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แบบรายงานการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความ  

หรือผลงานทางวิชาการ 

 _________________________________ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

  1.1 ชื่อ/นามสกุล  นางสาววุฒิภา  สว่างสุข   อาย ุ 31  ปี        

      ต าแหน่ง        อาจารย์                                                                           .       

      ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท    

 1.2 ที่ท างาน  ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง                       

       โทร     02-310-8321    

 1.3 ชื่อเรื่อง/หลักสูตร (ภาษาไทย) ผลของการใช้โปรแกรมวิชาชีพครูโดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการ

พัฒนาทักษะการ วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 

 (ภาษาอังกฤษ) The effective of research-based teacher education program in 

classroom action research skills for pre-service teach 

       สาขาหลัก       การศึกษา/การเรียนการสอน    

       สาขาย่อย            -      

       สาขาที่เกี่ยวข้อง    -   

       เพื่อ  ประชุม/เสนอบทความ     ศึกษา   ฝึกอบรมและดูงาน  

       แหลง่ให้ทุน      มหาวิทยาลัยรามค าแหง      ประเทศที่ไป  ญี่ปุ่น 

       ระหว่างวันที ่    13 –15  พฤศจิกายน  2561   

       ภายใต้โครงการ       งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ISEP-Fall 2018 (2018 

International Symposium on Education and Psychology - Fall Session)                                                                        

       ของหน่วยงาน         Center for Institutional Research, Tamkang University, Taiwan 

ส่วนที่ 2 บทคัดย่อหรือสรุปย่อของหลักสูตร /เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น (ไม่เกิน 10 บรรทัด) 

 Research-based teacher education (RBTE) program was integrating research into 

instructional practice which was one goal of 21st century education in Thailand. The purpose 

of this study was to implement and evaluate improvement in classroom action research 
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learning achievement and classroom action research skills. The subjects comprised 224  pre-

service teachers (86.6% Female, 13.4% Male) who were in the last academic year in 10 majors 

(63% Social science study, 36% Thai language, 28% Elementary school, 2 4% Mathematics, 

25% Kindergarten, 22% Sciences, 10% English, 8% Art, 5% Computer sciences and 3% Chinese 

language). In the last academic year of pre-service teacher course, they apply the knowledge 

and instruction skills that they learned into the real classroom at schools in one year. This 

study was a quasi-experimental (one group pre-test and post-test design). The research 

instruments were 1) a four-week RBTE program   2) RBTE achievement test of four multiple 

choices 3) classroom action research project evaluation form (classroom action research skills: 

define the problems, reviewing the literature, designing and conducting research). The results 

were analyzed by using statistic mean, standard deviation, t-test for dependent study. The 

research results revealed that: (1) The pre-service teachers who studied with RBTE program 

had post-test score (mean = 7.76, S.D. = 2.07)  of RBTE achievement higher than pre-test score 

(mean = 5.16, S.D. = 1.93) at the statistical level of  0.05 (t = 15.117, sig = .000). (2) Classroom 

action research skills comprised (2.1) define the problems, (2.2) reviewing the literature, (2.3) 

designing and conducting research which were statistically higher than 75% criterion at the .05 

level of significance. 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลที่ได้รับจากการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความหรือผลงานทาง 

วิชาการ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 3.1 วัตถุประสงค์  

 เพ่ือน าเสนอผลงานวิชาการและรับความรู้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิชาการ 

น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 

 3.2 รายละเอียดเกี่ยวกับการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ประชุมและเสนอบทความหรือผลงาน 

ทางวิชาการ 

 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  2018 International Symposium on Education and 

Psychology - Fall Session  หรือ ISEP-Fall 2018 จัดขึ้นที่เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 13-15 

พฤศจิกายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักการศึกษา นักวิชาการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มีการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เสนอผลการวิจัย และสร้างสัมพันธมิตรร่วมกัน โดยวันเปิดงานได้

ร่วมฟังการน าเสนอจาก Keynote speaker คือ Larry Henschen ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
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และคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์กิตติคุณของ McCormick School of 

Engineering แห่ง Northwestern University สหรัฐอเมริกา ผลงานวิจัยของเขามุ่งเน้นเกี่ยวกับการเขียน

โปรแกรม การทดลองน าโปรแกรมไปใช้กับนักศึกษา ใช้กับคน วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับเทคโนโลยี 

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงานจากหลายชาติด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ไต้หวัน มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อเมริกา ประเทศไทย ฯลฯ 

 ส าหรับงานวิจัยที่ข้าพเจ้าได้น าเสนอคือ The effective of research-based teacher education 

program in classroom action research skills for pre-service teach (ผลของการใช้โปรแกรมวิชาชีพ

ครูโดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาทักษะการ วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู) 

โดยเป็นงานวิจัยส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่จะ

ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างรอบด้าน การวิจัยในด้านการศึกษาเริ่มให้มีการปฏิบัติอย่าง

แพร่หลายหลังจากการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2542 ซึ่งมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และต่อมาในปี พ.ศ. 2561 

การอุดมศึกษาได้ก าหนดมาตรฐานผู้ส าเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 

2579) โดยเฉพาะในด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ราชกิจจานุเบกษา, 2561: 19 – 31) ท าให้การวิจัยใน

ชั้นเรียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยและพัฒนามีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู  

เนื่องด้วยการวิจัยในชั้นเรียนเป็นกระบวนการของการสืบเสาะหาความรู้ หรือการส ารวจและประเด็นปัญหาที่

เกิดข้ึนในชั้นเรียน หรือความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆให้เพ่ิมมากข้ึน จนกระทั่งน ามาสู่การพัฒนา

นวัตกรรมดา้นการเรียนการสอน การจัดการเรียนสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่สอดคล้องบริบท ตลอดจนการ

สร้างสรรค์สื่อต่างๆที่ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีการตรวจสอบรวมถึงประเมินผล

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยการวิจัยในชั้นเรียนเป็นไปอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้วิจัยและผู้ที่เข้าร่วมการ

วิจัย (Participants) จากเหตุผลดังกล่าวท าให้นักศึกษาวิชาชีพครูมีการฝึกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเมื่อ

นักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในชั้นเรียนจริงซึ่งเป็น Course ส าหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษาใน

ภาคการศึกษาที่ 2  เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงความรู้และทฤษฎีการวิจัยสู่การ

ปฏิบัติ ซึ่งจะท าให้นักศึกษาวิชาชีพครูเกิดการเรียนรู้การท าวิจัยด้วยการลงมือท าด้วยตนเองและเกิดการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และสนองตอบต่อความต้องการของประชาคมโลก โดยในงานวิจัยนี้เป็นการน าการ

วิจัยในชั้นเรียนมาใช้กับการศึกษาของนักศึกษาวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้น

เรียนเมื่อ Pre-service teachers ออกไปปฏิบัติการสอนจริงในชั้นเรียนและได้ท าการวิจัยในชั้นเรียนร่วมด้วย 

จัดกระบวนการ Research-based teacher education (RBTE) Model วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะการ

วิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครูโดยสามารถอ่านและวิเคราะห์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สามารถระบุปัญหาเพื่อน ามาสร้างสรรค์งานวิจัยในชั้นเรียน ตลอดจนออกแบบและล าดับการด าเนินการวิจัยซึ่ง

นักศึกษาสามารถอ่าน ตีความหมายและวิเคราะห์วรรณกรรม จนสามารถน ามาเรียบเรียงเพ่ือน าเสนอโครงร่าง
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การวิจัยในชั้นเรียนด้วยการระบุปัญหาเพ่ือน ามาสร้างสรรค์งานวิจัยในชั้นเรียน ก าหนดวัตถุประสงค์  ตลอดจน

สามารถออกแบบและล าดับการด าเนินการวิจัยจนในที่สุดสามารถน าโครงร่างการวิจัยได้กล่าวไปสู่การปฏิบัติ

จริง และจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเมื่อนักศึกษาวิชาชีพครูเรียนโปรแกรม RBTE สามารถอ่าน 

ตีความหมายและวิเคราะห์วรรณกรรม จนสามารถน ามาเรียบเรียงเพ่ือน าเสนอโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียนด้วย

การระบุปัญหาเพ่ือน ามาสร้างสรรค์งานวิจัยในชั้นเรียน ก าหนดวัตถุประสงค์  ตลอดจนสามารถออกแบบและ

ล าดับการด าเนินการวิจัยจนในที่สุดสามารถน าโครงร่างการวิจัยได้กล่าวไปสู่การปฏิบัติจริงซึ่งเป็นการติดตาม

และประเมินผลการด าเนินการหลังเสร็จสิ้นโปรแกรม RBTE ซึ่งผลดังกล่าวจะมีผลต่อในการประกอบวิชาชีพใน

อนาคตที่ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งได้จากการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาอย่างจัดการเรียนการ

สอนอย่างเป็นระบบ ในประเทศออสเตรเลียการจัดการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครูได้มีการน า

แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา 

วิทยาศาสตร์โดยจะออกแบบการจัดการเรียนสอนออกเป็น 2 วัฎจักรต่อเนื่องกัน โดยวัฎจักรแรกจะเป็นการ

เรียนรู้ด้วยการสืบค้นข้อมูล และวัฎจักรที่ 2 เป็นการน าผลการวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นไปใช้ใน

การปฏิบัติ แล้วน ามาปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งใช้ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย 4 เดือนเพ่ือให้นักศึกษา

วิชาชีพครูสามารถไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง ผลที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลียท าให้เกิดการปรับปรุงการเรียน

การสอนอย่างต่อเนื่อง (Hine, G., 2013: 155) เช่นเดียวกับ Knight (2012, 79) ที่ได้น ากระบวนการ PDCA 

มาใช้ในแต่ละ Loop ของการปฏิบัติ ซึ่งท าให้ผลที่ได้จากการใช้การวิจัยเป็นฐานสามารถน ามาปรับปรุงปัญหา

ได้ตลอดเวลา ไม่จ าเป็นต้องรอให้เสร็จสิ้นการวิจัยจึงน าผลมาปรับปรุง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อดีของการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคมได้อย่างทันท่วงที 

หากแต่ข้อจ ากัดในงานวิจัยนี้พบว่า นักศึกษาวิชาชีพครูจ าเป็นต้องเรียนวิชาพ้ืนฐานทางด้านการศึกษาการ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย การประเมินและสถิติมาเสียก่อน เนื่องจากการวิจัยเชิงปฎิบัติการนี้เป็นการบูร

ณาการศาสตร์ต่างๆเข้ามาไว้ด้วยกัน ด้วยระยะเวลาจ ากัดเพียง 1 ภาคการศึกษา (4 เดือน) ที่นักศึกษาจะ

พัฒนานวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ระยะเวลาในการเรียนโปรแกรมนี้ 4 สัปดาห์เพื่อให้

นักศึกษาได้เค้าโครงของการวิจัยในชั้นเรียน และเม่ือน าไปสู่การปฎิบัติแล้วนักศึกษาจ าเป็นต้องมีอาจารย์

ประจ าวิชาเฉพาะสาขาเป็นผู้ให้การปรึกษาและให้การสะท้อน (Reflection) ผลงานที่นักศึกษาได้จัดท าข้ึน

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 

 ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการข้าพเจ้าได้รับฟังการน าเสนอของนักวิจัยท่านอ่ืนๆหลายเรื่องด้วยกัน 

โดยจะยกตัวอย่างเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการในไปปฏิบัติงานของข้าพเจ้าไว้ดังต่อไปนี้ 

 1) Play is Hard Work: Using Integrated Play Therapy to Build Social Skills โดย Sharon R 

Thompson ,Kelley B. Ryals ,Kawanza A. Spencer .Mary Sears Taylor และVictoria J. Holloway 
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จาก Troy University น าเสนอเก่ียวกับ การใช้โมเดล Trust Based Relational Intervention (TBRI) โดย

เห็นความส าคัญของการเล่นที่เป็นสื่อในการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กอายุระหว่าง 4 – 6 ขวบ ผู้ท าวิจัย

ได้มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน เด็กที่มีภาวะขาดทักษะทางสังคม อย่างเช่น เด็กออทิสติก เด็ก

สมาธิสั้น และด้วยสื่อเทคโนโลยีต่างๆที่มาดึงความสนใจเด็กออกจากการเข้าสังคม การพัฒนาทักษะทางสังคม

ถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน การปรับตัวเมื่ออยู่ในสังคมใหม่ รู้จักคนใหม่ๆ การเล่น

ร่วมกันจึงดีกว่าการเล่นอย่างโดดเดี่ยว ซึ่ง TRBI เป็นโปรแกรมที่ออกแบบให้มีการบ าบัดด้วยการเล่นของเด็ก

เป็นส าคัญ ผู้วิจัยใช้การเล่นมาใช้กับการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็ก โดยการสร้างห้องปฏิบัติการสร้าง

ทักษะทางสังคมของเด็กขึ้น เพื่อฝึกรวมทั้งเรียนรู้พฤติกรรมก่อนและหลังท ากระบวนการ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็น

เด็กท่ีมีสมาธิสั้น จดจ่อสิ่งใดไม่ได้นาน เด็กออทิสติกและเด็กท่ีมีปัญหาทางสมองในชุมชนฟลอริด้า ทุกคนมี

ประวัติเคยได้รับบาดเจ็บ โดยวิธีการให้เข้าร่วมกลุ่มเล่น 10 ครั้งครั้งละ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ Theraplay เป็น

วิธีการรักษาผ่านการเล่นที่เน้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์ การโต้ตอบและความสนุกสนานผ่อนคลาย การที่เด็กจะมี

ทักษะสังคมที่ดีจะต้องมาจากความไว้วางใจ เชื่อใจ และรู้สึกปลอดภัย ผู้ปกครองจะต้องท าให้สถานการณ์นี้

เกิดข้ึนอย่างเป็นธรรมชาติด้วยการเล่น TBRI เป็นกระบวนการที่ใช้หลักการเข้าถึงเด็กด้วยการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดี เพ่ือตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนของเด็ก ด้วยหลักการส าคัญสามประการคือ การให้

เด็กวางใจรู้สึกปลอดภัย  การควบคุมอารมณ์ตนเอง และความสัมพันธ์ และผลการวิจัยพบว่าเด็กมีทักษะใน

การเข้าสังคมที่ดีขึ้น สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ และวิธีการที่เห็นผลนี้มาจากการที่เด็กเริ่มท่ีจะไว้วางใจ 

สบายใจจึงตอบสนองด้วยพฤติกรรมเชิงบวก 

 2) Study on Improving Students' Understanding of the Semi-submerged Offshore 

Wind Power Generator Using an Experiential Teaching Kit โดย Tso-Chung Sung และคณะผู้วิจัย 

เป็น การศึกษาเพ่ือพัฒนาความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งแบบกึ่งจม

อยู่ใต้น้ าโดยใช้ชุดการสอนเชิงประสบการณ์ โดยผู้วิจัยเป็นผู้ร้างชุดการทดลองเพ่ือส าหรับให้ความรู้กับผู้สนใจ

และนักเรียน โดยครูก็สามารถมายืมไปใช้ในการสอนได้ด้วย โดยชุดการทดลองนี้ ผู้วิจัยตั้งชื่อชุดการสอนว่า 

"Let me stabilize!" เป็นการให้นักเรียนเรียนรู้เครื่องก าเนิดไฟฟ้าพลังลม โดยทดลองสถานการณ์ตามพลังลม

ที่แตกต่างกัน และร่วมกันวิเคราะห์ สังเกต แข่งขันแก้ปัญหา ผลการวิจัยชีชัดว่าการเรียนรู้ในลักษณะนี้ ท าให้

ผู้เรียนเข้าใจเรื่องที่ยาก และท าให้ง่ายขึ้น หลังจากท่ีเข้าร่วมในกิจกรรมนักเรียนส่วนใหญ่สามารถพูดได้ว่าความ

มั่นคงของพ้ืนน้ าที่ลอยอยู่บนผิวน้ านั้นเกี่ยวข้องกับรูปลักษณ์ขนาดและการลอยตัวและศูนย์กลางของแรงโน้ม

ถ่วงของแพลตฟอร์มนั้น จากมุมมองนี้ชุดการสอนเชิงประสบการณ์นั้น ชี้ให้เห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่าง

แท้จริง 
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 3) A Phenomenological Study  on the Smoking Experience of Mothers in Korea โดย 

Hye-Kyo Hong, Kwang-Woong Kim เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ มารดาที่มีประสบการณ์การสูบบุหรี่ใน

ประเทศเกาหลี ผู้วิจัยท าการศึกษาและเก็บข้อมูลจากผู้ที่รับการบริการให้ค าปรึกษา โดยมีการสัมภาษณ์กลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน 4 คน และสัมภาษณ์คนละ 4-5 ครั้ง ใช้หลักการวิเคราะห์ของ Max van Manen (1998) 

ส าหรับประเด็นที่น่าสนใจจากการสัมภาษณ์นั้นสะท้อนให้เห็นประเด็นส าคัญ 10 ประการคือ ประการที่ 1 

พวกเธอจะถูกถามว่า “ท าไมจึงสูบบุหรี่ คุณเป็นแม่นะ”ที่ท าให้เขาเกิดความไม่สบายใจ การที่พวกเธอจะถูกใช้

อารมณ์ตัดสินมากกว่าที่จะมีค าแนะน าให้เธอ ซึ่งบอกว่า “มีอะไรพอที่จะบรรเทาความเครียดนอกเหนือจาก

การสูบบุหรี่หรือไม่” ประการที่ 2 สามีทราบอยู่แล้วว่าเธอสูบบุหรี่ แต่กลับมาเปลี่ยนทัศนคติเอาหลังจาก

แต่งงาน บางคนสามีก็บ่นเธอ และบางคนก็บอกให้เธอเลิก เธอก็ต้องแอบสูบ เธอต้องหลบซ่อนแม้ว่าเรื่องการ

สูบบุหรี่ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมาย ประการที่ 3 เมื่อพวกเขากลายเป็นแม่ ก็จะมีความกังวลจากผู้อ่ืนกับเขา การหา

ซื้อบุหรี่หรือการสูบก็ต้องท าอย่างลับที่สุด ประการที่ 4 พวกเขาเก็บความลับเรื่องบุหรี่เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียกับ

ลูกของเขา เพราะสังคมวิพากษ์วิจารณ์ว่าแม่ที่สูบบุหรี่เป็นแม่ที่ไม่ดี และมันท าให้เขากลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์ 

เพราะเป็นเหมือนบรรทัดฐานของสังคม ประการที่ 5 ผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์พบว่าตนเองติดบุหรี่และทรมานจาก

การเลิก การสูบบุหรี่เริ่มต้นด้วยความอยากลอง จากนั้นก็เริ่มติด ท าให้เกิดความเครียด หงุดหงิดง่าย เขาจะ

เหมือนสัตว์ประหลาดหากไม่ได้ใช้บุหรี่ ประการที่ 6 พวกเขาจะรู้สึกผิดมากกับลูก ตั้งแต่ตอนที่เด็กอยู่ในครรภ์ 

และออกมา ถึงแม้จะยังไม่เคยได้ยินว่าลูกเขาไม่แข็งแรง แต่เขาจะรู้สึกผิดเสมอ ว่ามันต้องกระทบกับลูกเขา 

โดยเฉพาะ ตอนที่เด็กไอ ประการที่ 7 ผู้ให้สัมภาษณ์คิดว่าหากลูกของเขาทราบว่าเขาสูบบุหรี่จะต้องตกใจและ

เสียใจ ท าให้เขาไม่บอกลูก ลูกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุหรี่มากข้ึนว่าเป็นอันตรายจากควัน ซึ่งหากเขาพบว่าแม่

เขาก็สูบด้วย จึงต้องเก็บเป็นความลับ ประการที่ 8 ผู้ให้สัมภาษณ์มีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน บางคนสามารถ

เลิกสูบบุหรี่ในระหว่างตั้งครรภ์ และกลับมาสูบหลังจากนั้น เขารู้สึกว่าบุหรี่เป็นสิ่งที่เขาท าได้ระหว่างที่เขา

เครียด มันเหมือนเป็นที่พักผ่อนให้กับเขา แต่เขาก็ยังกังวลเมื่อมาพบลูกก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อไม่ให้เกิด

ผลกระทบต่อลูก ประการที่ 9 พวกเขามีความคิดได้เองว่าเขาต้องเลิกสูบบุหรี่เพ่ือลูกของเขา ในฐานะที่เขาเป็น 

แม่ เขาต้องการเลิกให้ได้ก่อนที่ลูกจะรู้ว่าเขาสูบ เพราะมันคงเป็นปัญหาในอนาคตให้กับลูกของเขาได้ และ

ประการสุดท้าย พวกเขาต้องการค้นพบตนเอง จากที่ไม่เคยคิดเลิกบุหรี่ จนกระทั่งเขาได้เป็นแม่ เขาพยายาม

เลิกแต่ไม่ส าเร็จและกลับมาสูบใหม่หลังจากคลอด จากประเด็นส าคัญดังกล่าวนั้น ได้มีการวิเคราะห์ว่า ส าหรับ

ผู้ให้สัมภาษณ์เหล่านี้มองบุหรี่เหมือนเป็นเพ่ือนที่ส าคัญของเขาเม่ือเขาเกิดความเครียด แต่เขาก็รู้ว่ามันไม่ดีและ

เป็นโทษต่อตนเองผละผู้อ่ืน สองมุมมองที่แตกต่างและดูเหมือนไม่ยุติธรรมกับพวกเขาเท่าไรนัก คือการที่เขาถูก

มองไม่ดี ซึ่งต่างจากพ่อที่สูบบุหรี่ ที่ไม่ได้ถูกมองและตัดสินในแง่ลบเช่นผู้เป็นแม่ และเขากลายเป็นไม่เห็น

คุณค่าของตนเอง กล่าวโทษตนเอง ขาดความศรัทธาในตนเอง แม้ต้องการที่จะเลิกและพยายามซ้ าๆ แต่ก็ยังถูก

มองไม่ดีเสมอ ผู้วิจัยได้สรุปว่า แท้จริงแล้วความต้องการของแม่เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องแค่สูบบุหรี่ แต่ต้องการความ
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มั่นใจ เพราะเขารู้ดีอยู่แล้วว่าบุหรี่มีโทษ และต้องการจะเลิก อีกทั้งยังรักและเห็นความส าคัญต่อลูก แต่เขายัง

ขาดความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจจากสังคม  

 ข้าพเจ้ายกตัวอย่างงานวิจัยทั้ง 3 เรื่องท่ีได้เข้ารับฟังการน าเสนอ เพราะเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้

ง่าย และเข้าถึงทุกกลุ่มคนได้ อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่อการต่อยอดหรือน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง การ

น าความรู้ที่ได้จาก การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการให้

ความรู้เพิ่มเติมต่อนักศึกษาอีกด้วย 

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

 4.1 ความประทับใจ 

 จากการเข้าร่วมประชุม วิชาการระดับนานาชาติ  ISEP-Fall 2018 (2018 International 

Symposium on Education and Psychology - Fall Session) ท าให้มีโอกาสได้รับฟังข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ทางการศึกษา จิตวิทยา และอ่ืนๆ ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการสอนได้จริง ผู้เข้าร่วมประชุมมี

ความเป็นกันเอง ถึงมากันจากหลากลายประเทศ ท าให้เห็นวัฒนธรรมทางวิชาการของแต่ละชาติ มุมมองของ

การศึกษาท่ีมีความแตกต่างกัน จึงรู้สึกประทับใจที่ทางมหาวิทยาลัยรามค าแหงได้เปิดโอกาสให้อาจารย์ได้

พัฒนาตนเองด้วยการออกไปดูสถานการณ์ภายนอกประเทศบ้าง เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาปัจจุบัน

 4.2 ประโยชน์ที่ได้รับและการประยุกต์ใช้ 

 ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ได้รับประโยชน์ในด้านวิชาการ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสอนที่สามารถ

น ามาบูรณาการใช้ได้กับทุกวิชา เช่นเรื่องของการใช้หลักจิตวิทยาในการพัฒนาทักษะของเด็กที่มีความต้องการ

แตกต่างกัน การเล่นที่พัฒนาทักษะทางสังคม สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการสอนในวิชา CAE3226 ศิลปะ

ส าหรับครูปฐมวัย ความรู้จากงานวิจัยที่ใช้หนังสือนิยายคลาสสิค มาใช้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่าน 

การพูด การเขียนให้ถูกต้องตามหลักการ ส่วนนี้น ามาใช้พัฒนาตนเองในเรื่องของภาษาได้ วิจัยที่ใช้เทคโนโลยี

แอพลิเคชั่นในการฝึกการใช้เทคโนโลยี ติดตามประเมินผลทักษะและความรู้ผู้เรียน เป็นแรงบันดาลใจให้

น ามาใช้บูรณาการให้เข้ากับกลุ่มผู้เรียนรุ่นใหม่ที่สนใจเทคโนโลยี และประยุกต์ใช้ได้กับวิชา CAE 4217 การ

บริการและปฏิบัติการทางศิลปศึกษา เป็นต้น 

  

 4.3 ข้อคิดเห็น 

 การสนับสนุนให้อาจารย์ออกไปน าเสนองานต่างประเทศ เป็นการท าให้เกิดการประเมินตนเองของ

อาจารย์ได้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อไปรับฟังทัศนคติการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ก็ท าให้เราสามารถ
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วิเคราะห์สภาพการสอนของตนเองได้ ว่าควรเป็นอย่างไร พัฒนาได้อย่างไร อย่างในกรประชุมนี้ มีการเปิดกว้าง

ในการรับหัวข้อเข้ามาน าเสนอ ท าให้ข้าพเจ้าเองได้ความรู้ในเรื่องใหม่ หลายๆเรื่อง และตรวจสอบตนเองได้ว่ารู้

หรือไม่รู้อะไร และจะต้องพัฒนาตนเองต่ออย่างไร 

 

 4.4 ข้อเสนอแนะ 

 จากการไปร่วมประชุม ท าให้เห็นทักษะการใช้ภาษาของตนเอง ที่อาจยังต้องพัฒนา เพราะการฟัง

ส าเนียงของคนแต่ละชาตินั้น เป็นการยากที่จะจับประเด็นได้ทั้งหมด ดังนั้นขอเสนอแนะให้ทางมหาวิทยาลัยได้

มีกระบวนการพัฒนาทักษะทางภาษาของบุคลากรต่อไป อาจด้วยการจัดประชุมนานาชาติเพ่ือเปิดโอกาสให้

บุคคลากรได้มีส่วนร่วม และเห็นบรรยากาศมากข้ึน  

        นางสาววุฒิภา สว่างสุข 
                          ผู้รายงาน 
ส่วนที่ 5 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาของเจ้าสังกัด และโครงการที่ด าเนินงานต่อไป   

5.1 ความเห็นของหัวหน้าภาควิชา  

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………                                                                                                                  

         

       (นางสาวเยาวพรรณ ทิมทอง)            

                     หวัหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน  

5.2 ความเห็นของคณบดี  

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 

            (รองศาสตราจารย์นพคุณ  คุณาชีวะ) 
              รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
       และรักษาราชการแทนคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 


