกิจ
อุตสำหกรรมในกำรท ำวิจัย จนกระทั่งระดมทุนเพ่ือพัฒนำธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) โดยน ำผลกำรวิจัยมำใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่ ำงเป็นรูปธรรม โดยเรียกมหำวิทยำลัยที่มีกำรด ำ เนินงำนในลักษณะนี้ เรี ยกว่ ำ 
“Entrepreneurial University” ซึ่งมหำวิทยำลัยจะมีบทบำทในกำรเป็นแหล่งสร้ำงสรรค์และบุกเบิก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นใช้เองทดแทนกำรน ำเข้ำและส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังต่ำงประเทศได้ น ำองค์ควำมรู้ใหม่มำใช้
ประโยชน์ให้เกิดเป็นรูปธรรมพร้อมกับเผยแพร่องค์ควำมรู้ใหม่ให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น (Etzkowitz & Zhou, 
2008) รวมทั้งบูรณำกำรศำสตร์ระหว่ำงสำขำวิชำ (interdisciplinary) เพ่ือกำรวิจัยและกำรจัดกำรศึกษำควบคู่
กับกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพำะกับภำครัฐและภำคธุรกิจอุตสำหกรรมในรูปแบบของ 
Triple Helix ที่เป็นกำรผสำนจุดแข็งขององค์กรทั้งสำม คือ มหำวิทยำลัย ภำคธุรกิจอุตสำหกรรม และภำครัฐ 
เพ่ือสร้ำงศักยภำพส ำหรับสร้ำงสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ (Gibb, Haskins, & Robertson, 2013) 

ด้วยเหตุนี้มหำวิทยำลัยจึงจ ำเป็นต้องพัฒนำกระบวนกำรบริหำรงำนในรูปแบบใหม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
กำรปรับพันธกิจและรูปแบบเป็นมหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร ที่ขยำยขอบเขตจำกกำรสอนและกำรวิจัยไปสู่
กำรเป็นผู้ประกอบกำรด้วย (ธีระพร วีระถำวร , 2554) จำกจุดแข็งด้ำนควำมเป็นเลิศเฉพำะทำงของ
สถำบันอุดมศึกษำแต่ละแห่งหรือแต่ละพ้ืนที่ตั้งโดยมีกำรเชื่อมโยงกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม กำรร่วมมือ
กับภำครัฐ ภำคธุรกิจอุตสำหกรรมในกำรพัฒนำนวัตกรรม ถ่ำยทอดเทคโนโลยี ที่สำมำรถลดกำรพ่ึงพำเฉพำะ
แหล่งรำยได้จำกกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้จำกกำรวิจัยและพัฒนำผลงำน
นวัตกรรม กำรจดทะเบียนสิทธิบัตร ใบอนุญำตในลิขสิทธิ์ของมหำวิทยำลัย และกำรบริกำรวิชำกำรรูปแบบที่
หลำกหลำย ในฐำนะมหำวิทยำลัยที่มีกำรบริหำรจัดกำรเชิงอิสระ (Autonomous University) จะมีลักษณะ
มหำวิทยำลัยที่เหมำะสมกับกำรเป็นมหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร และควรเป็นมหำวิทยำลัยที่มุ่งเน้นด้ำนกำร
วิจัยเป็นหลัก เนื่องจำกมีวัฒนธรรมของสถำบัน ควำมเชี่ยวชำญขั้นสูงของศำสตร์สำขำวิชำต่ำงๆอยู่แล้วเป็น
พ้ืนฐำน 

ยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัยวิจัยสู่มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร จึงเป็นโจทย์ส ำคัญที่ต้อง
แสวงหำค ำตอบด้วยกระบวนกำรวิจัย ยุทธศำสตร์ที่ได้จำกกำรศึกษำวิจัยนี้สำมำรถน ำมำใช้ในกำรวำงแผน 
ก ำหนดยุทธศำสตร์ส ำหรับกำรพัฒนำสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำรของมหำวิทยำลัยวิจัยในประเทศ
ไทย สนับสนุนแนวทำงกำรด ำเนินงำนเชิงยุทธศำสตร์อย่ำงเป็นรูปธรรมให้มหำวิทยำลัยวิจัยของประเทศไทยได้
มีศักยภำพและพร้อมสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร มหำวิทยำลัยวิจัยได้แสดงบทบำทในกำรสร้ำง
ควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ และสร้ำงผลกระทบที่ดีต่อสังคมทุกระดับ 
พร้อมกันนี้ยังส่งเสริมให้มหำวิทยำลัยวิจัยได้เป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศที่ส ำคัญสู่ประเทศไทยในยุค 4.0 อย่ำง
สมบูรณ์ 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

กำรวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นฐำนควำมรู้ส ำหรับใช้ใน
กำรศึกษำโดยมีประเด็นกำรค้นคว้ำเป็นดังต่อไปนี้  
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มหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ 
เป็นแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรมหำวิทยำลัยโดยเกิดข้ึนจำกกำรแสวงหำแนวทำงใหม่จำกควำมล้มเหลว

ของรูปแบบมหำวิทยำลัยดั้งเดิมที่บริหำรจัดกำรโดยพ่ึงพำกำรสนับสนุนจำกภำครัฐเป็นหลักสู่รูปแบบที่
มหำวิทยำลัยสำมำรถสร้ำงรำยได้และส่งเสริมควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมทั้ งสร้ำง
ผลกระทบต่อสังคมได้โดยกำรด ำเนินพันธกิจด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่บูรณำกำรกับกำรวิจัยให้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์และปัญหำที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจและสังคม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจำกมหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร
นอกเหนือจำกกำรผลิตบัณฑิตและงำนวิจัยแล้วยังได้ขยำยสู่ผลลัพธ์ใหม่ ได้แก่ กำรสร้ำงผู้ประกอบกำรรำยใหม่ 
กำรพัฒนำธุรกิจใหม่ กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ภำคธุรกิจอุตสำหกรรม และภำครัฐ กำรพัฒนำกระบวนกำรและ
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนำประเทศ (Etzkowitz, 2013: 492)  

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ 
อวิรุทธ์ ฉัตรมำลำทอง (2560: 173-175) ได้สรุปกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร 

ดังนี้ 
1) น าองค์กรและการก ากับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย (1) ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบำย และ

แผนงำนเพื่อพัฒนำสู่มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร (2) สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรเชิงประกอบกำรที่เปิดโอกำสให้
ประชำคมได้มีสิทธิเสรีภำพทำงวิชำกำรในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย (3) มีกำรถ่ำยทอด สื่อสำร
นโยบำยและแผนงำนพัฒนำสู่มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำรภำยในมหำวิทยำลัยอย่ำงต่อเนื่อง และ (4) มีกำร
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์นโยบำยและแผนพัฒนำสู่มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำรไปยังภำยนอกมหำวิทยำลัย
อย่ำงต่อเนื่อง 

2) สร้างความสามารถขององค์กร ประกอบด้วย (1) แสวงหำและพัฒนำอำจำรย์ นักวิจัย และ
บุคลำกรให้มีสมรรถนะและประสบกำรณ์ที่สอดคล้องกับทิศทำงของมหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร (2) 
จัดเตรียมงบประมำณ งบลงทุน และจัดตั้งกองทุนเพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมและกำรพัฒนำควำมเป็น
ผู้ประกอบกำร (3) บริหำรจัดกำรระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหำวิทยำลัยที่มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล และ (4) สร้ำงระบบนิเวศน์เชิงนวัตกรรมที่เป็นศูนย์กลำงกำรเชื่อมโยงระหว่ำงภำคส่วนต่ำงๆ 

3) จัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  ประกอบด้วย (1) 
ก ำหนดให้ทักษะและกระบวนกำรคิดแบบผู้ประกอบกำรเป็นคุณลักษณะหรือผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นของ
บัณฑิต (2) จัดหลักสูตร รำยวิชำที่มีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำควำมรู้ ทักษะ กระบวนกำรคิดแบบผู้ประกอบกำร (3) 
จัดกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ กระบวนกำรคิดแบบผู้ประกอบกำร 
(4) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้นอกหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ กระบวนกำรคิดแบบ
ผู้ประกอบกำร และ (5) ผู้มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรประกอบกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำร
เรียนรู้เพื่อพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำร 

4) เตรียมความพร้อมและการสนับสนุนเพื่อเป็นผู้ประกอบการ ประกอบด้วย (1) จัดโครงกำร/
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และแรงบันดำลใจด้ำนกำรพัฒนำนวัตกรรมและกำรประกอบกำร 
(2) สนับสนุนกำรบ่มเพำะและสร้ำงธุรกิจให้แก่นิสิตนักศึกษำ (3) ส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพัฒนำ
ธุรกิจใหม่ (4) ส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ (5) ผู้ส่งเสริม
และอ ำนวยควำมสะดวกในด้ำนกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ (6) มีทรัพยำกรกำยภำพที่สนับสนุนกำร
พัฒนำนวัตกรรมและกำรประกอบกำร และ (7) สร้ำงเครือข่ำยสังคมผู้ประกอบกำรของมหำวิทยำลัย 

5) สร้างความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับภาคส่วนภายนอกเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ประกอบด้วย (1) มีควำมร่วมมือกับภำคส่วนภำยนอกในระดับชำติและนำนำชำติ เพื่อถ่ำยทอดและแลกเปลี่ยน
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องค์ควำมรู้ (2) ส่งเสริมให้บุคลำกรได้ถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์กับภำคธุรกิจอุตสำหกรรม 
ภำครัฐ และภำคส่วนอ่ืนๆ (3) บูรณำกำรกิจกรรมกำรวิจัยและกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับกิจกรรมของภำคธุรกิจ
อุตสำหกรรม ภำครัฐ และภำคส่วนอ่ืนๆ และ (4) ภำคธุรกิจอุตสำหกรรม ภำครัฐ และหน่วยงำนภำยนอก
ส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรเงินแก่มหำวิทยำลัย 

6) สร้างความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ ประกอบด้วย (1) ร่วมมือในระดับ
นำนำชำติเพ่ือพัฒนำควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร กำรจัดกำรศึกษำ และกำรวิจัย (2) ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนนิสิต
นักศึกษำและบุคลำกรเพื่อเพ่ิมพูนประสบกำรณ์กำรเป็นผู้ประกอบกำร (3) เชิญชวนและจูงใจให้นิสิตนักศึกษำ
ชำวต่ำงประเทศเข้ำมำศึกษำต่อที่มหำวิทยำลัย (4) แสวงหำและจูงใจให้ผู้ที่มีควำมช ำนำญในสำขำวิชำหรือมี
ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำธุรกิจจำกต่ำงประเทศเข้ำร่วมสอน/วิจัย และ (5) จัดตั้งวิทยำเขตไปยัง
ต่ำงประเทศ เพ่ือเป็นศูนย์กลำงกำรสร้ำงเครือข่ำยทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนต่ำงๆ ระหว่ำง
ภูมิภำค โดยใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นจุดแข็งในกำรเชื่อมโยง 

7) วัดผลกระทบของมหาวิทยาลัยเชิงประกอบการ ประกอบด้วย (1) ก ำหนดตัวชี้วัดผลกระทบของ
กำรน ำองค์กรสู่มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร (2) ก ำหนดตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์จำกพันธกิจต่ำงๆในเชิง
ปริมำณและเชิงคุณภำพ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษำสภำพปัจจุบันและควำมต้องกำรจ ำเป็นของกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยวิจัยสู่มหำวิทยำลัย
เชิงประกอบกำร 
 2. เพ่ือวิเครำะห์ปัจจัยควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยวิจัยสู่มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร 
 3. เพ่ือน ำเสนอยุทธศำสตร์เพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยวิจัยสู่มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำสภำพปัจจุบันและควำมต้องกำรจ ำเป็นของกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยวิจัยสู่
มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำรใน 8 ด้ำน คือ 1) กำรน ำองค์กรและกำรก ำกับมหำวิทยำลัย 2) ควำมสำมำรถ
ขององค์กร 3) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำร 4) กำรเตรียมควำม
พร้อมและกำรสนับสนุนเพ่ือเป็นผู้ประกอบกำร 5) ควำมสัมพันธ์ของมหำวิทยำลัยกับภำคส่วนภำยนอกเพ่ือ
กำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ 6) ควำมเป็นนำนำชำติ 7) กำรวัดผลกระทบของมหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร 
และ 8) คุณค่ำของมหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร โดยกำรสอบถำมผู้บริหำรระดับคณะและหน่วยงำนของ
มหำวิทยำลัยวิจัยทั้ง 9 แห่ง จ ำนวน 209 คน วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูลค่ำสถิติพ้ืนฐำนและค่ำ
ดัชนีควำมต้องกำรจ ำเป็น (PNImodified) 

ขั้นตอนที่ 2 วิเครำะห์ปัจจัยควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยวิจัยสู่มหำวิทยำลัยเชิง
ประกอบกำร โดยกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำรในประเทศไทย 
ผู้บริหำรองค์กรภำครัฐ และผู้บริหำรองค์กรภำคธุรกิจอุตสำหกรรม รวมจ ำนวน 16 คน วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำร
วิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis) 

ขั้นตอนที่ 3 น ำข้อมูลผลกำรศึกษำท่ีได้จำกข้ันตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 มำ จัดท ำ (ร่ำง) ยุทธศำสตร์
เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัยวิจัยสู่มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร โดยใช้วิธีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ 2 วิธี คือ ใช้
เทคนิคกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis กำรจัดท ำ TOWS Matrix และท ำกำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของ 
(ร่ำง) ยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัยวิจัยสู่มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร โดยวิธีสัมมนำอิงผู้ทรงคุณวุฒิ 
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(Connoisseurship Process) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 9 คน จำกนั้นน ำข้อเสนอแนะมำปรับปรุงแก้ไขร่ำง 
แล้วน ำเสนอยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัยวิจัยสู่มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำรในภำพรวมที่สมบูรณ์ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ส่วนที่ 1 สภำพปัจจุบันของกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยวิจัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำรใน
ภำพรวม อยู่ในระดับปำนกลำง (  = 3.1) เมื่อพิจำรณำรำยด้ำน พบว่ำ สภำพปัจจุบันของกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยวิจัยสู่มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำรด้ำนกำรสร้ำงคุณค่ำของมหำวิทยำลัยมีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุดแต่
ยังคงอยู่ในระดับปำนกลำง (  = 3.31) รองลงมำคือด้ำนกำรน ำองค์กรและกำรก ำกับมหำวิทยำลัย และด้ำน
ควำมร่วมมือของมหำวิทยำลัยเพ่ือกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ (  = 3.19) ส่วนด้ำนกำรวัดผลกระทบของ
มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำรมีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด (  = 2.73) 
 ควำมต้องกำรจ ำเป็นของมหำวิทยำลัยวิจัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำรในภำพรวม มีพิสัย
ของดัชนีควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยวิจัยสู่มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำรมีค่ำระหว่ำง 0.30 
– 0.44 เมื่อพิจำรณำในแต่ละด้ำน พบว่ำ มหำวิทยำลัยวิจัยมีควำมต้องกำรจ ำเป็นต้องพัฒนำใน 4 ด้ำนจำก 8 
ด้ำน เรียงล ำดับจำกมำกไปน้อย คือ ล ำดับที่ 1 ด้ำนกำรวัดผลกระทบของมหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร มีค่ำ 
PNImodified = 0.44 ล ำดับที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำร 
มีค่ำ PNImodified = 0.38 และล ำดับที่ 3 มี 2 ด้ำน คือ ด้ำนควำมสำมำรถขององค์กร และด้ำนควำมร่วมมือของ
มหำวิทยำลัยเพื่อกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ มีค่ำ PNImodified = 0.35 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยวิจัยสู่มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร ได้แก่ (1) 
กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำร: กำรจัดหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน และกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำ
ควำมเป็นผู้ประกอบกำร สร้ำงเส้นทำงกำรประกอบอำชีพและกำรเป็นผู้ประกอบกำรให้แก่นิสิตนักศึกษำ (2) 
กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ: กำรพัฒนำประชำคมของมหำวิทยำลัยให้มีควำมเข้ำใจแนวคิด กำรด ำเนินงำน และ
คุณค่ำของมหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำรในทิศทำงเดียวกัน  (3) มีต้นแบบ: กำรน ำต้นแบบกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำรและระบบนิเวศนวัตกรรมที่ประสบควำมส ำเร็จมำประยุกต์ใช้ (4) ควำมร่วมมือ
ภำยใน: กำรสร้ำงควำมร่วมมือภำยในมหำวิทยำลัยเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม เพ่ือ
สร้ำงคุณค่ำในกำรด ำเนินพันธกิจของมหำวิทยำลัยร่วมกัน (5) ควำมร่วมมือภำยนอก: กำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย ทั้งภำครัฐและภำคธุรกิจอุตสำหกรรม เพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ กำรวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรม เพ่ือสร้ำงคุณค่ำร่วมกันในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  (6) วัฒนธรรมองค์กรเชิง
ประกอบกำร: กำรมีวัฒนธรรมองค์กรเชิงประกอบกำร ที่น ำกระบวนกำรคิดแบบผู้ประกอบกำรมำใช้เป็นฐำน
ในกำรด ำเนินพันธกิจ เน้นควำมเป็นอิสระ ยืดหยุ่น สร้ำงสรรค์ กล้ำเสี่ยง และยอมรับควำมล้มเหลวได้ (7) กำร
วิจัยเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรทำงสังคมและเศรษฐกิจ: กำรน ำปัญหำและควำมต้องกำรทำงสังคมและ
เศรษฐกิจจำกภำคธุรกิจอุตสำหกรรมและภำครัฐมำเป็นฐำนคิดส ำคัญในกำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรวิจัย  (8) 
กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ: กำรมกีฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหำวิทยำลัยและของรัฐบำลต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนระบบกำรพัฒนำนวัตกรรมและกำรสร้ำงธุรกิจในมหำวิทยำลัย  และ (9) โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ:  กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงกำยภำพและทำงสำรสนเทศเพ่ือส่งเสริมให้เกิดระบบ
นิเวศนวัตกรรมและสังคมผู้ประกอบกำรในมหำวิทยำลัย 

ส่วนที่ 3 ยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัยวิจัยสู่มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร  “ประเด็น
ยุทธศำสตร์ : E P I C” มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
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วิสัยทัศน์ เป็นมหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำรที่สร้ำงคุณค่ำ มูลค่ำ และผลกระทบเชิงสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้ำงกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำภำวะผู้ประกอบกำร (Entrepreneurship 
Education) มีเป้ำประสงค์ คือ (1) เพ่ือสร้ำงบัณฑิตให้มีกระบวนกำรคิดและทักษะแบบผู้ประกอบกำร มี
ประสบกำรณ์ทำงธุรกิจที่สำมำรถแข่งขันในตลำดแรงงำนและตลำดธุรกิจ (2) เพ่ือสร้ำงหลักสูตรและกิจกรรม
กำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำภำวะผู้ประกอบกำรที่บูรณำกำรองค์ควำมรู้และแนวปฏิบัติด้ำนกำรประกอบกำรตั้งแต่
ระดับสำขำวิชำ ภำควิชำ คณะ และมหำวิทยำลัย (3) เพ่ือเสริมสร้ำงกระบวนกำรคิดและทักษะแบบ
ผู้ประกอบกำร และธุรกิจเกิดใหม่ในสังคมไทย และ (4) เพ่ือสืบสำน สร้ำงสรรค์ และต่อยอดศิลปวัฒนธรรม
ไทยสู่นวัตกรรมและธุรกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ระดับสำกล 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำหลักสูตร รำยวิชำ กำรเรียนกำรสอนที่มุ่งผลลัพธ์ในระดับปริญญำบัณฑิตและ
บัณฑิตศึกษำเพ่ือพัฒนำกระบวนกำรคิด กลุ่มทักษะแบบผู้ประกอบกำร และประสบกำรณ์ทำงธุรกิจระดับโลก 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำหลักสูตรและรำยวิชำแบบสหวิทยำกำร (Interdisciplinary) เพ่ือพัฒนำนวัตกรรม
และธุรกิจเกิดใหม่ท่ีเกี่ยวกับอุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้ำงเสริมกิจกรรมเรียนรู้เพ่ือเตรียมนิสิตนักศึกษำให้สำมำรถแข่งขันในตลำดแรงงำน
และตลำดธุรกิจระดับชำติและนำนำชำติ 

กลยุทธ์ที่ 4 ผลักดันให้ภำคเอกชนเข้ำมำมีบทบำทในกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำภำวะ
ผู้ประกอบกำร 

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำระบบกำรติดตำมและประเมินควำมยั่งยืนของธุรกิจของบัณฑิต/ศิษย์เก่ำ 
กลยุทธ์ที่ 6 สร้ำงเสริมกำรพัฒนำกระบวนกำรคิดทักษะแบบผู้ประกอบกำร และธุรกิจเกิดใหม่แก่

สังคมไทย 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมโดยใช้ศิลปะและวัฒนธรรมไทยมำสร้ำงสรรค์ -ต่อ

ยอด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้ำงหุ้นส่วนแห่งคุณค่ำร่วม (Shared Value Partnership) มีเป้ำประสงค์ 

คือ (1) เพ่ือสร้ำงพันธมิตรควำมร่วมมือเพ่ือสร้ำงคุณค่ำเชิงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในระดับชำติถึง
ระดับโลก (2) เพ่ือสร้ำงระบบห่วงโซ่มูลค่ำด้ำนกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและธุรกิจเกิดใหม่ที่มีศักยภำพสูงของ
ประเทศ (3) เพ่ือสร้ำงระบบนิเวศแห่งกำรแบ่งปัน (Sharing) ทำงปัญญำและทรัพยำกรของประเทศอย่ำงมี
ประสิทธิภำพประสิทธิผล และ (4) เพ่ือสร้ำงมูลค่ำและคุณค่ำผลงำนวิจัยและนวัตกรรมตำมทิศทำงกำรพัฒนำ
สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศและโลก 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงควำมร่วมมือแบบสำมประสำน (Triple Helix) เพ่ือเป็นรำกฐำนของชำติในกำรสร้ำง
คุณค่ำเชิงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในระดับชำติถึงระดับโลก 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงเครือข่ำยพันธมิตรมหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรกับมหำวิทยำลัยชั้นน ำ
ทั้งในระดับชำติถึงระดับโลก 

กลยุทธ์ที่ 3 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีไปยังองค์กรภำยนอกเพ่ือต่อยอดสู่นวัตกรรมกำร
แก้ไขปัญหำสังคมและใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกำรวิจัยแบบบูรณำกำรข้ำมศำสตร์ข้ำมองค์กรเพ่ือสร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำเพ่ิม
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ* 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้ำงระบบนิเวศและนวัตกรรมผู้ประกอบกำร (Ecosystem & 
Entrepreneurial Innovation) มีเป้ำประสงค์ คือ เพ่ือสร้ำงควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
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ที่สำมำรถกระตุ้นกระบวนกำรสร้ำงนวัตกรรมและกำรเกิดผู้ประกอบกำรในมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำสถำนที่และอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมและธุรกิจเกิดใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมและธุรกิจเกิดใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบกำรเงินเพ่ือกำรลงทุนในนวัตกรรมและธุรกิจเกิดใหม่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้ำงวัฒนธรรมแห่งองค์กรเชิงประกอบกำร (Entrepreneurial 

Organization Culture) มีเป้ำประสงค์ คือ (1) เพ่ือปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งองค์กรเชิงประกอบกำรให้เกิดขึ้นใน
มหำวิทยำลัย (2) เพ่ือเพ่ือปรับโครงสร้ำงองค์กรให้มีควำมทันสมัย มุ่งแสวงหำโอกำสใหม่และท้ำทำย
ควำมสำมำรถขององค์กร  (3) เพ่ือวำงระบบติดตำมและประเมินผลพันธกิจมหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำรที่
กระตุ้นกำรสร้ำงผลกระทบเชิงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 1 แสดงวิสัยทัศน์สู่องค์กรเชิงประกอบกำร 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำกลไกสื่อสำรเชิงรุกเพ่ือเผยแพร่แผนงำน-ผลงำนของมหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร 
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรงำนให้มีควำมเป็นอิสระ คล่องตัว สร้ำงสรรค์ แสวงหำ

โอกำสและยอมรับควำมเสี่ยง 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำกลไกกำรได้มำและพัฒนำบุคลำกรที่มีควำมเป็นผู้ประกอบกำรและมีศักยภำพสูง 
กลยุทธ์ที่ 5 ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำนวัตกรรม กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้

และเทคโนโลยี และกำรพัฒนำธุรกิจเกิดใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำระบบติดตำมและประเมินผลกระทบของกำรเป็นมหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร 
จำกกำรจัดท ำยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัยวิจัยสู่มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร  สำมำรถ

น ำเสนอได้ดังภำพที่ 1 
 
สรุป 

ผลกำรสรุปข้อมูลจำกกำรศึกษำวิจัยเรื่อง “ยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัยวิจัยสู่มหำวิทยำลัยเชิง
ประกอบกำร” สำมำรถสรุปผลกำรวิจัยได้ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์สร้ำงกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำภำวะผู้ประกอบกำร (Entrepreneurship Education) เน้นกำร
พัฒนำบัณฑิตให้มีกระบวนกำรคิดและทักษะแบบผู้ประกอบกำร ผ่ำนกำรพัฒนำหลักสูตร รำยวิชำ กำรจัดกำร
เรียนกำรสอน และกิจกรรมกำรเรียนรู้ต่ำงๆในทุกระดับของมหำวิทยำลัย โดยบูรณำกำรองค์ควำมรู้ทำง
วิชำกำรและแนวปฏิบัติด้ำนกำรประกอบกำรแบบสหวิทยำกำรเพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและ
พัฒนำนวัตกรรมและธุรกิจเกิดใหม่ 

ยุทธศำสตร์สร้ำงหุ้นส่วนแห่งคุณค่ำร่วม (Shared Value Partnership) เน้นกำรสร้ำงหุ้นส่วนกับ
ภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมเพ่ือร่วมสร้ำงนวัตกรรมที่มีคุณค่ำต่อสังคมและเศรษฐกิจ กำรเกิด
ห่วงโซ่มูลค่ำในกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและธุรกิจเกิดใหม่ของที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศ
และโลก  

ยุทธศำสตร์สร้ำงระบบนิเวศและนวัตกรรมผู้ประกอบกำร (Ecosystem & Entrepreneurial 
Innovation) เน้นกำรสร้ำงควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่สำมำรถกระตุ้นกระบวนกำร
สร้ำงนวัตกรรมและกำรเกิดผู้ประกอบกำรในมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
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ยุทธศำสตร์สร้ำงวัฒนธรรมแห่งองค์กรเชิงประกอบกำร  (Entrepreneurial Organization Culture) 
เน้นกำรปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งองค์กรเชิงประกอบกำรให้เกิดขึ้นภำยในมหำวิทยำลัย กำรปรับโครงสร้ำงองค์กร
ให้มีควำมทันสมัย มุ่งแสวงหำโอกำสและท้ำทำยควำมสำมำรถขององค์กรในปัจจุบันและอนำคต 
 

 
 
ภาพที่ 1: ยุทธศำสตร์เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัยวิจัยสู่มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลกำรวิจัยพบว่ำ สภำพปัจจุบันด้ำนกำรสร้ำงคุณค่ำของมหำวิทยำลัยมีค่ำเฉลี่ยมำกที่สุด ข้อค้นพบนี้

แสดงให้เห็นว่ำ โครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติเป็นกลไกหนึ่งที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกำร
ยกระดับคุณภำพผลผลิตเพ่ือให้มหำวิทยำลัยสร้ำงคุณค่ำต่อสังคมและเศรษฐกิจได้ สอดคล้องกับ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (2553) ที่ระบุว่ำ เป้ำหมำยของโครงกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยแห่งชำติ คือ กำรมุ่ง
ให้มหำวิทยำลัยวิจัยสำมำรถผลิตผลงำนวิจัยและบัณฑิตที่มีศักยภำพสูง เป็นฐำนของกำรพัฒนำภำคกำรผลิต 
เศรษฐกิจ และสังคมเพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรศึกษำในระดับภูมิภำค และมีขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันที่สูงขึ้น  

2. ผลกำรวิจัยพบว่ำ ควำมต้องกำรจ ำเป็นด้ำนกำรวัดผลกระทบของมหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำรมีค่ำ
มำกที่สุด โดยเฉพำะกำรวัดผลกระทบของมหำวิทยำลัยที่เกิดขึ้นจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้
เพ่ือพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำร แสดงให้เห็นว่ำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ เพ่ือพัฒนำควำม
เป็นผู้ประกอบกำรนั้นควรต้องมีกำรเพ่ิมตัวชี้วัดในเชิงผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นจำกกระบวนกำรพัฒนำ
ควำมเป็นผู้ประกอบกำรด้วย ไม่ว่ำจะเป็นนวัตกรรมที่นิสิตนักศึกษำหรือบัณฑิตพัฒนำขึ้นแล้วสำมำรถสร้ำง
ผลกระทบเชิงสังคมและเศรษฐกิจ ธุรกิจเกิดใหม่ที่นิสิตนักศึกษำหรือบัณฑิตพัฒนำขึ้นแล้วสำมำรถสร้ำง
ผลกระทบเชิงสังคมและเศรษฐกิจ กำรจ้ำงงำนที่เกิดขึ้นจำกธุรกิจเกิดใหม่ที่นิสิตนักศึกษำหรือบัณฑิตพัฒนำขึ้น 
เป็นต้น สอดคล้องกับ OECD and European Commission (2012) และ NCEE (2016) ที่ระบุว่ำ 
มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำรต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรวัดผลกระทบของกำรด ำเนินพันธกิจ (Measuring the 
impact) มหำวิทยำลัยต้องตั้งค ำถำมว่ำมีวิธีกำรอย่ำงไรในกำรพยำยำมท ำให้เกิดผลกระทบจำกผลลัพธ์จำกกำร
ด ำเนินงำน ซึ่งกำรวัดผลกระทบควรยึดหลักกำรที่ว่ำ "จะวัดที่ไหน (Where)" มำกกว่ำ “จะวัดอะไร (What)” 

3. กำรวิเครำะห์ปัจจัยควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยวิจัยสู่มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำรพบว่ำ 
มีประเด็นปัจจัยควำมส ำเร็จที่สอดคล้องกับผลกำรศึกษำควำมต้องกำรจ ำเป็นของมหำวิทยำลัยวิจัย ไม่ว่ำจะ
เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำร ควำมสำมำรถขององค์กร และ
ควำมร่วมมือของมหำวิทยำลัยเพื่อกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้  ข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่ำ ปัจจุบันมหำวิทยำลัย
วิจัยยังคงจ ำเป็นต้องพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรในด้ำนต่ำงๆทั้งที่เป็นพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย และกำร
สนับสนุนประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยเพ่ิมมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้พบข้อสังเกตว่ำมี
ประเด็นปัจจัยควำมส ำเร็จบำงประกำรเพ่ิมเติมจำกผลกำรศึกษำควำมต้องกำรจ ำเป็น ได้แก่ กำรพัฒนำ
ประชำคมของมหำวิทยำลัยให้มีควำมเข้ำใจแนวคิด กำรด ำเนินงำน และคุณค่ำของมหำวิทยำลัยเชิง
ประกอบกำรในทิศทำงเดียวกัน และกำรมีวัฒนธรรมองค์กรเชิงประกอบกำร ที่น ำกระบวนกำรคิดแบบ
ผู้ประกอบกำรมำใช้เป็นฐำนในกำรด ำเนินพันธกิจ เน้นควำมเป็นอิสระ ยืดหยุ่น สร้ำงสรรค์ กล้ำเสี่ยง และ
ยอมรับควำมล้มเหลวได้ ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ Clark (1998) ที่กล่ำวว่ำปัจจัยส ำคัญสอง
ประกำรของกำรปรับเปลี่ยนสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร ประกำรแรก คือ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย (Strengthened steering core) โดยมหำวิทยำลัยต้องมีกำรบริหำรงำนด้วย
ควำมคล่องตัว เป็นพลวัตร ลดควำมเป็นองค์กรรำชกำร มีควำมเด็ดขำดในกำรตัดสินใจ และท ำงำนร่วมกัน
อย่ำงเป็นองค์คณะในมหำวิทยำลัย เพ่ือให้เกิดคุณค่ำใหม่ทำงกำรบริหำรจัดกำรควบคู่กับควำมเป็นวิชำกำร 
ประกำรที่สอง คือ บูรณำกำรวัฒนธรรมเชิงประกอบกำรภำยในมหำวิทยำลัย (Integrated entrepreneurial 
culture) โดยมหำวิทยำลัยต้องปรับวัฒนธรรมองค์กรให้สำมำรถยอมรับกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆที่เกิดขึ้น และ
เปรียบมหำวิทยำลัยเสมือนเป็นบริษัทหนึ่งในอุตสำหกรรมไฮเทคที่มีควำมคล่องตัว และตอบสนองกำร
เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงรวดเร็วทันกำรณ์ และในผลกำรวิจัยของ Aranha and Garcia (2014) ที่พบว่ำ 
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วัฒนธรรมเชิงประกอบกำรของมหำวิทยำลัยจะเกิดขึ้นได้จำกกำรสร้ำงควำมตระหนักและรับรู้ของคณำจำรย์
และบุคลำกรเกี่ยวกับแนวคิดของมหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร และกำรสร้ำงยุทธศำสตร์เพ่ือกระตุ้นควำมเป็น
ผู้ประกอบกำรให้เกิดขึ้นในมหำวิทยำลัย ดังนั้น มหำวิทยำลัยจ ำเป็นต้องสร้ำงวัฒนธรรม “กล้ำเสี่ยง” ใน
มหำวิทยำลัยเพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำรค้นคว้ำ ทดลอง สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ ไม่ว่ำจะเป็น หลักสูตร กำรเรียนกำร
สอน กำรวิจัย กำรบริกำรสังคม กิจกรรมต่ำงๆ  

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยวิจัยสู่มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร ประกอบด้วย 4 ยุทธศำสตร์ 
โดยอภิปรำยตำมรำยประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

4.1 ยุทธศำสตร์สร้ำงกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำภำวะผู้ประกอบกำร (Entrepreneurship Education) 
เน้นกำรพัฒนำบัณฑิตให้มีกระบวนกำรคิดและทักษะแบบผู้ประกอบกำร ผ่ำนกำรพัฒนำหลักสูตร รำยวิชำ 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมกำรเรียนรู้ต่ำงๆในทุกระดับของมหำวิทยำลัย โดยบูรณำกำรองค์ควำมรู้
ทำงวิชำกำรและแนวปฏิบัติด้ำนกำรประกอบกำรแบบสหวิทยำกำรเพ่ือสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและ
พัฒนำนวัตกรรมและธุรกิจเกิดใหม่  สอดคล้องกับ Clark (1998) ที่กล่ำวว่ำ กำรปรับเปลี่ยนสู่มหำวิทยำลัยเชิง
ประกอบกำรนั้นมหำวิทยำลัยจ ำเป็นต้องกระตุ้นดินแดนหัวใจทำงวิชำกำร (Academic Heartland) เนื่องจำก
วิชำกำรคือรำกฐำนส ำคัญของระบบมหำวิทยำลัย โดยกำรพัฒนำหลักสูตร งำนวิชำกำร กำรวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรมให้เกิดกระบวนกำรพัฒนำควำมเป็นผู้ประกอบกำรขึ้น นอกจำกนี้ยังสอดคล้องกับ  Etzkowitz 
(2013); Gibb (2013); NCEE (2013); HEInnovate (2014) และ Etzkowitz (2015) ที่พบว่ำ มหำวิทยำลัย
เชิงประกอบกำรเป็นมหำวิทยำลัยที่มีระบบกำรจัดกำรศึกษำรูปแบบใหม่ของสถำบันอุดมศึกษำ ที่เน้นกำรบูร
ณำกำรพันธกิจกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย บูรณำกำรองค์ควำมรู้หลำกหลำยสำขำวิชำแบบสห
วิทยำกำรของสำขำวิชำดั้งเดิมกับสำขำวิชำใหม่ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำ
รูปแบบใหม่นี้ เพ่ือมุ่งพัฒนำคนที่มีกระบวนกำรคิด ทักษะ พฤติกรรม และควำมสำมำรถแบบผู้ประกอบกำร ที่
สำมำรถรับมือกับสภำพแวดล้อมที่ไม่สำมำรถคำดเดำได้ในอนำคต ผ่ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกำร
เรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่ำงๆ และให้อ ำนำจ (Empower) ในกำรค้นคว้ำ
ทดลอง ควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรพัฒนำนวัตกรรม เพ่ือแก้ไขสภำพแวดล้อมทำงสังคมและสร้ำงคุณค่ำแก่
สำธำรณะมำกยิ่งขึ้น  

4.2 ยุทธศำสตร์สร้ำงหุ้นส่วนแห่งคุณค่ำร่วม (Shared Value Partnership) เน้นกำรสร้ำงหุ้นส่วน
กับภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมเพ่ือร่วมสร้ำงนวัตกรรมที่มีคุณค่ำต่อสังคมและเศรษฐกิจ กำรเกิด
ห่วงโซ่มูลค่ำในกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและธุรกิจเกิดใหม่ของที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำของประเทศ
และโลก สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ Aranha and Garcia (2014) ที่พบว่ำ มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร
ควรสร้ำงและส่งมอบคุณค่ำทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรและ
แก้ไขปัญหำโดยกำรสร้ำงคุณค่ำร่วม (Creating Shared Value: CSV) โดยปฏิบัติงำนร่วมกับหน่วยงำนภำยใน
และองค์กรภำยนอก  

4.3 ยุทธศำสตร์สร้ำงระบบนิเวศและนวัตกรรมผู้ประกอบกำร (Ecosystem & Entrepreneurial 
Innovation) เน้นกำรสร้ำงควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่สำมำรถกระตุ้นกระบวนกำร
สร้ำงนวัตกรรมและกำรเกิดผู้ประกอบกำรในมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล สอดคล้องกับ
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำรในต่ำงประเทศคือ University of Oxford University of 
Leeds MIT NUS และ Stanford University ที่ได้พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและทรัพยำกรของมหำวิทยำลัยให้
เอ้ือต่อกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมและกำรธุรกิจเกิดใหม่ อำทิ กำรจัดตั้ง
หน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรผลงำนวิจัยและทรัพย์สินทำงปัญญำของมหำวิทยำลัย หน่วยงำนบริกำรให้
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ค ำปรึกษำทำงวิชำกำรและกำรประกอบธุรกิจ  หน่วยงำนสนับสนุนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีออกสู่ภำยนอกใน
ระดับประเทศและต่ำงประเทศ หน่วยงำนส่งเสริมกำรลงทุนและต่อยอดนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์และบริกำรเชิง
พำณิชย์  

4.4 ยุทธศำสตร์สร้ำงวัฒนธรรมแห่งองค์กรเชิงประกอบกำร  (Entrepreneurial Organization 
Culture) เน้นกำรปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งองค์กรเชิงประกอบกำรให้เกิดขึ้นภำยในมหำวิทยำลัย กำรปรับ
โครงสร้ำงองค์กรให้มีควำมทันสมัย มุ่งแสวงหำโอกำสและท้ำทำยควำมสำมำรถขององค์กรในปัจจุบันและ
อนำคต ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ Meta Profiling (2013) ที่พบว่ำ กำรพัฒนำให้องค์กรเข้ำสู่วัฏจักร
กำรเจริญเติบโต (Growth) ภำยใต้สภำวกำรณ์ของโลกปัจจุบันและอนำคต องค์กรต้องสร้ำงวัฒนธรรมของ
องค์กรเชิงประกอบกำรขึ้น  ประกอบด้วย 1) กำรปรับวัฒนธรรมองค์กรที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
สร้ำงพฤติกรรมและจิตวิญญำณควำมเป็นผู้ประกอบกำร โดยผู้น ำต้องสื่อสำรให้เกิดปฏิสัมพันธ์ของบุคลำกรทุก
ระดับในองค์กรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 2) กำรปรับโครงสร้ำงองค์กรให้เกิดควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร แบ่งกลุ่ม/สำยงำนที่เกี่ยวข้องกัน และก ำหนดสำยกำรบังคับบัญชำและกำรควบคุมอย่ำงเหมำะสม 
นอกจำกนั้นยังสอดคล้องกับผลกำรวิจัยของ Thorp and Goldstein (2010) และ Aranha and Garcia 
(2014) ที่พบว่ำ มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำรต้องให้ควำมส ำคัญกับวัฒนธรรมเหนือกว่ำโครงสร้ำงกำรบริหำร
เพ่ือปรับปรุงกลไกกำรบริหำรงำนที่เป็นอุปสรรคของโครงสร้ำงกำรบริหำรแบบรำชกำรเดิมให้มีควำมทันสมัย 
ยอมรับควำมล้มเหลวเพ่ือแสวงหำโอกำสใหม่ๆในกำรสร้ำงผลกระทบของมหำวิทยำลัย และกำรสร้ำง
ยุทธศำสตร์เพ่ือกระตุ้นควำมเป็นผู้ประกอบกำรให้เกิดขึ้นในมหำวิทยำลัย อีกทั้งยุทธศำสตร์ยังเน้นกำรวำง
ระบบติดตำมและประเมินผลพันธกิจของมหำวิทยำลัยที่กระตุ้นกำรสร้ำงผลกระทบเชิงสังคมและเศรษฐกิจ
อย่ำงเป็นระบบและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ OECD (2012) และ NCEE (2016) ที่เสนอว่ำ มหำวิทยำลัยควรมี
ระบบติดตำมและประเมินผลกระทบที่เป็นกลไกในกำรส ำรวจสภำพแวดล้อมภำยในมหำวิทยำลัย และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินพันธกิจเพ่ือกระตุ้นกำรสร้ำงผลกระทบเชิงสังคมและเศรษฐกิจที่ยั่งยืน  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะส ำหรับมหำวิทยำลัยวิจัยและมหำวิทยำลัยที่ต้องกำรพัฒนำสู่มหำวิทยำลัยเชิง
ประกอบกำร ดังนี้ 

1.1 ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยควรเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ กล้ำที่จะปฏิรูประบบ
บริหำรมหำวิทยำลัยที่ไม่คล่องตัวและขำดควำมเป็นอิสระดังที่เป็นอยู่เดิม สู่องค์กรที่แสวงหำโอกำสและท้ำทำย
ควำมสำมำรถขององค์กรอยู่ตลอดเวลำ โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติงำนที่ชัดเจน 
ยืดหยุ่นได้ตำมสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงเหมำะสม ถ่ำยทอดและสื่อสำรนโยบำยไปยังประชำคม
ภำยในมหำวิทยำลัยอย่ำงทั่วถึงและต่อเนื่อง อำศัยกลไกจำกสภำมหำวิทยำลัย คณะ ภำควิชำ สำขำวิชำ และ
ตัวบุคคล เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจและควำมตระหนักถึงวิสัยทัศน์ที่มหำวิทยำลัยต้องกำรจะเป็นในทิศทำง
เดียวกันเพ่ือร่วมขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยวิจัยสู่มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำร 

1.2 มหำวิทยำลัยวิจัยควรก ำหนดคุณลักษณะและผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษำให้มีควำมรู้ 
ทักษะ และกระบวนกำรคิดแบบผู้ประกอบกำร เช่น ควำมรู้ในศำสตร์สำขำวิชำต่ำงๆ ทักษะควำมคิด
สร้ำงสรรค์และนวัตกรรม ทักษะสำรสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะกำรสื่อสำร ทักษะกำรท ำงำนเป็นทีม
และภำวะผู้น ำ รวมทั้งทักษะอำชีพและกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะกำรตัดสินใจและเผชิญควำมเสี่ยง เป็นต้น 
เพ่ือเสริมสร้ำงให้เกิดทรัพยำกรมนุษย์ที่มีศักยภำพสูงและเกิดผลงำนวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อมระดับประเทศและโลก  
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1.3 ควรมีหลักสูตรที่นิสิตนักศึกษำสำมำรถออกแบบหลักสูตรของตนเองได้ (On Demand) โดย
สำมำรถเรียนข้ำมสำขำวิชำภำยในคณะ ระหว่ำงคณะในมหำวิทยำลัย จนกระทั่งระหว่ำงมหำวิทยำลัยใน
รำยวิชำที่ต้องกำรน ำมำใช้ส ำหรับกำรพัฒนำตนเองหรือพัฒนำเป็นธุรกิจได้ และควรมีกำรพัฒนำหลักสูตรและ
รำยวิชำแบบสหวิทยำกำร (Interdisciplinary) เพ่ือให้เกิดกำรศึกษำและกำรวิจัยเชิงลึก ซับซ้อน อันจะน ำมำสู่
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับสำขำวิชำที่มหำวิทยำลัยแต่ละแห่งมีศักยภำพ โดดเด่น อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
อุตสำหกรรมเป้ำหมำยของประเทศ  

1.4 ควรมีกำรพัฒนำระบบติดตำมและประเมินผลกระทบที่เกิดจำกกำรพัฒนำนวัตกรรมและธุรกิจ
เกิดใหม่ที่พัฒนำหรือบ่มเพำะขึ้นในมหำวิทยำลัย หรือน ำตัวชี้วัดที่ส ำคัญในระดับประเทศและโลกมำใช้เป็น
กรอบ เช่น กำรจ้ำงงำนที่เกิดขึ้นจำกธุรกิจที่บ่มเพำะขึ้นในมหำวิทยำลัย กำรแก้ไขปัญหำสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นรูปธรรม ศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกิจของประเทศ เป็นต้น  

1.5 ควรส่งเสริมกำรสร้ำงหุ้นส่วนควำมร่วมมือของมหำวิทยำลัยแบบสำมประสำน (Triple Helix) 
ร่วมกับภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคมเพ่ือสร้ำงรำกฐำนของชำติในกำรพัฒนำคนและนวัตกรรมที่มี
คุณค่ำเชิงสังคมและเศรษฐกิจ โดยจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำคนให้มีควำมเป็นผู้ประกอบกำรและมีศักยภำพ
ในกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม เช่น กำรจัดอบรมสัมมนำ ประชุมวิชำกำร เวทีน ำเสนอแผนธุรกิจนวัตกรรม
เพ่ือขอสนับสนุนกำรลงทุน กำรประกวดผลงำนนวัตกรรมและธุรกิจนวัตกรรม เป็นต้น กำรร่วมถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้และเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและควำมเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐำนรำก 

1.6 ควรน ำยุทธศำสตร์สร้ำงระบบนิเวศและนวัตกรรมผู้ประกอบกำร (Ecosystem & Entrepreneurial 
Innovation) ที่ค้นพบจำกกำรวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ โดยลงทุนพัฒนำหรือปรับปรุงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สถำนที่ 
และอุปกรณ์ส ำหรับสนับสนุนควำมคิดสร้ำงสรรค์ ค้นคว้ำ ทดลองผลงำนวิจัยเพ่ือต่อยอดเป็นธุรกิจทั้งในระดับ
ส่วนกลำงและภำยในคณะต่ำงๆ พัฒนำระบบสำรสนเทศและเทคโนโลยีด้ำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) จัด
ให้มีผู้เชี่ยวชำญจำกภำครัฐ ภำคเอกชน และผู้ประกอบกำรธุรกิจเข้ำมำเป็นที่ปรึกษำ (Mentor) ใน
มหำวิทยำลัย และสร้ำงระบบสนับสนุน/อ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรเงินเพ่ือกำรลงทุนในโครงกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและธุรกิจเกิดใหม่จำกนักลงทุนและสถำบันกำรเงิน 

1.7 ควรปรับโครงสร้ำงองค์กรให้ทันสมัย กระชับ คล่องตัว สร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งแสวงหำ
โอกำสใหม่ ท้ำทำยควำมสำมำรถของทีมงำน มีกำรสรรหำและพัฒนำบุคลำกรที่มีควำมรู้ ทักษะ ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ และแสวงหำโอกำสในกำรพัฒนำและแก้ไขปัญหำของมหำวิทยำลัย รวมทั้งขจัด/หลีกเลี่ยงปัญหำ
และอุปสรรคที่เกิดจำกระบบบริหำรงำนแบบรำชกำรที่เป็นอยู่เดิมของมหำวิทยำลัย อำทิ กฎระเบียบต่ำงๆ 
กำรเงินและงบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรมอบอ ำนำจในกำรตัดสินใจของผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย 

2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีกำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำสู่มหำวิทยำลัยเชิงประกอบกำรกับสถำบันอุดมศึกษำกลุ่ม

อ่ืนๆ เช่น มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล มหำวิทยำลัยรำชภัฏ มหำวิทยำลัยเอกชน และมหำวิทย ำลัย
บรรษัท เป็นต้น เพ่ือเป็นแนวทำงให้แก่สถำบันอุดมศึกษำทั้งระบบ 

2.2 ควรมีกำรพัฒนำรูปแบบควำมร่วมมือแบบสำมประสำน (Triple Helix) ระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับ
ภำครัฐและภำคเอกชน/ภำคประชำสังคมเพ่ือพัฒนำกลไกกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยีของประเทศ 
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2.3 ควรมีกำรพัฒนำต้นแบบหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบสหวิทยำกำร (Interdisciplinary) 
ภำยในมหำวิทยำลัย/ระหว่ำงมหำวิทยำลัยเพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมและธุรกิจเกิดใหม่ของนิสิต
นักศึกษำ 

2.4 ควรมีกำรศึกษำรูปแบบและกลยุทธ์กำรพัฒนำภำวะผู้ประกอบกำรในศตวรรษที่ 21 ส ำหรับนิสิต
นักศึกษำทั้งในระดับปริญญำบัณฑิตและบัณฑิตศึกษำ 
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摘要 

教师专业发展是当前教育改革实践中的一个具有重大学术价值和现实意义的课题。通

过考察和访谈我们发现，泰国汉语教师发展的现状尚存三大问题，即 1）泰国汉语教育体

系的制约；2）师资素质的提高受限；3）教师与教育单位的支持及合作交流的薄弱等方面

约束了汉语教师专业发展的途径。为解决泰国汉语教师专业发展的问题，本文尝试对反思

性教学作一浅析，认为教师的专业发展是教师培训的深化和提高，有助于我们深入认识教

学实践活动。反思性教学也应成为实现教师的专业发展的一个重要途径，因而提出了反思

性教学对泰国汉语教师专业发展的几点启示。 

关键词：泰国汉语教师  专业发展  途径  反思性教学 
 

ABSTRACT 

Teacher professional development is a subject of great academic value and 
practical significance in the current educational reform practice. Through investigation 
and interviews, we find that there are three major problems in the development of 
Chinese teachers in Thailand. That is, 1) the restriction of Thai Chinese education system; 
2) the improvement of teachers' quality; 3) the weak support and cooperation between 
teachers and educational units restrict the ways of Chinese teachers' professional 
development. In order to solve the problem of Chinese teachers' professional 
development in Thailand, this paper attempts to make a brief analysis of reflective 
teaching, and holds that teachers' professional development is the deepening and 
improvement of teachers' training, which is helpful for us to deeply understand the 
practical activities of teaching. Reflective teaching should also become an important way 
to realize the professional development of teachers, so this paper puts forward some 
enlightenment of reflective teaching to the professional development of Chinese 
teachers in Thailand. 
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Keywords:  Chinese teachers in Thailand, professional development, ways, reflective 
teaching 

 
引言 

教师专业发展是指教师在教育理念、教学态度、知识涵养和教学技能等方面不断成长

的过程。在外语教学文献中，关于外语教师的专业发展与一般意义上的教师专业发展有着

基本相同的解析。相同点指的是以知识、技能、理念、态度和情意等专业素质的提高和完

善为基础的专业成长，也就是一个从非专业人员到专业人员的专业成长的过程。与外语教

师专业发展不同的是它强调目的语知识和交际能力有机结合，并强化综合运用语言知识和

实践培养的提升。总体而言，关于外语教师专业发展的内涵研究核心已从教师群体的被动

专业化转移到教师个体主动地寻求专业发展，教师个体内在的能动性越来越被重视。然而

“教师发展”主要是指教师在知识能力、经验以及教学态度上不断成长的过程。换而言

之，专业知识、技能的更新与进步仍然是外语教师专业发展的核心内容，但很少有研究提

到教师专业发展中专业态度和动机、自我专业发展需要、意识等方面。 

本文认为，如果说，“教师教育”是一种自上而下的方式；而“教师发展”是一种自

下而上的发展方式，那么教师发展更应当将教师态度和意识的提升与发展纳入教师专业发

展的核心。因为只有通过提升或改变意识才能促成真正意义的改变和发展。笔者在相关文

献中选出“反思性教学”（reflective teaching）这种教师专业发展途径来进行探讨。

另外，目前泰国将全面推行“泰国 4.0”经济发展战略推动高校创新体系建设和综合改

革，强调学生实践能力的培养，特别是综合运用专业知识、认识、分析和解决现实的问

题，并强化创新精神。为了建立合作交流，应具备专业学科的知识、语言交际的能力等方

面有机结合。这是我们应紧急进行教学改革的重要任务。因此，“教师”在教学中起着主

导的作用，教师的专业发展直接影响教学的效率，本文将从教师专业发展途径的概念、反

思性教学的概念、反思性教学的主要特点以及对泰国汉语教师专业发展的情况进行探讨，

并且提出“反思性教学”对泰国的汉语教师专业发展的启示等。 

 

文献综述 

一、泰国的教师专业发展的研究 

 2015 年泰国促进教师专业和专业机构，以其建立教师专业组织，指导和推进职业教育

加入东盟和国际教师委员会（2014-2017 年）（泰文全名：“แนวทางการขับเคลื่อนวิชาชีพครูและองคก์รวชิาชีพ
สู่อาเซียนและนานาชาติของครุุสภา (พ.ศ. 2557-2560)”）①，该框架涉及五个方面，即 1）教育专业标准，

2）注册与专业证书，3）教育专业发展与教育专业人员，4）称赞专业和教育专业人员，

5）提高人才培养及专业理事会。其中的第五条，指发展人才的专业机构，包括为迎接加

入东盟共同体而准备提高人才的语言和技术，并且不断的更新发展技术，还有落实实施专

业机构的实践目标，满足社会的需求和期望。在泰国教师发展的研究也受到了关注，如

Annop Jeenawathana（2016）曾提出人才的培养是否成功的关键因素有，宣扬的文化、教

育单位的条件、教育单位的发展程度、预算、专业发展的过程、利用多媒体教学以及负责

教师专业发展单位的态度，这些因素直接影响专业的持续发展和效果。Nareerat 

Lakvijitkul（2017）认为教师的专业发展是教师不断学习的过程，教师应设计专业活动

并适当地应用于教学工作，为提高和改善教学方法，提高学生的学习能力等，教师应积极

                                                           
① Khurusapha (The Teachers Council of Thailand) http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=154&did=906 
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地发展自己、分配时间以及将自己的能力落实到教学实践，并时常反馈同事和领导的意

见。 
二、中国的教师专业发展的相关研究 

 （一）教师专业发展途径的概念 

    自上世纪 80 年代以来，教师专业发展理论逐渐得到大家重视。教师的专业发展对于

保障和提升教育质量至关重要，得到国际上的普遍重视。有许多学者对教师专业发展提出

不同的看法，较有代表性的观点，如唐玉光认为,教师发展内涵具有许多层面，包括经验

的积累，熟练的技能，能力的提升，态度的变化，思想的升华等。另外，肖丽萍认为, 教

师专业发展是提高教师职业的专业化，且强调教师以教师职业发展作为目标, 通过学习来

提高教育教学能力。李瑛认为教师专业发展是指以专业化或成熟为目标, 并以教师知识、

技能、信念、态度、情意等专业素质提高为持续的终生发展过程, 作为主体性的教师充分

发挥，以及不断的学习与探究拓展其专业内涵。总之，笔者认为教师专业发展指的是提高

专业知识、教学技能、情意、态度等方面，进而积极学习和积累教学经验，以综合素质的

提高为目标，具有自我发展的理念，并逐渐走向专业成熟或成功的途径。 

 （二）外语教师业发展的相关研究 

 许多中国学者对外语教师的专业发展进行梳理和研究，如文巧平（2007）认为教师专

业发展主要是教师应主动发展自己，具有自我发展的意识，发展的过程教师专业结构、专

业素养应是不断更新和完善的一个过程，包括态度的转变、能力的提高、情意的发展等。

与此同时，曲铁华、牛海彬（2007）曾提出高校教师专业发展应该通过校本学习、教学反

思、行动研究、教育对话等方式，并不断提高专业素养、拓宽知识结构等。吴一安

（2008）发现促成优秀外语教师专业发展的因素中内因起决定性作用。教师需要热爱外语

教师职业，具有自我专业发展的意识。外因主要体现在宽松、积极向上、良性互动的教学

环境等方面。内外因相互结合促进外语教师的专业发展。安琦（2011）认为中国高校教师

专业发展应包括四个方面，即不断提升自身素养，调整现有高校职称评定机制，应享有更

多的政策的关怀，最后是具有社会服务意识和专业追求等。 

 （三）汉语教师专业发展的相关研究 

本文对汉语教师专业发展的相关研究进行了梳理，主要涉及到泰国汉语教师专业发展

以及国际汉语教师专业发展等。如关梦婉（2011）就泰国汉语教师专业发展的现状及对策

研究，--以曼松德昭帕亚皇家师范大学为例，发现以下原因制约泰国汉语教师专业的发

展，即教师的工作量过大、任务繁重以及教师的学习和教学脱离。马利文（2013）认为制

约泰国汉语教师专业发展主要是教学经验不足、教师的教学水平欠缺、教学法不适合本土

教学等。王添淼（2015）指出国际汉语教师的专业发展存在的问题有，1）是职前师资培

养方面的有限性。近年来，虽然各高校不断完善国际汉语教师职前师资培养体系和课程构

建，但在师资培养过程中仍存在知识的有限性。2）目前的职后师资培训也有一定的局限

性。教师发展主要应通过终身学习、扩展专业技能、修养专业品质、以便成为学习型、反

思型、研究型的教育专家。因此，我们不难发现汉语教师专业发展仍存在许多制约发展的

因素，例如教师的工作量、培养过程、教学经验的局限等，这些问题有待进一步的探究。  
综上所述，笔者认为教师专业发展，主要以教师个体为主，教师应具备积极性、终生

学习的理念，不断的思考、分析及发现教学过程中所存在的问题。可见，目前尚存在不少

阻挡教师专业发展的瓶颈，教师素质的提高尚未受到良好的培养和支持，单位或领导的管

理监控和资助的缺乏等。教师在职业生涯中持续终身地学习是专业发展不可或缺的，如何

让自己成为一个反思型、学习型、研究型、主导型的专家，这些问题值得我们进一步的分

析和挖掘。  
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三、反思性教学的相关概念 

     许多学者们都不断提出多种教师发展的途径。这些途径包括做研究型教师、反思性

教学、教学行动研究、诊断性督导、批判性教学等。这种途径能够帮助教师改进教学实

践，并逐步扩展到整个教育领域。而在外语教学领域，反思性教学也越来越引起人们的关

注。 

（一）何为反思性教学 

    反思是做好教育教学的基础，反思性教学实践是指一种回忆、思考、评价教学经验的

活动过程，它是对过去的经验反馈，同时又是做出新计划和行动的依据。其主要特征，一

是实践性；二是反思性；三是超越性。反思性教学是高校教师专业发展的重要途径，笔者

认为反思性教学是教师从自己的教学经验中学习的过程。中国学者熊川武教授将反思性教

学定义为: “教学主体借助行动研究，不断探究与解决自身和教学目的以及教学工具等方

面的问题，将“学会教学”与“学会学习”结合起来，努力提升教学实践的合理性，使自

己成为学者型教师的过程。”笔者同意学者的观点即教师要对教学过程中遇到的问题进行

不断的反思，这可以帮助教师提高其在教学中的创新能力。教师通过反思性教学，可以使

自身素质得到提高，使得教学过程日趋合理。 

  （二）反思性教学的主要特点 

     反思性教学不同于教师偶发的、无目的的随想。甘正东（2000）①综合了诸多学者的

观点，提出反思性教学具有如下特点。1）在反思性教学中，教师从检查、分析自己的教

学行为开始，并不断观察、思考。只有经过反思，教师的有效经验才能上升到一定的理论

高度。2）反思性教学的整个过程都在实践中发生，从问题提出，到对问题进行分析、思

考和反馈等。3）反思性教学所进行的研究没有终点，只有不断地提高和螺旋地上升。教

学质量会有所提高。4）在反思性教学中是由问题而起，教师在解决问题的过程中进行反

思、检查、修正，最后从解决问题的角度来提高自己的教学水平。5）学生和教师在教学

中，如果没有双方的参与就无法进行互动教学。6）在循环反复的过程中，发现教师根据

出现的问题对汉语教学进行调整，保证教学质量的提高。7）反思性教学是开放性的，反

思的形式也是多样的，有反思日志、同伴观察、问卷调查，还有其他方法等。8）反思性

教学以追求教学实践合理性为动力。具有合理性的判定就是由汉语教学实践的效果来定

的。 

综上所述，我们可以大致地了解“反思性教学”教师发展途径的几项特点，每一个特

点都有直接相关的连接性，因此我们应该意识到，在教学过程中我们应该注重观察从而发

现问题，然后积极地寻找答案，学会自我反思，自我调整、评估等。在教学中遵循这样的

过程，教师的教学能力才会循序渐进，这也是一个良好的教师发展途径之一。 

 

研究目的 

本研究的目的是要了解泰国汉语教师的专业发展情况和问题，并分析和探讨“反思性

教学”对泰国汉语教师专业发展的作用，以便为泰国汉语教师专业发展的途径提供更多建

议。 

 

研究方法 

本研究主要采用以下几种研究方法： 

                                                           
①
 甘正东.反思性教学:外语教师自身发展的有效途径，《外语界》第 4 期，2000. 
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（一）文献分析法：通过查阅相关泰国汉语教学、教育学、教师专业发展以及第二语

言习得理论等文献资料作为本研究的主要依据，并与实际情况，通过各方面的理论探讨问

题及提出几点启示。 

（二）访谈法：实地调查泰国汉语教师，为了深入地了解泰国汉语教师“反思性教

学”现状，笔者进行了针对泰国汉语教师的专业发展所存在的问题的访谈，最后总结并提

出建议。 

研究结果 

 本研究从泰国和中国的相关研究成果中了解了国内外的外语教师专业发展的现状，同

时对泰国汉语教师进行访谈并分析，了解了泰国汉语教师对教师专业发展的态度，并且探

析了“反思性教学”对教师专业发展的途径，并掌握了在教学实践中所遇到的困惑。最

后，笔者对这些问题进行反思，提出了几点建议。 

一、泰国汉语教师现状 

        据泰国师资现状的调查研究，为了解决泰国汉语师资紧缺的问题，2003年中国汉

办开启“国际汉语教师中国志愿者计划”，并派出第一批中国汉语教师志愿者到泰国任

教。同时，落实培养泰国本土汉语教师的方案，为提高泰国汉语教师的能力，提供大量的

奖学金支持泰国汉语教师赴华进修汉语短期班及硕士学位①。另外，还在泰国和中国组织

汉语知识的培训。经过查阅文献，我们可以归纳泰国汉语教学存在的问题有师资不足、经

验少、教师水平悬殊、缺乏同行交流等问题。由此可见，十多年以来，汉办不断的派出大

量汉语教师志愿者赴泰国任教，但这只能在短暂的时间内缓解师资欠缺的问题。因此，师

资是泰国汉语教学中的一个症结。 
二、泰国汉语教师的专业发展现状及存在问题 

 上述所述，目前虽然泰国汉语师资受到更多的支持和帮助，但不能否认制约汉语教师

专业发展的各种因素尚未解决，促进长期汉语教师专业持续发展的趋势及方案仍存在不少

的问题。通过考察我们对泰国汉语教师的专业发展大致概括为三个大问题。 

 （一）泰国汉语教育体系的制约 

 虽然泰国汉语教育政策已在积极推行，而整体的实施和计划仍受到一定的限制。许多

方针是要按照政府的政策导向执行，然而若泰国换了新的政府，各项政策实施的连贯性也

会受到影响。加上高级管理者缺乏对泰国汉语师资情况的了解，导致汉语教师专业的发展

无法持续推行。未来的汉语教学方针尚未有固定的机构负责。 

 另外，缺乏制定泰国汉语教师的标准，教师心理素质和教师的专业培养尚未有较成熟

的标准。高校教师没有汉语教育专业毕业的要求，汉语教师资格尚未受到足够的重视，导

致高校汉语教师心理素质缺乏、专业素养不高等。目前为止，没有统一的汉语教师评估标

准，仅有中国汉办组织的国际汉语教师资格证的考试，缺乏针对性。更何况，缺乏按期对

汉语教师进行评价和考试等。 

 （二）师资素质的提高受限 

     经对泰国汉语师资的现状进行分析，我们也发现本土汉语师资严重缺乏，本土教师

在教学上重理论轻实践，政府对大学汉语师资本土化重视不够等。从教师的专业训练来

看，泰国汉语教师的教学经验过少，大多数是新手教师，导致教师自身的发展缓慢。另

外，还缺乏专业知识、专业能力、情意、态度、丰富的经验等方面的发展，加以教学工作

量、研究、评职称的压力、职业道德败坏，整体素质不高制约了教师专业发展。而且不能

保证每一位在职教师都有机会接受各种培训，只能保证部分教师有机会参加一定时间的各

种形式的学习，这就限制了整体教师队伍素质的提高。泰国教师队伍庞大而又复杂，许多

                                                           
① http://oknation.nationtv.tv/blog/sirinui/2012/06/03/entry-1 
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教师长期工作在教育教学第一线，缺乏重新接受系统学习的机会。面对不断涌现的新的教

育理念、教育教学理论以及现代信息教育教学技术，感到束手无策，无法深入学习体会。

除了孔子学院组织安排汉语教师的培训之外，泰国国内很少有专业的汉语教师培训。因

此，导致汉语教学的质量不够理想，泰国汉语教师界的学术氛围也不浓厚。 

 （三）教师与教育机构的支持及合作交流的薄弱 

 教育机构在组织沟通领域的确存在许多问题，政府单位的预算受到限制，导致教师的

职业动力消极，自我发展的意识不足。经访谈发现，高校促进和鼓励教师评职称，但教师

没有受到提供良好的条件支持和协助，并且学校对教师发展专业的材料提供不足等，制约

教师专业发展无法开展。既然许多教育机构尽可能解决师资紧缺的问题，倡导与中国政府

进行学术的交流与合作，也不能明显地展现出持续发展的方向。管理的领导尚未给予足够

的重视，领导与组织内部人员之间的关系十分疏远，只能下命令，教师仅执行上级的命

令，而缺乏与教师操作人员沟通。上述所提出的问题笔者认为促进教师专业化的发展方

向，应让教师学会自我反思，自我调整、评估等，树立“教师即研究者”的理念，提高教

师专业发展。 

三、“反思性教学”对泰国的汉语教师专业发展的启示 

笔者将自身教学经验与“反思性教学”途径的相关资料结合，在教师教学实践中通过

考察师生角色的有机互换、教学效果、课堂上所发现的问题等，发现了“反思性教学”对

泰国汉语教师专业成长的几点启示： 

（一）专业水准需要提高 

教师需要在教学实践中发现问题，并深入地考察，寻求解决问题的方法和策略，最终

达到自我改进、自我完善的目的。教师要对自己身上发生或者身边发生的教育现象进行反

思，以“在研究中教学”和“在教学中研究” 为原则进行探索。泰国本土教师进行教学

时，一般教师上完课后也会考察学生的学习情况，进而思考学生出现问题的原因，找出解

决的方法。但是对新手老师来说，一方面，在其教学初期，由于欠缺教学经验或对学生不

够了解，通常会遇到更多的困难。另一方面，他们往往侧重自己的教学，有时会忽略了观

察学生的问题或立足于全面的教学载体。如：教师自己、学生、教材等各因素。教师专业

的知识也是完成教学的基础前提，教师掌握地知识越全面，教学自信就会越强，教学效果

也会越好。我们不能否认，教师是课堂上授课的主体，因此通过反思、思考、反复地实

践，提高教学质量，教师专业水准也会有很大的提高。笔者认为某些类型的教师可以考虑

使用这种方法作为自己的专业发展的途径，泰国本土汉语教师应该注重把“以学生发展为

本”的教学理念体现在自己的教学实践中，才能收到良好的效果。 

 （二）师生的地位改变 

随着“以学生发展为本”理念的提出和实践，如何解决授者与受者在课堂上的地位、

作用问题，成为备课、授课过程中的焦点。教师在教学实践中充当了引导者的作用，也应

充当研究者的角色，教师需要不断地反思教学中的情况，并引导学生掌握真正的探究方法

与步骤。学生从教师身上学到一定的知识，教师也可以在帮助学生解决问题的过程中得到

启示。目前为止，泰国汉语教师的地位，与以往相比有些改变，但是泰国汉语教师还是照

样多数侧重于使用灌输知识的方式进行教学，忽略了学生的角色，导致出现较多问题，而

教师也无法反思学生在学习过程中面临哪些问题。这样就不利于汉语教师的专业发展。 

（三）教师的专业成长生涯 

反思性教学是教师专业发展的有效途径之一，我们可以详细地考虑，对泰国汉语本土

教师来讲是他们的良好专业成长的途径。但是目前因为泰国本土教师除了教学之外，还有

其他繁重的工作负担，导致教师们无法专注于教学研究。他们只关注自己的教学方法，无

法关注全面的教学过程。因此，为了使教师可以通过观察教学过程来发现问题并解决问
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题，也为了使他们有更清晰的职业发展方向，我们鼓励教师制定自己的职业生涯规划。上

述所提到的教师专业发展成功与否，国家政府也是一个重要的关键因素，政府应制定有利

于教师专业发展的措施，培养他们的科研精神以及在教学上的创造力。而且现有的政策对

外籍汉语教师在泰国的发展不利，因为没有针对外籍教师的职称制度，这就影响他们在泰

进行汉语研究的积极性。无论如何教师都应在实践中把自己培养成一名反思性教师，不断

拓展自己的专业视野。 

综上，笔者认为要促进教师专业发展要培养他们专业发展的意识，引导教师立足教学

实践，并进行有效反思。只要汉语教师在教学实践中坚持科学理论的指导，并采用适当方

式对教学实践进行反思，就能有新发现和新认识。通过这样的途径才能逐步提高自身素

质，使自己成为学者型、专家型和反思型的汉语教师，真正实现汉语教师的专业成长。 

另外，笔者认为要实现持续发展和实施泰国 4.0 战略，“教师”不仅应具备足够的知

识，还应有较强的责任感。教学内容应更加具有实用性，让学习者学有所用。除此之外，

还应培养学习者的创造性思维，逻辑思维和批判性思维。提高学生的“分析性思考的能力

(analytic thinking)”，以及解决问题的能力，以便适应时代发展和社会需求。因此不

断的发展提高自己。  

 

结语 

反思性教学是人们在教学活动中不断实践、反思而形成的。反思性教学源于教学实

践，贴近教师专业生活，把教师的专业生活过程同时看成是教师不断自我学习、发展的过

程。反思性教学看重的不是理论的灌输，而是教师专业实践中的一些问题，并随着教师对

实践问题的不断反思而得到解决，使教师的创新能力得到提高、教学水平得到提升。笔者

希望反思性教学可以促使泰国汉语教师不仅把持续不断的反思作为一种研究方式，还要作

为一种生活方式。在这种生活方式中，教师会体会到自己的责任, 并能充分发挥自己的主

观能动性，看待问题和处理问题也会更理性。反思性教学是促进教师专业发展的有效途

径。 
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ABSTRACT 
 This research presents a synthesis of the results of the three classroom-based 
research studies for unit design from solving Matthayomsuksa 5 students’ problems and 
developing them. The three classroom-based research studies for the synthesis are 1. “Using 
the Vocabulary Exercises for Solving the Students’ Problems of Being Unable to Remember 
the Words”, 2. “The Development of ‘Present Perfect Tense’ Knowledge by Means of Using 
‘Focus on Tenses’ Workbook”, and 3. “The Development of Reading Skill in the Passage 
‘Amazing Internet Connections’ by Means of Cooperative Learning with the Jigsaw Reading 
Technique” and the studies are analyzed by way of content analysis. The results of 
synthesis reveal that a set of activities from solving the students’ problems and developing 
them can be applied for unit design which was created from unit analysis to themes, topics, 
and sub-topics with reading skill activities and which the key language content are also 
made. Additionally, the newly theme-based unit from this set of activities is in accordance 
with students’ problems and their development pertaining to the three classroom-based 
research studies. However, this learning unit cannot cover for all students because the unit 
is designed from the three classroom-based research studies of solving some students’ 
problems and developing some students in the classrooms. Besides, according to the 
Discussion, the three series of English reading coursebooks for high school students are 
reviewed and it is found that a set of activities from this newly theme-based unit design 
with regards to the synthesis of the results of the three classroom-based research studies 
has the same components of activities as the three series of reading coursebooks. 
Furthermore, the study found that the findings were consistent with Review of Literature in 
terms of limitations of classroom-based research while a set of activities from this unit 
design can be expanded more to cover and integrate all areas for a new unit design.  
Keywords:  Synthesis Classroom-based Research Unit Design  
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1.  Problems and Causes 
 According to the three classroom-based studies on Matthayomsuksa 5 students who 
cannot read the passages in “MegaGoal Students Book 5”, who cannot remember the forms 
of Present Perfect Tense or learn the forms of Present Perfect Tense incorrectly, and who 
cannot remember the words from the vocabulary exercises in “MegaGoal Student Book 5”, 
the studies reveal that the students are not interested in reading the texts by means of 
lectures and translation. They are also confused and they cannot do the exercises of 
auxiliary verbs from practicing all auxiliary verbs in one exercise. Additionally, the three 
students are not motivated enough to remember the words in “MegaGoal Student Book 5” 
in one time. From what has been mentioned above, without revision, only lectures and 
translation, and only “MegaGoal Student Book 5” in some parts don’t work for 
Matthayomsuksa 5 students because the students are not able to read the texts, to learn 
any form of the tenses containing auxiliary verbs, and to remember the words. 
 To develop the students and solve the students’ problem with regard to the 
classroom-based research, the three methods from the studies are employed. Cooperative 
learning called “Jigsaw Reading” is used for reading some kinds of texts mostly found in 
“MegaGoal Student Book 5.” A variety of exercises designed from Bloom’s Cognitive Level 
(Meesri, 2015, pp. 9-14) is applied for the students to remember and learn the forms of 
Present Perfect Tense correctly. In terms of vocabulary, the recycling words are taken from 
the book for the students to recall the words. When combined together, a jigsaw reading 
technique, the exercises designed from Bloom’s Cognitive Level (Meesri, 2015, pp. 9-14), 
and the recycling of the vocabulary exercises are used for reading the texts, remembering 
one tense from a lot of auxiliary verbs, and recollecting the words respectively as a Theme-
based Unit. 
 After the results of the three classroom-based studies are investigated, these can be 
synthesized to be a new Theme-based Unit. 
 
2.  Review of Literature 
2.1  A Method of Classroom-based Research  
 Teacher’s job is complex because many disciplines are importantly necessary for the 
teacher’s job. These disciplines are involved in psychology, humanity, sociology, science and 
technology. These are both Science and Arts integrated together to correlate with students’ 
aspects and appropriate access. Therefore, teacher research that is multidisciplinary and 
interdisciplinary can be in the classroom and outside the classroom. 

One of the teacher researches is classroom-based research. Classroom-based 
research is to solve some students’ problems in some contexts. It is used to improve weak 
students and to develop smart students. This research will have a small scale and it is 
called “one-page research” by educational researchers. Additionally, classroom-based 
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research puts an emphasis on scientific method. However, classroom-based research is a 
kind of informal research that is different from an academic research. 
 Most importantly, a lot of classroom-based research can be synthesized in terms of 
content analysis. Therefore, synthesizing classroom-based research is to analyze the ways to 
solve some students’ problems from each cause in many classes or from many causes in 
the same problem in terms of content analysis and these will be compiled together for the 
concept of knowledge about the ways to solve students’ problems.  
 To conclude, teacher research means teacher researching teaching. One kind of 
teacher research is classroom-based research that can be synthesized for the concept of 
knowledge about the ways how to solve students’ problems. 
2.2  Main Purposes of Classroom-based Research  
 There are two kinds of research’s main purposes. These are general purposes and 
specific purposes. General purposes are to answer the question that why we do research 
while specific purposes are to answer the question that what we are doing research, what 
we are evaluating and what we are surveying. 
 Unlike research projects, classroom-based research’s main purposes are to solve 
some students’ problems and some issues and classroom-based research’s minor purposes 
are to ask for and promote the position. 
 However, doing classroom-based research aiming to ask for and promote the 
position for teacher’s benefit is not the right way to do because classroom-based research’s 
aim is to develop students and solve students’ problems. This is one of the approaches for 
developing learning and teaching, finding the ways to solve problems and developing 
teacher profession. 
2.3  Main Characteristics of Classroom-based Research 
 Teacher research and classroom-based research can be called “Action Research”. 
This has been adapted from academy-based research into teacher-centered research since 
1980. Action research is based on personal experiential theory and refers to much more on 
qualitative information. It puts an emphasis on educational process and practice. That is the 
reason why action research is different from academic research. As a result, action research 
focuses on practice leading to theory while academic research focuses on theory leading to 
practice. Action research is the process of research that is conducted quickly by teachers 
bringing their ways to solve the problems for their students. This process will be 
experimented with their students immediately and the teacher will study the result of 
solving that problems. If there are reflections and teachers’ shares of experience at school, 
these will result in collaborative research. 
2.4  Limitations of Classroom-based Research  
 Action research has some limitations in some aspects. For one thing, if the teacher 
decides to do the action research, the teacher has to spend time and have patience for 
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students’ benefits. By this way, some teachers cannot do it because they are impatient and 
want the result quickly or some teachers think unsystematically. For another thing, the 
conclusion of the result will be narrowed and depend on a specific group and topic of the 
study. The application of the result will be used specifically for the similar situations. 
 However, if the teacher has a lot of classroom-based research enough for 
synthesizing, this will be published for school periodicals, seminars and conferences. More 
importantly, action research shows the teacher’s value since teaching and learning will 
appear outside to people and educational sectors. Particularly, classroom-based research 
synthesis that is from the teacher’s thought can be called “grounded theory” developed by 
the teacher.  
2.5  Theme Selection 
 In selecting the theme for teaching, teachers will have to choose the topics that co-
ordinate with the real situations and pick the related sub-topics. Besides, teachers will have 
to think about learners’ need and interest. They can choose the topics that they will teach 
from several subjects in the curriculum such as Social Studies, Mathematics, Science, Health  
Education, and Art. In addition to the themes from many subjects for teaching language 
skills, learners will also practice studying and searching for more knowledge. Additionally, 
another source for the themes is media, for example, newspapers, journals, and English 
printed texts which present news and recent events. Moreover, teachers can appropriately 
select and use the themes from publishers’ coursebooks (Stoller and Grabe, 1997: 91). 
 For the themes that should be selected, European Council (J.A. Van EK: 1977) 
studied that foreign language learners in the level of communication should learn these 14 
themes which are the following themes: 1.  Personal Identification, 2.  House and Home, 3.  
Life at Home, 4.  Education and Future Career, 5.  Free time and Entertainment, 6.  Travel, 7.  
Relation with Other People, 8.  Health and Welfare, 9.  Shopping, 10.  Food and Drink, 11.  
Services, 12.  Places, 13.  Foreign Languages, and 14.  Weather (Vichakarn, Dept. 2001: 67).    
 The third way to receive themes are from the Sample Scope of Themes, Topics, and 
Sub-topics for Matthayomsuksa 1-6 Students in “Teaching Manual for Learning Area of 
Foreign Languages” by Department of Curriculum and Instruction Development. According 
to the unit “Modern Technology” as a new unit design, “Science and Technology” is 
selected as the theme of the unit “Modern Technology” by using this approach. 
Department of Curriculum and Instruction Development stated the sample scope of 
themes, topics, and sub-topics for Matthayomsuksa 1-6 students (Vichakarn, Dept. 2001: 199-
210) and to arrange the text regarding Vichakarn (2001) in the unit “Modern Technology”, 
the topic “Machines” and the sub-topic “Inventions” of the theme “Science and 
Technology” are implemented. 
2.6  A Jigsaw Technique of Co-operative Learning 
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 Besides, higher order thinking skills and searching for more knowledge, students have 
to interact with societies so that they can learn happily and work with others. To develop 
the students’ abilities, interacting with friends is necessary. Friends influence learning 
behavior and learners’ expression very much; therefore, learning should emphasize more 
group work activities and co-operative learning is one of the most efficient activities. 
 Co-operative learning with a jigsaw technique uses an idea of joining irregular pieces 
of a picture together correctly to form the picture again. By way of this technique, each 
student will study only a part or a sub-topic of the whole contents from the documents or 
the activities provided by a teacher. In studying a sub-topic, the students who work in a 
group with their friends studying the same sub-topic group are called an expert group. After  
the students studying in each expert group, they will be ready to return to their friends in 
their own home groups to teach or explain to their friends the things which they learned 
from the expert groups. 
2.7  A Jigsaw of “Modern Technology” 
 The text “Modern Technology” can be adapted as Jigsaw II because of its kind of the 
material. With regard to R.E. (1995), “Jigsaw II can be used whenever the material to be 
studied is in written narrative form. It is most appropriate in such subjects as social studies, 
literature, some parts of science, and related areas in which concepts rather than skills are 
the learning goals. The instructional “raw material” for Jigsaw II should usually be a chapter, 
story, biography, or similar narrative or descriptive material.” 
 The text “Modern Technology” is a descriptive material because the text describes 
the four inventions predicted for the next few decades. The characteristics of the text are 
some parts of science. The text “Modern Technology” can be divided into the ‘intelligent’ 
house, global games, behind the wheel, and holographic conferencing. These sub-topics 
involve in science and technology which are some parts of science as a subject. 
2.8  A View of Exercises  
 Khemika Tabtimsai (2003) reported that exercises are a kind of learning materials for 
students to practice so that they will learn and understand and also develop more skills. 
Practicing language skills needs exercises because students have to practice and review 
again and again until they learn and master the language. For this practice, exercises need to 
have a procedure and be able to evaluate students’ learning. (Tabtimsai, 2003, p. 26)  
2.9  Characteristics of Exercises 
 According to Prateep Sangpiamsuk (2010), the characteristics of exercises are as 
follows. 

1.  The contents provided for making exercises should be the things which students   
     have learned. 
2.  There should be a variety of exercises so that students are not bored. 
3.  The exercises should be suitable for the students’ level, age, and ability. 
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4.  The exercises should be interesting and challenging, and the students have a lot  
     of fun for doing the exercises. 
5.  The exercises should be made for practicing the things which have already been  
     taught; not for testing. 
6.  The directions of the exercises should be short and easy so that students  
     understand the ways of practice. 
7.  Each practice should not take too much or too little time. 
8.  The exercises should give the opportunities for students to use their thought a lot  
     and also have students participate in creating the exercises. 

2.10  A Variety of Vocabulary and Grammar Exercises 
 The students are bored with grammar and vocabulary exercises because of the lack 
of these characteristics of exercises in 2.9 mentioned above. A variety of exercises is one of 
the most vital aspects which can make students interested in grammar and vocabulary. In 
terms of grammar exercises, Bloom’s Cognitive Level is used for varying the grammar 
exercises. As stated by Prannapha Modehiran (2012), it is concluded that “thinking skills 
which are abilities to use brain to achieve tasks of mind can be identified in a variety of 
types or levels.” By this way, a variety of grammar exercises in accordance with Bloom’s 
Cognitive Level (Meesri, 2015, pp. 9-14) is adopted for creating grammar exercises. With 
regard to Ra-shane Meesri (2015), the grammar exercises from Bloom’s Cognitive Level are 
the objective test formats which refer to Cognitive Domain which is one of the three 
domains from Bloom’s Taxonomy and the Level of Cognitive Domain consists of 
Knowledge, Comprehension, Application, Analysis, Synthesis, and Evaluation.  
 Unlike a variety of grammar exercises mainly focused on forms, vocabulary exercises 
need a variety from different contexts. Students cannot remember the words due to the 
shortage of recycling. Ruth Gairns and Stuart Redman (Gairns, R., & Redman, S. 1990: 94-95) 
pointed out that “In the long term, though, students will find it easier to retain and retrieve 
an item from long term memory if they have been exposed to it through a number of 
different contexts.” For this reason, the vocabulary exercises are developed so that the 
students can remember the words. In the vocabulary exercises, the words will be recycled 
and reviewed four times from pronouncing the words, translating the words, filling in each 
blank with the correct word, and making sentences. With a means of this recycling, the 
vocabulary exercises include the pronunciation exercise, the translation exercise, the 
exercise of filling in each blank with the correct word, and the exercise of making sentences. 
 
3.  The Scope of Synthesis 
 This research is a synthesis of the results of the three classroom-based studies. One 
is to solve the 3 Matthayomsuksa 5/7 students’ problem of being unable to remember the 
words by way of utilizing the vocabulary recycling exercises. Another is to develop 41 
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Matthayomsuksa 5/7 students’ “Present Perfect Tense” knowledge by means of using the 
grammar exercises from Bloom’s Cognitive Level (Meesri, 2015, pp. 9-14). The third one is to 
develop the 95 Matthayomsuksa 5/5, 5/6, and 5/7 students’ reading skill employing 
cooperative learning with the jigsaw reading technique. These research results are 
synthesized for unit design. 
 
4.  The Purpose of Synthesis 
 To synthesize for unit design from solving Matthayomsuksa 5 students’ problems 
and developing them. 
 
5.  Synthesis 
 5.1  The three classroom-based research studies are collected as the following     
         studies. 
 The First Study 

Title  “Using the Vocabulary Exercises for Solving the 3 Matthayomsuksa 5 Students’   
         Problem of Being Unable to Remember the Words” 
The Second Study 
Title  “The Development of ‘Present Perfect Tense’ Knowledge by Means of Using   
         ‘Focus on Tenses’ Workbook for Matthayomsuksa 5” 
The Third Study 
Title  “The Development of Reading Skill in the Passage “Amazing Internet   
         Connections” by Means Of Cooperative Learning with the Jigsaw Reading   
         Technique for Matthayomsuksa 5” 
5.2  The three classroom-based studies are analyzed in terms of the areas for   
      developing the students’ learning or solving the students’ problems in Table 1. 
5.3  The three classroom-based studies are arranged according to the areas for    
      developing the students’ learning or solving the students’ problems. 

  5.3.1  The area of the first study for solving the students’ problems is                     
                           pronunciation and vocabulary. 

5.3.2  The area of the second study for developing the students’ learning is   
         grammar. 
5.3.3  The area of the third study for developing the students’ learning is  
         reading skill.  

 5.4  Content analysis of the three classroom-based studies is employed as follows in  
                Table 2. 
  5.4.1  Problem statements 
  5.4.2  Problem analysis 
  5.4.3  How to solve the students’ problem or develop the students’ learning. 
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  5.4.4  Procedures 
  5.4.5  Data collection and analysis 
  5.4.6  Results 
 5.5  The same or different contents of the three classroom-based studies are   
                analysed regarding the content analysis in 5.4. 
  To design a new Theme-based Unit, these contents are analysed in Table 3. 

 After the analysis, it can be found that: 
 5.5.1  We get a set of activities via solving the students’ problem or   
                  developing their learning from the classroom-based research for   
                  designing a new Theme-based Unit. 

  5.5.2  The lessons will be both language-based (pronunciation, vocabulary,  
                             and grammar) and skill-based (reading) and the lesson which is skill- 
                             based (reading)  will be the main core for making a theme. 
  5.5.3  A set of activities from  classroom-based research studies utilized as a  
                            new Theme-based Unit cannot be used for all students in the   
                            classrooms. Jigsaw reading technique can develop the 95 students  
                            while “Focus on Tenses” workbook can develop the 39 students and  
                            the vocabulary exercises can solve the 3 students’ problem  
                              respectively. 95, 39, and 3 students are not many students to cover for   
                            all students in the classrooms. 
                   5.5.4  By using themes within the subject matter content, we will make   
                            language that can be used within a context, for example, the unit   
                           “Modern Technology” is in the theme of “Science and Technology”   
                             with regard to Vichakarn (2001), and the language will be around in   
                            Science and Technology. 

 5.5.5  In addition to the students’ vocabulary and grammar exercises, after  
                  reading about the topics altogether, on the other hand the language   
                   should be separated into chunks, to ensure that the students who read  
                  will understand the meaning or the message they are reading. 

 
6.  Results of Synthesis  
 From solving Matthayomsuksa 5 students’ problem and from developing their 
learning, the results of synthesis of the three classroom-based studies revealed that there is 
a set of activities proved by the classroom-based research for designing a new unit which is 
in accordance with students’ problem or their development and is specific to these 
students. According to the results of synthesis, a new unit design has been created in Table 
4 together with Figure 1. However, unit design from classroom-based research studies is only 
specific for few students in the classrooms. By this way, the unit is too limited to be studied 
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by all because classroom-based research studies cannot generalize about creating units for 
all. This unit; therefore, is restricted to not many students in the classrooms. 
 
7.  Discussion 
 What we have from the synthesis of the three classroom-based studies is a set of 
activities. From the results of synthesis, a new theme is made and vocabulary, grammar, and 
reading are in the same topics of a theme-based unit. The ideas of a set of activities are 
newly created from the results of the synthesis and related to the same topics of a theme-
based unit. A synthesis of the results of the classroom-based research for unit design is in 
accordance with “Reading Adventures with Writing 1, 2, and 3”, “Reading Jump 1, 2, and 3”, 
and “New Weaving It Together 1, 2, and 3.” 
 Concerning the three series of English coursebooks, reading parts have the three 
main activities. To begin with, discussion before reading is found in the three English 
coursebooks. Moreover, there is vocabulary before and after reading in the three English 
coursebooks. Particularly, the three English coursebooks have reading comprehension. 
 After a synthesis of the Results of the classroom-based research is done, a new unit 
design from this study is composed of Warm-up: Discussion, Pre-reading: Vocabulary, 
Reading Comprehension: Jigsaw Reading, and Language Practice: Vocabulary and Grammar. 
According to the research, the activities from the new unit design have the same three main 
connections as “Reading Adventures with Writing” series, “Reading Jump” series, and “New 
Weaving It Together” series. Besides Discussion, Vocabulary, and Reading Comprehension, 
supplementary parts can be added in the unit design, for instance, “Reading Jump” series 
practice how to organize ideas in Think & Write or “New Weaving It Together” series 
challenge students to use higher order thinking skills in Critical Thinking. 
 In addition, based on the review of the literature at the beginning, it can be assumed 
that a unit design from a synthesis of the results of the classroom-based research cannot be 
employed for all students because with the literature reviewed from the start, it was found 
in the limitations of classroom-based research that “the conclusion of the result will be 
narrowed and depend on a specific group and topic of the study. The application of the 
result will be used specifically for the similar situations.” 
 However, although this unit design is limited and specific for few students in the 
classrooms, a set of activities getting from this unit design can be expanded more to cover 
and integrate all areas for a new unit design in Table 5. 
 
8.  Recommendations for Further Research 
 Based on the findings and conclusions of this study, the following recommendations 
are made for further research. 
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 8.1 An action research study can be conducted together with the results of this 
study to improve this unit. 
 8.2  A synthesis of the results of the classroom-based research can be conducted by 
using more than the three classroom-based studies for unit design. 
 8.3  An action research study can be carried out together with this new unit design of 
“Science and  Technology” for investigating the effectiveness of the unit. 
 
Table 1:  The Areas for Developing the Students’ Learning or Solving the Students’ Problem 
 
No. of the Studies Expression Pronunciation Vocabulary Grammar Culture Listening Speaking Reading Writing 

1.  The 1st  Study - / / - - - - - - 

2.  The 2nd Study - - - / - - - - - 

3.  The 3rd Study - - - - - - - / - 
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Table 2:  Content Analysis of the Three Classroom-based Studies   
 

Action 
Research 

Research Topic Problem Statements Problem Analysis 
How to Solve the 
Students’ Problem 

Methods 

Subjects 

Procedures 
Data 

Collection 
Results 

Class No 

Research 
for Solving 

the 
Students’ 
Problem 

Using the Vocabulary 
Exercises for Solving the 3 
Matthayomsuksa 5 
Students’ Problem of 
Being Unable to 
Remember the Words  

Regarding the 
vocabulary exercises 
in “Mega Goal 
Student Book 5”, it is 
found that the 3 
Matthayomsuksa 5 
students cannot 
remember the words. 

In the classroom, the 3 students 
sit at the back of the class and 
pay little attention to the class. 

From “MegaGoal 
Student Book 5”, the 
vocabulary exercises are 
developed to recycle 
and review the words 
for the 3 students. 

The 
recycling of 
the 
vocabulary 
exercises 

5/7 3 1. The students do the Pretest about 
the vocabulary test (18 items). 
2. The students do the vocabulary 
exercises adapted from “MegaGoal 
Student Book 5.” 
3. The students do the Posttest about 
the vocabulary test again (18 items).   
 

Mean (�̅�) After the vocabulary exercises are 
used, the mean score of the pretest 

(�̅�=5.33) and the mean score of the 

posttest (�̅�= 17.33) reveal that the 
3 students are able to remember 
the words. 

Research 
for 

Develop-
ing the 

Students’ 
Learning 

 

The Development of 
“Present Perfect Tense” 
Knowledge by Means of 
Using “Focus on Tense” 
Workbook for 
Matthayomsuksa 5 

In teaching, it is found 
that some M.5 
students cannot 
remember the forms 
of Present Perfect 
Tense or learn the 
forms of Present 
Perfect Tense 
incorrectly. 

From observation, the students 
are confused and they cannot do 
the exercises of auxiliary verbs in 
“MegaGoal Students Book 5” 
because of the exercises which 
include all auxiliary verbs. For 
this reason, the forms of Present 
Perfect Tense are first selected 
and studied.  

Pertaining to Bloom’s 
Cognitive Level (Meesri, 
2015, pp. 9-14), the 
forms of Present Perfect 
Tense are first selected 
and developed to be a 
variety of exercises in 
one tense. 

Exercises 
designed 
from 
Bloom’s 
Cognitive 
Level 
(Meesri, 
2015, pp. 9-
14) 

5/7 41 1. The students do the Pretest in Unit 
5 Present Perfect Tense from 
“Grammar Skill Focus.” 
2. The students do Unit 4: Present 
Perfect Tense in “Focus on Tenses” 
workbook designed from Bloom’s 
Cognitive Level (Meesri, 2015, pp. 9-
14). 
3. The students do the posttest in 
Unit 5 Present Perfect Tense from 
“Grammar Skill Focus.”   

Mean (�̅�) According to the mean score of the 

pretest (�̅�= 4.47) and the mean 

score of the posttest (�̅�= 6.22), the 
students are able to identify and 
indicate the forms of Present 
Perfect Tense more correctly.  

The Development of 
Reading Skill in the 
Passage “Amazing Internet 
Connections” by Means of 
Cooperative Learning with 
the Jigsaw Reading 
Technique for 
Matthayomsuksa 5  

M.5 students cannot 
read the passages in 
“MegaGoal Student 
Book 5” from 
teaching reading by 
way of lectures and 
translation. 

In the classrooms, the students 
don’t enjoy reading the texts. 
They are bored with the lectures. 
For this reason, they are 
demotivated and they cannot do 
the reading exercises in 
“MegaGoal Student Book 5.” 

According to “Teacher’s 
Guide”, the passages in 
“MegaGoal Student 
Book 5” can be 
provided by cooperative 
learning with the jigsaw 
reading technique. 

Cooperative 
learning 
called 
“Jigsaw 
Reading” 

5/5, 
5/6, 
and 
5/7 

95 1. The students study the passage 
“Amazing Internet Connections” in 
Unit 1 from “MegaGoal Student Book 
5” by means of cooperative learning 
with the jigsaw reading technique. 
2.  To investigate, the students do the 
test which has 14 items. 

1. Mean = 
(�̅�) 

2. Standard 
Deviation 

SD = 

�∑(𝑥 − �̅�)2

𝑁 − 1
 

 

The mean scores and SD of 5/7, 5/5, 
and 5/6 are 12.69 and 1.08, 12.48 and 
1.46, and 9.96 and 1.26 respectively. 
The mean scores indicated that the 
students are able to read the passage 
after developed by the jigsaw reading 
technique and their scores narrowly 
spread. 
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Table 3:  The Same or Different Contents of the Three Classroom-based Studies for Designing a New Theme-based Unit   
 

Action 
Research 

Research Topic 
Problem 

Statements 
Problem Analysis 

How to Solve the Students’ 
Problem or Develop Their 

Learning 
Methods Results 

Research for 
Solving the 
Students’ 
Problem 

Using the Vocabulary Exercises for 
Solving the 3 Matthayomsuksa 5 
Students’ Problem of Being Unable 
to Remember the Words 

Matthayomsuksa 5 
students cannot 
remember the 
words from the 
vocabulary 
exercises in 
“MegaGoal 
Student Book 5.” 

The three students are not 
motivated enough to 
remember the words in 
“MegaGoal Student Book 5” 
in one time. 

The recycling words are 
taken for the students to 
recall the words. 

The recycling 
of the 
vocabulary 
exercises 

After the vocabulary exercises are used, the 

mean score of the pretest (�̅�= 5.33) and the 

mean score of the posttest (�̅�= 17.33) reveal 
that the 3 students are able to remember the 
words. 

Research for 
Developing 

the 
Students’ 
Learning 

 

The Development of “Present 
Perfect Tense” Knowledge by 
Means of Using “Focus on Tense” 
Workbook for Matthayomsuksa 5 

Matthayomsuksa 5 
students cannot 
remember the 
forms of Present 
Perfect Tense or 
learn the forms of 
Present Perfect 
Tense incorrectly. 

Most students are confused 
and they cannot do the 
exercises of auxiliary verbs 
due to practicing all auxiliary 
verbs in one exercise. For 
this reason, the forms of 
Present Perfect Tense are 
first selected and studied. 

A variety of exercises 
designed from Bloom’s 
Cognitive Level (Meesri, 
2015, pp. 9-14) is applied for 
the students to remember 
and learn the forms of 
Present Perfect Tense 
correctly. 

Exercises 
designed from 
Bloom’s 
Cognitive Level 
(Meesri, 2015, 
pp. 9-14) 

According to the mean score of the pretest 

(�̅�= 4.47) and the mean score of the posttest  

( �̅�= 6.22), the students are able to identify and 
indicate the forms of Present Perfect Tense more 
correctly.  

The Development of Reading Skill 
in the Passage “Amazing Internet 
Connections” by Means of 
Cooperative Learning with the 
Jigsaw Reading Technique for 
Matthayomsuksa 5 
 

Matthayomsuksa 5 
students cannot 
read the passages 
in “MegaGoal 
Student Book 5.” 

Most students are not 
interested in reading the 
texts by means of lectures 
and translation. 

Cooperative learning called 
“Jigsaw Reading” is used for 
reading some kinds of texts 
mostly found in “MegaGoal 
Student Book 5.”   

Cooperative 
learning called 
“Jigsaw 
Reading” 

The mean scores and SD of 5/7, 5/5, and 5/6 are 
12.69 and 1.08, 12.48 and 1.46, and 9.96 and 1.26 
respectively. The mean scores indicated that the 
students are able to read the passage after 
developed by the jigsaw reading technique and 
their scores narrowly spread. 
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Table 4:  Overview of the New Unit Design 
 
TOPIC CURRICULUM LINK LANGUAGE FOCUS LEARNING STRATEGY ACTIVITY-TASK 

Unit 4: Modern   
          Technology 

Science and 
Technology 

Pronunciation: The phonetic spelling 
Vocabulary: Machines and Inventions 
Grammar: Future simple passive 
Putting it into Practice: Talking about 
inventions for the next few decades 

Cooperative learning 
called “Jigsaw Reading” 

Discussing; matching the 
words with their phonetic 
spellings; matching the 
appropriate meaning 
(Eng.) for each word; 
taking the reading test; 
filling in each blank with 
the correct word; making 
sentences; doing a variety 
of grammar exercises 

 
 
 

Modern Technology 
 
 
 
 

Reading 
 

              

Figure 1:  Overview of the New Unit Design 
 
      1.  Warm-up:  Teacher leads a discussion about inventions for the future. 
      2.  Pre-reading:  Students match the words with their phonetic spellings. 
                            Students match the appropriate meaning (Eng.) for each word. 
       3.  Reading Comprehension:  Students do Jigsaw Reading and take the reading test. 
       4.  Language Practice: 
  4.1  Vocabulary:  Students fill in each blank with the correct word. 
                                  Students make sentences. 
  4.2  Grammar:  Students read the example sentences which are from the  
                                        passage and  do the grammar exercises. 
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 Table 5:  A Sample of Integration of All Areas for a New Unit Design 
 

Unit Reading Title Strategy Vocabulary Grammar 
Speaking & 
listening Writing Project Song 

Literature 
Corner 

Preparation for O-NET 
Role Play 

1. Modern 
Technology 

A Jigsaw 
Reading 
Technique 

Machines 
and 
Inventions 

Future 
Simple 
Passive 

At an iCare 
Apple Store 
(Service 
Provider) 

Invention 
Disclosure 
- Description 
of the 
Invention  

School 
Invention 
Fair 

“Melody” 
by Miku 
Hatsune PV 

“I, Robot” 
by Isaac 
Asimov 

- Situational Dialogs 
(At an iCare Apple Store) 
- Error Correction (Future 
Simple Passive) 
- Vocabulary (Machines 
and Inventions) 
- Reading 
Comprehension 
(Modern Technology)  
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Abstract 
 This classroom-based research presents the results of a study from a vocabulary test 
and a questionnaire regarding opinions of Matthayomsuksa 5 students with a vocabulary 
teaching material. It is an experimental research and the research design is the “One Group 
Posttest Design.” The subjects of this study were 39 Matthayomsuksa 5/7 students by 
means of purposive sampling from the whole population of Matthayomsuksa 5 students at 
Panyaworakun School in the second semester of the academic year 2015. The data from 
the vocabulary test was analyzed by where they fell on the rating scale and standard 
deviation (S.D.). The average score of the test was 10.79 with a S.D. of 5.38 which 
demonstrated a fairly broad spread. The data of the questionnaire was analyzed by way of 
percentage and the survey of the students’ opinions towards the vocabulary exercises. 
Results revealed that a translation exercise is not enough because a vocabulary item 
doesn’t need to be only one word and words from outside examinations such as idioms, 
prefixes, suffixes, and roots and other ways of words explanations are suggested. An exercise 
of making sentences should have other exercises before, for example, the students should 
have a basis of parts of speech first. The students almost totally agreed with an exercise of 
filling in each blank with the correct word due to having context clues, being appropriate to 
the students’ level, and being motivated to do this exercise. The students understand how 
to do the exercise and they can really do it. 
 Keywords: Vocabulary Exercises, Attitude 
 

1. Statement of the Problem and Background 
 From teaching Matthayomsuksa 5 students in the course of Basic English 4 E32102, 
the aims of MegaGoal Student Book 5 are to learn English joyfully and attractively. 
Effectively, the students are gradually developed to be confident more and they are helped 
to attain the learning objectives. They will be able to meaningfully use English in the 
surrounding contexts (Jiraphan Saowapong 2008: vi). After analyzing in the parts of 
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vocabulary, MegaGoal Student Book 5 has enough vocabulary. The vocabulary is not too 
much and not too little. The vocabulary is appropriate to the students’ level. MegaGoal 
Students Book 5 also has the vocabulary exercises, the vocabulary learning strategies, and 
the pronunciation development. 
 Jiraphan Saowapong (Jiraphan Saowapong 2008: vi) states on the vocabulary in 
MegaGoal Student Book 5 that the vocabulary structures and idioms are presented little by 
little and are reviewed systematically. The presentation consists of the sense of humors in 
the contents and the book illustrations help the students learn English more enjoyably and 
amusingly. 
 However, the problems found on the vocabulary parts in MegaGoal Student Book 5 
are to recycle the words and the vocabulary reviews are inadequate. Particularly, the 
pronunciation development is not included in the Quick Check A and Vocabulary Building. 
The students; therefore, cannot remember the words. One reason is that the students study 
English as a foreign language, not the first language or the second language. With this reason, 
the vocabulary exercises are developed to adapt or consolidate the vocabulary parts in 
MegaGoal Student Book 5 which are not adequate in terms of recycling and revision.  

2. Objectives of the Study 
 2.1 To study the students’ post-experiment ability to remember the word after doing 
the vocabulary exercises. 
 2.2 To study the students’ opinions with the vocabulary exercises.   

3. Materials Development 
 A coursebook has a lot of advantages. The coursebook makes the things the 
students learn beneficial. Which way to teach will be told by the teachers’ handbook and 
this way the time will be spared for the teachers. The coursebook can help teachers who 
are not excellent and confident. However, depending on the coursebook alone is not 
enough because whatever the coursebook gives us will be only that. It will be better to 
know how to select the coursebooks for use. 
 Studying MegaGoal Student Book 5 used for teaching found that the language 
components and the skills are well-combined. The contents are appropriate and the book 
has listening and speaking activities. Used for the periods of time, the vocabulary parts in 
MegaGoal Student Book 5 were investigated and the students were asked on them. From 
using the coursebook, it was revealed that the students could not remember the words that 
they learned. For this reason, the 15 words from Unit 5 in the coursebook were taken to 
adapt and apply for the vocabulary consolidation. In the coursebook, the vocabulary parts 
consist of Quick Check A which is to match the words with their meanings and Vocabulary 
Building which is to complete each sentence with the words. Both Quick Check A and 
Vocabulary Building are adapted and applied to become Translation, Make Sentences, Fill in 
Each Blank with the Correct Word for consolidating the two vocabulary parts which are 
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insufficient in MegaGoal Student Book 5. After adapting and applying, the words will be 
recycled and reviewed three times from translating, making sentences, and filling in each 
blank with the correct word while in the coursebook, Quick Check A and Vocabulary 
Building will be done once. Besides, the students can use their own experience in making 
sentences. 
 These new vocabulary exercises come from the principle of English–English 
dictionaries. They are imitated from English–English dictionaries or glossary which is a kind of 
dictionaries comprising definitions, parts of speech, pronunciations, examples of how to use 
the words, and word lists. These dictionary components can be a reference book when the 
students would like to review the words or look up the definitions, the parts of speech, the 
pronunciations, and the sample sentences of the words. 

4. Research Methodology 
 4.1 Materials 
  4.1.1 A translation exercise (15 words) 
  4.1.2 An exercise of making sentences (15 items) 
  4.1.3 An exercise of filling in each blank with the correct word (15 items) 
  4.1.4 A vocabulary test (18 items) 
  4.1.5 A questionnaire regarding opinions of Matthayomsuksa 5 students 
towards  the vocabulary exercises 
  4.1.6 Five Lesson plans (10 hours/ 2 hours for each plan) 

4.2 Subjects 
  4.2.1 The subjects of this study were 39 Matthayomsuksa 5/7 students at 
Panyaworakun School in the 2nd semester, 2015 
 4.3 Procedures 
  4.3.1 The students study the words according to each lesson plan before 
doing  each exercise. 
   4.3.2 The students do the translation exercise (15 words). 
   4.3.3 The students do the exercise of making sentences (15 items).  
  4.3.4 The students do the exercise of filling in each blank with the correct 
word (15 items). 
  4.3.5 The students do the vocabulary test (18 items). 
  4.3.6 The students do the questionnaire regarding opinions of 
Matthayomsuksa 5  students towards the vocabulary exercises. 
 4.4 Data Collection and Data Analysis 

1.  x  = 
N

fx∑
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2.  S.D. = 
1
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−

−∑
N

xx
 

3.  % = 
𝑎
𝑛

 ×100 

 

  4.  Rating Scale 

Rating Criteria 

Excellent 18 - 17 (100% - 90%) 

Good 16 – 14 (89% - 75%) 

Fair 13 – 10 (74% - 50%) 

Needs Improvement 9 – 0 (below 50%) 

 

5. Results 

 5.1 The Results of the Test and Rating 

No. 
The Scores of the 
Vocabulary Test 

(18 marks) 
Rating x  S.D. 

1 18 Excellent   

2 17 Excellent   

3 1 Needs Improvement   

4 4 Needs Improvement   

5 4 Needs Improvement   

6 9 Needs Improvement   

7 14 Good   

8 9 Needs Improvement   

9 16 Good   

10 18 Excellent   

11 18 Excellent   

12 16 Good 10.79 5.38 

13 18 Excellent   

14 18 Excellent   

15 8 Needs Improvement   

16 4 Needs Improvement   

17 14 Good   

18 17 Excellent   

19 11 Fair   

20 17 Excellent   

21 4 Needs Improvement   

22 10 Fair   

23 5 Needs Improvement   
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No. 
The Scores of the 
Vocabulary Test 

(18 marks) 
Rating x  S.D. 

24 8 Needs Improvement   

25 13 Fair   

26 4 Needs Improvement   

27 8 Needs Improvement   

28 15 Good   

29 12 Fair   

30 16 Good   

31 6 Needs Improvement   

32 18 Excellent   

33 6 Needs Improvement   

34 11 Fair   

35 9 Needs Improvement   

36 3 Needs Improvement   

37 5 Needs Improvement   

38 8 Needs Improvement   

39 9 Needs Improvement   

 
  5.1.1 According to the rating scale, the passing criteria is between 10 to 18 
(50%-100%) which means from Fair to Excellent. From the test scores, the Matthayomsuksa 
5/7 students’ mean score was 10.79 (59.94%) which was in the level of Fair. There were 20 
students of the 39 students (51.28%) testing who had test scores above the Fair level while 
the 19 remaining students (48.72%) had test scores below the Fair level. Therefore, there 
were 20 students who obtained the objective. The vocabulary exercises can little solve the 
students’ problem of being unable to remember the words. There were 19 students who 
could not solve the problem by the vocabulary exercises and require further development.  

 5.1.2 The Matthayomsuksa 5/7 students’ standard deviation has the spread at 
5.38 which shows a fairly broad spread. This is because there are 6 students who get 18 
which is the highest score of the test while there are one student who gets 1 which is the 
lowest score of the test. 
 5.2 The Students’ Opinions towards the Vocabulary Exercises 
  5.2.1 The Students’ Opinions towards the Translation Exercise 
 The Type of  

the Vocabulary Exercises 

Agree  

(28 students from 39 ones) 

Disagree 

(11 students from 39 ones) 

1.  The Translation Exercise 71.79% 28.21% 

 
The 28 Matthayomsuksa 5/7 students from 39 ones (71.79%) agreed with the 

translation exercise. They liked this exercise because of its advantages. They were able to 
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correctly use the words which they heard or read from the translation exercise in their daily 
life. They could get a lot of words which cover all. They learned new words since the 
translation exercise had many words which went with MegaGoal Student Book 5. They could 
practice and review the words before the exams. Moreover, they could train themselves in 
translating skills. They could enrich the difficult words which they didn’t know when they 
completely translated the meanings of the words. The words were suitable for reference 
and translation. Translating correctly, they could know and understand the words more. 
They could accurately translate according to the parts of speech and the translating 
principles. 

The 11 Matthayomsuksa 5/7 students from 39 ones (28.21%) disagreed with 
the translation exercise. The two students didn’t like this exercise because the words were 
easy and could be found in everyday life. They wanted the words to be more difficult. 
Some students stated that the words were new and they wanted some more words 
especially the conversational words and the words for outside examinations so that they 
could speak in daily life and they could prepare themselves for the outside examinations. 
However, another two students indicated that the words were quite difficult. There were no 
dictionaries and the Internet for searching when they could not remember the words or 
didn’t know the meanings of the words. More importantly, the words should have the 
illustrations so that they could understand the words more. 
  5.2.2 The Suggestions on the Students’ Opinions towards the Translation 
Exercise  
  The translation exercise should be adapted although most students (71.79%) 
agreed with it. According to the students who disagreed with the exercise, they stated that 
there should be definitions and parts of speech with the words searched like dictionaries 
and with the blanks for writing translated words. When translating into Thai, the students 
can look at the English definitions and parts of speech prepared for them to translate. It is 
better than translating with nothing. Translating the words with the English definitions and 
parts of speech is like English-English dictionaries which have the words for searching.  

However, the translation exercise cannot cover every word. Khemika 
Tabtimsai (Khemika Tabtimsai, 2003) pointed out that teaching by way of translation should 
be considered teaching in the last case. This method should be used with passive 
vocabulary and with no better ways to teach. The words used for translation are the ones 
which are mostly remembered and understood in the contexts of listening and reading 
materials. This kind of words is called passive vocabulary or receptive vocabulary. 
  On the other hand, translating the words has some advantages in the case of 
technical words like the word ‘measles.’ The other case is a type or a kind of things like the 
word ‘oak’ which is a kind of trees (Lewis & Hill 1992: 103). Another advantage of the 
translation exercise is to spare the time for clarifying with very long English words. Ruth 
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Gairns and Stuart Redman (Gairns & Redman, 1990: 75) state that translation can be an 
efficient way for giving meanings and translation can save the valuable time from explaining 
unsuccessful English. It is a fast way to cope with low frequency items worrying the 
students. Yet, the careful thing for the monolingual is the mistakes from false cognates. 
Therefore, translating the words should be carefully avoided the false cognates. For 
example, in Thai, the word ‘fall’ means ‘tok’, but we don’t use “The sun falls in the west.” 
The correct one we use “The sun sets in the west.” The false cognates will occur especially 
teaching English as a Foreign Language, so translating some words should be avoided. 
  The vocabulary exercises can be developed without translation methods. 
Instead of translating ways, matching synonyms, antonyms, hyponyms, or collocations can 
be applied and used. If the translation exercise needs using, the words must be passive 
vocabulary or receptive vocabulary, technical words, low frequency words, and the words 
which are not successful in understanding the meanings when explained in English.  
  From the questionnaire, the students who criticized the translation exercise 
claimed that there should be the words found in daily life. For this reason, the words 
should be brought in the conversational situations. For instance, the word ‘appreciate’ can 
be functioned as ‘Asking for Favors’ from an example of ‘I’d really appreciate it if you 
would ….’ We can see that the vocabulary is not necessary to be one word. Michael Lewis 
and Jimmie Hill (Lewis & Hill, 1992: 98) states that the vocabulary can be more than one 
word like ‘How do you do.’ ‘How do you do’ is a lexical item which cannot be defined if 
divided into one single word. A lexical item is very important in spoken and written 
language. It becomes clear that the vocabulary exercises should have more lexical items 
than single words.  
  The same student who criticized suggested that there should be the words 
from outside examinations so that the students will prepare themselves for them. Regarding 
to the student, the words should be added more on prefixes, suffixes, and roots. To 
illustrate, ‘dissatisfaction (nu)’ which is a noun can be changed as ‘dissatisfied (adj.)’ which is 
an adjective. Another example is that ‘appreciate (v.)’ can be changed as ‘appreciative 
(adj.)’ and ‘unappreciative (adj.).’ The prefix un- can make the word negative. In the group 
of the word ‘cooperate (v.)’, there will be ‘cooperative (adj.)’, ‘cooperatively (adv.)’, and 
‘cooperativeness (nu).’ These words will have negative meanings when put the prefix un- in 
front of the words as uncooperate (v.), uncooperative (adj.), uncooperatively (adv.), and 
uncooperativeness (nu). On the contrary, the words ‘respect (v.)’ will be divided as 
respectful (adj.), respectfully (adv.), and the word ‘disrespect (nu)’ will be also divided as 
‘disrespectful (adj.)’, and ‘disrespectfully (adv.)’ when put suffix at the end of the word. 
Pratin Pimsarn (1993) makes the conclusion that “by learning only a few prefixes and 
suffixes, you will be able to recognize or guess the meaning of hundreds of English words. 
Word roots also can enable you to analyze the meaning of many words without having to 
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look them up in a dictionary” (Satita Watanapokakul, 2006: 98). Additionally, Satita 
Watanapokakul (Satita Watanapokakul, 2006: 107) also states that as for the students, 
prefixes, suffixes, and roots are beneficial for getting the meaning of the unfamiliar words 
besides consulting a dictionary and using context clues. When having more rules to 
remember the words more, the students will be able to do O-NET and English GAT in the 
part of reading comprehension relating to vocabulary since they can correctly guess the 
meaning of the words with the aid of prefixes, suffixes, and roots (Satita Watanapokakul, 
2006: 97).  
  According to Michael Lewis and Jimmie Hill (Lewis & Hill, 1992: 98), 
vocabulary can be more than one word. Vocabulary can be idioms which can be adapted as 
matching an idiom with the word. Consequently, some words in the translation exercise can 
be the exercises on idioms. (Thanu Teauratanagul) 
  English GAT and ADMISSION tests don’t have only one word, but there will 
be idioms, proverbs, and sayings. The students need to prepare themselves in these words 
found in the tests. For this reason, the vocabulary exercises have to cover all parts. The 
translation exercise is not enough and a variety of the vocabulary exercises is required to 
answer the students’ need.  
  Lastly, the translation exercise should include the illustrations. Ruth Gairns 
and Stuart Redman (Gairns & Redman, 1990: 73) pointed out that illustrations are very 
necessary for teaching concrete items of vocabulary while it should be careful in cultural 
differences affecting abstract concepts. “Frequently, although there is an apparent 
equivalent in the mother tongue for a word in the foreign language, the concept itself may 
be rather different. The foreign people know what is meant when a native speaker uses the 
word while another English speaking person may well have a different interpretation. Then, 
a variety of visual materials may make a considerable contribution to the facts and attitudes 
which lie behind the word” (Wright, 1981: 3). From the statement, to provide a clue to the 
meaning of detail, the pictures and text are often used together to prevent 
misinterpretation from cultural differences. Again, the vocabulary exercises with matching a 
word with the illustration can be used as well. 
  According to being mentioned above, it is the way to adapt and apply the 
translation exercise. The translation exercise can exist when the vocabulary is passive 
vocabulary or receptive vocabulary, technical words, the words on a type or a kind of 
things, the words rarely found, and the words which have largely unsuccessful explanation 
in English. Because of false cognates, a vocabulary item which can be more than one word, 
and a lexical item, the translation exercise should be changed. Furthermore, English GAT 
and ADMISSION Tests have idioms, proverbs, and sayings and include the word parts, so the 
translation exercise is not enough. To aid the students for correctly guessing the meaning of 
the words when they do reading comprehension tests which is related to vocabulary, the 



The 8th PIM National Conference 

Thursday, June 21, 2018 

 

I 111 
 

vocabulary exercises on matching can be replaced the translation exercise. These exercises 
can be to match the words with synonyms, antonyms, hyponyms, collocations, idioms, and 
illustrations. 

 5.2.3 The Students’ Opinions towards the Exercise of Making Sentences 
The Type of  

the Vocabulary Exercises 

Agree  

(25 students from 39 ones) 

Disagree 

(14 students from 39 ones) 

2.  The Exercise of Making   

     Sentences 
64.10% 35.90% 

   
The 25 Matthayomsuksa 5/7 students from 39 ones (64.10%) agreed with the 

exercise of making sentences. They enjoyed making sentences in the classroom because 
they knew grammar and liked making sentences. They reported that making sentences 
made them know the meaning of sentences and structures, and they could link the words 
to become the sentences. Also, making sentences was to review the words. They learned 
how to make correct sentences and how to use the words correctly. They could select the 
appropriate words to make sentences and they knew how to analyze in making sentences. 
Making sentences had both difficulty and easiness. The students would know which words 
could be used with which sentences and which words would be put in which positions of 
the sentences. Concerning their opinions, knowing the vocabulary contexts and making 
sentences could help them speak with foreigners more fluently. They had to take these 
sentences to speak with foreigners or neighboring countries and now AEC had been opened. 
  The 14 Matthayomsuksa 5/7 students from 39 ones (35.90%) disagreed with 
the exercise of making sentences. The students in this group could not make sentences. 
They think that making sentences was difficult. They didn’t know vocabulary and the correct 
sentence structures. They could not order the words in the sentences. Their English was still 
weak. One student said that the difficult words made the sentences difficult to write and 
the two students said that the exercise of making sentences were not interesting. The 
students in this group suggested that they studied a lot of words so that they could make 
the sentences easily. In addition, there should be a situation or a limit for making the 
sentences, otherwise making sentences was too large. Next, there should be a beginning 
word or an ending word since the students didn’t understand when there was nothing for 
making sentences. The words should be told how to use in order for making the sentences 
grammatically correct and for understanding the usage in the future. They wanted the words 
to be much easier. Some students in this group were able to make sentences, but the 
sentences were grammatically incorrect. Grammar should be explained in detail. 
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5.2.4 The Suggestions on the Students’ Opinions towards the Exercise of 
Making Sentences  
  There should be the exercise of making sentences, but it is not too difficult 
for the weak students who disagreed (35.90%) when they are prepared before writing the 
sentences by means of ordering the words first. By this way, they will be practiced writing in 
the sentence levels and they can arrange the words to become the suitable sentences and 
communicate them well (Pojana Inmuen and Pornpana Tiantong 1996: H). As checking the 
students’ exercise of making sentences, there are two types of the students who don’t have 
grammatical mistakes. One is from the students’ abilities of grammar. This group writes new 
sentences themselves. The other is to adapt and change the words from the sample 
sentences which can be searched in many ways, for example, they look up the sample 
sentences in the dictionaries and change some words in the sample sentences. 
  When saying about making sentences, parts of speech cannot be deserted. 
Parts of speech are the words categorized as their own functions and why do we need to 
learn parts of speech? Sumalee Chinokul (Sumalee Chinokul, 1997: 7-8) explained that: 

1. Knowing parts of speech helps predict the meaning of some unknown 
words. 

2. With this knowledge it helps you to do the cloze test. 
3. When you want to paraphrase the original sentence you have read into 

your own words, you will need to change the structure of the sentence into your own and 
this will force you to change the word forms. 

4. The knowledge of how words function in the sentence can help you write 
good sentences if you want to shift the emphasis of your statement or want to pack more 
information in your sentences. 

5. If you are asked to fill in sentences B and D using the information given in 
sentences A and C, respectively, you need knowledge of parts of speech to do them 
correctly. 
  Regarding the questionnaire of the students who criticized (35.90%), one 
student suggested that there should be a beginning word or an ending word because the 
students don’t understand when there is nothing for making sentences. With the knowledge 
of parts of speech, the exercise of making sentences is adapted to be an exercise of filling 
words in the gaps with the parts of speech provided. 
  Parts of speech are terminology and they are hyponyms categorized as 
nouns, adjectives, pronouns, determiners, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions, and 
exclamations. As saying on parts of speech, the students may not understand the 
terminology. Concerning the terminology, Michael Lewis and Jimmie Hill (Lewis & Hill, 1992: 
79-81) state that “Terminology can help or hinder. If alternative terms are chosen, while 
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these may be more accurate and helpful, students will have to learn to relate this 
terminology to the standard terminology of text and reference book.” 
  For terminology, teachers need to approach the problem stage by stage. 
First, give the examples of the words which are terminology and introduce them. Second, 
check whether the students understand the terminology or not by asking them to sort out 
the examples of which terminology is the same kind or the different one. By this way, the 
students will understand, and can use, the terminology the teacher is going to use and 
which the s tudents wi l l  themselves need. There are two rules  in mind: 

a. If the terminology is introduced, it is necessary to take time for making sure 
that students really comprehend it. Using the terminology needs to be taught as a part of 
the lessons. 

b. The terminology should only be brought to help the students. It is not for 
showing off the teachers’ knowledge. 

 5.2.5 The Students’ Opinions towards the Exercise of Filling in Each Blank 

with the Correct Word 

The Type of 

the Vocabulary Exercises 

Agree 

(35 students from 39 ones) 

Disagree 

(4 students from 39 ones) 

3.  The Exercise of Filling in      

     Each Blank with the   

     Correct Word 

89.74% 10.26% 

   
The 35 Matthayomsuksa 5/7 students from 39 ones (89.74%) agreed with the 

exercise of filling in each blank with the correct word. The students liked the exercise very 
much because the exercise had the appropriate vocabulary with the students’ level to fill in 
the blanks. They could practice the skills and understand the words. This resulted in 
knowing the meanings of the words more and selecting the correct and suitable words. 
They had a chance to analyze and see the sentence forms. Filling the correct words was to 
practice making sentences as well. The students reported that they learned and 
remembered that this form of sentences should be filled with which kind of words to 
choose so that they could memorize words extensively. Moreover, from the contexts, they 
could grasp the words easily and read the sentences understandably. This made them 
practice more reading comprehension and review the words. They would like to have this 
type of vocabulary exercises a lot for practicing. They could understand and really do the 
exercise. 
  The 4 Matthayomsuksa 5/7 students from 39 ones (10.26%) disagreed with 
the exercise of filling in each blank with the correct word. They thought that there should 
be outside examinations for them to try doing due to being able to practice vocabulary. 
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Another student said that the exercise was quite difficult and the other student said that as 
filling in each blank with the correct word, the answers the student got were not the same 
as the teacher when they were given the correct answers.  

 5.2.6 The Suggestion on the Students’ Opinions towards the Exercise of Filling 
in Each Blank with the Correct Word 
  The exercise of filling in each blank with the correct word is very well-known 
for the students and they agreed with the exercise the most (89.74%). The important thing 
of this exercise is to guess the meaning of the words from contexts. Ruth Gairns and Stuart 
Redman (Gairns & Redman, 1990: 84) state that “The ability to guess from context is clearly 
a valuable skill and one that should play a part in textual exploitation in class.” Besides, 
Malinee Chandavimol (Malinee Chandavimol, 2014) also states that guessing the meaning of 
the words from contexts is to develop vocabulary for the students. The students will know 
the meaning of the words without unnecessarily looking up the dictionaries. They can guess 
from context and this kind of the exercise is to practice the vital reading technique using 
context clues. According to ‘The Course of Reading and Writing English E. 43201 – E. 43202 
M.6, there are types of ‘Context Clues’ such as definition, restatement, cause and effect, 
contrast, examples, modifiers, and sentence or paragraph. Guessing from context clues is a 
kind of interpreting the meaning of the words. If this part is included, the students will be 
prepared for the outside examinations as well as developing vocabulary. 
  As a result, syntax alone is not used for understanding information. We will 
understand with a combination of vocabulary, lexical information, and extra-linguistic 
information such as prefixes, suffixes, roots, and guessing from context. Interpreting the 
meanings of words is composed of analyzing word parts and guessing from context. The 
students like to practice guessing from context in the exercise of filling in each blank with the 
correct word. The exercise is appropriate to the students’ level and they understand the 
exercise. They like to do the exercise a lot. Stephen D. Krashen (Krashen, 1982: 71) suggests 
that “to increase the amount of comprehensible input, if there is enough, i + 1 will be 
provided, and will be provided over and over!” Thus, if the students have enough 
comprehension with this exercise, the students will get comprehensible input i + 1.  
  When the students understand and really do the exercise, they will be 
successful. Due to their success, they would like to study and like this exercise very much. 
Jeremy Harmer (Harmer, 1992: 7) states that success or lack of it plays a vital role in 
students’ motivation. Both full failure and full success may reduce motivation. Giving very 
high challenge activities which are not appropriate for students may have a negative effect 
on their motivation. In the same way, low challenge activities are equally demotivating. If 
the students can succeed in all the tasks without difficulty, they may lose the motivation 
which they can have when they meet the right level of challenge. Most teachers’ work in 
the classroom involves in giving the right level of challenge to students.  
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 6. Conclusion 
The 39 Matthayomsuksa 5/7 students have the mean score of the test at 10.79 and 

pertaining to the passing criteria, the proportion is nearly equal between the 20 students 
(51.28%) were above Fair and the 19 students (48.72%) who required improvement. The 
result revealed that the 20 students can attain the objective while the 19 students could 
not meet objective and need to be developed further. In terms of S.D., the students’ score 
spreads quite high at the level 5.38. Additionally, the opinions towards the vocabulary 
material are as the followings. The translation exercise is not enough. There should be 
idioms, proverbs, sayings, prefixes, suffixes, and roots because a “vocabulary” item can be 
more than one word. There should also be more than one way to explain words such as 
synonyms, antonyms, hyponyms, and collocations. Next, the exercise of making sentences 
should have other exercises before, for instance, parts of speech and word order are for the 
students to have a basis prior to making sentences. The students agreed almost the most 
with the exercise of filling in each blank with the correct word since the exercise has context 
for guessing and the exercise is appropriate to the students’ level. The students would like 
to do this exercise and they see that as well as the exercise of making sentences, filling in 
each blank with the correct word is to practice making sentences. 
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