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บทสรุปผูบริหาร 

 

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรู เ พ่ือยกระดับสมรรถนะแขงขันผานกลไก

สถาบันการศึกษามีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและพัฒนาสาระการเรียนรู และรูปแบบกระบวนการถายทอดความรู

ของอาจารยเพ่ือยกระดับสมรรถนะของนักศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร   

การดําเนินงานวิจัยในระยะแรกใชเวลา 9 เดือน ระหวาง 1 พฤษภาคม 2557-31 มกราคม 2558 

เปนไปตามแผนการวิจัยตามกรอบ Logical Framework โดยกระบวนการวิจัยมุงเนนไปท่ีการสรางเครือขาย

นักวิจัยท่ีเปนคณาจารยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี 

ประกอบดวย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน 3 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและ

วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว 7 คน และสาขาวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 2 คน   

กระบวนการวิจัยประกอบดวยข้ันตอนท่ีสําคัญ ไดแก  ข้ันตอนท่ีหนึ่ง การวิเคราะหปจจัย

สภาพแวดลอมเพ่ือกําหนดสมรรถนะบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้ันตอนท่ีสอง สรางองคความรู

ตนแบบเก่ียวกับแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ีเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรูของรายวิชาตาง ๆ 12 รายวิชา 

ข้ันตอนท่ีสาม ออกแบบการจัดการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย การสอนในชั้นเรียนควบคูไปกับ การทําโครงงาน

ของนักศึกษา และรูปแบบการเสริมทักษะท่ีแตกตางกันใน 4 รูปแบบ ข้ันตอนท่ีส่ี การนําไปใชในการเรียนการ

สอนของคณาจารยในภาคเรียนท่ี 1/2557 ข้ันตอนท่ีหา การประเมินและสรุปผลการทดลองใน 2 ระดับท้ัง

การประเมินความคิดเห็นของคณาจารยและการประเมินผลนักศึกษา 

ผลการดําเนินการวิจัยท่ีสําคัญไดกําหนดสมรรถนะบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร “คิดเปน ทําเปน 

สรางเปน แกปญหาเปน สื่อสารเปน สูภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและอาชีพอิสระ เพ่ือตอบสนองการพัฒนา

ประเทศ” ในสวนของสาระการเรียนรูของ 12 รายวิชาท่ีเปนรายวิชาเปาหมายของการวิจัยภายใตความ

รับผิดชอบของคณาจารยท่ีเขามามีสวนรวม 12 คน ไดมีการปรับสาระการเรียนรูในแตละรายวิชาใหมี 1 

บทเรียนท่ีกลาวถึงแนวคิดและแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงจะนําไปสูการยกระดับสาระการเรียนรูในบทเรียน

อ่ืนของรายวิชาตาง ๆ  

ผลการวิจัยไดรายวิชาท่ีมีการพัฒนารูปแบบสาระการเรียนรูและการจัดการเรียนรูแนวใหมท่ีนําไปสู

การสมรรถนะท่ีพึงประสงค 12 รายวิชา ซ่ึงจะนําไปปรับใชในการเขียน มคอ.3 ในภาคเรียนตอไป 

ในสวนของการออกแบบการจัดการเรียนรูไดดําเนินการใน 3 กิจกรรม ไดแก การปรับเทคนิคการ

เรียนการสอนในชั้นเรียน การสรางกิจกรรมเพ่ือปรับทัศนคติในการพ่ึงพาตนเอง(ความเชื่ออํานาจในตน)และ 

รักในอาชีพเกษตรแกนักศึกษา โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือประเมินผลสมรรถนะท่ีพึงประสงคของ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยแบงเปน 4 กลุมการทดลอง ประกอบดวย  

 กลุมท่ี 1  การสอนเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 กลุมท่ี 2  การสอนเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมกับ กิจกรรมปรับทัศนคติในการพ่ึงพาตนเอง 

 กลุมท่ี 3  การสอนเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมกับ กิจกรรมรักในอาชีพเกษตร 

 



 กลุมท่ี 4  การสอนเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมกับ กิจกรรมปรับทัศนคติในการพ่ึงพาตนเองและ

กิจกรรมรักในอาชีพเกษตร   

ผลการประเมินนักศึกษา พบวา 

1. นักศึกษามีความรูเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืนและทัศนคติในการพ่ึงพาตนเอง เพ่ิมข้ึนอยางมี

นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (0.01) และมีคาเฉลี่ยทัศนคติตออาชีพทางการเกษตร (รักในอาชีพเกษตร) สูงข้ึน 

2. การจัดการเรียนรูในกิจกรรมท่ีกําหนดมีผลทําใหคาเฉลี่ยสมรรถนะท่ีพึงประสงคของนักศึกษา

สูงข้ึน 

3. กลุมท่ีไมไดเสริมกิจกรรม มีคาเฉลี่ยสมรรถนะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาหลังสิ้นสุดการทดลอง 

นอยกวากอนการทดลอง  

ผลการประเมินความคิดเห็นของอาจารย พบวา  

นักศึกษามีความเขาใจการพัฒนาอยางยั่งยืนและสามารถนําไปประยุกตใชได โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

กลุมท่ีตองจัดทําโครงการ นอกจากนี้ การเสริมกิจกรรมทําใหนักศึกษามีความกระตือรือรนในการเรียนเพ่ิมข้ึน 

ขอเสนอแผนการวิจัยในระยะตอไป 

1. การตอยอดการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูผานสถานศึกษา เพ่ือไดรูปแบบและสาระการ

เรียนรูแนวใหม 

2. การปรับทัศนคติของนักศึกษาเรื่องการบริโภคท่ีเนนคุณคาเกษตรอินทรีย 

3. การมีสวนรวมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการจัดทําโครงการเสริมทักษะเพ่ือสราง

สมรรถนะ การเปนผูประกอบการมืออาชีพแกบัณฑิต 
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บทท่ี 1  

บทนํา 

ความเปนมา 

ในชวง 2-3 ทศวรรษท่ีผานมา ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางการตลาดสินคาเกษตรโดยมี

สาเหตุสําคัญท่ีมาจากการเปลี่ยนแปลงดานอุปสงคของผูบริโภคท่ีมีฐานะดีข้ึน การประยุกตใชนวัตกรรมในการ

บริหารจัดการธุรกิจ และการพัฒนารูปแบบสถาบันแบบใหม ทําใหธุรกิจเกษตรขนาดใหญ เกิดความไดเปรียบจาก

การประหยัดตอขนาด (Economies of Scale) ดังนั้น ประเด็นทาทายสําหรับประเทศไทยในฐานะท่ีเปนผูสงออก

สินคาเกษตรรายสําคัญของโลก (อันดับ 8) คือการกําหนดตําแหนงดานการผลิตและการตลาดสินคาเกษตร ซ่ึงจะ

เลือกเขาไปจําหนายในตลาดใด  ระหวางตลาดโลกท่ีมีมาตรฐานดานสุขอนามัยอยางเขมขนซ่ึงตองการความรูและ

ทักษะท้ังดานการผลิตและการบริการจัดการตลาดระดับสูง หรือตลาดใหมในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ/ทองถ่ิน

ท่ีตองการการคิดสรางสรรคท่ีเชื่อมตอกับผูบริโภคดวยคุณคาหรือความรูสึกรวมได นอกจากนั้นจะตองคํานึงวาทํา

อยางไรจึงจะสรางสมรรถนะและความสามารถในการแขงขันใหกับเกษตรกรและผูประกอบการรายยอยซ่ึงเปน

ประชากรสวนใหญของประเทศไดเชื่อมโยงกับระบบธุรกิจไดอยางเปนธรรมและยั่งยืน จากผลการศึกษาถึง

ภาวะการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย พบวาภาคการเกษตรของไทยไดรับผลกระทบจาก

ขยายตัวของเมือง การเขาถึงโอกาสทางการศึกษาและการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากภาค

การเกษตร ซ่ึงใหผลตอบแทนท่ีมากกวาการทําอาชีพเกษตรกรรม สงผลใหแรงงานภาคการเกษตรไหลเขาสูแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรม และการรับจางในเมืองทําใหแรงงานภาคการเกษตรเหลือเพียงไมถึง 1 ใน 3 ของจํานวนแรงงาน

ท้ังหมดของประเทศ อีกประเด็นหนึ่งคือ กลุมลูกเกษตรกรท่ีไมคิดขายท่ีดินแตก็ไมคิดประกอบอาชีพทางการเกษตร

เอง เนื่องจากมีโอกาสเรียนสูงและหางานท่ีเชื่อวาดีกวาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได ดังเชนจากผลการศึกษา

สภาพและแนวทางการสืบทอดอาชีพการทํานาของลูกชาวนาไทย พบวาในพ้ืนท่ีกลุมทุงกุลารองไหมีลูกชาวนาสูงถึง

รอยละ 95    ท่ีไมคิดขายผืนนาของพอแมแตก็ไมคิดจะทํานาเอง และลูกชาวนาเหลานี้อาศัยอยูในครอบครัว

ชาวนาท่ีคิดจะใหลูกหลานสืบทอดอาชีพชาวนาตอจากพอแมเพียงรอยละ 2 เทานั้น เนื่องจากทุกครอบครัวตาง

คาดหวังใหลูกไดประกอบอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการทําการเกษตร (เกินศักดิ์ , 2553) 

จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน ซ่ึงเกิดจากกระแสยุคโลกาภิวัตน (global change) 

การเปดเสรีทางการคาและบริการ (Free Trade Aqreement) การกาวเขาสูสังคมเศรษฐกิจยุคฐานความรู และ

ขอมูลขาวสาร ปจจัยเหลานี้ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทของเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาของประเทศ 

จึงเปนเรื่องทาทายตอสถาบันอุดมศึกษาท่ีตองเตรียมความพรอมในการผลิตบัณฑิต โดยเพ่ิมขีดความสามารถ     

ในการแขงขันปรับกระบวนทัศนใหสอดคลองกับคานิยม วัฒนธรรม การเรียนรู เพ่ือทันตอการเปลี่ยนแปลงและ

กาวสูการพัฒนาอยางกาวกระโดดเพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันในระดับชาติและนานาชาติ  ซ่ึงสอดคลอง

ตอยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนของประเทศอันประกอบดวย 
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1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  

 แนวคิดหลักยังคงมีแนวคิดท่ีตอเนื่อง โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” และขับเคลื่อนใหยังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในทุกภาคสวน ทุกระดับ โดยยึดแนวคิดการ

พัฒนาแบบบูรณาเปนองครวมท่ีมี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และการพัฒนาท่ีสมดุล ท้ังคน สังคม เศรษฐกิจ 

และสิ่งแวดลอม เพ่ือมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 สังคมไทยไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช

อยางกวางขวางทุกภาคสวน สงผลใหประเทศไทยเขมแข็ง มีภูมิคุมกันสูงข้ึนในหลายดาน และสามารถปรับตัวรับ

กับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกได อยางไรก็ตาม ปจจัยท่ียังเปนอุปสรรค ไดแก ความสมานฉันทในสังคม 

สภาพแวดลอมและระบบนิเวศขาดความสมดุล ความเสี่ยงจากปญหายาเสพติดท่ีสูงข้ึน รวมถึงสุขภาวะของคนไทย

ลดลงจากคุณภาพการศึกษาท่ีเปนปญหา 

การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะตองเผชิญกับกระแสการ

เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมากยิ่งข้ึน เปนท้ังโอกาสและ

ความเสี่ยงตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะขอผูกพันท่ีจะเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 จึงจําเปนตองนํา

ภูมิคุมกันท่ีมีอยูพรอมท้ังเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งข้ึนมาใชในการเตรียมความพรอมใหแกคน สังคม 

และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 

สามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไปมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ไดตระหนักถึงสถานการณและ  ความเสี่ยงซ่ึงเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวน  ดานเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ  

ท่ีเปนไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบอยางชัดเจนตอประเทศไทยท้ังเชิงบวกและลบ  และไดใหความสําคัญกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู นวัตกรรม เศรษฐกิจสรางสรรค ธุรกิจบริการ โลจิสติกส การปฏิรูประบบกฎหมาย

เศรษฐกิจ การทําธุรกิจท่ีคํานึงถึงสังคมสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมของชุมชน และการเตรียมความพรอมสูการเปน

ประชาคมอาเซียน โดยยึดวิสัยทัศนประเทศไทยป 2570 เปนเปาหมาย  ดังนี้ “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย 

มีมิตรไมตรี     บนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดม่ันวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการ              

สารธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ีท่ัวถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง อยูในสภาวะแวดลอมท่ีดี เก้ือกูลและ

เอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐาน

ทางเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” 

2. แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559)  

วัตถุประสงคของแผน 

1. พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพ่ือเปนฐานหลักของการพัฒนา 

2. เพ่ือสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู 

3. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคมคุณธรรมภูมิ

ปญญา และการเรียนรู 
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3.แผนพัฒนาการศึกษาอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  

มีวิสัยทัศน “อุดมศึกษาเปนแหลงองคความรูและพัฒนากําลังคนระดับสูงท่ีมีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติ

อยางยั่งยืน สรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต”โดยมียุทธศาสตร (“LEGS” STRATEGY) ท่ีสําคัญ 4 ประการ ไดแก 

L = Leader of Change Management for Quality Education (All for Quality Education and 

Quality Education at All) (เปลี่ยนระบบการนําองคกรใหขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองครวม) 

E = Educator Professional (พัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพ และพัฒนาผูเชี่ยวชาญมืออาชีพใหเปน

อาจารย) 

G = Graduated with Quality and Social Responsibility (ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอยางกาวกระโดด) 

S = Satang Utilization (ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนสถาบัน อุดมศึกษาสูความ

เปนเลิศ) 

4. แผนยุทธศาสตรอาเซียน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ในการเตรียมความพรอมของระบบอุดมศึกษาเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียนและ เปดเสรีการคา

บริการดานการอุดมศึกษา ในป พ.ศ. 2558 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทําแผนยุทธศาสตร

อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีวิสัยทัศน ท่ีจะทําให

บัณฑิตไทยมีความสามารถในระดับสากล และมีความรับผิดชอบ ในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคม

โลก โดยมียุทธศาสตร 3 ประการ คือ (1) การเพ่ิมขีดความสามารถของบัณฑิตใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับ

สากล (2) การพัฒนาความเขมแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาประชาคมอาเซียน และ (3) การสรางเสริม

บทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน 

5.  ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ ในชวงปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษท่ีสอง     

(พ.ศ. 2552 – 2561)  

 กําหนดวิสัยทัศนวา “ระบบการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ มีความสอดคลองกับความ

ตองการและมีประสิทธิภาพในการเสริมสรางการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน สามารถแขงขันไดกับนานาประเทศ 

โดยความรวมมือของทุกภาคสวน  

6. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2555-2565) 

 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2555-2565) มีวิสัยทัศน

ท่ีเนน “นวัตกรรมเขียว เพ่ือสังคมคุณภาพและเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพ” โดยการขับเคลื่อนประเทศไปสู

วิสัยทัศนดังกลาวไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนฯ 5 ประการ คือ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และทองถ่ินดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม   

ยุทธศาสตรท่ี 2 : การเพ่ิมขีดความสามารถ ความยืดหยุน และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิตและบริการ

ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 : การเสริมสรางความม่ันคงดานพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

ประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

ยุทธศาสตรท่ี  4 : การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทุนมนุษยของประเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม   

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและปจจัยเอ้ือดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของประเทศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน   

สถาบันการศึกษาซ่ึงมีหนาท่ีในการเตรียมและพัฒนาคนออกสูสังคมจึงตองรับภาระหนาท่ีอยางเต็มท่ี นั่น

คือ ระบบการศึกษาไทยตองไดรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมศักยภาพใหมากข้ึน เพ่ือทําหนาท่ีสรางและ

พัฒนานักศึกษา ใหมีทักษะของคนดีและคนเกงในศตวรรษท่ี 21 กลาวคือมีทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 

ทักษะในการแกปญหา ทักษะดานการสรางสรรค ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ทักษะดานความ

รวมมือ การทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา ทักษะดานการสื่อสาร ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะอาชีพและ

ทักษะการเรียนรู ท้ังนี้เพ่ือการดํารงชีพ และการประกอบอาชีพในอนาคตตลอดจน มีความสามารถพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง รวมท้ังการปรับตัวทามกลางการเปลี่ยนแปลง และสิ่งทาทายท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนสถานศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเนนการจัดการ

เรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ จึงมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนา

ดังกลาวขางตนและตรงตามบริบทของมหาวิทยาลัยฯ และเพ่ือผลักดันใหเกิดการพัฒนาอยางรวดเร็วในประเด็น   

ท่ีมีความสําคัญและกระทบตอคุณภาพและภาพลักษณ มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดทําแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร     

วาระเรงดวน (พ.ศ.2557 - 2560) โดยมุงเนนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ สู “มหาวิทยาลัยแหงการสรางนักปฏิบัติ     

มืออาชีพดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม” ซ่ึงหมายถึงการมุงเนนผลิตบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

ชํานาญการ มีทักษะข้ันสูง มีความสามารถในการ “คิดเปน ทําเปน สรางเปน แกปญหาเปน สื่อสารเปน”สูภาค

ธุรกิจ อุตสาหกรรม และการประกอบอาชีพอิสระ ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ จึงกําหนดอัตลักษณ การผลิต

บัณฑิตใหเปนนักปฏิบัติมืออาชีพ ท่ีมีความรูดานวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมีทักษะทางสังคมท่ีสําคัญ  8 ดาน 

คือ ภาษาตางประเทศ การสื่อสารและสารสนเทศ การทํางานเปนทีม การใฝรูใฝเรียน การคิดวิเคราะหและการ

แกปญหาอยางเปนระบบ มีนิสัยในการเปนผูประกอบการ มีระเบียบวินัย รักองคกร และจิตสาธารณะ จึงมี

นโยบายการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมีเปาหมายของการพัฒนาประกอบไปดวยการ

สรางมืออาชีพ คือ บัณฑิต ผูสอน บุคลากรและการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยฯ จึงกําหนดยุทธศาสตรวาระ

เรงดวนเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนําดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในระดับประเทศและกาวสูระดับสากล 4 ดาน ดังรูปท่ี 1 
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รูปท่ี 1 เปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ท่ีมา : แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตรวาระเรงดวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2557 -2560 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เปนคณะท่ีมีการจัดการเรียน       

การสอนอยางตอเนื่องมายาวนาน ตั้งแต ป พ.ศ. 2477  ในระดับโรงเรียนประถมกสิกรรมและพัฒนาการจนเปด

สอนในระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา (7 หลักสูตร) และปริญญาโท 3 หลักสูตร สรางบุคลากรเขาสูภาคการเกษตร

และอุตสาหกรรมการเกษตร จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองเตรียมพรอมและเรงปรับตัวในการผลิตบัณฑิตนัก

ปฏิบัติมืออาชีพ 

ดังนั้น การผลิตบัณฑิตดานการเกษตรท่ีมีความพรอมในการประกอบอาชีพ โดยมีคุณลักษณะ คิดเกง     

ทําเปน เห็นอนาคต เพ่ือการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน สามารถแขงขันได และตอบสนองความตองการ         

ของประเทศ ซ่ึงสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม คณะผูวิจัยจึงดําเนินโครงการวิจัยการ

พัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูเพ่ือยกระดับสมรรถนะการแขงขัน ภายใตกลไกสถาบันการศึกษา เพ่ือเปนแนวทาง

และเปนตนแบบในการดําเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศชาติตอไป 

 

 

 

RMUTT 2560 

“Professional University” 

 

Professional Learning & Research Communities 
 Hands-on 

• ความรู 

• ทักษะวิชาชีพ 

• ทักษะทางสังคม(Soft skill) 

• ภาษาตางประเทศ 

• การสื่อสารและ

สารสนเทศ 

Research 

& Innovation 

• บูรณาการกับการเรียน

การสอน 

• ตอบโจทย 

• ชุมชน 

• อุตสาหกรรม 

 

Internationalzation 

• ภาษา 

• วัฒนธรรม 

• สภาพแวดลอม 

• พัฒนาเครือขาย

ความรวมมือ 

Modern Management 

Corporate Culture 
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คําถามวิจัย 

 1. แนวทางการยกระดับการพัฒนาระบบสงเสริมเรียนรูเพ่ือยกระดับสมรรถนะการแขงขัน ควรดําเนินการ

อยางไร 

 2. ระบบสนับสนุนท่ีจําเปนตอการยกระดับการพัฒนาระบบสงเสริมเรียนรูเพ่ือยกระดับสมรรถนะการ

แขงขันควรดําเนินการในรูปแบบใด 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือสรางและพัฒนาสาระการเรียนรูและรูปแบบกระบวนการถายทอดความรูของอาจารย เพ่ือยกระดับ

สมรรถนะของนักศึกษาในสาขาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร    

ผลลัพธท่ีคาดหวัง 

1. ไดสาระการเรียนรูดานการพัฒนาอยางยั่งยืนในแตละรายวิชา 

2. ไดแนวปฏิบัติท่ีดีในการจัดกิจกรรมการยกระดับสมรรถนะนักศึกษา 

3. นักศึกษาท่ีไดรับการถายทอดมีทัศนคติเชิงสรางสรรคในการประกอบอาชีพการเกษตร 

ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

1. ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมในชั่วโมงการเรียนการสอนมีนอย 

2. การเลื่อนเปดภาคการศึกษาจากเดือน มิถุนายน มาเปน เดือน สิงหาคมทําใหไมสามารถดําเนิน

กิจกรรมไดครอบคลุมตามวัตถุประสงค 
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กระบวนการวิจัย 

 การวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมเรียนรูเพ่ือยกระดับ สมรรถนะการแขงขันผานกลไกลสถาบันการศึกษา 

ในครั้งนี้ประกอบไปดวย 2 สวน 

1. การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูตนแบบเก่ียวกับการเชื่อมโยงการพัฒนาอยางยั่งยืน กับรายวิชาตางๆ  

ของอาจารย และนําสาระการเรียนรูท่ีไดนั้นถายทอดใหนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาตระหนักถึงแนวทางการประกอบ

อาชีพกับการพัฒนาอยางยั่งยืน 

2. การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบกระบวนการการถายทอดความรูของอาจารยดวยการวิจัยเชิงทดลอง     

เพ่ือประเมินผลสมรรถนะท่ีพ่ึงประสงคของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดวยการใชชุดฝกอบรมเพ่ือพัฒนา

ความเชื่ออํานาจในตน (การพ่ึงพาตนเอง) เทคนิคการจัดการเรียนรูและเสวนาโครงการ “ถอดรหัสอาชีพการเกษตร

และอุตสาหกรรมการเกษตรสูความสําเร็จอยางยั่งยืน” โดยศิษยเกาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการวิจัยครั้งนี้ไดมีการกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับตอไปนี้ 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ผลิตสัตวและวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบดวย 

ชั้นปท่ี 2 จํานวน 359 คน ชั้นปท่ี 3 จํานวน 383 คน 

ชั้นปท่ี 4 จํานวน 141 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ใน 3 สาขาวิชาดังกลาว 

ประกอบดวย ชั้นปท่ี 2 จํานวน 51 คน ชั้นปท่ี 3 จํานวน 128 คน  ชั้นปท่ี 4 จํานวน 98 คน โดยแบงเปน 4 กลุม 

คือ กลุมท่ี 1 กลุมควบคุม จํานวน 53 คน กลุมท่ี 2 ฝกความเชื่ออํานาจในตน จํานวน 43 คน กลุมท่ี 3 การจัดการ

เรียนรูและเสวนาโครงการ “ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสูความสําเร็จอยางยั่งยืน” โดย

ศิษยเกา จํานวน 40 คน กลุมท่ี 4 ฝกความเชื่ออํานาจในตน และจัดการเรียนรูและเสวนาโครงการ “ถอดรหัส

อาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสูความสําเร็จอยางยั่งยืน” โดยศิษยเกา จํานวน 141 คน 

แผนการดําเนนิการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 1) การวิจัยเพ่ือสรางองคความรูตนแบบเก่ียวกับการเชื่อมโยงการพัฒนา

อยางยั่งยืน โดยการจัดสอนหนวยเรียนการพัฒนาอยางยั่งยืน ในรายวิชาตางๆ จํานวน 12 รายวิชา พรอมท้ัง

มอบหมายงานใหนักศึกษาจัดทําเปนรูปแบบโครงการ แนวคิดในการนําความรูจากการเรียนในรายวิชาไปใช

ประโยชนอยางยั่งยืน และมีการทดสอบกอนและหลังการเรียน เพ่ือประเมินผลการสอน จากนั้นจะมีการประชุม

สรุปบทเรียน สาระการเรียนรูในหนวยเรียนการพัฒนาอยางยั่งยืน 2) การวิจัยเชิงทดลอง ตัวแปรอิสระท่ีถูกจัด
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กระทําคือ การฝกความเชื่ออํานาจในตน เทคนิคการเรียนรูและเสวนาโครงการ “ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตรสูความสําเร็จอยางยั่งยืน” โดยศิษยเกา โดยใชแผนการวิจัย 2 รูปแบบ คือ กลุมทดลอง 

และกลุมควบคุมและมีการวัดคุณสมบัติของกลุมตัวอยาง กอน และหลังสิ้นสุดการทดลอง เพ่ือตรวจและ

ประเมินผลการทดลอง สวนตัวแปรตามคือ ทัศนคติตออาชีพการเกษตร และ สมรรถนะท่ีพึงประสงคของนักศึกษา 

ทําการวัดกอนและหลังสิ้นสุดการทดลอง 

การดําเนินการทดลอง 

1. การสรางองคความรูตนแบบ 

1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ สาระการเรียนรูในหนวยเรียน วาดวย เรื่อง แนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน 

1.2 เสวนากับศิษยเกา เรื่อง ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสูความสําเร็จอยาง

ยั่งยืน 

1.3 ศึกษาดูงานตนแบบแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการพัฒนาอยางยั่งยืน 

1.4 ประชุมสาระการเรียนรูของแตละรายวิชา พรอมจัดทําแบบทดสอบ 

1.5 ใหความรูแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนตามสาระการเรียนรูของแตละรายวิชา พรอมเก็บขอมูล 

1.6 ประเมินผล ผูเรียน/ผูสอน 

1.7 ปรับปรุงรายวิชา สรุปบทเรียนการใหสาระการเรียนรู/สรางทีมงาน Smart Teacher 

2. การทดลอง ผูวิจัยดําเนินการตามข้ึนตอนดังตอไปนี้ 

2.1 วัดคุณสมบัติของกลุมตัวอยาง กอนการทดลอง 1 สัปดาห 

2.2 สุมรายวิชาเพ่ือแบงเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม 

วิธีสุมอยางงาย โดยการจับฉลากจาก 12 รายวิชา : 

กลุมท่ี 1  กลุมควบคุม จํานวน 53 คน 

กลุมท่ี 2  ฝกความเชื่ออํานาจในตน จํานวน 43 คน 

กลุมท่ี 3  เทคนิคการเรียนรูและเสวนาโครงการ “ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตรสูความสําเร็จอยางยั่งยืน” โดยศิษยเกา จํานวน 40 

คน 

กลุมท่ี 4  ฝกความเชื่ออํานาจในตน และการเรียนรูและเสวนาโครงการ “ถอดรหัสอาชีพ

การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสูความสําเร็จอยางยั่งยืน” โดยศิษยเกา  

กระบวนการเผชิญสถานการณ จํานวน 141 คน 

 หมายเหตุ : ทุกกลุมการทดลองจะเสริมการสอนการพัฒนาอยางยั่งยืน 

2.3 ระยะเวลาดําเนินการ 

1 ภาคการศึกษา ประกอบดวย 
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1) ฝกความเชื่ออํานาจในตนในชั่วโมงสอนของนักวิจัย ประกอบไปดวย 5 กิจกรรม ในชวง

สัปดาหท่ี 7-12 

2) เทคนิคการเรียนรูและเสวนาโครงการ “ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตรสูความสําเร็จอยางยั่งยืน” โดยศิษยเกา ประกอบดวย 

 การสอนในชั่วโมงแรก นักวิจัยตั้งโจทยคําถามใหนักศึกษาวิเคราะหถึงการนํา

ความรูจากรายวิชาไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพไดอยางไร 

 โครงการถอดรหัสอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสูความสําเร็จ

อยางยั่งยืน ในวันท่ี  27 กันยายน 2557 

3. การสงผลงาน โครงการ แนวคิดในการนําความรูจากการเรียนในรายวิชาไปใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ลักษณะของเครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม ประกอบดวย 4 สวน ไดแก แบบสอบถามลักษณะ         

ทางชีวสังคม แบบวัดความเชื่ออํานาจในตน แบบวัดทัศนคติตออาชีพการเกษตร  แบบวัดสมรรถนะท่ีพ่ึงประสงค

ของนักศึกษา และแบบวัดพฤติกรรมการพัฒนาอยางยั่งยืน นอกจากนี้ผูวิจัยได นําชุดฝกอบรมความเชื่ออํานาจใน

ตนของออมเดือน (2536) และรุงสวรรค (2551) มาดัดแปลงมาใชกับการวิจัยในครั้งนี้ โดยปรับปรุงใหเหมาะสมกับ

กลุมตัวอยาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวอยางชุดฝกอบรมความเช่ืออํานาจในตน 

1. ชื่อกิจกรรม การวิเคราะหทดสอบ 

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือใหนักศึกษา เขาใจความหมายของความเชื่ออํานาจในตนโดยผานการอาน 

2. เพ่ือใหนักศึกษาเกิดความรู และตระหนัก ถึงกระบวนการกระทําดวยการวิเคราะห ประเมิน และอภิปราย 

การจัดหอง  

ชวงแรกนั่งตามปกติ ชวงอภิปรายกลุมยอย แบงนักศึกษาออกเปนกลุมๆ ละ 5 - 7 คน 

อุปกรณ  

1. บทความ “ผลของการกระทํา” 

2. กระดาษเปลา ปากกาเคมี 

ข้ันตอนกิจกรรม 

1. อาจารยแจกบทความ 

2. ใหนักศึกษาอานบทความ 

3. ใหนักศึกษาแตละคนวิเคราะหใหสองประเด็น 
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1) ประเด็นสําคัญท่ีนําเสนอในบทความคืออะไร หมายถึงความวาอะไร 

2) ใหเสนอเรื่องราวในชีวิตของนักศึกษา หรือ ผูท่ีรูจักสนับสนุนประเด็นสําคัญ 

4. ใหนักศึกษาบันทึกผลการวิเคราะหของตนเองไว 

5. แบงสมาชิกออกเปนกลุมยอยกลุมละ 5 - 7 คน และแจกใบงาน 

6. ใหทุกคนทําตามใบงานโดยใชเวลา 20 นาที 

7. ใหกลุมสงตัวแทนเสนอผลงาน 

อภิปรายสรุป 

1. ใหนักศึกษาเขารวมกลุมใหญ 

2. อาจารยนํานักศึกษาอภิปายผลการวิเคราะหของกลุม ท่ีเสนอตอกลุมใหญในประเด็นท่ีวา ผูเขียนบทความ

ไดรับผลการกระทําของตนอยางไรเปนผูมีความนาเชื่อถือเพียงไร สามารถโนมนาวจิตใจผูอานใหเชื่อตามไดมาก

นอยเพียงไร 

 

 

แบบวัดความเช่ืออํานาจในตน  เปนแบบวัดท่ีใชวัดนักศึกษาเก่ียวกับปริมาณการเรียนรูวาผลดี และ ผลเสียท่ีเกิด

ข้ึนกับตนเองนั้น เปนผลมาจากการกระทําของตนและสามารถท่ีจะทํานาย หรือ ควบคุมผลท่ีเกิดข้ึนนั้นได ใน

การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัย วัดโดยใชแบบวัดของ รุงสวรรค (2551) ซ่ึงมีคําถาม จํานวน 14 ขอ  มีความเชื่อม่ันแบบ

สัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.75 

ตัวอยาง แบบวัดความเชื่ออํานาจในตน 

ขาพเจาสามารถแกปญหาตางๆ ไดรวดเร็ว เพราะความพยายามของขาพเจา 

.....................     ................     ......................     .......................       ...................        ...................... 

  จริงท่ีสุด จริง           คอนขางจริง      คอนขางไมจริง          ไมจริง             ไมจริงเลย 

แบบวัดทัศนคติตออาชีพการเกษตร เปนแบบวัดท่ีใชวัดนักศึกษาเก่ียวกับ ปริมาณความคิดเห็นตออาชีพ

การเกษตร ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยสรางแบบวัดไปทดลองกับนักศึกษาจํานวน 35 คน พบวา แบบวัดมีความ

เชื่อม่ันแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.76 ผูวิจัยไดคัดเลือกขอความไวใชจริงจํานวน 13 ขอ เม่ือนําไปใชกับกลุม

ตัวอยางจริง มีคาความเชื่อม่ันแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.80 

 ตัวอยาง แบบวัดทัศนคติตออาชีพการเกษตร 

 อาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ฝกใหขาพเจาอดทด 

..........................   ................      ......................          .......................       .................................        

           เห็นดวยอยางยิ่ง     เห็นดวย   เห็นดวยปานกลาง         ไมเห็นดวย           ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

แบบวัดสมรรถนะท่ีพ่ึงประสงคของนักศึกษา เปนแบบวัดท่ีใชวัดนักศึกษาเก่ียวกับปริมาณสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษา ตามแนวปรัชญา การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และทักษะ
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ของคนดี คนเกงในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงครอบคลุมทักษะ 6 ประการท่ีเนนใหนักศึกษา คิดเปน ทําเปน สรางเปน 

แกปญหาเปน สื่อสารเปน คือ ทักษะดานการคิดอยางมีระบบ ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ทักษะดานการทํางานเปนทีม  ทักษะในการปฏิบัติงานจนสําเร็จ ทักษะดานการเปนผูประกอบการและ ทักษะการ

คิดสรางสรรค ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยสรางแบบวัดข้ึนจากนิยายปฏิบัติการ เปนแบบวัดประเภทมาตรวัดประเมิน

รวมคา 5 หนวย จาก ปฏิบัติการทุกครั้ง ถึงไมเคยปฏิบัติเลยมีขอคําถาม 45 ขอ เม่ือนําแบบวัดไปใชกับนักศึกษา 

35 คน พบวา แบบวัดมีคาความเชื่อม่ันแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.75 ผูวิจัยไดคัดเลือกขอคําถามไวใชจริง 

จํานวน 24 ขอ เม่ือนําไปใชกับกลุมตัวอยางจริง มีคาความเชื่อม่ันแบบสัมประสิทธแอลฟาเทากับ 0.85  

 

 ตัวอยาง แบบวัดสมรรถนะท่ีพึงประสงคของนักศึกษา 

 ขาพเจานําความรูและประสบการณมาวางแผนการทํางาน 

..........................     ................        ......................        .......................       .................................        

            ปฏิบัติทุกครั้ง       ปฏิบัติบอย   ปฏิบัติคอนขางบอย     ปฏิบัตินอยครั้ง   ไมเคยปฏิบัติเลย 

            

แบบวัดพฤติกรรมการพัฒนาอยางย่ังยืน เปนแบบวัดท่ีใชกับนักศึกษาเก่ียวกับปริมาณ สมรรถนะ ของนักศึกษา 

ในการพัฒนาอยางยั่งยืน ในการศึกษาครั้งผูวิจัยสรางแบบวัดข้ึน เปนแบบวัดประเมินคา 5 หนวยจากการปฏิบัติทุก

ครั้ง ถึงไมเคยปฏิบัติเลย มีคําถาม 25 ขอ พบวาแบบวัดมีความเชื่อม่ันแบบสัมประสิทธิ์เทากับ 0.76 

ตัวอยาง แบบวัดพฤติกรรมการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ขาพเจาใชถุงผาแทนถุงพลาสติก 

..........................     ................        ......................        .......................       .................................        

            ปฏิบัติทุกครั้ง       ปฏิบัติบอย    ปฏิบัติคอนขางบอย    ปฏิบัตินอยครั้ง    ไมเคยปฏิบัติเลย 

แบบทดสอบความรูกอนและหลังการเรียน การพัฒนาอยางย่ังยืน เปนแบบทดสอบความรูกอนและหลังการเรียน 

การพัฒนาอยางยั่งยืน 

ตัวอยาง แบบทดสอบความรูกอนและหลังการเรียน การพัฒนาอยางยั่งยืน 

จงตอบคําถามตอไปนี้ 

 

ทานคิดวาอะไรเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดในการกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน 

.............................................................................................................................................................................. 
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บทท่ี 2  

การทบทวนวรรณกรรม 

จากกรอบแนวคิดการดําเนินการวิจัยในระยะท่ี 7 จะเปนไปในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวม โดยการตอยอดและขยายผลจากฐานงานวิจัยของชุดโครงการฯ เพ่ือนําทุนความรู/นวัตกรรม            

คลังความรู/แหลงเรียนรู (ศูนยสารสนเทศและศูนยเรียนรูมีชีวิต) และทุนทางสังคม ไดแก ภาคีพันธมิตรท่ีเปน

เครือขายท่ีภาควิชาการ ภาครัฐ สถาบันเกษตรกร สหกรณ ชุมชน และผูประกอบการเอกชนท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ ใหเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนการวิจัย โดยเปนไปภายใตกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาธุรกิจฐาน

สังคม (SEE Strategy) เพ่ือการยกระดับมูลคาเพ่ิมแกผลิตภัณฑ (ขาวอินทรีย ผักอินทรีย สินคาชุมชนภายใต

เครือขาย Farmer Shop) และการยกระดับสมรรถนะการแขงขันแกภาคีท่ีเขามามีสวนรวมการวิจัยสูการบรรลุ

เปาหมายตามยุทธศาสตรประเทศ ดังรูปท่ี 2 

•  ้ ูรมาวคดุช/ มรรกตั วน
•  ้ ู รมา วคง ั ลค/ ้ ูรนยี รเ อ � สื
•  ติว ี ชีมู้ ร นยีร เ์ ยนูศ

 รา กงรคโ ดุ ชยั จิวรากบอรก

“ ์ ณรกหสรา กานฒั พราก นอ � ื ลคเ บั ขรา ก

 � ี ทะยะร มรรธน็ปเ � ี ทา้ ครากะลแ7”

 มคง ั สนา ฐจิ
SEE Strategy

นั กอมืมว่ ร,
มรรธน็ปเ�ี ทา้ คราก

 นุ นสบ ั นสบบะ รา นฒั พรา ก
ะนถรรมสม� ิ พเอ�ื พเ ู้ รนยรีเร ากมิ ร สเ ง ่ ส

นั ขง่ ขแราก

์ ฑณั ภติ ลผม� ิพเ า่คล ูมบั ดะรกยร า ก
Moving up Value Chain

กลไก
สถาบันการศึกษา 

กลไก
สถาบันเกษตรกร

กลไก

หน่วยราชการ

Farmer Shop 
 งยโ มอ� ื ชเ ะลแนชมุ ช่ ู ส

ลกาสู่ สจิกรุ ธ

์ ยีรทนิ อวา้ข

ร ติ มธ นั พี คา ภ
ในประเทศ-ต่างประเทศ

•  นั ขง ่ ขแรากนใ ถรามา

•  า � ํ ลมอ� ื ลหเ มาวคดลราก

•  มอ้ ลดวแง �สิบั

กผั
์ ยี ร ทนิอ

ม� ิ พเ า ่ คลู มบัดะรกย ราก

Moving Up Value Chain 

บั ดะรกยราก
นั ขง่ ขแรากะนถรรมส

ศทเะรป์ร ตสา ศ

มว่ ร นว่สี มราก
นว่ สนุ้หน็ปเ/ จ กิรุ ธรติ มธนัพ

เป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศ

า นฒั พร า ก
ระบบสนับสนุน

้ ู รนยีรเ ราก

 

รูปท่ี 2 กรอบแนวคิดการวิจัยชุดโครงการฯ ระยะท่ี 7 

สวนกรอบแนวคิดการวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมเรียนรูเพ่ือยกระดับสมรรถนะแขงขันผานกลไก

สถาบันการศึกษา เปนรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของคณาจารยดานการเกษตร และ

อุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบไปดวย 
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1. แนวคิดสาระการเรียนรู การพัฒนาอยางย่ังยืนของรายวิชา  

การพัฒนาอยางยั่งยืน หมายถึง “รูปแบบของการพัฒนาท่ีสนองความตองการของคนในรุนปจจุบัน โดยไมทําใหคน

รุนตอไปในอนาคต ตองประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการท่ีจะตอบสนองความตองการของตนเอง” 

(Sustainable Development is development that meets the needs of the present withoul 

compromising the ability of future generations to meet their own needs) สมัชชาโลกจาก World 

Commission on Enviroment. 

สําหรับประเทศไทยไดมีนักวิชาการหลายทานพยายามอธิบายแนวคิดของการพัฒนาอยางยั่งยืนใหชัดเจน

ยิ่งข้ึน ท่ีสําคัญคือ แนวคิดของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต, 2541) ไดอธิบายการพัฒนาอยางยั่งยืนวา “การพัฒนา

อยางยั่งยืนมีลักษณะท่ีเปนบูรณาการ (Integrated) คือทําใหเกิดเปนองครวม (Holistic) หมายความวา 

องคประกอบท้ังหลายท่ีเก่ียวของจะตองมาประสานกันครบองคและมีลักษณะอีกอยางหนึ่ง คือ มีดุลยภาพ 

(Balance) หรือพูดอีกนัยหนึ่ง คือ การทําใหกิจกรรมของมนุษยสอดคลองกับกฎเกณฑของธรรมชาติ”  

แนวคิดของพระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตโต,2539:58-59) กลาววาหัวใจของการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้น 

ประกอบดวยคําศัพทท่ีนํามาจับคูกัน 2 คู คือ การพัฒนา (Development) กับสิ่งแวดลอม (Environment) และ

เศรษฐกิจ (Economy) กับนิเวศวิทย (Ecology) โดยเห็นวาควรใหความเจริญทางเศรษฐกิจอยูภายใตเง่ือนไขของ

การอนุรักษสภาพแวดลอม หมายความวา ตองใหการพัฒนาหรือความเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น อยูในภาวะท่ี

สิ่งแวดลอมรองรับไหวดวย หรือวาเจริญไปโดยไมรังแกธรรมชาติ การพัฒนาอยางยั่งยืนนี้มีลักษณะเปนการพัฒนา

ท่ีเปนบูรณาการ (integrated) คือทําใหเกิดเปนองครวม (holistic) หมายความวาองคประกอบท้ังหลายท่ี

เก่ียวของจะตองมาประสานกันครบองคและมีลักษณะอีกอยางหนึ่งคือ มีดุลยภาพ (balanced) (ประยุทธ ปยุตโต

,2539:62-63) สําหรับการพัฒนาจะสําเร็จไดนั้น พระธรรมปฎกเห็นวา คนตองมีจริยธรรม เนื่องจากปจจุบันมนุษย

มีนิสัยท่ีเปนสังคมบริโภค ประสบกับปญหาสังคมและชีวิตจิตใจ จนกระท่ังเกิดปญหาสิ่งแวดลอมข้ึน จึงตองนําเอา

จริยธรรมมาชวยแกปญหาอยางจริงจัง โดยการพัฒนาใหคนมีจริยธรรมนั้นจําสําเร็จไดดวยการศึกษา อยางนอย

จะตองรูเทาทันปญหา เม่ือพัฒนาคนข้ึนไปแลว จึงจะเกิดจริยธรรมท่ีแทจริง คือ เปนจริยธรรมแหงความพอใจและ

ความสุข 

ดังนั้น สรุปไดวา “การพัฒนาอยางยั่งยืนในประเทศไทยเปนการพัฒนาท่ีตองคํานึงถึงความเปนองครวม

ของทุกๆ ดานอยางสมดุล บนพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยดวยการมีสวนรวมของ

ประชาชนทุกกลุม ดวยความเอ้ืออาทร เคารพซ่ึงกันและกัน เพ่ือสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

อยางเทาเทียมกัน”  

นอกจากนี้ จากการประชุมนานาชาติของสมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติ ป ค.ศ. 2014 เรื่อง              

การผสมผสานการศึกษาข้ันสูง และความรูแบบดั้งเดิมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน มีผู เขารวมประชุมคือ 

สถาบันการศึกษาข้ันสูง สมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติ มีความคิดเห็นรวมกันวา “เพ่ือการใฝหา

เปาหมายของการพัฒนาอยางย่ังยืน ผานสถาบันการศึกษา โดยผานการศึกษา และทําเปนกฎระเบียบของ

สังคมในการเปล่ียนแปลงเพ่ือความย่ังยืนมากข้ึน” โดยผูเขารวมประชุมตระหนักถึงความสําคัญโดยมีประกาศจัด

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมท้ังรูปแบบองคกรท่ีเกิดข้ึนใหม เชน เครือขายการแกปญหาการพัฒนา
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อยางยั่งยืนผูเขารวมประชุมมีความเห็นรวมกันในประกาศขางตน เนนพิจารณาในสาระสําคัญซ่ึงมหาวิทยาลัย และ

สถาบันการศึกษาข้ันสูง เปนผูพิจารณาในการสงเสริม และการกอใหเกิดเปาหมายเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นรวมกันวา ภายหลังป ค.ศ. 2015 จะกําหนดแผนการท่ีจะตองสรางความคิดรวบยอดใน

การบูรณาการ เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสภาวะทางวัฒนธรรม เพ่ือใหเกิดความยั่งยืนในอนาคต  

สมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติมีความเห็นรวมกันในการติดตามการทํางานในเรื่องนี้โดยจัดเวทีเปดโอกาส

ใหมีการนําเสนอ การตอบโต และการรวมมือ เพ่ือการอภิปรายและการเนินการ การแลกเปลี่ยน และการสงเสริม

ของการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมของสถาบันการศึกษาข้ันสูงท่ัวโลก การประชุม การสัมมนา และการ

ประชุมผูเชี่ยวชาญ การรับฟงความคิดเห็น และเก้ือหนุนเพ่ือเปลี่ยนแปลง มุมมองท้ังหมดท่ีจะสรางการทํางาน

รวมกัน และการสงเสริมความรวมมือในการคนหา เพ่ือประสิทธิภาพ และวิธีการใหมเพ่ือแกปญหาของวันนี้ รวมท้ัง

เพ่ือความทาทายการพัฒนาอยางยั่งยืนในอนาคต 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยผานสถาบันการศึกษา  สรางโอกาสรวมกันเพ่ือ

แบงปน บทเรียนท่ีไดจากการเรียนรู  ใหกําลังใจผูนําของสถาบันการศึกษา และผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือพยายาม

เชื่อมโยงในระดับนานาชาติ และระดับภูมิภาค เชน การมีสวนรวมของสมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติในการศึกษา

ข้ันสูง เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน เพ่ือสามารถตอบสนองเปาหมายของการพัฒนาอยางยังยืน การทํางานรวมกัน

ของสถาบันการศึกษาสามารถสรางสรรคผลกระทบท่ีดีในดานตางๆดังนี้ 

1. สถาบันการศึกษาไดแนวทางในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนเพ่ือจัดการศึกษา 

2. ไดประเด็นแนวคิดการบูรณาการการพัฒนาอยางยั่งยืน และหลักเบื้องตนทุกสาขาวิชา 

3. ประเด็นหัวขอวิจัยการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยเฉพาะการผสมผสานการศึกษาข้ันสูง และความรูแบบ

ดั้งเดิมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

4. ไดการมีสวนรวมของชุมชนโดยการยึดการพัฒนาอยางยั่งยืนในประเพณี และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

5. ไดวิธีการทางวิจัยในการแสวงหาการแกปญหาเพ่ือความยั่งยืน 

6. มหาวิทยาลัยสีเขียว และการพัฒนาอยางยังยืน 

7. ไดเครือขายเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืนเพ่ือรวบรวมความรู ประสบการณ และผลกระทบ 
 

ดังนั้นจะเห็นไดวา สถาบันการศึกษา มีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนานักศึกษาเพ่ือใหตระหนักในการ

สรางความสมดุลการพัฒนาระหวางมนุษยกับธรรมชาติในทุกมิติ โดยใชการศึกษาเปนกลไกในการดําเนินการให

ความรู และความเขาใจดังกรอบแนวคิด (รูปท่ี 3) 
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รูปท่ี 3 กรอบแนวคิดสาระการเรียนรูการพัฒนาอยางยั่งยืนของรายวิชา 
 

2. แนวคิดรูปแบบการเรียนการสอน 

ความหมายของการสอน  การสอน หมายถึง การถายทอดความรู-การสอน หมายถึง การจัดใหผูเรียนเกิด

การเรียนรู-การสอน หมาถึง การฝกใหผูเรียนคิดแกปญหาตางๆ-การสอน หมายถึง การแนะแนวทางแกผูเรียน

เพ่ือใหศึกษาหาความรู-การสอน หมายถึง การสรางหรือการจัดสถานการณเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู-การสอน 

หมายถึง กระบวนการท่ีชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เกิดความคิดท่ีจะนําความรูไปใชเกิดทักษะหรือความชํานาญท่ี

จะแกปญหาไดอยางเหมาะสม-การสอน หมายถึง การจัดประสบการณท่ีเหมาะสมใหนักเรียนไดปะทะเพ่ือท่ีจะให

เกิดการเรียนรูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน การสอนจึงเปนกระบวนการสําคัญท่ีกอใหเกิดการเจริญ

งอกงาม 

ระบบการเรียนการสอน ระบบการเรียนการสอน มีองคประกอบท่ีเปนตัวปอน กระบวนการ และ ผลผลิต  

1. ตัวปอน ไดแก ครูหรือ ผูสอน ผูเรียน หลักสูตรสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ วัสดุอุปกรณ  

2. กระบวนการ ไดแก การดําเนินการสอน การตรวจสอบความรูพ้ืนฐาน การสรางความพรอมในการเรียน 

การใชเทคนิคการสอนตางๆ  

3. ผลผลิต ไดแก ผลการเรียนรูดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

ลักษณะการสอนท่ีดี การสอนท่ีดีควรมีลักษณะ ดังนี้                                                                    

1. มีการสงเสริมนักเรียนใหเรียนดวยการกระทํา การไดลงมือทําจริงใหประสบการณท่ีมีความหมาย                                                                                                                                                                            

2. มีการสงเสริมนักเรียนใหเรียนดวยการทํางานเปนกลุม นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นยอมรับความ 

คิดเห็นซ่ึงกันและกัน การทํางานรวมกับผูอ่ืน                                                                       

 3. มีการตอบสนองความตองการของนักเรียน เรียนดวยความสุข ความสนใจ กระตือรือรนในการทํา

กิจกรรมตางๆ                                                                                                                     

4. มีการสอนใหสัมพันธระหวางวิชาท่ีเรียนกับวิชาอ่ืนๆ ในหลักสูตรเปนอยางดี                         

5. มีการใชสื่อการสอน จําพวกโสตทัศนวัสดุ เพ่ือเราความสนใจ ชวยผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายข้ึน                                                                                                                                                

6. มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือเราความสนใจ ผูเรียนสนุกสนาน ไดลงมือปฏิบัติจริง และดูผลการปฏิบัติ 

ของตน                                                                                                                           

7. มีการสงเสริมใหนักเรียนไดใชความคิดอยูเสมอ ดวยการซักถาม หรือใหแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ

ปญหางายๆ เด็กคิดหาเหตุผลเปรียบเทียบ และพิจารณาความสัมพันธของสิ่งตางๆ                

รายวิชา 

ขอเสนอแนะ

เชิงนโยบาย 

ในการ

พัฒนาอยาง

ยั่งยืน 

สรุปผลเพ่ือ

การนําสาระ

การเรียนรูไป

ใชประโยชน 

สรางสาระ

การเรียนรู

แนวทางการ

พัฒนาอยาง

ยั่งยืน  
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 8. มีการสงเสริมความคิดริเริ่ม และความคิดสรางสรรค สงเสริมการคิดทําสิ่งใหมๆ ท่ีดีมีประโยชนไม

เลียนแบบใคร สงเสริมกิจกรรมสุนทรียภาพ รอยกรอง วาดภาพ และแสดงละคร   

 9. มีการใชการจูงใจในระหวางเรียน เชน รางวัล การชมเชย คะแนนแขงขัน เครื่องเชิดชูเกียรติ การ

ลงโทษ ซ่ึงจะชวยใหเกิดความสนใจ ตั้งใจ ขยันหม่ันเพียรในการเรียนและทํากิจกรรม        

 10. มีการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแบบประชาธิปไตย เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น มีการรับฟง

ความคิดเห็นซ่ึงกันและกันเคารพความคิดเห็นของผูอ่ืน ยกยองความคิดเห็นท่ีดี นักเรียนมีสวนรวมในการวางแผน

รวมกับครู                                                                                              

11. มีการเราความสนใจกอนลงมือทําสอนเสมอ                                                                         

 12. มีการประเมินผลตลอดเวลา โดยวิธีการตางๆ เชน การสังเกต การซักถาม การทดสอบ เพ่ือใหแนใจวา

การสอนของครูตรงตามจุดประสงคมากท่ีสุด 

การจัดการเรียนการสอนท่ีดีนั้น รวมถึงการจัดสื่อการสอน แหลงขอมูล การจัดกลุมผูเรียน และการวัด

ประเมินผลท่ีหลากหลาย การสอนท่ีดีตองเนนการสรางทักษะทางสังคม และอารมณใหกับผูเรียน ใชกลุมในการ

แกปญหา เพราะการสรางทีมเปนการเพ่ิมความเขมแข็งใหกับการเรียนรูทางวิชาการ (Green, 1999)  

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นครูควรมุงใหเด็กประสบผลสําเร็จและไดรับการพัฒนาท้ังดาน

วิชาการ (Academic) ดานสังคม (Social) และทางดานสวนตัว (Personal/Emotion) เด็กจะเรียนรูไดดีมากข้ึน 

หากเด็กเกิดความพรอมท่ีจะเรียนรู (Ready to learn) มีแรงจูงใจอันจะนําไปสูการพัฒนาศักยภาพความสามารถ 

สูความสําเร็จในท่ีสุด (MeCart & Stief, 1995)  

Ryan + Bohlin (2001) ใหขอเสนอแนะเพ่ือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับครู เพ่ือพัฒนาผูเรียนดังนี้ 

1. สรางแรงจูงใจ ใหกําลังใจ กําจัดความกลัวในการเรียนรูของผูเรียน                                               

2. ใชภาษากายประกอบการบรรยาย รวมท้ังน้ําเสียงและจังหวะในการพูด                                        

3. มีอารมณขัน เพ่ือชวยใหผูเรียนสนใจ และสนุกกับการเรียน                                                    

4. เขาใจผูเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม กระตุนใหแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ               

5. สรางทีม แบงหองเรียนเปนกลุมเล็กๆ อาจกําหนดงานท่ีแตกตางกัน                                                

6. ใชเทคโนโลยี                                                                                                                            

7. สรางหองเรียนใหเปนสถานท่ีแหงการเรียนรู               
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การจัดการเรียนรู มีหลายวิธี ซ่ึงเปนหนาท่ีของผูสอนท่ีจะตัดสินใจเลือกวิธีการใดท่ีเหมาะสมของสภาพท่ี

เปนอยู ควรนําเทคนิคตางๆมากระตุนและเราความสนใจของผูเรียน โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา

ท่ีกําหนดให อันไดแก 

1. การจัดการเรียนรูโดยการใชกระบวนการเผชิญสถานการณ   
เปนกระบวนการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงการ กระทํากับการคิดวิเคราะหเขาดวยกัน โดยผูสอนสรางหรือนํา 

สถานการณดานตางๆ มาให ผูเรียนไดเผชิญสถานการณแบบตาง ๆ  ซ่ึงอาจเปนประสบการณสวนหนึ่งท่ีจะเกิดข้ึน

ในชีวิตจริงของผูเรียน เปนการฝกใหผูเรียนมีควรเชื่อม่ันในการนําความรู ขอมูล ขาวสาร มาสรุปประเด็น เพ่ือ

ประเมินคาวาสิ่งใดถูกตอง ดีงาม เกิดประโยชน ควรหรือไมควรแกการปฏิบัติ และสามารถนําความรู ประสบการณ

ไปใชปฏิบัติไดจริง เม่ือมีการเผชิญสถานการณและเจอปญหา  

ข้ันตอนการจัดการเรียนรู 

ข้ันตอนการจัดการเรียนโดยใชกระบวนการเผชิญสถานการณนั้น กรมวิชาการ (2530) และ สมุน อมร

วิวัฒน, 2530 อางถึงใน มยุรี วิมลโสภณกิตติ, 2538 เสนอไวดังนี้ 

1.   ข้ันสรางศรัทธา 

ข้ันนี้เปนกิจกรรมสรางความสนใจและความเชื่อม่ันใหเกิดข้ึน ผูเรียนสนใจและเชื่อม่ันวารายวิชานี้สําคัญ

ตอชีวิตของเขา เชื่อม่ันวาจะชวยพัฒนาและสงเสริมการเรียนรู เชื่อม่ันในตัวผูสอนและเชื่อม่ันวารายวิชานี้จะชวย

ใหเขามีประสบการณท่ีมีคุณคา 

2.   ข้ันศึกษาสังคม  (ฝกทักษะรวบรวมขอมูลขาวสาร ขอเท็จจริง ความรูและหลักการ) กิจกรรมนี้เปน

ข้ันตอนท่ีเสนอสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริงในชีวิตประจําวันของผูเรียนเพ่ือนําไปสูการฝกนิสัยและทักษะในการ

แสวงหาความรูขาวสาร ดังนั้นในการฝกผูเรียนใหสามารถเผชิญสถานการณเกิดข้ึนในชีวิตจริงไดนั้น ผูสอนจึงควร

ฝกนิสัยฝกทักษะในการแสวงหาความรูเพ่ือเปนการเตรียมตัวในข้ันแรกของการศึกษา 

3.   ข้ันระดมเผชิญสถานการณ  (ฝกทักษะการประเมินคา) 

การฝกฝนและการเรียนรูประสบการณข้ันนี้เปนข้ันตอนของการผจญปญหา และสถานการณ เปนการนํา

ขาวสารความรูท่ีไดมาจัดสรุปประเด็นของขาวสารไวอยางเปนระเบียบ แลวประเมินคาวาประเด็นไหนถูกตอง      

ดีงาม เหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดอยางแทจริง ประเด็นใดบกพรอง ผิดพลาด ชั่วราย ไมเหมาะสม ไมถูกไม

ควร ทําไปจะเกิดผลราย หรือเปนผลดีชั่วครู ชั่วยาม เคลือบแฝงความชั่วรายเอาไว 

4.  วิจารณความคิด  (ฝกทักษะการเลือกและการตัดสินใจ) 

เม่ือผูเรียนไดฝกการประเมินคาขอมูลตางๆ ไวหลายๆ ทางแลวนั้น ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีเราใหผูเรียน   

ไดคิดวิเคราะหวิจารณทางเลือกตางๆ  กอนตัดสินใจซ่ึงมีความสําคัญมาก ผูเรียนจะตองรู 

5.  ปรับพฤติกรรม  (ฝกการปฏิบัติ) 

การปฏิบัติการเรียนรูประสบการณเรียนรูข้ันนี้ เปนข้ันตอนของการปฏิบัติการ คือ การลงมือแกปญหา 

และเผชิญสถานการณจนสําเร็จลุลวงดวยด ี
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6. สรุปและการประเมินผล 

ข้ันตอนนี้เปนการนําสาระและกิจกรรมของรายวิชานับแตเริ่มตน มาสรุปย้ํา ซํ้า ทวนตรวจสอบ โดยวิธี      

ท่ีผูเรียนประเมินตนเอง เพ่ือนผูเรียนประเมินซ่ึงกันและกัน การประเมินผูเรียนและวัดผลการเรียนการสอน  

2. การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการบูรณาการ  

เปนการจัดการเรียนรูโดยใชความรู ความเขาใจ และทักษะในวิชาตางๆมากกวาหนึ่งวิชาข้ึนไป เพ่ือแกปญหา 

หรือแสวงหาความรู ความเขาใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งทําใหผูเรียนไดประยุกตใชความคิด ประสบการณ ความสามารถ 

และทักษะตางๆ ในเวลาเดียวกัน ทําใหไดรับความรู ความเขาใจลักษณะองครวม

(http://www.gmcities.com/board/index.php?topic=784.0) 

วัตถุประสงค 

1. ชวยใหสามารถนําความรู ทักษะจากหลายๆศาสตรมาแกปญหาไดกับชีวิตจริง 

2. ทําใหเกิดการถายโอนการเรียนรู (Transfer of learning) ของศาสตรตางๆเขาดวยกัน ทําใหผูเรียน

มองเห็นประโยชนของสิ่งท่ีเรียนและนําไปใชจริงได  

3. ชวยลดเวลาในการเรียนรูเนื้อหาบางอยางท่ีซํ้าซอนลงได แลวไปเพ่ิมเวลาใหเนื้อหาใหมๆเพ่ิมข้ึน  

4. ชวยสรางความรู ทักษะ และเจตคติ “แบบพหุปญญา” (Multiple intelligence) 

รูปแบบการบูรณาการ 

1. การบูรณาการภายในวิชา เปนการเชื่อมโยงการสอนระหวางเนื้อหาวิชาในกลุมประสบการณหรือรายวิชา

เดียวกันกันเขาดวยกัน 

2. บูรณาการระหวางวิชา มี 4 รูปแบบ คือ 

2.1 การบูรณาการแบบสอดแทรก เปนการสอนในลักษณะท่ีครูผูสอนในวิชาหนึ่งสอดแทรก

เนื้อหาวิชาอ่ืนๆในการสอนของตน 

2.2 การสอนบูรณาการแบบคูขนาน เปนการสอนโดยครูตั้งแตสองคนข้ึนไป วางแผนการสอน

รวมกันโดยมุงสอนหัวเรื่องหรือความคิดรวบยอดหรือปญหาเดียวกันแตสอนตางวิชาและตาง

คนตางสอน 

2.3 การสอนแบบบูรณาการแบบสหวิทยาการ เปนการสอนลักษณะเดียวกับการสอนบูรณาการ

แบบคูขนาน แตมีการมอบหมายงานหรือโครงงานรวมกัน 

2.4 การสอนบูรณาการแบบขามวิชา หรือสอนเปนคณะ เปนการสอนท่ีครูผูสอนวิชาตางๆรวมกัน

สอนเปนคณะหรือเปนทีม  มีการวางแผน ปรึกษาหารือรวมกันโดยกําหนดหัวเรื่อง ความคิด

รวบยอด หรือปญหารวมกัน แลวรวมกันสอนนักเรียนกลุมเดียวกัน 
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แนวคิดและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการของผูสอน   ไดแก 

1. มีความเชื่อม่ันและเขาใจตรงกันในเรื่องการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 

2. วางแผน คิดกระบวนการเรียนรู และมีการประเมินผลรวมกัน 

3. ตองยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหผูเรียนสามารถคนหาคําตอบไดดวยตนเองและไดลงมือปฏิบัติจริง 

4. เนนการเรียนรูท่ีเกิดจากการนําวิชาตางๆเชื่อมโยงกันมากกวาท่ีจะเกิดจากเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งเทานั้น 

5. มีการนําขอมูล ทรัพยากรทองถ่ิน และภูมิปญญาทองถ่ินมาจัดการเรียนรูแบบองครวมหรือแบบบูรณาการ

ในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 

(http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?topic=22.0)  

3. การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการโครงงาน 

เปนการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีนักเรียนเปนผูศึกษา คนควา และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  โดยอาศัย

วิธีการทางวิทยาศาสตร ภายใตคําแนะนํา ปรึกษา และดูแลของครู/อาจารยท่ีปรึกษา  โดยอาจใชเครื่องมือและ

อุปกรณตาง ๆ ชวยในการศึกษา เพ่ือใหการศึกษา คนควา นั้นบรรลุผลตามวัตถุประสงค  นักเรียนไดศึกษา คนควา 

คิดวิเคราะห เก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูล  เรียนรูแบบบูรณาการ ผานกระบวนการวางแผน ปฏิบัติตามแผน 

ประเมินผล นําเสนอผลงาน  (วัฒนา  กอนเชื้อรัตน. 2547 ;  วิชาการ, กรม.  2544 : 28-31)  

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือ การจัดประสบการณในการปฏิบัติงานใหเด็กเหมือนกับการ

ทํางานในชีวิตจริง เพ่ือใหเด็กมีประสบการณตรง  เด็กจะไดเรียนรู  วิธีการแกปญหารูจักการทํางานอยางมี

ระบบ  รูจักการวางแผนในการทํางาน  ฝกการคิดวิเคราะห และเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

วัตถุประสงค 

1. มีประสบการณโดยตรง 

2. ไดทําการทดลองและพิสูจนสิ่งตางๆ ดวยตนเอง 

3. รูจักการทํางานอยางมีระบบ  มีข้ันตอน 

4. ฝกการเปนผูนําและผูตามท่ีดี 

5. ไดเรียนรูวิธีการแกปญหา 

6. ไดรูจักวิธีการตางๆ ในการแกปญหา 

7. ฝกวิเคราะห  และประเมินตนเอง 

แนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน มี 2 แนวทาง ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมตามความสนใจ เปน การจัดกิจกรรมท่ีใหผูเรียนเลือกศึกษาโครงงานจากสิ่งท่ีสนใจ

อยากรูท่ีมี อยูในชีวิตประจําวัน สิ่งแวดลอมในสังคม หรือจากประสบการณตางๆ ท่ียังตองการคําตอบ ขอสรุป ซ่ึง

อาจจะอยูนอกเหนือจากสาระการเรียนรูในบทเรียนของหลักสูตร  
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2. การจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดเนื้อหาสาระตามท่ีหลักสูตร

กําหนด ผูเรียนเลือกทําโครงงานตามสาระการเรียนรู จากหนวยเนื้อหาท่ีเรียนในชั้นเรียน นํามาเปนหัวขอโครงงาน  

วิธีการทําโครงงาน 

1. ประชุมปรึกษาหารือ  เพ่ือหาขอสรุปเก่ียวกับหัวขอของโครงงาน  จากสิ่งตอไปนี้ 

 – การสังเกต หรือตามท่ีสงสัย 

 – ความรูในวิชาตาง ๆ 

 – จากปญหาใกลตัว  หรือการเลน 

 – คําบอกเลาของผูใหญ  หรือผูรู 

 2. เขียนหลักการ  เหตุผล  ท่ีมาของโครงงาน 

 3. ตั้งวัตถุประสงคของการทําโครงงาน 

 4. กําหนดวิธีการศึกษา เชน  การสํารวจ  การทดลอง  เปนตน 

 5. นําผลการศึกษามาอภิปรายกลุม 

 6. สรุปผลการศึกษา   โดยการอภิปรายกลุม 

 7. ปรับปรุงชื่อโครงงาน  ใหครอบคลุม  นาสนใจ 

การประเมินผลการทําโครงงาน 

 ครูผูสอนจะเปนผูประเมินการทําโครงงานของนักเรียนแตละกลุม  โดยใชแบบประเมินแผนผังโครงงาน

พิจารณาตามรายละเอียดดังนี้ 

 1. ชื่อเรื่องแสดงถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค 

2. ชื่อเรื่องมีความสัมพันธกับเนื้อหาคําถามมีการกระตุนใหนักเรียนเกิดความคิด 

3. สมมติฐานมีการแสดงถึงพ้ืนฐานความรูเดิม 

4. วิธีการ  เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา  เหมาะสมสอดคลองกับจุดมุงหมายและเนื้อหา 

5. แหลงศึกษาสามารถคนควาคําตอบได 

6. วิธีการนําเสนอชัดเจน เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา 

ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้นักวิจัยไดประยุกตใชเทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายตามความเหมาะสมของ

รายวิชา ท้ังนี้ไดสอดแทรกการสอน และแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนพรอมการประยุกตใชในทุกรายวิชา สวนใน

กลุมการทดลองท่ี 3 และ 4 ไดเสริมการเสวนาโครงการ “ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสู

ความสําเร็จอยางยั่งยืน” ใหกับนักศึกษา และไดมอบหมายการจัดทําโครงงาน ซ่ึงบูรณาการความรูจากการเรียนไป

ใชใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน 
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4. ทฤษฎีตนไมจริยธรรม   

เปนทฤษฎีสําหรับคนไทย  เกิดจากการศึกษาคนไทยอายุ 6 - 20 ป เกือบหม่ืนคนในเหตุการณตางๆ  ท่ี

เก่ียวกับพฤติกรรม การทําดีละเวนชั่วท่ีแตกตางกันหลายดาน  โดยใชรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism  

Model)  ซ่ึงเปนรูปแบบการวิจัยท่ีกาวหนาท่ีสุดในวิชาการจิตวิทยาศึกษาเปรียบเทียบจิตลักษณะบางประการของ

ผูท่ีอยูในสถานการณเดียวกันหรือคลายคลึงกันรวมไปถึงพฤติกรรมของคนเกง  จนพบลักษณะทางจิตใจของคนดี

และคนเกงซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญของพฤติกรรมดานตัวผูกระทําวามีลักษณะ 8 ประการ  อยูท่ีสวนราก  3  ดานและ

ท่ีลําตนอีก 4 ดานกับอีก 1 กลุม (ทัศนคติ  คุณธรรม  คานิยม)  ซ่ึงรวมเรียกวา  ถาพิจารณาตามแนวทฤษฎีอาจ

กลาวไดวา  จิตลักษณะเดิมของผูกระทํา  ไดแก  (1) เหตุผลเชิงจริยธรรม  หมายถึง เปนผูท่ีเห็นแกตัวนอย  เห็นแก

ผู อ่ืน สวนรวมและเห็นแกหลักการหรืออุดมคติมากกวา  (2) ลักษณะมุงอนาคตควบคุมตน  หมายถึง  เห็น

ความสําคัญของอนาคต   มีการวางเปาหมายระยะสั้นและ  ระยะยาว  รูจักบังคับตนใหอดไดรอได  (3) แรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์  หมายถึง  มุมานะบากบั่น  ฝาฟนอุปสรรคเพ่ือทําดี  ทํางานอยางเขมแข็ง  ตามเปาหมายท่ีวางไว       

(4) สติปญญา  หมายถึง  เปนผูท่ีมีความฉลาด คิดไดหลายแงมุม (5) ประสบการณทางสังคม หมายถึง รูธรรมชาติ

ของมนุษย  และสังคมอยางถูกตอง  (6) ความเชื่ออํานาจในตนโดยท่ัวไป  หมายถึง  เชื่อวาทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่ว

และ  (7) สุขภาพจิต  หมายถึง  มีอารมณผองใส  วิตกกังวล  สวนจิตลักษณะตามสถานการณ  ประกอบดวย  8)  

ทัศนคติคานิยม  คือ  เปนผูท่ีรู คุณโทษ  พอใจหรือไมพอใจตอสิ่งตางๆ  และความเชื่ออํานาจในตนเฉพาะ

พฤติกรรมหรือสถานการณ 

 ทฤษฎีตนไมจริยธรรมจึงมุงเนนการพัฒนาบุคคลท่ีจิตใจเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามมาการพัฒนา

บุคคลนั้นสามารถทําไดท้ังในระยะสั้นโดยการฝกอบรมแบบเขมขนและในระยะยาวโดยการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติตอ

บุคคลนั้นเปนสําคัญ  เชน  การอบรมเลี้ยงดูเด็ก  สวนสถานการณก็เปนสิ่งสําคัญตอการเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมแตมักจะเปนทางออมเปนสวนใหญโดยเปลี่ยนแปลงผานทางจิตใจกอน  เชน  ทําใหคนมีพฤติกรรม

สุขภาพอยางเหมาะสม  เนื่องมาจากจิตลักษณะหลายดานไดพัฒนาข้ึนมาพรอมๆ  กันจนเปนพลังผลักดันใหบุคคล

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน (อุบล, 2534)  เปนตน 

5. แนวคิดเกี่ยวกับความเช่ืออํานาจใจตน  

 แนวความคิดเก่ียวกับความเชื่ออํานาจในตน-นอกตน (Internal – external locus of control)    

เปนจิตลักษณะท่ีพัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social learning theory) ซ่ึง Rotter (1966)  ได

อธิบายลักษณะท่ัวไปของความเชื่ออํานาจในตน-นอกตนดังกลาววา  ผลการตอบแทนอันหนึ่งท่ีไดมาจาก

พฤติกรรมของบุคคลยอมกอใหเกิดความคาดหวังที่จะไดรับผลตอบแทนเชนเดียวกันจากพฤติกรรมอันใหมใน

สภาพที่คลายกับสภาพการณเดิม  ถาเหตุการณเปนไปตามที่บุคคลคาดหวังก็จะทําใหความคาดหวังของบุคคล

คอยๆ ลดลง การลดหรือเพ่ิมความคาดหวังนี้จะกอตัวข้ึนจากพฤติกรรมอยางหนึ่งกอนแลวจึงขยายครอบคลุม

พฤติกรรมหรือเหตุการณอ่ืนๆ ท่ีคลายคลึงหรือเก่ียวของกับสภาพการณเดิมเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ จนกลายเปนบุคลิกภาพ

ท่ีสําคัญในตัวบุคคล ถาประสบการณท่ีผานมาไดรับการเสริมแรงบอยครั้ง เม่ือแสดงพฤติกรรมเดิมจะทําใหบุคคล

นั้นเชื่อวาสิ่งท่ีเกิดข้ึนมีผลจากทักษะหรือความสามารถของตน ซ่ึงเรียกวาความเชื่ออํานาจในตน (Internal locus 

of control) ในทางตรงขามหากการกระทํามิไดรับการเสริมแรง จะทําใหบุคคลรับรูวาสิ่งท่ีไดรับนั้นไมใชผลจาก

การกระทําของตน แตเปนเพราะโชคเคราะหความบังเอิญหรือสิ่งแวดลอมบันดาลใหเปนไป  ซ่ึงเรียกวา  ความเชื่อ
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อํานาจนอกตน (External locus of control)  ความเชื่อหรือการรับรูดังกลาวนี้เองจะมีผลยอนกลับไปสูความ

คาดหวังในผลพฤติกรรมอันใหม ๆ อีก  ซ่ึง  Rotter (1996 อางถึงใน  วิสุทธิ์,  2532)  ไดสรุปพฤติกรรมความเชื่อ

อํานาจในตน-นอกตน ของบุคคลไดเปน 2 ลักษณะ คือ  

 1)  บุคคลท่ีมีความเชื่ออํานาจนอกตนเปนบุคคลท่ีมีความเชื่อหรือรับรูวาเหตุการณหรือ สิ่งตาง ๆ      

ท่ีเกิดข้ึนกับตนนั้นอยูกับอิทธิพลของอํานาจนอกตนท่ีไมสามารถควบคุมได เชน โชคเคราะห ความบังเอิญ หรือ

อิทธิพลของผูอ่ืนบันดาลใหเปน 

      2)  บุคคลท่ีมีความเชื่ออํานาจในตน เปนบุคคลท่ีมีความเชื่อหรือรับรูวาเหตุการณหรือสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิด

ข้ึนกับตนนั้นเปนผลจากการกระทําหรือความสามารถของตน  

 จากการประมวลเอกสารเก่ียวกับความเชื่ออํานาจในตนสรุปไดวา  ความเชื่ออํานาจในตนเปนจิตลักษณะ

สําคัญท่ีสงผลใหบุคคลกระทําพฤติกรรมตางๆ ตามความคิดเห็นหรือความตั้งใจของบุคคลนั้นรับรูวา  สิ่งท่ีเกิด

ข้ึนกับตนเปนผลมาจากทักษะและความสามารถของตนและตนสามารถควบคุมได  ดังนั้น  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย

จึงนําความเชื่ออํานาจในตนมาศึกษาเปนตัวแปรท่ีคาดวาจะสงผลตอสมรรถนะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับความเชื่ออํานาจในตนพบวา รุงสวรรค (2541) ไดศึกษาพฤติกรรม

การปฏิบัติงานของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล : วิทยาเขตเกษตรภาคกลาง  จํานวน 158 คน  พบวา  

ลักษณะทางพุทธศาสนาและลักษณะทางจิตสังคม  ไดแก ความเชื่ออํานาจในตน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์                

มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของนักศึกษา   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .001  

และพบวาตัวแปรท้ัง  3  รวมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของนักศึกษาไดรอยละ  

36.57   

 สุขุมาล (2544) ศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับพฤติกรรมการอนุรักษน้ําและพฤติกรรมการประหยัดไฟของ

นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร  โดยการเปรียบเทียบ

พฤติกรรมการอนุรักษน้ําและพฤติกรรมการประหยัดไฟของนักเรียนสาธิตท่ีมีจิตลักษณะตางกัน  พบวา  นักเรียนท่ี

มีความเชื่ออํานาจในตนสูงมีพฤติกรรมการอนุรักษน้ําและพฤติกรรมการประหยัดไฟสูงกวานักเรียนท่ีมีความเชื่อ

อํานาจในตนต่ํา นอกจากนี้  ณัญญา (2545) ศึกษาความสัมพันธระหวางเจตติตองาน ความเชื่ออํานาจในตน 

บรรยากาศองคการกับการมีสวนรวมในงานของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม พบวา 

ตัวแปรท่ีสามารถชวยพยากรณการมีสวนรวมในงานของพยาบาลประจําการไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ   

<.05 คือ บรรยากาศองคการ การความเชื่ออํานาจในตน เจตติตองานโดยสามารถรวมกันพยากรณไดรอยละ 58.1 

 จากผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังกลาว  แสดงใหเห็นวา  ความเชื่ออํานาจในตนสงผลตอสมรรถนะท่ีพึง

ประสงคของนักศึกษา  ท้ังนี้เพราะคนท่ีมีความเชื่ออํานาจในตนจะเปนผูท่ีมีความพยายามในการกระทําพฤติกรรม

ตางๆ เพ่ือใหเกิดการพ่ึงพาตนเอง ในการวิจัยครั้งนี้จึงไดศึกษาความเชื่ออํานาจในตนท่ีสงผลตอสมรรถนะท่ีพึง

ประสงคของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร    

 การวัดความเชื่ออํานาจในตนในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวัดโดยใชแบบวัดท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเองจากนิยาม

ปฏิบัติการมีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 6 ระดับ คือ ตั้งแต “จริงท่ีสุด” ถึง “ไมจริงเลย” นักศึกษาท่ีไดคะแนนรวม

สูงกวาคาเฉลี่ยแสดงวามีความเชื่ออํานาจในตน   สูงกวานักศึกษาท่ีไดคะแนนรวมต่ํากวาคาเฉลี่ย  
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 วิธีการพัฒนาความเชื่ออํานาจในตนอาจทําไดหลายวิธี  โดยทุกวิธีตองเนนใหเห็นความข้ึนตอกันและ

สมดุลของการกระทํากับผลของการกระทํานั้น  การฝกการรับรูความสามารถของบุคคลแตละคนในการควบคุม

ผลไดท่ีจะเกิดกับตนไดมีการฝกจิตนักเรียนและครูในสภาพการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมความเชื่ออํานาจในตน  ซ่ึง

นําไปสูการเพ่ิมพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (ดวงเดือน ,2532 อางอิงมาจาก  Lefcourt, 1976  

and  De  Charm,  1972)  นอกจากนั้นยังมีการฝกจิตของอาชญากรวัยรุนใหลดการแข็งขืนตอตานลงดวยการฝก

การรับรูสาเหตุท่ีเกิดจากตน (ดวงเดือน,  2532 อางอิงมาจาก  Master, 1970)    

 สวนการฝกอบรมพัฒนาความเชื่ออํานาจในตนของงานวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดข้ันตอนจากการประมวลผล

งานวิจัยตางๆ แลวดังนี้  คือ  1) ใหนักศึกษาทราบวาตนกําลังทําอะไรและสงผลดีผลเสียตอตนเองและผูอ่ืนอยางไร

บาง  โดยมีการยกเหตุการณจริงและบุคคลท่ีมีลักษณะความเชื่ออํานาจในตนใหเห็น  2) ใหนักศึกษาอยากท่ีจะ

ไดรับผลดี  เชน  ผลการเรียนดีข้ึน  เพ่ือผลบางอยางท่ีนักศึกษาตองการ  เชน  กําลังใจในการเรียนหนังสือ  รางวัล

นักศึกษาดีเดน  เปนตน  3) ใหนักศึกษากําจัดผลเสียท่ีเกิดกับตน  เพ่ือความสบายใจ  4)  ใหนักศึกษาทราบวิธีการ

ทํานายผลท่ีจะเกิด 5) ใหนักศึกษาทราบวิธีการดําเนินการ  เพ่ือใหเกิดผลดีใหมากตามตองการ  และใหนักศึกษา

ทราบวิธีการกําจัดหรือลดผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนดวยวิธีการอภิปรายกลุม  วิธีใชตัวแบบ วิธีพัฒนาไปพรอมกับใหความรู  

วิธีพัฒนาบรรยากาศทางสังคมใหมีความยุติธรรมและความเสมอภาค  โดยแตละวิธีจะจัดใหมีข้ึนเปนกิจกรรมยอย

ตางๆ  ความเชื่ออํานาจในตนมีความสัมพันธกับจิตลักษณะอ่ืนๆ  อีกหลายประการ  ในการพัฒนาความเชื่ออํานาจ

ในตนจะสงผลกระทบไปยังจิตลักษณะอ่ืนๆ นอกจากนั้นงานวิจัยของ รุงสวรรค (2551) ซ่ึงพบวา นักศึกษาสาขา

การแพทยแผนไทยประยุกต ท่ีไดรับการฝกดานความเชื่ออํานาจในตนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ จะมีพฤติกรรมการ

ปฏิบัติงานดีกวานักศึกษาท่ีไมไดรับการฝก และยังพบวาหลังจากฝกแลว 1 เดือน นักศึกษากลุมท่ีไดรับการฝกจะยัง

มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานสูงกวากลุมท่ีไมไดรับการฝก 

6. ทัศนคติตออาชีพ 

ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร (2545: 138) กลาววา ทัศนคติ  คือ  สภาวะความพรอมทางจิตท่ีเก่ียวของกับ

ความคิด  ความรูสึก  และแนวโนมของพฤติกรรมบุคคลท่ีมีตอบุคคล  สิ่งของ  สถานการณตาง ๆ ไปในทิศทางใด

ทิศทางหนึ่ง และสภาวะความพรอมทางจิตนี้จะตองอยูนานพอสมควร สวน สรอยตระกูล (ติวยานนท)          

อรรถมานะ  (2541: 64) ใหความหมายของทัศนคติไววา  คือ  ผลผสมผสานระหวางความนึกคิด  ความเชื่อ  

ความคิดเห็น  ความรู  และความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด  คนใดคนหนึ่ง  สถานการณใดสถานการณหนึ่ง   

ซ่ึงออกมาในทางประเมินคาอันอาจเปนไปในทางยอมรับหรือปฏิเสธก็ได และความรูสึกเหลานี้มีแนวโนมท่ีจะ

กอใหเกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งข้ึน 

  Hornby, A  S . (2001: 62) “Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English”  ให

ความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติ  คือ  วิถีทางท่ีคุณคิดหรือรูสึกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง  และวิถีทาง

ท่ีคุณประพฤติตอใครหรือคนใดคนหนึ่ง  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา  คุณคิดหรือรูสึกอยางไร และ  Gibson (2000: 102)  

ใหความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติ  คือ  ตัวตัดสินพฤติกรรม  เปนความรูสึกเชิงบวกหรือเชิงลบ  เปนสภาวะ

จิตใจในการพรอมท่ีจะสงผลกระทบตอการตอบสนองของบุคคลนั้นๆ ตอบุคคลอ่ืนๆ  ตอวัตถุหรือตอสถานการณ  

โดยท่ีทัศนคตินี้สามารถเรียนรูหรือจัดการไดโดยใชประสบการณ (https://www.gotoknow.org/posts/280647) 
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จากความหมายท่ีกลาวมาขางตน อาจสรุปไดวา ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึก ความคิดหรือความเชื่อ และ

แนวโนมท่ีจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมของบุคคล เปนปฏิกิริยาโตตอบ วาชอบหรือไมชอบ ท่ีจะสงผลกระทบตอ

บุคคล  สิ่งของ และสถานการณ  ในเชิงบวก หรือเชิงลบ  

ปจจัยท่ีทําใหเกิดทัศนคติ 

 ปจจัยท่ีทําใหเกิดทัศนคติมีท่ีมาจากประสบการณและคานิยม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ (ไพบูลย อางโดยวีระ

พลและเฉลียว,2538) 

 1.ประสบการณ (Experience) การท่ีบุคคลไดพบเห็นคุนเคยหรือทดลองสิ่งใดนับเปนประสบการณ

โดยตรง (Direct Experience) และการท่ีบุคคลไดยิน ไดฟง ไดอานเก่ียวกับเรื่องใดนับเปนประสบการณทางออม 

(Indirect Experience)  

 2.คานิยม (Value) แตละบุคคลมีคานิยมและการตัดสินคานิยมไมเหมือนกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับสภาวะการณ

ของสิ่งแวดลอมของแตละบุคคล 

 ท้ังประสบการณและคานิยมทําใหแตละบุคคลมีทัศนคติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตกตางกันไป 

ลักษณะของทัศนคติ   

ศักดิ์ไทย,( 2545: 138) กลาวถึงลักษณะรวม ๆ ของทัศนคติท่ีทําใหเกิดความเขาใจทัศนคติใหดีข้ึน ไวดังนี้ 

1. ทัศนคติเปนสิ่งท่ีเรียนรูได 

2. ทัศนคติมีลักษณะท่ีคงทนถาวรอยูนานพอสมควร 

3. ทัศนคติมีลักษณะของการประเมินคาอยูในตัว  คือ  บอกลักษณะดี – ไมดี  ชอบ – ไมชอบ  เปนตน 

4. ทัศนคติทําใหบุคคลท่ีเปนเจาของพรอมท่ีจะตอบสนองตอท่ีหมายของทัศนคติ 

5. ทัศนคติบอกถึงความสัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคล  บุคคลกับสิ่งของและ บุคคลกับสถานการณ   

องคประกอบของทัศนคต ิ

 องคประกอบของทัศนคติแบงออกเปน 3 สวน คือ (ทิตยา อางโดยรุงนภา, 2536) 

1. สวนของสติและเหตุผล (Cognitive Component) ในสวนนี้เปนเรื่องของการใชเหตุผลของบุคคลใน

การจําแนกแยกแยะความแตกตาง ตลอดจนผลตอเนื่อง ผลไดผลเสีย กลาวคือ การท่ีบุคคลจะสามารถนําเอา

คุณคาทางสังคมท่ีไดรับจากการอบรมสั่งสอนและถายทอดมาใชในการวิเคราะหพิจารณาประกอบเหตุผลของการท่ี

ตนจะประเมินขอแตกตางระหวางสวนนี้กับความรูสึกคือการพิจารณาของบุคคลในสวนท่ีจะมีลักษณะปลอดภัยจาก

อารมณ แตจะเปนเรื่องของเหตุผลอันสืบเนื่องมาจากความเชื่อของบุคคล 

2. สวนของความรูสึก (Affective Component) หมายถึงบรรดาความรูสึกท่ีชอบ ไมชอบ รักหรือเกลียด

หรือกลัว ซ่ึงเปนเรื่องของอารมณของบุคคล 

3. สวนของแบบพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโนมอันท่ีจะมี พฤติกรรม (Action 

tendency) แนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรมนี้จะมีความสัมพันธตอเนื่องกับสวนของความรูสึก ตลอดจนสวนของสติและ

เหตุผล สวนของแบบพฤติกรรมนี้จะเปนสวนท่ีบุคคลพรอมท่ีจะมีปฏิกิริยาแสดงออกตอเหตุการณหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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7. ทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 

กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 สงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางท่ัวถึง 

บุคลากรทางการศึกษาจึงตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับ

นักศึกษา สําหรับการออกดํารงชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเปลี่ยนไปจากศตวรรษท่ี 20 และ 19 (วรางคณา ทอง

นพคุณ,2556:4)  วิจารณ พานิช (2555, 16-21)กลาวถึง ทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 วาทุกคนจะตองเรียนรู

ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู 3R×7C ดังรูปท่ี 4 

 

รูปท่ี 4 "ทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21" 

ท่ีมา : http://www.preeyadaedu.com/?p=650  
 

3R คือ Reading (อานออก), (W)riting (เขียนได) และ (A)Rithemetics (คิดเลขเปน)  

7C คือ Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะใน

การแกปญหา) Creativity and Innovation (ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม)                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Cross-cultural Understanding (ทักษะดานความเขาใจและความตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน)                                                                                                              

 Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะ

ผูนํา)                                                                                                              

 Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศและรูเทา

ทันสื่อ)                                                                                                                               
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 Computing and ICT Literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)                                                                                                                                     

 Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู) 
 

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 จะเนนท่ีองคความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะ ท่ีเกิดข้ึนกับ

ผูเรียน เพ่ือใชในการดํารงชีวิตในสังคมแหงการเปลี่ยนแปลง โดยผสมผสานองคความรู ทักษะเฉพาะดาน ความ

ชํานาญการ และความรูเทาทันดานตางๆ เขาดวยกัน เพ่ือความสําเร็จของผูเรียนท้ังดานการทํางานและดําเนินชีวิต 

ซ่ึงสอดคลองกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซ่ึงจัดทําแผนยุทธศาสตรวาระเรงดวน (พ.ศ. 2557-2560) 

โดยมุงเนนการพัฒนามหาวิทยาลัย สู  "มหาวิทยาลัยแหงการสรางนักปฏิบัติมีอาชีพดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม" ท่ีมุงเนนผลิตบัณฑิต "คิดเปน ทําเปน สรางเปน แกปญหาเปน สื่อสารเปน" เพ่ือออกไปเปน

คนทํางานท่ีใหความรู (Knowledge worker) และเนนบุคคลพรอมเรียนรู (Learning person) ไมวาจะประกอบ

สัมมาชีพใด และเปนแนวทางเดียวกับกรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดังรูปท่ี 5 

 
รูปท่ี 5 กรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษที ่21 

ท่ีมา : http://www.qlf.or.th/ 

จากแนวคิดทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 และกรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรูในทศวรรษท่ี 21 คณะผูวิจัย

จึงได รวบรวมขอมูล และประชุมเพ่ือกําหนดสมรรถนะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร       

ใหสอดคลองกับทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 กรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรู และยุทธศาสตรวาระเรงดวนของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในการผลิตบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรดังนี้ 

8. สมรรถนะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร หมายถึง ความสามารถในการประยุกตใช

ความรู ทักษะ และเจตคติ บูรณาการในการปฏิบัติงาน ใหเกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ตามอัตลักษณ 

การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยครอบคลุมทักษะ 6 ดาน ดังนี้ 

1. ทักษะดานการคิดอยางมีระบบ หมายถึง การวางแผนปฏิบัติงานอยางเปนข้ันตอน อันแสดงถึงการ

รวบรวมความรู และความคิดใหเปนระบบ เพ่ือกอใหเกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
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2. ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูลและการใช

ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

3. ทักษะดานการทํางานเปนทีม หมายถึง การทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน ท้ังในฐานะผูนําและผูตาม โดยมีความ

เขาใจความเหมือนหรือความแตกตางระหวางบุคคล   

4. ทักษะในการปฏิบัติงานจนสําเร็จ หมายถึง การสนใจใฝรู อดทน คนควา และสามารถปรับตัวตลอดจน

พัฒนาตนเองเพ่ือใหปฏิบัติงานนั้นไดสําเร็จลุลวง 

5. ทักษะดานการเปนผูประกอบการ หมายถึง การเห็นโอกาสทางธุรกิจ และสามารถหาชองทางท่ีจะสราง

ธุรกิจของตนเอง  

6. ทักษะการคิดสรางสรรค  หมายถึง การคิดวิเคราะหขอมูลตางๆ และประเมินปญหา หรือสถานการณท่ีอยู

รอบตัวเพ่ือชวยในการตัดสินใจ และคนหาทางเลือกตางๆ เพ่ือปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6 กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอน 

สมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานท่ี 1 ความเชื่ออํานาจในตนและเทคนิคการจัดการเรียนรูมีความสัมพันธทางบวกกับสมรรถนะท่ี

พึงประสงคของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สมมติฐานท่ี 2 ทัศนะคติตออาชีพการเกษตรมีความสัมพันธทางบวกกับสมรรถนะท่ีพึงประสงคของ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สมมติฐานท่ี 3 การเสริมกิจกรรมใหกับนักศึกษาจะมีผลทําใหสมรรถนะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรสูงข้ึน 

สมมติฐานท่ี 4 การเสริมกิจกรรมความเชื่ออํานาจในตนใหกับนักศึกษามีผลทําใหความเชื่ออํานาจในตน

ของสูงข้ึน 

สมมติฐานท่ี 5 การเสริมกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักศึกษามีผลทําใหนักศึกษามีทัศนคติตออาชีพ

การเกษตรเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

นักศึกษา 

คณะเทคโนโลยี 

การเกษตร 

กระบวนการเรียนการสอน 

เทคนิคการจัดการเรียนรู 

ทัศนคติตออาชีพ

การเกษตร 

สมรรถนะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 

- ทักษะดานการคิดอยางมีระบบ 

- ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ทักษะดานปฏิบัติงานเปนทีม 

- ทักษะปฏิบัติงานจนสําเร็จ 

- ทักษะดานการเปนผูประกอบการ 

- ทักษะการคิดสรางสรรค 

กิจกรรมความ 

เชื่ออํานาจในตน 
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บทท่ี 3  

ผลการดําเนินงานวิจัย 
 

การวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมเรียนรูเพ่ือยกระดับ สมรรถนะการแขงขันผานกลไกลสถาบันการศึกษา ใน

ครั้งนี้ประกอบไปดวย 2 สวน 

1. การวิจัย เพ่ือสรางองคความรูตนแบบเก่ียวกับการเชื่อมโยงการพัฒนาอยางยั่งยืน กับรายวิชาตางๆ  

ของอาจารย และนําสาระการเรียนรูท่ีไดนั้นถายทอดใหนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาตระหนักถึงแนวทางการประกอบ

อาชีพกับการพัฒนาอยางยั่งยืน 

2. การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบกระบวนการการถายทอดความรูของอาจารยดวยการวิจัยเชิงทดลอง     

เพ่ือประเมินผลสมรรถนะท่ีพ่ึงประสงคของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดวยการใชชุดฝกอบรมเพ่ือพัฒนา

ความเชื่ออํานาจในตน (การพ่ึงพาตนเอง) เทคนิคการจัดการเรียนรูและเสวนาโครงการ “ถอดรหัสอาชีพการเกษตร

และอุตสาหกรรมการเกษตรสูความสําเร็จอยางยั่งยืน” โดยศิษยเกาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการวิจัยครั้งนี้ไดมีการกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับตอไปนี้ 

 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ใน 3 สาขาวิชาดังกลาว 

ประกอบดวย ชั้นปท่ี 2 จํานวน 51 คน ชั้นปท่ี 3 จํานวน 128 คน  ชั้นปท่ี 4 จํานวน 98 คน โดยแบงเปน 4 กลุม 

คือ กลุมท่ี 1 กลุมควบคุม จํานวน 53 คน กลุมท่ี 2 ฝกความเชื่ออํานาจในตน จํานวน 43 คน กลุมท่ี 3 การจัดการ

เรียนรูและเสวนาโครงการ “ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสูความสําเร็จอยางยั่งยืน” โดย

ศิษยเกา จํานวน 40 คน กลุมท่ี 4 ฝกความเชื่ออํานาจในตน และจัดการเรียนรูและเสวนาโครงการ “ถอดรหัส

อาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสูความสําเร็จอยางยั่งยืน” โดยศิษยเกา จํานวน 141 คน 

โดยมีกระบวนการวิจัยท่ีสําคัญไดแก 

1. การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม เพ่ือกําหนดสมรรถนะบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซ่ึงไดแบบ

จัดสมรรถนะนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

2. สรางองคความรูตนแบบเก่ียวกับแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนท่ีเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรูของ

รายวิชา ดังนี้  

การพัฒนาอยางยั่งยืน 

 1. ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาอยางยั่งยืน 

    1.1 ความหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืน 

    1.2 ความสําคัญของการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 2. การศึกษาเพ่ือพัฒนาอยางยั่งยืน 

    2.1 สาระสําคัญของการศึกษากับการพัฒนาอยางยั่งยืน 

    2.2 การประยุกตผลการเรียนรูสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
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3. ออกแบบการจัดการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย การสอนในชั้นเรียน ควบคูไปกับการทําโครงการของ

นักศึกษา และรูปแบบการเสริมทักษะท่ีแตกตางกัน 4 รูปแบการทดลอง 

รูปแบบการทดลอง 

 

กลุมทดลอง ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

1 A ทัศนคติ                   สมรรถนะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาฯ 

2 A+B ทัศนคติ                   สมรรถนะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาฯ 

3 A+C ทัศนคติ                   สมรรถนะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาฯ 

4 A+B+C ทัศนคติ                   สมรรถนะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาฯ 

หมายเหตุ : A หมายถึง เสริมการสอนการพัฒนาอยางยังยืน 

     B หมายถึง กิจกรรมการฝกความเชื่ออํานาจในตน 5 กิจกรรม(การพ่ึงพาตนเอง) 

     C หมายถึง เทคนิคการจัดการเรียนรูและเสวนาโครงการ “ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรม

การเกษตร สูความสําเร็จอยางยั่งยืน”  

 และจัดทําแบบวัดเพ่ือใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบวัดทัศนคติตออาชีพทางเกษตร แบบวัดความเชื่อ

อํานาจในตน แบบวัดพฤติกรรม ท่ีพึงประสงคดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน แบบสอบถามความรูกอน – หลัง การ

เรียนการพัฒนาอยางยั่งยืนและแบบสรุปกระบวนการสอน โดยกําหนดสมมติฐานในการประเมินนักศึกษาไวดังนี้  

 สมมติฐานท่ี 1 ความเชื่ออํานาจในตนและเทคนิคการจัดการเรียนรูมีความสัมพันธทางบวกกับสมรรถนะท่ี

พึงประสงคของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สมมติฐานท่ี 2 ทัศนะคติตออาชีพการเกษตรมีความสัมพันธทางบวกกับสมรรถนะท่ีพึงประสงคของ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สมมติฐานท่ี 3 การเสริมกิจกรรมใหกับนักศึกษาจะมีผลทําใหสมรรถนะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรสูงข้ึน 

สมมติฐานท่ี 4 การเสริมกิจกรรมความเชื่ออํานาจในตนใหกับนักศึกษามีผลทําใหความเชื่ออํานาจในตน

ของสูงข้ึน 

สมมติฐานท่ี 5 การเสริมกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักศึกษามีผลทําใหนักศึกษามีทัศนคติตออาชีพ

การเกษตรเพ่ิมข้ึน 

จากการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมเรียนรูเพ่ือยกระดับสมรรถนะ 

การแขงขันผานกลไกสถาบันการศึกษา ผูวิจัยเก็บรวบรวมได จํานวน 277 คน ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะห และ

เสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชตารางประกอบความเรียง ตามลําดับดังนี้ 

การวิเคราะหขอมูลสถานะภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามซ่ึงไดจากการตอบแบบสอบถามของบุคลากร จํานวนแบบสอบถาม 277  

ฉบับ เม่ือจําแนกตาม เพศ อายุ ชั้นป เกรดเฉลี่ย จบมัธยมปลายสาย ภูมิลําเนา จํานวนบตุร ลําดับบุตรใน

ครอบครัว รายไดเฉลี่ยของครอบครัว รายไดเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง ลักษณะการพักอาศัย ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมูลสถานะภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ   

 ชาย 162 58.5 

 หญิง 115 41.5 

2. อายุ   

 20 – 30 ป 194 70.0 

 31 – 40 ป 60 21.7 

 41 ปข้ึนไป 20 8.3 

3. ชั้นป   

 2 51 18.4 

 3 128 46.2 

 4 98 35.4 

4. เกรดเฉลี่ย   

 1.00-2.50 63 22.7 

 2.51-3.00 118 42.6 

3.01-3.50 96 34.7 

5. จบมัธยมปลายสาย   

 วิทยาศาสตร 173 62.5 

 ท่ัวไป 104 37.2 

6. ภูมิลําเนา   

 ภาคเหนือ 10 3.6 

        ภาคกลาง 190 68.6 

 ภาคตะวันตก 9 3.2 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33 11.9 

 ภาคตะวันออก 15 5.4 

 ภาคใต 20 7.2 

7. จํานวนบุตร   

 1 คน 44 15.9 

 2  คน 142 51.3 

 3  คน 62 22.4 

 มากกวา 3 คนข้ึนไป 29 10.6 

8. ลําดับบุตรในครอบครัว   

 1 146 52.7 
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 2 95 34.3 

 3 23 8.3 

 4 13 4.7 

  

 

ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมูลสถานะภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

ขอมูล จํานวน (คน) รอยละ 

9. รายไดเฉลี่ยของครอบครัว   

 5,000 บาท -10,000 บาท 23 8.3 

 10,001 บาท -15,000 บาท 44 15.9 

 10,501 บาท -20,000 บาท 63 22.7 

 20,000 บาทข้ึนไป 147 53.10 

10.  รายไดเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง   

 5,000 บาท -10,000 บาท 136 49.10 

 10,001 บาท -15,000 บาท 131 47.30 

 10,501 บาท -20,000 บาทข้ึนไป 10 3.60 

11. ลักษณะการพักอาศัย   

 ครอบครัว 102 36.8 

 ญาต ิ 13 4.7 

 หอพัก 162 58.5 
 

จากตารางท่ี 1 พบวากลุมตัวอยางเปนเพศชายเพศมากท่ีสุด รอยละ 58.1 อายุอยูในชวงระหวาง 20 - 30 

ป รอยละ 70 ชั้นปท่ี 3 รอยละ 46.2  เกรดเฉลี่ย 2.51-3.00  รอยละ42.36 จบมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร รอย

ละ 62.5 ภูมิลําเนาภาคกลาง รอยละ 68.6 จํานวนบุตร 2 คน รอยละ 51.3 ลําดับบุตรในครอบครัวลําดับท่ี 1 รอย

ละ 52.7  รายไดเฉลี่ยของครอบครัวเปนเงิน 20,000 บาทข้ึนไป รอยละ 53.10 รายไดเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

5,000 บาท -10,000 บาท รอยละ 49.1ลักษณะการพักอาศัยหอพัก รอยละ 58.5 
 

ตารางท่ี 2  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับตัวแปรทัศนคติตออาชีพเกษตรในภาพรวม  

ตัวแปรทัศนคติตออาชีพเกษตร 𝒙� S.D. แปลผล 

อาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีฐานะตํ่าตอยกวาวิชาชีพอื่นใน

สังคม 

4.2355 1.01209 มากท่ีสุด 

ขาพเจารูสึกทอแทท่ีตองมีอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 4.5616 .66593 มากท่ีสุด 

อาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรกรทําใหขาพเจาตองปฏิบัติงาน

ติดตอกันในทุกวัน แตขาพเจาก็มีความสุข 

4.2117 .81587 มากท่ีสุด 

การปฏิบัติงานเกษตรทําใหสุขภาพขาพเจาแข็งแรง 3.9022 .73943 มาก 
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การปฏิบัติงานเกษตรทําใหขาพเจาพักผอนไมพอ 4.1558 .73435 มาก 

อาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝกใหขาพเจาอดทน 3.6036 .80554 มาก 

อาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรฝกใหขาพเจาเปนคนรอบคอบ 

วิเคราะหและแกไขปญหาตางๆ ไดอยางดี 

4.3818 .69121 มากท่ีสุด 

อาชีพเกษตรเปนอาชีพท่ีขาพเจาไดใชความรูและความสามารถอยางเต็มท่ี 4.1232 .68705 มาก 

ขาพเจาคนหาความรูเกี่ยวกับการเกษตรอยูเสมอ 4.1058 .71080 มาก 

ขาพเจารูสึกหดหูทันทีเมื่อคิดวา จะตองไปประกอบอาชีพเกษตร 3.3978 .77422 ปานกลาง 

ขาพเจามักอายท่ีจะบอกกับใครๆ วา ขาพเจากําลังศึกษาในสาขาเกษตร 4.0255 .97566 มาก 

ขาพเจาคิดวาเมื่อเรียนจบแลวขาพเจาจะสามารถประกอบอาชีพอิสระได 4.0364 1.34495 มาก 

รวม 4.0654 .43066 มาก 

จากตารางท่ี 2 พบวาตัวแปรทัศนคติตออาชีพเกษตร  โดยมีคาเฉลี่ยรวม 3.3025 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

.399  โดยมีอยูในระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 3  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับตัวแปรสมรรถนะท่ีพ่ึงประสงคของนักศึกษาในภาพรวม  

ตัวแปรสมรรถนะท่ีพ่ึงประสงคของนักศึกษา 𝒙� S.D. แปลผล 

ทักษะดานการคิดอยางมีระบบ 3.6042 .52353 มาก 

ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.9149 .49359 ปานกลาง 

ทักษะดานปฏิบัติงานเปนทีม 3.2524 .52034 ปานกลาง 

ทักษะปฏิบัติงานจนสําเร็จ 3.7500 .59658 มาก 

ทักษะดานการเปนผูประกอบการ 3.0695 .70347 ปานกลาง 

ทักษะการคิดสรางสรรค 3.2067 .60786 ปานกลาง 

รวม 3.3025 .39926 ปานกลาง 

 จากตารางท่ี 3 พบวาตัวแปรสมรรถนะท่ีพ่ึงประสงคของนักศึกษาโดยมีคาเฉลี่ยรวม 3.3025 คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .399  โดยมีอยูในระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

 

ตารางท่ี 4  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับตัวแปรการวัดความเชื่ออํานาจในตน  

ตัวแปรทัศนคติตออาชีพเกษตร 𝒙� S.D. แปลผล 

ขาพเจาสามารถแกปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็วเพราะความพยายามของ

ขาพเจา 

4.2249 .68216 
มากท่ีสุด 

ถาขาพเจาทําผิด  ขาพเจาสามารถแกไขใหถูกตองดวยตนเอง 4.4096 .71340 มากท่ีสุด 

ถาขาพเจาทําสิ่งใดผิดพลาดไป  ขาพเจาพรอมท่ีจะรับผิดชอบในสิ่งท่ีเกิดข้ึน 4.0121 .76609 
มาก 
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ขาพเจาชอบทํางานตางๆ ดวยตัวเองมากกวาท่ีจะใหผูอ่ืนทําให 4.6290 .87676 มากท่ีสุด 

รางวัลท่ีขาพเจาไดรับแตละครั้งนั้นเปนผลมาจากการกระทําของขาพเจาเอง 4.4819 .86175 
มากท่ีสุด 

 

เม่ือคนท่ีมีความสําคัญไมชอบขาพเจา  จะทําใหขาพเจาไมมีเพ่ือน 4.9719 .74272 มากท่ีสุด 

เพ่ือนๆ คิดวาขาพเจาเปนคนทํางานหนัก 4.8594 .68415 มากท่ีสุด 

ขาพเจาคิดวาการเตรียมตัว  อยางเต็มท่ีเพ่ือจะทํางานสําคัญๆ นั้นเปน

สิ่งจําเปน 

4.8306 .88827 
มากท่ีสุด 

เม่ือทํางานใดๆ ขาพเจาจะทุมเทความพยายามใหกับงานนั้น 4.8449 .81509 มากท่ีสุด 

ขาพเจามักจะทํางานมากกวาท่ีไดตั้งใจเอาไว 4.3454 .87597 มากท่ีสุด 

ในการปฏิบัติหนาท่ีขาพเจาใหความสนใจกับงานท่ีไดรับมอบหมายมาก 4.5582 .80674 มากท่ีสุด 

ในขณะท่ีขาพเจากําลังทํางานอยางใดอยางหนึ่งอยูนั้น  ถามีเหตุใหขาพเจาให

ความสนใจไปหาสิ่งอ่ืนชั่วขณะ  ทําใหขาพเจายุติงานเกาไป 

4.9398 .72428 
มากท่ีสุด 

ขาพเจาอยากมีชีวิตอยูอยางสบายๆ โดยไมตองทํางานใดๆ เลย 4.1498 .75293 มาก 

โดยท่ัวไปแลวขาพเจาเห็นความสําคัญของอนาคตและมุงม่ันทํางาน 4.2441 .87955 มากท่ีสุด 

รวม 4.7332 .44264 มากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 4 พบวาตัวแปรสมรรถนะท่ีพ่ึงประสงคของนักศึกษาโดยมีคาเฉลี่ยรวม 4.7332คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .44264 โดยมีอยูในระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 5 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรทัศนคติตออาชีพเกษตร สมรรถนะท่ีพ่ึงประสงคของ

นักศึกษา ความเชื่ออํานาจในตน 

ตัวแปร ทัศนคติตออาชีพ

เกษตร 

สมรรถนะท่ีพ่ึง

ประสงคของ

นักศึกษา 

ความเชื่ออํานาจ

ในตน 

1. ทัศนคติตออาชีพเกษตร 1 .348** .402** 

2. สมรรถนะท่ีพ่ึงประสงคของนักศึกษา  1 .645** 

3. ความเชื่ออํานาจในตน   1 

 

 จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรทัศนคติตออาชีพเกษตร สมรรถนะท่ีพ่ึง

ประสงคของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวาตัวแปรมี

ความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติตออาชีพเกษตร อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 ไดแก  สมรรถนะท่ีพ่ึงประสงคของ

นักศึกษา (r=.348**) ความเชื่ออํานาจในตน (r=.402**) และสมรรถนะท่ีพ่ึงประสงคของนักศึกษามีความสัมพันธ

เชิงบวกกับความเชื่ออํานาจในตน (r=.645**) 
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ตารางท่ี 6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบ  

เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลัง ของกลุมทดลองท่ี 1 

ตัวแปร การทดสอบ X  S.D. t P 

ทัศนคติตอ

อาชีพเกษตร 

กอนเรียน 3.9705 .44883 
.029 .977 

หลังเรียน 3.9679 .49035 

สมรรถนะท่ี

พ่ึงประสงค

ของนักศึกษา 

กอนเรียน 3.2491 .43553 

1.359 .180 หลังเรียน 
3.1357 .40841 

ความเชื่อ

อํานาจในตน 

กอนเรียน 4.2842 .43864 
-3.184 .003 

หลังเรียน 4.5589 .44696 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 6  พบวาการทดสอบกอนและหลังมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.2842 และ  4.5589 ตามลําดับ  และเม่ือ

เปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา ความเชื่ออํานาจในตนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ตารางท่ี 7   คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  คาสถิติทดสอบที  และระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบ  

เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลัง ของกลุมทดลองท่ี 2 

ตัวแปร การทดสอบ X  S.D. t P 

ทัศนคติตอ

อาชีพเกษตร 

กอนเรียน 3.9678 .39160 
-.884 .382 

หลังเรียน 4.0417 .40524 

สมรรถนะท่ี

พ่ึงประสงค

ของนักศึกษา 

กอนเรียน 3.1512 .52430 

-1.363 .180 หลังเรียน 
3.2839 .39217 

ความเชื่อ

อํานาจในตน 

กอนเรียน 4.3389 .38842 
-4.819 .000 

หลังเรียน 4.7422 .40570 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 7  พบวาการทดสอบกอนและหลังมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.3389และ  4.7422 ตามลําดับ  และเม่ือ

เปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา ความเชื่ออํานาจในตนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ตารางท่ี 8   คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  คาสถิติทดสอบที  และระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบ  

เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลัง ของกลุมทดลองท่ี 3 

35 



 

ตัวแปร การทดสอบ X  S.D. t P 

ทัศนคติตอ

อาชีพเกษตร 

กอนเรียน 4.0904 .39795 
.867 .391 

หลังเรียน 3.9962 .46708 

สมรรถนะท่ี

พ่ึงประสงค

ของนักศึกษา 

กอนเรียน 3.2271 .54302 

-1.797 .080 หลังเรียน 
3.4122 .36607 

ความเชื่อ

อํานาจในตน 

กอนเรียน 4.3463 .49555 
-4.161 .000 

หลังเรียน 4.8525 .43993 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 8  พบวาการทดสอบกอนและหลังมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.3463 และ  4.8525ตามลําดับ  และเม่ือ

เปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา ความเชื่ออํานาจในตนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ตารางท่ี 9   คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  คาสถิติทดสอบที  และระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบ  

เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลัง ของกลุมทดลองท่ี 3 

ตัวแปร การทดสอบ X  S.D. t P 

ทัศนคติตอ

อาชีพเกษตร 

กอนเรียน 4.0757 .38388 
-1.060 .291 

หลังเรียน 4.1289 .39635 

สมรรถนะท่ี

พ่ึงประสงค

ของนักศึกษา 

กอนเรียน 3.2696 .50811 

-1.300 .196 หลังเรียน 
3.3400 .39156 

ความเชื่อ

อํานาจในตน 

กอนเรียน 4.4109 .47568 
-5.899 .000 

หลังเรียน 4.7793 .44926 

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 จากตารางท่ี 9  พบวาการทดสอบกอนและหลังมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.4109 และ  4.7793 ตามลําดับ  และเม่ือ

เปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา ความเชื่ออํานาจในตนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 ดานประเมินความคิดเห็นของอาจารย จากแบบสรุปการสอนพบวา นักศึกษามีความเขาใจการพัฒนา

อยางยั่งยืน และสามารถนําไปประยุกตใชได โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมจัดทําโครงการ นอกจากนี้นักศึกษามีความ

กระตือรือรนในการเรียนเพ่ิมข้ึน ดังรายละเอียดภาคผนวก 
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บทท่ี 4 

ขอคนพบจากการวิจัย 

 

การวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมเรียนรูเพ่ือยกระดับ สมรรถนะการแขงขันผานกลไกลสถาบันการศึกษา ใน

ครั้งนี้ประกอบไปดวย 2 สวน 

1. การวิจัย เพ่ือสรางองคความรูตนแบบเก่ียวกับการเชื่อมโยงการพัฒนาอยางยั่งยืน กับรายวิชาตางๆ  

ของอาจารย และนําสาระการเรียนรูท่ีไดนั้นถายทอดใหนักศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาตระหนักถึงแนวทางการประกอบ

อาชีพกับการพัฒนาอยางยั่งยืน 

2. การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบกระบวนการการถายทอดความรูของอาจารยดวยการวิจัยเชิงทดลอง     

เพ่ือประเมินผลสมรรถนะท่ีพ่ึงประสงคของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดวยการใชชุดฝกอบรมเพ่ือพัฒนา

ความเชื่ออํานาจในตน (การพ่ึงพาตนเอง) เทคนิคการจัดการเรียนรูและเสวนาโครงการ “ถอดรหัสอาชีพการเกษตร

และอุตสาหกรรมการเกษตรสูความสําเร็จอยางยั่งยืน” โดยศิษยเกาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการวิจัยครั้งนี้ไดมีการกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับตอไปนี้ 

 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ใน 3 สาขาวิชาดังกลาว 

ประกอบดวย ชั้นปท่ี 2 จํานวน 51 คน ชั้นปท่ี 3 จํานวน 128 คน  ชั้นปท่ี 4 จํานวน 98 คน โดยแบงเปน 4 กลุม 

คือ กลุมท่ี 1 กลุมควบคุม จํานวน 53 คน กลุมท่ี 2 ฝกความเชื่ออํานาจในตน จํานวน 43 คน กลุมท่ี 3 การจัดการ

เรียนรูและเสวนาโครงการ “ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสูความสําเร็จอยางยั่งยืน” โดย

ศิษยเกา จํานวน 40 คน กลุมท่ี 4 ฝกความเชื่ออํานาจในตน และจัดการเรียนรูและเสวนาโครงการ “ถอดรหัส

อาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสูความสําเร็จอยางยั่งยืน” โดยศิษยเกา จํานวน 141 คน 

 มีสมมติฐานในการวิจัย 5 ขอ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ไดแก คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ (Conelation) คา t-test และ Analysis of Variance 

 

การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐาน 

 จากการประมวลทฤษฎี และผลการวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความเชื่ออํานาจในตน เทคนิคการ

จัดการเรียนรู และสมรรถนะของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทําใหสามารถตั้งสมมติฐานในงานวิจัยนี้ได 5 

ขอ ซ่ึงทดสอบโดยการวิเคราะหขอมูลทางสถิติในบทท่ี 3 และสามารถสังเคราะหผลการวิเคราะหขอมูล เพ่ือ

สรุปผลตามสมมติฐานในแตละขอดังนี้ 

1) การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ี 1  

สมมติฐานท่ี 1 ความเชื่ออํานาจในตนและเทคนิคการจัดการเรียนรูมีความสัมพันธทางบวกกับสมรรถนะท่ี

พึงประสงคของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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การสรุปผลตามสมมติฐานในขอนี้ มาจากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวา ตัว

แปรความเชื่ออํานาจในตน และเทคนิคการจัดการเรียนรูมีความสัมพันธทางบวกกับสมรรถนะท่ีพึงประสงคของ

นักศึกษา โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของความเชื่ออํานาจในตนและเทคนิคการจัดการเรียนรู เทากับ 0.645 

จึงสรุปไดวาผลการวิเคราะหขอมูลสวนนี้สนับสนุนสมมติฐานท่ี 1  

2) การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ี 2 

สมมติฐานท่ี 2 ทัศนะคติตออาชีพการเกษตรมีความสัมพันธทางบวกกับสมรรถนะท่ีพึงประสงคของ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

การสรุปผลตามสมมติฐานในขอนี้ มาจากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวา     

ตัวแปรทัศนะคติตออาชีพการเกษตรมีความสัมพันธทางบวกกับสมรรถนะท่ีพึงประสงคของนักศึกษา โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของความเชื่ออํานาจในตนและเทคนิคการจัดการเรียนรู เทากับ 0.348 จึงสรุปไดวาผลการ

วิเคราะหขอมูลสวนนี้สนับสนุนสมมติฐานท่ี 2  

3) การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ี 3 

สมมติฐานท่ี 3 การเสริมกิจกรรมใหกับนักศึกษาจะมีผลทําใหสมรรถนะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรสูงข้ึน 

3.1 นักศึกษาท่ีไดรับการเสริมกิจกรรมการเรียนรูจะมีผลทําใหสมรรถนะท่ีพึงประสงคสูงข้ึน 

การสรุปผลตามสมมติฐานในขอนี้ มาจากการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะท่ีพึง

ประสงคของนักศึกษาเม่ือสิ้นสุดการเสริมกิจกรรม พบวา นักศึกษามีสมรรถนะสูงข้ึน จึงสรุปไดวาผลการวิเคราะห

ขอมูลสวนนี้สนับสนุนสมมติฐานท่ี 3.1 

3.2 นักศึกษาท่ีไดรับการเสริมกิจกรรมความเชื่ออํานาจในตนจะมีผลทําใหสมรรถนะท่ีพึงประสงคสูงข้ึน 

การสรุปผลตามสมมติฐานในขอนี้ มาจากการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนสมรรถนะท่ีพึง

ประสงคของนักศึกษาเม่ือสิ้นสุดการเสริมกิจกรรมความเชื่ออํานาจในตน พบวา นักศึกษามีสมรรถนะสูงข้ึน จึงสรุป

ไดวาผลการวิเคราะหขอมูลสวนนี้สนับสนุนสมมติฐานท่ี 3.2 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การเสริมกิจกรรมทําใหนักศึกษามีสมรรถนะท่ีพึงประสงคสูงข้ึน 

4) การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ี 4 

สมมติฐานท่ี 4 การเสริมกิจกรรมความเชื่ออํานาจในตนใหกับนักศึกษามีผลทําใหความเชื่ออํานาจในตน

ของสูงข้ึน 

การสรุปผลตามสมมติฐานในขอนี้ มาจากการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความเชื่ออํานาจในตน

ของนักศึกษาเม่ือสิ้นสุดการเสริมกิจกรรมความเชื่ออํานาจในตน พบวา นักศึกษามีคาเฉลี่ยคะแนนความเชื่ออํานาจ

ในตนสูงกวากอนไดรับการเสริมในทุกกลุม จึงสรุปไดวาผลการวิเคราะหขอมูลสวนนี้สนับสนุนสมมติฐานท่ี 4 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การเสริมกิจกรรมความเชื่ออํานาจในตนสามารถพัฒนาจิตลักษณะของ

นักศึกษาความเชื่ออํานาจในตนของนักศึกษาใหสูงข้ึนไดอยางเดนชัด 
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5) การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานท่ี 5 

สมมติฐานท่ี 5 การเสริมกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักศึกษามีผลทําใหนักศึกษามีทัศนคติตออาชีพ

การเกษตรเพ่ิมข้ึน 

การสรุปผลตามสมมติฐานในขอนี้ มาจากการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนทัศนคติตออาชีพ

การเกษตรของนักศึกษากอนและหลังการเสริมกิจกรรมของนักศึกษา พบวา นักศึกษามีคาเฉลี่ยคะแนนทัศนคติตอ

อาชีพการเกษตรเพ่ิมข้ึน จึงสรุปไดวาผลการวิเคราะหขอมูลสวนนี้สนับสนุนสมมติฐานท่ี 5 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การเสริมกิจกรรมการเรียนรูทําใหนักศึกษามีทัศนคติท่ีดีตออาชีพการเกษตร 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/การวิจัยในระยะตอไป 

โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูเพ่ือยกระดับสมรรถนะแขงขันผานกลไกสถาบันการศึกษา

มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางและพัฒนาสาระการเรียนรู และรูปแบบกระบวนการถายทอดความรูของอาจารยเพ่ือ

ยกระดับสมรรถนะของนักศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร   

การดําเนินงานวิจัยในระยะแรกใชเวลา 9 เดือน ระหวาง 1 พฤษภาคม 2557-31 มกราคม 2558 เปนไป

ตามแผนการวิจัยตามกรอบ Logical Framework โดยกระบวนการวิจัยมุงเนนไปท่ีการสรางเครือขายนักวิจัยท่ี

เปนคณาจารยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ประกอบดวย สาขาวิชา

เทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน 3 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว 7 คน 

และสาขาวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 2 คน   

กระบวนการวิจัยประกอบดวยข้ันตอนท่ีสําคัญ ไดแก ข้ันตอนท่ีหนึ่ง การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม

เพ่ือกําหนดสมรรถนะบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร ข้ันตอนท่ีสอง สรางองคความรูตนแบบเก่ียวกับแนวคิด

การพัฒนาอยางยั่งยืนท่ีเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรูของรายวิชาตางๆ 12 รายวิชา ข้ันตอนท่ีสาม ออกแบบการ

จัดการเรียนรู ซ่ึงประกอบดวย การสอนในชั้นเรียนควบคูไปกับ การทําโครงงานของนักศึกษา และรูปแบบการ

เสริมทักษะท่ีแตกตางกันใน 4 รูปแบบ ข้ันตอนท่ีส่ี การนําไปใชในการเรียนการสอนของคณาจารยในภาคเรียนท่ี 

1/2557 ข้ันตอนท่ีหา การประเมินและสรุปผลการทดลองใน 2 ระดับท้ังการประเมินความคิดเห็นของคณาจารย

และการประเมินผลนักศึกษา 

ผลการดําเนินการวิจัยท่ีสําคัญไดกําหนดสมรรถนะบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร “คิดเปน ทําเปน 

สรางเปน แกปญหาเปน สื่อสารเปน สูภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและอาชีพอิสระ เพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ” 

ในสวนของสาระการเรียนรูของ 12 รายวิชาท่ีเปนรายวิชาเปาหมายของการวิจัยภายใตความรับผิดชอบของ

คณาจารยท่ีเขามามีสวนรวม 12 คน ไดมีการปรับสาระการเรียนรูในแตละรายวิชาใหมี 1 บทเรียนท่ีกลาวถึง

แนวคิดและแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงจะนําไปสูการยกระดับสาระการเรียนรูในบทเรียนอ่ืนของรายวิชาตาง ๆ  

ผลการวิจัยไดรายวิชาท่ีมีการพัฒนารูปแบบสาระการเรียนรูและการจัดการเรียนรูแนวใหมท่ีนําไปสูการ

สมรรถนะท่ีพึงประสงค 12 รายวิชา ซ่ึงจะนําไปปรับใชในการเขียน มคอ.3 ในภาคเรียนตอไป 

ในสวนของการออกแบบการจัดการเรียนรูไดดําเนินการใน 3 กิจกรรม ไดแก การปรับเทคนิคการเรียน

การสอนในชั้นเรียน การสรางกิจกรรมเพ่ือปรับทัศนคติในการพ่ึงพาตนเอง (ความเชื่ออํานาจในตน) และรักใน

อาชีพเกษตรแกนักศึกษา โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงทดลองเพ่ือประเมินผลสมรรถนะท่ีพึงประสงคของนักศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยแบงเปน 4 กลุมการทดลอง ประกอบดวย  

 

กลุมท่ี 1 การสอนเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน 

กลุมท่ี 2 การสอนเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมกับ กิจกรรมปรับทัศนคติในการพ่ึงพาตนเอง 

กลุมท่ี 3 การสอนเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมกับ กิจกรรมรักในอาชีพเกษตร 

กลุมท่ี 4 การสอนเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมกับ กิจกรรมปรับทัศนคติในการพ่ึงพาตนเองและ

กิจกรรมรักในอาชีพเกษตร   

40 



 

ผลการประเมินนักศึกษา  

1. นักศึกษามีความรูเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืนและทัศนคติในการพ่ึงพาตนเอง เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ

ยิ่งทางสถิติ (0.01) และมีคาเฉลี่ยทัศนคติตออาชีพทางการเกษตร (รักในอาชีพเกษตร) สูงข้ึน 

2. การจัดการเรียนรูในกิจกรรมท่ีกําหนดมีผลทําใหคาเฉลี่ยสมรรถนะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาสูงข้ึน 

3. กลุมท่ีไมไดเสริมกิจกรรม มีคาเฉลี่ยสมรรถนะท่ีพึงประสงคของนักศึกษาหลังสิ้นสุดการทดลอง นอย

กวากอนการทดลอง  

ผลการประเมินความคิดเห็นของอาจารย   

นักศึกษามีความเขาใจการพัฒนาอยางยั่งยืนและสามารถนําไปประยุกตใชได โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมท่ี

ตองจัดทําโครงการ นอกจากนี้ การเสริมกิจกรรมทําใหนักศึกษามีความกระตือรือรนในการเรียนเพ่ิมข้ึน 

จากการระดมความคิดความคิดของผูรวมวิจัย  ไดมีการนําเสนอปญหา  แนวทางในการแกปญหาท่ีพบ 

และขอเสนอแนะการเรียนการสอนของนักวิจัยดังนี้ 

 

1.ปญหาและแนวทางการแกไข 

ปญหา  แนวทางแกไขปญหา 

1.นักศึกษาไมเขาใจแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 

1.จัดทัศนศึกษาอยางนอยปละ 1 ครั้ง อาจารย

นักศึกษา มีความเขาใจแนวทางการพัฒนาและ

เห็นประโยชนในการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

2.นักศึกษาไมเขาใจวาทําไมตองมีเนื้อหาในรายวิชา

ท่ีสอน 

 

2.สงเสริมการบูรณาการแนวคิดฯ เขาไปในรายวิชา 

 

3.นักศึกษาและผูสอนบางสวนมีทัศนคติตอการ

พัฒนาไมใชเชิงบวกยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อน 

 

3.สรางความเขาใจการยอมรับและเห็นคุณคาดวย

การศึกษาดูงานในสวนท่ีเ ก่ียวของและจัดทํา

โครงการท่ีสนับสนุนแนวคิดฯ เพ่ือใหอาจารย

และนักศึกษาเรียนรูรวมกัน 

4. นักศึกษาไมไดชอบในอาชีพการเกษตร 

 

4.สรางทัศนคติท่ีดีตออาชีพการเกษตร ดวยการ

เชิญรุนพ่ีหลายสาขามาเสวนา ใหนักศึกษาฟง

เพ่ือจะไดมีแนวคิดในการประกอบอาชีพตอไป 

5.เวลาไมพอในการจัดกิจกรรม สําหรับบางกลุมการ

วิจัย 

5.ปรับกิจกรรมตามความเหมาะสม และปรับวิธีการ

สอนเพ่ือใหนักศึกษามีสวนรวมในการเรียนให
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ปญหา  แนวทางแกไขปญหา 

มากท่ีสุด 

 

2.ขอเสนอแนะ  

1. บูรณาการแนวคิดพัฒนาอยางยั่งยืน ในทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร เพ่ือใหนักศึกษาไดเห็นคุณคา และมี

ทัศนคติท่ีดี 

2. การสรางความตระหนักเพ่ือสวนรวม ไมสามารถสรางไดในระยะสั้น จึงควรดําเนินการอยางตอเนื่องและ

ติดตามผล 

3. ควรมีการเสริมกิจกรรมรวมกับการเรียนการสอน เพ่ือสรางปฏิสัมพันธและบรรยากาศในหองเรียน ให

เรียนอยางมีความสุข 

4. ควรมีการจัดเสวนาโดยศิษยเกาอยางตอเนื่องทุกป เพ่ือใหนักศึกษาไดเห็นแนวทางประกอบอาชีพอยาง

ยั่งยืน 

5. ควรอบรมเทคนิคการถายทอดของอาจารย เพ่ือสราง smart teacher ตอไป 

6. ควรจัดใหนักศึกษามีประสบการณจริงจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 

แผนการวิจัยในระยะตอไป 

1. การตอยอดการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูผานสถานศึกษา เพ่ือไดรูปแบบและสาระการเรียนรู

แนวใหม 

2. การปรับทัศนคติของนักศึกษาเรื่องการบริโภคท่ีเนนคุณคาเกษตรอินทรีย 

3. การมีสวนรวมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการจัดทําโครงการเสริมทักษะเพ่ือสรางสมรรถนะ การ

เปนผูประกอบการมืออาชีพแกบัณฑิต 
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ภาคผนวก 



หน่วย     การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

1. ความหมายและความสาํคญัของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

        1.1 ความหมายของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

        1.2 ความสาํคญัของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

2. การศึกษาเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

        2.1 สาระสาํคญัของการศึกษากบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

        2.2 การประยกุตผ์ลการเรียนรู้สู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 

การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

ปัจจุบนัโลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ ดงันั้น มนุษยค์วรท่ีจะสร้างความ

ตระหนกัตน และสร้างความเขา้ใจถึงสภาพการเปล่ียนแปลงของโลกภายนอก ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อการเปล่ียนแปลงของโลกในอนาคต ไดแ้ก่ 

1. การเปล่ียนแปลงตามกระแสโลกาภิวฒัน์ 

2. การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรโลก 

3. การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่ 

4. ปัญหาเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

5. แนวโนม้การวางกฎระเบียบและการเรียกร้องเพื่อปกป้องผลประโยชน์ระหวา่งชาติ 

1. ความหมายและความสําคญัของการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

1.1 ความหมายของการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

        หมายถึง การพฒันาท่ีตอ้งคาํนึงถึงความเป็นองค์รวมของทุกๆ ด้านอย่างสมดุล บนพื้นฐานของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญา และวฒันธรรม ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มด้วยความเอ้ืออาทร 

เคารพซ่ึงกนัและกนั เพื่อสามารถพึ่งพาตนเอง และคุณภาพชีวติท่ีดีอยา่งเท่าเทียม 

1.2 ความสําคัญของการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

          ภายใตส้ถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัทั้งภายนอกและภายในประเทศ ท่ีจะส่งผลกระทบต่อ         

ทิศทางการพฒันาประเทศไทยในอนาคต จาํเป็นตอ้งกาํหนดยุทธศาสตร์การพฒันาอยา่งเหมาะสม ผลการพฒันา

ประเทศระยะท่ีผ่านมาสะทอ้นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และการบริหาร

จดัการประเทศท่ีไม่เอ้ือต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนในระยะยาว ทั้งมีความเส่ียงในหลายมิติท่ีอาจทาํให้ปัญหาต่างๆ 

รุนแรงมากข้ึน การพฒันาประเทศในอนาคตจึงจาํเป็นต้องเตรียมพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศให้

เขม้แข็งภายใตห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นการใชจุ้ดแข็งและศกัยภาพท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพฒันา

ประเทศ เพื่อสร้างความเขม้แขง็และรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความสําคญักบัการพฒันา

ห น้ า  1 | 5 

 



เศรษฐกิจภายในประเทศท่ีเน้นการเสริมสร้างความเขม้แข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการ

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ควบคู่กบัการยกระดบัคุณภาพคน การเสริมสร้างองคค์วามรู้ การพฒันา

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวตักรรม และความคิดสร้างสรรค ์ให้เป็นพลงัในการขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมไทยอย่างเป็นธรรม อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยืน และมี

เป้าหมายร่วมกนัในอนาคตว่า “สังคมอยูร่่วมกนัอย่างมีความสุข ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนั

ต่อการเปล่ียนแปลง”  

 การพฒันาอย่างย ัง่ยืน เป็นการพฒันาท่ีตอ้งเช่ือโยงและสัมพนัธ์ โดยคาํนึงถึงองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

1. เศรษฐกิจ มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายอยา่งสมดุล โดยมีเป้าหมายสูงสุด ไม่ใชเ้ป็นเพียง

ผลกาํไร แต่เป็นการสร้างผลประโยชน์ร่วมกนั กระจายความมัน่คง 

2. สังคม ร่วมสร้างสรรค์สังคมและคุณภาพชีวิตของคนในทุกๆ สังคม มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมัน่คง 

สังคมมีความเขม้แขง็และมีภูมิคุม้กนัดา้นวฒันธรรม มีความเสมอภาคและการมีส่วนร่วม 

3. ส่ิงแวดลอ้ม มุ่งมัน่ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความ

สมดุลของระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื และร่วมรับผดิชอบต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

2. การศึกษาเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

 การศึกษาเป็นตวัแปรท่ีสําคญัของการพฒันาในสังคมท่ีมุ่งการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ประเทศชาติจะมีการ

พฒันาอย่างย ัง่ยืนได้นั้นข้ึนอยู่กับคุณภาพของการศึกษาของคนในประเทศนั้ นๆ เน่ืองจากการศึกษาทาํให้

ประชากรมีความรู้มากข้ึน สามารถกาํหนดทางเลือกในการพฒันาหรือจดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างเหมาะสม 

ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารจดัการทรัพยากรทุนท่ีมีอยูใ่นประเทศ มีความเขา้ใจถึงระดบัความตอ้งการ

และศกัยภาพของทรัพยากรมนุษย ์ตลอดจนมีความรู้ในการเลือกปัจจยัหลากๆ ประเภท ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาให้

เกิดความย ัง่ยนื เช่น ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมในการพฒันาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ 

 ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ การศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนนั้น มุ่งเน้นพฒันาศกัยภาพของคนในสังคมให้เกิด

ความรู้ ทกัษะ มุมมอง และค่านิยม ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัช้ีนาํและจูงใจให้บุคคลแสวงหาและดาํเนินชีวิตของตนใน

แนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

2.1 สาระสําคัญของการศึกษากบัการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื เป็นการพฒันาท่ีก่อใหเ้กิดดุลยภาพระหวา่งการกระตุน้ความเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจ การสร้างความเขม้แขง็ทางสังคม และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยมีพื้นฐานความคิดวา่ เศรษฐกิจท่ีทาํ

ใหเ้กิดดุลยภาพของการพฒันาไดน้ั้น จาํเป็นตอ้งเป็นเศรษฐกิจในสังคมท่ีมีรากฐานมัน่คง มีความสามารถในการ

แข่งขนัและสามารถพึ่งตนเองได ้ในขณะเดียวกนั ประชาชนในสังคมสามารถพฒันาระเบียบวิถีชีวิตทั้งของ

ตนเองและส่วนรวม ให้ดาํรงอยู่ได้โดยไม่ทาํลายส่ิงแวดล้อม ดงันั้น สาระสําคญัในการส่งเสริมแนวคิดของ
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การศึกษากับการพฒันาอย่างย ัง่ยืน จึงเก่ียวเน่ืองกับการพฒันาความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) มุมมอง 

(Perspective) และค่านิยม (Value) ของคนในสังคม เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสู่สภาพเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีสมดุลและย ัง่ยนื  

1) ความรู้ (Knowledge) 

การพฒันาอย่างย ัง่ยืน จาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจอย่างน้อย 2 ดา้น คือ ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัความหมายและความสาํคญัของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงประกอบไปดว้ยความรู้เบ้ืองตน้ขั้นพื้นฐานและ

ความรู้เก่ียวกบัศาสตร์ต่างๆ ท่ีจาํเป็นต่อการประกอบอาชีพ นอกจากน้ี ยงัตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัสถานการณ์และ

ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มโลก ท่ีมีความเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกบัทอ้งถ่ินท่ีตนอาศยัอยู ่ตลอดจน

ประเด็นปัญหาท่ีอยูใ่นความสนใจของชาวโลก เพื่อให้สามารถตดัสินใจและปฏิบติัตนไดอ้ยา่งเหมาะสม มีความ

สอดคลอ้งกบัแนวคิดและแนวทางท่ีคนส่วนใหญ่ยอมรับ องคก์ารยเูนสโก ไดจ้ดัสาระและหน่วยความรู้เพื่อการ

พฒันาอยา่งย ัง่ยนื ในกลุ่มสาระเกษตรศาสตร์ และกลุ่มสาระวศิวกรรมอาหารและเกษตรกรรม ดงัน้ี 

หัวข้อที ่ กลุ่มสาระ หัวข้อ หน่วยความรู้ 

1 เกษตรศาสตร์ 1.1 บทบาทของอาหาร การเกษตร ป่าไม ้และประมง ต่อ

โภชนาการของมนุษย ์

1.2 คุณภาพและมาตรฐานของอาหาร 

1.3 ป่าและพืชในป่า 

1.4 การจดัการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของมนุษยช์าติ – บทบาทของการเกษตร ป่าไม้

และประมง ต่อโภชนาการของมนุษย ์

1.5 การเก็บเก่ียวพืชเพื่อนาํมาเป็นอาหาร 

1.6 การประมงและเพาะเล้ียง – การจดัการเพื่อความย ัง่ยนื 

1.7 การปรับปรุงโภชนาการและป้องกนัการขาดแคลนธาตุ

อาหารจุลภาคในระดบัโลก ดว้ยวิธีเกษตรและอณูพนัธุ

ศาสตร์ 

1.8 กฎหมายสาธารณะเก่ียวกบัอาหารและเกษตรกรรม – 

เป้าหมาย ขอ้จาํกดั นโยบาย มาตรการ และขอ้โตแ้ยง้ 

2 วศิวกรรมอาหารและ 2.1 การปรับปรุงท่ีดินเพื่อการเกษตร – การปรับปรุงและ
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เกษตรกรรม บาํรุงดินใหคื้นสภาพเดิม 

2.2 การใชเ้คร่ืองจกัรและเคร่ืองกลทางการเกษตร 

2.3 การจดัการเกษตรสวนป่าและการทาํประมง 

ท่ีมา : UNESCO EOLSS. “Knowledge for Sustainable Development : An Insight into the Encyclopedia of Life 

Support Systems, Volumes I – III. http://www.eolss_ksd.aspx (June 2007) 

2) ทกัษะ (Skill) 

 ประชากรทุกคน ตอ้งได้รับการเสริมทกัษะหรือความชาํนาญท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงตนใน

บริบทของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี 

1. ทกัษะในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการดึงเอาความรู้และประสบการณ์ของผูคิ้ดมาใช้ให้

เกิดประโยชน์สูงสุด ทาํใหส้ามารถแกปั้ญหาและตดัสินใจอยา่งมีคุณภาพ 

2. ทกัษะในการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้

อยา่งเหมาะสม 

3. ทักษะในการวิเคราะห์และวางแผนล่วงหน้า สามารถนําข้อมูลและความรู้ท่ีมีมา

เปรียบเทียบ และกาํหนดเป้าหมายในอนาคตท่ีตอ้งการ ตลอดจนวางกลยทุธ์ใหไ้ปถึงเป้าหมาย 

4. ทกัษะในการคิดอยา่งมีวจิารณญาณเก่ียวกบัค่านิยม สามารถประเมินปัญหาท่ีมีผลต่อการ

ดาํเนินชีวิต โดยอาศยัความรู้ คุณธรรม และความเพียร ให้เกิดความเขา้ใจ เพื่อจดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตได้

อยา่งมีระบบ 

5. ทกัษะการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล สามารถเขา้ใจถึงความเหมือนหรือความต่าง

ระหวา่งบุคคล สามารถยอมรับบุคคลอ่ืนท่ีต่างจากตนเอง 

6. ทกัษะการอยู่ร่วมกนัในสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างปลอดภยั สามารถแก้ไขปัญหาท่ี

เกิดข้ึนจากภยัอนัตรายไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม ตลอดจนเขา้ใจและตะหนกัในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม มีจิตสํานึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รู้จกัใช้ทรัพยากรอย่าง

ประหยดัและคุม้ค่า 

3) มุมมอง (Perspective) 

เน้นการส่งเสริมให้บุคคลสามารถมองไดร้อบด้าน ครอบคลุมทั้งท่ีเป็นประเด็นปัญหาใน

ระดบัโลก และความเช่ือมโยงหรือผลกระทบของปัญหาเหล่านั้นในระดบัทอ้งถ่ิน ทั้งน้ี ปัญหาต่างๆ ของมนุษยมี์

สาเหตุจากการตดัสินใจ และ/หรือการกระทาํในอดีต และมีผลต่อเน่ืองเป็นประเด็นขอ้คิดสําหรับอนาคต ดงันั้น 

การเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน จึงจาํเป็นต้องมองให้เข้าใจถึงรากฐานของปัญหาและสามารถ

คาดการณ์ออกไปให้เห็นถึงอนาคต ทั้งน้ี การฝึกให้สามารถมองปัญหาในหลายๆ มุมท่ีแตกต่างกนัออกไป จะ
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ช่วยใหบุ้คคลเขา้ใจถึงเหตุและผลของปัญหาท่ีเกิดข้ึน เกิดการมีส่วนร่วมและสามารถคิดหาแนวทางแกไ้ขปัญหา

ร่วมกบัคนอ่ืนๆ ไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ศกัยภาพดงักล่าวของคนในสังคมโลกถือเป็นปัจจยัสําคญัสู่การพฒันาอยา่ง

ย ัง่ยนื 

4) ค่านิยม (Values) 

การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัค่านิยมท่ีเหมาะสมสําหรับสังคมอย่างย ัง่ยืน โดยผ่านกระบวนการ

พิจารณา ไตร่ตรอง และวิเคราะห์เป้าหมาย รูปแบบ และผลกระทบของความคิดและพฤติกรรมท่ีสมาชิกของ

สังคมยอมรับและใชเ้ป็นบรรทดัฐานในการกาํหนดแบบแผนเชิงพฤติกรรมของตน ขณะเดียวกนั เปิดโอกาสให้

คนในสังคมไดร่้วมกนัสร้างค่านิยมเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

 2.2 การประยุกต์ผลการเรียนรู้สู่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

  การจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสังคมท่ีมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนนั้น จาํเป็นตอ้งมีการมองยอ้นหลงัถึง

ความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นส่ิงปลูกฝังคุณค่าความเป็นมนุษย ์รวมทั้งขนบธรรมเนียมในการจดัการ

ทรัพยากรทอ้งถ่ินท่ีสังคมยึดถือ และปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลานาน การเสริมสร้างความเขา้ใจและ

ความตระหนกัถึงเป้าประสงคข์องการมุ่งสู่ความย ัง่ยืน ซ่ึงตอ้งมีความรู้และทกัษะท่ีเอ้ือต่อการบรรลุเป้าหมายท่ี

ตอ้งการ นอกจากน้ี ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคท่ีย ัง่ยืน เพื่อให้ปฏิบติัตนตามแนวทางการบริโภค

ท่ีย ัง่ยืนไดอ้ยา่งเหมาะสม ตลอดจนมีขอ้มูลความรู้ท่ีเท่าทนัส่ือและโฆษณาต่างๆ รวมถึงการพฒันาศกัยภาพและ

ความชาํนาญของบุคคลให้สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกระตุน้ความรับผิดชอบต่อ

สังคมส่วนรวมและสภาพแวดล้อม ทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัโลก  แนวคิดการศึกษาเพื่อการพฒันาอย่าง

ย ัง่ยืน ไดรั้บการยอมรับอย่างแพร่หลายทัว่โลก นบัตั้งแต่สหประชาชาติประกาศเร่ิมตน้ทศวรรษแห่งการศึกษา

เพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ในปี 2548 เป็นตน้มา  
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แบบสรุปกระบวนการสอน 

1.รายวชิา 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2.เหตุผลท่ีมาร่วมงานวิจยั 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

3.มีการปรับเปล่ียนวธีิการการสอนอยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4.มีกระบวนการสอนอยา่งไร 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5.นกัศึกษามีความพึงพอใจหรือไม่ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

6.อาจารยมี์ความรู้สึกอยา่งไรในเทคนิคและวธีิการสอนในคร้ังน้ี 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 



ตอนที่ 1 ลักษณะภมูิหลัง 

โปรดกรอกขอความตามความเปนจริง 

1. ขาพเจากําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปท่ี.....................   สาขาวิชา........................   

เกรดเฉลี่ย............................. 

2. เพศ      หญิง  ชาย    อายุ..................ป   

3. จบการศึกษามัธยมปลายสาย   วิทยาศาสตร    ท่ัวไป    เกรดเฉลี่ย............................. 

4. ภูมิลําเนาเดิม      ภาคเหนือ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

           ภาคกลาง    ภาคตะวันออก 

           ภาคตะวันตก    ภาคใต 

5. จํานวนบุตรในครอบครัว.................คน   ขาพเจาเปนคนท่ี........................ 

6. รายไดเฉลี่ยของครอบครัว (รวมรายไดท้ังบิดา,มารดา) ตอเดือน ..........................บาท 

7. ขาพเจาไดรับคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน.........................บาท 

8. ปจจุบันขาพเจาพักอยูกับ 

           ครอบครัว  ญาติ  หอพัก 



ตอนที ่2 แบบวดัทศันคติต่ออาชีพการเกษตร 

คําแนะนําในการตอบ  โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้แลว้พิจารณาดูวา่ขอ้ความแต่ละขอ้นั้น ท่านมีความคิดเห็น

หรือความรู้สึกอยูใ่นระดบัใด แลว้ทาํเคร่ืองหมาย / ลงในช่องแสดงระดบัความคิดเห็นใหต้รงกบัขอ้ความ

ดา้นล่างเพียงช่องเดียว ตามความหมายดงัน้ี (กรุณาตอบใหค้รบทุกขอ้) 

ข้อ ข้อความทีถ่าม 
เห็นด้วย 

อย่างยิง่ 

เห็น

ด้วย 

เห็นด้วย 

ปาน

กลาง 

ไม่ 

เห็น

ด้วย 

ไม่ 

เห็นด้วย

อย่างยิง่ 

1. อาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีฐานะตํ่าตอ้ยกวา่วชิาชีพ

อ่ืนในสงัคม 

     

2. อาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็นอาชีพท่ีสาํคญัในการ

พฒันาประเทศ 

     

3. ขา้พเจา้รู้สึกทอ้แทท่ี้ตอ้งมีอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
     

4. อาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรกรทาํใหข้า้พเจา้ตอ้ง

ปฏิบติังานติดต่อกนัในทุกวนั แตข่า้พเจา้ก็มีความสุข 

     

5. การปฏิบติังานเกษตรทาํใหสุ้ขภาพขา้พเจา้แขง็แรง 
     

6. การปฏิบติังานเกษตรทาํใหข้า้พเจา้พกัผอ่นไม่พอ 
     

7. อาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝึกใหข้า้พเจา้อดทน 
     

8. อาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรฝึกใหข้า้พเจา้เป็นคน

รอบคอบ วเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งดี 

     

9. อาชีพเกษตรเป็นอาชีพท่ีขา้พเจา้ไดใ้ชค้วามรู้และความสามารถอยา่ง

เตม็ท่ี 

     

10. ขา้พเจา้คน้หาความรู้เก่ียวกบัการเกษตรอยูเ่สมอ      

11. ขา้พเจา้รู้สึกหดหู่ทนัทีเม่ือคิดวา่ จะตอ้งไปประกอบอาชีพเกษตร 
     

12. ขา้พเจา้มกัอายท่ีจะบอกกบัใครๆ วา่ ขา้พเจา้กาํลงัศึกษาในสาขา

เกษตร 

     

13. ขา้พเจา้คิดวา่เม่ือเรียนจบแลว้ขา้พเจา้จะสามารถประกอบอาชีพอิสระ

ได ้

     

 



ตอนที ่3 แบบวดัสมรรถนะที่พึง่ประสงค์ของนักศึกษา 

แบบสอบถามชุดน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาสมรรถนะในการปฏิบติังานของนกัศึกษา ตามแนวปรัชญา การ

จดัการศึกษาของ  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

คําแนะนําในการตอบ  โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้แลว้พิจารณาดูวา่ขอ้ความแต่ละขอ้นั้น ตรงกบัการ

ปฏิบติังานของท่านในระดบัใด แลว้ทาํเคร่ืองหมาย / ลงในช่องแสดงระดบัการปฏิบติังานใหต้รงกบัขอ้ความ

ดา้นล่างเพียงช่องเดียว ตามความหมายดงัน้ี (กรุณาตอบใหค้รบทุกขอ้) 

ข้อ ข้อความทีถ่าม 

ปฏิบติั

ทุก 

คร้ัง 

ปฏิบติั

บ่อย 

ปฏิบติั

ค่อน 

ขา้งบ่อย 

ปฏิบติั

นอ้ยคร้ัง 

ไม่เคย

ปฏิบติั

เลย 

1. ขา้พเจา้มีการศึกษาขอ้มูลก่อนท่ีจะเร่ิมทาํงานใหม่ๆ   
  

 

2. ข้าพเจ้านําความรู้และประสบการณ์มาวางแผนการ

ทาํงาน 

     

3. ขา้พเจา้ไมป่ฏิบติังานตามตารางการปฏิบติังาน      

4. หลงัจากปฏิบติังานแลว้เสร็จในแต่ละขั้นตอน ขา้พเจา้

จะตรวจสอบผลการปฏิบติังาน 

     

5. ขา้พเจา้สืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตเป็นภาษาองักฤษ      

6. ขา้พเจา้ไมใ่ชส้มาร์ทโฟนในการสืบคน้ขอ้มูล      

7. ขอ้มูลท่ีสืบคน้ไดส้ามารถนาํมาใชก้บังาน หรือ

ชีวติประจาํวนั 

     

8. ขา้พเจา้ชอบคุยกบันกัศึกษาแลกเปล่ียนชาวอินโดนีเซีย      

9. เม่ือทาํงานกลุ่มขา้พเจา้มกัฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ      

10. ถา้เพื่อนมีมติให้เป็นหวัหนา้ ขา้พเจา้จะปฏิเสธทนัที      

11. ขา้พเจา้ชอบพดูคุยกบัชาวต่างชาติ เม่ือมีโอกาส      

12. ขา้พเจา้อาสาท่ีจะช่วยเพื่อนท่ีติดภารกิจ      

13. ถา้มีขอ้สงสัยกบังานท่ีไดรั้บมอบหมายขา้พเจา้จะ

ซกัถามหรือหาคาํตอบก่อนการปฏิบติังาน 

     

14. เม่ืองานยงัไม่เสร็จแต่รู้สึกเหน่ือย  ก็จะพกัก่อนแลว้ทาํ

ต่อจนเสร็จใหไ้ด ้

     

15. เม่ือยมืเคร่ืองมือมาขา้พเจา้ส่งมอบตามกาํหนดเวลา

เสมอ 

     

16. ขา้พเจา้มกัมาปฏิบติังานนอกเวลาเม่ืออาจารยน์ดัมา      



ข้อ ข้อความทีถ่าม 

ปฏิบติั

ทุก 

คร้ัง 

ปฏิบติั

บ่อย 

ปฏิบติั

ค่อน 

ขา้งบ่อย 

ปฏิบติั

นอ้ยคร้ัง 

ไม่เคย

ปฏิบติั

เลย 

เสมอ 

17. ขา้พเจา้ชอบศึกษาผลงานผูมี้ความสาํเร็จดา้นธุรกิจ      

18. ขา้พเจา้ศึกษาดูงานเพื่อหาประสบการณ์ดว้ยตนเอง      

19. ขา้พเจา้ทาํบญัชีรับจ่ายส่วนตวั      

20. ขา้พเจา้ลงทุนทาํกิจการต่างๆเม่ือมีโอกาส      

21. ขา้พเจา้จะทาํจดัการเกษตร/อุตสาหกรรมการเกษตร ให้

ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

     

22. ถา้มีอาคารประกอบการเก่า ขา้พเจา้สามารถปรับปรุงมา

ใช้ในทาํการเกษตร/อุตสาหกรรมการเกษตรตามแบบ

ฉบบัของตวัเองได ้

     

23. ขา้พเจา้ชอบนาํผลผลิตการเกษตรมาแปรรูป      

24. การแกปั้ญหาของขา้พเจา้มกัไม่ตรงกบัเพื่อน      

 

 

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

                             



ตอนท่ี 4  แบบวัดความเช่ืออาํนาจในตน 

คาํแนะนําในการตอบ  ขอให้ทา่นอา่นข้อความแตล่ะข้อให้เข้าใจ  แล้วพิจารณาว่าข้อความดงักลา่วตรง

กบัลกัษณะและการกระทําของทา่นมากน้อยเพียงใด  เม่ืออา่นข้อความแล้วโปรดเลือกคําตอบท่ีตรงกบั

ทา่นมากท่ีสดุเพียงคําตอบเดียว (กรุณาตอบให้ครบ) 

 

ข้อท่ี ข้อความท่ีถาม จริง

ท่ีสดุ 

จริง คอ่นข้าง

จริง 

คอ่นข้าง

ไมจ่ริง 

ไมจ่ริง ไมจ่ริง

เลย 

1. ข้าพเจ้าสามารถแก้ปัญหาตา่งๆ ได้อยา่งรวดเร็วเพราะ 

ความพยายามของข้าพเจ้า 

      

2. ถ้าข้าพเจ้าทําผิด  ข้าพเจ้าสามารถแก้ไขให้ถกูต้องด้วย

ตนเอง 

      

3. ถ้าข้าพเจ้าทําสิง่ใดผิดพลาดไป  ข้าพเจ้าพร้อมท่ีจะ

รับผิดชอบในสิง่ท่ีเกิดขึน้ 

      

4. ข้าพเจ้าชอบทํางานตา่งๆ ด้วยตวัเองมากกวา่ท่ีจะให้ผู้ อ่ืนทํา

ให้ 

      

5. รางวลัท่ีข้าพเจ้าได้รับแตล่ะครัง้นัน้เป็นผลมาจากการกระทํา

ของข้าพเจ้าเอง 

      

6. เมื่อคนท่ีมคีวามสาํคญัไมช่อบข้าพเจ้า  จะทําให้ข้าพเจ้าไมม่ี

เพ่ือน 

      

7. เพ่ือนๆ คิดวา่ข้าพเจ้าเป็นคนทํางานหนกั 

 

      

8. ข้าพเจ้าคดิวา่การเตรียมตวั  อยา่งเตม็ท่ีเพ่ือจะทํางาน

สาํคญัๆ นัน้เป็นสิง่จําเป็น 

      

9. เมื่อทํางานใดๆ ข้าพเจ้าจะทุม่เทความพยายามให้กบังานนัน้       

10. ข้าพเจ้ามกัจะทํางานมากกวา่ท่ีได้ตัง้ใจเอาไว้ 

 

      

11. ในการปฏิบตัิหน้าท่ีข้าพเจ้าให้ความสนใจกบังานท่ีได้รับ

มอบหมายมาก 

      

 

  

 

 

 

 



ข้อท่ี ข้อความท่ีถาม จริง

ท่ีสดุ 

จริง คอ่นข้าง

จริง 

คอ่นข้าง

ไมจ่ริง 

ไม่

จริง 

ไมจ่ริง

เลย 

12. ในขณะท่ีข้าพเจ้ากําลงัทํางานอยา่งใดอยา่งหนึง่อยูน่ัน้  ถ้ามี

เหตใุห้ข้าพเจ้าให้ความสนใจไปหาสิง่อ่ืนชัว่ขณะ  ทําให้

ข้าพเจ้ายตุิงานเกา่ไป 

      

13. ข้าพเจ้าอยากมีชีวิตอยูอ่ยา่งสบายๆ โดยไมต้่องทํางานใดๆ 

เลย 

      

14 โดยทัว่ไปแล้วข้าพเจ้าเห็นความสาํคญัของอนาคตและมุง่มัน่

ทํางาน 

      

 

 

 

 

 



ตอนที ่5 แบบวดัพฤติกรรมที่พงึประสงค์ด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

แบบสอบถามชุดน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะศึกษาพฤติกรรมดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  

คําแนะนําในการตอบแบบสอบถาม    

โปรดทาํเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีมีระดบัการปฏิบติั ท่ีตรงกบัการปฏิบติัของท่านมากท่ีสุด   

ข้อ ข้อความทีถ่าม 
ปฏิบติั

ทุกคร้ัง 

5 

ปฏิบติั

บ่อย 

4 

ปฏิบติัค่อน 

ขา้งบ่อย 

3 

ปฏิบติั

นอ้ยคร้ัง 

2 

ไม่เคย

ปฏิบติั 

1 

1. ขา้พเจา้สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ แม้ว่าจะมีราคาแพง

กวา่ก็ตาม 

  
  

 

2. ขา้พเจา้ใชถุ้งผา้แทนถุงพลาสติก      

3. เม่ือปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายเสร็จแลว้ แต่งานของ

คนอ่ืนยงัไม่เสร็จ ขา้พเจา้จะเขา้ช่วยเหลือจนกว่างานจะ

เสร็จเรียบร้อย 

     

4. ถา้ขา้พเจา้ทาํนา  จะปลูกชิดริมถนนสาธารณะ เพื่อเพิ่ม

พื้นท่ีในการปลูกขา้ว 

     

5. ขา้พเจา้ลดการใชถุ้งพลาสติกดว้ยการนาํกลบัมาใชใ้หม่      

6. ถา้ระยะทางไม่ไกลนกัขา้พเจา้เลือกท่ีจะเดินแทนการนัง่

มอเตอร์ไซดรั์บจา้ง 

     

7. ขา้พเจา้จะด่ืมนํ้าท่ีซ้ือมาใหห้มดขวดทุกคร้ัง ก่อนท่ีจะ

ทิ้งขวดเปล่า 

     

8. ในการลอยกระทงข้าพเจ้าเลือกกระทงท่ีทาํจากวสัดุ

ธรรมชาติ 

     

9. ถา้มีโอกาสท่านจะใหค้วามรู้ผูอ่ื้น เก่ียวกบัการพฒันา

อยา่งย ัง่ยนื โดยเร่ิมจากคนใกลต้วัก่อน 

     

10. เม่ือขา้พเจา้ลา้งตูเ้ล้ียงปลา ขา้พเจา้จะปล่อยนํ้าทิ้งลง

แหล่งนํ้า โดยไม่ไดผ้า่นการกรอง 

     

11. ถา้จะซ้ือขา้วขา้พเจา้จะเลือกซ้ือขา้วปลอดสารพิษแมว้า่

ราคาแพงกวา่ขา้วทัว่ไป 

     

12. การเลือกซ้ือสินค้าข้าพเจ้าจะพิจารณาสินค้า ท่ีไม่

ก่อใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มเป็นอนัดบัแรก 

     

13. ถา้เพื่อนบา้นทิ้งขยะลงคลอง ขา้พเจา้จะน่ิงเฉยเพราะ

เกรงวา่ เพื่อนบา้นจะไม่พอใจ 

     

14. ขา้พเจา้เลือกเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะเพื่อลด

การใชน้ํ้ามนั 

     



ข้อ ข้อความทีถ่าม 
ปฏิบติั

ทุกคร้ัง 

5 

ปฏิบติั

บ่อย 

4 

ปฏิบติัค่อน 

ขา้งบ่อย 

3 

ปฏิบติั

นอ้ยคร้ัง 

2 

ไม่เคย

ปฏิบติั 

1 

15. ขา้พเจา้จะแยกประเภทของขยะก่อนทิ้งทุกคร้ัง      

16. ท่ีบา้นของขา้พเจา้จะปลูกตน้ไม ้เพื่อความร่มร่ืนน่าอยู ่      

17. ขา้พเจา้จะเผาขยะเสมอ เพื่อไม่ใหข้ยะเน่าส่งกล่ิน

รบกวน 

     

18. ขา้พเจา้ใชบ้นัไดแทนการใช้ลิฟท์ในกรณีข้ึนอาคารชั้น

เดียว 

     

19. ขา้พเจา้ใชย้าสีฟันจนหมดหลอดทุกคร้ัง      

20. ถา้อากาศไม่ร้อนขา้พเจา้จะไม่เปิดเคร่ืองปรับอากาศใน

หอ้งเรียน 

     

21. ขา้พเจา้จะไม่ปฏิบติังานรวมกลุ่มกบัคนอ่ืนๆ ท่ีมีความ

คิดเห็นแตกต่างกนั 

     

22. ขา้พเจ้าซ่อมแซมส่ิงของท่ีพอใช้ได้มาใช้แทนการซ้ือ

ของใหม ่

     

23. ขา้พเจา้ปิดไฟทุกคร้ังท่ีไม่ไดใ้ชง้าน      

24. ขา้พเจา้เลือกใชปุ๋้ยจากธรรมชาติแทนการใชปุ๋้ยเคมี      

25 เม่ือสัตวน์ํ้ามีอาการผดิปกติ ขา้พเจา้จะใส่ยา หรือ

เคมีภณัฑ ์เพื่อการรักษาทนัที 

     

 

 

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 



แบบสอบถามความรูกอนเรียน “การพัฒนาอยางยั่งยืน” 

จงตอบคําภามตอไปนี้ 

1. การพัฒนาอยางยั่งยืน หมายถึง             . 

2. ปจจัยสําคัญท้ัง 3 ดานนี้ควรจะเปนอยางไร เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 

2.1 ดานเศรษฐกิจ               . 

2.2 ดานสังคม               . 

2.3 ดานสิ่งแวดลอม               . 

3. การพัฒนาอยางยั่งยืนในอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ควรจะเปนอยางไร จงยกตัวอยาง

ตามแนวคิดของทาน 

3.1 ดานพืช               . 

3.2 ดานสัตว               . 

3.3 ดานอุตสาหกรรมเกษตร              . 

4. ถาทานมีโอกาสทําการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรอยางยั่งยืน ทานจะทําหรือไม       . 

เพราะเหตุใด               . 

5. ทานคิดวาอะไรเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดในการกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน         . 

.                 . 
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