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บทสรุปผูบริหาร
โครงการวิ จั ย การพั ฒ นาระบบส ง เสริ ม การเรี ย นรู เ พื่ อ ยกระดั บ สมรรถนะแข ง ขั น ผ า นกลไก
สถาบันการศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อสรางและพัฒนาสาระการเรียนรู และรูปแบบกระบวนการถายทอดความรู
ของอาจารยเพื่อยกระดับสมรรถนะของนักศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร
การดําเนินงานวิจัยในระยะแรกใชเวลา 9 เดือน ระหวาง 1 พฤษภาคม 2557-31 มกราคม 2558
เปนไปตามแผนการวิจัยตามกรอบ Logical Framework โดยกระบวนการวิจัยมุงเนนไปที่การสรางเครือขาย
นั ก วิ จั ย ที่ เ ป น คณาจารย ข องคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล ธั ญ บุ รี
ประกอบดวย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน 3 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและ
วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว 7 คน และสาขาวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 2 คน
กระบวนการวิ จั ย ประกอบด ว ยขั้ น ตอนที่ สํ า คั ญ ได แ ก ขั้ น ตอนที่ ห นึ่ ง การวิ เ คราะห ป จ จั ย
สภาพแวดล อมเพื่ อกํ า หนดสมรรถนะบั ณฑิ ตคณะเทคโนโลยี การเกษตร ขั้น ตอนที่สอง สรางองคความรู
ตนแบบเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนที่เชื่อมโยงกับสาระการเรียนรูของรายวิชาตาง ๆ 12 รายวิชา
ขั้นตอนที่สาม ออกแบบการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย การสอนในชั้นเรียนควบคูไปกับ การทําโครงงาน
ของนักศึกษา และรูปแบบการเสริมทักษะที่แตกตางกันใน 4 รูปแบบ ขั้นตอนที่สี่ การนําไปใชในการเรียนการ
สอนของคณาจารยในภาคเรียนที่ 1/2557 ขั้นตอนที่หา การประเมินและสรุปผลการทดลองใน 2 ระดับทั้ง
การประเมินความคิดเห็นของคณาจารยและการประเมินผลนักศึกษา
ผลการดําเนินการวิจัยที่สําคัญไดกําหนดสมรรถนะบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร “คิดเปน ทําเปน
สรางเปน แกปญหาเปน สื่อสารเปน สูภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและอาชีพอิสระ เพื่อตอบสนองการพัฒนา
ประเทศ” ในสวนของสาระการเรียนรูของ 12 รายวิชาที่เปนรายวิชาเปาหมายของการวิจัยภายใตความ
รับผิดชอบของคณาจารยที่เขามามีสวนรวม 12 คน ไดมีการปรับสาระการเรียนรูในแตละรายวิชาใหมี 1
บทเรียนที่กลาวถึงแนวคิดและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะนําไปสูการยกระดับสาระการเรียนรูในบทเรียน
อื่นของรายวิชาตาง ๆ
ผลการวิจัยไดรายวิชาที่มีการพัฒนารูปแบบสาระการเรียนรูและการจัดการเรียนรูแนวใหมที่นําไปสู
การสมรรถนะที่พึงประสงค 12 รายวิชา ซึ่งจะนําไปปรับใชในการเขียน มคอ.3 ในภาคเรียนตอไป
ในสวนของการออกแบบการจัดการเรียนรูไดดําเนินการใน 3 กิจกรรม ไดแก การปรับเทคนิคการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน การสรางกิจกรรมเพื่อปรับทัศนคติในการพึ่งพาตนเอง(ความเชื่ออํานาจในตน)และ
รักในอาชีพเกษตรแกนักศึกษา โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อประเมินผลสมรรถนะที่พึงประสงคของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยแบงเปน 4 กลุมการทดลอง ประกอบดวย
กลุมที่ 1 การสอนเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน
กลุมที่ 2 การสอนเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมกับ กิจกรรมปรับทัศนคติในการพึ่งพาตนเอง
กลุมที่ 3 การสอนเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมกับ กิจกรรมรักในอาชีพเกษตร

กลุมที่ 4 การสอนเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมกับ กิจกรรมปรับทัศนคติในการพึ่งพาตนเองและ
กิจกรรมรักในอาชีพเกษตร
ผลการประเมินนักศึกษา พบวา
1. นักศึ กษามี ความรู เรื่ องการพัฒ นาอยางยั่งยืน และทัศนคติในการพึ่งพาตนเอง เพิ่มขึ้น อยางมี
นัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (0.01) และมีคาเฉลี่ยทัศนคติตออาชีพทางการเกษตร (รักในอาชีพเกษตร) สูงขึ้น
2. การจัดการเรียนรูในกิจกรรมที่กําหนดมีผลทําใหคาเฉลี่ยสมรรถนะที่พึงประสงคของนักศึกษา
สูงขึ้น
3. กลุมที่ไมไดเสริมกิจกรรม มีคาเฉลี่ยสมรรถนะที่พึงประสงคของนักศึกษาหลังสิ้นสุดการทดลอง
นอยกวากอนการทดลอง
ผลการประเมินความคิดเห็นของอาจารย พบวา
นักศึกษามีความเขาใจการพัฒนาอยางยั่งยืนและสามารถนําไปประยุกตใชได โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
กลุมที่ตองจัดทําโครงการ นอกจากนี้ การเสริมกิจกรรมทําใหนักศึกษามีความกระตือรือรนในการเรียนเพิ่มขึ้น
ขอเสนอแผนการวิจัยในระยะตอไป
1. การตอยอดการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูผานสถานศึกษา เพื่อไดรูปแบบและสาระการ
เรียนรูแนวใหม
2. การปรับทัศนคติของนักศึกษาเรื่องการบริโภคที่เนนคุณคาเกษตรอินทรีย
3. การมี ส ว นร ว มกั บ คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร ในการจั ด ทํ า โครงการเสริ ม ทั ก ษะเพื่ อ สร า ง
สมรรถนะ การเปนผูประกอบการมืออาชีพแกบัณฑิต
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมา
ในชวง 2-3 ทศวรรษที่ผานมา ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางการตลาดสินคาเกษตรโดยมี
สาเหตุสําคัญที่มาจากการเปลี่ยนแปลงดานอุปสงคของผูบริโภคที่มีฐานะดีขึ้น การประยุกตใชนวัตกรรมในการ
บริหารจัดการธุรกิจ และการพัฒนารูปแบบสถาบันแบบใหม ทําใหธุรกิจเกษตรขนาดใหญ เกิดความไดเปรียบจาก
การประหยัดตอขนาด (Economies of Scale) ดังนั้น ประเด็นทาทายสําหรับประเทศไทยในฐานะที่เปนผูสงออก
สินคาเกษตรรายสําคัญของโลก (อันดับ 8) คือการกําหนดตําแหนงดานการผลิตและการตลาดสินคาเกษตร ซึ่งจะ
เลือกเขาไปจําหนายในตลาดใด ระหวางตลาดโลกที่มีมาตรฐานดานสุขอนามัยอยางเขมขนซึ่งตองการความรูและ
ทักษะทั้งดานการผลิตและการบริการจัดการตลาดระดับสูง หรือตลาดใหมในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ/ทองถิ่น
ที่ตองการการคิดสรางสรรคที่เชื่อมตอกับผูบริโภคดวยคุณคาหรือความรูสึกรวมได นอกจากนั้นจะตองคํานึงวาทํา
อยางไรจึงจะสรางสมรรถนะและความสามารถในการแขงขันใหกับเกษตรกรและผูประกอบการรายยอยซึ่งเปน
ประชากรสวนใหญของประเทศไดเชื่อมโยงกับระบบธุรกิจไดอยางเปนธรรมและยั่งยืน จากผลการศึกษาถึง
ภาวะการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย พบวาภาคการเกษตรของไทยไดรับผลกระทบจาก
ขยายตัวของเมือง การเขาถึงโอกาสทางการศึกษาและการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากภาค
การเกษตร ซึ่งใหผลตอบแทนที่มากกวาการทําอาชีพเกษตรกรรม สงผลใหแรงงานภาคการเกษตรไหลเขาสูแรงงาน
ภาคอุตสาหกรรม และการรับจางในเมืองทําใหแรงงานภาคการเกษตรเหลือเพียงไมถึง 1 ใน 3 ของจํานวนแรงงาน
ทั้งหมดของประเทศ อีกประเด็นหนึ่งคือ กลุมลูกเกษตรกรที่ไมคิดขายที่ดินแตก็ไมคิดประกอบอาชีพทางการเกษตร
เอง เนื่องจากมีโอกาสเรียนสูงและหางานที่เชื่อวาดีกวาการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได ดังเชนจากผลการศึกษา
สภาพและแนวทางการสืบทอดอาชีพการทํานาของลูกชาวนาไทย พบวาในพื้นที่กลุมทุงกุลารองไหมีลูกชาวนาสูงถึง
รอยละ 95 ที่ไมคิดขายผืนนาของพอแมแตก็ไมคิดจะทํานาเอง และลูกชาวนาเหลานี้อาศัยอยูในครอบครัว
ชาวนาที่คิดจะใหลูกหลานสืบทอดอาชีพชาวนาตอจากพอแมเพียงรอยละ 2 เทานั้น เนื่องจากทุกครอบครัวตาง
คาดหวังใหลูกไดประกอบอาชีพอื่นนอกเหนือจากการทําการเกษตร (เกินศักดิ์ , 2553)
จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน ซึ่งเกิดจากกระแสยุคโลกาภิวัตน (global change)
การเปดเสรีทางการคาและบริการ (Free Trade Aqreement) การกาวเขาสูสังคมเศรษฐกิจยุคฐานความรู และ
ขอมูลขาวสาร ปจจัยเหลานี้ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบริบทของเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาของประเทศ
จึงเปนเรื่องทาทายตอสถาบันอุดมศึกษาที่ตองเตรียมความพรอมในการผลิตบัณฑิต โดยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันปรับกระบวนทัศนใหสอดคลองกับคานิยม วัฒนธรรม การเรียนรู เพื่อทันตอการเปลี่ยนแปลงและ
กาวสูการพัฒนาอยางกาวกระโดดเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งสอดคลอง
ตอยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนของประเทศอันประกอบดวย
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1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
แนวคิ ด หลั ก ยั ง คงมี แ นวคิ ด ที่ ต อ เนื่ อ ง โดยยั ง คงยึ ด หลั ก การปฏิ บั ติ ต าม “ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง” และขับเคลื่อนใหยังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคสวน ทุกระดับ โดยยึดแนวคิดการ
พัฒนาแบบบูรณาเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และการพัฒนาที่สมดุล ทั้งคน สังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดลอม เพื่อมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สังคมไทยไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช
อยางกวางขวางทุกภาคสวน สงผลใหประเทศไทยเขมแข็ง มีภูมิคุมกันสูงขึ้นในหลายดาน และสามารถปรับตัวรับ
กั บ ภาวะวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ โลกได อย า งไรก็ ต าม ป จ จั ย ที่ ยั ง เป น อุ ป สรรค ได แ ก ความสมานฉั น ท ใ นสั ง คม
สภาพแวดลอมและระบบนิเวศขาดความสมดุล ความเสี่ยงจากปญหายาเสพติดที่สูงขึ้น รวมถึงสุขภาวะของคนไทย
ลดลงจากคุณภาพการศึกษาที่เปนปญหา
การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะตองเผชิญกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมากยิ่งขึ้น เปนทั้งโอกาสและ
ความเสี่ยงตอการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะขอผูกพันที่จะเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 จึงจําเปนตองนํา
ภูมิคุมกันที่มีอยูพรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้นมาใชในการเตรียมความพรอมใหแกคน สังคม
และระบบเศรษฐกิจ ของประเทศให สามารถปรับตัว รองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงไดอยางเหมาะสม
สามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไปมุงสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไดตระหนักถึงสถานการณและ ความเสี่ยงซึ่งเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวน ดานเศรษฐกิจ พลังงาน และภูมิอากาศ
ที่เปนไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบอยางชัดเจนตอประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบ และไดใหความสําคัญกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู นวัตกรรม เศรษฐกิจสรางสรรค ธุรกิจบริการ โลจิสติกส การปฏิรูประบบกฎหมาย
เศรษฐกิจ การทําธุรกิจที่คํานึงถึงสังคมสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมของชุมชน และการเตรียมความพรอมสูการเปน
ประชาคมอาเซียน โดยยึดวิสัยทัศนประเทศไทยป 2570 เปนเปาหมาย ดังนี้ “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย
มีมิตรไมตรี บนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการ
สารธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและ
เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐาน
ทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”
2. แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559)
วัตถุประสงคของแผน
1. พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพื่อเปนฐานหลักของการพัฒนา
2. เพื่อสรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรม ภูมิปญญาและการเรียนรู
3. เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพื่อเปนฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคมคุณธรรมภูมิ
ปญญา และการเรียนรู
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3.แผนพัฒนาการศึกษาอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
มีวิสัยทัศน “อุดมศึกษาเปนแหลงองคความรูและพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติ
อยางยั่งยืน สรางสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต”โดยมียุทธศาสตร (“LEGS” STRATEGY) ที่สําคัญ 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 เพื่อขับเคลื่อนสถาบัน อุดมศึกษาสูความ
เปนเลิศ)
4. แผนยุทธศาสตรอาเซียน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการเตรียมความพรอมของระบบอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียนและ เปดเสรีการคา
บริการดานการอุดมศึกษา ในป พ.ศ. 2558 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทําแผนยุทธศาสตร
อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ซึ่งมีวิสัยทัศน ที่จะทําให
บัณฑิตไทยมีความสามารถในระดับสากล และมีความรับผิดชอบ ในฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก โดยมียุทธศาสตร 3 ประการ คือ (1) การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตใหมีคุณภาพมาตรฐานในระดับ
สากล (2) การพัฒนาความเขมแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน และ (3) การสรางเสริม
บทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน
5. ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคนของประเทศ ในชวงปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ. 2552 – 2561)
กํา หนดวิสั ย ทั ศน วา “ระบบการผลิตและพัฒ นากําลังคนของประเทศ มีความสอดคลองกับ ความ
ตองการและมีประสิทธิภาพในการเสริมสรางการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน สามารถแขงขันไดกับนานาประเทศ
โดยความรวมมือของทุกภาคสวน
6. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2565)
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2565) มีวิสัยทัศน
ที่เ น น “นวั ต กรรมเขี ยว เพื่ อสั งคมคุ ณ ภาพและเศรษฐกิจ ที่มีเ สถียรภาพ” โดยการขับ เคลื่อนประเทศไปสู
วิสัยทัศนดังกลาวไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนฯ 5 ประการ คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และทองถิ่นดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ 2 : การเพิ่มขีดความสามารถ ความยืดหยุน และนวัตกรรมในภาคเกษตร ผลิตและบริการ
ดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
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ยุทธศาสตรที่ 3 : การเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษยของประเทศดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ 5 : การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและปจจัยเอื้อดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
สถาบันการศึกษาซึ่งมีหนาที่ในการเตรียมและพัฒนาคนออกสูสังคมจึงตองรับภาระหนาที่อยางเต็มที่ นั่น
คือ ระบบการศึกษาไทยตองไดรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และเพิ่มศักยภาพใหมากขึ้น เพื่อทําหนาที่สรางและ
พัฒนานักศึกษา ใหมีทักษะของคนดีและคนเกงในศตวรรษที่ 21 กลาวคือมีทักษะการคิดอยางมีวิจ ารณญาณ
ทักษะในการแกปญหา ทักษะดานการสรางสรรค ทักษะดานความเขาใจความตางวัฒนธรรม ทักษะดานความ
รวมมือ การทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา ทักษะดานการสื่อสาร ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะอาชีพและ
ทักษะการเรียนรู ทั้งนี้เพื่อการดํารงชีพ และการประกอบอาชีพในอนาคตตลอดจน มีความสามารถพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง รวมทั้งการปรับตัวทามกลางการเปลี่ยนแปลง และสิ่งทาทายที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนสถานศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เนนการจัดการ
เรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ จึงมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ที่สอดคลองกับแผนพัฒนา
ดังกลาวขางตนและตรงตามบริบทของมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อผลักดันใหเกิดการพัฒนาอยางรวดเร็วในประเด็น
ที่ มี ความสํ า คั ญ และกระทบต อคุ ณภาพและภาพลัก ษณ มหาวิ ทยาลั ย ฯ จึ งจั ดทํ า แผนพั ฒ นาเชิง ยุท ธศาสตร
วาระเรงดวน (พ.ศ.2557 - 2560) โดยมุงเนนการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ สู “มหาวิทยาลัยแหงการสรางนักปฏิบัติ
มืออาชีพดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม” ซึ่งหมายถึงการมุงเนนผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ชํานาญการ มีทักษะขั้นสูง มีความสามารถในการ “คิดเปน ทําเปน สรางเปน แกปญหาเปน สื่อสารเปน”สูภาค
ธุรกิจ อุตสาหกรรม และการประกอบอาชีพอิสระ ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ จึงกําหนดอัตลักษณ การผลิต
บัณฑิตใหเปนนักปฏิบัติมืออาชีพ ที่มีความรูดานวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมีทักษะทางสังคมที่สําคัญ 8 ดาน
คือ ภาษาตางประเทศ การสื่อสารและสารสนเทศ การทํางานเปนทีม การใฝรูใฝเรียน การคิดวิเคราะหและการ
แก ป ญหาอย า งเปน ระบบ มี นิ สั ย ในการเปน ผูป ระกอบการ มีร ะเบียบวินัย รักองคกร และจิตสาธารณะ จึ งมี
นโยบายการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน โดยมีเปาหมายของการพัฒนาประกอบไปดวยการ
สรางมืออาชีพ คือ บัณฑิต ผูสอน บุคลากรและการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยฯ จึงกําหนดยุทธศาสตรวาระ
เรงดวนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพชั้นนําดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในระดับประเทศและกาวสูระดับสากล 4 ดาน ดังรูปที่ 1
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RMUTT 2560
“Professional University”

Professional Learning & Research Communities
Hands-on
• ความรู
• ทักษะวิชาชีพ
• ทักษะทางสังคม(Soft skill)
•

ภาษาตางประเทศ

•

การสื่อสารและ
สารสนเทศ

Research
& Innovation

Internationalzation
•

ภาษา

•

วัฒนธรรม

การสอน

•

• ตอบโจทย

สภาพแวดลอม

•

พัฒนาเครือขาย
ความรวมมือ

• บูรณาการกับการเรียน

•

ชุมชน

•

อุตสาหกรรม

Modern Management
Corporate Culture
รูปที่ 1 เปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ที่มา : แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตรวาระเรงดวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2557 -2560
คณะเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลธัญ บุรี เปน คณะที่มีการจัด การเรีย น
การสอนอยางตอเนื่องมายาวนาน ตั้งแต ป พ.ศ. 2477 ในระดับโรงเรียนประถมกสิกรรมและพัฒนาการจนเปด
สอนในระดับปริญญาตรี 3 สาขาวิชา (7 หลักสูตร) และปริญญาโท 3 หลักสูตร สรางบุคลากรเขาสูภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองเตรียมพรอมและเรงปรับตัวในการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติมืออาชีพ
ดังนั้น การผลิตบัณฑิตดานการเกษตรที่มีความพรอมในการประกอบอาชีพ โดยมีคุณลักษณะ คิดเกง
ทํ า เป น เห็ น อนาคต เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศอย า งยั่ ง ยื น สามารถแข ง ขั น ได และตอบสนองความต อ งการ
ของประเทศ ซึ่งสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม คณะผูวิจัยจึงดําเนินโครงการวิจัยการ
พัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขัน ภายใตกลไกสถาบันการศึกษา เพื่อเปนแนวทาง
และเปนตนแบบในการดําเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศชาติตอไป
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คําถามวิจัย
1. แนวทางการยกระดับการพัฒนาระบบสงเสริมเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการแขงขัน ควรดําเนินการ
อยางไร
2. ระบบสนับสนุนที่จําเปนตอการยกระดับการพัฒนาระบบสงเสริมเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะการ
แขงขันควรดําเนินการในรูปแบบใด
วัตถุประสงค
เพื่อสรางและพัฒนาสาระการเรียนรูและรูปแบบกระบวนการถายทอดความรูของอาจารย เพื่อยกระดับ
สมรรถนะของนักศึกษาในสาขาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร
ผลลัพธที่คาดหวัง
1. ไดสาระการเรียนรูดานการพัฒนาอยางยั่งยืนในแตละรายวิชา
2. ไดแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดกิจกรรมการยกระดับสมรรถนะนักศึกษา
3. นักศึกษาทีไ่ ดรับการถายทอดมีทัศนคติเชิงสรางสรรคในการประกอบอาชีพการเกษตร
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
1. ระยะเวลาการดําเนินกิจกรรมในชั่วโมงการเรียนการสอนมีนอย
2. การเลื่อนเปดภาคการศึกษาจากเดือน มิถุนายน มาเปน เดือน สิงหาคมทําใหไมสามารถดําเนิน
กิจกรรมไดครอบคลุมตามวัตถุประสงค
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กระบวนการวิจัย
การวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมเรียนรูเพื่อยกระดับ สมรรถนะการแขงขันผานกลไกลสถาบันการศึกษา
ในครั้งนี้ประกอบไปดวย 2 สวน
1. การวิจัยเพื่อสรางองคความรูตนแบบเกี่ยวกับการเชื่อมโยงการพัฒนาอยางยั่งยืน กับรายวิชาตางๆ
ของอาจารย และนําสาระการเรียนรูที่ไดนั้นถายทอดใหนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงแนวทางการประกอบ
อาชีพกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
2. การวิ จั ย เพื่ อพั ฒ นารู ป แบบกระบวนการการถายทอดความรูของอาจารยดว ยการวิจัย เชิงทดลอง
เพื่อประเมินผลสมรรถนะที่พึ่งประสงคของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดวยการใชชุดฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ความเชื่ออํานาจในตน (การพึ่งพาตนเอง) เทคนิคการจัดการเรียนรูและเสวนาโครงการ “ถอดรหัสอาชีพการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรสูความสําเร็จอยางยั่งยืน” โดยศิษยเกาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการวิจัยครั้งนี้ไดมีการกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับตอไปนี้

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตวและวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบดวย
ชั้นปที่ 2 จํานวน 359 คน ชั้นปที่ 3 จํานวน 383 คน
ชั้นปที่ 4 จํานวน 141 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ใน 3 สาขาวิชาดังกลาว
ประกอบดวย ชั้นปที่ 2 จํานวน 51 คน ชั้นปที่ 3 จํานวน 128 คน ชั้นปที่ 4 จํานวน 98 คน โดยแบงเปน 4 กลุม
คือ กลุมที่ 1 กลุมควบคุม จํานวน 53 คน กลุมที่ 2 ฝกความเชื่ออํานาจในตน จํานวน 43 คน กลุมที่ 3 การจัดการ
เรียนรูและเสวนาโครงการ “ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสูความสําเร็จอยางยั่งยืน” โดย
ศิษยเกา จํานวน 40 คน กลุมที่ 4 ฝกความเชื่ออํานาจในตน และจัดการเรียนรูและเสวนาโครงการ “ถอดรหัส
อาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสูความสําเร็จอยางยั่งยืน” โดยศิษยเกา จํานวน 141 คน
แผนการดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 1) การวิจัยเพื่อสรางองคความรูตนแบบเกี่ยวกับการเชื่อมโยงการพัฒนา
อยางยั่งยืน โดยการจัดสอนหนวยเรียนการพัฒนาอยางยั่งยืน ในรายวิชาตางๆ จํานวน 12 รายวิชา พรอมทั้ง
มอบหมายงานใหนั กศึ กษาจั ดทํ าเปน รูป แบบโครงการ แนวคิดในการนําความรูจ ากการเรีย นในรายวิช าไปใช
ประโยชนอยางยั่งยืน และมีการทดสอบกอนและหลังการเรียน เพื่อประเมินผลการสอน จากนั้นจะมีการประชุม
สรุปบทเรียน สาระการเรียนรูในหนวยเรียนการพัฒนาอยางยั่งยืน 2) การวิจัยเชิงทดลอง ตัวแปรอิสระที่ถูกจั ด
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กระทําคือ การฝกความเชื่ออํานาจในตน เทคนิคการเรียนรูและเสวนาโครงการ “ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรสูความสําเร็จอยางยั่งยืน” โดยศิษยเกา โดยใชแผนการวิจัย 2 รูปแบบ คือ กลุมทดลอง
และกลุ ม ควบคุ ม และมี ก ารวั ด คุ ณ สมบั ติ ข องกลุ ม ตั ว อย า ง ก อ น และหลั ง สิ้ น สุ ด การทดลอง เพื่ อ ตรวจและ
ประเมินผลการทดลอง สวนตัวแปรตามคือ ทัศนคติตออาชีพการเกษตร และ สมรรถนะที่พึงประสงคของนักศึกษา
ทําการวัดกอนและหลังสิ้นสุดการทดลอง
การดําเนินการทดลอง
1. การสรางองคความรูตนแบบ
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ สาระการเรียนรูในหนวยเรียน วาดวย เรื่อง แนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน
1.2 เสวนากับศิษยเกา เรื่อง ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสูความสําเร็จอยาง
ยั่งยืน
1.3 ศึกษาดูงานตนแบบแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
1.4 ประชุมสาระการเรียนรูของแตละรายวิชา พรอมจัดทําแบบทดสอบ
1.5 ใหความรูแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนตามสาระการเรียนรูของแตละรายวิชา พรอมเก็บขอมูล
1.6 ประเมินผล ผูเรียน/ผูสอน
1.7 ปรับปรุงรายวิชา สรุปบทเรียนการใหสาระการเรียนรู/สรางทีมงาน Smart Teacher
2. การทดลอง ผูวิจัยดําเนินการตามขึ้นตอนดังตอไปนี้
2.1 วัดคุณสมบัติของกลุมตัวอยาง กอนการทดลอง 1 สัปดาห
2.2 สุมรายวิชาเพื่อแบงเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม
วิธีสุมอยางงาย โดยการจับฉลากจาก 12 รายวิชา :
กลุมที่ 1 กลุมควบคุม จํานวน 53 คน
กลุมที่ 2 ฝกความเชื่ออํานาจในตน จํานวน 43 คน
กลุมที่ 3 เทคนิคการเรียนรูและเสวนาโครงการ “ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรสูความสําเร็จอยางยั่งยืน” โดยศิษยเกา จํานวน 40
คน
กลุมที่ 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
สัปดาหที่ 7-12
2) เทคนิคการเรียนรูและเสวนาโครงการ “ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรสูความสําเร็จอยางยั่งยืน” โดยศิษยเกา ประกอบดวย
 การสอนในชั่วโมงแรก นักวิจัยตั้งโจทยคําถามใหนักศึกษาวิเคราะหถึงการนํา
ความรูจากรายวิชาไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพไดอยางไร
 โครงการถอดรหัสอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสูความสําเร็จ
อยางยั่งยืน ในวันที่ 27 กันยายน 2557
3. การส ง ผลงาน โครงการ แนวคิ ด ในการนํ า ความรู จ ากการเรี ย นในรายวิ ช าไปใช
ประโยชนอยางยั่งยืน
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ลั ก ษณะของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช เ ป น แบบสอบถาม ประกอบด ว ย 4 ส ว น ได แ ก แบบสอบถามลั ก ษณะ
ทางชีวสังคม แบบวัดความเชื่ออํานาจในตน แบบวัดทัศนคติตออาชีพการเกษตร แบบวัดสมรรถนะที่พึ่งประสงค
ของนักศึกษา และแบบวัดพฤติกรรมการพัฒนาอยางยั่งยืน นอกจากนี้ผูวิจัยได นําชุดฝกอบรมความเชื่ออํานาจใน
ตนของออมเดือน (2536) และรุงสวรรค (2551) มาดัดแปลงมาใชกับการวิจัยในครั้งนี้ โดยปรับปรุงใหเหมาะสมกับ
กลุมตัวอยาง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตัวอยางชุดฝกอบรมความเชื่ออํานาจในตน
1. ชื่อกิจกรรม การวิเคราะหทดสอบ
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหนักศึกษา เขาใจความหมายของความเชื่ออํานาจในตนโดยผานการอาน
2. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความรู และตระหนัก ถึงกระบวนการกระทําดวยการวิเคราะห ประเมิน และอภิปราย
การจัดหอง
ชวงแรกนั่งตามปกติ ชวงอภิปรายกลุมยอย แบงนักศึกษาออกเปนกลุมๆ ละ 5 - 7 คน
อุปกรณ
1. บทความ “ผลของการกระทํา”
2. กระดาษเปลา ปากกาเคมี
ขั้นตอนกิจกรรม
1. อาจารยแจกบทความ
2. ใหนักศึกษาอานบทความ
3. ใหนักศึกษาแตละคนวิเคราะหใหสองประเด็น
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1) ประเด็นสําคัญที่นําเสนอในบทความคืออะไร หมายถึงความวาอะไร
2) ใหเสนอเรื่องราวในชีวิตของนักศึกษา หรือ ผูที่รูจักสนับสนุนประเด็นสําคัญ
4. ใหนักศึกษาบันทึกผลการวิเคราะหของตนเองไว
5. แบงสมาชิกออกเปนกลุมยอยกลุมละ 5 - 7 คน และแจกใบงาน
6. ใหทุกคนทําตามใบงานโดยใชเวลา 20 นาที
7. ใหกลุมสงตัวแทนเสนอผลงาน
อภิปรายสรุป
1. ใหนักศึกษาเขารวมกลุมใหญ
2. อาจารยนํานักศึกษาอภิปายผลการวิเคราะหของกลุม ที่เสนอตอกลุมใหญในประเด็นที่วา ผูเขียนบทความ
ไดรับผลการกระทําของตนอยางไรเปนผูมีความนาเชื่อถือเพียงไร สามารถโนมนาวจิตใจผูอานใหเชื่อตามไดมาก
นอยเพียงไร

แบบวัดความเชื่ออํานาจในตน เปนแบบวัดที่ใชวัดนักศึกษาเกี่ยวกับปริมาณการเรียนรูวาผลดี และ ผลเสียที่เกิด
ขึ้นกับตนเองนั้น เปนผลมาจากการกระทําของตนและสามารถที่จะทํานาย หรือ ควบคุมผลที่เกิดขึ้นนั้นได ใน
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัย วัดโดยใชแบบวัดของ รุงสวรรค (2551) ซึ่งมีคําถาม จํานวน 14 ขอ มีความเชื่อมั่นแบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.75
ตัวอยาง แบบวัดความเชื่ออํานาจในตน
ขาพเจาสามารถแกปญหาตางๆ ไดรวดเร็ว เพราะความพยายามของขาพเจา
..................... ................ ...................... .......................
...................
......................
จริงที่สุด
จริง
คอนขางจริง คอนขางไมจริง
ไมจริง
ไมจริงเลย

แบบวัดทัศนคติตออาชีพการเกษตร เปนแบบวัดที่ใชวัดนักศึกษาเกี่ยวกับ ปริมาณความคิดเห็นตออาชีพ
การเกษตร ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยสรางแบบวัดไปทดลองกับนักศึกษาจํานวน 35 คน พบวา แบบวัดมีความ
เชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.76 ผูวิจัยไดคัดเลือกขอความไวใชจริงจํานวน 13 ขอ เมื่อนําไปใชกับกลุม
ตัวอยางจริง มีคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.80
ตัวอยาง แบบวัดทัศนคติตออาชีพการเกษตร
อาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ฝกใหขาพเจาอดทด
.......................... ................ ......................
.......................
.................................
เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย เห็นดวยปานกลาง
ไมเห็นดวย
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

แบบวัดสมรรถนะที่พึ่งประสงคของนักศึกษา เปนแบบวัดที่ใชวัดนักศึกษาเกี่ยวกับปริมาณสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา ตามแนวปรัชญา การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และทักษะ
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ของคนดี คนเกงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งครอบคลุมทักษะ 6 ประการที่เนนใหนักศึกษา คิดเปน ทําเปน สรางเปน
แกปญหาเปน สื่อสารเปน คือ ทักษะดานการคิดอยางมีระบบ ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทักษะดานการทํางานเปนทีม ทักษะในการปฏิบัติงานจนสําเร็จ ทักษะดานการเปนผูประกอบการและ ทักษะการ
คิดสรางสรรค ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยสรางแบบวัดขึ้นจากนิยายปฏิบัติการ เปนแบบวัดประเภทมาตรวัดประเมิน
รวมคา 5 หนวย จาก ปฏิบัติการทุกครั้ง ถึงไมเคยปฏิบัติเลยมีขอคําถาม 45 ขอ เมื่อนําแบบวัดไปใชกับนักศึกษา
35 คน พบวา แบบวัดมีคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.75 ผูวิจัยไดคัดเลือกขอคําถามไวใชจริง
จํานวน 24 ขอ เมื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยางจริง มีคาความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธแอลฟาเทากับ 0.85
ตัวอยาง แบบวัดสมรรถนะที่พึงประสงคของนักศึกษา
ขาพเจานําความรูและประสบการณมาวางแผนการทํางาน
.......................... ................
......................
.......................
ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอย ปฏิบัติคอนขางบอย ปฏิบัตินอยครั้ง

.................................
ไมเคยปฏิบัติเลย

แบบวัดพฤติกรรมการพัฒนาอยางยั่งยืน เปนแบบวัดที่ใชกับนักศึกษาเกี่ยวกับปริมาณ สมรรถนะ ของนักศึกษา
ในการพัฒนาอยางยั่งยืน ในการศึกษาครั้งผูวิจัยสรางแบบวัดขึ้น เปนแบบวัดประเมินคา 5 หนวยจากการปฏิบัติทุก
ครั้ง ถึงไมเคยปฏิบัติเลย มีคําถาม 25 ขอ พบวาแบบวัดมีความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์เทากับ 0.76
ตัวอยาง แบบวัดพฤติกรรมการพัฒนาอยางยั่งยืน
ขาพเจาใชถุงผาแทนถุงพลาสติก
.......................... ................
......................
.......................
.................................
ปฏิบัติทุกครั้ง
ปฏิบัติบอย ปฏิบัติคอนขางบอย ปฏิบัตินอยครั้ง
ไมเคยปฏิบัติเลย
แบบทดสอบความรูกอนและหลังการเรียน การพัฒนาอยางยั่งยืน เปนแบบทดสอบความรูกอนและหลังการเรียน
การพัฒนาอยางยั่งยืน
ตัวอยาง แบบทดสอบความรูกอนและหลังการเรียน การพัฒนาอยางยั่งยืน
จงตอบคําถามตอไปนี้
ทานคิดวาอะไรเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
..............................................................................................................................................................................
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
จากกรอบแนวคิดการดําเนินการวิจัยในระยะที่ 7 จะเปนไปในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส ว นร ว ม โดยการต อ ยอดและขยายผลจากฐานงานวิ จั ย ของชุ ด โครงการฯ เพื่ อ นํ า ทุ น ความรู / นวั ต กรรม
คลังความรู/แหลงเรียนรู (ศูนยสารสนเทศและศูนยเรียนรูมีชีวิต) และทุนทางสังคม ไดแก ภาคีพันธมิตรที่เปน
เครือขายที่ภาควิชาการ ภาครัฐ สถาบันเกษตรกร สหกรณ ชุมชน และผูประกอบการเอกชนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ใหเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนการวิจัย โดยเปนไปภายใตกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาธุรกิจฐาน
สังคม (SEE Strategy) เพื่อการยกระดับมูลคาเพิ่มแกผลิตภัณฑ (ขาวอินทรีย ผักอินทรีย สินคาชุมชนภายใต
เครือขาย Farmer Shop) และการยกระดับสมรรถนะการแขงขันแกภาคีที่เขามามีสวนรวมการวิจัยสูการบรรลุ
เปาหมายตามยุทธศาสตรประเทศ ดังรูปที่ 2

ม� ิ พเ า่ คลู มบัดะรกย กรา •

Moving Up Value Chain
กลไก
สถาบันเกษตรกร
กลไก
สถาบันการศึกษา

•
•
Farmer Shop

ยงโ มอ � ื ชเ ะลแนชมุ ช่ ู ส
ลกาสู่ สจิก รุ ธ

กลไก
หน่ วยราชการ

์ ยีรทนิอวา้ ข

านฒั รพ า ก
ระบบสนับสนุน
้ ู รนยีรเ ราก

นุ นสบ ั นสบบะรา นฒั พรา ก
ะนถรรมสม� ิ พเอ�ื พเ ู้ รนยรี เร มากMoving
ิ รสเ ง่ สup Value Chain
นั ขง่ ขแราก

•
•
•

้ / ู ร มาวคดุมรร
ช ก ตั วน
้ / ู มรา วคง ั ้ คลรู นยี รเ อ� สื
ติว ี ชีมู้ ร นยีร ์เ ยนศู

“

กัผ

์ ีย รทนิอ

เป้าหมายยุทธศาสตร์ ประเทศ

นั ขง ่ ขแรากนใ ถรามา
า� ํ ลมอ� ื ลหเ มาควดลรกา
มอ้ ลดวแ ง สิ� บั
บั ดะรกยราก
นั ขง่ ขแรากะนถรรมส
ศทเะรป์ ร ตสาศ

มว่ รนว่สี มรา ก
นว่/สนุ้หน็ ปเ จ กิ รุ รธ ติ มธนัพ

รติ ธม ันพี าคภ

์ ฑณั ภติ ลผม� ิพเ า่ คลในประเทศ-ต่
บูมั ดะร กยร า ก างประเทศ

รากงรคโ ุดยชั จิ วรากบอรก
มคง ั สนาฐจิ
์ ณรกหสรา กาฒ
นั พราก SEE
อน � ื Strategy
ลคเ บั ขรา ก
7”� ี ทะยะรมรธรน็ ปเ � ี ทา้ ครากะแล
นั, กอืมมว่ ร
มรรธน็ปเี� ทา้ คราก

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดการวิจัยชุดโครงการฯ ระยะที่ 7
ส ว นกรอบแนวคิ ดการวิ จั ย การพั ฒ นาระบบสง เสริม เรี ย นรูเพื่ อยกระดั บ สมรรถนะแขง ขัน ผา นกลไก
สถาบั น การศึ ก ษา เป น รู ป แบบการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ว นร ว มของคณาจารย ด า นการเกษตร และ
อุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบไปดวย
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1. แนวคิดสาระการเรียนรู การพัฒนาอยางยั่งยืนของรายวิชา
การพัฒนาอยางยั่งยืน หมายถึง “รูปแบบของการพัฒนาที่สนองความตองการของคนในรุนปจจุบัน โดยไมทําใหคน
รุนตอไปในอนาคต ตองประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนองความตองการของตนเอง”
(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
ยิ่งขึ้น ที่สําคัญคือ แนวคิดของพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต, 2541) ไดอธิบายการพัฒนาอยางยั่งยืนวา “การพัฒนา
อยา งยั่ งยื นมี ลักษณะที่ เป นบู รณาการ (Integrated) คือทําใหเกิดเปนองครวม (Holistic) หมายความวา
องค ป ระกอบทั้ งหลายที่ เ กี่ ย วข องจะต องมาประสานกัน ครบองค และมีลั กษณะอีก อยา งหนึ่ ง คื อ มี ดุล ยภาพ
(Balance) หรือพูดอีกนัยหนึ่ง คือ การทําใหกิจกรรมของมนุษยสอดคลองกับกฎเกณฑของธรรมชาติ”
แนวคิดของพระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตโต,2539:58-59) กลาววาหัวใจของการพัฒนาอยางยั่งยืนนั้น
ประกอบดวยคําศัพทที่นํามาจับคูกัน 2 คู คือ การพัฒนา (Development) กับสิ่งแวดลอม (Environment) และ
เศรษฐกิจ (Economy) กับนิเวศวิทย (Ecology) โดยเห็นวาควรใหความเจริญทางเศรษฐกิจอยูภายใตเงื่อนไขของ
การอนุรั กษส ภาพแวดลอม หมายความวา ตองใหการพัฒนาหรือความเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น อยูในภาวะที่
สิ่งแวดลอมรองรับไหวดวย หรือวาเจริญไปโดยไมรังแกธรรมชาติ การพัฒนาอยางยั่งยืนนี้มีลักษณะเปนการพัฒนา
ที่เปนบูรณาการ (integrated) คือทําใหเกิดเปนองครวม (holistic) หมายความวาองคประกอบทั้งหลายที่
เกี่ยวของจะตองมาประสานกันครบองคและมีลักษณะอีกอยางหนึ่งคือ มีดุลยภาพ (balanced) (ประยุทธ ปยุตโต
,2539:62-63) สําหรับการพัฒนาจะสําเร็จไดนั้น พระธรรมปฎกเห็นวา คนตองมีจริยธรรม เนื่องจากปจจุบันมนุษย
มีนิสัยที่เปนสังคมบริโภค ประสบกับปญหาสังคมและชีวิตจิตใจ จนกระทั่งเกิดปญหาสิ่งแวดลอมขึ้น จึงตองนําเอา
จริยธรรมมาชวยแกปญหาอยางจริงจัง โดยการพัฒนาใหคนมีจริยธรรมนั้นจําสําเร็จไดดวยการศึกษา อยางนอย
จะตองรูเทาทันปญหา เมื่อพัฒนาคนขึ้นไปแลว จึงจะเกิดจริยธรรมที่แทจริง คือ เปนจริยธรรมแหงความพอใจและ
ความสุข
ดังนั้น สรุปไดวา “การพัฒนาอยางยั่งยืนในประเทศไทยเปนการพัฒนาที่ตองคํานึงถึงความเปนองครวม
ของทุกๆ ดานอยางสมดุล บนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปญญาและวัฒนธรรมไทยดวยการมีสวนรวมของ
ประชาชนทุกกลุม ดวยความเอื้ออาทร เคารพซึ่งกันและกัน เพื่อสามารถในการพึ่งพาตนเอง และคุณภาพชีวิตที่ดี
อยางเทาเทียมกัน”
นอกจากนี้ จากการประชุ ม นานาชาติ ข องสมาคมมหาวิ ท ยาลั ย นานาชาติ ป ค.ศ. 2014 เรื่ อ ง
การผสมผสานการศึ ก ษาขั้ น สู ง และความรู แ บบดั้ ง เดิ ม เพื่ อ การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น มี ผู เ ข า ร ว มประชุ ม คื อ
สถาบั นการศึกษาขั้นสูง สมาชิกของสมาคมมหาวิทยาลัย นานาชาติ มีความคิดเห็นรว มกันวา “เพื่อการใฝหา
เปาหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืน ผานสถาบันการศึกษา โดยผานการศึกษา และทําเปนกฎระเบียบของ
สังคมในการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนมากขึ้น” โดยผูเขารวมประชุมตระหนักถึงความสําคัญโดยมีประกาศจัด
การศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมทั้งรูปแบบองคกรที่เกิดขึ้นใหม เชน เครือขายการแกปญหาการพัฒนา
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อยางยั่งยืนผูเขารวมประชุมมีความเห็นรวมกันในประกาศขางตน เนนพิจารณาในสาระสําคัญซึ่งมหาวิทยาลัย และ
สถาบันการศึกษาขั้นสูง เปนผูพิจารณาในการสงเสริม และการกอใหเกิดเปาหมายเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นรวมกันวา ภายหลังป ค.ศ. 2015 จะกําหนดแผนการที่จะตองสรางความคิดรวบยอดใน
การบูรณาการ เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสภาวะทางวัฒนธรรม เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในอนาคต
สมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติมีความเห็นรวมกันในการติดตามการทํางานในเรื่องนี้โดยจัดเวทีเปดโอกาส
ใหมีการนําเสนอ การตอบโต และการรวมมือ เพื่อการอภิปรายและการเนินการ การแลกเปลี่ยน และการสงเสริม
ของการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมของสถาบันการศึกษาขั้นสูงทั่วโลก การประชุม การสัมมนา และการ
ประชุมผูเชี่ยวชาญ การรับฟงความคิดเห็น และเกื้อหนุนเพื่อเปลี่ยนแปลง มุมมองทั้งหมดที่จะสรางการทํางาน
รวมกัน และการสงเสริมความรวมมือในการคนหา เพื่อประสิทธิภาพ และวิธีการใหมเพื่อแกปญหาของวันนี้ รวมทั้ง
เพื่อความทาทายการพัฒนาอยางยั่งยืนในอนาคต
โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยผานสถาบันการศึกษา สรางโอกาสรวมกันเพื่อ
แบงปน บทเรียนที่ไดจากการเรียนรู ใหกําลังใจผูนําของสถาบันการศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อพยายาม
เชื่อมโยงในระดับนานาชาติ และระดับภูมิภาค เชน การมีสวนรวมของสมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติในการศึกษา
ขั้นสูง เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน เพื่อสามารถตอบสนองเปาหมายของการพัฒนาอยางยังยืน การทํางานรวมกัน
ของสถาบันการศึกษาสามารถสรางสรรคผลกระทบที่ดีในดานตางๆดังนี้
1. สถาบันการศึกษาไดแนวทางในการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อจัดการศึกษา
2. ไดประเด็นแนวคิดการบูรณาการการพัฒนาอยางยั่งยืน และหลักเบื้องตนทุกสาขาวิชา
3. ประเด็นหัวขอวิจัยการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยเฉพาะการผสมผสานการศึกษาขั้นสูง และความรูแบบ
ดั้งเดิมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
4. ไดการมีสวนรวมของชุมชนโดยการยึดการพัฒนาอยางยั่งยืนในประเพณี และวัฒนธรรมทองถิ่น
5. ไดวิธีการทางวิจัยในการแสวงหาการแกปญหาเพื่อความยั่งยืน
6. มหาวิทยาลัยสีเขียว และการพัฒนาอยางยังยืน
7. ไดเครือขายเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อรวบรวมความรู ประสบการณ และผลกระทบ
ดังนั้นจะเห็นไดวา สถาบันการศึกษา มีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนานักศึกษาเพื่อใหตระหนักในการ
สรางความสมดุลการพัฒนาระหวางมนุษยกับธรรมชาติในทุกมิติ โดยใชการศึกษาเปนกลไกในการดําเนินการให
ความรู และความเขาใจดังกรอบแนวคิด (รูปที่ 3)
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รายวิชา

สรางสาระ
การเรียนรู
แนวทางการ
พัฒนาอยาง
ยั่งยืน

สรุปผลเพื่อ
การนําสาระ
การเรียนรูไป
ใชประโยชน

ขอเสนอแนะ
เชิงนโยบาย
ในการ
พัฒนาอยาง
ยั่งยืน

รูปที่ 3 กรอบแนวคิดสาระการเรียนรูการพัฒนาอยางยั่งยืนของรายวิชา
2. แนวคิดรูปแบบการเรียนการสอน
ความหมายของการสอน การสอน หมายถึง การถายทอดความรู-การสอน หมายถึง การจัดใหผูเรียนเกิด
การเรียนรู-การสอน หมาถึง การฝกใหผูเรียนคิดแกปญหาตางๆ-การสอน หมายถึง การแนะแนวทางแกผูเรียน
เพื่อใหศึกษาหาความรู-การสอน หมายถึง การสรางหรือการจัดสถานการณเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู-การสอน
หมายถึง กระบวนการที่ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เกิดความคิดที่จะนําความรูไปใชเกิดทักษะหรือความชํานาญที่
จะแกปญหาไดอยางเหมาะสม-การสอน หมายถึง การจัดประสบการณที่เหมาะสมใหนักเรียนไดปะทะเพื่อที่จะให
เกิดการเรียนรูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น การสอนจึงเปนกระบวนการสําคัญที่กอใหเกิดการเจริญ
งอกงาม
ระบบการเรียนการสอน ระบบการเรียนการสอน มีองคประกอบที่เปนตัวปอน กระบวนการ และ ผลผลิต
1. ตัวปอน ไดแก ครูหรือ ผูสอน ผูเรียน หลักสูตรสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ วัสดุอุปกรณ
2. กระบวนการ ไดแก การดําเนินการสอน การตรวจสอบความรูพื้นฐาน การสรางความพรอมในการเรียน
การใชเทคนิคการสอนตางๆ
3. ผลผลิต ไดแก ผลการเรียนรูดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย
ลักษณะการสอนที่ดี การสอนที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้
1. มีการสงเสริมนักเรียนใหเรียนดวยการกระทํา การไดลงมือทําจริงใหประสบการณที่มีความหมาย
2. มีการสงเสริมนักเรียนใหเรียนดวยการทํางานเปนกลุม นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นยอมรับความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน การทํางานรวมกับผูอื่น
3. มีการตอบสนองความตองการของนักเรียน เรียนดวยความสุข ความสนใจ กระตือรือรนในการทํา
กิจกรรมตางๆ
4. มีการสอนใหสัมพันธระหวางวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรเปนอยางดี
5. มีการใชสื่อการสอน จําพวกโสตทัศนวัสดุ เพื่อเราความสนใจ ชวยผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น
6. มีกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเราความสนใจ ผูเรียนสนุกสนาน ไดลงมือปฏิบัติจริง และดูผลการปฏิบัติ
ของตน
7. มีการสงเสริมใหนักเรียนไดใชความคิดอยูเสมอ ดวยการซักถาม หรือใหแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปญหางายๆ เด็กคิดหาเหตุผลเปรียบเทียบ และพิจารณาความสัมพันธของสิ่งตางๆ
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8. มีการสงเสริมความคิดริเริ่ม และความคิดสรางสรรค สงเสริมการคิดทําสิ่งใหมๆ ที่ดีมีประโยชนไม
เลียนแบบใคร สงเสริมกิจกรรมสุนทรียภาพ รอยกรอง วาดภาพ และแสดงละคร
9. มีการใชการจูงใจในระหวางเรียน เชน รางวัล การชมเชย คะแนนแขงขัน เครื่องเชิดชูเกียรติ การ
ลงโทษ ซึ่งจะชวยใหเกิดความสนใจ ตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรในการเรียนและทํากิจกรรม
10. มีการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแบบประชาธิปไตย เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น มีการรับฟง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกันเคารพความคิดเห็นของผูอื่น ยกยองความคิดเห็นที่ดี นักเรียนมีสวนรวมในการวางแผน
รวมกับครู
11. มีการเราความสนใจกอนลงมือทําสอนเสมอ
12. มีการประเมินผลตลอดเวลา โดยวิธีการตางๆ เชน การสังเกต การซักถาม การทดสอบ เพื่อใหแนใจวา
การสอนของครูตรงตามจุดประสงคมากที่สุด
การจัดการเรียนการสอนที่ดีนั้น รวมถึงการจัดสื่อการสอน แหลงขอมูล การจัดกลุมผูเรียน และการวัด
ประเมินผลที่หลากหลาย การสอนที่ดีตองเนนการสรางทักษะทางสังคม และอารมณใหกับผูเรียน ใชกลุมในการ
แกปญหา เพราะการสรางทีมเปนการเพิ่มความเขมแข็งใหกับการเรียนรูทางวิชาการ (Green, 1999)
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นครูควรมุงใหเด็กประสบผลสําเร็จและไดรับการพัฒนาทั้งดาน
วิชาการ (Academic) ดานสังคม (Social) และทางดานสวนตัว (Personal/Emotion) เด็กจะเรียนรูไดดีมากขึ้น
หากเด็กเกิดความพรอมที่จะเรียนรู (Ready to learn) มีแรงจูงใจอันจะนําไปสูการพัฒนาศักยภาพความสามารถ
สูความสําเร็จในที่สุด (MeCart & Stief, 1995)
Ryan + Bohlin (2001) ใหขอเสนอแนะเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสําหรับครู เพื่อพัฒนาผูเรียนดังนี้
1. สรางแรงจูงใจ ใหกําลังใจ กําจัดความกลัวในการเรียนรูของผูเรียน
2. ใชภาษากายประกอบการบรรยาย รวมทั้งน้ําเสียงและจังหวะในการพูด
3. มีอารมณขัน เพื่อชวยใหผูเรียนสนใจ และสนุกกับการเรียน
4. เขาใจผูเรียนเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม กระตุนใหแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ
5. สรางทีม แบงหองเรียนเปนกลุมเล็กๆ อาจกําหนดงานที่แตกตางกัน
6. ใชเทคโนโลยี
7. สรางหองเรียนใหเปนสถานที่แหงการเรียนรู
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การจัดการเรียนรู มีหลายวิธี ซึ่งเปนหนาที่ของผูสอนที่จะตัดสินใจเลือกวิธีการใดที่เหมาะสมของสภาพที่
เปนอยู ควรนําเทคนิคตางๆมากระตุนและเราความสนใจของผูเรียน โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา
ที่กําหนดให อันไดแก
1. การจัดการเรียนรูโดยการใชกระบวนการเผชิญสถานการณ
เปนกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงการ กระทํากับการคิดวิเคราะหเขาดวยกัน โดยผูสอนสรางหรือนํา
สถานการณดานตางๆ มาให ผูเรียนไดเผชิญสถานการณแบบตาง ๆ ซึ่งอาจเปนประสบการณสวนหนึ่งที่จะเกิดขึ้น
ในชีวิตจริงของผูเรียน เปนการฝกใหผูเรียนมีควรเชื่อมั่นในการนําความรู ขอมูล ขาวสาร มาสรุปประเด็น เพื่อ
ประเมินคาวาสิ่งใดถูกตอง ดีงาม เกิดประโยชน ควรหรือไมควรแกการปฏิบัติ และสามารถนําความรู ประสบการณ
ไปใชปฏิบัติไดจริง เมื่อมีการเผชิญสถานการณและเจอปญหา
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู
ขั้นตอนการจัดการเรียนโดยใชกระบวนการเผชิญสถานการณนั้น กรมวิชาการ (2530) และ สมุน อมร
วิวัฒน, 2530 อางถึงใน มยุรี วิมลโสภณกิตติ, 2538 เสนอไวดังนี้
1. ขั้นสรางศรัทธา
ขั้นนี้เปนกิจกรรมสรางความสนใจและความเชื่อมั่นใหเกิดขึ้น ผูเรียนสนใจและเชื่อมั่นวารายวิชานี้สําคัญ
ตอชีวิตของเขา เชื่อมั่นวาจะชวยพัฒนาและสงเสริมการเรียนรู เชื่อมั่นในตัวผูสอนและเชื่อมั่นวารายวิชานี้จะชวย
ใหเขามีประสบการณที่มีคุณคา
2. ขั้นศึกษาสังคม (ฝกทักษะรวบรวมขอมูลขาวสาร ขอเท็จจริง ความรูและหลักการ) กิจกรรมนี้เปน
ขั้นตอนที่เสนอสถานการณที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันของผูเรียนเพื่อนําไปสูการฝกนิสัยและทักษะในการ
แสวงหาความรูขาวสาร ดังนั้นในการฝกผูเรียนใหสามารถเผชิญสถานการณเกิดขึ้นในชีวิตจริงไดนั้น ผูสอนจึงควร
ฝกนิสัยฝกทักษะในการแสวงหาความรูเพื่อเปนการเตรียมตัวในขั้นแรกของการศึกษา
3. ขั้นระดมเผชิญสถานการณ (ฝกทักษะการประเมินคา)
การฝกฝนและการเรียนรูประสบการณขั้นนี้เปนขั้นตอนของการผจญปญหา และสถานการณ เปนการนํา
ขาวสารความรูที่ไดมาจัดสรุปประเด็นของขาวสารไวอยางเปนระเบียบ แลวประเมินคาวาประเด็นไหนถูกตอง
ดีงาม เหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุดอยางแทจริง ประเด็นใดบกพรอง ผิดพลาด ชั่วราย ไมเหมาะสม ไมถูกไม
ควร ทําไปจะเกิดผลราย หรือเปนผลดีชั่วครู ชั่วยาม เคลือบแฝงความชั่วรายเอาไว
4. วิจารณความคิด (ฝกทักษะการเลือกและการตัดสินใจ)
เมื่อผูเรียนไดฝกการประเมินคาขอมูลตางๆ ไวหลายๆ ทางแลวนั้น ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่เราใหผูเรียน
ไดคิดวิเคราะหวิจารณทางเลือกตางๆ กอนตัดสินใจซึ่งมีความสําคัญมาก ผูเรียนจะตองรู
5. ปรับพฤติกรรม (ฝกการปฏิบัติ)
การปฏิบัติการเรียนรูประสบการณเรียนรูขั้นนี้ เปนขั้นตอนของการปฏิบัติการ คือ การลงมือแกปญหา
และเผชิญสถานการณจนสําเร็จลุลวงดวยดี
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6. สรุปและการประเมินผล
ขั้นตอนนี้เปนการนําสาระและกิจกรรมของรายวิชานับแตเริ่มตน มาสรุปย้ํา ซ้ํา ทวนตรวจสอบ โดยวิธี
ที่ผูเรียนประเมินตนเอง เพื่อนผูเรียนประเมินซึ่งกันและกัน การประเมินผูเรียนและวัดผลการเรียนการสอน
2. การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการบูรณาการ
เปนการจัดการเรียนรูโดยใชความรู ความเขาใจ และทักษะในวิชาตางๆมากกวาหนึ่งวิชาขึ้นไป เพื่อแกปญหา
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
มองเห็นประโยชนของสิ่งที่เรียนและนําไปใชจริงได
3. ชวยลดเวลาในการเรียนรูเนื้อหาบางอยางที่ซ้ําซอนลงได แลวไปเพิ่มเวลาใหเนื้อหาใหมๆเพิ่มขึ้น
4. ชวยสรางความรู ทักษะ และเจตคติ “แบบพหุปญญา” (Multiple intelligence)
รูปแบบการบูรณาการ
1. การบูรณาการภายในวิชา เปนการเชื่อมโยงการสอนระหวางเนื้อหาวิชาในกลุมประสบการณหรือรายวิชา
เดียวกันกันเขาดวยกัน
2. บูรณาการระหวางวิชา มี 4 รูปแบบ คือ
2.1 การบู ร ณาการแบบสอดแทรก เป น การสอนในลัก ษณะที่ ครู ผูส อนในวิช าหนึ่ง สอดแทรก
เนื้อหาวิชาอื่นๆในการสอนของตน
2.2 การสอนบูรณาการแบบคูขนาน เปน การสอนโดยครูตั้งแตสองคนขึ้นไป วางแผนการสอน
รวมกันโดยมุงสอนหัวเรื่องหรือความคิดรวบยอดหรือปญหาเดียวกันแตสอนตางวิชาและตาง
คนตางสอน
2.3 การสอนแบบบูรณาการแบบสหวิทยาการ เปนการสอนลักษณะเดียวกับการสอนบูรณาการ
แบบคูขนาน แตมีการมอบหมายงานหรือโครงงานรวมกัน
2.4 การสอนบูรณาการแบบขามวิชา หรือสอนเปนคณะ เปนการสอนที่ครูผูสอนวิชาตางๆรวมกัน
สอนเปนคณะหรือเปนทีม มีการวางแผน ปรึกษาหารือรวมกันโดยกําหนดหัวเรื่อง ความคิด
รวบยอด หรือปญหารวมกัน แลวรวมกันสอนนักเรียนกลุมเดียวกัน
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แนวคิดและแนวปฏิบัติการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการของผูสอน ไดแก
1. มีความเชื่อมั่นและเขาใจตรงกันในเรื่องการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ
2. วางแผน คิดกระบวนการเรียนรู และมีการประเมินผลรวมกัน
3. ตองยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหผูเรียนสามารถคนหาคําตอบไดดวยตนเองและไดลงมือปฏิบัติจริง
4. เนนการเรียนรูที่เกิดจากการนําวิชาตางๆเชื่อมโยงกันมากกวาที่จะเกิดจากเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่งเทานั้น
5. มีการนําขอมูล ทรัพยากรทองถิ่น และภูมิปญญาทองถิ่นมาจัดการเรียนรูแบบองครวมหรือแบบบูรณาการ
ในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ
(http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php?topic=22.0)
3. การจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการโครงงาน
เปนการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นักเรียนเปนผูศึกษา คนควา และลงมือปฏิบัติดวยตนเอง โดยอาศัย
วิธีการทางวิทยาศาสตร ภายใตคําแนะนํา ปรึกษา และดูแลของครู/อาจารยที่ปรึกษา โดยอาจใชเครื่องมือและ
อุปกรณตาง ๆ ชวยในการศึกษา เพื่อใหการศึกษา คนควา นั้นบรรลุผลตามวัตถุประสงค นักเรียนไดศึกษา คนควา
คิดวิเคราะห เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล เรียนรูแบบบูรณาการ ผานกระบวนการวางแผน ปฏิบัติตามแผน
ประเมินผล นําเสนอผลงาน (วัฒนา กอนเชื้อรัตน. 2547 ; วิชาการ, กรม. 2544 : 28-31)
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน คือ การจัดประสบการณในการปฏิบัติงานใหเด็กเหมือนกับการ
ทํางานในชีวิตจริง เพื่อใหเด็กมีประสบการณตรง เด็กจะไดเรียนรู วิธีการแกปญหารูจักการทํางานอยางมี
ระบบ รูจักการวางแผนในการทํางาน ฝกการคิดวิเคราะห และเกิดการเรียนรูดวยตนเอง
วัตถุประสงค
1. มีประสบการณโดยตรง
2. ไดทําการทดลองและพิสูจนสิ่งตางๆ ดวยตนเอง
3. รูจักการทํางานอยางมีระบบ มีขั้นตอน
4. ฝกการเปนผูนําและผูตามที่ดี
5. ไดเรียนรูวิธีการแกปญหา
6. ไดรูจักวิธีการตางๆ ในการแกปญหา
7. ฝกวิเคราะห และประเมินตนเอง
แนวทางการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน มี 2 แนวทาง ดังนี้
1. การจัดกิจกรรมตามความสนใจ เปน การจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนเลือกศึกษาโครงงานจากสิ่งที่สนใจ
อยากรูที่มี อยูในชีวิตประจําวัน สิ่งแวดลอมในสังคม หรือจากประสบการณตางๆ ที่ยังตองการคําตอบ ขอสรุป ซึ่ง
อาจจะอยูนอกเหนือจากสาระการเรียนรูในบทเรียนของหลักสูตร
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2. การจัดกิจกรรมตามสาระการเรียนรู เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดเนื้อหาสาระตามที่หลักสูตร
กําหนด ผูเรียนเลือกทําโครงงานตามสาระการเรียนรู จากหนวยเนื้อหาที่เรียนในชั้นเรียน นํามาเปนหัวขอโครงงาน
วิธีการทําโครงงาน
1. ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาขอสรุปเกี่ยวกับหัวขอของโครงงาน จากสิ่งตอไปนี้
– การสังเกต หรือตามที่สงสัย
– ความรูในวิชาตาง ๆ
– จากปญหาใกลตัว หรือการเลน
– คําบอกเลาของผูใหญ หรือผูรู
2. เขียนหลักการ เหตุผล ที่มาของโครงงาน
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. สมมติฐานมีการแสดงถึงพื้นฐานความรูเดิม
4. วิธีการ เครื่องมือที่ใชในการศึกษา เหมาะสมสอดคลองกับจุดมุงหมายและเนื้อหา
5. แหลงศึกษาสามารถคนควาคําตอบได
6. วิธีการนําเสนอชัดเจน เหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา
ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้นักวิจัยไดประยุกตใชเทคนิคการจัดการเรียนรูที่หลากหลายตามความเหมาะสมของ
รายวิชา ทั้งนี้ไดสอดแทรกการสอน และแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนพรอมการประยุกตใชในทุกรายวิชา สวนใน
กลุมการทดลองที่ 3 และ 4 ไดเสริมการเสวนาโครงการ “ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสู
ความสําเร็จอยางยั่งยืน” ใหกับนักศึกษา และไดมอบหมายการจัดทําโครงงาน ซึ่งบูรณาการความรูจากการเรียนไป
ใชใหเกิดประโยชนอยางยั่งยืน
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4. ทฤษฎีตนไมจริยธรรม
เปนทฤษฎีสําหรับคนไทย เกิดจากการศึกษาคนไทยอายุ 6 - 20 ป เกือบหมื่นคนในเหตุการณตางๆ ที่
เกี่ยวกับพฤติกรรม การทําดีละเวนชั่วที่แตกตางกันหลายดาน โดยใชรูปแบบปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism
Model) ซึ่งเปนรูปแบบการวิจัยที่กาวหนาที่สุดในวิชาการจิตวิทยาศึกษาเปรียบเทียบจิตลักษณะบางประการของ
ผูที่อยูในสถานการณเดียวกันหรือคลายคลึงกันรวมไปถึงพฤติกรรมของคนเกง จนพบลักษณะทางจิตใจของคนดี
และคนเกงซึ่งเปนสาเหตุสําคัญของพฤติกรรมดานตัวผูกระทําวามีลักษณะ 8 ประการ อยูที่สวนราก 3 ดานและ
ที่ลําตนอีก 4 ดานกับอีก 1 กลุม (ทัศนคติ คุณธรรม คานิยม) ซึ่งรวมเรียกวา ถาพิจารณาตามแนวทฤษฎีอาจ
กลาวไดวา จิตลักษณะเดิมของผูกระทํา ไดแก (1) เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง เปนผูที่เห็นแกตัวนอย เห็นแก
ผู อื่น ส ว นรวมและเห็ น แก ห ลั กการหรื ออุด มคติม ากกวา (2) ลักษณะมุงอนาคตควบคุม ตน หมายถึง เห็ น
ความสําคัญของอนาคต มีการวางเปาหมายระยะสั้นและ ระยะยาว รูจักบังคับตนใหอดไดรอได (3) แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง มุมานะบากบั่น ฝาฟน อุปสรรคเพื่อทําดี ทํางานอยางเขมแข็ง ตามเปาหมายที่วางไว
(4) สติปญญา หมายถึง เปนผูที่มีความฉลาด คิดไดหลายแงมุม (5) ประสบการณทางสังคม หมายถึง รูธรรมชาติ
ของมนุษย และสังคมอยางถูกตอง (6) ความเชื่ออํานาจในตนโดยทั่วไป หมายถึง เชื่อวาทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
และ (7) สุขภาพจิต หมายถึง มีอารมณผองใส วิตกกังวล สวนจิตลักษณะตามสถานการณ ประกอบดวย 8)
ทั ศ นคติ ค า นิ ย ม คื อ เป น ผู ที่ รู คุณ โทษ พอใจหรื อไม พ อใจตอ สิ่ งต า งๆ และความเชื่ ออํ า นาจในตนเฉพาะ
พฤติกรรมหรือสถานการณ
ทฤษฎีตนไมจริยธรรมจึงมุงเนนการพัฒนาบุคคลที่จิตใจเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตามมาการพัฒนา
บุคคลนั้นสามารถทําไดทั้งในระยะสั้นโดยการฝกอบรมแบบเขมขนและในระยะยาวโดยการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติตอ
บุคคลนั้นเปนสําคัญ เชน การอบรมเลี้ยงดูเด็ก สวนสถานการณก็เปนสิ่งสําคัญตอการเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมแตมักจะเปนทางออมเปนสวนใหญโดยเปลี่ยนแปลงผานทางจิตใจกอน เชน ทําใหคนมีพฤติกรรม
สุขภาพอยางเหมาะสม เนื่องมาจากจิตลักษณะหลายดานไดพัฒนาขึ้นมาพรอมๆ กันจนเปนพลังผลักดันใหบุคคล
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น (อุบล, 2534) เปนตน
5. แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่ออํานาจใจตน
แนวความคิดเกี่ยวกับความเชื่ออํานาจในตน-นอกตน (Internal – external locus of control)
เปนจิตลักษณะที่พัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social learning theory) ซึ่ง Rotter (1966) ได
อธิ บ ายลั ก ษณะทั่ ว ไปของความเชื่ อ อํ า นาจในตน-นอกตนดั ง กล า วว า ผลการตอบแทนอั น หนึ่ ง ที่ ไ ด ม าจาก
พฤติกรรมของบุคคลยอมกอใหเกิดความคาดหวังที่จะไดรับ ผลตอบแทนเชนเดียวกันจากพฤติกรรมอันใหมใน
สภาพที่คลายกับสภาพการณเดิม ถาเหตุการณเปนไปตามที่บุคคลคาดหวังก็จะทําใหความคาดหวังของบุคคล
คอยๆ ลดลง การลดหรือเพิ่มความคาดหวังนี้จะกอตัวขึ้นจากพฤติกรรมอยางหนึ่งกอนแลวจึงขยายครอบคลุม
พฤติกรรมหรือเหตุการณอื่นๆ ที่คลายคลึงหรือเกี่ยวของกับสภาพการณเดิมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเปนบุคลิกภาพ
ที่สําคัญในตัวบุคคล ถาประสบการณที่ผานมาไดรับการเสริมแรงบอยครั้ง เมื่อแสดงพฤติกรรมเดิมจะทําใหบุคคล
นั้นเชื่อวาสิ่งที่เกิดขึ้นมีผลจากทักษะหรือความสามารถของตน ซึ่งเรียกวาความเชื่ออํานาจในตน (Internal locus
of control) ในทางตรงขามหากการกระทํามิไดรับการเสริมแรง จะทําใหบุคคลรับรูวาสิ่งที่ไดรับนั้นไมใชผลจาก
การกระทําของตน แตเปนเพราะโชคเคราะหความบังเอิญหรือสิ่งแวดลอมบันดาลใหเปนไป ซึ่งเรียกวา ความเชื่อ
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อํานาจนอกตน (External locus of control) ความเชื่อหรือการรับรูดังกลาวนี้เองจะมีผลยอนกลับไปสูความ
คาดหวังในผลพฤติกรรมอันใหม ๆ อีก ซึ่ง Rotter (1996 อางถึงใน วิสุทธิ์, 2532) ไดสรุปพฤติกรรมความเชื่อ
อํานาจในตน-นอกตน ของบุคคลไดเปน 2 ลักษณะ คือ
1) บุคคลที่มีความเชื่ออํานาจนอกตนเปนบุคคลที่มีความเชื่อหรือรับ รูวาเหตุการณหรือ สิ่งตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นกับตนนั้นอยูกับอิทธิพลของอํานาจนอกตนที่ไมสามารถควบคุมได เชน โชคเคราะห ความบังเอิญ หรือ
อิทธิพลของผูอื่นบันดาลใหเปน
2) บุคคลที่มีความเชื่ออํานาจในตน เปนบุคคลที่มีความเชื่อหรือรับรูวาเหตุการณหรือสิ่งตาง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับตนนั้นเปนผลจากการกระทําหรือความสามารถของตน
จากการประมวลเอกสารเกี่ ยวกับความเชื่ออํานาจในตนสรุปไดวา ความเชื่ออํานาจในตนเปนจิตลักษณะ
สําคัญที่สงผลใหบุคคลกระทําพฤติกรรมตางๆ ตามความคิดเห็นหรือความตั้งใจของบุคคลนั้นรับรูวา สิ่งที่เกิด
ขึ้นกับตนเปนผลมาจากทักษะและความสามารถของตนและตนสามารถควบคุมได ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย
จึงนําความเชื่ออํานาจในตนมาศึกษาเปนตัวแปรที่คาดวาจะสงผลตอสมรรถนะที่พึงประสงคของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับความเชื่ออํานาจในตนพบวา รุงสวรรค (2541) ไดศึกษาพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล : วิทยาเขตเกษตรภาคกลาง จํานวน 158 คน พบวา
ลั ก ษณะทางพุ ท ธศาสนาและลั ก ษณะทางจิ ต สั ง คม ได แ ก ความเชื่ อ อํ า นาจในตน แรงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์
มีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของนักศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
และพบวาตัวแปรทั้ง 3 รวมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของนักศึกษาไดรอยละ
36.57
สุขุมาล (2544) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการอนุรักษน้ําและพฤติกรรมการประหยัดไฟของ
นักเรียนระดั บประถมศึ กษาโรงเรี ยนสาธิตสั งกัดทบวงมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร โดยการเปรีย บเทีย บ
พฤติกรรมการอนุรักษน้ําและพฤติกรรมการประหยัดไฟของนักเรียนสาธิตที่มีจิตลักษณะตางกัน พบวา นักเรียนที่
มีความเชื่ออํานาจในตนสูงมีพฤติกรรมการอนุรักษน้ําและพฤติกรรมการประหยัดไฟสูงกวานักเรียนที่มีความเชื่อ
อํานาจในตนต่ํา นอกจากนี้ ณัญญา (2545) ศึกษาความสัมพันธระหวางเจตติตองาน ความเชื่ออํานาจในตน
บรรยากาศองคการกับการมีสวนรวมในงานของพยาบาลประจําการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม พบวา
ตัวแปรที่สามารถชวยพยากรณการมีสวนรวมในงานของพยาบาลประจําการไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
<.05 คือ บรรยากาศองคการ การความเชื่ออํานาจในตน เจตติตองานโดยสามารถรวมกันพยากรณไดรอยละ 58.1
จากผลงานวิจั ยที่ เกี่ ยวของดั งกลาว แสดงใหเห็น วา ความเชื่ออํานาจในตนสงผลตอสมรรถนะที่พึง
ประสงคของนักศึกษา ทั้งนี้เพราะคนที่มีความเชื่ออํานาจในตนจะเปนผูที่มีความพยายามในการกระทําพฤติกรรม
ตางๆ เพื่อใหเกิ ดการพึ่งพาตนเอง ในการวิจั ยครั้ งนี้จึ งได ศึกษาความเชื่ออํานาจในตนที่สงผลตอสมรรถนะที่พึง
ประสงคของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
การวัดความเชื่ออํานาจในตนในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวัดโดยใชแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองจากนิยาม
ปฏิบัติการมีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 6 ระดับ คือ ตั้งแต “จริงที่สุด” ถึง “ไมจริงเลย” นักศึกษาที่ไดคะแนนรวม
สูงกวาคาเฉลี่ยแสดงวามีความเชื่ออํานาจในตน สูงกวานักศึกษาที่ไดคะแนนรวมต่ํากวาคาเฉลี่ย
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วิธีการพัฒนาความเชื่ออํานาจในตนอาจทําไดหลายวิธี โดยทุกวิธีตองเนนใหเห็นความขึ้นตอกันและ
สมดุลของการกระทํากับผลของการกระทํานั้น การฝกการรับรูความสามารถของบุคคลแตละคนในการควบคุม
ผลไดที่จะเกิดกับตนไดมีการฝกจิตนักเรียนและครูในสภาพการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มความเชื่ออํานาจในตน ซึ่ง
นําไปสูการเพิ่มพฤติกรรมที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ดวงเดือน ,2532 อางอิงมาจาก Lefcourt, 1976
and De Charm, 1972) นอกจากนั้นยังมีการฝกจิตของอาชญากรวัยรุนใหลดการแข็งขืนตอตานลงดวยการฝก
การรับรูสาเหตุที่เกิดจากตน (ดวงเดือน, 2532 อางอิงมาจาก Master, 1970)
สวนการฝกอบรมพัฒนาความเชื่ออํานาจในตนของงานวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดขั้นตอนจากการประมวลผล
งานวิจัยตางๆ แลวดังนี้ คือ 1) ใหนักศึกษาทราบวาตนกําลังทําอะไรและสงผลดีผลเสียตอตนเองและผูอื่นอยางไร
บาง โดยมีการยกเหตุการณจริงและบุคคลที่มีลักษณะความเชื่ออํานาจในตนใหเห็น 2) ใหนักศึกษาอยากที่จะ
ไดรับผลดี เชน ผลการเรียนดีขึ้น เพื่อผลบางอยางที่นักศึกษาตองการ เชน กําลังใจในการเรียนหนังสือ รางวัล
นักศึกษาดีเดน เปนตน 3) ใหนักศึกษากําจัดผลเสียที่เกิดกับตน เพื่อความสบายใจ 4) ใหนักศึกษาทราบวิธีการ
ทํานายผลที่จะเกิด 5) ใหนักศึกษาทราบวิธีการดําเนินการ เพื่อใหเกิดผลดีใหมากตามตองการ และใหนักศึกษา
ทราบวิธีการกําจัดหรือลดผลเสียที่จะเกิดขึ้นดวยวิธีการอภิปรายกลุม วิธีใชตัวแบบ วิธีพัฒนาไปพรอมกับใหความรู
วิธีพัฒนาบรรยากาศทางสังคมใหมีความยุติธรรมและความเสมอภาค โดยแตละวิธีจะจัดใหมีขึ้นเปนกิจกรรมยอย
ตางๆ ความเชื่ออํานาจในตนมีความสัมพันธกับจิตลักษณะอื่นๆ อีกหลายประการ ในการพัฒนาความเชื่ออํานาจ
ในตนจะสงผลกระทบไปยังจิตลักษณะอื่นๆ นอกจากนั้นงานวิจัยของ รุงสวรรค (2551) ซึ่งพบวา นักศึกษาสาขา
การแพทยแผนไทยประยุกต ที่ไดรับการฝกดานความเชื่ออํานาจในตนและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ จะมีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานดีกวานักศึกษาที่ไมไดรับการฝก และยังพบวาหลังจากฝกแลว 1 เดือน นักศึกษากลุมที่ไดรับการฝกจะยัง
มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานสูงกวากลุมที่ไมไดรับการฝก
6. ทัศนคติตออาชีพ
ศักดิ์ไทย สุ รกิ จ บวร (2545: 138) กลา วว า ทัศนคติ คือ สภาวะความพรอมทางจิตที่เกี่ย วของกับ
ความคิด ความรูสึก และแนวโนมของพฤติกรรมบุคคลที่มีตอบุคคล สิ่งของ สถานการณตาง ๆ ไปในทิศทางใด
ทิ ศ ทางหนึ่ ง และสภาวะความพร อ มทางจิต นี้ จ ะตอ งอยู น านพอสมควร ส ว น สรอ ยตระกู ล (ติ ว ยานนท )
อรรถมานะ (2541: 64) ใหความหมายของทัศนคติไววา คือ ผลผสมผสานระหวางความนึกคิด ความเชื่อ
ความคิดเห็น ความรู และความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด คนใดคนหนึ่ง สถานการณใดสถานการณหนึ่ง
ซึ่งออกมาในทางประเมินคาอันอาจเปนไปในทางยอมรับหรือปฏิเสธก็ได และความรูสึกเหลานี้มีแนวโนมที่จ ะ
กอใหเกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้น
Hornby, A S . (2001: 62) “Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English” ให
ความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติ คือ วิถีทางที่คุณคิดหรือรูสึกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง และวิถีทาง
ที่คุณประพฤติตอใครหรือคนใดคนหนึ่ง ซึ่งแสดงใหเห็นวา คุณคิดหรือรูสึกอยางไร และ Gibson (2000: 102)
ใหความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติ คือ ตัวตัดสินพฤติกรรม เปนความรูสึกเชิงบวกหรือเชิงลบ เปนสภาวะ
จิตใจในการพรอมที่จะสงผลกระทบตอการตอบสนองของบุคคลนั้นๆ ตอบุคคลอื่นๆ ตอวัตถุหรือตอสถานการณ
โดยที่ทัศนคตินี้สามารถเรียนรูหรือจัดการไดโดยใชประสบการณ (https://www.gotoknow.org/posts/280647)
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จากความหมายที่กลาวมาขางตน อาจสรุปไดวา ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึก ความคิดหรือความเชื่อ และ
แนวโนมที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของบุคคล เปนปฏิกิริยาโตตอบ วาชอบหรือไมชอบ ที่จะสงผลกระทบตอ
บุคคล สิ่งของ และสถานการณ ในเชิงบวก หรือเชิงลบ
ปจจัยที่ทําใหเกิดทัศนคติ
ปจจัยที่ทําใหเกิดทัศนคติมีที่มาจากประสบการณและคานิยม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ไพบูลย อางโดยวีระ
พลและเฉลียว,2538)
1.ประสบการณ (Experience) การที่บุคคลไดพบเห็นคุนเคยหรือทดลองสิ่งใดนับเปนประสบการณ
โดยตรง (Direct Experience) และการที่บุคคลไดยิน ไดฟง ไดอานเกี่ยวกับเรื่องใดนับเปนประสบการณทางออม
(Indirect Experience)
2.คานิยม (Value) แตละบุคคลมีคานิยมและการตัดสินคานิยมไมเหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะการณ
ของสิ่งแวดลอมของแตละบุคคล
ทั้งประสบการณและคานิยมทําใหแตละบุคคลมีทัศนคติตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแตกตางกันไป
ลักษณะของทัศนคติ
ศักดิ์ไทย,( 2545: 138) กลาวถึงลักษณะรวม ๆ ของทัศนคติที่ทําใหเกิดความเขาใจทัศนคติใหดีขึ้น ไวดังนี้
1. ทัศนคติเปนสิ่งที่เรียนรูได
2. ทัศนคติมีลักษณะที่คงทนถาวรอยูนานพอสมควร
3. ทัศนคติมีลักษณะของการประเมินคาอยูในตัว คือ บอกลักษณะดี – ไมดี ชอบ – ไมชอบ เปนตน
4. ทัศนคติทําใหบุคคลที่เปนเจาของพรอมที่จะตอบสนองตอที่หมายของทัศนคติ
5. ทัศนคติบอกถึงความสัมพันธระหวางบุคคลกับบุคคล บุคคลกับสิ่งของและ บุคคลกับสถานการณ
องคประกอบของทัศนคติ
องคประกอบของทัศนคติแบงออกเปน 3 สวน คือ (ทิตยา อางโดยรุงนภา, 2536)
1. สวนของสติและเหตุผล (Cognitive Component) ในสวนนี้เปนเรื่องของการใชเหตุผลของบุคคลใน
การจําแนกแยกแยะความแตกตาง ตลอดจนผลตอเนื่อง ผลไดผลเสีย กลาวคือ การที่บุคคลจะสามารถนําเอา
คุณคาทางสังคมที่ไดรับจากการอบรมสั่งสอนและถายทอดมาใชในการวิเคราะหพิจารณาประกอบเหตุผลของการที่
ตนจะประเมินขอแตกตางระหวางสวนนี้กับความรูสึกคือการพิจารณาของบุคคลในสวนที่จะมีลักษณะปลอดภัยจาก
อารมณ แตจะเปนเรื่องของเหตุผลอันสืบเนื่องมาจากความเชื่อของบุคคล
2. สวนของความรูสึก (Affective Component) หมายถึงบรรดาความรูสึกที่ชอบ ไมชอบ รักหรือเกลียด
หรือกลัว ซึ่งเปนเรื่องของอารมณของบุคคล
3. สวนของแบบพฤติกรรม (Behavioral Component) หมายถึง แนวโนมอันที่จะมี พฤติกรรม (Action
tendency) แนวโนมที่จะมีพฤติกรรมนี้จะมีความสัมพันธตอเนื่องกับสวนของความรูสึก ตลอดจนสวนของสติและ
เหตุผล สวนของแบบพฤติกรรมนี้จะเปนสวนที่บุคคลพรอมที่จะมีปฏิกิริยาแสดงออกตอเหตุการณหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

24

7. ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 สงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางทั่วถึง
บุคลากรทางการศึกษาจึงตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมใหกับ
นักศึกษา สําหรับการออกดํารงชีวิตในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 (วรางคณา ทอง
นพคุณ,2556:4) วิจารณ พานิช (2555, 16-21)กลาวถึง ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 วาทุกคนจะตองเรียนรู
ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู 3R×7C ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 "ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21"
ที่มา : 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)
การเรีย นรูในศตวรรษที่ 21 จะเนนที่องคความรู ทักษะ ความเชี่ย วชาญ และสมรรถนะ ที่เกิดขึ้นกับ
ผูเรียน เพื่อใชในการดํารงชีวิตในสังคมแหงการเปลี่ยนแปลง โดยผสมผสานองคความรู ทักษะเฉพาะดาน ความ
ชํานาญการ และความรูเทาทันดานตางๆ เขาดวยกัน เพื่อความสําเร็จของผูเรียนทั้งดานการทํางานและดําเนินชีวิต
ซึ่งสอดคลองกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งจัดทําแผนยุทธศาสตรวาระเรงดวน (พ.ศ. 2557-2560)
โดยมุงเนนการพัฒนามหาวิทยาลัย สู "มหาวิทยาลัยแหงการสรางนักปฏิบัติมีอาชีพดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และนวัตกรรม" ที่มุงเนนผลิตบัณฑิต "คิดเปน ทําเปน สรางเปน แกปญหาเปน สื่อสารเปน" เพื่อออกไปเปน
คนทํางานที่ใหความรู (Knowledge worker) และเนนบุคคลพรอมเรียนรู (Learning person) ไมวาจะประกอบ
สัมมาชีพใด และเปนแนวทางเดียวกับกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
ที่มา : http://www.qlf.or.th/
จากแนวคิดทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 และกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรูในทศวรรษที่ 21 คณะผูวิจัย
จึงได รวบรวมขอมูล และประชุมเพื่อกําหนดสมรรถนะที่พึงประสงคของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ใหสอดคลองกับทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู และยุทธศาสตรวาระเรงดวนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในการผลิตบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรดังนี้
8. สมรรถนะที่พึงประสงคของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร หมายถึง ความสามารถในการประยุกตใช
ความรู ทักษะ และเจตคติ บูรณาการในการปฏิบัติงาน ใหเกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ตามอัตลักษณ
การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยครอบคลุมทักษะ 6 ดาน ดังนี้
1. ทักษะด า นการคิ ดอย า งมี ร ะบบ หมายถึง การวางแผนปฏิบัติง านอย างเป น ขั้น ตอน อัน แสดงถึงการ
รวบรวมความรู และความคิดใหเปนระบบ เพื่อกอใหเกิดความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
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2. ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูลและการใช
ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3. ทักษะดานการทํางานเปนทีม หมายถึง การทํางานรวมกับบุคคลอื่น ทั้งในฐานะผูนําและผูตาม โดยมีความ
เขาใจความเหมือนหรือความแตกตางระหวางบุคคล
4. ทักษะในการปฏิบัติงานจนสําเร็จ หมายถึง การสนใจใฝรู อดทน คนควา และสามารถปรับตัวตลอดจน
พัฒนาตนเองเพื่อใหปฏิบัติงานนั้นไดสําเร็จลุลวง
5. ทักษะดานการเปนผูประกอบการ หมายถึง การเห็นโอกาสทางธุรกิจ และสามารถหาชองทางที่จะสราง
ธุรกิจของตนเอง
6. ทักษะการคิดสรางสรรค หมายถึง การคิดวิเคราะหขอมูลตางๆ และประเมินปญหา หรือสถานการณที่อยู
รอบตัวเพื่อชวยในการตัดสินใจ และคนหาทางเลือกตางๆ เพื่อปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ทัศนคติตออาชีพ
การเกษตร

กิจกรรมความ
เชื่ออํานาจในตน
นักศึกษา
คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

กระบวนการเรียนการสอน

สมรรถนะที่พึงประสงคของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
- ทักษะดานการคิดอยางมีระบบ

เทคนิคการจัดการเรียนรู

-

ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

ทักษะดานปฏิบัติงานเปนทีม

-

ทักษะปฏิบัติงานจนสําเร็จ

-

ทักษะดานการเปนผูประกอบการ

-

ทักษะการคิดสรางสรรค

รูปที่ 6 กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอน

สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ความเชื่ออํานาจในตนและเทคนิคการจัดการเรียนรูมีความสัมพันธทางบวกกับสมรรถนะที่
พึงประสงคของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สมมติฐานที่ 2 ทัศนะคติตออาชีพการเกษตรมีความสัมพันธทางบวกกับสมรรถนะที่พึงประสงคของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สมมติฐานที่ 3 การเสริมกิจกรรมใหกับนักศึกษาจะมีผลทําใหสมรรถนะที่พึงประสงคของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรสูงขึ้น
สมมติฐานที่ 4 การเสริมกิจกรรมความเชื่ออํานาจในตนใหกับนักศึกษามีผลทําใหความเชื่ออํานาจในตน
ของสูงขึ้น
สมมติฐานที่ 5 การเสริมกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักศึกษามีผลทําใหนักศึกษามีทัศนคติตออาชีพ
การเกษตรเพิ่มขึ้น
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บทที่ 3
ผลการดําเนินงานวิจัย
การวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมเรียนรูเพื่อยกระดับ สมรรถนะการแขงขันผานกลไกลสถาบันการศึกษา ใน
ครั้งนี้ประกอบไปดวย 2 สวน
1. การวิจัย เพื่อสรางองคความรูตนแบบเกี่ยวกับการเชื่อมโยงการพัฒนาอยางยั่งยืน กับรายวิชาตางๆ
ของอาจารย และนําสาระการเรียนรูที่ไดนั้นถายทอดใหนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงแนวทางการประกอบ
อาชีพกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
2. การวิ จั ย เพื่ อพั ฒ นารู ป แบบกระบวนการการถายทอดความรูของอาจารยดว ยการวิจัย เชิงทดลอง
เพื่อประเมินผลสมรรถนะที่พึ่งประสงคของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดวยการใชชุดฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ความเชื่ออํานาจในตน (การพึ่งพาตนเอง) เทคนิคการจัดการเรียนรูและเสวนาโครงการ “ถอดรหัสอาชีพการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรสูความสําเร็จอยางยั่งยืน” โดยศิษยเกาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการวิจัยครั้งนี้ไดมีการกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับตอไปนี้
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ใน 3 สาขาวิชาดังกลาว
ประกอบดวย ชั้นปที่ 2 จํานวน 51 คน ชั้นปที่ 3 จํานวน 128 คน ชั้นปที่ 4 จํานวน 98 คน โดยแบงเปน 4 กลุม
คือ กลุมที่ 1 กลุมควบคุม จํานวน 53 คน กลุมที่ 2 ฝกความเชื่ออํานาจในตน จํานวน 43 คน กลุมที่ 3 การจัดการ
เรียนรูและเสวนาโครงการ “ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสูความสําเร็จอยางยั่งยืน” โดย
ศิษยเกา จํานวน 40 คน กลุมที่ 4 ฝกความเชื่ออํานาจในตน และจัดการเรียนรูและเสวนาโครงการ “ถอดรหัส
อาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสูความสําเร็จอยางยั่งยืน” โดยศิษยเกา จํานวน 141 คน
โดยมีกระบวนการวิจัยที่สําคัญไดแก
1. การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม เพื่อกําหนดสมรรถนะบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งไดแบบ
จัดสมรรถนะนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
2. สรางองคความรูตนแบบเกี่ยวกับแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนที่เชื่อมโยงกับสาระการเรียนรูของ
รายวิชา ดังนี้
การพัฒนาอยางยั่งยืน
1. ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาอยางยั่งยืน
1.1 ความหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืน
1.2 ความสําคัญของการพัฒนาอยางยั่งยืน
2. การศึกษาเพื่อพัฒนาอยางยั่งยืน
2.1 สาระสําคัญของการศึกษากับการพัฒนาอยางยั่งยืน
2.2 การประยุกตผลการเรียนรูสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
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3. ออกแบบการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย การสอนในชั้นเรียน ควบคูไปกับการทําโครงการของ
นักศึกษา และรูปแบบการเสริมทักษะที่แตกตางกัน 4 รูปแบการทดลอง
รูปแบบการทดลอง
กลุมทดลอง
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
1
A
ทัศนคติ
สมรรถนะที่พึงประสงคของนักศึกษาฯ
2
A+B
ทัศนคติ
สมรรถนะที่พึงประสงคของนักศึกษาฯ
3
A+C
ทัศนคติ
สมรรถนะที่พึงประสงคของนักศึกษาฯ
4
A+B+C
ทัศนคติ
สมรรถนะที่พึงประสงคของนักศึกษาฯ
หมายเหตุ : A หมายถึง เสริมการสอนการพัฒนาอยางยังยืน
B หมายถึง กิจกรรมการฝกความเชื่ออํานาจในตน 5 กิจกรรม(การพึ่งพาตนเอง)
C หมายถึง เทคนิคการจัดการเรียนรูและเสวนาโครงการ “ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร สูความสําเร็จอยางยั่งยืน”
และจัดทําแบบวัดเพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบวัดทัศนคติตออาชีพทางเกษตร แบบวัดความเชื่อ
อํานาจในตน แบบวัดพฤติกรรม ที่พึงประสงคดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน แบบสอบถามความรูกอน – หลัง การ
เรียนการพัฒนาอยางยั่งยืนและแบบสรุปกระบวนการสอน โดยกําหนดสมมติฐานในการประเมินนักศึกษาไวดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ความเชื่ออํานาจในตนและเทคนิคการจัดการเรียนรูมีความสัมพันธทางบวกกับสมรรถนะที่
พึงประสงคของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สมมติฐานที่ 2 ทัศนะคติตออาชีพการเกษตรมีความสัมพันธทางบวกกับสมรรถนะที่พึงประสงคของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
สมมติฐานที่ 3 การเสริมกิจกรรมใหกับนักศึกษาจะมีผลทําใหสมรรถนะที่พึงประสงคของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรสูงขึ้น
สมมติฐานที่ 4 การเสริมกิจกรรมความเชื่ออํานาจในตนใหกับนักศึกษามีผลทําใหความเชื่ออํานาจในตน
ของสูงขึ้น
สมมติฐานที่ 5 การเสริมกิจกรรมการเรียนรูใหกับนักศึกษามีผลทําใหนักศึกษามีทัศนคติตออาชีพ
การเกษตรเพิ่มขึ้น
จากการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะ
การแขงขันผานกลไกสถาบันการศึกษา ผูวิจัยเก็บรวบรวมได จํานวน 277 คน ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะห และ
เสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชตารางประกอบความเรียง ตามลําดับดังนี้
การวิเคราะหขอมูลสถานะภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามซึ่งไดจากการตอบแบบสอบถามของบุคลากร จํานวนแบบสอบถาม 277
ฉบับ เมื่อจําแนกตาม เพศ อายุ ชั้นป เกรดเฉลี่ย จบมัธยมปลายสาย ภูมิลําเนา จํานวนบุตร ลําดับบุตรใน
ครอบครัว รายไดเฉลี่ยของครอบครัว รายไดเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง ลักษณะการพักอาศัย ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานะภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูล
จํานวน (คน) รอยละ
1. เพศ
ชาย
162
หญิง
115
2. อายุ
20 – 30 ป
194
31 – 40 ป
60
41 ปขึ้นไป
20
3. ชั้นป
2
51
3
128
4
98
4. เกรดเฉลี่ย
1.00-2.50
63
2.51-3.00
118
3.01-3.50
96
5. จบมัธยมปลายสาย
วิทยาศาสตร
173
ทั่วไป
104
6. ภูมิลําเนา
ภาคเหนือ
10
ภาคกลาง
190
ภาคตะวันตก
9
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
33
ภาคตะวันออก
15
ภาคใต
20
7. จํานวนบุตร
1 คน
44
2 คน
142
3 คน
62
มากกวา 3 คนขึ้นไป
29
8. ลําดับบุตรในครอบครัว
1
146
31

58.5
41.5
70.0
21.7
8.3
18.4
46.2
35.4
22.7
42.6
34.7
62.5
37.2
3.6
68.6
3.2
11.9
5.4
7.2
15.9
51.3
22.4
10.6
52.7

2
3
4

95
23
13

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานะภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)
ขอมูล
จํานวน (คน)
รอยละ
9. รายไดเฉลี่ยของครอบครัว
5,000 บาท -10,000 บาท
23
10,001 บาท -15,000 บาท
44
10,501 บาท -20,000 บาท
63
20,000 บาทขึ้นไป
147
10. รายไดเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
5,000 บาท -10,000 บาท
136
10,001 บาท -15,000 บาท
131
10,501 บาท -20,000 บาทขึ้นไป
10
11. ลักษณะการพักอาศัย
ครอบครัว
102
ญาติ
13
หอพัก
162

34.3
8.3
4.7

8.3
15.9
22.7
53.10
49.10
47.30
3.60
36.8
4.7
58.5

จากตารางที่ 1 พบวากลุมตัวอยางเปนเพศชายเพศมากที่สุด รอยละ 58.1 อายุอยูในชวงระหวาง 20 - 30
ป รอยละ 70 ชั้นปที่ 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 ลําดับบุตรในครอบครัวลําดับที่ 1 รอย
ละ 52.7 รายไดเฉลี่ยของครอบครัวเปนเงิน 20,000 บาทขึ้นไป รอยละ 53.10 รายไดเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
5,000 บาท -10,000 บาท รอยละ 49.1ลักษณะการพักอาศัยหอพัก รอยละ 58.5
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับตัวแปรทัศนคติตออาชีพเกษตรในภาพรวม
ตัวแปรทัศนคติตออาชีพเกษตร
S.D.
�
𝒙
อาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีฐานะต่ําตอยกวาวิชาชีพอื่นใน
4.2355 1.01209
สังคม
ขาพเจารูสึกทอแทที่ตองมีอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
4.5616 .66593
อาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรกรทําใหขาพเจาตองปฏิบัติงาน
4.2117 .81587
ติดตอกันในทุกวัน แตขาพเจาก็มีความสุข
การปฏิบัติงานเกษตรทําใหสุขภาพขาพเจาแข็งแรง
3.9022 .73943
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แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

การปฏิบัติงานเกษตรทําใหขาพเจาพักผอนไมพอ
อาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝกใหขาพเจาอดทน
อาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรฝกใหขาพเจาเปนคนรอบคอบ
วิเคราะหและแกไขปญหาตางๆ ไดอยางดี
อาชีพเกษตรเปนอาชีพที่ขาพเจาไดใชความรูและความสามารถอยางเต็มที่
ขาพเจาคนหาความรูเกี่ยวกับการเกษตรอยูเสมอ
ขาพเจารูสึกหดหูทันทีเมื่อคิดวา จะตองไปประกอบอาชีพเกษตร
ขาพเจามักอายที่จะบอกกับใครๆ วา ขาพเจากําลังศึกษาในสาขาเกษตร
ขาพเจาคิดวาเมื่อเรียนจบแลวขาพเจาจะสามารถประกอบอาชีพอิสระได
รวม

4.1558
3.6036
4.3818

.73435
.80554
.69121

มาก
มาก
มากที่สุด

4.1232
4.1058
3.3978
4.0255
4.0364
4.0654

.68705
.71080
.77422
.97566
1.34495
.43066

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 พบวาตัวแปรทัศนคติตออาชีพเกษตร โดยมีคาเฉลี่ยรวม 3.3025 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
.399 โดยมีอยูในระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับตัวแปรสมรรถนะที่พึ่งประสงคของนักศึกษาในภาพรวม
ตัวแปรสมรรถนะที่พึ่งประสงคของนักศึกษา
S.D.
แปลผล
�
𝒙
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
จากตารางที่ 3 พบวาตัวแปรสมรรถนะที่พึ่งประสงคของนักศึกษาโดยมีคาเฉลี่ยรวม 3.3025 คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .399 โดยมีอยูในระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับตัวแปรการวัดความเชื่ออํานาจในตน
ตัวแปรทัศนคติตออาชีพเกษตร
S.D.
แปลผล
�
𝒙
ขาพเจาสามารถแกปญหาตางๆ ไดอยางรวดเร็วเพราะความพยายามของ
4.2249 .68216
มากที่สุด
ขาพเจา
ถาขาพเจาทําผิด ขาพเจาสามารถแกไขใหถูกตองดวยตนเอง
4.4096 .71340 มากที่สุด
ถาขาพเจาทําสิ่งใดผิดพลาดไป ขาพเจาพรอมที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น 4.0121 .76609
มาก
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ขาพเจาชอบทํางานตางๆ ดวยตัวเองมากกวาที่จะใหผูอื่นทําให
รางวัลที่ขาพเจาไดรับแตละครั้งนั้นเปนผลมาจากการกระทําของขาพเจาเอง

4.6290
4.4819

.87676 มากที่สุด
.86175
มากที่สุด

เมื่อคนที่มีความสําคัญไมชอบขาพเจา จะทําใหขาพเจาไมมีเพื่อน
เพื่อนๆ คิดวาขาพเจาเปนคนทํางานหนัก
ขาพเจาคิดวาการเตรียมตัว อยางเต็มที่เพื่อจะทํางานสําคัญๆ นั้นเปน
สิ่งจําเปน
เมื่อทํางานใดๆ ขาพเจาจะทุมเทความพยายามใหกับงานนั้น
ขาพเจามักจะทํางานมากกวาที่ไดตั้งใจเอาไว
ในการปฏิบัติหนาที่ขาพเจาใหความสนใจกับงานที่ไดรับมอบหมายมาก
ในขณะที่ขาพเจากําลังทํางานอยางใดอยางหนึ่งอยูนั้น ถามีเหตุใหขาพเจาให
ความสนใจไปหาสิ่งอื่นชั่วขณะ ทําใหขาพเจายุติงานเกาไป
ขาพเจาอยากมีชีวิตอยูอยางสบายๆ โดยไมตองทํางานใดๆ เลย
โดยทั่วไปแลวขาพเจาเห็นความสําคัญของอนาคตและมุงมั่นทํางาน
รวม

4.9719
4.8594
4.8306

.74272 มากที่สุด
.68415 มากทีส่ ุด
.88827
มากที่สุด

4.8449
4.3454
4.5582
4.9398

.81509 มากที่สุด
.87597 มากทีส่ ุด
.80674 มากทีส่ ุด
.72428
มากที่สุด

4.1498
4.2441
4.7332

.75293 มาก
.87955 มากทีส่ ุด
.44264
มากทีส่ ุด

จากตารางที่ 4 พบวาตัวแปรสมรรถนะที่พึ่งประสงคของนักศึกษาโดยมีคาเฉลี่ยรวม 4.7332คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .44264 โดยมีอยูในระดับการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด
ตารางที่ 5 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรทัศนคติตออาชีพเกษตร สมรรถนะที่พึ่งประสงคของ
นักศึกษา ความเชื่ออํานาจในตน
ตัวแปร
ทัศนคติตออาชีพ สมรรถนะที่พึ่ง ความเชื่ออํานาจ
เกษตร
ประสงคของ
ในตน
นักศึกษา
1. ทัศนคติตออาชีพเกษตร
1
.348**
.402**
2. สมรรถนะที่พึ่งประสงคของนักศึกษา
1
.645**
3. ความเชื่ออํานาจในตน
1
จากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรทัศนคติตออาชีพเกษตร สมรรถนะที่พึ่ง
ประสงคของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวาตัวแปรมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติตออาชีพเกษตร อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ไดแก สมรรถนะที่พึ่งประสงคของ
นักศึกษา (r=.348**) ความเชื่ออํานาจในตน (r=.402**) และสมรรถนะที่พึ่งประสงคของนักศึกษามีความสัมพันธ
เชิงบวกกับความเชื่ออํานาจในตน (r=.645**)
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ตารางที่ 6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลัง ของกลุมทดลองที่ 1
ตัวแปร
การทดสอบ
S.D.
t
P
X
ทัศนคติตอ กอนเรียน
3.9705
.44883
.029
.977
อาชีพเกษตร หลังเรียน
3.9679
.49035
สมรรถนะที่ กอนเรียน
3.2491
.43553
พึ่งประสงค หลังเรียน
1.359
.180
3.1357
.40841
ของนักศึกษา
ความเชื่อ กอนเรียน
4.2842
.43864
-3.184
.003
อํานาจในตน หลังเรียน
4.5589
.44696
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 6 พบวาการทดสอบกอนและหลังมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.2842 และ 4.5589 ตามลําดับ และเมื่อ
เปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา ความเชื่ออํานาจในตนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 7 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลัง ของกลุมทดลองที่ 2
ตัวแปร
การทดสอบ
S.D.
t
P
X
ทัศนคติตอ กอนเรียน
3.9678
.39160
-.884
.382
อาชีพเกษตร หลังเรียน
4.0417
.40524
สมรรถนะที่ กอนเรียน
3.1512
.52430
พึ่งประสงค หลังเรียน
-1.363
.180
3.2839
.39217
ของนักศึกษา
ความเชื่อ กอนเรียน
4.3389
.38842
-4.819
.000
อํานาจในตน หลังเรียน
4.7422
.40570
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 7 พบวาการทดสอบกอนและหลังมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3389และ 4.7422 ตามลําดับ และเมื่อ
เปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา ความเชื่ออํานาจในตนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 8 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลัง ของกลุมทดลองที่ 3
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ตัวแปร
ทัศนคติตอ
อาชีพเกษตร
สมรรถนะที่
พึ่งประสงค
ของนักศึกษา
ความเชื่อ
อํานาจในตน

การทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน

4.0904
3.9962
3.2271

S.D.
.39795
.46708
.54302

3.4122

.36607

กอนเรียน
หลังเรียน

4.3463
4.8525

.49555
.43993

X

t

P

.867

.391

-1.797

.080

-4.161

.000

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 8 พบวาการทดสอบกอนและหลังมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.3463 และ 4.8525ตามลําดับ และเมื่อ
เปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา ความเชื่ออํานาจในตนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 9 คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติของการทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลัง ของกลุมทดลองที่ 3
ตัวแปร
การทดสอบ
S.D.
t
P
X
ทัศนคติตอ กอนเรียน
4.0757
.38388
-1.060
.291
อาชีพเกษตร หลังเรียน
4.1289
.39635
สมรรถนะที่ กอนเรียน
3.2696
.50811
พึ่งประสงค หลังเรียน
-1.300
.196
3.3400
.39156
ของนักศึกษา
ความเชื่อ กอนเรียน
4.4109
.47568
-5.899
.000
อํานาจในตน หลังเรียน
4.7793
.44926
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 9 พบวาการทดสอบกอนและหลังมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.4109 และ 4.7793 ตามลําดับ และเมื่อ
เปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน พบวา ความเชื่ออํานาจในตนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ดานประเมินความคิดเห็นของอาจารย จากแบบสรุปการสอนพบวา นักศึกษามีความเขาใจการพัฒนา
อยางยั่งยืน และสามารถนําไปประยุกตใชได โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมจัดทําโครงการ นอกจากนี้นักศึกษามีความ
กระตือรือรนในการเรียนเพิ่มขึ้น ดังรายละเอียดภาคผนวก
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บทที่ 4
ขอคนพบจากการวิจัย
การวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมเรียนรูเพื่อยกระดับ สมรรถนะการแขงขันผานกลไกลสถาบันการศึกษา ใน
ครั้งนี้ประกอบไปดวย 2 สวน
1. การวิจัย เพื่อสรางองคความรูตนแบบเกี่ยวกับการเชื่อมโยงการพัฒนาอยางยั่งยืน กับรายวิชาตางๆ
ของอาจารย และนําสาระการเรียนรูที่ไดนั้นถายทอดใหนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาตระหนักถึงแนวทางการประกอบ
อาชีพกับการพัฒนาอยางยั่งยืน
2. การวิ จั ย เพื่ อพั ฒ นารู ป แบบกระบวนการการถายทอดความรูของอาจารยดว ยการวิจัย เชิงทดลอง
เพื่อประเมินผลสมรรถนะที่พึ่งประสงคของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดวยการใชชุดฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ความเชื่ออํานาจในตน (การพึ่งพาตนเอง) เทคนิคการจัดการเรียนรูและเสวนาโครงการ “ถอดรหัสอาชีพการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรสูความสําเร็จอยางยั่งยืน” โดยศิษยเกาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการวิจัยครั้งนี้ไดมีการกําหนดวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับตอไปนี้
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ใน 3 สาขาวิชาดังกลาว
ประกอบดวย ชั้นปที่ 2 จํานวน 51 คน ชั้นปที่ 3 จํานวน 128 คน ชั้นปที่ 4 จํานวน 98 คน โดยแบงเปน 4 กลุม
คือ กลุมที่ 1 กลุมควบคุม จํานวน 53 คน กลุมที่ 2 ฝกความเชื่ออํานาจในตน จํานวน 43 คน กลุมที่ 3 การจัดการ
เรียนรูและเสวนาโครงการ “ถอดรหัสอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสูความสําเร็จอยางยั่งยืน” โดย
ศิษยเกา จํานวน 40 คน กลุมที่ 4 ฝกความเชื่ออํานาจในตน และจัดการเรียนรูและเสวนาโครงการ “ถอดรหัส
อาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรสูความสําเร็จอยางยั่งยืน” โดยศิษยเกา จํานวน 141 คน
มีสมมติฐานในการวิจัย 5 ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ไดแก คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (Conelation) คา t-test และ Analysis of Variance
การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐาน
จากการประมวลทฤษฎี และผลการวิจัย ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความเชื่ออํานาจในตน เทคนิคการ
จัดการเรียนรู และสมรรถนะของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทําใหสามารถตั้งสมมติฐานในงานวิจัยนี้ได 5
ขอ ซึ่งทดสอบโดยการวิเ คราะหขอมูล ทางสถิติในบทที่ 3 และสามารถสังเคราะหผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อ
สรุปผลตามสมมติฐานในแตละขอดังนี้
1) การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 1
สมมติฐานที่ 1 ความเชื่ออํานาจในตนและเทคนิคการจัดการเรียนรูมีความสัมพันธทางบวกกับสมรรถนะที่
พึงประสงคของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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การสรุปผลตามสมมติฐานในขอนี้ มาจากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวา ตัว
แปรความเชื่ออํานาจในตน และเทคนิคการจัดการเรียนรูมีความสัมพันธทางบวกกับสมรรถนะที่พึงประสงคของ
นักศึกษา โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของความเชื่ออํานาจในตนและเทคนิคการจัดการเรียนรู เทากับ 0.645
จึงสรุปไดวาผลการวิเคราะหขอมูลสวนนี้สนับสนุนสมมติฐานที่ 1
2) การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 2
สมมติฐานที่ 2 ทัศนะคติตออาชีพการเกษตรมีความสัมพันธทางบวกกับสมรรถนะที่พึงประสงคของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
การสรุปผลตามสมมติฐานในขอนี้ มาจากการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน พบวา
ตัวแปรทัศนะคติตออาชีพการเกษตรมีความสัมพันธทางบวกกับสมรรถนะที่พึงประสงคของนักศึกษา โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของความเชื่ออํานาจในตนและเทคนิคการจัดการเรียนรู เทากับ 0.348 จึงสรุปไดวาผลการ
วิเคราะหขอมูลสวนนี้สนับสนุนสมมติฐานที่ 2
3) การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 3
สมมติฐานที่ 3 การเสริมกิจกรรมใหกับนักศึกษาจะมีผลทําใหสมรรถนะที่พึงประสงคของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรสูงขึ้น
3.1 นักศึกษาที่ไดรับการเสริมกิจกรรมการเรียนรูจะมีผลทําใหสมรรถนะที่พึงประสงคสูงขึ้น
การสรุ ป ผลตามสมมติ ฐ านในข อนี้ มาจากการวิ เคราะห เปรีย บเที ย บค าเฉลี่ย คะแนนสมรรถนะที่พึ ง
ประสงคของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเสริมกิจกรรม พบวา นักศึกษามีสมรรถนะสูงขึ้น จึงสรุปไดวาผลการวิเคราะห
ขอมูลสวนนี้สนับสนุนสมมติฐานที่ 3.1
3.2 นักศึกษาที่ไดรับการเสริมกิจกรรมความเชื่ออํานาจในตนจะมีผลทําใหสมรรถนะที่พึงประสงคสูงขึ้น
การสรุ ป ผลตามสมมติ ฐ านในข อนี้ มาจากการวิ เคราะห เปรีย บเที ย บค าเฉลี่ย คะแนนสมรรถนะที่พึ ง
ประสงคของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเสริมกิจกรรมความเชื่ออํานาจในตน พบวา นักศึกษามีสมรรถนะสูงขึ้น จึงสรุป
ไดวาผลการวิเคราะหขอมูลสวนนี้สนับสนุนสมมติฐานที่ 3.2
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การเสริมกิจกรรมทําใหนักศึกษามีสมรรถนะที่พึงประสงคสูงขึ้น
4) การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 4
สมมติฐานที่ 4 การเสริมกิจกรรมความเชื่ออํานาจในตนใหกับนักศึกษามีผลทําใหความเชื่ออํานาจในตน
ของสูงขึ้น
การสรุปผลตามสมมติฐานในขอนี้ มาจากการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนความเชื่ออํานาจในตน
ของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการเสริมกิจกรรมความเชื่ออํานาจในตน พบวา นักศึกษามีคาเฉลี่ยคะแนนความเชื่ออํานาจ
ในตนสูงกวากอนไดรับการเสริมในทุกกลุม จึงสรุปไดวาผลการวิเคราะหขอมูลสวนนี้สนับสนุนสมมติฐานที่ 4
ผลการวิ จั ย แสดงให เ ห็ น ว า การเสริ มกิจ กรรมความเชื่ ออํานาจในตนสามารถพั ฒ นาจิ ตลั กษณะของ
นักศึกษาความเชื่ออํานาจในตนของนักศึกษาใหสูงขึ้นไดอยางเดนชัด
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5) การสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานที่ 5
สมมติ ฐ านที่ 5 การเสริ ม กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ ห กั บ นั ก ศึ ก ษามี ผ ลทํ า ให นั ก ศึ ก ษามี ทั ศ นคติ ต อ อาชี พ
การเกษตรเพิ่มขึ้น
การสรุปผลตามสมมติฐ านในขอนี้ มาจากการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ย คะแนนทัศนคติตออาชีพ
การเกษตรของนักศึกษากอนและหลังการเสริมกิจกรรมของนักศึกษา พบวา นักศึกษามีคาเฉลี่ยคะแนนทัศนคติตอ
อาชีพการเกษตรเพิ่มขึ้น จึงสรุปไดวาผลการวิเคราะหขอมูลสวนนี้สนับสนุนสมมติฐานที่ 5
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การเสริมกิจกรรมการเรียนรูทําใหนักศึกษามีทัศนคติที่ดีตออาชีพการเกษตร
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย/การวิจัยในระยะตอไป
โครงการวิจัยการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูเพื่อยกระดับสมรรถนะแขงขันผานกลไกสถาบันการศึกษา
มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและพัฒนาสาระการเรียนรู และรูปแบบกระบวนการถายทอดความรูของอาจารยเพื่อ
ยกระดับสมรรถนะของนักศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร
การดําเนินงานวิจัยในระยะแรกใชเวลา 9 เดือน ระหวาง 1 พฤษภาคม 2557-31 มกราคม 2558 เปนไป
ตามแผนการวิจัยตามกรอบ Logical Framework โดยกระบวนการวิจัยมุงเนนไปที่การสรางเครือขายนักวิจัยที่
เปนคณาจารยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ประกอบดวย สาขาวิชา
เทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน 3 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตวและวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว 7 คน
และสาขาวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 2 คน
กระบวนการวิจัยประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ ไดแก ขั้นตอนที่หนึ่ง การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม
เพื่อกําหนดสมรรถนะบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร ขั้นตอนที่สอง สรางองคความรูตนแบบเกี่ยวกับแนวคิด
การพัฒนาอยางยั่งยืนที่เชื่อมโยงกับสาระการเรียนรูของรายวิชาตางๆ 12 รายวิชา ขั้นตอนที่สาม ออกแบบการ
จัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย การสอนในชั้นเรียนควบคูไปกับ การทําโครงงานของนักศึกษา และรูปแบบการ
เสริมทักษะที่แตกตางกันใน 4 รูปแบบ ขั้นตอนที่สี่ การนําไปใชในการเรียนการสอนของคณาจารยในภาคเรียนที่
1/2557 ขั้นตอนที่หา การประเมินและสรุปผลการทดลองใน 2 ระดับทั้งการประเมินความคิดเห็นของคณาจารย
และการประเมินผลนักศึกษา
ผลการดําเนินการวิจัยที่สําคัญไดกําหนดสมรรถนะบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร “คิดเปน ทําเปน
สรางเปน แกปญหาเปน สื่อสารเปน สูภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมและอาชีพอิสระ เพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ”
ในสวนของสาระการเรียนรูของ 12 รายวิชาที่เปนรายวิชาเปาหมายของการวิจัยภายใตความรับผิดชอบของ
คณาจารยที่เขามามีสวนรวม 12 คน ไดมีการปรับสาระการเรียนรูในแตละรายวิชาใหมี 1 บทเรียนที่กลาวถึง
แนวคิดและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะนําไปสูการยกระดับสาระการเรียนรูในบทเรียนอื่นของรายวิชาตาง ๆ
ผลการวิจัยไดรายวิชาที่มีการพัฒนารูปแบบสาระการเรียนรูและการจัดการเรียนรูแนวใหมที่นําไปสูการ
สมรรถนะที่พึงประสงค 12 รายวิชา ซึ่งจะนําไปปรับใชในการเขียน มคอ.3 ในภาคเรียนตอไป
ในสวนของการออกแบบการจัดการเรียนรูไดดําเนินการใน 3 กิจกรรม ไดแก การปรับเทคนิคการเรียน
การสอนในชั้นเรียน การสรางกิจกรรมเพื่อปรับทัศนคติในการพึ่งพาตนเอง (ความเชื่ออํานาจในตน) และรักใน
อาชีพเกษตรแกนักศึกษา โดยใชกระบวนการวิจัยเชิงทดลองเพื่อประเมินผลสมรรถนะที่พึงประสงคของนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยแบงเปน 4 กลุมการทดลอง ประกอบดวย
กลุมที่ 1 การสอนเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน
กลุมที่ 2 การสอนเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมกับ กิจกรรมปรับทัศนคติในการพึ่งพาตนเอง
กลุมที่ 3 การสอนเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมกับ กิจกรรมรักในอาชีพเกษตร
กลุมที่ 4 การสอนเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมกับ กิจกรรมปรับทัศนคติในการพึ่งพาตนเองและ
กิจกรรมรักในอาชีพเกษตร
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ผลการประเมินนักศึกษา
1. นักศึกษามีความรูเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืนและทัศนคติในการพึ่งพาตนเอง เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ยิ่งทางสถิติ (0.01) และมีคาเฉลี่ยทัศนคติตออาชีพทางการเกษตร (รักในอาชีพเกษตร) สูงขึ้น
2. การจัดการเรียนรูในกิจกรรมที่กําหนดมีผลทําใหคาเฉลี่ยสมรรถนะที่พึงประสงคของนักศึกษาสูงขึ้น
3. กลุมที่ไมไดเสริมกิจกรรม มีคาเฉลี่ยสมรรถนะที่พึงประสงคของนักศึกษาหลังสิ้นสุดการทดลอง นอย
กวากอนการทดลอง
ผลการประเมินความคิดเห็นของอาจารย
นักศึกษามีความเขาใจการพัฒนาอยางยั่งยืนและสามารถนําไปประยุกตใชได โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมที่
ตองจัดทําโครงการ นอกจากนี้ การเสริมกิจกรรมทําใหนักศึกษามีความกระตือรือรนในการเรียนเพิ่มขึ้น
จากการระดมความคิดความคิดของผูรวมวิจัย ไดมีการนําเสนอปญหา แนวทางในการแกปญหาที่พบ
และขอเสนอแนะการเรียนการสอนของนักวิจัยดังนี้
1.ปญหาและแนวทางการแกไข
ปญหา
1.นักศึกษาไมเขาใจแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน

แนวทางแกไขปญหา
1.จั ด ทั ศ นศึ ก ษาอย า งน อ ยป ล ะ 1 ครั้ ง อาจารย
นักศึกษา มีความเขาใจแนวทางการพัฒนาและ
เห็นประโยชนในการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

2.นักศึกษาไมเขาใจวาทําไมตองมีเนื้อหาในรายวิชา 2.สงเสริมการบูรณาการแนวคิดฯ เขาไปในรายวิชา
ที่สอน
3.นั ก ศึ ก ษาและผู ส อนบางส ว นมี ทั ศ นคติ ต อ การ 3.สรางความเขาใจการยอมรับและเห็นคุณคาดวย
การศึ ก ษาดู ง านในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งและจั ด ทํ า

พัฒนาไมใชเชิงบวกยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อน

โครงการที่ ส นั บ สนุ น แนวคิด ฯ เพื่ อ ให อ าจารย
และนักศึกษาเรียนรูรวมกัน
4.สร างทัศ นคติที่ ดีต ออาชี พการเกษตร ดว ยการ

4. นักศึกษาไมไดชอบในอาชีพการเกษตร

เชิญ รุน พี่ห ลายสาขามาเสวนา ใหนั กศึ กษาฟ ง
เพื่อจะไดมีแนวคิดในการประกอบอาชีพตอไป
5.เวลาไมพอในการจัดกิจกรรม สําหรับบางกลุมการ 5.ปรับกิจกรรมตามความเหมาะสม และปรับวิธีการ
วิจัย

สอนเพื่อ ใหนั กศึ กษามีส ว นร ว มในการเรี ย นให
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ปญหา

แนวทางแกไขปญหา
มากที่สุด

2.ขอเสนอแนะ
1. บูรณาการแนวคิดพัฒนาอยางยั่งยืน ในทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นคุณคา และมี
ทัศนคติที่ดี
2. การสรางความตระหนักเพื่อสวนรวม ไมสามารถสรางไดในระยะสั้น จึงควรดําเนินการอยางตอเนื่องและ
ติดตามผล
3. ควรมีการเสริมกิจกรรมรวมกับการเรียนการสอน เพื่อสรางปฏิสัมพันธและบรรยากาศในหองเรียน ให
เรียนอยางมีความสุข
4. ควรมีการจัดเสวนาโดยศิษยเกาอยางตอเนื่องทุกป เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นแนวทางประกอบอาชีพอยาง
ยั่งยืน
5. ควรอบรมเทคนิคการถายทอดของอาจารย เพื่อสราง smart teacher ตอไป
6. ควรจัดใหนักศึกษามีประสบการณจริงจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย อยางนอยปละ 1 ครั้ง
แผนการวิจัยในระยะตอไป
1. การตอยอดการพัฒนาระบบสงเสริมการเรียนรูผานสถานศึกษา เพื่อไดรูปแบบและสาระการเรียนรู
แนวใหม
2. การปรับทัศนคติของนักศึกษาเรื่องการบริโภคที่เนนคุณคาเกษตรอินทรีย
3. การมีสวนรวมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ในการจัดทําโครงการเสริมทักษะเพื่อสรางสมรรถนะ การ
เปนผูประกอบการมืออาชีพแกบัณฑิต
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ภาคผนวก

หน่ วย การพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน
1. ความหมายและความสําคัญของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
1.1 ความหมายของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
1.2 ความสําคัญของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2. การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2.1 สาระสําคัญของการศึกษากับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2.2 การประยุกต์ผลการเรี ยนรู ้สู่การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

การพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน

ปั จจุบนั โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้น มนุ ษย์ควรที่จะสร้างความ
ตระหนักตน และสร้างความเข้าใจถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก ซึ่ งประกอบด้วยปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต ได้แก่
1. การเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวฒั น์
2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก
3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคกลุ่มใหม่
4. ปั ญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
5. แนวโน้มการวางกฎระเบียบและการเรี ยกร้องเพื่อปกป้ องผลประโยชน์ระหว่างชาติ

1. ความหมายและความสํ าคัญของการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน

1.1 ความหมายของการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน
หมายถึ ง การพัฒนาที่ตอ้ งคํานึ งถึ งความเป็ นองค์รวมของทุกๆ ด้านอย่างสมดุ ล บนพื้นฐานของ
ทรั พยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ด้วยการมีส่ วนร่ วมของประชาชนทุกกลุ่ มด้วยความเอื้ ออาทร
เคารพซึ่ งกันและกัน เพื่อสามารถพึ่งพาตนเอง และคุณภาพชีวติ ที่ดีอย่างเท่าเทียม
1.2 ความสํ าคัญของการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน
ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศ ที่จะส่ งผลกระทบต่อ
ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต จําเป็ นต้องกําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาอย่างเหมาะสม ผลการพัฒนา
ประเทศระยะที่ผ่านมาสะท้อนถึงปั ญหาเชิ งโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม และการบริ หาร
จัดการประเทศที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว ทั้งมีความเสี่ ยงในหลายมิติที่อาจทําให้ปัญหาต่างๆ
รุ นแรงมากขึ้ น การพัฒนาประเทศในอนาคตจึ งจํา เป็ นต้องเตรี ยมพร้ อมและสร้ า งภูมิ คุ้มกันของประเทศให้
เข้มแข็งภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งเป็ นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ห น้ า 1 | 5

เศรษฐกิ จภายในประเทศที่เน้นการเสริ มสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการประกอบการ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ควบคู่กบั การยกระดับคุณภาพคน การเสริ มสร้างองค์ความรู้ การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็ นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมไทยอย่างเป็ นธรรม อยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข เศรษฐกิจเจริ ญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืน และมี
เป้ าหมายร่ วมกันในอนาคตว่า “สังคมอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข ด้วยความเสมอภาค เป็ นธรรม และมีภูมิคุม้ กัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง”
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เป็ นการพัฒนาที่ตอ้ งเชื่ อโยงและสัมพันธ์ โดยคํานึ งถึงองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
1. เศรษฐกิจ มุ่งสร้ างคุณค่าให้แก่ผเู้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายอย่างสมดุล โดยมีเป้ าหมายสู งสุ ด ไม่ใช้เป็ นเพียง
ผลกําไร แต่เป็ นการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน กระจายความมัน่ คง
2. สังคม ร่ วมสร้ างสรรค์สังคมและคุณภาพชี วิตของคนในทุกๆ สังคม มีคุณภาพชี วิตที่ดีและมัน่ คง
สังคมมีความเข้มแข็งและมีภูมิคุม้ กันด้านวัฒนธรรม มีความเสมอภาคและการมีส่วนร่ วม
3. สิ่ งแวดล้อม มุ่งมัน่ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความ
สมดุลของระบบนิเวศอย่างยัง่ ยืน และร่ วมรับผิดชอบต่อปั ญหาสิ่ งแวดล้อม

2. การศึกษาเพือ่ การพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน

การศึกษาเป็ นตัวแปรที่สําคัญของการพัฒนาในสังคมที่มุ่งการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประเทศชาติจะมีการ
พัฒนาอย่า งยัง่ ยืนได้น้ ันขึ้ นอยู่ก ับ คุ ณ ภาพของการศึ ก ษาของคนในประเทศนั้นๆ เนื่ องจากการศึ ก ษาทํา ให้
ประชากรมีความรู ้มากขึ้น สามารถกําหนดทางเลือกในการพัฒนาหรื อจัดการปั ญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
ตลอดจนมีความสามารถในการบริ หารจัดการทรัพยากรทุนที่มีอยูใ่ นประเทศ มีความเข้าใจถึงระดับความต้องการ
และศักยภาพของทรัพยากรมนุ ษย์ ตลอดจนมีความรู้ในการเลือกปั จจัยหลากๆ ประเภท ที่เอื้อต่อการพัฒนาให้
เกิดความยัง่ ยืน เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
ดังนั้น จะเห็ นได้วา่ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนนั้น มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของคนในสังคมให้เกิด
ความรู้ ทักษะ มุมมอง และค่านิ ยม ซึ่ งเป็ นปั จจัยหลักชี้ นาํ และจูงใจให้บุคคลแสวงหาและดําเนินชีวิตของตนใน
แนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2.1 สาระสํ าคัญของการศึกษากับการพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เป็ นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างการกระตุน้ ความเจริ ญเติบโตของ
เศรษฐกิจ การสร้างความเข้มแข็งทางสังคม และการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีพ้ืนฐานความคิดว่า เศรษฐกิจที่ทาํ
ให้เกิดดุลยภาพของการพัฒนาได้น้ นั จําเป็ นต้องเป็ นเศรษฐกิจในสังคมที่มีรากฐานมัน่ คง มีความสามารถในการ
แข่งขันและสามารถพึ่งตนเองได้ ในขณะเดี ยวกัน ประชาชนในสังคมสามารถพัฒนาระเบียบวิถีชีวิตทั้งของ
ตนเองและส่ วนรวม ให้ดาํ รงอยู่ได้โดยไม่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อม ดังนั้น สาระสําคัญในการส่ งเสริ มแนวคิดของ
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การศึ กษากับการพัฒนาอย่า งยัง่ ยืน จึง เกี่ ยวเนื่ องกับการพัฒนาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) มุ มมอง
(Perspective) และค่านิ ยม (Value) ของคนในสังคม เพื่อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงสู่ สภาพเศรษฐกิ จ สังคม และ
สิ่ งแวดล้อมที่สมดุลและยัง่ ยืน
1) ความรู ้ (Knowledge)
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จําเป็ นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจอย่างน้อย 2 ด้าน คือ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งประกอบไปด้วยความรู ้เบื้องต้นขั้นพื้นฐานและ
ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ ต่างๆ ที่จาํ เป็ นต่อการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และ
ปั ญหาด้านเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อมโลก ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับท้องถิ่ นที่ตนอาศัยอยู่ ตลอดจน
ประเด็นปัญหาที่อยูใ่ นความสนใจของชาวโลก เพื่อให้สามารถตัดสิ นใจและปฏิบตั ิตนได้อย่างเหมาะสม มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดและแนวทางที่คนส่ วนใหญ่ยอมรับ องค์การยูเนสโก ได้จดั สาระและหน่วยความรู ้เพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน ในกลุ่มสาระเกษตรศาสตร์ และกลุ่มสาระวิศวกรรมอาหารและเกษตรกรรม ดังนี้
หัวข้ อที่
1

2

กลุ่มสาระ
เกษตรศาสตร์

วิศวกรรมอาหารและ

หัวข้ อ

หน่ วยความรู้

1.1

บทบาทของอาหาร การเกษตร ป่ าไม้ และประมง ต่อ
โภชนาการของมนุษย์

1.2

คุณภาพและมาตรฐานของอาหาร

1.3

ป่ าและพืชในป่ า

1.4

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของมนุษย์ชาติ – บทบาทของการเกษตร ป่ าไม้
และประมง ต่อโภชนาการของมนุษย์

1.5

การเก็บเกี่ยวพืชเพื่อนํามาเป็ นอาหาร

1.6

การประมงและเพาะเลี้ยง – การจัดการเพื่อความยัง่ ยืน

1.7

การปรับปรุ งโภชนาการและป้ องกันการขาดแคลนธาตุ
อาหารจุลภาคในระดับโลก ด้วยวิธีเกษตรและอณูพนั ธุ
ศาสตร์

1.8

กฎหมายสาธารณะเกี่ยวกับอาหารและเกษตรกรรม –
เป้ าหมาย ข้อจํากัด นโยบาย มาตรการ และข้อโต้แย้ง

2.1

การปรั บปรุ ง ที่ ดินเพื่อการเกษตร – การปรับปรุ งและ
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เกษตรกรรม

บํารุ งดินให้คืนสภาพเดิม
2.2

การใช้เครื่ องจักรและเครื่ องกลทางการเกษตร

2.3

การจัดการเกษตรสวนป่ าและการทําประมง

ที่มา : 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) ทักษะ (Skill)
ประชากรทุกคน ต้องได้รับ การเสริ มทัก ษะหรื อความชํานาญที่จาํ เป็ นต่อการดํารงตนใน
บริ บทของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ดังนี้
1. ทักษะในการคิดอย่างเป็ นระบบ มีการดึงเอาความรู้และประสบการณ์ของผูค้ ิดมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุ ด ทําให้สามารถแก้ปัญหาและตัดสิ นใจอย่างมีคุณภาพ
2. ทักษะในการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อแสดงออกถึงความรู ้สึกนึกคิดของตนเองได้
อย่างเหมาะสม
3. ทัก ษะในการวิ เ คราะห์ แ ละวางแผนล่ ว งหน้ า สามารถนํา ข้อ มู ล และความรู้ ที่ มี ม า
เปรี ยบเทียบ และกําหนดเป้ าหมายในอนาคตที่ตอ้ งการ ตลอดจนวางกลยุทธ์ให้ไปถึงเป้ าหมาย
4. ทักษะในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเกี่ยวกับค่านิยม สามารถประเมินปั ญหาที่มีผลต่อการ
ดําเนิ นชี วิต โดยอาศัยความรู ้ คุณธรรม และความเพียร ให้เกิดความเข้าใจ เพื่อจัดการปั ญหาที่เกิ ดขึ้นในชี วิตได้
อย่างมีระบบ
5. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล สามารถเข้าใจถึงความเหมือนหรื อความต่าง
ระหว่างบุคคล สามารถยอมรับบุคคลอื่นที่ต่างจากตนเอง
6. ทัก ษะการอยู่ร่วมกันในสังคมและสิ่ ง แวดล้อมอย่างปลอดภัย สามารถแก้ไขปั ญหาที่
เกิดขึ้นจากภัยอันตรายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนเข้าใจและตะหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้อม มี จิตสํา นึ กในการร่ วมอนุ รักษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้อม รู้ จกั ใช้ทรั พ ยากรอย่า ง
ประหยัดและคุม้ ค่า
3) มุมมอง (Perspective)
เน้นการส่ งเสริ มให้บุคคลสามารถมองได้รอบด้าน ครอบคลุ มทั้งที่เป็ นประเด็นปั ญหาใน
ระดับโลก และความเชื่อมโยงหรื อผลกระทบของปั ญหาเหล่านั้นในระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ ปั ญหาต่างๆ ของมนุ ษย์มี
สาเหตุจากการตัดสิ นใจ และ/หรื อการกระทําในอดีต และมีผลต่อเนื่องเป็ นประเด็นข้อคิดสําหรับอนาคต ดังนั้น
การเรี ย นรู ้ เพื่ อ ให้เ กิ ดการพัฒ นาอย่า งยัง่ ยืน จึ ง จํา เป็ นต้อ งมองให้เ ข้า ใจถึ ง รากฐานของปั ญ หาและสามารถ
คาดการณ์ ออกไปให้เห็ นถึ งอนาคต ทั้งนี้ การฝึ กให้สามารถมองปั ญหาในหลายๆ มุมที่แตกต่างกันออกไป จะ
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ช่วยให้บุคคลเข้าใจถึงเหตุและผลของปั ญหาที่เกิดขึ้น เกิดการมีส่วนร่ วมและสามารถคิดหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
ร่ วมกับคนอื่นๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ ศักยภาพดังกล่าวของคนในสังคมโลกถือเป็ นปั จจัยสําคัญสู่ การพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน
4) ค่านิยม (Values)
การสร้ างความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิ ยมที่เหมาะสมสําหรับสังคมอย่างยัง่ ยืน โดยผ่านกระบวนการ
พิจารณา ไตร่ ตรอง และวิเคราะห์ เป้ าหมาย รู ปแบบ และผลกระทบของความคิดและพฤติกรรมที่สมาชิ กของ
สังคมยอมรับและใช้เป็ นบรรทัดฐานในการกําหนดแบบแผนเชิงพฤติกรรมของตน ขณะเดียวกัน เปิ ดโอกาสให้
คนในสังคมได้ร่วมกันสร้างค่านิยมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2.2 การประยุกต์ ผลการเรียนรู้สู่ การพัฒนาอย่ างยัง่ ยืน
การจัดการศึกษาเพื่อเสริ มสร้างสังคมที่มีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนนั้น จําเป็ นต้องมีการมองย้อนหลังถึง
ความรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่ น ซึ่ งเป็ นสิ่ งปลูกฝั งคุ ณค่าความเป็ นมนุ ษย์ รวมทั้งขนบธรรมเนี ยมในการจัดการ
ทรัพยากรท้องถิ่ นที่สังคมยึดถื อ และปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ องมาเป็ นระยะเวลานาน การเสริ มสร้างความเข้าใจและ
ความตระหนักถึงเป้ าประสงค์ของการมุ่งสู่ ความยัง่ ยืน ซึ่ งต้องมีความรู้และทักษะที่เอื้อต่อการบรรลุเป้ าหมายที่
ต้องการ นอกจากนี้ ต้องมีความรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคที่ยงั่ ยืน เพื่อให้ปฏิบตั ิตนตามแนวทางการบริ โภค
ที่ยงั่ ยืนได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีขอ้ มูลความรู้ที่เท่าทันสื่ อและโฆษณาต่างๆ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและ
ความชํานาญของบุคคลให้สามารถประกอบวิชาชี พได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และกระตุน้ ความรับผิดชอบต่อ
สังคมส่ วนรวมและสภาพแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก แนวคิดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน ได้รับการยอมรับอย่างแพร่ หลายทัว่ โลก นับตั้งแต่สหประชาชาติประกาศเริ่ มต้นทศวรรษแห่ งการศึกษา
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ในปี 2548 เป็ นต้นมา
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แบบสรุ ปกระบวนการสอน

1.รายวิชา
……………………………………………………………………………………………………………
2.เหตุผลที่มาร่ วมงานวิจยั
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3.มีการปรับเปลี่ยนวิธีการการสอนอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4.มีกระบวนการสอนอย่างไร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5.นักศึกษามีความพึงพอใจหรื อไม่
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6.อาจารย์มีความรู ้สึกอย่างไรในเทคนิคและวิธีการสอนในครั้งนี้
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

ตอนที่ 1 ลักษณะภูมิหลัง
โปรดกรอกขอความตามความเปนจริง
1. ขาพเจากําลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปที่..................... สาขาวิชา........................
เกรดเฉลี่ย.............................
2. เพศ

 หญิง

 ชาย อายุ..................ป

3. จบการศึกษามัธยมปลายสาย  วิทยาศาสตร  ทั่วไป เกรดเฉลี่ย.............................
4. ภูมิลําเนาเดิม  ภาคเหนือ

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ภาคกลาง

 ภาคตะวันออก

 ภาคตะวันตก

 ภาคใต

5. จํานวนบุตรในครอบครัว.................คน ขาพเจาเปนคนที่........................
6. รายไดเฉลี่ยของครอบครัว (รวมรายไดทั้งบิดา,มารดา) ตอเดือน ..........................บาท
7. ขาพเจาไดรับคาใชจายเฉลี่ยตอเดือน.........................บาท
8. ปจจุบันขาพเจาพักอยูกับ
 ครอบครัว  ญาติ

 หอพัก

ตอนที่ 2 แบบวัดทัศนคติต่ออาชีพการเกษตร
คําแนะนําในการตอบ โปรดอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วพิจารณาดูวา่ ข้อความแต่ละข้อนั้น ท่านมีความคิดเห็น
หรื อความรู ้สึกอยูใ่ นระดับใด แล้วทําเครื่ องหมาย / ลงในช่องแสดงระดับความคิดเห็นให้ตรงกับข้อความ
ด้านล่างเพียงช่องเดียว ตามความหมายดังนี้ (กรุ ณาตอบให้ครบทุกข้อ)
ข้ อ
1.
2.

ข้ อความทีถ่ าม
อาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมีฐานะตํ่าต้อยกว่าวิชาชีพ
อื่นในสังคม
อาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เป็ นอาชีพที่สาํ คัญในการ
พัฒนาประเทศ

3.

ข้าพเจ้ารู ้สึกท้อแท้ที่ตอ้ งมีอาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

4.

อาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรกรทําให้ขา้ พเจ้าต้อง
ปฏิบตั ิงานติดต่อกันในทุกวัน แต่ขา้ พเจ้าก็มีความสุข

5.

การปฏิบตั ิงานเกษตรทําให้สุขภาพข้าพเจ้าแข็งแรง

6.

การปฏิบตั ิงานเกษตรทําให้ขา้ พเจ้าพักผ่อนไม่พอ

7.

อาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝึ กให้ขา้ พเจ้าอดทน

8.

อาชีพการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรฝึ กให้ขา้ พเจ้าเป็ นคน
รอบคอบ วิเคราะห์และแก้ไขปั ญหาต่างๆ ได้อย่างดี
อาชีพเกษตรเป็ นอาชีพที่ขา้ พเจ้าได้ใช้ความรู ้และความสามารถอย่าง
เต็มที่

9.
10.

ข้าพเจ้าค้นหาความรู ้เกี่ยวกับการเกษตรอยูเ่ สมอ

11.

ข้าพเจ้ารู ้สึกหดหู่ทนั ทีเมื่อคิดว่า จะต้องไปประกอบอาชีพเกษตร

12.

ข้าพเจ้ามักอายที่จะบอกกับใครๆ ว่า ข้าพเจ้ากําลังศึกษาในสาขา
เกษตร
ข้าพเจ้าคิดว่าเมื่อเรี ยนจบแล้วข้าพเจ้าจะสามารถประกอบอาชีพอิสระ
ได้

13.

เห็นด้ วย
อย่ างยิง่

เห็น
ด้ วย

เห็นด้ วย
ปาน
กลาง

ไม่
เห็น
ด้ วย

ไม่
เห็นด้ วย
อย่ างยิง่

ตอนที่ 3 แบบวัดสมรรถนะที่พงึ่ ประสงค์ ของนักศึกษา
แบบสอบถามชุดนี้มีวตั ถุประสงค์ที่จะศึกษาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา ตามแนวปรัชญา การ
จัดการศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คําแนะนําในการตอบ โปรดอ่านข้อความแต่ละข้อแล้วพิจารณาดูวา่ ข้อความแต่ละข้อนั้น ตรงกับการ
ปฏิบตั ิงานของท่านในระดับใด แล้วทําเครื่ องหมาย / ลงในช่องแสดงระดับการปฏิบตั ิงานให้ตรงกับข้อความ
ด้านล่างเพียงช่องเดียว ตามความหมายดังนี้ (กรุ ณาตอบให้ครบทุกข้อ)
ข้ อ

ข้ อความทีถ่ าม

1. ข้าพเจ้ามีการศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเริ่ มทํางานใหม่ๆ
2. ข้า พเจ้า นํา ความรู ้ แ ละประสบการณ์ ม าวางแผนการ
ทํางาน
3. ข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิงานตามตารางการปฏิบตั ิงาน
4. หลังจากปฏิ บตั ิงานแล้วเสร็ จในแต่ละขั้นตอน ข้าพเจ้า
จะตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงาน
5. ข้าพเจ้าสื บค้นข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ตเป็ นภาษาอังกฤษ
6. ข้าพเจ้าไม่ใช้สมาร์ ทโฟนในการสื บค้นข้อมูล
7. ข้อมูลที่สืบค้นได้สามารถนํามาใช้กบั งาน หรื อ
ชีวติ ประจําวัน
8. ข้าพเจ้าชอบคุยกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวอินโดนีเซี ย
9. เมื่อทํางานกลุ่มข้าพเจ้ามักฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆ
10. ถ้าเพื่อนมีมติให้เป็ นหัวหน้า ข้าพเจ้าจะปฏิเสธทันที
11. ข้าพเจ้าชอบพูดคุยกับชาวต่างชาติ เมื่อมีโอกาส
12. ข้าพเจ้าอาสาที่จะช่วยเพื่อนที่ติดภารกิจ
13. ถ้ามีขอ้ สงสัยกับงานที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าจะ
ซักถามหรื อหาคําตอบก่อนการปฏิบตั ิงาน
14. เมื่องานยังไม่เสร็ จแต่รู้สึกเหนื่อย ก็จะพักก่อนแล้วทํา
ต่อจนเสร็ จให้ได้
15. เมื่อยืมเครื่ องมือมาข้าพเจ้าส่ งมอบตามกําหนดเวลา
เสมอ
16. ข้าพเจ้ามักมาปฏิบตั ิงานนอกเวลาเมื่ออาจารย์นดั มา

ปฏิบตั ิ
ทุก
ครั้ง

ปฏิบตั ิ
บ่อย

ปฏิบตั ิ
ค่อน
ข้างบ่อย

ปฏิบตั ิ
น้อยครั้ง

ไม่เคย
ปฏิบตั ิ
เลย

ข้ อ

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

ข้ อความทีถ่ าม

ปฏิบตั ิ
ทุก
ครั้ง

ปฏิบตั ิ
บ่อย

ปฏิบตั ิ
ค่อน
ข้างบ่อย

ปฏิบตั ิ
น้อยครั้ง

เสมอ
ข้าพเจ้าชอบศึกษาผลงานผูม้ ีความสําเร็ จด้านธุ รกิจ
ข้าพเจ้าศึกษาดูงานเพื่อหาประสบการณ์ดว้ ยตนเอง
ข้าพเจ้าทําบัญชี รับจ่ายส่ วนตัว
ข้าพเจ้าลงทุนทํากิจการต่างๆเมื่อมีโอกาส
ข้าพเจ้าจะทําจัดการเกษตร/อุตสาหกรรมการเกษตร ให้
ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ถ้ามีอาคารประกอบการเก่า ข้าพเจ้าสามารถปรับปรุ งมา
ใช้ในทําการเกษตร/อุ ตสาหกรรมการเกษตรตามแบบ
ฉบับของตัวเองได้
ข้าพเจ้าชอบนําผลผลิตการเกษตรมาแปรรู ป
การแก้ปัญหาของข้าพเจ้ามักไม่ตรงกับเพื่อน

ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

ไม่เคย
ปฏิบตั ิ
เลย

ตอนที่ 4 แบบวัดความเชื่ออํานาจในตน
คําแนะนําในการตอบ ขอให้ ทา่ นอ่านข้ อความแต่ละข้ อให้ เข้ าใจ แล้ วพิจารณาว่าข้ อความดังกล่าวตรง
กับลักษณะและการกระทําของท่านมากน้ อยเพียงใด
เมื่ออ่านข้ อความแล้ วโปรดเลือกคําตอบที่ตรงกับ
ท่านมากที่สดุ เพียงคําตอบเดียว (กรุณาตอบให้ ครบ)
ข้ อที่

ข้ อความที่ถาม

1.

ข้ าพเจ้ าสามารถแก้ ปัญหาต่างๆ ได้ อย่างรวดเร็ วเพราะ
ความพยายามของข้ าพเจ้ า
ถ้ าข้ าพเจ้ าทําผิด ข้ าพเจ้ าสามารถแก้ ไขให้ ถกู ต้ องด้ วย
ตนเอง
ถ้ าข้ าพเจ้ าทําสิง่ ใดผิดพลาดไป ข้ าพเจ้ าพร้ อมทีจ่ ะ
รับผิดชอบในสิง่ ที่เกิดขึ ้น
ข้ าพเจ้ าชอบทํางานต่างๆ ด้ วยตัวเองมากกว่าที่จะให้ ผ้ อู ื่นทํา
ให้
รางวัลที่ข้าพเจ้ าได้ รับแต่ละครัง้ นันเป็
้ นผลมาจากการกระทํา
ของข้ าพเจ้ าเอง
เมื่อคนที่มคี วามสําคัญไม่ชอบข้ าพเจ้ า จะทําให้ ข้าพเจ้ าไม่มี
เพื่อน
เพื่อนๆ คิดว่าข้ าพเจ้ าเป็ นคนทํางานหนัก

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ข้ าพเจ้ าคิดว่าการเตรียมตัว อย่างเต็มที่เพื่อจะทํางาน
สําคัญๆ นันเป็
้ นสิง่ จําเป็ น
เมื่อทํางานใดๆ ข้ าพเจ้ าจะทุม่ เทความพยายามให้ กบั งานนัน้
ข้ าพเจ้ ามักจะทํางานมากกว่าที่ได้ ตงใจเอาไว้
ั้
ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ข้าพเจ้ าให้ ความสนใจกับงานที่ได้ รับ
มอบหมายมาก

จริ ง
ที่สดุ

จริ ง ค่อนข้ าง ค่อนข้ าง ไม่จริ ง ไม่จริ ง
จริ ง
ไม่จริ ง
เลย

ข้ อที่

ข้ อความที่ถาม

12.

ในขณะที่ข้าพเจ้ ากําลังทํางานอย่างใดอย่างหนึง่ อยูน่ นั ้ ถ้ ามี
เหตุให้ ข้าพเจ้ าให้ ความสนใจไปหาสิง่ อื่นชัว่ ขณะ
ทําให้
ข้ าพเจ้ ายุติงานเก่าไป
ข้ าพเจ้ าอยากมีชีวิตอยูอ่ ย่างสบายๆ โดยไม่ต้องทํางานใดๆ
เลย
โดยทัว่ ไปแล้ วข้ าพเจ้ าเห็นความสําคัญของอนาคตและมุง่ มัน่
ทํางาน

13.
14

จริ ง
ที่สดุ

จริ ง ค่อนข้ าง ค่อนข้ าง
จริ ง
ไม่จริ ง

ไม่
จริ ง

ไม่จริ ง
เลย

ตอนที่ 5 แบบวัดพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
แบบสอบถามชุดนี้มีวตั ถุประสงค์ที่จะศึกษาพฤติกรรมด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
คําแนะนําในการตอบแบบสอบถาม
โปรดทําเครื่ องหมาย / ลงในช่องที่มีระดับการปฏิบตั ิ ที่ตรงกับการปฏิบตั ิของท่านมากที่สุด
ข้ อ

ข้ อความทีถ่ าม

1. ข้า พเจ้า สนับ สนุ นเกษตรอิ นทรี ย ์ แม้ว่า จะมี ราคาแพง
กว่าก็ตาม
2. ข้าพเจ้าใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
3. เมื่อปฏิ บตั ิงานที่ได้รับมอบหมายเสร็ จแล้ว แต่งานของ
คนอื่นยังไม่เสร็ จ ข้าพเจ้าจะเข้าช่วยเหลือจนกว่างานจะ
เสร็ จเรี ยบร้อย
4. ถ้าข้าพเจ้าทํานา จะปลูกชิดริ มถนนสาธารณะ เพื่อเพิ่ม
พื้นที่ในการปลูกข้าว
5. ข้าพเจ้าลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยการนํากลับมาใช้ใหม่
6. ถ้าระยะทางไม่ไกลนักข้าพเจ้าเลือกที่จะเดินแทนการนัง่
มอเตอร์ ไซด์รับจ้าง
7. ข้าพเจ้าจะดื่มนํ้าที่ซ้ื อมาให้หมดขวดทุกครั้ง ก่อนที่จะ
ทิ้งขวดเปล่า
8. ในการลอยกระทงข้า พเจ้า เลื อกกระทงที่ ท าํ จากวัส ดุ
ธรรมชาติ
9. ถ้ามีโอกาสท่านจะให้ความรู ้ผอู ้ ื่น เกี่ยวกับการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน โดยเริ่ มจากคนใกล้ตวั ก่อน
10. เมื่อข้าพเจ้าล้างตูเ้ ลี้ยงปลา ข้าพเจ้าจะปล่อยนํ้าทิ้งลง
แหล่งนํ้า โดยไม่ได้ผา่ นการกรอง
11. ถ้าจะซื้ อข้าวข้าพเจ้าจะเลือกซื้ อข้าวปลอดสารพิษแม้วา่
ราคาแพงกว่าข้าวทัว่ ไป
12. การเลื อ กซื้ อสิ นค้ า ข้า พเจ้า จะพิ จ ารณาสิ นค้ า ที่ ไ ม่
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่ งแวดล้อมเป็ นอันดับแรก
13. ถ้าเพื่อนบ้านทิ้งขยะลงคลอง ข้าพเจ้าจะนิ่งเฉยเพราะ
เกรงว่า เพื่อนบ้านจะไม่พอใจ
14. ข้าพเจ้าเลื อกเดิ นทางโดยรถโดยสารสาธารณะเพื่อลด
การใช้น้ าํ มัน

ปฏิบตั ิ
ทุกครั้ง
5

ปฏิบตั ิ
บ่อย
4

ปฏิบตั ิค่อน
ข้างบ่อย
3

ปฏิบตั ิ
น้อยครั้ง
2

ไม่เคย
ปฏิบตั ิ
1

ข้ อ

ข้ อความทีถ่ าม

ปฏิบตั ิ
ทุกครั้ง
5

ปฏิบตั ิ
บ่อย
4

ปฏิบตั ิค่อน
ข้างบ่อย
3

ปฏิบตั ิ
น้อยครั้ง
2

15. ข้าพเจ้าจะแยกประเภทของขยะก่อนทิ้งทุกครั้ง
16. ที่บา้ นของข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ เพื่อความร่ มรื่ นน่าอยู่
17. ข้าพเจ้าจะเผาขยะเสมอ เพื่อไม่ให้ขยะเน่าส่ งกลิ่น
รบกวน
18. ข้าพเจ้าใช้บนั ไดแทนการใช้ลิฟท์ในกรณี ข้ ึนอาคารชั้น
เดียว
19. ข้าพเจ้าใช้ยาสี ฟันจนหมดหลอดทุกครั้ง
20. ถ้าอากาศไม่ร้อนข้าพเจ้าจะไม่เปิ ดเครื่ องปรับอากาศใน
ห้องเรี ยน
21. ข้าพเจ้าจะไม่ปฏิบตั ิงานรวมกลุ่มกับคนอื่นๆ ที่มีความ
คิดเห็นแตกต่างกัน
22. ข้า พเจ้า ซ่ อมแซมสิ่ ง ของที่ พ อใช้ไ ด้มาใช้แทนการซื้ อ
ของใหม่
23. ข้าพเจ้าปิ ดไฟทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้งาน
24. ข้าพเจ้าเลือกใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติแทนการใช้ปุ๋ยเคมี
25 เมื่อสัตว์น้ าํ มีอาการผิดปกติ ข้าพเจ้าจะใส่ ยา หรื อ
เคมีภณั ฑ์ เพื่อการรักษาทันที
ข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

ไม่เคย
ปฏิบตั ิ
1

แบบสอบถามความรูกอนเรียน “การพัฒนาอยางยั่งยืน”
จงตอบคําภามตอไปนี้
1. การพัฒนาอยางยั่งยืน หมายถึง

.

2. ปจจัยสําคัญทั้ง 3 ดานนี้ควรจะเปนอยางไร เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
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. ทานคิดวาอะไรเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
.

.
.
.
.

