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บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงประเมินเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 2 ข้อ คือ (1) เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา 

ED 712 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2554 และ (2) เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนแหล่งข้อมูลในการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ                
(1) แหล่งข้อมูลประเภทเอกสารและ (2) แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ผู้ให้ข้อมูลทุกคนเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีจ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ (1) แบบบันทึกข้อมูล (2) แบบ
สัมภาษณ์ (3) แบบสอบถาม และ (4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้
ระยะเวลา 6 เดือน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา และการจัดกลุ่มตามประเด็นที่ศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
(1) การประเมินบริบทปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตของการจัดการเรียนการสอนวิชา ED 712                    
ภาคการศึกษาที่ 2/2554 พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกตัวแปร ส าหรับตัวแปรที่ควรน ามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
คือ ด้านปัจจัยน าเข้าได้แก่คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้สอนความพร้อมของ
โครงการสอน แผนการสอน เอกสารประกอบการสอน และการจัดเตรียมส่ือที่ใช้ประกอบการสอน และด้าน
กระบวนการได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอน และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน และ (2) ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนวิชา ED 712 มี 15 ข้อ ได้แก่ ด้านบริบท 3 ข้อ 
ด้านปัจจัยน าเข้า 5 ข้อ ด้านกระบวนการ 4 ข้อ และด้านผลผลิต 3 ข้อโดยสารสนเทศและข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินควรน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงในปีการศึกษา 2555 
 

ค าส าคัญ : สถิติ การบริหารการศึกษา การวิจัยเชิงประเมิน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 

ABSTRACT 
The objectives of this evaluation research were (1) to evaluate teaching and learning in the subject 

“ED712 Advanced Statistics for Research in Educational Administration,” and (2) to give suggestions about the 
development and improvement of teaching and learning in the subject ED712. The source of data were divided 
into two categories; (1) documents and (2) persons selected by purposive selection technique. Four types of 
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research instruments were included; (1) a data record, (2) an interview form, (3) a questionnaire, and (4) an 
observation form. This research spent six months and the researcher himself collected data. The descriptive 
statistics for quantitative data comprised frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation. As for 
qualitative data, content analysis and qualitative theme classification method were used. The significant 
research findings were as follows: (1) The evaluation of context, input, process, and product of teaching and 
learning in the ED712 subject in semester 2/2011 found that all the variables met the acceptable standard. The 
selected variables for better improvement consisted of input factor; lecturers’ doctorates, teaching experiences, 
the readiness of course syllabus, teaching plan and teaching document, and teaching material preparation, and 
process factor; teaching and learning activities, technology use, and interaction between lecturers and students. 
(2) There were 15 suggestions of teaching and learning in the ED712 subject comprising three suggestions for 
context factor, five suggestions for input factor,four suggestions for process factor, andthree suggestions for 
product factor. The evaluation information and those suggestions should be utilized for developing and 
improving this subject in the 2012 academic year.  
 

KEYWORDS : statistics, educational administration, evaluation research, classroom action research 
 

1. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาวิจัย 
วิชา ED 712 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษาเป็นวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาบังคับของ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ให้เหมาะสมกับค าถามวิจัยทางการบริหารการศึกษาได้ โดยนักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนในปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ตามที่ระบุไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรปัจจุบันการสอน
วิชา  ED 712 ใช้เทคนิควิธีการสอนแบบทีม (Team teaching method) (Espinor, 2009; Anderson & Speck, 1998) 
หรือการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative teaching) (Bauwens&Hourcade, 1995) โดยก าหนดให้มีผู้สอน 3 คน 
สอนในหัวข้อที่ต่างกัน แต่ลักษณะของการสอนในวิชา ED 712 ที่ผ่านมาเป็นแบบไม่มีผู้น าทีม (Associate type) 
ซ่ึงผู้สอนแต่ละท่านจะวางแผน ก าหนดกิจกรรม และใช้เทคนิคการสอนที่ต่างกันหลายรูปแบบ  

แม้ว่าการสอนแบบทีมจะมีข้อดีหลายประการ เช่น ผู้สอนแต่ละคนได้แสดงความสามารถในการสอน
อย่างเต็มที่ หรือผู้เรียนได้รู้จักและได้เรียนรู้กับผู้สอนหลายแบบท าให้ไม่เบื่อหน่าย เป็นต้น แต่การสอนวิชา               
ED 712 เป็นการสอนแบบทีมที่ไม่มีผู้น าทีม ท าให้เกิดปัญหาที่ไม่คาดหวัง เช่น ผู้สอนไม่วางแผนร่วมกันท าให้
คุณภาพการสอนลดลง เสียเวลาในการเตรียมการสอนมาก เป็นต้นโดยธรรมชาติวิชาสถิติขั้นสูงมีเนื้อหาที่
ค่อนข้างซับซ้อนและยากต่อการท าความเข้าใจ ดังนั้น ความแตกต่างระหว่างนักศึกษา  เช่น พื้นความรู้เดิม 
สาขาวิชาที่จบระดับปริญญาโทเป็นต้น อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้การเรียนการสอนไม่ได้คุณภาพหรือปัญหา
อื่นๆ เช่น เนื้อหาที่สอนไม่เหมาะสม (อุทุมพร จามรมาน, 2539) การสอนสูตรที่ยุ่งยากซับซ้อนในการวิเคราะห์         
ตัวแปรเชิงพหุ (Multivariate analysis) ในกลุ่มผู้เรียนที่ไม่ใช่วิชาเอก เป็นต้น ก็อาจท าให้การสอนวิชาสถิติขั้นสูง
ขาดประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผล 

จากผลการสัมภาษณ์นักศึกษาพบว่า หลายคนยังไม่เข้าใจแนวคิดของสถิติขั้นสูงแต่ละประเภท ส าหรับ
โมเดลที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา ED 712 คือ โมเดล CIPP (Context-Input-
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Process-Product) ที่เสนอโดย Stufflebeam (1971) เนื่องจากเป็นโมเดลที่ครอบคลุมกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน (ก่อน ระหว่าง และหลังการสอน) และครอบคลุมองค์ประกอบของการประเมินที่ดี คือ มีการประเมิน
ความก้าวหน้า (Formative evaluation) และการประเมินสรุป (Summative evaluation) แม้ว่าโมเดล CIPP จะได้รับ
การปรับปรุง และมีช่ือใหม่เรียกว่า โมเดล CIPIEST (Stufflebeam & Shinkfield, 2007; Stufflebeam, Gulickson & 
Wingate, 2002)โดยขยายการประเมินผลผลิต (Product) ออกเป็นการประเมินผลกระทบ (Impact) ประสิทธิผล 
(Effectiveness) ความยั่งยืน (Sustainability) และการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) แต่เนื่องด้วยข้อจ ากัดของ
ระยะเวลาจึงไม่สามารถประเมินได้ครบทุกองค์ประกอบ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้โมเดล CIPP แบบเดิม  

ในทางปฏิบัติ เมื่อมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนแล้วจ าเป็นจะต้องมีการน าผลการประเมินไป
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป แนวคิดดังกล่าวสอดคล้อง
กับโมเดลการประเมินแบบเน้นการใช้ประโยชน์ (Utilization-Focused Evaluation: UFE) ซ่ึงเสนอโดย Patton 
(1997) จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะประเมินเพื่อเพื่อตัดสินคุณค่า (Value judgment) ของ
การจัดการเรียนการสอนวิชา ED 712 ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นและจะท าให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
หรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้นต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา ED 712 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางการบริหาร
การศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2554 

(2) เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชา ED712 สถิติขั้นสูง
ส าหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 

 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมินโดยผสมผสานระหว่างโมเดล CIPP (Stufflebeam, 1971) และ
โมเดล UFE (Patton, 1997) ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบในการประเมิน การใช้ประโยชน ์

บริบท (C): ตัวแปร 3ตัว 
 

กระบวนการ (P): ตัวแปร 4 ตัว 

ผลผลิต (P):ตัวแปร 3ตัว 

ปัจจัยน าเข้า (I): ตัวแปร 5ตัว 
 

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 

การวางแผนเกี่ยวกับหลักสูตร 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

การวางแผนการสอนปี 2555 

การบริหารจดัการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนวิชา ED 712 
1.การปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา 
2.การบริหารจัดการ 
3.การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
4.การวางแผนการสอนในปี 2555 

 
 

 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation research) โดยผสมผสานระหว่างโมเดล CIPP 

(Stufflebeam, 1971) และโมเดล UFE (Patton, 1997) และใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบผสมผสานระหว่างข้อมูลเชิง
คุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ 

4.1 เป้าหมายของการประเมิน 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งประเมินการเรียนการสอนวิชา วิชา ED 712 ภาคการศึกษาที่ 2/2554 ใน 4 ประเด็น คือ 

บริบท (Context) ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) 
4.2 แหล่งข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการประเมิน 
แหล่งข้อมูลเอกสารได้แก่ เล่มหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา พ .ศ. 2549 

โครงการสอนและแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน ส่วนแหล่งข้อมูลบุคคล ได้แก่ คณบดีวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ จ านวน 1 คน ผู้อ านวยการหลักสูตร จ านวน 1 คน อาจารย์ผู้สอน จ านวน 3 คน และ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา ED 712 ภาคการศึกษาที่ 2/2554 จ านวน 10 คนโดยผู้ให้ข้อมูลทุกคนเป็นผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key informant) ที่ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

4.3 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย  
จ านวน 6 เดือน (กุมภาพันธ-์กรกฎาคม 2555) แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้า 

กระบวนการ และผลผลิต และระยะที่ 2 จัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
  4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  จ านวน 4 ฉบับ โดยพิจารณาตามประเภทของผู้ให้ข้อมูลในการประเมิน ประกอบด้วย (1) แบบบันทึก
ข้อมูล (2) แบบสัมภาษณ์ (3) แบบสอบถาม และ (4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน  
 

ตารางท่ี 1  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจ าแนกตามองค์ประกอบ ตัวแปร และผู้ให้ข้อมูลในการประเมนิ 
องค์ประกอบ ตัวแปร แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล เคร่ืองมือวิจัย เกณฑ์ประเมิน 

1.บริบท 
(Context) 

1.1 ความต้องการจ าเป็นในการเรียนวิชาสถิติ
ขั้นสูงในการศึกษาระดับปริญญาเอก 

คณบด,ี ผอ.หลักสูตร แบบสัมภาษณ์ มีมติเป็นเอกฉันท์  
(น าเสนอข้อมูลในเชิงคุณภาพ) 

1.2 ค าอธิบายรายวิชา ED 712 
 

หลักสูตรฯ (2549), ผู้วิจัย แบบบันทึกข้อมูล หัวข้อในค าอธิบายรายวิชา 
80% สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 

1.3 ความรู้พื้นฐานด้านสถิติของผู้เรียน นักศึกษา แบบสอบถาม   80%เคยเรียนวิชาสถิติพื้นฐาน 
     

2. ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

2.1 จ านวนอาจารย์ผู้สอนในวิชา ED 712 โครงการสอน แบบบันทึกข้อมูล 1 คน    = ไม่เหมาะสม 
2-3 คน = เหมาะสม 
4 คนขึ้นไป=ไม่เหมาะสม (มากเกินไป) 

2.2 คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน โครงการสอน แบบบันทึกข้อมูล 100% จบตรงสาขา/เกี่ยวข้อง 
2.3 ประสบการณ์การสอนของผู้สอน อาจารย์ผู้สอน แบบบันทึกข้อมูล 100% เคยสอนสถิติมาแล้ว 1 ภาคการศึกษา 
2.4 ความพร้อมของโครงการสอน แผนการ
สอน และเอกสารประกอบการสอน 

โครงการสอน,  
แผนการสอน, 
เอกสารประกอบการสอน 

แบบบันทึกข้อมูล โครงการสอน/ แผนการสอน/  
เอกสารประกอบการสอน 
3=มีความสมบูรณ์ 
2=ไม่สมบูรณ์  
1=ไม่มี 

2.5 การจัดเตรียมสื่อท่ีใช้ประกอบการสอน แผนการสอน,  
สื่อการสอน 

แบบบันทึกข้อมูล 3=มีสื่อการสอนครบทุกหัวข้อท่ีสอน 
2=มีสื่อการสอนเฉพาะบางหัวข้อท่ีสอน 



การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจ าปี 2555 วันที ่26 ตุลาคม 2555 
 

906 
 

องค์ประกอบ ตัวแปร แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล เคร่ืองมือวิจัย เกณฑ์ประเมิน 
1=ไม่มีสื่อการสอน 

     

3. กระบวนการ 
(Process) 

3.1 วันและช่วงเวลาในการจัดการเรียนการ
สอนวิชา ED 712 

นักศึกษา แบบสอบถาม 3=วันและช่วงเวลาเหมาะสม 
2=วัน/ช่วงเวลาไม่เหมาะสม 
1=วันและช่วงเวลาไม่เหมาะสม 

3.2 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา แบบสอบถาม 4=กิจกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
3=กิจกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจ แต่
ยังไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
2=กิจกรรมไม่ค่อยหลากหลาย ไม่น่าสนใจ 
แต่สามารถน าไปประยุกตใช้ได้บ้าง 
1=กิจกรรมไม่หลากหลาย ไม่น่าสนใจ และ
ไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

3.3 การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอน นักศึกษา แบบสอบถาม 3=ใช้เทคโนโลยีอย่างหลากหลายเพื่อช่วยใน
การสอน เช่น Projector, facebook, research 
database, statistical package ฯลฯ 
2=ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอนบ้าง แต่
ยังไม่หลากหลาย 
1=ไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอนเลย 

3.4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน นักศึกษา แบบสอบถาม  3.51 จากมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
     

4. ผลผลิต 
(Product) 

4.1ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าเรียนวิชา ED 712 อาจารย์ผู้สอน แบบบันทึกข้อมูล 80%ของเวลาเรียนท้ังหมด (คร้ังท่ี 1-14) 
4.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียน
การสอนวิชา ED 712 

นักศึกษา แบบสอบถาม  3.51 จากมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 

4.3 เกรดของนักศึกษาในวิชา ED 712 ภาค
การศึกษาท่ี 2/2554 

อาจารย์ผู้สอน แบบบันทึกข้อมูล  A- (หรือ 3.70)  

   
  4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการประเมิน ส าหรับ
ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิง
คุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการจัดกลุ่มตามประเด็นที่ศึกษา (Qualitative themes)  
 

5. สรุปผลการวิจัย 
การประเมินบริบทปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ของการจัดการเรียนการสอนวิชา ED 712            

ภาคการศึกษาที่ 2/2554 พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกตัวแปร (ตารางที่ 2) ประกอบด้วย ด้านบริบท จ านวน 3 ตัวแปร            
ด้านปัจจัยน าเข้า จ านวน 5 ตัวแปร ด้านกระบวนการ จ านวน 4 ตัวแปร และด้านผลผลิต จ านวน 3 ตัวแปร  
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ตารางท่ี 2  สรุปผลการประเมนิการจัดการเรียนการสอนวิชา ED712 
องค์ประกอบ ตัวแปร ผลการประเมิน 

1.บริบท 1.1 ความต้องการจ าเป็นในการเรียนวิชาสถิติขั้นสูงใน
การศึกษาระดับปริญญาเอก 

ผ่านเกณฑ์ (มีมติเป็นเอกฉันท์);คณบดีและ ผอ.หลักสูตร Ph.D. (EDA) เห็นพ้องตรงกัน
ว่า การเรียนวิชาสถิติขั้นสูงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงในการศึกษาระดับปริญญาเอก 

1.2 ค าอธิบายรายวิชา ED 712 ผ่านเกณฑ์;ประมาณร้อยละ 90 ท่ีหัวข้อในค าอธิบายรายวิชาสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
แต่หัวข้อท่ีก าหนดในค าอธิบายรายวิชายังเป็นค าท่ีค่อนข้างกว้าง ไม่เจาะลึกในสิ่งท่ีเรียน 

1.3 ความรู้พื้นฐานด้านสถิติของผู้เรียน ผ่านเกณฑ์; นักศึกษา 9 คน (ร้อยละ 90) เคยเรียนวิชาสถิติพื้นฐานมาในระดับปริญญาโท 
   

2. ปัจจัยน าเข้า 2.1 จ านวนอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา ED 712 ผ่านเกณฑ์; รายวิชา ED712 มีผู้สอน 3 คน (1 คนเป็นอาจารย์ประจ า ส่วนอีก 2 คน เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก) 

2.2 คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน ผ่านเกณฑ์; ผู้สอน 2คนจบปริญญาเอกในสาขาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ส่วนอีก 1 คน 
สาขาวิชาการวัดและประเมินผล และมี 1 คน ท่ีจบปริญญาโทในสาขาสถิติประยุกต์ 

2.3 ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน ผ่านเกณฑ์; อาจารย์ผู้สอน 3 คน เคยสอนวิชา ED712 มาแล้วในภาคการศึกษาท่ี 2/2553 
2.4 ความพร้อมของโครงการสอน แผนการสอน และ
เอกสารประกอบการสอน 

ผ่านเกณฑ์ (ได้ 9 คะแนนเต็ม); เอกสารท้ัง 3 ประเภท มีความสมบูรณ์ (1.โครงการสอน 
ได้ 3 คะแนน 2. แผนการสอนได้ 3 คะแนน3. เอกสารประกอบการสอนได้ 3 คะแนน) 

2.5 การจัดเตรียมสื่อท่ีใช้ประกอบการสอน ผ่านเกณฑ์; ทุกหัวข้อมีสื่อการสอนหลัก คือ PowerPoint แต่บางหัวข้ออาจมีเอกสาร
ประกอบเพิ่มเติม เช่น โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล ใบงาน เป็นต้น 

   

3. กระบวนการ 3.1 วันและช่วงเวลาในการจัดการสอนวิชา ED 712 ผ่านเกณฑ์; นักศึกษาทุกคน (ร้อยละ 100) เห็นว่าการเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ และการ
เรียน 3 ชั่วโมงต่อ 1 คร้ังมีความเหมาะสม 

3.2 กิจกรรมการเรียนการสอน ผ่านเกณฑ์ (ได้ 3.44 คะแนน จาก Scoring rubrics 4 ระดับ); นักศึกษาร้อยละ 50 เห็นว่า 
กิจกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง, ร้อยละ 20
เห็นว่า กิจกรรมหลากหลาย น่าสนใจ แต่ยังไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง, ร้อยละ 
20เห็นว่า กิจกรรมไม่ค่อยหลากหลาย ไม่น่าสนใจ แต่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้บ้าง 

3.3 การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอน ผ่านเกณฑ์(ได้ 2.40 คะแนน จาก Scoring rubrics 3 ระดับ); นักศึกษาร้อยละ 60 เห็นว่า 
อาจารย์ผู้สอนใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอนบ้าง แต่ยังไม่หลากหลาย 

3.4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผ่านเกณฑ์ (ได้ 4.30 คะแนน จาก Scoring rubrics 5ระดับ);นักศึกษาร้อยละ 50 เห็นว่า
อาจารย์บรรยาย ถามผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
อย่างกว้างขวาง ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน และผ่านสื่อออนไลน์ 

   

4. ผลผลิต 4.1ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าเรียนวิชา ED 712 ผ่านเกณฑ์; นักศึกษาร้อยละ 90 เข้าห้องเรียนทุกคร้ัง, ร้อยละ 40 เรียนผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต, ร้อยละ 30 ศึกษาด้วยตนเอง 

4.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอน
วิชา ED 712 

ผ่านเกณฑ์; ในภาพรวม คะแนนประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา มีค่าเท่ากับ 3.98 
(ระดับดี)ส่วนด้านท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านคุณลักษณะอาจารย์ 
(4.25) รองมาคือ ด้านการจัดการเรียนการสอน (3.97) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้(3.95) 
และด้านการวัดและประเมินผล(3.76)โดยในทุกด้านอยู่ในระดับดี 

4.3 เกรดของนักศึกษาในวิชา ED 712 ภาค 2/2554 ผ่านเกณฑ์; เกรดเฉลี่ยในวิชา ED799 ส าหรับนักศึกษา จ านวน 11 คน เท่ากับ 3.81 

 
จากตารางที่ 2 ตัวแปรที่ควรน ามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือด้านปัจจัยน าเข้าได้แก่คุณวุฒิของ

อาจารย์ผู้สอนประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้สอนความพร้อมของโครงการสอน แผนการสอน และเอกสาร
ประกอบการสอน และการจัดเตรียมส่ือที่ใช้ประกอบการสอน และ ด้านกระบวนการได้แก่ กิจกรรมการเรียนการ
สอน การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนส าหรับข้อเสนอแนะในการ
จัดการเรียนการสอนวิชา ED 712มีจ านวน 15 ข้อ ได้แก่ ด้านบริบท จ านวน 3 ข้อ ด้านปัจจัยน าเข้า จ านวน 5 ข้อ 
ด้านกระบวนการ จ านวน 4 ข้อ และด้านผลผลิต จ านวน 3 ข้อสรุปได้ดังนี้ 
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1. ด้านบริบท (Context) 
 (1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ควรบรรจุ
วิชาสถิติขั้นสูงไว้ในหลักสูตรและแผนการศึกษา 

(2) ควรปรับค าอธิบายรายวิชา ED 712 ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ให้ทันสมัย ให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าของสถิติและโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล เช่น เพิ่มหัวข้อเกี่ยวกับ LISREL, HLM เป็นต้น 

(3) อาจารย์ผู้สอนควรทบทวนเนื้อหาสถิติพ้ืนฐาน เพื่อปรับพื้นฐานของนักศึกษาให้อยู่ในระดับเดียวกัน 
 2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
 (1) การก าหนดจ านวนอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทและเอกยังคงควรท าตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ จัดให้มีอาจารย์ผู้สอน 3 คนต่อ 1 วิชาโดยให้อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของวิชา  
 (2) การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาช่วยสอน ควรจบปริญญาเอกมาทางสถิติโดยตรงจะท าให้นักศึกษา
ได้เห็นตัวอย่างของการวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านสถิติ 
 (3) ควรส่งอาจารย์ประจ าวิชา ไปอบรมการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพิ่มเติม เนื่องจาก
คุณวุฒิปริญญาเอกที่จบมาไม่ใช่สาขาวิชาทางด้านสถิติโดยตรงแต่เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น  
 (4) ควรมีการประชุมเพื่อวางแผนร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ประจ าวิชา เพื่อ
ก าหนดหัวข้อการสอน และวางแผนการใช้เอกสารประกอบการสอนร่วมกัน 
 (5) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดซ้ือโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็น โดยเฉพาะโปรแกรมที่มีลิขสิทธ์ิ
และเป็นความก้าวหน้าทางสถิติ เช่น LISREL, HLM เป็นต้น 

3. ด้านกระบวนการ (Process) 
(1) ในปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาควรเปิดสอนในวัน

เสาร-์อาทิตย์ต่อไปและควรก าหนดหน่วยกิตในวิชา ED712 เท่ากับจ านวน 3 หน่วยกิตเหมือนเดิม 
(2) ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนทั้ง 3 คน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ ตลอดจนควรให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและทดลองวิเคราะห์ข้อมูลในทุกหัวข้อที่สอน  
 (3) ควรส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนใช้เทคโนโลยีอย่างหลากหลายเพื่อช่วยอ านวยความสะดวก
ในการสอน โดยเฉพาะ ICT และส่ือสังคม (Social media) ต่างๆ  
 (4) ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กันมากขึ้น  
 4. ด้านผลผลิต (Output) 

(1) ควรแนะน าให้นักศึกษาได้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเรียนผ่านส่ือ
ออนไลน์ต่างๆ (eLearning) หรือการศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านต ารา หนังสือ บทความ
ต่างๆ 

(2) ควรประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา ED712 ในทุกภาค
การศึกษา เพื่อให้ทราบ Feedback และควรพิจารณาวิธิการเชิงคุณภาพมาใช้ในการเก็บข้อมูลความพึงพอใจ  

(3) อาจารย์ผู้สอนควรแจ้ง อธิบาย และใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาทราบ 
เข้าใจ และยอมรับในวิธีการวัดและประเมินผลที่น ามาใช้ ตลอดจนวิธีการตัดเกรดที่บริสุทธิ์และยุติธรรม 



การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจ าปี 2555 วันที ่26 ตุลาคม 2555 
 

909 
 

6. อภิปรายผล  
การประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา ED 712 โดยการประยุกต์ใช้โมเดล CIPP และ UFE ร่วมกัน 

ถือว่าเป็นการเลือกโมเดลมาใช้ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากครอบคลุมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และครบ
ตามองค์ประกอบของการประเมินที่ดี โดยเฉพาะท าให้ได้สารสนเทศส าคัญที่น าไปสู่การตัดสินใจในปีการศึกษา 
2555 (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2544; เยาวดี ราชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2544) ส าหรับการอภิปรายผลสรุปได้ดังนี้ 

(1) คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน 
การสอนวิชาสถิติขั้นสูง ควรมีอาจารย์ผู้สอนที่จบปริญญาเอกมาทางด้านสถิติโดยตรง จะท าให้                 

องค์ความรู้ (Body of knowledge) มีความเข้มข้น และนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความแข็งแกร่งทางวิชาการ 
แต่ในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 2 คน จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชา
วิจัยและพัฒนาหลักสูตร แม้ว่าจะมีอาจารย์ 1 คนที่จบปริญญาโทในสาขาวิชาสถิติประยุกต์ก็ตาม ก็ไม่น่าจะ
พอเพียง 

(2) ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน 
ผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนไม่ใช่สาขาวิชาการบริหารการศึกษาโดยตรงการสอนควรใช้กรณีศึกษา

งานวิจัยทางการบริหารการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง อย่างไรก็ตาม นโยบายของ
มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ก าหนดให้มีอาจารย์ผู้สอน 3 คนต่อ 1 วิชา เป็นสิ่งที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดของการ
สอนแบบทีม (Espinor, 2009; Anderson & Speck, 1998; ศรีวิไล พลมณี, 2542)  เพราะท าให้นักศึกษามีโอกาส
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญภายนอก 

(3) ความพร้อมของโครงการสอน แผนการสอน และเอกสารประกอบการสอน 
โครงการสอน แผนการสอน และเอกสารประกอบการสอนค่อนข้างมีความพร้อม แต่ผู้จัดท ายังเป็น

อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าของวิชาเพียงคนเดียว โดยผู้สอน 3 คนไม่มีการประชุม และวางแผนร่วมกัน 
ท าให้การเรียนการสอนในบางหัวข้อขาดความอย่างต่อเนื่อง  จากผลการสัมภาษณ์นักศึกษา พบว่า อาจารย์ผู้สอน
บางท่านยังสอนโดยใช้เวลาส่วนมากไปกับสถิติพื้นฐาน ท าให้นักศึกษาขาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้ความก้าวหน้า
ของสถิติที่งานวิจัยในปัจจุบันนิยมใช้   

(4) การจัดเตรียมสื่อที่ใช้ประกอบการสอน  
ส่ือหลักที่ใช้ประกอบการสอน คือ PowerPoint ข้อดี คือ อาจารย์ไม่เสียเวลาไปกับการเตรียมข้อมูลเพื่อ

สอนมาก และนักศึกษาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ส่ืออื่นๆ เช่น ส่ือออนไลน์ โปรแกรมที่ทันสมัยในการ
วิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้นผู้สอนยังน ามาใช้น้อย ในปีการศึกษา 2555 ควรกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนประยุกต์ใช้ ICT
ให้เป็นประโยชน์ต่อการสอนมากขึ้น และสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (โดดเด่นด้านไอซีที) 

(5) กิจกรรมการเรียนการสอน 
  อาจารยผู้สอนไม่ค่อยมีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซ่ึงเป็นสาระส าคัญที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)และสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องยึดเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ (เอียน สมิธ และอนงค์ วิเศษสุวรรรณ์, 2550; กฤษณา คิดดี, 2547)ดังนั้น การสอนวิชา ED712 ผู้สอนควร
เพิ่มกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติมากขึ้น และได้ทดลองวิเคราะห์ข้อมูลในทุกหัวข้อที่สอน 
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 (6) การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอน 
เทคโนโลยีมีความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ตามที่ระบุไว้ใน “แผนแม่บท

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือการ เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2554-2556” (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554) การสอนวิชา ED712 จ าเป็นต้อง
ส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลากหลาย เช่น e-book, eLearning, social 
media (facebook,twitter ฯลฯ) เป็นต้น รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการสอนเช่น 
visualizer, research database, statistical package (SPSS, LISREL, HLM, Mplus, AMOS ฯลฯ) เป็นต้น 

(7) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 การสร้างบรรยากาศในการเรียนที่ดีหรือการที่ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจะช่วยให้ผู้เรียน
ได้เกิดการเรียนรู้ ที่เกิดจากการเรียนอย่างกระตือรือร้น (Active learning) และรู้ตัว (Self - awareness) (พรนภิส 
ดาราสว่าง, 2555) ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนวิชา ED712 ในปีการศึกษา 2555 ควรส่งเสริมให้มีการสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามีปฏิสัมพันธก์ันมากขึ้น  
 การประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตของการจัดการเรียนการสอนวิชา ED 712 ท า
ให้ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555 โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ 
(Stakeholders) ควรน าผลการประเมินไปวางแผนการด าเนินงานในปีการศึกษา 2555 และมีการติดตามเพื่อน าผล
มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

 (1) ผลการประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ควรน าไปใช้ประกอบการจัดท า
แผนการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในวิชา ED712 ในปีการศึกษา 2555 ต่อไป 

 (2) ควรแจ้งผลการประเมินและข้อเสนอแนะให้กับผู้รับผิดชอบได้รับทราบ (ในแต่ละด้าน และตัวแปร) 
และก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 (1) ควรท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เฉพาะในด้านปัจจัยน าเข้า และด้านกระบวนการ เนื่องจาก

เป็นด้านที่ควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น  
 (2) ไม่ควรก าหนดหัวข้อวิจัยในลักษณะการส ารวจสภาพหรือปัญหา แต่ควรระบุปัญหาให้ชัดเจน และ
หาวิธีการแก้ไขปัญหา เช่น การท าวิจัยเชิงทดลองในหัวข้อเกี่ยวกับการใช้เทคนิคการสอนแบบใหม่ที่ช่วยให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน หรือมีความมุ่งมั่นในการเรียนเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น  
 (3) การท าวิจัยเชิงประเมิน อาจพิจารณาโมเดลการประเมินแบบอื่นๆ นอกจากโมเดล CIPP หรือโมเดล 
UFE เช่น โมเดล CIPIEST เป็นต้น เนื่องจากเป็นโมเดลที่ปรับมาจากโมเดล CIPP และมีความทันสมัยกว่า  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้กรณีศึกษาในรายวิชา 

FIB420 การวิเคราะห์และรายงานการเงิน ในการวิจัยนี้ท าการส ารวจจากนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร ที่ลงทะเบียนเรียนใน FIB420 การวิเคราะห์และรายงานทางการเงิน ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2554 จ านวน 67 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) หลังจากนั้นได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   

ผลการวิจัยด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมการสอนแบบกรณีศึกษาเรื่องงบกระแสเงินสดสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาโดยการสอนแบบกรณีศึกษาจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น ส่วนผลการวิเคราะห์
ความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยการสอนแบบกรณีศึกษา พบว่าผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามมีความความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยการสอนแบบกรณีศึกษาอยู่ในระดับ 
“มาก”  

อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบส ารวจได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ 
เช่น ควรมีการจัดกิจกรรมให้มีเวลามากขึ้น และในหัวข้ออื่นๆ ของวิชานี้ รวมทั้งควรมีการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
กับงบกระแสเงินสดประกอบการสอน 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนการสอน, กรณีศึกษา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, งบกระแสเงินสด 
 

ABSTRACT 
This survey research was proposed to investigate the effect of learning achievement based on case 

study approach in FIB420 Financial Analysis and Reports. The research was also extended to examine students’ 
opinions regarding to the case study approach used in the class.  

After collecting 67 samples from students enrolling FIB420 Financial Analysis and Reports in the 
second semester of B.E. 2554 by questionnaire, a computer package was used to calculate statistics such as 
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percentage, mean, standard deviation. The results of the study display that the participated students clearly 
improve their learning achievement in the type of cash flow statement topic. According to student satisfactions, 
the average level of satisfaction is in “good level”. 

In addition, the participants provide useful suggestions for instructional practices. For example, 
suitable time program should be scheduled, and variety of topics and applied computer programs in cash flow 
statement would enable better understanding of students. 
 
KEYWORDS: Instructional Practice, Case Study, Learning Achievement, Cash Flow Statement 
 

บทน า 
 พันธกิจหลักของอาจารย์ ระดับอุดมศึกษานั้น มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน การท าวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้อาจารย์ส่วนใหญ่ที่สอนในระดับอุดมศึกษา ส าเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิชาต่างๆ ที่ไม่ใช่ครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ และไม่ได้ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การสอนมาก่อน ท า
ให้อาจมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง ทักษะในการจัดการเรียนการสอน หรือ เทคนิควิธีสอนแบบต่างๆ ซ่ึงแนวโน้มของ
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันให้ความส าคัญในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยอาศัยปรัชญาการสอนและทฤษฎีการเรียนรู้ การพัฒนาส่ือประกอบการสอน และการวัดและ
ประเมินผล  
 รายวิชา FIB420 การวิเคราะห์และรายงานทางการเงิน สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะ
บริหารธุรกิจ ก็เป็นอีกรายวิชาหนึ่ง ซ่ึงมีแนวทางของกิจกรรมการเรียนการสอนคล้ายคลึงกับวิชาอื่นๆทั่วไป นั่น
คือ ประกอบไปด้วยการบรรยายในแต่ละหัวข้อของเนื้อหาในบทเรียน การซักถามในห้องเรียน ตลอดจนการท า
แบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน โดยการท าเป็นการบ้านหรือท าในห้องเรียน อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชา FIB420 การวิเคราะห์และรายงานทางการเงิน มีประเด็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
เนื่องจากนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จึงมีความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซ่ึงจากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลและผลการวิจัยที่ผ่านมา 
พบว่าการจัดการเรียนการสอนโดยแบบกรณีศึกษาท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น จึงท าให้ผู้วิจัยมี
ความสนใจที่จะศึกษาผลของการใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษาในรายวิชาดังกล่าว เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาผลของการใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษาในรายวิชา FIB420 การวิเคราะห์และรายงาน

ทางการเงิน 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษาในรายวิชา  FIB420 การ

วิเคราะห์และรายงานทางการเงิน 
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ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. จากการศึกษาการใช้กรณีศึกษาในกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา FIB420 การวิเคราะห์และ

รายงานทางการเงิน ท าให้ผู้สอนทราบถึงหลักการและวิธีการการใช้กรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
2. น าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา FIB420 

การวิเคราะห์และรายงานทางการเงิน 
 

กรอบแนวคิด ทฤษฎี 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติพ.ศ. 2542 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาแห่งชาติระยะที่ 9 ดังกลา่ว กระบวนการวิจัยเกี่ยวข้องทั้งนักเรียน ครูและผู้จัดการ
ศึกษาทุกระดับ จึงจะท าให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง โดยมีเป้าหมายมุ่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักเรียน 
เป็นส าคัญ โดยให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบและยั่งยืน   โดยน าเอากระบวนการวิจัยไป
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง เช่น มีความคิดใหมๆ จัดท าโครงงาน สร้างส่ืออุปกรณ์ส่ิงประดิษฐ์ผลงานที่เกิดจาก
การเรียนรู้หรือสร้างสรรค์ การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน แก้ปัญหา ตรวจสอบความรู้ของตนเอง 
แสวงหาความรู้ใหม่ เกิดการบริโภคนิยมเชิงสร้างสรรค์ครูผู้สอนในฐานะนักการสอน นักพัฒนาหลักสูตร นักวิจัย 
ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้ เรียนเพื่อแก้ ปัญหาและพัฒนาผู้ เรียนให้ เกิดการเรียนรู้ เต็มตามศักยภาพโดยใช้
กระบวนการวิจัยในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาตนเอง โดยท าการวิจัย
ควบคู่กับการพัฒนาการเรียนการสอน โดยท าการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการเรียนรู้ซ่ึงเป็นการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ในแผนการเรียนรู้การหาความรู้หรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อน ามา
ประยุกต์ ใช้กับสถานการณ์ของการเรียนการสอนในช้ันเรียน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนและ
บุคลิกภาพของผู้เรียนให้เป็นไปในแนวทางที่พึงประสงค์ (ชัยยนต์ ชิโนกุล, 2553) 

การใช้กรณีศึกษามีผลต่อความสัมฤทธ์ิผลของการเรียนในครั้งแรกที่ทดลองในภาคการศึกษาที่        
                              ภาคการศึกษาที่ 2/2547 จะยิ่งมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนสูงขึ้นเนื่องจากได้ท าการ
ทดสอบเพียงเรื่องเดียวภายหลังจากจบบทเรียนในสัปดาห์ถัดไป และนอกจากนี้ยังได้ท าการทดลองซ้ าจากกลุ่ม
ตัวอย่างในภาคการศึกษาที่                               คือ ครั้งแรก หลังเรียนจบภาคทฤษฎี และหลังจาก
นั้นได้สอดแทรกด้วยกระบวนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา (วันดี สุขสงวน, 2547) กรณีศึกษานั้นมีความหลากหลาย
แตกต่างกันไปทั้งความยาวและความสลับซับซ้อนของเนื้อเรื่อง บางเรื่องเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมา อีกหลายๆเรื่องก็
เขียนขึ้นมาโดยใช้รูปแบบของการเล่าเรื่อง สร้างเค้าโครงเรื่องผูกเรื่องให้น่าสนใจเป็นกรณีศึกษา ส่วนโครงสร้าง
ของกรณีศึกษาก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการสอน กรณีศึกษาที่เขียนขึ้นมาโดยมีพื้นฐานอยู่บนสถานการณ์จริง 
เป็นเรื่องที่ท าให้เช่ือว่ามีความเป็นไปได้มีสภาพความเป็นจริง มีความน่าเช่ือถือ บางเรื่องเป็นเชิงนวนิยาย
สอดคล้องกับบทเรียน กรณีศึกษาที่ดีที่สุด คือเรื่องที่สามารถปลุกเร้าความรู้สึกนึกคิดและข้อวิพากวิจารณ์ของ
ผู้เรียน ซ่ึงจะน าไปสู่มุมมองที่กว้างไกลในการไขปริศนาลี้ลับ ซ่ึงท าให้การเรียนรู้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและมีความหมาย กรณีศึกษาที่ให้ผลน้อยที่สุด คือเรื่องส้ันๆที่เขียนขึ้นง่ายๆโดยไม่มีจุดเด่นหรือ
ความส าคัญของปัญหาที่จะต้องน ามาวิเคราะห์ หรือวิพากวิจารณ์แต่อย่างใด ปัญหาดังกล่าวมีค าตอบที่แน่ชัดอยู่
แล้ว จึงไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์ในการฝึกสมองเพื่อพยายามหาค าตอบแต่อย่างใด (ทิชาพร หอมหวล, 2541) 
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 เทคนิคการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง เป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝนการเผชิญและแก้ปัญหาโดยไม่
ต้องรอให้เกิดปัญหาจริง ซ่ึงเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ความคิดเห็นของผู้อื่นช่วยให้
ผู้เรียนมีมุมมองที่กว้างขึ้น (ทิศนา แขมมณี, 2534) 

การประเมินผลการเรียนหลังจากการสอนเสร็จส้ินแล้ว เพื่อจะได้ รู้ว่าผลการเรียนของผู้ เรียนก้าวหน้า
ไปอยา่งไร การประเมินผลจึงนิยามว่า เป็นกระบวนการพิจารณาตัดสินที่เป็นระบบครอบคลุม ถึงจุดมุ่งหมายที่ตั้ง
ไว้นั้นคือประเมินดูว่ากิจกรรมที่ท าทั้งหลายเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้เพียงใด (ลวน สายยศ และ อังคณา           
สายยศ, 2538)   

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือส่ิงที่เกิดจากการได้ เรียนรู้ฝึกฝน ในวิชาต่ างๆ ที่ได้ เรียนมาแล้ว ซ่ึง
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดังกล่าวได้มาจากแบบทดสอบวัดผลที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าขึ้น โดยองค์ประกอบที่มี
อิทธิพลตอ่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีหลายองค์ประกอบด้วยกัน ที่ส าคัญแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ   

1. องค์ประกอบด้านปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน   
2. องค์ประกอบด้านตัวนักเรียน  
3. องค์ประกอบด้านคุณภาพการสอนและการบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
ในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนั้นเป็นกระบวนการใดๆ ก็ตามที่จะได้มาซ่ึงขอเท็จจริงเกี่ยวกับ

ปริมาณคุณภาพหรือคุณลักษณะของบุคคลหรือส่ิงของ โดยอาศัยเครื่องมือช่วยในการวัดผล ซ่ึงมักจะออกมาเป็น
ตัวเลข พร้อมทั้งมีหน่วยก ากับนั่นเอง (พัฒธณี  ดวงเนตร, 2552) 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากศึกษาการใช้กรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับดี ในหัวข้อที่น ามาใช้สอนแบบกรณีศึกษา รูปแบบมีความเหมาะสม มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่บรรยาย 
สามารถเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาได้ เข้าใจง่ายและน าไปใช้ได้ เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ ช่วยประหยัดเวลาใน
การศึกษา มีส่วนช่วยเพิ่มผลคะแนนในการเรียนเพิ่มทักษะในการประยุกต์ เป็นเอกสารประกอบการเรียนที่มี
ประโยชน์ ผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาที่บรรยาย ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอด และสามารถตอบข้อซักถาม
ได้ชัดเจนและมีความคิดเห็นในระดับปานกลางในการเพิ่มแรงจูงใจในการรียน (ฐานันดร ปรีดากัญญรัตน์, 2548) 

นอกจากนี้ผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา
ประกอบการเรียนในวิชาบัญชีสรุปได้ว่า การใช้กรณีศึกษามีผลต่อความสัมฤทธ์ิผลของการเรียนวิชาบัญชีสูงขึ้น 
นักศึกษาเกิดความพึงพอใจในการใช้กรณีศึกษา และท าให้ผลการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น สามารถน ามาเป็น
สมมติฐานในการศึกษาวิชาที่ไม่ใช่การบัญชี (วันดี สุขสงวน, 2547) 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้กรณีศึกษาจัดการเรียนการสอน 

 2. สร้างเครื่องมือในการวิจัย ประกอบไปด้วยเครื่องมือ   ป  เภ  ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษา 
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 3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา FIB420 การวิเคราะห์และรายงานทางการเงิน
ก่อนท าการสอนแบบกรณีศึกษาเรื่องงบกระแสเงินสด 
 4. ท าการสอนโดยแบบกรณีศึกษาเรื่องงบกระแสเงินสด 1 คาบ เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง จ านวน 1 ครั้ง 
 5. เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา FIB420 การวิเคราะห์และรายงานทางการเงิน
หลังท าการสอนแบบกรณีศึกษาเรื่องงบกระแสเงินสด 1 อาทิตย์ พร้อมวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
สอนแบบกรณีศึกษา ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ท าการสัมภาษณ์นักศึกษาเพิ่มเติม ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นการประเมินเชิงคุณภาพอีกทางหนึ่ง 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  

7. สรุปผลการวิจัย จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาและผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งอภิปรายผลการวิจัย 
8. ด าเนินการเขียนรายงานการวิจัยและจัดพิมพ์รูปเล่มรายงาน รวมทั้งสรุปผลงานเผยแพร่ 
 

ประชากรและตัวอย่าง 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา FIB420 การวิเคราะห์และรายงานทางการเงิน ภาคการศึกษาที่ 2/2554 

จ านวน 67 คน 
 

เครื่องมือ 
               การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Design)     One Group 
Pre-Test Post-Test Design 
 เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 

1. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิในรายวิชา FIB420 การวิเคราะห์และรายงานทางการเงินจ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษา ในการจัดท า
แบบทดสอบแต่ละฉบับมีข้อทดสอบจ านวนอย่างละ        เป     เ   กต     ต  เ     มีเกณฑ์การให้คะแนน
คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน  

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรม เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการจัดสอนแบบกรณีศึกษาในรายวิชา FIB420 การวิเคราะห์และรายงานทางการเงิน และมีค าถามปลายเปิดให้
ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม โดยแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นเป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า   
                    
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

คะแนนทดสอบก่อนการเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (4-6 คะแนน) แสดงให้เห็นถึงพื้นความรู้
ก่อนการเรียนของนักศึกษาเกี่ยวกับงบกระแสเงินสดอยู่ในระดับปานกลาง โดยนักศึกษามีคะแนนอยู่ที่ระดับ 6 
คะแนนเป็นจ านวนมากที่สุด คือ       คิดเป็นร้อยละ 31 และนักศึกษามีคะแนนอยู่ที่ระดับ        เป็นจ านวน
รองลงมา คือ 13 คน    เป    อยละ 20 
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คะแนนทดสอบหลังการเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี (7-8 คะแนน) แสดงให้เห็นถึงพื้นความรู้หลังการ
เรียนของนักศึกษาเกี่ยวกับงบกระแสเงินสดอยู่ในระดับมาก โดยนักศึกษามีคะแนนอยู่ที่ระดับ 8 คะแนนเป็น
จ านวนมากที่สุด คือ       คิดเป็นร้อยละ 36 และนักศึกษามีคะแนนอยู่ที่ระดับ        เป็นจ านวนรองลงมา 
คือ 20 คน    เป    อยละ 30  
 เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และคะแนนทดสอบหลังการเรียน (Post-
test) พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการเรียนอยู่ที่ 5.66 คะแนนและหลงัการเรียนอยู่ที่ 7.42 คะแนน ตามล าดับ แสดง
ให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้โดยการสอนแบบกรณีศึกษาจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัศึกษาดีขึน้ 

 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการทดสอบก่อนและหลังการเรียน 
 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 
PRETEST 

67 5.6567 3.82919 .46781 

POSTTEST 67 7.4179 3.28057 .40079 

 
จากผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ต่อการสอนแบบ

กรณีศึกษาดังแสดงในตาราง 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้
ต่อการสอนแบบกรณีศึกษาในรายวิชา FIB420 การวิเคราะห์และรายงานทางการเงิน ในระดับ “มาก” โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยในหัวข้อที่ 1 กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเกณฑ์การวัด
และประเมินผลการศึกษาชัดเจนมากที่สุดคือ 4.54 รองลงมาคือหัวข้อที่ 2 วิธีการด าเนินกิจกรรม เวลาที่ใช้ มีความ
เหมาะสมในหัวข้อที่ศึกษา ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ส่วนค่าเฉลี่ยในหัวข้อที่ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ใน
กิจกรรมมีความเหมาะสมในกระบวนการเรียนรู้ต่อการสอนแบบกรณีศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุดคือ 3.66 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบส ารวจ ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนโดย

กรณีศึกษาในรายวิชา FIB420 การวิเคราะห์และรายงานทางการเงิน ผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตาม  วัตถุประสงค์การ
วิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
การวิจัยครั้งนี้  ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จากผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 67 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 79 และเป็นเพศชายจ านวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 21 ในจ านวนนี้มีนักศึกษาช้ันปีที 4 มากที่สุดจ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 88 รองลงมาคือช้ันปี
ที่ 3 จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6 และนักศึกษาตกค้างอื่นๆ จ านวน 4 คน คิดเป็น ร้อยละ 6  

นอกจากนี้นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ท าการศึกษานี้มากกว่า 10 
ครั้งขึ้นไป  
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2.    เปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบ 
เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และคะแนนทดสอบหลังการเรียน (Post-

test) พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการเข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อ งบกระแสเงินสด สูงกว่าก่อนเรียน แสดงให้
เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอนแบบกรณีศึกษาจะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาดีขึ้น 

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้โดยการสอนแบบกรณีศกึษา 
จากผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยการสอน

แบบกรณีศึกษา พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยการสอน
แบบกรณีศึกษาในรายวิชา FIB420 การวิเคราะห์และรายงานทางการเงิน อยู่ในระดับ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.15 โดยมีค่าเฉลี่ยในหัวข้อที่ 1. กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการศึกษาชัดเจนมากที่สุดคือ 4.54 รองลงมาคือหัวข้อที่ 2. วิธีการด าเนินกิจกรรม เวลาที่ใช้ มีความ
เหมาะสมในหัวข้อที่ศึกษา ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ส่วนค่าเฉลี่ยในหัวข้อที่ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ใน
กิจกรรมมีความเหมาะสมในกระบวนการเรียนรู้โดยการสอนแบบกรณีศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุดคือ 3.66 

 

ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลา และทรัพยากร งานวิจัยนี้เป็นเพียงการส ารวจในเบื้องต้นถึงผลสัมฤทธ์ิและ

ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเพียงหัวข้อเดียวในรายวิชา FIB420 การวิเคราะห์และ
รายงานทางการเงิน ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยในประเด็น ความคิดเห็นของการจัดการเรียนการ
สอนในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงลงไปมากกว่าเดิม ตลอดทั้งวิชา เพื่อจะท าให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
กับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการเงินและการธนาคารมากย่ิงขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 รายงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน “ผลของการใช้กรณีศึกษาในรายวิชา FIB420 การวิเคราะห์และ
รายงานทางการเงิน” เพื่อศึกษาผลของการสอนแบบกรณีศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนการวิจัยครั้งนี้จะส าเร็จ
ลุล่วงมิได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคารที่กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
ซ่ึงผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่สนับสนุนให้มีงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขอขอบคุณ ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ซ่ึงคอยให้ความช่วยเหลือในการท า
วิจัยครั้งนี้ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์  
 รายงานวิจัยที่ได้จัดท าขึ้นครั้งนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ จะเป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุง พัฒนาด้านการเรียนการสอน และด้านอื่นๆ ที่จ าเป็น ให้กับสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ที่สนใจทั่วไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงทดลองที่เปรียบเทียบก่อนและหลังการสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล

ของการใช้กรณีศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา MGT351 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนา
องค์การ ในการวิจัยนี้ท าการส ารวจจากนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา  MGT 351 
พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 67 คน โดยเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม หลังจากนั้นได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหา
ค่าสถิติได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อ ภาวะผู้น าในองค์การ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาจะส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น ส่วนผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาอยู่ในระดับ “มาก”  อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบส ารวจได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ เช่น ควรมีการจัดกิจกรรมให้มีเวลามากขึ้นและในหัวข้ออื่นๆของ
วิชานี้ เป็นต้น รวมทั้งควรมีการใช้ส่ือการสอนที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การแสดงบทบาทสมมติและส่ือใหม่ๆ
จากอินเตอร์เน็ต เพื่อประกอบการสอน เป็นต้น 
 
ค าส าคัญ :  การจัดการเรียนการสอน กรณีศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 

ABSTRACT 
This research was proposed to examine the effect of case study approach on learning achievement in 

MGT351 Organization Behavior and Organization Development. The research was also extended to 
investigation on opinions regarding to case study approach used in the class. After collecting 67 samples from 
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students who enrolled MGT351 Organization Behavior and Organization Development in the second semester 
of B.E. 2554 by questionnaire, a computer package was used to calculate statistics such as percentage, mean, 
standard deviation. The results of the study showed that the participated students significantly improve their 
knowledge in the Leadership Management. Regarding to student satisfactions, the average level of satisfaction 
is at the “good level”. The participants also provided useful suggestions for instructional practices. For example, 
appropriate suitable time program should be appointed and variety of topics and tools such as role play and 
internet and would help better understanding of the students. 

 
KEYWORDS: teaching and learning, Case Study, Learning Achievement 
 

บทน า 
 ในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ ท าให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในทาง
การศึกษาก็เช่นกัน ได้มีการคิดค้นเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการศึกษา
ให้ทันสมัยกับสังคมยุคปัจจุบัน  การเรียนการสอนจะประสบผลส าเร็จได้ต้องอาศัยแผนการจัดการเรียนรู้ซ่ึง
ครูผู้สอนได้คัดเลือกให้เหมาะสม การสอนด้วยวีธีการสอนที่หลากหลายจะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายได้ง่ายขึ้น จากประสบการณ์การสอนวิชา MGT351 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ 
ปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้วิจัยได้พบในการเรียนการสอนคือ ปัญหาเกี่ยวกับความสนใจในการเรียนของนักศึกษา และ
ปัญหาในการท างานเป็นกลุ่ม  นอกจากนี้นักศึกษาส่วนใหญ่  ขาดความมั่นใจในตนเอง ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้า
พูด ขาดทักษะในการน าเสนอ ท าให้ผู้เรียนไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ซ่ึงนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญทางด้านการ
เรียนการสอนอยู่เสมอ หากไม่ได้รับการพัฒนา จะส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักศึกษา ดั้งนั้นเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนในช้ันเรียนให้มีประสิทธิภาพ  ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้พบว่าใช้
กรณีศึกษา เป็นวิธีการสอน ซ่ึงช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และมองภาพในการศึกษาได้อย่างชัดเจน ได้รับ
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เบื่อหน่ายท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ไปในทางที่ดีและเป็นวิธีการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ในหมวด 6 
แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22  และมาตรา 24 เน้นการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามความถนัดเต็มศักยภาพ โดยฝึกทักษะ กระบวนการคิด การ
จัดการจากประสบการณ์จริง ให้คิดเป็นท าเป็น รักการอ่าน เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง โดยที่เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
 ส าหรับการเรียนในรายวิชา MGT351 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การนั้นนักศึกษาต้องเข้าใจ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพฤติกรรมในระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์การ เพื่อช่วยคาดการณ์และท านาย
พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้น รวมถึงการควบคุมพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในองค์การ เพื่อลดปัญหาความเครียด ความ
ขัดแย้งและการต่อต้านจากบุคคลในองค์การ รวมทั้งศึกษาเทคนิคการพัฒนาองค์การ เพื่อสร้างประสิทธิภาพ
ทางการจัดการ การเรียนวิชานี้เป็นเรื่องที่กว้างและเป็นวิชาบรรยาย   ซ่ึงนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ยังไม่
เป็นที่น่าพอใจ เพราะไม่มีประสบการณ์จริงในการท างาน ท าให้ไม่สามารถใช้ทฤษฏีที่ได้ศึกษามาในการวิเคราะห์
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ในองค์การธุรกิจได้ จึงมีความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  
จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาเครื่องมือที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน  เช่น การใช้กรณีศึกษาในรายวิชาดังกล่าว 
เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
มุมมองที่กว้างขึ้น เป็นต้น (ทิศนา แขมมณี, 2545) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้กรณีศึกษาในรายวิชาดังกล่าว เพื่อน า
ผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาทั้งในด้านการพัฒนาแนวความคิด ความเข้าใจในเนื้อหา และการ
จัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้กรณีศึกษาในกิจกรรมการ
เรียนการสอน ในรายวิชา MGT351 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชา MGT351 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. จากการศึกษาการใช้กรณีศึกษาในกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา MGT351 พฤติกรรมองค์การ

และการพัฒนาองค์การท าให้ผู้สอนทราบถึงหลักการและวิธีการการใช้กรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 
2. น าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา  

MGT351 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ 
 

กรอบแนวคิด ทฤษฎี 
 ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 การเลือกวิธีสอน จากการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ การจ า และการระลึกได้โดย  Dwyer   (อ้างอิงจาก    
สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์, 2550) พบว่า  

- มนุษย์สามารถเรียนรู้โดยการสัมผัสได้ร้อยละ 10 เรียนรู้โดยการได้ยินร้อยละ 11 เรียนรู้โดยการ
มองเห็นได้ร้อยละ 83 และหากผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้ประสาท
สัมผัสทั้ง 2 ทางคือการได้ยินและการมองเห็น จะมีผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ถึงร้อยละ 94  

- ในด้านความสามารถในการจ า มนุษย์สามารถจ าจากส่ิงที่ได้อ่านร้อยละ 10 จ าจากส่ิงที่ได้ยินร้อยละ 
20 จ าจากส่ิงที่ได้เห็นร้อยละ 30 จ าจากส่ิงที่ได้ยินและได้เห็นร้อยละ 50 จ าจากส่ิงที่ได้พูดร้อยละ 70 และสามารถ
จดจ าได้ถึงร้อยละ 90 จากส่ิงที่ได้พูดและได้ท า  

- ด้านการระลึกได้ พบว่าการสอนโดยวิธี “บอกให้ท า” มีผลต่อการระลึกได้ของผู้เรียนหลังการสอน
แล้ว 3 ช่ัวโมงคิดเป็นร้อยละ 70 ระลึกได้หลังจากการสอนแล้ว 3 วันคิดเป็นร้อยละ 10 การสอนโดยวิธี “แสดงให้
ดู” มีผลต่อการระลึกได้ของผู้เรียนหลังการสอนแล้ว 3 ช่ัวโมงคิดเป็นร้อยละ 72 ระลึกได้หลังจากการสอนแล้ว 3 
วันคิดเป็นร้อยละ 20 และการสอนโดยวิธี “บอกวิธีการและแสดงให้ดู” มีผลต่อการระลึกได้ของผู้เรียนหลังการ
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สอนแล้ว 3 ช่ัวโมงคิดเป็นร้อยละ 85 ระลึกได้หลังจากการสอนแล้ว 3 วันคิดเป็นร้อยละ 65 (สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์, 
2550) 

วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างเป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝนการเผชิญและแก้ปัญหาโดยไม่ต้องรอ
ให้เกิดปัญหาจริงเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ความคิดของผู้อื่นช่วยให้ผู้เรียนมี
มุมมองที่กว้างขึ้น (ทิศนา แขมณี, 2545) 

โดยกรณีศึกษา (Case Study) คือ “เรื่องราวที่มีข้อความบรรยาย” หรือ “เรื่องราวที่ใช้ส าหรับศึกษา” 
(Herried, 1997) ซ่ึงการน ากรณีศึกษาเข้ามาใช้จัดเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่า Problem-based Learning (PBL) 
เป็นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานหรือเป็นวิธีการเรียนรู้ที่เป็นผลมาจากการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่ผู้เรียนท า
การสืบค้นเอง (Barrows and Tamblyn, 1980) ซ่ึงกรณีศึกษาสามารถใช้ได้ทั้งด้านการสอนและการประเมิน (Dori, 
2003) โดยการใช้กรณีศึกษาจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 

ผู้สอนควรแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยและให้เวลาอย่างเพียงพอในการศึกษากรณีตัวอย่างและคิดหาค าตอบ
แล้วจึงร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่มและน าเสนอผลการอภิปรายระหว่างกลุ่มเป็นการแลกเปลี่ยนกันผู้สอนพึง
ตระหนักว่าการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างมิได้มุ่งที่ค าตอบใดค าตอบหนึ่งไม่มีค าตอบที่ถูกหรือผิดอย่างชัดเจน
แน่นอนแต่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นค าตอบและเหตุผลที่หลากหลายซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดที่กว้างขึ้นมอง
ปัญหาในแง่มุมที่หลากหลายขึ้นอันจะช่วยให้การตัดสินใจมีความรอบคอบขึ้นด้วยเหตุนี้การอภิปรายจึงควรมุ่ง
ความสนใจไปที่เหตุผลหรือที่มาของความคิดที่ผู้เรียนใช้ในการแก้ปัญหาเป็นส าคัญโดยมีข้อดีและข้อจ ากัดดังนี้ 

ข้อดี 
1. เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง 
2. เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิด

แก้ปัญหาช่วยให้ผู้เรียนมีมุมมองที่กว้างขึ้น 
3. เป็นวิธีสอนที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้จากกันและกัน 
4. เป็นวิธีการสอนที่ให้ผลดีมากส าหรับกลุ่มผู้เรียนที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลายสาขา 
ข้อจ ากัด 
1. หากกลุ่มผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์ไม่แตกต่างกันการเรียนรู้อาจไม่กว้างเท่าที่ควร เพราะ

ผู้เรียนมักมีมุมมองคล้ายกัน 
2. แม้ปัญหาและสถานการณ์จะใกล้เคียงกับความเป็นจริง แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆกับผู้เรียน ความคิดใน 

การแก้ปัญหาอาจไม่ตรงกับการปฎิบัติจริง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนของการศึกษาไว้ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
2. สร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แผนการเรียนรู้รายวิชาพฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอในของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาใน
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การเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิด 
rating scale 5 ระดับ และตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะ 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  
4. การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลเชิงปริมาณ โดยวิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติทดสอบที (t – test) และสังเคราะห์จากข้อ
ค าถามปลายเปิด  

5. สรุปผลการวิจัย จากข้อมูลทีเ่กบ็รวบรวมมาและผลการวิเคราะหข์้อมูล รวมทั้งอภิปรายผลการวิจัย 
 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา MGT351 พฤติกรรมองค์การและ 
การพัฒนาองค์การ  ภาคการศึกษา  2/2554 จ านวน  67 คน 
 

เครื่องมือ 
เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย 

1. แผนการเรียนรู้รายวิชาพฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ โดยท าการศึกษาจากหลักสูตร 
เอกสารต าราขอบข่ายโครงสร้างเนื้อหาและค าอธิบายรายวิชา  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบบอัตนัย 
3. แบบสอบถามความพึงพอในของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูลตัง้แต่กุมภาพันธ์ 2555 – มีนาคม 2555 โดยมี

ขั้นตอนในการด าเนินการทดลองดังนี ้
1. ท าการประเมินผลก่อนเรียน (pretest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการทดลอง 1 

สัปดาห์และบนัทึกผลคะแนนก่อนเรียน 
2. ด าเนินการทดลองสอน 
3. ท าการประเมินผลหลังเรียน (posttest) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่ึงเปน็ฉบบั

เดียวกันกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน (pretest)  
4. น าคะแนน pretest / posttest มาวิเคราะหท์างสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการวิจัย 
5. ท าการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอน 
โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้ 
1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Arithmetic Mean)  โดยเกณฑ์การแปรผลคะแนนทดสอบ  

ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้  
  10    หมายถึง  คะแนนอยูใ่นระดบั  ดีมาก 
  8-9  หมายถึง  คะแนนอยูใ่นระดบั  ดี 



การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจ าปี 2555 วันที ่26 ตุลาคม 2555 

925 
 

  6-7  หมายถึง  คะแนนอยูใ่นระดบั  ปานกลาง 
  3-5  หมายถึง  คะแนนอยูใ่นระดบั  อ่อน 
       0-2  หมายถึง  คะแนนอยู่ในระดับ  อ่อนมาก 

2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Standard Deviation) 
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมโดยการทดสอบความมี

นัยส าคัญของความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยทั้งสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน โดยใช้สถิติทดสอบที ( t  – test)  
4. การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย          

เลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยเกณฑ์การแปรผลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรยีน
การสอน ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้  
  4.51 – 5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดบั  มากที่สุด 
  3.51 – 4.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดบั  มาก 
  2.51 – 3.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดบั  ปานกลาง 
  1.51 – 2.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดบั  น้อย 
       1.00 – 1.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดบั  น้อยที่สุด 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์จากแบบทดสอบก่อนการเรียน และแบบทดสอบหลังเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาในเรื่องภาวะผู้น า ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้. 

คะแนนทดสอบก่อนการเรียนของนักศึกษา อยู่ในระดบัดี (8-9 คะแนน) จ านวนร้อยละ 8.96และ รอ้ยละ 
1.49ตามล าดบั รวมเป็นร้อยละ 10.45 อยู่ในระดบัปานกลาง (6-7 คะแนน) จ านวนร้อยละ 35.82และ ร้อยละ 16.42
ตามล าดับ รวมเป็นร้อยละ 52.24และอยู่ในระดบัอ่อน (3-5คะแนน) จ านวนร้อยละ 1.49 ร้อยละ 7.49และร้อยละ 
28.36 ตามล าดับ รวมเปน็ร้อยละ 37.31 แสดงให้เหน็ถึงพื้นความรู้ก่อนการเรียนของนักศึกษาทุกช้ันปีที่เกี่ยวกับ
วิชาพฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง 

คะแนนทดสอบหลังการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดบัดีมาก (10 คะแนน) จ านวนร้อยละ 14.93 อยูใ่น
ระดับดี (8-9คะแนน) จ านวนร้อยละ 31.34และ ร้อยละ 17.91ตามล าดับ รวมเป็นร้อยละ 49.25อยู่ในระดับปาน
กลาง (6-7 คะแนน) จ านวนร้อยละ 8.96และ ร้อยละ 22.39 ตามล าดับ รวมเปน็ร้อยละ 31.35และอยู่ในระดบัอ่อน 
(5คะแนน) จ านวนร้อยละ 4.48 แสดงให้เห็นถึงพืน้ความรู้หลังการเรียนของนักศึกษาทุกช้ันปี เกี่ยวกบัวิชา
พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับด ี

เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย 5.91 และคะแนนทดสอบหลัง
การเรียน (Post-test) มีค่าเฉลี่ย 7.94 ความต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช ้t-test จากค่า t Stat ซ่ึงมีค่า |-21.36|= 21.36> 1.96 
(จากค่า t0.975,66) และค่า P = .00< .05 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมมคีวามแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 1 แสดงใหเ้หน็ว่ากระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาจะส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศกึษาดีขึ้น 
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ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบ  t-Test: Paired Two Sample for Means 
  Pre-test Post-test 

Mean 5.91 7.94 
Variance 1.38 1.78 
Observations 67 67 
Pearson Correlation 0.81 

 Hypothesized Mean Difference 0 
 df 66 
 t Stat -21.36 
 P(T<=t) two-tail 0.00 
 t Critical two-tail 2.00 
   

 และผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาดังแสดงในตารางที่ 5 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการ
เรียนรู้โดยการใช้วิธีเรียนแบบกรณีศึกษาในรายวิชา MGT351 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ อยู่ใน
ระดับ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28โดยมีค่าเฉลี่ยในหัวข้อที่ 8โดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษามีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.49รองลงมาคือหัวข้อที่ 3กิจกรรมนี้ท าให้
ผู้เรียนได้รับความรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ส่วนค่าเฉลี่ยในหัวข้อที่ 5
อาจารย์ใช้ค าถามหรือกิจกรรมสนับสนุนที่กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์หรือวิจารณ์อยู่ในระดับน้อยที่สุดคือ 
3.96 

 

ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลา และทรัพยากร งานวิจัยนี้เป็นเพียงการส ารวจในเบื้องต้นถึงผลสัมฤทธ์ิและ
ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเพียงหัวข้อเดียวในรายวิชา  MGT351 พฤติกรรม
องค์การและการพัฒนาองค์การ ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยในประเด็น ความคิดเห็นของการจัดการ
เรียนการสอนในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงลงไปมากกว่าเดิม ตลอดทั้งวิชา และควรมีการศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายขึ้น เช่น ส่ือใหม่ๆจากอินเตอร์เน็ต เป็นต้น เพื่อจะท าให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์กับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการมากย่ิงขึ้น 
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ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ท้ายนี้ผู้วิจัยมอบคุณประโยชน์และความดีอันพึงมีของงานวิจัยช้ินนี้แก่ บิดา-มารดา  ครู 
อาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้กรณีศึกษาในรายวิชา 

รายวิชา IMG462 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมในการวิจัยนี้ท าการส ารวจจากนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรม ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา รายวิชา IMG462 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมในภาคการศึกษาที่ 2            
ปีการศึกษา 2554 จ านวน 16 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็น
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนหลังจากนั้นได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัยด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมในหัวข้อ การใช้ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ประการในการวิเคราะห์ปัญหาทางอุตสาหกรรม มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาจะส่งผลให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้นส่วนผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กระบวนการเรียนรู้โดยกรณีศึกษาอยู่ในระดับ “มาก”  

อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบส ารวจได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ 
เช่น ควรมีการจัดกิจกรรมให้มีเวลามากขึ้นและในหัวข้ออื่นๆ ของวิชานี้ รวมทั้งควรมีการใช้โปรแกรมและเข้าชม
สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ประการประกอบการสอน 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนการสอน กรณีศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ประการ 
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ABSTRACT 
This survey research was proposed to examine the effect of learning achievement based on the case 

study approach in IMG364 Manufacturing Process. The research was also extended to investigation on opinions 
regarding to case study approach used in the class.  

After collecting 16 samples from students who enrolled IMG462 Seminar in Industrial Management 
in the second semester of the 2011 academic year by pre-test and post-test questionnaire, a computer package 
was used to calculate statistics such as percentage, mean, standard deviation. The results of the study show that 
the participated students significantly improve their knowledge in the type of 7 Quality Control Tools topic. 
Regarding to student’s satisfactions, the average level of satisfaction is in “good level”. 

The participants also provide useful suggestions for instructional practices. For example, appropriate 
suitable time program should be appointed, and variety of topics such as applied computer programs and site 
visiting in manufacturing that use 7 Quality Control Tools for solving the problems would help better 
understanding of the students. 
 
KEYWORDS: Instructional Practice, Case Study, Learning Achievement, 7 Quality Control Tools 
 

บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ในหมวด 6 แนวการจัด

การศึกษา มาตรา 22  และมาตรา 24 เน้นการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามความถนัดเต็มศักยภาพ โดยฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการจาก
ประสบการณ์จริง ให้คิดเป็นท าเป็น รักการอ่าน เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง โดยที่เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา IMG462 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชา การจัดการ
อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มีประเด็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก เป็นรายวิชาที่เป็น
การศึกษาเพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ทางวิชาการที่ได้ศึกษาในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม อาทิ การศึกษา
ผลิตภัณฑ์ การเลือกท าเลที่ตั้ง การวางผังภายใน การจัดกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การจัดการสินค้าคง
คลัง การจัดการโซ่อุปทาน  มาสัมมนาวางแผน    วิเคราะห์    ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาในธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ผลิตและบริการ   โดยน าเทคนิคต่าง ๆ ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เข้ามาใช้อย่างเป็นระบบ ซ่ึงนักศึกษามี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เพราะไม่มีประสบการณ์จริงในการท างาน ท าให้ไม่ สามารถใช้
ทฤษฏีที่ได้ศึกษามาในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในธุรกิจอุตสาหกรรมได้ จึงมีความต้องการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนี้ จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาเครื่องมือที่จะใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน ซ่ึงการใช้กรณีตัวอย่างเป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝนการเผชิญและแก้ปัญหาโดยไม่
ต้องรอให้เกิดปัญหาจริงเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ความคิดของผู้อื่นช่วยให้ผู้เรียนมี
มุมมองที่กว้างขึ้น(ทิศนา แขมณี,2534:75-76) ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้กรณีศึกษาในรายวิชาดังกล่าว เพื่อน าผลการวิจัยมา
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ใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาทั้งในด้านการพัฒนาแนวความคิด ความเข้าใจในเนื้อหา และการจัดการเรียนการ
สอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้กรณีศึกษาใน
กิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา IMG462 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม  
  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
รายวิชา IMG462 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
  1. จากการศึกษาการใช้กรณีศึกษาในกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา IMG462 สัมมนาการจัดการ
อุตสาหกรรมท าให้ผู้สอนทราบถึงหลักการและวิธีการการใช้กรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 

2. น าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา IMG462 
สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม 
 

กรอบแนวคิด ทฤษฎี 
 ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 การเลือกวิธีสอน จากการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ การจ า และการระลึกได้โดย Dwyer (อ้างอิงจากสุร
เชษฐเวชชพิทักษ์. 2550) พบว่า  

- มนุษย์สามารถเรียนรู้โดยการสัมผัสได้ร้อยละ 10 เรียนรู้โดยการได้ยินร้อยละ 11 เรียนรู้โดยการ
มองเห็นได้ร้อยละ 83 และหากผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้ประสาท
สัมผัสทั้ง 2 ทางคือการได้ยินและการมองเห็น จะมีผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ถึงร้อยละ 94  

- ในด้านความสามารถในการจ า มนุษย์สามารถจ าจากส่ิงที่ได้อ่านร้อยละ 10 จ าจากส่ิงที่ได้ยินร้อยละ 
20 จ าจากส่ิงที่ได้เห็นร้อยละ 30 จ าจากส่ิงที่ได้ยินและได้เห็นร้อยละ 50 จ าจากส่ิงที่ได้พูดร้อยละ 70 และสามารถ
จดจ าได้ถึงร้อยละ 90 จากส่ิงที่ได้พูดและได้ท า  

- ด้านการระลึกได้ พบว่าการสอนโดยวิธี “บอกให้ท า” มีผลต่อการระลึกได้ของผู้เรียนหลังการสอน
แล้ว 3 ช่ัวโมงคิดเป็นร้อยละ 70 ระลึกได้หลังจากการสอนแล้ว 3 วันคิดเป็นร้อยละ 10 การสอนโดยวิธี “แสดงให้
ดู” มีผลต่อการระลึกได้ของผู้เรียนหลังการสอนแล้ว 3 ช่ัวโมงคิดเป็นร้อยละ 72 ระลึกได้หลังจากการสอนแล้ว 3 
วันคิดเป็นร้อยละ 20 และการสอนโดยวิธี “บอกวิธีการและแสดงให้ดู” มีผลต่อการระลึกได้ของผู้เรียนหลังการ
สอนแล้ว 3 ช่ัวโมงคิดเป็นร้อยละ 85 ระลึกได้หลังจากการสอนแล้ว 3 วันคิดเป็นร้อยละ 65 (สุรเชษฐเวชชพิทักษ์. 
2550) 



การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจ าปี 2555 วันที ่26 ตุลาคม 2555 
 

931 
 

วิธีสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างเป็นวิธีการที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝนการเผชิญและแก้ปัญหาโดยไม่ต้องรอ
ให้เกิดปัญหาจริงเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ความคิดของผู้อื่นช่วยให้ผู้เรียนมี
มุมมองที่กว้างขึ้น (ทิศนา แขมณ,ี2534:75-76) 

โดยกรณีศึกษา (Case Study) คือ “เรื่องราวที่มีข้อความบรรยาย” หรือ “เรื่องราวที่ใช้ส าหรับศึกษา” 
(Herried,1997) ซ่ึงการน ากรณีศึกษาเข้ามาใช้จัดเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เรียกว่า  Problem-based Learning (PBL) 
เป็นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานหรือเป็นวิธีการเรียนรู้ที่เป็นผลมาจากการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ที่ผู้เรียนท า
การสืบค้นเอง (Barrows and Tamblyn, 1980) ซ่ึงกรณีศึกษาสามารถใช้ได้ทั้งด้านการสอนและการประเมิน (Dori, 
2003) โดยการใช้กรณีศึกษาจะช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 

ผู้สอนควรแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยและให้เวลาอย่างเพียงพอในการศึกษากรณีตัวอย่างและคิดหาค าตอบ
แล้วจึงร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่มและน าเสนอผลการอภิปรายระหว่างกลุ่มเป็นการแลกเปลี่ยนกันผู้สอนพึง
ตระหนักว่าการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างมิได้มุ่งที่ค าตอบใดค าตอบหนึ่งไม่มีค าตอบที่ถูกหรือผิดอย่างชั ดเจน
แน่นอนแต่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นค าตอบและเหตุผลที่หลากหลายซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดที่กว้างขึ้นมอง
ปัญหาในแง่มุมที่หลากหลายขึ้นอันจะช่วยให้การตัดสินใจมีความรอบคอบขึ้นด้วยเหตุนี้การอภิปรายจึงควรมุ่ง
ความสนใจไปที่เหตุผลหรือที่มาของความคิดที่ผู้เรียนใช้ในการแก้ปัญหาเป็นส าคัญโดยมีข้อดีและข้อจ ากัดดังนี้ 

ข้อดี 
1. เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง 
2. เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิด

แก้ปัญหาช่วยให้ผู้เรียนมีมุมมองที่กว้างขึ้น 
3. เป็นวิธีสอนที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้จากกันและกัน 
4. เป็นวิธีการสอนที่ให้ผลดีมากส าหรับกลุ่มผู้เรียนที่มีความรู้และประสบการณ์หลากหลายสาขา 
ข้อจ ากัด 
1. หากกลุ่มผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์ไม่แตกต่างกันการเรียนรู้อาจไม่กว้างเท่าที่ ควรเพราะ

ผู้เรียนมักมีมุมมองคล้ายกัน 
2. แม้ปัญหาและสถานการณ์จะใกล้เคียงกับความเป็นจริง แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆกับผู้เรียน ความคิดใน

การแก้ปัญหาอาจไม่ตรงกับการปฎิบัติจริง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนของการศึกษาไว้ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
2. สร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แผนการเรียนรู้รายวิชาสัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอในของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาในการเรียนการ
สอน แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิด rating scale 5 
ระดับ และตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะ 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  
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4. การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลเชิงปริมาณ โดยวิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติทดสอบที (t – test Dependence Sample) 
และสังเคราะห์จากข้อค าถามปลายเปิด  

5. สรุปผลการวิจัย จากข้อมูลทีเ่กบ็รวบรวมมาและผลการวิเคราะหข์้อมูล รวมทั้งอภิปรายผลการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา  IMG462 สัมมนาการจัดการ
อุตสาหกรรม ภาคการศึกษา 2/2554 จ านวน 16 คน 
 เครื่องมือ 

เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 

1. แผนการเรียนรู้รายวิชาสัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม โดยท าการศึกษาจากหลักสูตรเอกสารต ารา
ขอบข่ายโครงสร้างเนื้อหาและค าอธิบายรายวิชา  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบบอัตนัยโดยได้รับการ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความสอดคล้องกับเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. แบบสอบถามความพึงพอในของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอน 

 การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนนิการเก็บรวบรวมข้อมูลตัง้แต่กุมภาพันธ์ 2555 – มีนาคม 2555 โดยมี

ขั้นตอนในการด าเนินการทดลองดังนี ้
1. ท าการประเมินผลก่อนเรียน (pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการทดลอง 1 

สัปดาห์และบนัทึกผลคะแนนก่อนเรียน 
2. ด าเนินการทดลองสอน 
3. ท าการประเมินผลหลังเรียน (post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่ึงเปน็ฉบบั

เดียวกันกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน (pre-test)  
4. น าคะแนน pre-test / post-test มาวิเคราะหท์างสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการวิจัย 
5. ท าการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอน 
โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้มีดังนี้ 
1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มตัวอยา่ง (Sample Arithmetic Mean) โดยเกณฑ์การแปรผลคะแนนทดสอบ 

ใช้หลักเกณฑ ์ดังนี้  
  10    หมายถึง  คะแนนอยูใ่นระดบั  ดีมาก 
  8-9  หมายถึง  คะแนนอยูใ่นระดบั  ดี 
  6-7  หมายถึง  คะแนนอยูใ่นระดบั  ปานกลาง 
  4-5  หมายถึง  คะแนนอยูใ่นระดบั  อ่อน 
 0-3  หมายถึง  คะแนนอยูใ่นระดบั  อ่อนมาก 

2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Standard Deviation) 
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3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมโดยการทดสอบความมี
นัยส าคัญของความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยทั้งสองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกันโดยใช้สถิติทดสอบที (t – test 
Dependence Sample) 

4 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย             
เลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยเกณฑ์การแปรผลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรยีน
การสอน ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้  
  4.51 – 5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดบั  มากที่สุด 
  3.51 – 4.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดบั  มาก 
  2.51 – 3.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดบั  ปานกลาง 
  1.51 – 2.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดบั  น้อย 
  1.00 – 1.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดบั  น้อยที่สุด 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์จากแบบทดสอบก่อนการเรียน และแบบทดสอบหลังเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษา ในเรื่องการใช้ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ 7 ประการในการวิเคราะห์ปัญหาทางอุตสาหกรรม ได้ผลการ
วิเคราะห์ ดังนี้. 

1. คะแนนทดสอบก่อนการเรียนของนักศึกษา อยู่ในระดับดี (8-9)  จ านวนร้อยละ 12.50 และ ร้อยละ 
6.25ตามล าดับ รวมเป็นร้อยละ 18.75 อยู่ในระดับปานกลาง (6-7 คะแนน) จ านวนร้อยละ 31.25 และ ร้อยละ 37.50
ตามล าดับ รวมเป็นร้อยละ 68.75 และอยู่ในระดับอ่อน (4-5)  จ านวนร้อยละ 6.25 และ ร้อยละ 6.25ตามล าดับ รวม
เป็นร้อยละ 12.50 แสดงให้เห็นถึงพื้นความรู้ก่อนการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 เกี่ยวกับการใช้ เครื่องมือควบคุม
คุณภาพ 7 ประการในการวิเคราะห์ปัญหาทางอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 

2. คะแนนทดสอบหลังการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก (10)  จ านวนร้อยละ 6.25 อยู่ในระดับดี 
(8-9)  จ านวนร้อยละ 31.25 และ ร้อยละ 31.25ตามล าดับ รวมเป็นร้อยละ 62.50 อยู่ในระดับปานกลาง (6-7 
คะแนน) จ านวนร้อยละ 12.50 และ ร้อยละ 12.50 ตามล าดับ รวมเป็นร้อยละ 25.00 และอยู่ในระดับอ่อน                    
(5)  จ านวนร้อยละ 6.25 แสดงให้เห็นถึงพื้นความรู้หลังการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 เกี่ยวกับการใช้ เครื่องมือ
ควบคุมคุณภาพ 7 ประการในการวิเคราะห์ปัญหาทางอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี 

3. เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และคะแนนทดสอบหลังการเรียน  
(Post-test) ด้วยการท าสอบ t-test(ตารางที่ 1) จากค่า t Stat ซ่ึงมีค่า |-6.45|= 6.45 > 2.13 (จากค่า t0.975,15) และ               
ค่า P = 1.085E-05 < .05 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาจะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษาดีขึ้น 
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ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบ  t-Test: Paired Two Sample for  

การทดสอบ n    S.D. t Sig 

ก่อนเรียน 16 6.63 1.20 
-6.45 * 0.0000 * 

หลงัเรียน 16 7.88 1.36 
   

และจากผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษา พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหา
ในวิชา IMG462 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรมอยู่ในระดับ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 โดยมีค่าเฉลี่ยใน
หัวข้อกิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาชัดเจนมาก
ที่สุดคือ 4.62 รองลงมาคือหัวข้อวิธีการด าเนินกิจกรรม เวลาที่ใช้ มีความเหมาะสมในหัวข้อที่ศึกษา ซ่ึงมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.61 ส่วนค่าเฉลี่ยในหัวข้อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในกิจกรรมมีความเหมาะสมในกระบวนการเรียนรู้
โดยการใช้กรณีศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุดคือ 3.85 

 
อภิปรายผลจากกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา 

ด้านการก าหนดเนื้อหาของกิจกรรม 
1. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจและพึงพอใจในกิจกรรม มากกว่าการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม

โดยท าให้นักศึกษามีความสามารถในการวิเคราะห์เพิ่มขึ้นและได้เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆจากความคิดของผู้อื่นช่วย
ให้ผู้เรียนมีมุมมองที่กว้างขึ้น (ทิศนา แขมณ,ี2534:75-76) 

2. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในวิธีการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา โดยมีทัศนคติต่อวิธีการ
สอนในทางบวก (อุทัยพรรณ สุดใจ,2544) และเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมในหัวข้ออื่นๆของวิชานี้ด้วย 

ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกิจกรรม 
1. นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทั้ง 7 ประการ ตลอดจนควรมี

การดูงานจากสถานที่จริง ซ่ึงจะท าให้ศึกษาเห็นปัญหาได้ชัดเจนขึ้นตามหลักของ 3 gen คือ ของจริง สถานที่จริง
และเหตุการณ์จริง 

ด้านการวัดและประเมินผล 
1. นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการวัดผลเป็นรายคนมากกว่าการวัดผลด้วยกิจกรรมกลุ่ม เพราะอาจมี

บางคนไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 

ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลา และทรัพยากร งานวิจัยนี้เป็นเพียงการส ารวจในเบื้องต้นถึงผลสัมฤทธ์ิและ
ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเพียงหัวข้อเดียวในรายวิชา IMG462สัมมนาการจัดการ
อุตสาหกรรมดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยในประเด็น ความคิดเห็นของการจัดการเรียนการสอนใน
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หัวข้อที่เฉพาะเจาะจงลงไปมากกว่าเดิม ตลอดทั้งวิชา เพื่อจะท าให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กับการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมมากย่ิงขึ้น 
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THE SYNTHESIS INSTRUCTIONAL MODEL FOR ENHANCING HIGHER 
TEACHER PROFESSIONAL STUDENTS’ ETHICS BY META-ANALYSIS 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนส าหรับเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่
นักศึกษาวิชาชีพครูในระดับอุดมศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมาน กลุ่มตัวอย่างคือรายงานการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจ านวน 15 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบบันทึก  
การอ่านงานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  Chi-square, Mann-Whitney   
U-test, Kruskal-Wallis H test และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลจากการวิเคราะห์อภิมานพบว่ารูปแบบการเรียน        
การสอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครูในระดับอุดมศึกษามีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน (Readiness) ขั้นที่ 2 การให้ข่าวสารข้อมูลหรือ
ความรู้ (Information) ขั้นที่ 3 การฝึกคิดวิเคราะห์วิจารณ์ (Consideration) ขั้นที่ 4  การอภิปรายผลและหาข้อสรุป 
(Discussion) และขั้นที่ 5 การน าไปประยุกต์ใช้ (Application)  
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน  จริยธรรม  การวิเคราะห์อภิมาน 

 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to synthesis the instructional model for enhancing higher Teacher 

Professional students’ ethics by meta-analysis. The samples were 15 research reports that studied about 
developing higher students’ ethics. The instrument was reading recorder. The frequency, means, standard 
deviation, Chi-square, Mann-Whitney U-test, Kruskal-Wallis H test and content analysis were be used for 
analyzing data. The research result found that the instructional model for enhancing higher Teacher 
Professional students’ ethics consisted of five steps: Step 1 preparing the readiness, Step 2 giving information 
the data or knowledge, Step 3 consideration, Step 4 discussion, and Step 5 application   
 
KEYWORDS: Instructional Model,  Ethics,  Meta-Analysis 
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บทน า 
จริยธรรมเป็นแบบแผนของการกระท าที่ถูกต้อง ส่ิงที่เป็นความดี หลักเกณฑ์ มาตรฐาน บรรทัดฐาน และ

คุณค่าที่เกี่ยวข้องกับหลักการประพฤติปฏิบัติอันสืบเนื่องมาจากความนึกคิดที่รู้สึกผิดชอบช่ัวดี รู้ว่าการกระท าใด
ถูกหรือผิด ควรหรือไม่ควรให้เหมาะสมตามกาลเทศะทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม ดังนั้นการปลูกฝังให้บุคคลมี
จริยธรรมจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญและควรตระหนักถึง ซ่ึงการพัฒนาจริยธรรมให้แก่นักศึกษานั้นถือว่าเป็นภารกิจหลัก
อย่างหนึ่งของการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษา  ดังในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
(ฉบับปรับปรุง 2545) ได้ระบุความส าคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้มีจริยธรรม ดังปรากฏในหมวด 1 ความมุ่งหมาย
และหลักการ มาตรา 6 “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข”  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 5) และจากการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาพบว่า นอกจากมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถ และทักษะการ
ปฏิบัติแล้วยังมีจุดเน้นที่ส าคัญคือมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม  และจริยธรรมด้วยเช่นกัน (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2546)  ดังนั้นการหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมาย
ดังกล่าวจึงเป็นภารกิจหลักของสถาบันการศึกษา  

การจัดการเรียนการสอนถือว่าเป็นภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม เพื่อความเป็นพลเมืองดี สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการจัดการเรียนการสอนประการหนึ่งก็คือ
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีจริยธรรมและคุณธรรม และเพื่อให้ได้รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
คือสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะดังที่พึงประสงค์ได้แนวทางหนึ่งก็คือ การพัฒนารูปแบบการเรียน        
การสอนโดยอาศัยการสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย ซ่ึงกระบวนการหนึ่งที่สามารถน ามาสังเคราะห์    
องค์ความรู้จากงานวิจัยแต่ละเรื่องได้ก็คือ การวิเคราะห์อภิมาน (Meta–analysis) (นงลักษณ์  วิรัชชัย, 2542) เพื่อให้
ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนส าหรับเสริมสร้างการเรียนรู้และจริยธรรมให้กับนักศึกษา และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนส าหรับเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่นักศึกษา วิชาชีพครู             

ในระดับอุดมศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมาน 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย 

1.  ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ ทฤษฎีจริยธรรม ทฤษฎีการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของ
รูปแบบการเรียนการสอน เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน บทบาท
ของผู้เรียน รูปแบบการสอน บทบาทของผู้สอน ส่ือการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลการเรียน 
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2.  ตัวแปรปรับ (Moderator Variable) ได้แก่ ระดับการศึกษาของผู้ท าวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล แบบแผนการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ค่าขนาดอิทธิพล (Effect sized: d) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร คืองานวิจัยที่มุ่งเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  โดยคัดเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือเป็นงานวิจัยที่ค้นพบจากฐานข้อมูล ThaiLis และมีค่าสถิติที่สามารถค านวณหา   
ค่าขนาดอิทธิพลได ้ซ่ึงมีจ านวนทั้งหมด 15 เรื่อง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบบันทึกการอ่านงานวิจัยที่ผู้วิจัยพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับตัวแปรที่
ต้องการศึกษา ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยที่ก าหนด โดยผู้วิจัยวิเคราะห์รูปแบบ        
การจัดการเรียนการสอนของงานวิจัยแต่ละเรื่องจากกรอบแนวคิดในการวิจัยและแผนการเรียนการสอนของกลุ่ม
ทดลองทุกแผน และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยตรวจความสมบูรณ์ของแบบบันทึกการอ่านงานวิจัย  ค านวณ  
ค่าขนาดของอิทธิพล (Effect size: d)  

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น ตัวแปรปรับ และค่าขนาดอิทธิพลโดยใช้สถิติ Chi-Square วิเคราะห์               
ความแปรปรวนของค่าขนาดอิทธิพลโดยใช้สถิติ Mann-Whitney U-test ในกรณีที่มีตัวแปรต้นเพียงสองระดับ 
และใช้สถิติ Kruskal–Wallis H test  ในกรณีที่มีตัวแปรต้นตั้งแต่สามระดับขึ้นไป และสังเคราะห์ขั้นตอนและ
รูปแบบ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

 

สรุปผลการวิจัย 
1.  งานวิจัยที่น ามาวิเคราะห์อภิมานส่วนใหญ่ มีลักษณะดังนี้ เป็นงานวิจัยในระดับปริญญาเอก เป็น

งานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นงานวิจัยที่จัดพิมพ์ในปี 2540 ตัวแปรต้นที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็น   
การจัดกิจกรรมและการฝึกอบรม ตัวแปรตามที่ศึกษาคือพฤติกรรมทางจริยธรรม ใช้แบบแผนการวิจัย  One Group 
pre–post test design กลุ่มประชากรที่ศึกษาคือนักศึกษา มีจ านวน 1 กลุ่ม ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบการสุ่มอย่าง
ง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความรู้ทางจริยธรรมคือแบบทดสอบด้านความรู้สึกและการใช้
เหตุผลทางจริยธรรมใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า และพฤติกรรมทางจริยธรรมใช้แบบทดสอบ
สถานการณ์เลือกตอบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ Dependent t-test 

2.  ค่าขนาดอิทธิพลมีค่าต่ าสุด -0.05 มีค่าสูงสุด 3.070 ค่าเฉลี่ย 1.364 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.023 
ตัวแปรปรับที่มีความสัมพันธ์กับค่าขนาดอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ ตัวแปรตามที่ศึกษา 
การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

3.  ตัวแปรต้นที่มีความสัมพันธ์กับค่าขนาดอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่  
3.1  ทฤษฏีจริยธรรม คือทฤษฎีของเพียเจท์ (Piaget) ทฤษฎีของโคห์ลเบอร์ก (Kohlberg) ทฤษฎีการ

เรียนรู้แบบการเสริมแรงหรือการวางเงื่อนไขปฏิบัติการ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ทฤษฎีการกระจ่างค่านิยม 
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ทฤษฎีเกี่ยวกับการก ากับตนเอง ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคม ทฤษฎีการพัฒนาจริยธรรม เชิงพุทธ และ
ทฤษฎีพฤติกรรมทางจริยธรรม  

3.2   ทฤษฎีการเรียนรู้ คือทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม  
3.3   รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน คือเป็นแบบการมองเห็น เช่น การอ่าน การดู 
3.4   บทบาทของผู้เรียนคือ เป็นแบบการรับความรู้โดยการมองเห็น การรับความรู้โดยการฟัง  

และการอภิปรายแสดงความคิดเห็น  
 3.5  รูปแบบการสอนคือ เป็นแบบการใช้กระบวนการทางสังคม การเน้นตามลักษณะเฉพาะ 
ของบุคคล และการเน้นตามแนวคิดตามกลุ่มพฤติกรรมนิยม 
 3.6  บทบาทผู้สอนคือ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้โดยการแสดงให้ดู ถ่ายทอดความรู้โดยการให้ฟัง  
และจัดสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือผู้เรียน 

3.7  ส่ือการเรียนการสอนคือ เป็นทั้งสื่อเพื่อการมองเห็น และส่ือเพื่อการฟัง 
 4.  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียน มีดังนี้ 

4.1  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนด้านพุทธิพิสัยโดยใช้วิธีการสอบถาม การสังเกต และแฟ้ม
สะสมงาน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนด้านจิตพิสัยโดยใช้ทั้งแบบวัด การสอบถาม และการสังเกต  วิธีการ
วัดและประเมินผลการเรียนด้านการปฏิบัติโดยใช้การทดสอบ การสังเกต และแฟ้มสะสมงาน 

4.2  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนด้านความรู้ทางจริยธรรม โดยใช้การทดสอบ  การสอบถาม 
การสังเกต และแฟ้มสะสมงาน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนด้านความรู้สึกทางจริยธรรมโดยใช้การทดสอบ 
การสอบถาม และการสังเกต วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนด้านพฤติกรรมทางจริยธรรมโดยการทดสอบ การ
สอบถาม การสังเกต และแฟ้มสะสมงาน วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนด้านเหตุผลทางจริยธรรมโดยใช้การ
ทดสอบ และการสังเกต 

5.  ผลจากการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมพบว่ามีขั้นตอนที่ส าคัญ       
5 ขั้นตอนดังนี้  ขั้นที่ 1  การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ขั้นที่ 2  การให้ข่าวสารข้อมูล หรือความรู้  ขั้นที่ 3      
การฝึกคิดวิเคราะห์วิจารณ์  ขั้นที่ 4 การอภิปรายผลและหาข้อสรุป  และขั้นที่ 5  การน าไปประยุกต์ใช้ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1.  ผลจากการวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่นักศึกษาวิชาชีพครู

ในระดับอุดมศึกษา ผู้วิจัยสามารถน าองค์ความรู้มาสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนจากทฤษฎีทางจริยธรรม
หลาย ๆ ทฤษฎีรวมกัน เช่น ทฤษฏีจริยธรรมที่ใช้ทั้งทฤษฎีของเพียเจท์  (Piaget) ทฤษฎีของโคห์ลเบอร์ก 
(Kohlberg) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการเสริมแรงหรือการวางเงื่อนไขปฏิบัติการ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ทฤษฎี
การกระจ่างค่านิยม ทฤษฎีเกี่ยวกับการก ากับตนเอง ทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาเชิงสังคม ทฤษฎีการพัฒนา
จริยธรรมเชิงพุทธ และทฤษฎีพฤติกรรมทางจริยธรรม เนื่องจากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนั้นควรน า
จุดเด่นของแต่ละทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทที่ต้องการศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับค ากล่าวของสุรางค์ 
โค้วตระกูล (2547: 36) ที่ว่าในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนั้นควรน าจุดเด่นของทฤษฎีต่าง ๆ มา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้รูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพที่สุด 
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  2.  ทฤษฎีการเรียนรู้นั้นควรเน้นทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรู้นี้มีความ
เชื่อว่าทุกคนมีธรรมชาติภายในที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การเรียนรู้เกิดจากการที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ หรือกระท า ผู้สอนมี
หน้าที่จัดส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของส่ิงเร้าที่
เป็นปัญหากับสิ่งเร้าที่ตนก าลังเผชิญอยู่ ผลของการเรียนรู้เป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม   ยอมรับ
ว่าในกระบวนการเรียนรู้ส่ิงเร้าที่ส าคัญคือส่ิงเร้าที่ผู้เรียนรับรู้  และการรับรู้เป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้            
การเรียนรู้ไม่จ าเป็นต้องเริ่มด้วยการลองผิดลองถูกเสมอไป  ผู้เรียนอาจเกิดการหยั่งรู้ (Insight) ในการแก้ปัญหา
และแก้ปัญหาได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการเสริมแรง (สุรางค์  โค้วตระกูล, 2548: 149-164; Dembo, 1994: 86-141)     
ซ่ึงทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม จึงมีความสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนเน้นการปฏิบัติและ     
รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอน บทบาทของผู้เรียนเป็นการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มและรับการถ่ายทอดความรู้      
จากผู้สอน รูปแบบการสอนเน้นเป็นการให้ข่าวสารข้อมูล และใช้กระบวนการทางสังคม บทบาทของผู้สอนเป็น   
ผู้ถ่ายทอดความรู้โดยการให้ผู้เรียนได้ฟัง และจัดสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือผู้เรียน ส่วนส่ือการเรียนการสอน
เป็นสื่อเพื่อการฟังและเพื่อการลงมือปฏิบัติ 

3.  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายวิธีตามตัวแปรที่ต้องการ
วัด คือ ด้านพุทธิพิสัยใช้การสอบถาม การสังเกต และแฟ้มสะสมงาน  ด้านจิตพิสัยใช้การวัด การสอบถาม และ  
การสังเกต ด้านการปฏิบัติใช้การทดสอบ การสังเกต และแฟ้มสะสมงาน ด้านความรู้ทางจริยธรรมใช้การทดสอบ 
การสอบถาม การสังเกต และแฟ้มสะสมงาน  ด้านความรู้สึกทางจริยธรรมใช้การทดสอบ การสอบถาม และ      
การสังเกต ด้านพฤติกรรมทางจริยธรรมใช้การทดสอบ การสอบถาม การสังเกต และแฟ้มสะสมงาน  ด้านเหตุผล
ทางจริยธรรมใช้การทดสอบ และการสังเกต ซ่ึงจากแนวคิดดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในด้าน การวัดและประเมินผล
การเรียนนั้นมีความสอดคล้องกับการประเมินผลตามสภาพจริง (บุญเชิด  ภิญโญอนันต-พงษ์, 2544: 126–127) ที่
สามารถสรุปได้ว่า การประเมินผลการเรียนควรยึดหลักการของการประเมินผลเพื่อการค้นหา  และการพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย 
 4.  ส าหรับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นพบว่ามี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเกิดการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มมนุษยนิยมที่กล่าวว่าผู้เรียนจะต้องได้รับการตอบสนองความต้องการ   
ขั้นพื้นฐานทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ ก่อนจึงจะพร้อมที่จะพัฒนาในขั้นอื่น  ๆ ต่อไป (สุรางค์  โค้วตระกูล, 2548: 
132-223; Dembo, 1994: 200-230)  

ขั้นที่ 2  การให้ข่าวสารข้อมูล หรือความรู้ ในขั้นตอนนี้เป็นการให้ความรู้โดยผู้สอนมีบทบาท 
เป็นผู้ถ่ายทอดเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจก่อน ซ่ึงมีความสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม
พฤติกรรมนิยมที่บทบาทการสอนนั้นอยู่ที่ผู้สอน และยังสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยมที่ว่าผู้สอน
มีบทบาทหน้าที่ในการจัดสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือให้ผู้เรียนได้ เกิดการเรียนรู้ (สุรางค์  โค้วตระกูล, 2548: 
135, 223; Dembo, 1994: 38–82)   
 ขั้นที่ 3  การฝึกคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ในขั้นตอนนี้เป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์
วิจารณ์เพื่อแก้ปัญหา หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ตามทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มปัญญานิยม เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรู้นี้มี
ความเช่ือว่าทุกคนมีธรรมชาติภายในที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  การเรียนรู้เกิดจากการที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ  หรือกระท า 
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ผู้สอนมีหน้าที่จัดส่ิงแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์ของ  
ส่ิงเร้าที่เป็นปัญหากับส่ิงเร้าที่ตนก าลังเผชิญอยู่ ผลของการเรียนรู้เป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กับส่ิงแวดล้อม  
(สุรางค์  โค้วตระกูล, 2548: 149-164; Dembo, 1994: 86-141)  

ขั้นที่ 4  การอภิปรายผลและหาข้อสรุป ขั้นตอนนี้เป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนได้รวมกลุ่มกันเพื่อให้เกิด             
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซ่ึงกันและกันตามแนวคิดของการจัดการองค์ความรู้  (Knowledge Management)       
(วิจารณ์  พานิช, 2547)  
 ขั้นที่ 5  การน าไปประยุกต์ใช้ ขั้นตอนนี้เป็นการให้ผู้เรียนได้น าประสบการณ์เรียนรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ซ่ึงนับว่าเป็นเป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ Corno and 
Jackson (1996: 243–245) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการวิจัยครั้งนี้ท าให้ได้รูปแบบการเรียนการสอนส าหรับเสริมสร้างจริยธรรมส าหรับนักศึกษา
วิชาชีพครูในระดับอุดมศึกษาซ่ึงเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีแนวคิดมาจากการวิจัยเชิงทฤษฎีเท่านั้น ดังนั้น
จึงควรน ารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ โดยใช้
กระบวนการวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หรือ    
การวิจัยเชิงทดลอง เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนนี้ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดจากการใช้เอกสารประกอบการสอน          
รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ (BUS 400) 

LEARNING ACHIEVEMENT RESULTING FROM UTILIZATION OF THE 
TEACHING HANDOUT IN A BUSINESS ETHICS COURSE (BUS 400) 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตราพร ลีละวัฒน์ 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดจากการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชา จริยธรรมทาง

ธุรกิจ (BUS 400) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ใช้เอกสารประกอบการสอน 
2) ศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอน 3) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการใช้เอกสาร
ประกอบการสอน 4) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้ใช้เอกสารประกอบการสอน และ5) ศึกษาทัศนะที่มีต่อ
จริยธรรมทางธุรกิจของนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2/2552 ระยะเวลาในการวิจัย 1 ภาคการศึกษา การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อหาระดับคุณภาพของคะแนนทดสอบย่อย  คะแนนสอบ
กลางภาค คะแนนสอบปลายภาค และ ทัศนคติของนักศึกษา   การหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนตาม
เกณฑ์ โดยใช้สูตร E1/E2 และ การหาค่าดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index) การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
จริยธรรมทางธุรกิจใช้สถิติทดสอบที แบบ t – test dependent sample group     
 สรุปผลดังนี ้ การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 ตัวแรก   E1  การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 ตวัหลงั 
E2 ของเอกสารประกอบการสอนเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจ (BUS 400) มีประสิทธิภาพ 85.11/82.62 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 80/80  ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการใช้เอกสารประกอบการสอนมีค่าเท่ากับ 
0.79 ซ่ึงแสดงว่านักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการสอนเพิ่มขึ้น
จากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนร้อยละ 79.00  ระดบัทศันคตติ่อการเรียนการสอนรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ  
(BUS400) ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ทัศนคติต่อจริยธรรมทางธุรกิจหลังเรียน
รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ (BUS400) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ :  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน จริยธรรมทางธุรกิจ เอกสารประกอบการสอน 
 

ABSTRACT 
 The purpose of the study was to utilize of the teaching handout of a course namely Business Ethics 
(BUS 400) on 1) the effectiveness on learning of the students 2) the effectiveness of the teaching handout 3) the 
efficiency index of the teaching handout 4) the attitude of the students to the utilization of the teaching handout 
and 5) the attitude of the students to Business Ethics as a whole in semester 2/2552.  The study was to analyze 
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the average of the standard deviation of tests scores, final examination scores and the attitude of the students to 
the teaching handout itself.  The result revealed that the effectiveness of the teaching handout by using E1/E2 
also the efficiency index and the comparison were analyzed by t-test of dependent sample groups. 
 The result of the study found that the effectiveness of first 80 E1 and the other   80 E2 of the teaching 
handout of Business Ethics (Bus 400) efficiency was 85.11/82.62 which was higher than the preset standard at 
80/80 and the efficiency index was 0.79.  The result shown that the students in the sample class increased in 
learning the scores were 79.00 %. The attitude on learning the business ethics class average was in a good level.  
Moreover, it also showed that the attitude of the students on business ethics after learning this course was 
significantly higher than before learning this course at .01 levels. 
 
Key word  : learning result /utilization of handout teaching /business ethics 
 

1. บทน า 
 ส่ือการเรียนการสอนหมายถึงวัสดุอุปกรณ์และวิธีการใช้ที่เป็นส่ือให้ผู้สอนส่งหรือถ่ายทอดไปยังผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ 2525:95-96) ปัจจัยอย่างหนึ่งที่จัดให้มีการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพต้องใช้ส่ือที่มีคุณภาพ มีให้เลือกใช้หลากหลาย ทั้งส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ืออิเลคทรอนิคส์ ส่ือการ
เรียนการสอน มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตร และ จึงจ าเป็นต้อง ได้รับการพัฒนาที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
ส่ิงแวดล้อมของสังคมโดยค านึงถึงการแก้ปัญหา การพัฒนาประสิทธิภาพของการเรียนการสอน และมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นรายวิชาหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะทางธุรกิจ  ซ่ึงได้มีการบรรจุไว้ใน
หลักสูตรในระดับอุดมศึกษา  และมีแนวทางของกิจกรรมการเรียนการสอนคล้ายคลึงกันกับในรายวิชาอื่นทั่วๆไป 
นั่นคือ จะประกอบไปด้วยการบรรยายในแต่ละหัวข้อของเนื้อหาในบทเรียน  การ ซักถามในช้ันเรียน  ตลอดจน
การท าแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบทเรียน ในส่วนของเอกสารประกอบการสอนที่ผู้วิจัยได้ใช้ก่อนหน้านี้ คือการใช้
ส่ือ PowerPoint ประกอบเนื้อหาทุกบทเรียน ให้นักศึกษาอ่านต าราหลัก และต ารารองเองโดยผู้สอนเขียนแจ้งไว้
ในโครงการสอน แต่ปรากฏว่านักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ศึกษาเนื้อหาจากทั้งต าราหลัก และต ารารอง เพราะ
นักศึกษาส่วนใหญ่ทบทวนความรู้จากเอกสารส่ิงพิมพ์ PowerPoint ประกอบเนื้อหาทุกบทเรียน ซ่ึงนับว่าไม่
พอเพียงต่อการเรียนในระดับอุดมศึกษา ส่งผลให้นักศึกษาท าแบบทดสอบกลางภาค และแบบทดสอบปลายภาค
ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นผู้สอนรายวิชานี้จึงร่วมกันเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนขึ้นมาจ านวน 1 เล่ม มีเนื้อหา
ค่อนข้างครบถ้วน  
 จากที่ผู้วิจัยเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนร่วมในการเรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ  ได้
ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษาผลการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ (BUS 
400) ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ตลอดจนความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อ
การเรียนการสอนรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ และการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 
(BUS 400)  
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ที่ใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชา จริยธรรมทาง

ธุรกิจ (BUS 400) 
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการสอนรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ (BUS 400) 

         2.3 เพื่อศึกษาค่าดัชนปีระสิทธิผล (E.I.) ของการใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่อง จริยธรรมทางธุรกิจ 
(BUS 400) 

2.4 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้ใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชา  จริยธรรมทางธุรกิจ 
(BUS 400) 

2.5 เพื่อศึกษาทัศนะที่มีต่อจริยธรรมทางธุรกิจของนักศึกษา 
          

3.  สมมุติฐานการวิจัย 
3.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจที่ใช้เอกสารประกอบการสอนผ่านเกณฑ์ที่

ก าหนดร้อยละ 60 
3.2 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ (BUS 400) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
3.3 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้ใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ (BUS 400) 

อยู่ในระดับดี 
3.4 ทัศนะที่มีต่อจริยธรรมทางธุรกิจของนักศึกษาโดยรวมเพิ่มขึ้น 

 
4. แนวคิดทฤษฎี 

ความหมายของเอกสารประกอบการสอน 
 เอกสารประกอบการสอน หมายถึง  เอกสารที่บอกเทคนิคการแก้ปัญหาการเรียนการสอนเฉพาะเรื่อง
หรือเฉพาะจุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ครูหรือนักเรียนไว้ใช้ประกอบการเรียนการสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งตาม
หลักสูตรที่ใช้ในสถานศึกษาที่จะต้องมีหัวข้อเนื้อหาครอบคลุมและครบถ้วนตามรายละเอียดของวิชาที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 รายวิชา (กรมวิชาการ.2533:91) และเอกสารต่างๆที่น ามาใช้ประกอบการเรียนการสอน
ทุกระดับ ซ่ึงประกอบด้วยเนื้อหาแผนการสอน ส่ือ ประเมินผล ใช้เป็นแนวทางการเรียนการสอน 1 รายวิชา 
(นภาลัย สุวรรณธาดา.2533:116) 

        ประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอน 
 พิสันต์ ด่านไพบูลย์.(2539:19) กล่าวถึงประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอนว่า ท าให้ผู้ท าได้

ท าการศึกษาหลักสูตรอย่างละเอียด เช่น หลักการของหลักสูตรและค าอธิบายรายวิชาของวิชานั้นๆ  เพื่อก าหนด
ขอบเขตของเนื้อหาและวัตถุประสงค์รายวิชาที่จะจัดท าเอกสารประกอบการสอนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรและท าให้ผู้ท าได้ฝึกฝนการค้นคว้าแหล่งวิชาการต่างๆตลอดจนการท าเชิงอรรถ บรรณานุกรม อ้างอิง 
เพื่อให้เอกสารประกอบการสอนมีความสมบูรณ์ หรือส าหรับผู้สนใจศึกษารายละเอียด 
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  ผลการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ชาญชัย ทองประสิทธิ์.(2546:51-56) วิจัยเพื่อหาและสร้างประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง ระบบสตาร์ท
รถยนต์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผลปรากฏว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.19/81.23 เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
 สมศักดิ์ ประชุมชนะ.(2542:43-44) วิจัยเรื่องการสร้างเอกสารประกอบการสอน รายวิชา ส.031 การ
ปกครองของไทยเรื่องรัฐธรรมนูญไทย ส าหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบ การสอน นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.5 
 รัตนา  เกิดนาวี. 2542 วิจัยเรื่องการสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ การเรียนการสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 เล่ม ผลการวิจัยพบว่า เอกสาร
ประกอบการสอนมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 75/75 เล่มที่หนึ่งมีประสิทธิภาพอยู่ที่ 82.21/75.54   
เล่มที่สอง มีประสิทธิภาพอยู่ที่ 84.02/76.77 และ เล่มที่สาม มีประสิทธิภาพอยู่ที่ 89.98/78.24  
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเอกสารประกอบการสอนในการพัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาพอสรุปได้ว่า  เอกสารประกอบการสอนเป็นคู่มือด้านการสอนได้เป็น
อย่างดี  เพราะท าให้นักเรียนนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามความมุ่งหมายของหลักสูตร  

           
5.  ระเบียบวิธีวิจัย 

5.1 กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจของมหาวิทยาลัยศรีปทุมใน  
ภาคการศึกษาที่ 2/2552 จ านวน 70 คน  
  5.2 เอกสารประกอบการสอน อาจารย์ผู้สอนเป็นหนึ่งในผู้เรียบเรียงเนื้อหาของเอกสารปรกอบการสอน
ซ่ึงมีครบทุกหัวข้อการสอนประจ าทุกหน่วยการสอนครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 14  
  5.3 เนื้อหาของการวิจัย   การศึกษาในรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ (BUS 400)  จ านวน 3 หน่วยกิต ใน
หมวดวิชาเฉพาะทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วยเนื้อหาการสอนจ านวน 14 หัวข้อ ประกอบด้วย                 
1. ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ 2. หลักจริยธรรมตะวันตกและแนวทางการตัดสินใจ 3. จริยธรรม
ตามแนวคิดจริยธรรมตะวันออก 4. การเสริมสร้างจริยธรรมองค์กรทางธุรกิจ 5. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทางธุรกิจ 6. จริยธรรมของผูบ้ริหาร 7. จริยธรรมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพนักงานลูกจ้าง 8. จริยธรรมธุรกิจของ
พนักงานลูกจ้างที่มีต่อองค์กรทางธุรกิจและหน่วยงาน 9. จริยธรรมธุรกิจที่มีต่อผูบ้ริโภค 10. จริยธรรมธุรกิจต่อ
สังคม เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม 11. จริยธรรมของผูป้ระกอบธุรกิจระหว่างประเทศ 12. ธรรมาภิบาลและ
บรรษทัภิบาล 13. ปัญหาจริยธรรมธุรกิจ  กรณีศึกษาจริยธรรมทางธุรกิจ และ 14. เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
       5.4 ระยะเวลา ภาคการศึกษาที่ 2/2552 (เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2553) 
       5.5 ตัวแปรในการวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ คือ การใช้เอกสารประกอบการสอนและ ตัวแปรตาม 
มี 3 ตัว ซ่ึงได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน และทัศนคติต่อจริยธรรมทาง
ธุรกิจ 
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6. ผลการศึกษา  
การวิจัยสรุปผลดังนี้         
 

ตาราง 1   แสดงจ านวนและร้อยละของนักศกึษาที่สอบผ่านเกณฑ์ในระหว่างการสอนแต่ละครั้ง และการทดสอบ
หลังเรียนของการสอนโดยใช ้เอกสารประกอบการสอนเรื่อง จริยธรรมทางธุรกิจ  (BUS 400) 
เอกสารประกอบการสอน จ านวนนักศึกษา

ทั้งหมด 
จ านวนนักศึกษา
ที่ผ่านเกณฑ ์

ร้อยละของจ านวน
นักศึกษาทีผ่่านเกณฑ ์

ครั้งที่ 1  หัวข้อหลักจริยธรรมตะวันตก และ
แนวทางการตัดสินใจ  และ  หัวขอ้หลัก
จริยธรรมตะวันออก 

70 67 95.71 

ครั้งที่ 2  หัวข้อการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทางธุรกิจ และ หัวข้อจริยธรรมของผู้บรหิาร 

70 69 98.57 

ครั้งที่ 3  หัวข้อจริยธรรมธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับ
พนักงานลกูจ้าง และ หัวข้อ จริยธรรมของ
พนักงานลูกจ้างมีต่อหน่วยงาน 

70 70 100.00 

ครั้งที่ 4  หัวข้อจริยธรรมธุรกิจทีม่ีต่อผู้บริโภค 
และหัวข้อ จริยธรรมธุรกิจต่อสังคม เศรษฐกิจ 
และสภาพแวดล้อม 

70 70 100.00 

ค่าเฉลี่ยของร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ระหว่างเรียน 69 98.57 
ค่าเฉลี่ยของร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์หลังเรียน 57 81.43 
 

จากตาราง 1  พบว่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 จากแบบทดสอบระหว่าง
การสอนแต่ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 98.57 และ ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จาก
แบบทดสอบหลังเรียนของการสอนโดยใช ้เอกสารประกอบการสอนเรื่อง จริยธรรมทางธุรกิจ (BUS 400) คิดเป็น
ร้อยละ 81.43 
 

ตาราง 2  แสดงผลการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  ของเอกสารประกอบการสอนเรื่อง จริยธรรมทางธุรกิจ 
(BUS 400) ตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์โดยเฉลี่ย (E1/E2) 

ประสิทธิภาพ ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) 

85.11 
82.62 

E1/E2 85.11/82.62 
  

  จากตาราง 2 พบว่า การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 ตัวแรก   (E1) มีการทดสอบย่อยเก็บคะแนน 4 
ครั้งละ15 คะแนน รวม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ   85.11 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80 ตัวแรก และ การหา
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ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 ตัวหลัง   (E2) ของแบบ ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจ านวน 1 ชุด 60 คะแนน 
เรื่อง จริยธรรมทางธุรกิจ (BUS 400) แล้ว พบว่าเอกสารประกอบการสอนดังกล่าว มีประสิทธิภาพ 85.11/82.62 
ซ่ึงสูงกว่าเกณฑม์าตรฐาน 80/80 ที่ก าหนดไว้  
 

ตาราง 3 แสดงค่าดัชนปีระสิทธิผล (E.I.) ของการใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่อง จริยธรรมทางธุรกิจ  (BUS400) 

คะแนนของแบบทดสอบ ก่อนเรียน หลังเรียน  คะแนนเต็ม 

รวม 858 2383 2800 
ดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 0.79 

  

 จากตาราง 3  พบว่า  ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่อง จริยธรรมทาง
ธุรกิจ (BUS 400) มีค่าเท่ากับ 0.79 ซ่ึงแสดงว่านักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการเรียนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอน เพิ่มขึ้นจากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 79.00 
 

ตาราง  4  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับทัศนคติต่อการเรียนการสอนรายวิชาจริยธรรมทาง
ธุรกิจ (BUS 400) 

ข้อ ข้อความ 
คะแนน
เฉลี่ย 

X  

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

S.D. 

ระดับ
ทัศนคต ิ

1 การเรียนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นการเรียนที่เรียนแล้วสนุก 4.00 0.68 มาก 

2 การเรียนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นการเรียนที่ง่าย 3.57 0.79 มาก 

3 การเรียนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นการเรียนที่น่าสนใจ 4.31 0.73 มากที่สุด 

4 การเรียนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ ท าใหข้้าพเจ้ามีความสขุ 4.10 0.75 มาก 

5 การเรียนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นการเรียนที่ข้าพเจ้าได้
ประโยชน์และไดข้้อคิดจากงานที่ได้รับมอบหมาย 

4.59 0.55 มากที่สุด 

6 การเรียนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นการเรียนที่ข้าพเจ้าท า
ประโยชน์ต่อตนเองได้มาก 

4.27 0.80 มากที่สุด 

7 การเรียนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นการเรียนที่ข้าพเจ้าท า
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้  

4.21 0.74 มากที่สุด 

8 วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ มเีนื้อหางา่ยแก่การเข้าใจ 3.73 0.87 มาก 

9 การเรียนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ ข้าพเจ้ารู้สึกสบายใจกับการท า
แบบทดสอบย่อย 

4.06 0.85 มาก 

10 การเรียนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ ข้าพเจ้ารู้สึกสบายใจกับการสอบ 3.70 0.84 มาก 

 ภาพรวม 4.05 0.44 มาก 
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จากตาราง 4  แสดงระดับทัศนคติต่อการเรียนการสอนรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ (BUS400) พบว่า
ระดับทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ (BUS400) ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ( 05.4X  )  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่านักศึกษาเห็นว่าการเรียนวิชา
จริยธรรมทางธุรกิจ เป็นการเรียนที่ข้าพเจ้าได้ประโยชน์และได้ข้อคิดจากงานที่ได้รับมอบหมายอยู่ในระดับมาก
ที่สุด   ( 4.59X  )  รองลงมาเป็น การเรียนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นการเรียนที่ข้าพเจ้าท าประโยชน์ต่อ
ตนเองได้มาก ( 27.4X  )  และการเรียนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นการเรียนที่ข้าพเจ้าท าประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติได้ ( 21.4X  )  ตามล าดับ 
 
ตาราง 5 แสดงผลการเปรียบเทียบทัศนคติต่อจริยธรรมทางธุรกิจระหว่างก่อนและหลังเรียนในรายวิชา จริยธรรม

ทางธุรกิจ (BUS400)   

แหล่งข้อมูล N X  S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 70 3.95 0.47 
3.125** .003 

หลังเรียน 70 4.13 0.25 
 

 จากตาราง 5    พบว่าค่าสถิติทดสอบที มีค่าเท่ากับ 3.125 ที่ระดับนยัส าคัญ .003 ซ่ึงน้อยกว่า .01 แสดงว่า
ทัศนคติต่อจริยธรรมทางธุรกจิ หลังเรียน รายวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ (BUS400) สูงกว่าก่อนเรียน รายวิชา 
จริยธรรมทางธุรกิจ (BUS400) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ.01 โดยที่ก่อนเรียนนักศึกษามีระดับทัศนคติต่อจริยธรรม
ทางธุรกิจอยู่ในระดับมากด้วยค่าเฉลี่ย 3.95 และหลังเรียนนักศึกษามีระดับทัศนคตติ่อจริยธรรมทางธุรกิจเพิ่มมาก
ขึ้นซึ่งอยู่ในระดบัมากด้วยค่าเฉลีย่ 4.13 
 

7. สรุปและอภิปรายผล 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เกิดจากการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ (BUS 

400) พบว่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จากแบบทดสอบระหว่างการสอนแต่ละครั้ง  
คิดเป็นร้อยละ 98.57 ซ่ึงเมื่อพิจารณาแล้วกล่าวได้ว่านัก ศึกษาสามารถเข้าใจ จดจ า บทเรียนเป็นรายบทได้ดี เนื้อหา
น้อย  และ ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จากแบบทดสอบหลังเรียนของการสอนโดยใช้ 
เอกสารประกอบการสอนเรื่อง จริยธรรมทางธุรกิจ รายวิชา BUS 400 จริยธรรมทางธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 81.43 
นักศึกษาผ่านเกณฑ์น้อยกว่าการทดสอบระหว่างการสอนแต่ละครั้ง อาจกล่าวได้ว่า แบบทดสอบหลังเรียนของ
การสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนเป็นแบบทดสอบรวมเนื้อหาบทเรียนมีมากท านักศึกษาให้จ าได้ไม่ครบ 
ถ้วน ไม่คงทนในการเรียนรู้  หรือ ขาดการทบทวน 
 เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล  การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 ตัวแรก (E1)  และ การหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 ตัวหลัง   (E2) ของ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง จริยธรรมทางธุรกิจ 
(BUS 400) แล้ว พบว่าเอกสารประกอบ การสอนดังกล่าว มีประสิทธิภาพ 85.11/82.62 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้ 
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 ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของการใช้เอกสารประกอบการสอนเรื่อง จริยธรรมทางธุรกิจ  (BUS 400)              
มีค่าเท่ากับ 0.79 ซ่ึงแสดงว่านักศึกษามีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการ
สอน เพิ่มขึ้นจากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 79.00 กล่าวได้ว่าการเอกสารประกอบการสอน
รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ (BUS 400) มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ ชาญชัย ทองประสิทธิ์ (2546:51-56) วิจัยเพื่อ
หาและสร้างประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่อง ระบบสตาร์ทรถยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผลชุดการสอนที่
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.19/81.23 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/8 ธาตรี พิบูลมณฑา (2551) รายงานการใช้
เอกสารประกอบการสอนวิชางานระบบอัดฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) สาขาวิชาเครื่องกล ผลการศึกษาพบว่าเอกสารประกอบการสอนวิชางาน
ระบบอัดฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)  มีประสิทธิภาพ 
85.35/83.49 แสดงว่าเอกสารประกอบการสอนที่ผู้รายงานเรียบเรียงขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนสูงกว่าคะแนนก่อนการเรียนโดยใช้
เอกสารประกอบการสอน  พรสวรรค์  สิงห์ศรี (2550) ผลการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่านเชิงวิเคราะห์ด้วย
กลุ่มร่วมมือโดยใช้แบบฝึกทักษะส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงพบว่า แผนการเรียนรู้
ภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียนด้วยกลุ่มร่วมมือโดยใช้หนังสือประกอบการเรียนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส าหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  83.07/80.48 ซ่ึงเป็น ไปตามเกณฑ์  
80/80  และดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียนด้วยกลุ่มร่วมมือโดยใช้หนังสือ
ประกอบการเรียนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับนักเรียนระดับประกาศ นียบัตรวิชาชีพ มีค่าเท่ากับ  0.6970  แสดง
ว่า หลังเรียนนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนร้อยละ  69.70 และ สิติอะหยาด หมีดเส็นสิติอะหยาด หมีดเส็น (2552) รายงานการรายงานการ
พัฒนาชุดแบบฝึกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องสารในชีวิตประจ าวัน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ พัฒนาชุดแบบฝึกกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องสารในชีวิตประจ าวัน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 22   ชุดแบบฝึกมีชุดแบบฝึกมี
ประสิทธิภาพที่ระดับ ประสิทธิภาพที่ระดับ 8686..3838//8181..95 95 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 8080//80 80 มีค่าดัชนีประสิมีค่าดัชนีประสิทธิผลที่ระดับ ทธิผลที่ระดับ 00..71 71 ซ่ึงแสดงให้ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ เห็นว่าผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 7171..00 00  
  ทัศนคติของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนรายวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ (BUS 400)ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่านักศึกษาเห็นว่าการเรียนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 
เป็นการเรียนที่นักศึกษาได้ประโยชน์และได้ข้อคิดจากงานที่ได้รับมอบหมายอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็น 
การเรียนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ เป็นการเรียนที่นักศึกษาท าประโยชน์ต่อตนเองได้มาก   และ การเรียนวิชา
จริยธรรมทางธุรกิจ เป็นการเรียนที่นักศึกษาท าประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้  ซ่ึงสอดคล้องกับ วารี     
หะวานนท์ (2531:8) ได้กล่าวถึงคุณภาพของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาด้านบริหารธุรกิจว่าเป็นทั้งคนดีคนเก่งจะต้องมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม มีมารยาทและมีจริยธรรมมิใช่มุ่งหวังแต่ก าไรเพียงอย่าง เดียว เช่น ต้องมี
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ในด้านการเรียนการสอนควรจะมี
เนื้อหาทางด้านจริยธรรมในการท างานด้านธุรกิจเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักต่อความ
รับผิดชอบที่ควรมีต่อสังคม 
 ทัศนคติต่อจริยธรรมทางธุรกิจของนักศึกษาหลังเรียนรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ BUS 400 สูงกว่าก่อน
เรียนโดยที่ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนนักศึกษามีระดับทัศนคติต่อจริยธรรมทางธุรกิจอยู่ในระดับมากซ่ึงสอด 
คล้องกับ ณรงค์ ชุมสุพรรณวารี. (2550:93) ศึกษาทัศนะที่มีต่อจริยธรรมทางธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญที่มีระดับความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ต่างกัน พบว่าทัศนะที่มีต่อจริยธรรมทางธุรกิจ
โดยรวมของนักศึกษาทั้ง 4 ช้ันปี อยู่ในระดับสูง พารณ  อิศรเสนา ณ อยุธยา (2531:7) ได้กล่าวว่า นักศึกษา
นอกจากจะมีความรู้ด้านบริหารแล้วควรจะมีคุณสมบัติที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความซ่ือสัตย์  ความขยัน
ขันแข็ง ความเคารพนบนอบและการรู้จักพัฒนาตนเองนอกจากนั้นยังต้องมองธุรกิจในภาพรวมค านึงถึง
ผลกระทบต่อสังคมเป็นส่วนรวม และ ผลที่จะเกิดแก่องค์การมากกว่าที่จะเอาตัวรอด จะต้องเป็นคนเก่งและคนดี
สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี มีความประพฤติดี มีน้ าใจ มีวินัยและรู้หน้าที่ของตน 
ตลอดจนเป็นผู้ที่รู้จักขวนขวายหาทางพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

 
8. ข้อเสนอแนะ 

8.1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช้ 
 ผู้สนใจที่ผลิตหรือมีเอกสารประกอบการสอนสามารถน าวิธีการศึกษานี้ไปประยุกต์ใช้และท าการ
ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการสอนกับรายวิชาอื่นๆนอกเหนือจากหมวดรายวิชาเฉพาะทางธุรกิจซ่ึงหากรายวิชา
ต่างกันผลการวิจัยจะเป็นอย่างไร 
 8.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
           8.2.1 การใช้เอกสารประกอบการสอนผู้วิจัยควรใช้ร่วมกับสื่อการสอนรปูแบบอื่น เช่น เอกสาร
กรณีศึกษา วีดิทัศน์ การเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์ตรงมาบรรยาย   
           8.2.2 ควรเพิ่มประเดน็ความคิดเหน็ต่อการจัดการเรียนการสอนให้หลากหลายขึ้นนอกเหนือจาก
ค าถามเชิงความรู้สึก 
          8.2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบทศันคติต่อจริยธรรมทางธุรกิจเป็นกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทาง
ธุรกิจประกอบด้วยกลุ่มต่างๆได้แก่ ลูกค้า คู่แข่งขนั พนักงาน หน่วยงานราชการ และ สังคม  
          8.2.4 ควรศึกษาต่อยอดการจัดโครงการซ่ึงเป็นรายงานกลุ่มของนักศึกษาได้แก่โครงการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และ โครงการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมจิตอาสารายวิชา
จริยธรรมทางธุรกิจ (BUS 400) คณะบริหารธุรกิจ ให้เป็นโครงการระยะยาวว่าจะแสดงหรือส่งผลถึงความมี
จริยธรรมของนักศึกษาให้สูงขึ้น 
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THE CURRENT INSTRUCTIONAL PRACTICES AND PROBLEMS OF 
 MKT 341 CONSUMER BEHAVIOR 

 
ศิวาพร อ้นสุวรรณ 

อาจารย์ประจ า สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
E-mail : siwaporn.on@spu.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัย " การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา MKT 341 พฤติกรรม

ผู้บริโภค" นี้ได้ด าเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ(1.) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
ในรายวิชา MKT341 พฤติกรรมผู้บริโภค   ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกลักษณะอาจารย์ ด้านส่ือ
ประกอบการสอน และด้านการวัดและประเมินผล และ (2.) เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ในพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน ในรายวิชา MKT341 พฤติกรรมผู้บริโภค  ในการวิจัยนี้ท าการส ารวจจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 
พฤติกรรมผู้บริโภค ภาคการศึกษาที่ 2/2553 จ านวน 74 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับ
การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม หลังจากนั้นได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าสถิติได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลจากการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียน
การสอนในระดับสูง โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ "บุคลิกภาพของครูผู้สอน" เป็นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ที่ 4.65 และล าดับต่อมาคือ "ด้านการสอนและเทคนิคการสอนของผู้สอน" โดยนักศึกษามีความพึงพอใจใน
ระดับค่าเฉลี่ย 4.37 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปฏิบัติการของผู้สอนในระดับสูง การวิจัย
ในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะคือ ในการจัดการเรียนการสอนวิชา  MKT341 ครั้งต่อไป ควรมีการวางแผนกิจกรรมที่
สามารถกระตุ้นกลุ่มนักศึกษาให้เกิดการรับรู้และเกิดความสนใจในบทเรียน และสามารถส่งเสริมให้เกิดการเรียน
แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ซ่ึงจะสามารถช่วยให้การจัดเรียนการสอน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทั้งผู้สอนและผู้เรียนนั้นมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
ค าส าคัญ  : สภาพและปัญหา การจัดการเรียนการสอน พฤติกรรมผู้บริโภค  การตลาด  บริหารธุรกิจ 
 

ABSTRACT 
The research was carried out to study the current instructional practices and problems of MKT341 

Consumer Behavior Course. The purposes of this research were 1. To study the conditions and problems 
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regarding teaching and learning scheme for the course of MKT341 Consumer Behavior. The area of the study 
consists of Teaching and Learning Techniques, Personality of Instructor, Media of Instruction and 
Measurement and Evaluation Methodologies respectively. 2. To utilize the research outputs to the procedure of 
teaching and learning development for the course of MKT341 Consumer Behavior. After collecting 74 samples 
from students who enrolled MKT341 Consumer Behavior in the second semester of B.E. 2553 by using 
questionnaires, also computer package was used to calculate statistics such as frequency, percentage, mean, 
standard deviation. The results of the study revealed that the majority of student highly emphasized on teaching 
and learning scheme. The issue of the personality of instructor was initially focused on with the level of mean 
about 4.65. Teaching and learning techniques became the following cocern that represented the learners' 
satisfaction at level of mean 4.37. The creative activity planning is necessarily required for further instructional 
practices of MKT341 Consumer Behavior. As it such a drive which could enhance more interest and better 
perception of student in class lecture for instance joining and working as a team and building skills in critical 
thinking in a systematic way. Those could help to organize teaching and learning achievements of both lecturer 
and learners are more effective. Particularly, for the course of MKT341 Consumer Behavior including others. 
 

KEYWORDS: Instructional Practices and Problems, Teaching and Learning, Consumer Behavior,  
 Marketing, Business Administration  
 

บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ในหมวด 6 แนวการจัด

การศึกษา มาตรา 22 และมาตรา 24 เน้นการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามความถนัดเต็มศักยภาพ โดยฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการจาก
ประสบการณ์จริง ให้คิดเป็นท าเป็น รักการอ่าน เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง โดยที่เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)  พันธะกิจหลักของอาจารย์ ระดับอุดมศึกษา
นั้น มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนสอน การท าวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้
อาจารย์ส่วนใหญ่ที่สอนในระดับอุดมศึกษา ส าเร็ จการศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ ที่ไม่ใช่ครุศาสตร์หรือ
ศึกษาศาสตร์ และไม่ได้ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์การสอนมาก่อน ท าให้อาจมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง ทักษะใน
การจัดการเรียนการสอน หรือ เทคนิควิธีสอนแบบต่างๆ ซ่ึงแนวโน้มของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
ปัจจุบันให้ความส าคัญในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยอาศัยปรัชญาการสอนและ
ทฤษฎีการเรียนรู้ การพัฒนาส่ือประกอบการสอน และการวัดและประเมินผล  
 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา MKT341 พฤติกรรมผู้บริโภค   สาขาการตลาด คณะ บริหารธุรกิจ มี
ประเด็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จึงมี
ความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ดังนี้ จึงจ าเป็นต้อง
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ท าการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ใน
การแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
 

กรอบแนวคิดและทฤษฎี  
อาทซ์ และนิวแมน (Artzt  Newman,1990) ได้กล่าวถึงการจัดการเรียนแบบเรียนร่วมมือว่าเป็นแนวทาง

ที่เกี่ยวกับการที่ผู้เรียนท าการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆซ่ึงสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
สมาชิกทุกคนต้องระลึกเสมอว่าเขาเป็นส่วนส าคัญของกลุ่ม ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของกลุ่มเป็นของทุก
คนในกลุ่ม สมาชิกทุกคนต้องอธิบายแนวคิดกันและช่วยเหลือกันเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย ผู้สอนไม่ใช่แหล่งความรู้ที่คอยป้อนแก่ผู้เรียน แต่จะมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือ จัดหาและ
ช้ีแนะแหลง่ข้อมูลในการเรียนรู้ของผู้เรียนตัวผู้เรียนเองจะเป็นแหล่งความรู้ซ่ึงกันและกันในกระบวนการเรียนรู้ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2540) ได้ให้ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือว่า เป็น
วิธีการเรียนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนของผู้ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วย
สมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน แต่ละคนจะต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็น
ก าลังใจให้แก่กัน คนที่เรียนเก่งช่วยเหลือคนที่ เรียนอ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ของตนเองเท่านั้นแต่จะต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความส าเร็จของแต่ละบุคคลคือ
ความส าเร็จของกลุ่ม 

สลาวิน (Slavin, 1995) ได้อธิบายไว้ว่าวิธีการเรียนแบบร่วมมือคือ วิธีการเรียนรู้แบบกลุ่ม วิธีการเรียน
แบบร่วมมือทุกวิธีการนั้นมีแนวความคิดร่วมกันคือผู้เรียนท างานร่วมกันเพื่อเรียนรู้และผู้เรียนต้องรับผิดชอบการ
เรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกในกลุ่มในให้เรียนรู้ได้เท่าๆกับการเรียนรู้ของตนเอง หลักการของการเรียนรู้เป็นกลุ่ม 
ประกอบด้วย  

1. การได้รับรางวัลเป็นกลุ่ม (team reward) กลุ่มอาจได้รับรางวัลหรือใบประกาศนียบัตร (certificates) 
ถ้าสมาชิกในกลุ่มสามารถเรียนรู้ได้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  

2. ความส าเร็จของกลุ่มขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ของแต่ละคน (individual accountability) เป็นการเน้นให้
สมาชิกในกลุ่มต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของเพื่อนๆซ่ึงท าให้เกิดการช่วยกันอธิบายให้แก่คนอื่นในกลุ่ม  

3. ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการประสบความส าเร็จ (equal opportunities for success) หมายความ
ว่า สมาชิกสามารถช่วยกลุ่มได้โดยการพัฒนาการเรียนของตนเองให้ดีขึ้นกว่าเดิม  เป็นการเน้นให้เห็นว่าไม่ว่า
ผู้เรียนจะเก่ง อ่อน หรือปานกลาง ผู้เรียนทุกคนก็มีโอกาสเท่า ๆ กันในการที่จะท าให้ดีที่สุด ประเภทของการเรียน
แบบร่วมมือ การเรียนแบบร่วมมือมีกระบวนการมากมาย  ซ่ึงแต่ละประเภทสามารถน าไปใช้ได้หลากหลายตาม
วัตถุประสงค์  

 บราวน์, เลวิส และฮาร์เคลอโรค (Brown, Lewis, Harcleroad,1985) ได้เสนอระบบในด้าน
เทคโนโลยีทางการศึกษาระบบการเรียนการสอนตามแนวคิดนี้  จะเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่อาศัยหลักการ
จัดการเรียนการสอน 4 ประการอย่างมีความสัมพันธ์กัน คือ 

1. ความมุ่งหมาย โดยพิจารณาว่า ความมุ่งหมายใดที่จะมุ่งให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จและโรงเรียนมุ่ง
ผลส าเร็จอะไร แล้วจะจัดเนื้อหาอะไรให้สอดคล้องกัน 
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2. เงื่อนไขการเรียนรู้ โดยพิจารณาว่า กิจกรรมการเรียนใดที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การเรียนรู้ของเขา และควรจะใช้รูปแบบการเรียนการสอนอย่างไร 

3. ทรัพยากรการเรียน จะต้องพิจารณาว่าในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาทั่ว ๆ ไป ของการเรียนนั้น ควร
จะใช้กิจกรรมอะไร และควรจะใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ (ส่ิงอ านวยความสะดวก, บุคคล, 
วัสดุและเครื่องมือ) อะไรที่สอดคล้อง 

4. ผลที่ได้รับ จะต้องพิจารณาว่า จากหลักการข้างต้นดังกล่าวนั้นจะส่งผลที่ปรากฏต่อผู้เรียนตาม
จุดมุ่งหมายเพียงใด การประเมินผลจะช่วยตอบค าถามนี้ได้หรือไม่ และควรระปรับปรุงระบบการเรียนการสอน
อย่างไร เพื่อที่จะได้น าไปใช้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา MKT341 พฤติกรรมผู้บริโภค   ด้าน

การสอนและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกลักษณะอาจารย์ ด้านส่ือประกอบการสอน และด้านการวัดและ
ประเมินผล 

2. เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ในพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา MKT341 พฤติกรรมผู้บริโภค    
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้องกับการจัดการเรียนการสอน 

 2. สร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผูต้อบ ตอนที่ 2 เปน็แบบสอบถามชนิด rating scale 5 ระดับ ตอน
ที่ 3 เปน็ข้อเสนอแนะ 
                3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  
                4. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยวิเคราะหค์่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสังเคราะหจ์ากข้อค าถามปลายเปิด  
 5. สรุปผลการวิจัย จากข้อมูลทีเ่กบ็รวบรวมมาและผลการวิเคราะหข์้อมูล รวมทั้งอภิปรายผลการวิจัย 
                6. ด าเนินการเขียนรายงานการวิจัยและจัดพิมพ์รูปเล่มรายงาน รวมทั้งสรุปผลงานเผยแพร่ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา พฤติกรรมผู้บริโภค ภาคการศึกษา

ที่ 2/2553 จ านวน 74 คน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค ภาคการศึกษาที่ 
2/2553 กลุ่ม 03 จ านวน 74 คน   
 

เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถาม ที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ และความเที่ยง (Reliability) คือ แบบสอบถามสภาพและปัญหาการจัดการ
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เรียนการสอน แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิด rating 
scale 5 ระดับ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1วิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ 

(Percentage) ตอนที่ 2 วิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และตอนที่ 3 
การสังเคราะห์ค าถามปลายเปิดเพื่อสรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
  

สรุปผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้เป็นรายวิชา  MKT341 พฤติกรรม

ผู้บริโภค  จ านวน  74  คน  เป็นนักศึกษาเพศชาย จ านวน  21 คิดเป็นร้อยละ  28.40 และนักศึกษาเพศหญิง  จ านวน  
53  คน คิดเป็นร้อยละ 71.60 เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  จ านวน  68  คน  คิดเป็นร้อยละ  91.10 คณะนิเทศ
ศาสตร์จ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.30 และคณะเศรษฐศาสตร์  จ านวน  2  คน   คิดเป็นร้อยละ  2.70 โดยแยก
เป็นสาขาวิชาการตลาดมากที่สุดจ านวน 68 คน   คิดเป็นร้อยละ  86.50 รองลงมาเป็นสาขาภาษาอังกฤษส่ือสาร
ธุรกิจ  จ านวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ  6.56 และสุดท้าย เศรษฐศาสตร์ธุรกิจจ านวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ 3.28  
รองลงมาเป็นสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจ านวน3คน   

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 2 จ านวน 42คน  คิดเป็นร้อยละ 56.80 รองลงมาเป็นนักศึกษา
ช้ันปีที่ 4  จ านวน  15  คน  คิดเป็น ร้อยละ 20.30 รองลงเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3  จ านวน  5  คน  คิดเป็น ร้อยละ 
6.80 และล าดับสุดท้ายคือช้ันปีที่ 1 จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 และการเข้าเรียนในรายวิชา MKT341 
พฤติกรรมผู้บริโภค ภาคการศึกษา  2/2553 นั้นปรากฏว่าเข้าเรียนมากกว่า 10 ครั้ง เป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 
54.1รองลงมาคือเข้าเรียน5-10ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 45.9ตามล าดับ และมีวิธีการเรียนด้วยฝึกปฏิบัติการเป็นอันดับ
แรก คิดเป็นร้อยละ 48.6รองลงมาคือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองคิดเป็นร้อยละ 33.8และช้ันปีอื่นๆคิดเป็นร้อยละ 8.1
ตามล าดับ 

ส่วนระดับปฏิบตัิการ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับการปฏิบัติของอาจารย์ผู้สอนเป็นอันดับแรกคือ

อาจารย์ใช้วาจาที่สุภาพเหมาะสมกับนักศึกษาและอาจารย์แต่งกายสุภาพ เรียบร้อยเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษา คิด
เป็นค่าเฉลี่ย 4.80 อยู่ในระดับ มีการปฏิบัติการมากที่สุด รองลงมาคือ อาจารย์สามารถควบคุมอารมณ์ในขณะสอน
ได้ดี คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับ มีการปฏิบัติการมากที่สุด และคิดว่า อาจารย์เข้าสอนตรงเวลาทุกครั้ง , 
อาจารย์ใช้ต ารา/ เอกสารประกอบการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนและ อาจารย์มีการทบทวนเนื้อหา หรือเฉลย
ข้อสอบ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจมากขึ้น โดยคิดเป็น 4.54 อยู่ในระดับ มีการปฏิบัติการมากที่สุด ตามล าดับ 

ส่วนระดับปญัหา 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับปัญหาของอาจารย์ผู้สอนเป็นอันดับแรกคือ

อาจารย์ใช้เทคนิคต่างๆในการสอน เพื่อผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น ได้แก่ การยกตัวอย่าง การใช้ค าถาม การอภิปราย การ
น าเสนอ ผลการค้นคว้า เป็นต้น คิดเป็นค่าเฉลี่ย 1.77 อยู่ในระดับปัญหาน้อย รองลงมาคือ อาจารย์ใช้ค าถามหรือ
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กิจกรรมการสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์หรือวิจารณ์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 1.70 อยู่ในระดับปัญหาน้อย และ
คิดว่า อาจารย์ใช้วิธีสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาอาจารย์แจ้งรายช่ือหนังส่ือและระบบสืบค้นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่จะศึกษา และ อาจารย์อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบถึง แนวทางการทดสอบล่วงหน้าโดยคิดเป็น 
1.68 อยู่ในระดับปัญหาน้อย ตามล าดับ 
 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษานั้นพบว่าทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่

มีทัศนคติที่ดีต่อระดับปฏิบัติการของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา MKT341 โดยแสดงถึงการปฏิบัติการ
สอนของอาจารย์ประจ ารายวิชาที่อยู่ในระดับปฏิบัติการที่เต็มที่ อย่างสม่ าเสมอ โดยนักศึกษาให้ความส าคัญกับ
อาจารย์ผู้สอนในเรื่องการปฏิบัติตนในการเป็นแบบอย่างที่ดี โดยทราบได้จากผลของการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า
อาจารย์ผู้สอนมีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในการเป็นแบบอย่างที่ดี ใช้วาจาสุภาพในการสอน มีการ เฉลยการ
ทดสอบเพื่อเป็นแนวทางในการท าข้อสอบและใช้ฝึกฝนให้เข้าใจ รวมถึงมีการเข้าสอนที่ตรงเวลาซ่ึงเป็นปัจจัยที่
ส าคัญในการจัดการเรียนการสอน ที่ช่วยให้บรรยากาศการจัดการเรียนการอนนั้นน่าเรียนและเป็นระบบยิ่งขึ้น 
และมีทัศนคติเกี่ยวกับระดับปัญหาต่อสภาพและการจัดการเรียนการสอนในระดับน้อย แม้นักศึกษาแต่ละคนนั้น
จะมีทัศนคติที่หลากหลาย แตกต่างกัน แต่ในภาพรวมแล้วเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือพึงพอพอใจต่อสภาพและ
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ นอกจากนี้ ปัญหาอื่นๆของสภาพและการจัดการเรียนการสอนที่พบในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้แก่ เทคนิคการสอน ความหลากหลายของวิธีการสอน การกระตุ้นให้นักศึกษาท ากิจกรรมร่วม
ในการเรียนการสอน ก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนและปรับปรุงให้ดียิ่งๆขึ้นไป เนื่องจากวิชานี้
เป็นวิชาที่ต้องน าศาสตร์และทฤษฎีแขนงอื่นๆ เช่น ทฤษฎีจิตวิทยามาบูรณาการและประยุกต์ใช้กับทฤษฎีทางการ
ตลาด ซ่ึงสามารถเข้าใจได้ยาก  อาจารย์ผู้สอนจึงต้องวางแผนและปรับปรุงการสอนโดยคิดสร้างสรรค์หาเทคนิค
ใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และควรมีกิจกรรมเพิ่มเติมที่ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาได้มีส่วน
ร่วมในห้องเรียน มีการร่วมคิดและวิเคราะห์มากขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

ในการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไปควรมีการวางแผนกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นกลุ่มนักศึกษาให้เกิด
ความสนใจในบทเรียน และสามารถเสริมสร้างการเรียนร่วมกันและการฝึกคิดวิเคราะห์เพิ่มเติม เพื่อเป็นการฝึกฝน
และก่อให้เกิดการรับรู้  เข้าใจและจดจ าบทเรียนเพิ่มมากขึ้น 

อาจารย์ผู้สอนควรมีเทคนิค หรือรูปแบบการสอนที่แปลกใหม่ที่จะช่วยจูงใจให้นักศึกษาสนใจบทเรียน 
และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในรายวิชาดังกล่าว เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการเรียน 

จากการศึกษาวิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการเป็นแบบอย่างที่ดี การใช้วาจาและการ
แต่งกายที่สุภาพ และการเข้าสอนตรงเวลามาก ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนควรท าให้เป็นแบบอย่างอันดี เพื่อที่นักศึกษา
จะเกิดทัศนคติที่ดีต่อผู้สอน ซ่ึงจะส่งผลต่อความสนใจในการศึกษาในรายวิชาดังกล่าว 
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เนื่องจากรายวิชาดังกล่าวนั้นมีการน าหลักทฤษฎีจิตวิทยาที่ซับซ้อนมาบูรณาการและประยุกต์ใช้กับ
ทฤษฎีทางการตลาด  ดังนั้นผู้สอนควรมีเอกสารประกอบการสอนที่เป็นปัจจุบัน และอุปกรณ์การสอนที่เหมาะสม
ต่อการสอน และควรมีสรุปเนื้อหาพิเศษที่เป็นหลักเนื้อหาที่จ าเป็น เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 

 ควรมีการจัดการสอนช่ัวโมงพิเศษเพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์กรณีศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์ในการน าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจบทเรียนได้มากขึ้น 

ควรมีการสนับสนุนให้ผู้สอนท่านอื่น ท าการวิจัยในรายวิชานี้ต่อไป และควรปรับปรุงค าถามและการใช้
ภาษาในแบบสอบถาม เนื่องจากการใช้ภาษาบางส่วนหรือบางค าถามมีความก ากวม ไม่ชัดเจน ท าให้นักศึกษา
เข้าใจคลาดเคลื่อนหรือเข้าใจผิด ซ่ึงจะมีผลต่อการวิเคราะห์ผลการวิจัย  
 

กิตติกรรมประกาศ  
ผู้เขียนขอขอบพระคุณ อาจารย์วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล และดร.สิรินธร สินจินดาวงษ์ ซ่ึงได้ให้ความกรุณาเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าแนะน าถึงประเด็นต่างๆในการศึกษาและช้ีแนวทางในการแก้ปัญหา การค้นคว้าหาข้อมูล
เพิ่มเติม อันเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษา รวมทั้งการแก้ไขงานให้สมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง 
ตลอดจนการให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยเฉพาะเรื่องนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยความ
เรียบร้อย ขอขอบคุณ คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอบคุณผู้ด าเนินงานโครงการ  ทุกท่านที่
ให้ความดูแล ช่วยเหลือมาตลอดหลักสูตรการศึกษา ขอบคุณห้องสมุดต่างๆซ่ึงเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญในการ
เรียนและท างานวิจัยฉบับนี้  ขอขอบคุณแรงสนับสนุนและก าลังใจที่ได้รับจากครอบครัวตลอดจนเพื่อนๆ และ
นักศึกษาจนท าให้งานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ลงได้ 
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บทคัดย่อ 
        งานวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา BUS305 การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา BUS305 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ   ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกลักษณะอาจารย์ ด้านสื่อประกอบการสอน 
และด้านการวัดและประเมินผล 2) ศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา BUS305 การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ ประชากรเป็น นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ในภาคเรียนที่2/2553 ทั้งหมดจ านวน 640 คน
และกลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ กลุ่ม 03 จ านวน 95 คน เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน มี 3 ตอนได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ, แบบสอบถาม
ชนิด rating scale 5 ระดับและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ค่าสถิติการวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การวิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และสังเคราะห์จากข้อค าถามปลายเปิด ผลจากการศึกษาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
ให้ความส าคัญกับการจัดการเรียน การสอนในระดับมาก โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับ "บุคลิกภาพของครูผู้สอน" 
เป็นอันดับแรก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.20 และล าดับต่อมาคือ "ด้านการวัดและประเมินผล" โดยนักศึกษามีความ
พึงพอใจในระดับค่าเฉลี่ย 4.08 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปฏิบัติการของผู้สอนใน
ระดับสูง การวิจัยในครั้งนี้มีข้อเสนอแนะคือ ในการจัดการเรียนการสอนวิชาBUS305 ครั้งต่อไป ควรมีการ
วางแผนกิจกรรมที่สามารถกระตุ้นกลุ่มนักศึกษาให้เกิดการรับรู้และเกิดความสนใจในบทเรียน  และสามารถ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนแบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ซ่ึงจะสามารถช่วยให้
การจัดเรียนการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทั้งผู้สอนและผู้เรียนนั้นมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
  

ค าส าคัญ  :  สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน   การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การจัดการอุตสาหกรรม              
คณะบรหิารธุรกิจ 
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ABSTRACT 
The research was carried out to study the current instructional practices and problems of BUS305  

Quantitative Method Course. The purposes of this research were 
 1. To study the conditions and problems regarding teaching and learning scheme for the course of 

BUS305  Quantitative Method. The area of the study consists of Teaching and Learning Techniques, Personality 
of Instructor ,Media of Instruction and Measurement and Evaluation Methodologies respectively. 2. To study 
and develop the procedure of teaching and learning development for the course of  BUS305  Quantitative 
Method. The amounts of population were  the 640 students who enrolled BUS305 Quantitative Method  in the 
second  semester of B.E. 2553   and samples were the students who studied the subject above in section 03 about  
95 students. The computer packages was used to calculate statistics such as frequencies, percentage, mean and 
standard deviation. The results that  the majority of student highly emphasized on teaching and learning scheme. 
The issue of the personality of instructor was initially focused on with the level of mean about 4.20. 
Measurement and Evaluation Methodologies became the following subject that represented the learners' 
satisfaction at level of mean 4.08. The creative activity planning was necessarily required for further 
instructional practices of BUS305  Quantitative Method. As it such a drive which could enhance more interest 
and better perception of student in class lecture for instance joining and working as a team and building skills in 
critical thinking in a systematic way. Those could help to organize teaching and learning achievements of both 
lecturer and learners were more effective. Particularly, for the course of BUS305 Quantitative Method including 
others. 

 
KEYWORDS:  Instructional Practices and Problems Teaching and Learning, Quantitative Method, Industrial  

Management, Faculty of Business Administration.  
 

บทน า 
ประเทศไทยและประเทศต่างๆทั่วโลกก าลังประสบปัญหามากมาย อาทิปัญหาสังคม ปัญหาความขัดแย้ง

ทางการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาส่ิงแวดล้อม เป็นต้น ปัญหาต่างๆ  ที่กล่าวมาท าให้เราต้องแสวงหาวิธีการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การเรียนวิชาค านวณอย่างวิชาคณิตศาสตร์ซ่ึงถือเป็นวิชาที่จ าเป็นต้องจัดให้นักศึกษาเรียนรู้
เพราะทักษะที่ส าคัญในการด าเนินชีวิตล้วนแล้วแต่มาจากหลักการส าคัญทางคณิตศาสตร์ทั้งส้ิน เพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพในด้านการเรียนคณิตศาสตร์ เป็นการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะในเรื่องการคิดค านวณ ความละเอียด 
รอบคอบ การมีสมาธิ การคิดที่ซับซ้อน การท างานอย่างมีระบบ การอ่านข้อมูล การแปลความหมาย การวิเคราะห์ 
และการสรุปผลของข้อมูล วิธีการดังกล่าวเป็นหลักการส าคัญทางคณิตศาสตร์ทั้งส้ิน ถ้านักศึกษามีทักษะเหล่านี้
สูงย่อมได้เปรียบในการศึกษาหาความรู้ เรื่องต่างๆ การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทาง ธุรกิจและ
ส่ิงแวดล้อมในปัจุบัน การมีความละเอียดรอบคอบถือเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการแก้ปัญหาต่างๆ  ในชีวิต แต่ใน
ปัจจุบันพบว่าผลการเรียนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาลดลงมาหลายปี นายสุเมธ แย้มนุ่น  เลขาธิการคณะกรรมการ
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การอุดมศึกษา (2552) กล่าวถึง ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากผลการสอบ 
หรือการประเมินความก้าวหน้าทางด้านคณิตศาสตร์ในทุกประเภท  ไม่ว่ารายงานความก้าวหน้าทางการศึกษาที่
จัดท ามานานหลายปี ผลปรากฏว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนทุกระดับช้ัน ที่ท าการวัดผล  
ไม่ว่าจะเป็นช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 50 % มานานหลายปีและ
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ผลการสอบ NT ในปีการศึกษา 2551 โดยจัดสอบในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 และช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 48.39% โดยอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุง 31.78% เกณฑ์ดี 20.28% 
โดยได้คะแนนสูงสุดเต็ม 30 คะแนน จ านวน 2,944 คน คะแนนต่ าสุด 0 คะแนน จ านวน 101 คน ผลการสอบเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงเป็นส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยโดยตรงในปีการศึกษา 2552 ที่ผ่านมา                    
ผลปรากฏว่าคะแนนสอบ O-Net มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย 30 คะแนน โดยมีคะแนนสูงสุด 99 คะแนนและ
คะแนนต่ าสุด 8 คะแนน ปรากฏการณ์ดังกล่าว บ่งช้ีว่าความสามารถพื้นฐานของเยาวชนของชาติ ทั้งที่จะออกไป
ศึกษาต่อในสายอาชีพ เพื่อประกอบอาชีพในด้านต่างๆ และผู้ที่จะไปศึกษาในระดับอุดมศึกษา  อยู่ในขั้นวิกฤต
อย่างมาก  จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้ง
มหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วย ว่าความรู้พื้นฐานก าลังอยู่ในขั้นวิกฤต ผู้บริหารและคณาจารย์ต้องหากระบวนการที่จะ
แก้ปัญหา พัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงทั้งด้านธุรกิจและส่ิงแวดล้อมในปัจจุบันได้อย่างรอบคอบ วิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณเป็นวิชาที่ใช้
ความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์หลายแขนงมาใช้แก้ปัญหาทางธุรกิจ  
  ผู้วิจัยได้ท าการสอนวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณมาเป็นเวลา 10 ปี นักศึกษาที่เรียนวิชานี้เป็นนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุกิจ คณะสารสนเทศศาสตร์ จ านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนภาคการศึกษาปกติไม่ต่ ากว่า 500 คน ได้รับรู้ปัญหาการเรียนรู้วิชานี้เป็นมาว่าเป็นวิชาที่นักศึกษาได้
คะแนนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยถึง 50%  ผลการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา2553 ที่ผ่านมา ปรากฎว่ามี
นักศึกษาที่ผลการเรียนไม่ผ่าน(F)  17 %  อ่อน D+ 19 % GPA 1.4 จากจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 612 คน 
ซ่ึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์อ่อน จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณเฉพาะกลุ่มที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอนเพื่อน ามาพัฒนาการเรียนวิชานี้ให้กับ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่จะช่วยแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา เพื่อ
พัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงเหตุผลของผู้ที่จะเป็นอนาคตของประเทศไทย ได้น าความรู้ไปใช้กับสถานการณ์ต่างๆ
อันจะเกิดขึ้นในสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน์ต่อไป 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
ด้านการเรียนการสอนในครั้งนี้ได้แก่ 
บทบาทของผู้สอน การเรียนแบบร่วมมือ แม้ว่าหน้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นของนักเรียนแต่ เดวิดสัน 

(Davidson, 1990 ) กล่าวว่า ผู้สอนควรมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. สอนวิธีการท างานเป็นกลุ่มให้กับนักเรียน 
2. ให้ค าแนะน าในการท างานเป็นกลุ่ม 
3. บอกข้อตกลงในการท างานเป็นกลุ่ม และการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
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4. แบ่งกลุ่มให้นักเรียน 
5. เตรียมและจัดหาอุปกรณ์ สรุปข้อคิดเห็นของนักเรียน 
6. ประเมินผลการท างานของนักเรียน 
การเรียนแบบร่วมมือ พิมพันธ์ เตชะคุปต์(2544) หมายถึงการเรียนรู้ที่ผู้เรียนร่วมกันท างานเป็นกลุ่มเล็กๆ 

โดยสมาชิกในกลุ่มมีความแตกต่างกันทั้งในด้านความสามารถ ความถนัด และความสนใจทางการเรียน ผู้เรียนจะ
ช่วยกันเรียนรู้จนได้รับความส าเร็จและยอมรับร่วมกันโดยงานที่ท าจะส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล และทักษะในการท างาน มีอาจารย์เป็นผู้สังเกตการณ์และให้รางวัลเป็นกลุ่ม การเรียนแบบร่วมมือนี้เป็นการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนเก่งกับผู้เรียนอ่อน ผู้เรียนเก่งจะต้องสอนเพื่อนในกลุ่มที่เรี ยนอ่อนกว่า 
เพราะจะวัดผลกลุ่มจากคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มว่าดีขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งตนเองและผู้อื่น  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาBUS305 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้าน

การเตรียมการสอน การด าเนินการสอน การใช้ส่ือการสอน การวัดและประเมินผล และด้านการปรับปรุงการเรียน
การสอน 
 2. เพื่อศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาBUS305 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ    
 

ค าถามการวิจัย   
1.สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาBUS305 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ด้านการ

เตรียมการสอน การด าเนินการสอน การใช้ส่ือการสอน การวัดและประเมินผล และด้านการปรับปรุงการเรียนการ
สอนมีลักษณะอย่างไร 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1.ประชากร นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาBUS305 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ในภาคการศึกษาที่ 

2/2553 จ านวนทั้งหมด 640 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา BUS305 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  ภาคการศึกษาที่ 

2/2553  กลุ่ม 03 ที่สุ่มแบบแบ่งกลุ่ม(Cluster sampling)  จ านวน 95 คน  
 

เนื้อหาการวิจัย 
 สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาBUS305 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ คณะบริหารธุรกิจ  
ในภาคการศึกษาที่ 2/2553 ได้แก่ วิธีการเรียน การเข้าเรียนของนักศึกษา เทคนิควิธีการสอน ทักษะการสอน  
หนังสือ/ต าราประกอบการเรียน  การใช้ส่ือ/อุปกรณ์การสอน บุคลิกลักษณะของอาจารย์ และการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีระยะเวลา  6 เดือน  
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ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย  ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนของการศึกษาไว้ดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
2. สร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน แบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิด rating scale 5 ระดับ  และ
ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะ 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  
4. การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลเชิงปริมาณ โดยวิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสังเคราะห์จากข้อค าถามปลายเปิด  
5. สรุปผลการวิจัย จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาและผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งอภิปรายผลการวิจัย 
6. ด าเนินการเขียนรายงานการวิจัยและจัดพิมพ์รูปเล่มรายงาน รวมทั้งสรุปผลงานเผยแพร่ 

 

เครื่องมือการวิจัย 
เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 

3 ตอน ได้แก ่
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ  
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิด rating scale 5 ระดับ  
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก ่
ตอนที่ 1วิเคราะห์ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)  
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ค าถามปลายเปิดการสังเคราะห์เพื่อสรุปผลการวิจัย 

 

สรุปผล 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  การด าเนินงานวจิัยในครั้งนี้ นักศึกษาที่ศึกษาในรายวิชาBUS305 จ านวน  95  คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน  63  คน คิดเป็นร้อยละ  66.32   เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  94  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  98.95  และ  คณะสารสนเทศ  จ านวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ  1.05  ส่วนใหญ่อยู่ในสาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ  จ านวน 57  คน   คิดเป็นร้อยละ  60.00  รองลงมาเป็นสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
จ านวน 17  คน คิดเป็นร้อยละ  17.00 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 2 จ านวน  45 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 47.37  การเข้าเรียนปรากฏว่า  มากกว่า 10 ครั้งขึ้นไป  จ านวน  60  คน  คิดเป็นร้อยละ  63.16  วิธีการเรียน
ส่วนใหญ่เรียนด้วยการฝึกปฏิบัติการ  จ านวน  68  คน  คิดเป็นร้อยละ  71.58   

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอน BUS305 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ระดับการปฎิบัติการจัดการเรียนการสอน 
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ภาพรวมมีการปฎิบัติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.06 (S.D.= 0.89 ) ส่วนระดับปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
ภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.76 (S.D.=0.75) เมื่อพิจารณารายด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ด้านที่  1  ด้านการสอนและเทคนคิการสอน 

1.1   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติด้านการสอนและเทคนิคการสอน  ในภาพรวมมีความคิดเห็น
ว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย= 3.99 , S.D = 0.79)  และความคิดเห็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ  โดย
ที่มีความคิดเห็นเรื่องอาจารย์ใช้ภาษาในการสอนที่นักศึกษาสามารถเข้าใจได้ง่ายและเหมาะสมกับเนื้อหามาก 
(ค่าเฉลี่ย= 4.09 , S.D = 0.83)  รองลงมาเป็นเรื่องอาจารย์ใช้ค าถามหรือกิจกรรมการสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษาคิด
วิเคราะห์หรือวิจารณ์  (ค่าเฉลี่ย= 4.05, S.D = 0.75)   
 1.2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านการสอนและเทคนิคการสอน  ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย =1.71 , S.D = 0.73)  และความคิดเห็นรายข้อเกี่ยวกับปัญหาด้านการสอนและเทคนิคการ
สอน  อยู่ในระดับน้อยที่สุด  5 ข้อ  อยู่ในระดับน้อย  2 ข้อ ระดับปัญหาในด้านการสอนและเทคนิคการสอนนั้น 
เป็นปัญหาเรื่อง อาจารย์ใช้ค าถามหรือกิจกรรมการสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์หรือวิจารณ์  มากที่สุด 
อยู่ในระดับน้อย  (ค่าเฉลี่ย =1.96 , S.D = 0.77) อยู่ในระดับน้อย  ปัญหารองลงมาเป็นเรื่อง  อาจารย์เปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น   ประชุม พูดคุย  ให้ค าแนะน า และรับฟัง ข้อคิดเห็นของนักศึกษาที่
แตกต่างหรือขัดแย้งจากอาจารย์ อยู่ในระดับน้อย  (ค่าเฉลี่ย =1.84, S.D = 0.67)  

ด้านท่ี  2  ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ 
2.1   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์  ในภาพรวมมีความคิดเห็นว่า

มีการปฏิบัติ  อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย =4.20 , S.D = 0.88)  และความคิดเห็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด  4  ข้อ 
ระดับมาก  1  ข้อ  มีความคิดเห็นเรื่อง  อาจารย์แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เป็นแบบอย่างแก่นักศึกษามากที่สุด อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 4.29 , S.D = 0.91)  รองลงมาเป็นเรื่อง  อาจารย์ใช้วาจาที่สุภาพเหมาะสมกับนักศึกษา อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.25, S.D = 0.84)   
 2.2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์  ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย = 1.74 , S.D = 0.72)  และความคิดเห็นรายข้อเกี่ยวกับปัญหาด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์  
อยู่ในระดับน้อยที่สุด  จ านวน  4  ข้อ  และระดับน้อย  จ านวน  1  ข้อ  ระดับปัญหาในด้านบุคลิกลักษณะของ
อาจารย์นั้น เป็นปัญหาเรื่อง อาจารย์สอนโดยมีการสอดแทรกคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพ/ค่านิยม
ระหว่างการสอน  มากที่สุด  อยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย = 1.81 , S.D = 0.78)  รองลงมาเป็นปัญหาเรื่องอาจารย์
สามารถควบคุมอารมณ์ในขณะสอนได้ดี  อยู่ในระดับน้อย(ค่าเฉลี่ย = 1.74 , S.D = 0.68)   

ด้านท่ี  3  ด้านสื่อประกอบการสอน 
3.1   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติด้านส่ือประกอบการสอน ในภาพรวมมีความคิดเห็นว่ามีการ

ปฏิบัติ  อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย=3.97 , S.D = 0.85)  และความคิดเห็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ มีความ
คิดเห็นเรื่อง  อาจารย์ใช้ต ารา/ เอกสารประกอบการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนมาก  (ค่าเฉลี่ย = 4.17 , S.D = 
0.77)  รองลงมาเป็นเรื่อง  อาจารย์ใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถเข้าใจและเรียนรู้เนื้อหา
ได้ดีขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 3.99, S.D = 0.82)   
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3.2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านสื่อประกอบการสอน  ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
น้อย  (ค่าเฉลี่ย=1.77 , S.D = 0.74)  และความคิดเห็นรายข้อเกี่ยวกับปัญหาด้านส่ือประกอบการสอน  อยู่ในระดับ
น้อยที่สุดจ านวน  4  ข้อ  อยู่ในระดับน้อย  จ านวน  1  ข้อ  ระดับปัญหาในด้านส่ือประกอบการสอนนั้น เป็น
ปัญหาเรื่อง อาจารย์แจ้งรายช่ือหนังสือและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะศึกษา ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง  
มากที่สุด อยู่ในระดับน้อย  (ค่าเฉลี่ย =1.81 , S.D = 0.78)  ปัญหารองลงมาเป็นเรื่องอาจารย์ใช้ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน  อยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย =1.79, S.D = 0.76)   

ด้านท่ี  4  ด้านการวัดและประเมนิผล 
4.1   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผล   ในภาพรวมมีความคิดเห็นว่ามี

การปฏิบัติ  อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 4.08 , S.D = 0.90)  และมีความคิดเห็นรายข้ออยู่ในระดับมากทุกข้อ  และ
มีความคิดเห็นเรื่อง  อาจารย์มีการทบทวนเนื้อหา หรือเฉลยข้อสอบ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจมากขึ้นมาก
(ค่าเฉลี่ย = 4.12 , S.D = 0.92)และมีความเห็นเรื่องอาจารย์จัดให้มีการทดสอบย่อยระหว่างเรียนและการทดสอบ
ปลายภาคตามที่ก าหนดไว้มากเช่นกัน (ค่าเฉลี่ย =4.12 , S.D = 0.92)รองลงมาเป็นเรื่อง  อาจารย์มีการปรับปรุงการ
จัดกระบวนการจัดการสอนจากผลการประเมินการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย =4.09, S.D = 0.84) 
   4.2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านการวัดและประเมินผล   ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย= 1.82 , S.D = 0.76) ความคิดเห็นรายข้อเกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านการวัดและประเมินผล  อยู่
ในระดับน้อยจ านวน  2  ข้อ  อยู่ในระดับน้อย  จ านวน  4  ข้อ    ระดับปัญหาในด้านการวัดและประเมินผลนั้น 
เป็นปัญหาเรื่อง อาจารย์ก าหนดเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมาก  อยู่ในระดับน้อย 
(ค่าเฉลี่ย= 1.86 , S.D = 0.74)  ปัญหารองลงมาเป็นเรื่องอาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบถึง แนวทางการทดสอบ
ล่วงหน้า  อยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 1.85, S.D = 0.81)   
 

อภิปรายผล 
นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาจากสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะ

บริหารธุรกิจ ซ่ึงเป็นสาขาที่นักศึกษามีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนมากจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี
พื้นฐานการเรียนคณิตศาสตร์ค่อนข้างดีกว่านักศึกษาที่จบสายอาชีวะ จึงน่าจะส่งผลให้นักศึกษามีความเข้าใจใน
เนื้อหาการเรียนวิชานี้และมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนวิชานี้ในเกณฑ์ดี ดังนั้นเรื่องสาขาวิชาจึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร ประนมพนธ์ (2552) ศึกษาเรื่อง การวิจัยและพัฒนาโปรแกรมมี
ผลการสอนงานเพื่อเพิ่มผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตปริญญาบัณฑิต  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า
ผลของการสอนงานที่มีต่อผลลัพธ์การเรียนรู้มีอิทธิพลปฏิสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญระหว่างประเภทการสอน
งาน กลุ่มสาขาวิชา และขนาดกลุ่ม  

ส่วนค าถามปลายเปิดที่นักศึกษาแสดงความคิดเห็นด้านการวัดและประเมินผลถึงเรื่องทีควรปรับปรุงว่า 
1)การประเมินของอาจารย์บางครั้งก็ยาก เพราะเนื้อหาในหนังสือเยอะ   2) อาจารย์ควรแจ้งผลการสอบหลังสอบ 
เพื่อให้นักศึกษาทราบและจะได้แก้ไข  และ 3) ข้อสอบยากมาก นั้นสอดคล้องกับผลงานของคณาจารย์
มหาวิทยาลัยบูรพาเรื่องสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนว่าข้อสอบยากเกินไป และนิสิตต้องการให้
คณาจารย์วัดและประเมินผลเป็นระยะสม่ าเสมอเพื่อพัฒนานิสิต  การที่นักศึกษาแสดงความคิดเห็นว่าข้อสอบยาก
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เกินไปนั้น มีส่วนสอดคล้องกับค ากล่าวของ นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) ที่
กล่าวถึง ปัญหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากผลการสอบ  หรือการประเมิน
ความก้าวหน้าทางด้านคณิตศาสตร์ในทุกประเภท  ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนทุก
ระดับช้ัน ที่ท าการวัดผล ไม่ว่าจะเป็นช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 หรือระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ถึง 
50 % มานานหลายปีและลดลงอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นอาจวิเคราะห์ได้ว่าความเห็นของนักศึกษาเรื่อง ข้อสอบยาก
เกินไปนั้นอาจมีสาเหตุส่วนหนึ่งจากความรู้ระดับพื้นฐานของนักศึกษาด้วย ในส่วนของผู้สอนก็จะต้องน าไป
พิจารณาว่าข้อสอบยากเกินไปหรือไม่ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการวางแผนกิจรรมที่สามารถกระตุ้นกลุ่มนักศึกษาให้เกิดการรับรู้และเกิดความสนใจใน
บทเรียนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนแบบร่วมมือ 
 2. ควรส่งเสริมใหผู้้สอนวิชานี้ ท่านอื่นๆท าการวิจัยหัวข้อนี้ เพื่อเปน็การขยายผลต่อไป 
 3. ควรส่งเสริมใหผู้้สอนวิชานี้ ท าการวิจัยในหัวข้อนี้กับนักศึกษาสาขาอ่ืนๆ เพื่อเป็นการขยายผลต่อไป 
 4. เพิ่มกิจกรรมหรือค าบรรยายที่มีการสอดแทรกคุณธรรม /จริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพ/ค่านิยมให้
มากขึ้น  
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การศึกษาผลการเรียนรู้อีเลิร์นนิ่ง ช่วยสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 

A STUDY OF  LEARNING  E-LEARNING-ASSISTED INSTRUCTION IN 
“ INTRODUCTION MACROECONOMICS COURSE” 

 

ผศ.ปัทมา โกเมนท์จ ารัส 
คณะเศรษฐศาสตร์ 

E-mail:  pattama.ko@spu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ในการวิจัยนี้คือ 1) เพื่อสร้างบทเรียน E-Learning ช่วยสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์มห

ภาคเบื้องต้น  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วย
บทเรียน E-Learning   3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนจากบทเรียน 
E-Learning  ระหว่างกรณีที่มีการเสริมการท าแบบฝึกหัดกับกรณีที่ไม่มีการเสริมการท าแบบฝึกหัด  4) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บทเรียน E-Learning  ช่วยสอนวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง  เก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่ลงทะเบียนใน
รายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น ปีการศึกษา 2/2554 จ านวน 34 คน โดยใช้เครื่องมือวิจัยได้แก่  แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2 ฉบับ  แบบฝึกหัด เรื่องการค้าระหว่างประเทศ และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการใช้บทเรียน E-Learning   การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย  การวิเคราะห์ความถี่  ร้อยละ  และการ
ทดสอบที (dependent and independent samples  t-test) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า  1) บทเรียน E-Learning  ที่ได้สร้างขึ้นมีจ านวน 1 บทเรียน คือ  การค้า
ระหว่างประเทศ   2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียน E-Learning สูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียน             
E-Learning    3) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนด้วยบทเรียน E-Learning โดยการท าแบบฝึกหัดและไม่มี
การท าแบบฝึกหัดไม่แตกต่างกัน   4) ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บทเรียน E-Learning ช่วยสอนใน
รายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้นมีผลความพึงพอใจที่มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ: เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  , อีเลิร์นนิ่ง 

 
ABSTRACT 

The objective of  this study was : 1) to create a lesson of E-Learning - Assisted Instruction in 
Introduction Macroeconomics Course. 2) to compare the student’s achievement of Introduction 
Macroeconomics Course before and after studying the lesson of  E- Learning- Assisted Instruction. 3) to study 
and compare the student’s achievement of Introduction Macroeconomics Course after studying the lesson of           
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E-Learning - Assisted Instruction between the practice with and without exercises. 4) to study the student’s 
satisfaction of using the lesson of E-Learning-Assisted Instruction in Introduction Macroeconomics. 

This research was quasi-experimental research. Data was collected from sampling of 34 students. The 
research equipment  used for collecting data were 2 sets  ahievement test of Introduction Macroeconomics 
Course, exercises from  the lesson of  foreign trade and the questionare of student’s satisfaction of  using the 
lesson E-Learning-Assisted Instruction. Analysis of data consisted of  the analysis of  frequency,  percentage  
and   T test. 

The results of  this study were  shown that  1) lesson of E-Learning - Assisted Instruction which was 
created was one lesson of foreign trade. 2) the achievement of Introduction Macroeconomics Course after 
studying better than level before studying the lesson of  E- Learning- Assisted Instruction   3)  the ahievement 
of Introduction Macroeconomics Course after studying from lesson of E-Learning - Assisted Instruction 
between practice with and without exercise  was not significantly different. 4) student’s satisfaction of using the 
lesson of E-Learning-Assisted Instruction in Introduction Macroeconomics  was high  at  the highest  level. 

 
KEYWORDS : Macroeconomics ,   achievement ,   E-learning 
 
ความส าคัญและท่ีมาของการวิจัย 
 นับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันส่ือการสอนมีบทบาทต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
ส่ือการสอนเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะน าพานักศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงมากขึ้น  โดยส่ือการสอนที่มี
การน ามาใช้ในวงการการศึกษานั้นมีด้วยกันหลายประเภท อาทิ สไลด์ เทป ภาพยนตร์  ฯลฯตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีที่สูงขึ้นคือ การใช้ E-learning  ช่วยสอนในการเรียนการสอน  เป็นต้น 
 ส าหรับในการศึกษาในงานวิจัยนี้ ได้มีการน าส่ือการสอนประเภทบทเรียน E-Learning มาช่วยสอนใน
รายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น     ซ่ึงบทเรียน E-learning นี้ สามารถที่จะน าไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียน
ของนักศึกษาได้ค่อนข้างมาก นั่นคือ นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา  และสามารถที่จะเรียนกี่ครั้งก็
ได้ตามที่ต้องการ 
 จากประโยชนข์องการเรียนจากบทเรียนของ E-learning ดังกล่าว สามารถน ามาใช้เป็นสื่อช่วยสอนใน
รายวิชาเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ซ่ึงการใช้เป็นสื่อช่วยสอนจะท าให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้ทบทวนการเรียนได้
ในทุกเวลาทุกสถานที่ นอกจากนีก้ารเสริมด้วยการท าแบบฝึกหดัเพิ่มเติมก็จะท าใหน้ักศึกษาไดฝ้ึกทักษะในการคิด
วิเคราะห์ได้มากขึ้น  ฉะนั้น ถ้าหากมีการใช้ส่ือช่วยสอน E-learning ตลอดจนมีการเสรมิการท าแบบฝึกหดัจะเปน็
ส่ิงที่น่าสนใจอย่างยิง่   ฉะนั้น ผูวิ้จัยจึงมคีวามสนใจที่จะศึกษา  การศึกษาผลการเรียนรู้โดยใช้อีเลิรน์นิ่ง ช่วยสอน
ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น  ทั้งนี้เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับ ตลอดจนความพึงพอใจจากการเรียน
ในบทเรียน E-learning ช่วยสอนในรายวิชาดังกล่าว 
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วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อสร้างบทเรียน E – Learning ช่วยสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 
      2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา     ระหว่างก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วย
บทเรียน E-learning   
 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้ของนักศึกษาที่เรียนจากบทเรียน E-Learning 
ระหว่าง กรณีที่มีการเสริมการท าแบบฝึกหัด  กับกรณีที่ไม่มีการเสริมการท าแบบฝึกหัด 
 4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บทเรียน E-Learning ช่วยสอน 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1. ได้บทเรียน E-learning ที่มีคุณภาพเพื่อช่วยสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 
 2. ท าให้ทราบถึงความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้บทเรียน E-learning ช่วยสอนใน
รายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น  เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียน  E-learning   
           3. ท าให้ทราบถึงความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนของนักศึกษา   ในกรณีที่มีการเสริม
แบบฝึกหัด และกรณีที่ไม่มีการเสริมแบบฝึกหัด 
 4.  ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้ระบบ E-learning 
 5. ท าให้ทราบถึงข้อดีและข้อจ ากัดของการใช้บทเรียน E-learning  เพื่อที่จะให้ข้อเสนอแนะต่อคณะใน
การพัฒนาบทเรียน E-learning  ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและแนวทางการน า E-learning  ไปใช้อย่างมีประสิทธิผล 
 

กรอบแนวคิด ทฤษฎี 
 การศึกษาวิจัยนี้จะเป็นการศึกษาดงันี้ 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้ ระหว่างก่อนการเรียนรู้และหลังการเรียนรู้ด้วยบทเรียน   
E-learning   
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังจากที่มีการเรียนรูจ้ากบทเรียน E-learning  กรณีมีการเสริมการท า     
และกรณีที่ไม่มีการเสริมการท าแบบฝึกหัด 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ                                  ตัวแปรตาม 
 

 

 
  
 
 
 

การเรียนจาก
บทเรียน 

E-Learning 

-  ผลสัมฤทธ์การ 
 เรียนรู้รายวิชา 
 เศรษฐศาสตร ์
 เบื้องตน้ 
-  ความพึงพอใจ 
 

การเสริม
การท า

แบบฝึกหัด 
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ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น                    
ภาคการศึกษาที่2/2554 จ านวน  678  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น ภาคการศึกษาที่2/2554               
ที่มีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling) ซ่ึงพิจารณาจากคะแนนสอบกลางภาคจ านวน  34  คน 
 

เครื่องมือ 
เครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย  
1) บทเรียน E-Learning  เรื่อง การค้าระหว่างประเทศ  ซ่ึงถือเป็นหน่วยหนึ่งของบทเรียนในวิชา

เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 
2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลังเรียนบทเรียน E-learnimg  เมื่อยังไม่มีการเสริมการท า

แบบฝึกหัด  เรื่อง การค้าระหว่างประเทศ  โดยในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันคือ
แบบทดสอบชุดที่ 1   ซ่ึงเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (multiple choice) จ านวน 10  ข้อ 

3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนบทเรียน E learning  ในกรณีที่มีการเสริมการท าแบบฝึกหัด และ
กรณีที่ไม่มีการเสริมการท าแบบฝึกหัด เรื่อง การค้าระหว่างประเทศ  โดยในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะใช้
แบบทดสอบชุดที่ 2  ซ่ึงเป็นแบบจับคู่และเป็นแบบใส่รายละเอียดจ านวน  12  ข้อ  

4) แบบฝึกหัด  ซ่ึงประกอบด้วยค าถามปลายเปิดแบบให้เขียนตอบ 6 ข้อ พร้อมเฉลย 
5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาจากการใช้บทเรียน E-Learning  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  โดยการวิเคราะห์หาความถ่ี ร้อยละ 
2)  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู้เนื้อหาบทเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคของ

นักศึกษาระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียน  E-Learning โดยใช้การทดสอบที  (dependent samples t-test) 
3)  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้หลังเรียนของนักศึกษา ระหว่างกลุ่มที่มีการเสริมการ

ท าแบบฝึกหัดกับกลุ่มที่ไม่ได้เสริมการท าแบบฝึกหัด  โดยใช้การทดสอบที (Independent samples t-test) 
4)  วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บทเรียน E-Learning โดยการหาความถี่ร้อยละ 

  

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษางานวิจัยได้ดงันี้ 
1) การสร้างบทเรียน  E-Learning ช่วยสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้นไดด้ าเนนิการสร้าง

จ านวน 1 บทเรียน คือ บทเรียนเรือ่ง การค้าระหว่างประเทศ      
2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยบทเรียน 

E-Learning  พบว่า  นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนด้วยบทเรียน E-Learning สูงกว่าก่อนเรียน
ด้วยบทเรียน E-Learning  ที่สามารถช่วยสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องตน้ได ้
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3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้หลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนจากบทเรียน  E-Learning   
ระหว่างกรณีที่มีการเสริมการท าแบบฝึกหัด กับกรณีที่ไม่มีการเสริมการท าแบบฝึกหัด พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาที่มีการเรียนรู้หลังจากที่เรียนบทเรียน E-Learning ไปแล้ว ในกรณีที่มีการเสริมการท าแบบฝึกหัด  มี
ผลสัมฤทธิ์ไม่แตกต่างจาก กรณีที่ไม่มีการเสริมการท าแบบฝึกหัด 

4) การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้บทเรียน E-Learning ช่วยสอน  มีผลการประเมินการ
ใช้บทเรียนออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมพบว่ามีความเหมาะสมมาก  นั่นคือมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.645   

นั่นคือ อาจกล่าวได้ว่า การใช้บทเรียน E-Learning เป็นสื่อช่วยสอน  นั้นท าใหน้ักศึกษามผีลสัมฤทธ์ิของ
การเรียนรู้ทีค่่อนข้างดี  ทั้งนี้สามารถพิจารณาได้จาก คะแนนเฉลี่ยทางการเรียนของนักศึกษาหลงัการเรียนรู้ด้วย
บทเรียน E-Learning  มีค่ามากกว่าคะแนนเฉลี่ยทางการเรียนของนกัศึกษาก่อนการเรียนรู้ด้วยบทเรียน E-Learning   
ส าหรับผลการเรียนรูห้ลังจากที่มกีารเรียนด้วยบทเรียน E-Learning กรณีที่มีการเสริมการท าแบบฝกึหัด และกรณี
ที่ไม่มีการเสริมการท าแบบฝึกหัดนั้น  พบว่า คะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี้สืบเนื่องจากการฝึกท าแบบฝึกหัด
ยังฝึกปฏบิัติได้ไม่ครอบคลุมทัง้บทเรียนและมเีวลาฝึกปฏบิัติน้อยเกินไป นอกจากนีเ้วลาที่ใช้ในการทดลองในการ
วิจัยควรทีจ่ะใช้เวลาให้มากขึ้น  เพื่อที่จะสามารถวัดผลการวิจัยได้ครอบคลุมและชัดเจนมากขึน้ ส่วนในด้านของ
ความพึงพอใจของการใช้บทเรียน E-Learning นั้นพบว่านักศึกษาค่อนข้างมีความพอใจพอสมควร 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการพฒันาและน าบทเรียน E –Learning  ไปใช ้
ในพัฒนาบทเรียน E-Learning  ผู้วิจัยสามารถที่จะพัฒนาบทเรียน E-Learning ได้โดยการสร้างบทเรียน

ออนไลน์มากกว่า 1 บทเรียน  ซ่ึงอาจจะเป็นบทเรียนทีเ่ปน็ลักษณะที่มีเนื้อหาทางด้านการค านวณ หรือเป็น
บทเรียนที่มเีนื้อหาทางด้านการวิเคราะห์  พร้อมทั้งสร้างแบบฝึกหดัใหเ้พิ่มขึ้นเพื่อทีจ่ะสามารถวัดผลการเรียนรู้ได้
หลากหลายบริบทมากขึ้น 

2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอ่ไป 
ในการวิจัยครั้งต่อไปผู้วิจัยสามารถที่จะท าการวิจัยโดยออกแบบการวิจัยโดยให้ใช้เวลาในการท าการ

ทดลองการวิจัยในแต่ละครั้งมากขึ้น และมีจ านวนครั้งของการท าการทดลองที่มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อที่จะได้วัด
ผลการวิจัยได้ครอบคลุมมากขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้กรณีศึกษาในรายวิชา 

HRM 483 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ในการวิจัยนี้ท าการส ารวจจากนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์   ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา HRM 483 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  ในภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2554 จ านวน 17 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) หลังจากนั้นได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัยด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมในหัวข้อ กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ดีขึ้น ส่วนผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยกรณีศึกษาอยู่ในระดับ 
“มาก”  

อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบส ารวจได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ 
เช่น ควรมีการน ากรณีศึกษามาประกอบการเรียนการสอนอีกในครั้งต่อไป  เพราะได้มุมมองเพิ่มมากขึ้นจาก
การศึกษาจากทฤษฎี 

 

ค าส าคัญ : การจัดการเรียนการสอน, กรณีศึกษา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การจัดการทรัพยากรมนษุย์    
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ABSTRACT 
This survey research was proposed to examine the effect of learning achievement based on case study 

approach in HRM 483 seminar in Human Resource Management. The research was also extended to 
investigation on opinions regarding to case study approach used in the class.  

After collecting 17 samples from students who enrolled HRM 483 seminar in Human Resource 
Management in the second semester of B.E. 2554 by questionnaire, a computer package was used to calculate 
statistics such as percentage, mean, standard deviation. The results of the study show that the participated 
students significantly improve their knowledge in Human Resource Management. Regarding to student 
satisfactions, the average level of satisfaction is in “good level”. 

The participants also provide useful suggestions for instructional practices. For example, appropriate 
suitable time program should be appointed, and variety of topics and applied computer programs in Human 
Resource Management would help better understanding of the students. 

 
KEYWORDS:  Instructional Practice, Case Study, Learning Achievement, Seminar in Human Resource  
 Management 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ในหมวด 6 แนวการจัด

การศึกษา มาตรา 22  และมาตรา 24 เน้นการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามความถนัดเต็มศักยภาพ โดยฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการจาก
ประสบการณ์จริง ให้คิดเป็นท าเป็น รักการอ่าน เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง โดยที่เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา HRM483 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชา การจัดการ
ทรัพยากรนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มีประเด็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก เป็นรายวิชาที่เป็น
การศึกษาเพื่อให้นักศึกษาน าความรู้ทางวิชาการที่ได้ศึกษาในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อาทิ การ
วางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและการคัดเลือก  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การจัดการคุณภาพชีวิตในการท างาน การจัดการค่าตอบแทน  มาร่วมกันสัมมนาวางแผน    วิเคราะห์    ตัดสินใจ 
และแก้ไขปัญหาในการจัดการทรัพยากรมนุษย์   โดยน ารูปแบบ  วิธีการที่เหมาะสม เข้ามาใช้อย่างเป็นระบบ ซ่ึง
นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เพราะไม่มีประสบการณ์จริงในการท างาน ท าให้ไม่
สามารถใช้ทฤษฏีที่ได้ศึกษามาในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในธุรกิจอุตสาหกรรมได้ จึงมีความต้องการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ดังนี้ จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษา
เครื่องมือที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นการใช้กรณีศึกษาในรายวิชาดังกล่าว เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้
ประโยชน์ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาผลของการใช้วิธีการสอนโดยแบบกรณีศึกษาในรายวิชา HRM483 สัมมนาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ 
  2. เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้วิธีการสอนโดยแบบกรณีศึกษา  ในรายวิชา 
HRM483 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 

ค าถามการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้กรณีศึกษาแตกต่างกันอย่างไร 

 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอนอยู่ในระดับใด 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
  ตัวแปรต้น คือ กรณีศึกษาก่อนและหลังการเรียนการสอน 

  ตัวแปรตาม คือ  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

 2. ความพึงพอใจในวิธีการสอนโดยแบบกรณีศึกษา 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
               ประชากร คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา  HRM483 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์                         
ปีการศึกษา 2/2554 จ านวน 17 คน 
 เนื้อหาการวิจัย ศึกษาการใช้กรณีศึกษาในกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา HRM483 สัมมนาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ ปีการศึกษา 2/2554   ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2555 ถึง เมษายน พ.ศ.
2555 
 

ทฤษฎีที่รองรับหรือกรอบความคิดทางทฤษฎี 
 ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวความคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัย   

เทคนิคการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง 
 ทิศนา แขมมณี (2534 : 75-76) ได้นิยามความหมายของเทคนิคการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง เป็นวิธีการ
ที่มุ่งช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝนการเผชิญและแก้ปัญหาโดยไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาจริง ซ่ึงเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ความคิดเห็นของผู้อื่นช่วยให้ผู้เรียนมีมุมมองที่กว้างขึ้น 

ประโยชน์และข้อจ ากัดของเทคนิคการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง 
1. เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง 
2. เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิด

แก้ปัญหา ช่วยให้ผู้เรียนมีมุมมองที่กว้างขึ้น 
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3. เป็นวิธีสอนที่ช่วยเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 
             ส่วนข้อจ ากัดของเทคนิคการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง  คือ  หากกลุ่มผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์
ไม่แตกต่างกัน  การเรียนรู้อาจไม่กว้างเท่าที่ควรเพราะผู้เรียนมักมีมุมมองที่คล้ายกัน 
 

ขั้นตอนของเทคนิคการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง 
1.การเตรียมการ   ก่อนการสอน ผู้สอนต้องเตรียมกรณีตัวอย่างให้พร้อม ต้องมีสาระซ่ึงจะช่วยท าให้ 

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีลักษณะใกล้เคียงกับความเป็นจริง กรณีที่น ามาใช้ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องที่มี สถานการณ์
ปัญหาขัดแย้ง ซ่ึงจะช่วยกระตุ้นความคิดของผู้เรียน หากไม่มีสถานการณ์ที่เป็นปัญหา ขัดแย้ง ผู้สอนอาจใช้วิธีการ
ตั้งประเด็นค าถามที่ท้าทายให้ผู้เรียนคิดก็ได้ ผู้สอนอาจน าเรื่องจริงมาเขียน เป็นกรณีตัวอย่าง หรืออาจใช้เรื่องจาก
หนังสือพิมพ์  ข่าว และเหตุการณ์รวมทั้งส่ือต่างๆ เช่น ภาพยนต์ โทรทัศน์ เป็นได้กรณีที่ต้องการแล้ว ผู้สอน
จะต้องเตรียมประเด็นค าถามส าหรับการอภิปรายเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่ต้องการ 

2. การน าเสนอกรณีตัวอย่าง ผู้สอนอาจเป็นผู้น าเสนอกรณีตัวอย่าง หรืออาจใช้เรื่องจริงจากผู้เรียนเป็น
กรณี ตัวอย่างก็ได้ วิธีการน าเสนอท าได้หลายวิธี เช่น การพิมพ์เป็นข้อมูลมาให้ผู้เรียนอ่าน การเล่ากรณี ตัวอย่างให้
ฟัง หรือน าเสนอโดยใช้ส่ือ เล่น สไลด์ วีดิทัศน์ ภาพยนตร์ หรืออาจให้ผู้เรียนแสดงเป็น ละครหรือบทบาทสมมติก็
ได้  

3. การศึกษากรณีตัวอย่างและการอภิปราย ผู้สอนควรแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยและให้เวลาอย่างเพียงพอ
ในการศึกษากรณี ตัวอย่างและคิดหาค าตอบ แล้วจึงร่วมกันอภิปรายเป็นกลุ่มและน าเสนอผลการอภิปรายระหว่าง
กลุ่ม เป็นการแลกเปลี่ยนกัน ผู้สอนพึงตระหนักว่าการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง มิได้มุ่งที่ค าตอบใด ค าตอบหนึ่ง 
ไม่มีค าตอบที่ถูกหรือผิดอย่างชัดเจนแน่นอน แต่ต้องการให้ผู้เรียนเห็นค าตอบและ เหตุผลที่หลากหลาย ซ่ึงจะช่วย
ให้ผู้เรียนมีความคิดที่กว้างขึ้น มองปัญหาในแง่มุมที่หลากหลายขึ้น อันจะช่วยให้การตัดสินใจมีความรอบคอบขึ้น 
ด้วยเหตุนี้ การอภิปรายจึงควรมุ่งความสนใจไปที่ เหตุผลหรือที่มาของความคิดที่ผู้เรียนใช้ในการแก้ปัญหาเป็น
ส าคัญ  

 

ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ฐานันดร ปรีดากัญญรัตน์ (2548) ศึกษาการใช้กรณีศึกษาประกอบการเรียนการสอน พบว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ในหัวข้อดังนี้ รูปแบบมีความเหมาะสม มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่
บรรยาย สามารถเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาได้ เข้าใจง่ายและน าไปใช้ได้ เนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ ช่วย
ประหยัดเวลาในการศึกษา มีส่วนช่วยเพิ่มผลคะแนนในการเรียนเพิ่มทักษะในการประยุกต์ เป็นเอกสาร
ประกอบการเรียนที่มีประโยชน์ ผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาที่บรรยาย ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอด ผู้สอน
สามารถตอบข้อซักถามได้ชัดเจนและมีความคิดเห็นในระดับปานกลางในการเพิ่มแรงจูงใจในการรียน 

 วันฤดี สุขสงวน (2547) ได้ศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนการสอนแบบใช้
กรณีศึกษาประกอบการเรียนสรุปได้ว่า การใช้กรณีศึกษามีผลต่อความสัมฤทธ์ิผลของการเรียนสูงขึ้น นักศึกษา
เกิดความพึงพอใจในการใช้กรณีศึกษาและท าให้ผลการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  แบบการวิจัยกึ่งทดลอง  (Quasi-

Experimental Research) โดยพยายามอธิบายถึงการใช้กรณีศึกษาในกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา HRM 
483 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์   คณะบริหารธุรกิจ  ของนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา HRM 483 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์    ในภาคการศึกษาที่ 2/2554 จ านวนทั้งหมด 
17 คนโดยใช้  แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มทดลองหนึ่งกลุ่ม ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (pre-experimental 
one group pretest-posttest) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา และใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาเป็นเครื่องมือใน
การเรียนการสอน 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา HRM 483 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์    ในภาคการศึกษาที่ 

2/2554 จ านวนทั้งหมด 17 คน 
 

เครื่องมือการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 

1. แผนการเรียนรู้ รายวิชาสัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยท าการศึกษาจากหลักสูตร เอกสาร 
ต ารา ขอบข่าย โครงสร้าง เนื้อหา และค าอธิบายรายวิชา  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบบอัตนัย โดยได้รับการ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความสอดคล้องกับเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. แบบสอบถามความพึงพอในของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอน ที่ได้รับการ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

การรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยได้ด าเนนิการเก็บรวบรวม ข้อมูลตั้งแต ่กุมภาพันธ์ 2555 – เมษายน 2555 โดยมี

ขั้นตอนในการด าเนินการทดลองดังนี ้ 
1. ท าการประเมินผลก่อนเรียน (pretest) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการทดลอง 1 

สัปดาห ์และบันทึกผลคะแนนก่อนเรียน  
2. ด าเนินการทดลองสอน  
3. ท าการประเมินผลหลังเรียน (posttest) โดยใช ้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่ึงเปน็ฉบบั

เดียวกัน กับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน (pretest)  
4. น าคะแนน pretest / posttest มาวิเคราะห์ทาง สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานและสรุปผลการวิจัย 

 5. ท าการประเมินแบบสอบถามความพึงพอในของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอน 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้มดีังนี้ 
1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Arithmetic Mean) 
2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Standard Deviation) 
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน HRM 483 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยการทดสอบ

ความมีนัยส าคัญของความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยทั้ง สองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน โดยใช้สถิติทดสอบที (t – 
test Dependence Sample) 

4. การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเกณฑ์การแปรผลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้  
 4.51 – 5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดบั  มากที่สุด 
 3.51 – 4.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดบั  มาก 
 2.51 – 3.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดบั  ปานกลาง 
 1.51 – 2.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดบั น้อย 
                     1.00 – 1.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดบั  น้อยที่สุด 
 

ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
การวิจัยในครั้งนี้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มจี านวน 17 คน  ปจัจัยด้านประชากรศาสตร์ของ

นักศึกษาในรายวิชา HRM 483 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์จ านวน 17 คน ปรากฏว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นนักศึกษาชาย จ านวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ 23.50   นักศึกษาหญิง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 76.50 

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์การใช้ วิธีการเรียนโดยแบบกรณีศึกษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ศึกษารายวิชา HRM 483 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 

ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังการเรียน (Post-test)กับคะแนนทดสอบก่อนการเรียน 
(Pre-test) 
 

คนที ่ คะแนนสอบก่อน
เรียน (Pre-Test) 

คะแนนสอบหลัง
เรียน (Post-Test) 

เปรียบเทียบคะแนน
สอบหลังเรียนและ

ก่อนเรียน 
1 2 7 5 
2 2 8 6 
3 3 7 4 
4 5 8 3 
5 2 8 6 
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คนที ่ คะแนนสอบก่อน
เรียน (Pre-Test) 

คะแนนสอบหลัง
เรียน (Post-Test) 

เปรียบเทียบคะแนน
สอบหลังเรียนและ

ก่อนเรียน 
6 3 8 5 
7 3 8 5 
8 4 9 5 
9 1 7 5 
10 0 6 6 
11 2 8 6 
12 3 9 6 
13 4 9 5 
14 4 10 6 
15 3 6 3 
16 3 8 5 
17 4 9 5 

 

จากตารางที่ 1  การวิเคราะห์ผลทดสอบก่อนการเรียน และผลทดสอบหลังการเรียนโดยใช้กรณีศึกษา ใน
เรื่องกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์    
 

ตารางท่ี 2   เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างระหว่างผลคะแนนทดสอบหลังการเรียนกับผล
คะแนนทดสอบก่อนการเรียน 

 

ตัวแปร X  S.D. t  P p                

คะแนนการทดสอบ 

โดยรวม 
Pre-Test 
Post-Test 

 
 

3.58 

7.94 
 

 
 

1.00 

1.08 
 

 
 

-19.20 
 
 

 
 

0.00*      

 

 
จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test)  และคะแนนทดสอบหลังการ

เรียน (Post-test)  พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ที่ระดับ 0.05  
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจ าปี 2555 วันที ่26 ตุลาคม 2555 
  

983 
 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจของนักศึกษาตอ่การใช้วิธกีารสอนโดยแบบกรณศีึกษา 
 
ตาราง 3   ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา 
 

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู ้
โดยใช้กรณีศึกษา 

N X  S.D. ความหมาย 

1. กิจกรรมนี้มีจดุมุ่งหมาย/จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเกณฑ์การวัด
และประเมนิผลการศึกษาชัดเจน  

17 4.00 0.50 มาก 

2. วิธีการด าเนินกิจกรรม เวลาที่ใช้ มีความเหมาะสมในหัวข้อทีศ่ึกษา 17 4.00 0.50 มาก 

3. กิจกรรมนี้ท าให้ผูเ้รียนได้รบัความรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชา 

17 3.94 0.42 มาก 

4. กิจกรรมนี้เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เพื่อผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น  17 4.29 0.68 มาก 

5. อาจารย์ใช้ค าถามหรือกิจกรรมสนับสนุนที่กระตุ้นให้นักศึกษาคดิ
วิเคราะหห์รือวิจารณ์ 

17 4.00 0.61 มาก 

6. อาจารยเ์ปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม แสดงความคิดเหน็  
ประชุม พูดคุย  ใหค้ าแนะน า และรับฟัง ข้อคิดเห็นของนักศึกษาที่
แตกต่างหรือขดัแย้งกันระหว่างกลุ่ม 

17 3.94 0.65 มาก 

7. เทคโนโลยีสารสนเทศทีใ่ช้ในกิจกรรมมีความเหมาะสมใน
กระบวนการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา 

17 4.12 0.69 มาก 

8. โดยรวมนักศึกษามคีวามพึงพอใจในกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้
โดยการใช้กรณีศึกษา 

17 3.82 0.63 มาก 

ค่าเฉลี่ย 17 4.01 0.58 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาดัง
แสดงในตาราง 4  พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาในรายวิชา HRM483 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01
โดยค่าเฉลี่ยในหัวข้อที่ 4 กิจกรรมนี้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น มากที่สุดคือ 4.29 รองลงมา
คือหัวข้อที่ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในกิจกรรมมีความเหมาะสมในกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา 
ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 ส่วนค่าเฉลี่ยในหัวข้อที่ 8  โดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา อยู่ในระดับน้อยที่สุดคือ 3.82 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้  ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จากผู้ตอบ

แบบสอบถามจ านวน 17 คน  กลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศชาย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50   และเป็นเพศหญิง
จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 76.50   

นอกจากนี้นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ท าการศึกษานี้มากกว่า 10 
ครั้งขึ้นไป  

เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และคะแนนทดสอบหลังการเรียน (Post-
test) ด้วยการท าสอบ  t – test Dependence Sample พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
ในหัวข้อกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น 

จากผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษา พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยกรณีศึกษาใน
รายวิชา HRM483 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อยู่ในระดับ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 และจากผล
การวิเคราะห์แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้ข้อสรุปออกเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านการก าหนดเนื้อหาของกิจกรรม 

 1.1 นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจในกิจกรรม มากกว่าการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม 

 1.2 ควรมีการจัดกิจกรรมให้มีเวลามากขึ้น และในหัวข้ออื่นๆของวิชานี้ด้วย 
2. ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบกจิกรรม 

      2.1 ควรมีการใช้ส่ืออิเล็คทรอนิกส์  เช่น  เว็บไซด์เกี่ยวกับกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดย
จะท าให้ศึกษาได้มีความเข้าใจชัดเจนมากขึ้น รวมถึง e-mail ในการติดต่อกับนักศึกษา   

 2.2 อุปกรณ์คอมพิวเตอรท์ี่ใช้ มักไม่สมบูรณ์ท าให้เสียเวลาในการเรียนการสอน 

3. ด้านการวัดและประเมินผล 

    3.1 การวัดผลทั้งที่เป็นแบบ วัดผลเป็นรายคนและเป็นกิจกรรมกลุ่มมีความเหมาะสมดี 
 

ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากข้อจ ากัดด้านเวลา และทรัพยากร งานวิจัยนี้เป็นเพียงการส ารวจในเบื้องต้นถึงผลสัมฤทธ์ิและ
ความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเพียงหัวข้อเดียวในรายวิชา  HRM483 สัมมนาการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยในประเด็น ความคิดเห็นของการจัดการเรียนการ
สอนในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงลงไปมากกว่าเดิม ตลอดทั้งวิชา เพื่อจะท าให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
กับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์มากย่ิงขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานวิจัยเรื่อง “ การศึกษาผลของการใช้กรณีศึกษาจัดการเรียนการสอนในรายวิชา HRM 483 สัมมนา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์   คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี
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การศึกษา 2/2554 ”นี้    ผู้วิจัยขอขอบคุณ ดร.วัยวุฑฒ์  อยู่ในศิล ผู้ทรงคุณวุฒิที่สละเวลาให้ค าปรึกษาการท าวิจัยนี้ 
และขอขอบคุณ ผศ.ดร.รวิภา  ลาภศิริ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ   รวมทั้งขอขอบคุณศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการ
เรียนการสอน ซ่ึงคอยให้ความช่วยเหลือในการท าวิจัยครั้งนี้ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์ โดยได้รับทุนอุดหนุนการ
วิจัย ประจ าปี 2554 จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซ่ึงผู้วิจัยต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ให้การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือจนงานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 ท้ายนี้ผู้วิจัยมอบคุณประโยชน์และความดีอันพึงมีของงานวิจัยช้ินนี้แก่ บิดา-มารดา ครู อาจารย์ และผู้มี
พระคุณทุกท่าน   
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ผลของการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาใน
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา ACT314 การบัญชีบริหาร มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
เทคนิคการทดสอบย่อย โดยมีกลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซ่ึง
ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีบริหารในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 64 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ACT314 (2) การทดสอบย่อยก่อนเรียน (Pretest) และ
การทดสอบย่อยหลังเรียน (Posttest) ในเนื้อหาเรื่องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน-จ านวน-ก าไร แนวคิด
เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การประเมินโครงการลงทุน และการวัดผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน โดย
สถิติที่ใช้ได้แก ่จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า  

1. การเรียนแบบมีการทดสอบย่อยก่อนเรียนและทดสอบย่อยหลังเรียน และมีการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ ท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเพิ่มขึ้นจากระดับต่ า ( x = 6.98) เป็นระดับสูง ( x = 17.95)  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. พัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงหมายความ
ว่านักศึกษามีการเตรียมตัวอ่านหนังสือมาล่วงหน้า และมีความตั้งใจในเรียนมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ: การบัญชีบริหาร  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การทดสอบย่อย 
 

ABSTRACT 
 The objective of this quasi-experimantal research with the single group pretest-posttest design was to 

campare learning achievement of students taught by using the effects of formative tests before and after the 
instruction. The sample of this research were 64 students of Department of Accounting, Faculty of Accounting, 
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Sripatum University who were studying in Management Accounting course in the first semester of the 
academic year 2011. The research instruments use were : (1) The lession plan, (2) The Pretest and Posttest in 
details of Cost-Volume-Profit Analysis, Decision Making and Relevant Information, Capital Budgeting, and 
Performance Measurement. The statistics were frequency, percentage, means, standard deviatiom and the t-test. 
The results of this research were as follow : 

1. The method learning by using pretest and posttest and give information feedback made the learning 
achievement scores of the studens were statistically significantly higher than before toward significant 
increased at the .05 level.  

2. The development of learning achievement scores of students continuously trend to increase that’s 
mean students prepare in reading before study in the class. 
 

KEYWORDS: Management Accounting, Learning Achievement, Formative test. 
 
บทน า 
 การวิเคราะห์สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากลโลก พ.ศ. 2552 (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2553) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ผลคะแนนต่ ากว่าครึ่ง และนักเรียนส่วนใหญ่
มีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ อาจเนื่องด้วยธรรมชาติของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์มีลักษณะเป็นนามธรรม ท า
ให้ยากต่อการเรียนรู้และท าความเข้าใจ ซ่ึงส่งผลให้การเรียนการสอนของนักเรียนไม่ประสบผลส าเร็จ (ปกรณ์ 
ประจัญบาน, 2545) เช่นเดียวกันกับรายวิชาการบัญชีบริหาร ที่มีเนื้อหาส่วนใหญ่เน้นทางด้านการค านวณต้นทุน
ทางคณิตศาสตร์ จึงส่งผลให้การเรียนของนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดับต่ า คิดเป็นร้อยละ 62.5 
และนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 11.25 เมื่อพิจารณาจากระดับคะแนนในใบ
อนุมัติผลการสอบไล่ในปีการศึกษาที่ผ่านมา (ภาคการศึกษาที่ 2/2553)  
 รายวิชาการบัญชีบริหาร (Management Accounting) มีเนื้อหาส่วนใหญ่เน้นประเด็นการน าข้อมูล
ทางการบัญชีต้นทุนมาใช้ในการวางแผน ควบคุม และการวัดผลการด าเนินงาน ตลอดจนการตัดสินใจในปัญหา
ต่างๆ อย่างมีขั้นตอน มีระเบียบ เพราะการบริหารธุรกิจให้ประสบความส าเร็จและสามารถอยู่รอดได้ในยุคที่มีการ
แข่งขันอย่างรุนแรงเช่นในปัจจุบันนี้ ผู้บริหารจะท าการตัดสินใจโดยใช้ประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดของ
ตนเองเพียงอย่างเดียว เหมือนกับการบริหารธุรกิจในยุคก่อนๆ ย่อมเป็นไปไม่ได้ ซ่ึงข้อมูลทางด้านต้นทุนจะน า
หลักการค านวณทางคณิตศาสตร์เข้ามาเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มี
ความส าคัญและสามารถปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างมีระบบและมีเหตุผล 
 จากข้อมูลและสภาพปัญหาดังกล่าว การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการบัญชีบริหาร สาขาวิชาการ
บัญชี คณะบัญชี จ าเป็นจะต้องหา “เครื่องมือ” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการเตรียมความพร้อมอย่างสม่ าเสมอ ซ่ึงจะส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีต่อไป ทั้งนี้  
แบบทดสอบ (Test) เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้เมื่อได้มีการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณหรือคุณภาพของความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม หรือลักษณะทางจิตใจ และเป็นเครื่องมือ
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ในการประเมินผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน ท าให้ผู้สอนทราบว่าผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถถึงระดับ
มาตรฐานที่ผู้สอนก าหนดไว้ระดับใด เมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนๆ ที่เรียนด้วยกัน (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2548) 
โดยทั่วไปการวัดผลการศึกษาและประเมินผลการเรียนการสอนอาจจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การประเมินผล
บั้นปลายตอนจบหลักสูตร (Summative Evaluation) เป็นการประเมินผลเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนเพื่อตัดสิน
ความสามารถของผู้เรียน และการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแก้ไข (Formative Evaluation) เป็นการประเมินผล
ย่อย เป็นตอนๆ ระหว่างการท าการสอนในแต่ละรายวิชาเพื่อวัดระดับของความรอบรู้และวิ เคราะห์จุดอ่อนของ
นักเรียน รวมถึงการประเมินข้อบกพร่องในการสอนอันเป็นลู่ทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป (สุรางค์ 
โคว์ตระกูล, 2553)  
 การทดสอบย่อย (Formative testing) เป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลระหว่างการเรียนของผู้เรียน 
โดยทดสอบเป็นระยะๆ ในระหว่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อใช้ผลข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียนและ
ครูอาจารย์ช่วยให้ครูอาจารย์และผู้เรียนได้ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน การทดสอบย่อยจึงเป็นการให้ส่ิง
เสริมแรงและตรวจสอบค้นหาส่ิงบกพร่องเพื่อน ามาปรับปรุงการเรียนการสอน (Gronlund, 1976) 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การสอนโดยมีการทดสอบย่อยนั้นมีส่วนท าให้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาการบัญชีบริหารของนักศึกษาสูงขึ้น ซ่ึงตามปกติแล้วในการเรียนการสอนรายวิชาการบัญชีบริหารมีการ
ทดสอบย่อยหลังเรียนอยู่แล้ว แต่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษายังคงอยู่ในระดับต่ าและจากการศึกษา
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างการสอบก่อน
เรียน (Pretest) และการสอบหลังเรียน (Posttest) จะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา 
ACT314 การบัญชีบริหาร ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาผลของเทคนิคการทดสอบย่อยดังกล่าวเพื่อ
กระตุ้นความสนใจของนักศึกษา และน าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 
  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของ

นักศึกษาในรายวิชา ACT314 การบัญชีบริหาร ภาคการศึกษาที่ 1/2554 
2. เพื่อศึกษาผลของเทคนิคการทดสอบย่อยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา 

ACT314 การบัญชีบริหาร ภาคการศึกษาที่ 1/2554 
 

สมมติฐานการวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีบริหารของนักศึกษาสูงขึ้นหลังจากการผ่านการทดสอบย่อยแต่ละคร้ัง  
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการบัญชี

บริหารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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2. สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแบบทดสอบ อันเป็นประโยชน์ต่อการวัดและ
ประเมินผลต่อไป 
 

กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
การบัญชีบริหารเป็นการบัญชีแขนงหนึ่งที่ประกอบด้วยขบวนการการแจกแจง การวัด การวิเคราะห์ การ

จัดเตรียม การแปลความหมาย และการส่ือสารของข้อมูลทางการบัญชีซ่ึงใช้ภายในองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้มี
อ านาจในองค์กรใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ รวมถึงการประเมินผล การควบคุมภายในองค์กรและการก ากับ
ดูแล (ศศิวิมล มีอ าพล, 2552: 2) ดังนั้นการบัญชีบริหารจึงนับได้ว่ามีบทบาทส าคัญต่อการบริหารธุรกิจที่มีการ
แข่งขันกันมากในขณะนี้ การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงจากผู้ผลิตเป็นผู้ก าหนดลักษณะคุณภาพ
รวมทั้งราคาของสินค้า แต่ในปัจจุบันลูกค้าหรือผู้บริโภคคือผู้ที่มีอ านาจในการก าหนดส่ิงเหล่านี้ รวมทั้งกลไก
ตลาด กิจการจึงต้องปรับตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจึงจะสามารถอยู่รอดได้ การบัญชีบริหารจึงเป็น
เครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินธุรกิจให้สามารถบรรลุเป้าหมายของกิจการ  

การเรียนการสอนในรายวิชาการบัญชีบริหารมีเนื้อหาค่อนข้างมาก ซับซ้อนเข้าใจยาก และต้องมีทักษะ
ด้านการค านวณทางคณิตศาสตร์เข้ามาเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน  สุพยอม นาจันทร์ (2551: 30) ได้ศึกษา
พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า วิชาบัญชีเป็นวิชาที่เนื้อหาซับซ้อนเข้าใจยาก เป็นวิชาที่เรียนยาก
เนื่องจากผู้เรียนไม่มีพื้นฐานมาก่อน แต่ก็ยอมรับว่าวิชาการบัญชีมีประโยชน์สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
และมีประโยชน์ต่อการท างาน นอกจากนี้ได้ศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาบัญชีโดยภาพรวมพบว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการถามและตอบค าถามอาจารย์ในช้ันเรียน แต่การใช้เวลาในการทบทวนบทเรียนไม่สม่ าเสมอ
และไม่ต่อเนื่อง  ดังนั้นสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนมีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับ
จุดประสงค์การเรียนการสอน ปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียน ปัญหาเกี่ยวกับวิธีสอน ปัญหาเกี่ยวกับการฝึกทักษะ และ
ปัญหาเกี่ยวกับความรู้สึกของผู้เรียนและผู้สอน (อ านาจ วังจีน, 2553: 15) 

การสอนเป็นการบอกกล่าว ส่ัง อธิบาย ช้ีแจง หรือแสดงให้ดู การสอนเป็นการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ 
และเจตคติต่างๆ โดยที่ผู้สอนและผู้รับ หรือครูและศิษย์ มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันในกระบวนการเรียนรู้ โดยครู
เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ เป็นผู้จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นตามความคิดเห็นและความสามารถของตน ผู้เรียนหรือศิษย์
เป็นผู้รับการถ่ายทอด การสอนโดยครูนี้เกิดขึ้นได้ทุกแห่ง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ (ทิศนา แขมมณี, 2550: 3) 
ทั้งนี้  ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่  20 นักการศึกษาได้น า ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบอัตโนมัติ  (Classical 
Conditioning) ของพาฟลอฟ มาประยุกต์กับการสอน นั่นคือ น าความต้องการทางธรรมชาติของผู้เรียนมาใช้เป็น
ส่ิงเร้า ซ่ึงสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี เช่น ถ้าครูต้องการให้ผู้เรียนเข้าห้องเรียนตรงเวลา และครูรู้ว่า
ผู้เรียนต้องการรู้คะแนนสอบของตน ครูอาจตั้งเงื่อนไขว่าจะมีการบอกคะแนนสอบก่อนเรียน หรือจะการทดสอบ
ย่อยเรื่องที่เรียนไปแล้วในต้นช่ัวโมงทุกครั้ง ผู้เรียนจะตอบสนองโดยเข้าเรียนตรงเวลา  และส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนได้ ทั้งนี้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการเรียน การสอน การฝึกฝน หรือ
ประสบการณ์ต่างๆ ที่โรงเรียน ที่บ้าน และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ แต่คนส่วนมากเข้าใจว่าผลสัมฤทธ์ิเกิดขึ้นจากการ
เรียนการสอนภายในโรงเรียน และมองในแง่ความรู้ความสามารถทางสมองเท่านั้น ในทางที่จริงแล้ว ความรู้สึก 
ค่านิยม จริยธรรม ก็เป็นผลจากการฝึกสอนและอบรม ซ่ึงก็นับเป็นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วย การวัดผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียนจึงเป็นวิธีการวัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางสมองและสติปัญญาของ
นักเรียน ภายหลังจากที่ได้เรียนไปแล้วโดยใช้แบบทดสอบ (อารีย์ วชิรวราการ, 2542: 143) 

สุรางค์ โคว์ตระกูล (2553: 240) กล่าวว่า การวัดผลการศึกษาโดยมากใช้ข้อทดสอบ (Test) เพราะ
สามารถที่จะวัดความสามารถของนักเรียนในวิชาต่างๆ ออกมาเป็นตัวเลขได้ ผู้สร้างข้อทดสอบได้ออกข้อสอบ
โดยการสุ่มตัวอย่างจากส่ิงที่นักเรียนได้เรียนรู้เพราะไม่สามารถที่จะสร้างข้อทดสอบที่ครอบคลุมส่ิงที่นักเรียนได้
เรียนรู้ทั้งหมด การประเมินผลอาจจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ การประเมินผลบั้นปลายตอนจบหลักสูตร 
(Summative Evaluation) และการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแก้ไข (Formative Evaluation) ทั้งนี้ การทดสอบ
ย่อย (Formative testing) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้
ผู้เรียนรู้มากขึ้น เพราะผู้เรียนมีการเตรียมตัวอยู่เสมอ การแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนย่อยๆ ท าให้นักเรียนเรียนรู้ง่าย
ขึ้น และได้รับการแก้ไขส่วนบกพร่องอยู่ตลอดเวลา และสามารถท าให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการเรียนรู้ กล้า
เผชิญปัญหาอีกด้วย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยมีการทดสอบก่อนเรียน

และการทดสอบหลังเรียน ซ่ึงเป็นการทดลองชนิด The Single Group, Pretest-Posttest Design เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา ACT314 การบัญชีบริหาร ขั้นตอนการด าเนินงานการวิจัย ดังนี้ 
 ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะบัญชีภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา  ACT314 
การบัญชีบริหาร ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ซ่ึงประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง และ
หลักสูตร 4 ปี ที่มาเข้าเรียนและเข้าสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวนทั้งส้ิน 64 คน เนื่องจากใน                      
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 มีการเปิดกลุ่มเรียนในรายวิชา ACT314 การบัญชีบริหารเพียงกลุ่มเดียว 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่ เทคนิคการทดสอบย่อย โดยมีลักษณะการสอบก่อนเรียน 
(Pretest) การสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละเรื่อง 
 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีบริหาร 
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
1. แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการสอนรายวิชา ACT314 การบัญชีบริหาร ซ่ึงตามโครงสร้าง

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก าหนดให้นักศึกษาช้ันปีที่ 3 เรียน
รายวิชา ACT314 การบัญชีบริหาร ซ่ึงเป็นรายวิชาเอกบังคับ ทั้งนี้นักศึกษาต้องเรียนผ่านวิชาบังคับก่อนในรายวิชา 
ACT313 การบัญชีต้นทุน 

2. แบบทดสอบย่อย (Formative Test) เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเอง โดยมีการทดสอบ 
Pretest-Posttest ในแต่ละเรื่อง รวมทั้งส้ิน 4 เรื่อง ในเนื้อหาเกี่ยวกับ 1) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน-
จ านวน-ก าไร 2) แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 3) การประเมินโครงการ และ 4) การวัดผลการ
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ปฏิบัติงานของส่วนงาน ทั้งนี้แบบทดสอบย่อยเป็นข้อสอบที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกมาจากคลังข้อสอบของผู้วิจัย ซ่ึงได้
สร้างตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและเคยผ่านการน าเสนอให้ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาการบัญชี
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอย่างเหมาะสมแล้ว 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนจากการทดสอบย่อยแต่ละครั้ง 
2. เก็บข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน และพัฒนาการทางการเรียนรู้จากระดับคะแนนการ

ทดสอบย่อย 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และการ
วิเคราะห์เพื่อตอบค าถามการวิจัย ซ่ึงการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใชส้ถิติ มีดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา  เป็นการวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาที่ใช้ในการศึกษา การสังเกต
พฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ได้รับจากการน าการทดสอบย่อยก่อนเรียนมาใช้ในการเรียนการ
สอน โดยแสดงการวัดผลในรูปของค่ากลางได้แก่ จ านวน ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบย่อย คะแนนสอบกลางภาคเรียน และคะแนนสอบปลาย
ภาคเรียน 

2. สถิติเชิงอนุมาน ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ได้แก่ 
2.1 สถิติทดสอบที (t-test dependent) ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของคะแนนทดสอบย่อยก่อนเรียนและคะแนนทดสอบย่อยหลังเรียน 
2.2 การน าเสนอกราฟแสดงพัฒนาการของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ด้วยคะแนน 

Pretest – Posttest ของการทดสอบย่อยแต่ละครั้ง 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 87.5) มากกว่าเพศชาย 

และเป็นนักศึกษาคณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี (ร้อยละ 100) เนื่องจากวิชาการบัญชีบริหารเป็นวิชาที่อยู่ในกลุ่ม
วิชาเอกบังคับ เมื่อจ าแนกตามระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 59.38 โดยอยู่ในช่วงระดับคะแนนระหว่าง 2.00 – 2.49 มากที่สุด 

ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
ในรายวิชา ACT314 การบัญชีบริหาร 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาผลของการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาโดยการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบย่อยก่อนเรียนและหลังเรียนจ าแนกตามเนื้อหา สามารถแสดงผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยได้ ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังใช้
แบบทดสอบย่อย จ าแนกตามเนื้อหา 

เนื้อหา 
ก่อน หลัง t-test dependent 

 S.D.  S.D.       d S.D. t 
1) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของต้นทุน-จ านวน-ก าไร 

3.02 1.70 16.80 2.94 13.79 2.80 39.41* 

2) แนวคิดเกี่ยวกับการใช้
ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 

6.13 1.48 17.95 2.22 11.83 2.14 44.17* 

3) การประเมินโครงการ 8.73 1.50 18.11 2.16 9.38 2.07 36.16* 
4) การวัดผลการปฏิบัติงาน
ของส่วนงาน 

10.05 1.19 18.95 1.57 8.91 1.79 39.85* 

* นัยส าคัญที่ระดับ .05 
 
การวิเคราะห์ พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชีบริหารของนักศึกษาสูงขึ้นหลังจากผ่านการ

ทดสอบย่อยแต่ละครั้ง ดังนี้ 
1) การเรียนการสอน เรื่อง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน-จ านวน-ก าไร ด้วยวิธีการสอนแบบมี

การทดสอบย่อยและมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ ท าให้นักศึกษามีระดับความรู้ในการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยก่อนเรียนระดับความรู้ในการเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 อยู่ในระดับต่ า เปรียบเทียบ
หลังเรียนมีระดับความรู้ในการเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.80 ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาอยู่ใน
ระดับสูง 

2) การเรียนการสอน เรื่อง แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ  ด้วยวิธีการสอนแบบมีการ
ทดสอบย่อยและมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ ท าให้นักศึกษามีระดับความรู้ในการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยก่อนเรียนระดับความรู้ในการเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.13 อยู่ในระดับต่ า เปรียบเทียบหลัง
เรียนมีระดับความรู้ในการเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 17.95 ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับสูง 

3) การเรียนการสอน เรื่อง การประเมินโครงการ ด้วยวิธีการสอนแบบมีการทดสอบย่อยและมีการให้
ข้อมูลป้อนกลับ ท าให้นักศึกษามีระดับความรู้ในการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยก่อน
เรียนระดับความรู้ในการเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.73 อยู่ในระดับต่ า เปรียบเทียบหลังเรียนมีระดับความรู้ใน
การเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.11 ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับสูง 

4) การเรียนการสอน เรื่อง การวัดผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน ด้วยวิธีการสอนแบบมีการทดสอบ
ย่อยและมีการให้ข้อมูลป้อนกลับ ท าให้นักศึกษามีระดับความรู้ในการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยก่อนเรียนระดับความรู้ในการเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.05 อยู่ในระดับต่ า เปรียบเทียบหลังเรียน
มีระดับความรู้ในการเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.95 ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับสูง 
  
 

XX
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 ส่วนท่ี 3 พัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
 

 
 

ภาพที่ 1  กราฟแสดงพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาด้วยคะแนนเฉลี่ย  
 Pretest – Posttest ของการทดสอบย่อยแต่ละครั้ง 

 
 ผลของการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา  เมื่อน าคะแนน
เฉลี่ยของการทดสอบ Pretest – Posttest แต่ละครั้งมาพิจารณา พบว่า พัฒนาการของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยระดับคะแนนเฉลี่ยของ Pretest มีระดับคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด คิดเป็นร้อยละ 35.15 ซ่ึงหมายความว่านักศึกษามีการเตรียมตัวอ่านหนังสือมาล่วงหน้าก่อนมีการเรียน
การสอนในแต่ละเรื่อง เช่นเดียวกันกับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของระดับคะแนนเฉลี่ยของ Posttest ที่มีระดับคะแนน
เฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.75 ซ่ึงหมายว่านักศึกษามีความตั้งใจในการเรียนและการท า
แบบทดสอบมากขึ้น 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาผลของการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาใน

รายวิชา ACT314 การบัญชีบริหาร สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภาคการศึกษาที่ 1                     
ปีการศึกษา 2554 มีประเด็นที่น่าสนใจซ่ึงสามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

ผลการวิจัยปรากฏว่า ภายหลังการใช้การทดสอบย่อยก่อนเรียนและหลัง เรียนกับนักศึกษาคณะบัญชีที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการบัญชีบริหาร ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากผ่านการทดสอบย่อยแต่ละครั้ง ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ แสดงให้
เห็นถึงอิทธิพลของการทดสอบย่อยที่มีต่อพัฒนาการทางการเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาให้
สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของจุไรรัตน์ สวัสดิ์ , ชลชลิตา แตงนารา และวิมลพร               
ระเวงวัลย์ (2552: 63) เช่นเดียวกับผลงานวิจัยของบุญเรือน พุฒทอง (2544: 55-56) และอรนุช รู้ปิติวิริยะ (2548: 
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32-33) ที่พบว่านักศึกษากลุ่มที่มีการทดสอบย่อยก่อนเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักศึกษากลุ่มที่ไม่มี
การทดสอบย่อยก่อนเรียน 

ผู้วิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอนโดยให้มีการทดสอบย่อยก่อนเรียน (Pretest) เพิ่มเติมเข้ามาจากการ
จัดการเรียนการสอนตามปกติ ท าให้มีการทดสอบย่อยบ่อยครั้ง ส่งผลให้นักศึกษาทั้งชั้นมีความกระตือรือร้น ขยัน
และตั้งใจเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับหลักทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยมตามแนวคิด “ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบ
อัตโนมัติ (Classical Conditioning) ของพาลอฟ” (ทิศนา แขมมณี, 2550: 52-54) ที่ว่าพฤติกรรมการตอบสนองของ
มนุษย์เกิดจากการวางเงื่อนไข เมื่อผู้วิจัยแจ้งว่าจะท าการทดสอบย่อยก่อนเรียนในเนื้อหาวิชาที่ก าหนดในสัปดาห์
ถัดไป เพื่อกระตุ้นเร้าต่อนักศึกษาให้กลับไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนมาล่วงหน้าก่อนการทดสอบ จะสังเกต
ว่าผลการทดสอบย่อยก่อนเรียน (Pretest) ของนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั่นแสดงว่านักศึกษามี
ความเอาใจใส่และมีความตั้งใจเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเรียนและการทดสอบย่อยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การ
ทดสอบย่อยบ่อยครั้งส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของระดับคะแนนทดสอบย่อยหลังเรียน (Posttest) ของนักศึกษา
ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลงานวิจัยของจุฑามาศ มนตรี (2543: 70-72) ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ 
(2553: 12) และปกรณ์ ประจัญบาน (2545) 

เนื้อหาส่วนใหญ่ของรายวิชาการบัญชีบริหารมีความซับซ้อนเข้าใจยาก เน้นประเด็นการน าข้อมูล
ทางการบัญชีต้นทุนมาใช้ในการวางแผน ควบคุม และการวัดผลการด าเนินงานซ่ึงมีการน าหลักการค านวณทาง
คณิตศาสตร์เข้ามาเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน วิธีการสอนที่ผู้วิจัยใช้ได้แก่ วิธีการสอนโดยใช้การบรรยาย 
(Lecture) และวิธีการสอนโดยใช้การนิรนัย (Deduction) ที่น าหลักการค านวณตามทฤษฎีหลักการต่างๆ มา
ประยุกต์เข้ากับการบริหารต้นทุน ซ่ึงผู้เรียนอาจมีทักษะการค านวณน้อย และไม่กล้าซักถามปัญหาเมื่อมีข้อสงสัย 
เมื่อผู้วิจัยก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้มีการทดสอบย่อยก่อนเรียน (Pretest) เพิ่มเติมเข้ามาจากการ
จัดการเรียนการสอนตามปกติ ท าให้นักศึกษามีการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ส่งงานที่อาจารย์มอบหมายตรง
เวลา เข้าช้ันเรียนตรงเวลา และมีเอกสารประกอบการเรียนอย่างสมบูรณ์ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของอ านาจ              
วังจีน (2553: 51-55) พบว่า ผลของการทดสอบย่อยและการให้ข้อมูลป้อนกลับท าให้นักศึกษามีวินัยในการเรียน
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และยังท าให้นักศึกษามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติในระดับปานกลางเป็นระดับมาก 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า การน าเทคนิคการทดสอบย่อยมาใช้ในการเรียนการสอนนอกจากจะ
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาให้สูงขึ้นแล้ว ยังสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างครูอาจารย์กับ
นักศึกษาอีกด้วย นั่นคือ นักศึกษาจะมีความพยายามในการตั้งข้อค าถาม และกล้าที่จะเข้ามาซักถามในประเด็นที่
สงสัยมากขึ้น และท าให้ทั้งตัวนักศึกษาและอาจารย์ทราบถึงข้อบกพร่องในการเรียนการสอน แล้วน ามาแก้ไข
พร้อมทั้งอธิบายประเด็นปัญหาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัย เรื่อง ผลของการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาใน

รายวิชา ACT314 การบัญชีบริหาร สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 
ดังต่อไปนี้ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาอ่ืนๆ ควรน าเทคนิคการทดสอบย่อยก่อนเรียน (Pretest) เพิ่มเติม

เข้าไป หรือให้มีการทดสอบย่อยบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการกระตุ้นนักศึกษาให้มีความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการ
เรียนเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงจะส่งผลท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

2. ในการจัดการเรียนการสอนแบบมีการทดสอบย่อย ควรค านึงถึงจ านวนของนักศึกษาในช้ันเรียนให้มี
ขนาดเหมาะสม เนื่องจากถ้ามีจ านวนนักศึกษาในช้ันเรียนมากเกินไปอาจเป็นภาระแก่อาจารย์ที่ต้องท าการตรวจ
ทดสอบย่อยและอาจท าให้บอกคะแนนหรือข้อมูลป้อนกลับไม่ทันตามก าหนด 

3. อาจารย์ควรให้ความส าคัญในเรื่องของการวัดและประเมินผลการเรียนของนักศึกษา โดยพิจารณา
จากผลของการทดสอบย่อย แล้วน าประเด็นที่นักศึกษาไม่เข้าใจมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการสอนและเทคนิคการสอน
เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. ในการจัดการทดสอบย่อย ควรค านึงถึงระยะเวลาจากการทดสอบก่อนเรียนและการทดสอบหลัง
เรียน เพื่อขจัดอิทธิพลของการทดสอบก่อนเรียนโดยเฉพาะการจ าข้อสอบของนักศึกษา 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษา เรื่อง ผลการใช้เทคนิคการทดสอบย่อย เป็นการวิจัยกึ่งทดลองเปรียบเทียบ ดังนั้น ควรมี
การศึกษาเปรียบเทียบโดยมีกลุ่มควบคุม เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงความวิตกกังวลของนักศึกษาต่อความถี่ของการทดสอบย่อยและความคิดเห็น
ต่อการน าแบบทดสอบย่อยมาใช้ในการเรียนการสอน 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยลักษณะนี้อีก แต่มีการเปรียบเทียบระดับความสามารถของนักศึกษา 
 

กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ใหทุ้นสนบัสนุนในการท าวิจัยในครั้งนี้ 
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ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาบัญชีข้ันต้น 2      
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ เครื่องมือที่ใช้ คือ 
แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ข้อมูลด้านการเรียนการสอน ข้อมูลด้านทัศนคติต่อวิชาบัญชี
ขั้นต้น 2 และข้อมูลด้านพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการที่ผ่านมา ในขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านสถานะครอบครัว ระดับ
การศึกษาของผู้ปกครอง ระดับรายได้ของผู้ปกครอง และการท างานพิเศษของนักศึกษานอกเวลาเรียนไม่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การเรียนการสอนในวิชาการบัญชีขั้นต้น 
2 มีความเหมาะสม แต่มีเนื้อหาวิชาที่เข้าใจยาก นักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน แต่มีความกังวลใจใน
การจดจ าและท าความเข้าใจกับสูตรการค านวณ สัญลักษณ์ ค าศัพท์ และผลการเรียน ส าหรับพฤติกรรมการเรียน
นั้นพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยส่วนบุคคล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทัศนคติ วิชาการบัญชีขั้นต้น  
 

ABSTRACT 
 This research was a survey research. The objectives were to analyze personal factors that affected 
learning achievement and to survey students’ attitudes and learning behaviors towards the Introduction of 
Accounting 2 subject. The questionnaires were designed to collect data, consisting of personal information, 
factors concerning learning and teaching environments, factors concerning students’ attitudes towards the 
introduction to accounting 2 course, and factors concerning students’ learning behaviors. The analytical results 
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showed that the learning environments for the introduction to accounting 2 were appropriate except the difficult 
contents. Most students had good attitudes towards this course. However, they had serious concerns about 
formulas and symbols. In addition, students’ learning behaviors ware at the moderate level. 
 
KEYWORDS: Personal Factors, Learning Achievement, Attitude, Accounting 2 
 

1. บทน า 
ความส าคัญของการบัญชีคือเป็นแหล่งข้อมูลของธุรกิจที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปของธุรกิจ 

ข้อมูลทางการบัญชีจึงมีความส าคัญและประโยชน์หลายประการ อาทิเช่น ช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถควบคุม
รักษาสินทรัพย์ของกิจการได้ ช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของกิจการ เนื่องจากวิชาการบัญชีขั้นต้นเป็นวิชา
พื้นฐานที่ส าคัญวิชาหนึ่งของหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชี และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น สาขาวิชาการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นต้น  ดังนั้นวิชาการบัญชีขั้นต้น
จึงถูกก าหนดไว้ในหลักสูตรดังกล่าวขั้นต้น โดยจัดการเรียนการสอนแยกกลุ่มกัน ถึงแม้ว่าจะมีการจัดแยกกลุ่ม
เรียนระหว่างนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และด าเนินการสอนโดยอาจารย์คน
เดียวกัน ด้วยรูปแบบและวิธีการสอนแบบเดียวกัน ผลปรากฏว่านักศึกษาทั้งสองกลุ่มมีความก้าวหน้าในการเรียน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันมาก  

มีงานวิจัยหลายงานที่ได้ศึกษาองค์ประกอบหรือปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆ 
(นงนภัส สุทธิประภา, 2541; อภิญญา อิงอาจ, 2546; ปัญจา ชูช่วย, 2551; ธัญกร ค าแวง, 2552; ขวัญ เพชรสว่าง 
และ อนพัทย์ หนองคู, 2553) และงานวิจัยเชิงพฤติกรรม (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538) งานวิจัยด้านนวัตกรรมการ
เรียน (นงนภัส สุทธิประภา, 2541) ที่ควรน ามาใช้ในการเรียนการสอน 

จากประสบการณ์ของผู้วิจัย ซ่ึงเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการบัญชีช้ันต้น2 ในหลักสูตรปริญญาตรี 
สังเกตเห็นว่า ผลการเรียนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่ได้ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 ที่ผ่านมาอยู่
ในระดับค่อนข้างต่ า หรือไม่สามารถสอบผ่านรายวิชานี้  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่ามีปัจจัยส่วนบุคคล
ใดบ้างที่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  
เพื่อน าผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นแนวทางในการขจัดปัญหา และแก้ไขสาเหตุที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง อันจะก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อนักศึกษาเพื่อที่จะส าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่ดีมี
คุณภาพ ออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดวัตถปุระสงค์ไว้ดังนี ้
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 ของนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์  
2. เพื่อศึกษา ทัศนคติ และ พฤติกรรมของนักศึกษาที่มีต่อวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 ของนักศึกษาคณะ

บริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์  
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3. สมมติฐานการวิจัย 
1.   ผลการเรียนที่ผ่านมาของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
2. ความแตกต่างในด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ สถานะครอบครัว ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง รายได้

ของผู้ปกครอง และการท างานพิเศษนอกเวลาเรียนของนักศึกษาที่มีความแตกต่าง จะมีผลต่อนักศึกษาที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลต่างกันมีผลสัมฤทธ์ิส่วนบุคคลต่างกัน 

3. นักศึกษามีทัศนคติและพฤติกรรมการเรียนทางบวกต่อวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 
 

4.    ขอบเขตของการวิจัย 
4.1    ประชากร  
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่ลงทะเบียน

เรียนวิชาการบัญชี ขั้นต้น 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 92 คน 
4.2 ขอบเขตของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

4.2.1 ตัวแปรพยากรณ์ (Predictor variables)  
ปัจจัยส่วนบุคคลที่ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 ได้แก่ สาขาวิชาเอก ผลการ

เรียนที่ผ่านมา สถานะครอบครัว ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง ระดับรายได้ของผู้ปกครอง และการท างานพิเศษ
ของนักศึกษานอกเวลาเรียน 

4.2.2 ตัวแปรเกณฑ์ (Criterion variables)  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีขั้นต้น 2   

4.3 ระดับทัศนคติ และพฤติกรรม  
 ในการวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาลักษณะต่างๆ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก ่ด้านที่ 1 ทัศนคติต่อการเรียนการสอน 
ด้านที่ 2 ทัศนคติต่อวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 และด้านที่ 3 พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
 

5.  วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนในวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชี

ขั้นต้น 2   จ านวน 92 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 48 คน (ค านวณได้โดยใช้สูตร ทาโร ยามาเน) ที่ระดับความ
เชื่อมั่นที่ 90% และค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับได้ไม่เกิน 10%   

   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 5 ตอน โดยแบบสอบถาม ตอนที่ 1 
เป็บตัวเลือก ตอนที่ 2-4 เป็นแบบ Rating Scale และตอนที่ 5 เป็นแบบเติมค า ดังนี้ 

ตอนที่ 1   แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปของนักศึกษา มีค าถาม 8 ข้อ 
ตอนที่ 2   แบบสอบถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชาการบัญชีขั้นตน้ 2 มีค าถาม 8 ข้อ 
ตอนที่ 3   แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 มีค าถาม 10 ข้อ 
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ตอนที่ 4   แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 มีค าถาม 10 ข้อ 
ตอนที่ 5   แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการเรยีนวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 เป็นค าถาม 
                แบบปลายเปิด 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เริ่มจากการร่างแบบสอบถาม ประกอบด้วยเนื้อหาหลัก 4 เรื่อง คือ 

ปัจจัยส่วนบุคคล การจัดการเรียนการสอน ทัศนคติ และพฤติกรรมการเรียน  และน าร่างแบบสอบถามดังกล่าว
เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการวิจัยพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย  เพื่อ
น ามาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ ก่อนจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 

 

6. สรุปผลการวิจัย 
6.1   ข้อมูลทั่วไป 
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 94.10 

รองลงมาคือสาขาวิชาการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 3.90  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 2.0 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.50 และเพศชาย ร้อยละ 27.50 ดังรูปที่ 1 ร้อยละ 

94.10 ของกลุ่มตัวอย่างศึกษาในสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว และอีกร้อยละ 5.90 ศึกษาใน
สาขาวิชาอื่นๆ กลุ่มตัวอย่างมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคเรียนที่ผ่านมาที่ระดับ 2.6265 โดยมีค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .60706 สถานะครอบครัวของนักศึกษาส่วนใหญ่ร้อยละ 62.70 บิดามารดาอยู่ด้วยกัน ในขณะที่
มีเพียงส่วนน้อยที่บิดามารดาแยกกันอยู่หรือหย่าร้างกัน และบิดาและ/หรือมารดาเสียชีวิต ดังรูปที่ 2 

ผู้ปกครองของนักศึกษาขณะที่เรียนอยู่ในวิทยาลัยราชพฤกษ์ คือ บิดา ร้อยละ 39.20 มารดา ร้อยละ 43.10 
และบุคคลอื่นๆ ที่มิใช่บิดามารดา เช่น ลุง ป้า น้า อา เป็นต้น ร้อยละ 15.70 ดังรูปที่ 3 

 

    
รูปที่ 1 ข้อมูลเพศในกลุ่มตัวอย่าง        รูปที่ 2 ข้อมูลสถานะครอบครัว           รูปที่ 3 ข้อมูลผู้ปกครองของนักศึกษา 

 
ระดับการศึกษาของผู้ปกครองนักศึกษาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ

ระดับประถมศึกษา ซ่ึงผู้ปกครองส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.20
รองลงมาคือระดับอุดมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 33.30 ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 25.50 ดังรูปที่ 4 

ข้อมูลรายได้ผู้ปกครอง พบว่า ร้อยละ 50.00 ของผู้ปกครองของนักศึกษามีรายได้เดือนละ 10,001 – 
30,000 บาท รองลงมา ร้อยละ 34.00 เป็นกลุ่มผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 10.00 
เป็นกลุ่มผู้ปกครองที่มีรายได้เดือนละ 30,001 - 50,000 บาท และร้อยละ 6.00 เป็นกลุ่มผู้ปกครองที่มีรายได้
มากกว่ากว่าเดือนละ 50,000 บาท ดังรูปที่ 5 
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ข้อมูลการท างานพิเศษนอกเวลาเรียนของนักศึกษา พบว่า มีนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ท างานพิเศษนอกเวลา
เรียน คิดเป็นร้อยละ 62.70 และท างานพิเศษนอกเวลาเรียน ร้อยละ 35.50 ดังรูปที่ 6 

 

         
รูปที่ 4 ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง       รูปที่ 5 รายได้ผู้ปกครอง                       รูปที่ 6 การท างานพิเศษของนักศึกษา 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมของ

นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยระดับ 2.63 และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนที่ผ่านมาของ
นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีขั้นต้น 2  โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สันพบว่า ปัจจัยทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ด้วยค่า  0.246 ซ่ึง
ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก กล่าวคือ ผลการเรียนที่ผ่ านมาของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 ดังตารางที่ 1  

 
ตารางท่ี 1  ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนที่ผ่านมากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ในวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 

 ปัจจัยส่วนบุคล             S.D. Pearson Correlation 

ผลการเรียนที่ผ่านมา 2.63 0.61 0.246 

 
ส าหรับปัจจัยด้านความแตกต่างกันของ สถานะครอบครัวของนักศึกษา ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง 

ระดับรายได้ของผู้ปกครอง ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ไม่มีผลท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
แตกต่างกัน ด้วยค่า P-value .672, .604 และ .136 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 และปัจจัยการท างานหรือไม่ท างาน
พิเศษนอกเวลาเรียนของนักศึกษา ไม่มีผลท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาแตกต่างกัน  ด้วยค่าสถิติ
ทดสอบ t .569 ดังตารางที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 

_ 
X 
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสถานะครอบครัวของนักศึกษา ระดับการศึกษาของ 
 ผู้ปกครอง และระดับรายได้ของผู้ปกครองที่มีผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 

 

คะแนนสอบที่ได้ สถิติทดสอบ  
F 

P-value 
(sig) Mean S.D. 

สถานะครอบครัว 
  

.400 .672 
    อยู่ด้วยกัน 51.29 13.905 

      แยกกันอยู่หรือหย่าร้างกัน 47.50 11.564     
    บิดาและ/หรือมารด่เสียชีวิต 51.33 6.831     
ระดับการศึกษาผู้ปกครอง   .509 .604 
    ประถมศกึษา 52.16 13.660 

      มัธยมศึกษา 47.54 11.274     
   อุดมศึกษา 50.53 12.714     
รายได้ผูปกครอง   1.944 .136 
    น้อยกว่า 10,000 45.35 12.119 

      10,001 - 30,000 53.00 11.447     
   30,001 - 50,000 57.20 18.130     
   50,001 - 70,000 46.33 6.351     

 
ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการท างานพิเศษและไม่ท างานพิเศษนอกเวลาเรียน 
 ของนักศึกษาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 
คะแนนสอบที่ได้ 
นักศึกษาท างานพิเศษนอกเวลาเรียน Mean Standard Deviation สถิติทดสอบ 

t 
P-value 

(Sig) 
ท า 
ไม่ท า 

48.94 
51.13 

13.754 
12.122 

-.573 .569 

 
 6.2  ปัจจัยด้านการเรียนการสอนวิชาการบัญชขีั้นตน้ 2 

 ผลการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาด้านปัจจัยด้านการเรียนการสอนในภาพรวม พบว่า นักศึกษา
ส่วนใหญ่เห็นว่าการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลางถึงมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในด้าน
เนื้อหาวิชา สภาพแวดล้อมของการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล ผลการศึกษายังพบว่า นักศึกษา
ส่วนใหญ่เห็นว่าเนื้อหาวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 เป็นวิชาที่ยากต่อการท าความเข้าใจ ตารางที่ 4 
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ตารางท่ี 4 ผลการส ารวจความเห็นต่อปัจจัยด้านการเรียนการสอน 
 หน่วย: จ านวน(ร้อยละ) 

ปัจจัยด้านการเรียนการสอน ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 
1. เนื้อหาวิชาท าความเข้าใจได้ยาก 0 2 22 19 7 

 (0.00) (3.90) (43.10) (37.30) (13.70) 
2. ปริมาณเนื้อหาวิชามีความเหมาะสม 1 4 16 22 7 

 (2.00) (7.80) (31.40) (43.10) (13.70) 
3. เนื้อหาวิชามีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันเป็นอย่างดี 0 2 18 23 7 

 (0.00) (3.90) (35.30) (45.10) (13.70) 
4. เป็นวิชาที่สามารถประยุกต์ใช้กับลักษณะงานในวิชาชีพ

ของนักศึกษาได้ดี 
0 

(0.00) 
3 
(5.90) 

19 
(37.30) 

21 
(41.20) 

7 
(13.70) 

5. ระยะเวลาการเรียนการสอนในแต่ละคาบมีความ
เหมาะสม                                                                    

0 
(0.00) 

3 
(5.90) 

19 
(37.30) 

19 
(37.30) 

9 
(17.60) 

6. จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มเรียนมีความเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู้ 

3 
(5.90) 

4 
(7.80) 

18 
(35.30) 

20 
(39.20) 

5 
(9.80) 

7. สภาพห้องเรียนมีความเหมาะสมเอ้ือให้เกิดบรรยากาศการ
เรียนการสอนที่ดี 

2 
(3.90) 

2 
(3.90) 

10 
(19.60) 

28 
(54.90) 

8 
(15.70) 

8. การวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมต่อลักษณะวิชา 0 
(0.00) 

2 
(3.90) 

14 
(27.50) 

28 
(54.90) 

6 
(11.80) 

 
6.3  ปัจจัยด้านทัศนคติต่อวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 
ผลการส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของนักศึกษาต่อวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 ใน

ภาพรวมพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติทางบวกในการเรียนวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 อยู่ในระดับปานกลางถึง
มากที่สุด โดยนักศึกษาเห็นว่า วิชาการบัญชีขั้นต้น 2  เป็นวิชาที่มีประโยชน์ มีความท้าทาย ท าให้ฉลาดรอบรู้มาก
ขึ้น และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ มีความกระตือรือร้นที่จะเรียน และพึงพอใจที่ได้เรียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆจากวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 อย่างไรก็ตาม นักศึกษาส่วนใหญ่มีทัศนคติทางลบในเรื่องปัญหาการเรียนอันเกิด
จากสูตร สัญลักษณ์และค าศัพท์เฉพาะ ความรู้สึกท้อแท้เมื่อเกิดปัญหาในการเรียน และความกังวลว่าวิชาการบัญชี
ขั้นต้น 2 จะท าให้ผลการเรียนของนักศึกษาต่ าลง ตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 ผลการส ารวจความเหน็ต่อปจัจัยด้านทศันคต ิ

 หน่วย: จ านวน(ร้อยละ) 
ปัจจัยด้านทัศนคติ ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 

1. วิชาการบัญชีขั้นต้น 2 เป็นวิชาที่มีประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

0 
(0.00) 

2 
(3.90) 

23 
(45.10) 

20 
(39.20) 

6 
(11.80) 

2. สูตรและลัญลกัษณ์ต่างๆ ท าให้เกิดความเบื่อหน่ายในการ
เรียนวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 

2 
(3.90) 

1 
(2.00) 

25 
(49.00) 

17 
(33.30) 

6 
(11.80) 

3. รู้สึกสนุกและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนในชั่วโมงเรียน
วิชาการบัญชีขั้นต้น 2 

0 
(0.00) 

6 
(11.80) 

29 
(56.90) 

14 
(27.50) 

2 
(3.90) 

4. เมื่อเกิดปัญหาในการเรียนวิชาการบัญชีขั้นต้นจะท าให้เกิด
ความรู้สึกท้อแท้มาก 

3 
(5.90) 

3 
(5.90) 

16 
(31.40) 

18 
(35.30) 

11 
(21.60) 

5. การเรียนวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 ท าให้เกดิความท้าทายและ
เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

2 
(3.90) 

1 
(2.00) 

26 
(51.00) 

15 
(29.40) 

7 
(13.70) 

6. รู้สึกพึงพอใจที่ได้เรียนรู้เนื้อหาสาระใหม่ๆในวิชาการบัญชี   
ขั้นต้น 2 

0 
(0.00) 

4 
(7.80) 

24 
(47.10) 

20 
(39.20) 

3 
(5.90) 

7. รู้สึกกังวลว่าวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 จะเป็นวิชาที่ท าให้ผล
การเรียนต่ า 

3 
(5.90) 

1 
(2.00) 

12 
(23.50) 

12 
(23.50) 

23 
(45.10) 

8. ค าศัพท์เฉพาะในวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 จดจ าได้ยากและเป็น
อุปสรรคต่อการท าความเข้าใจ 

1 
(2.00) 

2 
(3.90) 

22 
(43.10) 

22 
(43.10) 

4 
(7.80) 

9. การเรียนวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 ท าให้รูส้ึกว่าฉลาดและ
เรียนรู้มากขึ้น 

1 
(2.00) 

4 
(7.80) 

29 
(56.90) 

12 
(23.50) 

5 
(9.80) 

10. รู้สึกว่าได้รับประโยชน์เมื่อเรียนทฤษฎีการบัญชีเนื่องจาก
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 

0 
(0.00) 

3 
(5.90) 

24 
(47.10) 

20 
(39.20) 

4 
(7.80) 

 
6.4 ปัจจัยด้านพฤติกรรมต่อวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 
ผลการศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาในการเรียนวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 พบว่าพฤติกรรมการเรียนที่

นักศึกษาปฏิบัติ อยู่ในระดับบางครั้งถึงเป็นประจ า ได้แก่ ความตรงต่อเวลาในการเข้าช้ันเรียน การท าและส่ง
แบบฝึกหัดทุกครั้งอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ตั้งใจเรียนและจดเนื้อหาที่อาจารย์สอน แลกเปลี่ยนความรู้และและ
ทบทวนเนื้อหาการเรียนกับเพื่อน ตลอดจนการเข้าเรียนเป็นประจ า ในขณะที่พฤติกรรมการเรียนที่นักศึกษาปฏิบัติ
อยู่ในระดับนานๆครั้งถึงบ่อยครั้ง ได้แก่ การวางแผนการเรียนและศึกษาบทเรียนล่วงหน้า การทบทวนเนื้อหา
บทเรียนและศึกษาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน การเข้าพบหรือปรึกษาอาจารย์ การท าแบบฝึกหัดส่งอาจารย์ด้วย
ตนเอง และการทบทวนบทเรียนอย่างสม่ าเสมอ ตารางที่ 6 
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ตารางท่ี 6 ผลการส ารวจต่อปัจจัยต่อปัจจัยด้านพฤติกรรม 

 หน่วย: จ านวน(ร้อยละ) 
ปัจจัยด้านพฤติกรรม ระดับการปฏิบัติ 

1 2 3 4 5 

1. มีการวางแผนการเรียนและศึกษาบทเรียนวิชาการบัญชี
ขั้นต้น 2 ไว้ล่วงหน้า 

1 
(2.00) 

8 
(15.70) 

24 
(47.10) 

12 
(23.50) 

4 
(7.80) 

2. เข้าเรียนตรงเวลาหรือก่อนอาจารย์ผู้สอน 4 
(7.80) 

9 
(17.60) 

17 
(33.30) 

16 
(31.40) 

4 
(7.80) 

3. ท าและส่งแบบฝกึหัดที่อาจารย์มอบหมายให้ทุกครั้งและ
ครบสมบูรณ์ 

0 
(0.00) 

8 
(15.70) 

20 
(39.20) 

14 
(27.50) 

8 
(15.70) 

4. ทบทวนและหาความรู้เกี่ยวกับวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 
เพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอ 

0 
(0.00) 

8 
(15.70) 

33 
(64.70) 

4 
(7.80) 

5 
(9.80) 

5. สอบถามอาจารย์ผู้สอนเมื่อไม่เข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียน 
 

1 
(2.00) 

9 
(17.60) 

24 
(47.10) 

12 
(23.50) 

4 
(7.80) 

6. ตั้งใจฟังและจดเนื้อหาที่อาจารย์สอนได้ครบ 0 
()0.00 

9 
(17.60) 

20 
(39.20) 

19 
(37.30) 

2 
(3.90) 

7. มีการแลกเปลี่ยนความรู้และทบทวนเนื้อหาวิชาการบัญชี
ขั้นต้น 2 กับเพื่อนเสมอ 

0 
(0.00) 

10 
(19.60) 

22 
(43.10) 

12 
(23.50) 

6 
(11.80) 

8. ท าแบบฝึกหัดส่งอาจารย์ด้วยตนเอง 
 

2 
(3.90) 

11 
(21.60) 

26 
(51.00) 

4 
(7.80) 

7 
(13.70) 

9. เข้าเรียนเป็นประจ า 2 
(3.90) 

0 
(0.00) 

14 
(27.50) 

20 
(39.20) 

14 
(28.00) 

10. ทบทวนเนื้อหาบทเรียนอย่างสม่ าเสมอ 1 
(2.00) 

5 
(9.80) 

33 
(64.70) 

8 
(15.70) 

3 
(5.90) 

      

7.     การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
7.1   อภิปรายผล 
ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการที่ผ่านมา แต่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานะครอบครัว ความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาของผู้ปกครอง 
ความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาของผู้ปกครอง และการท างานพิเศษของนักศึกษานอกเวลาเรียน ไม่มีผลท า
ให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญ เพชรสว่าง และ อนพัทย์ 
หนองคู (2553) 

ทัศนคติด้านการเรียนการสอนต่อวิชาการบัญชีขั้นต้น 2  เป็นปัจจัยส าคัญที่อาจส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษา จากผลงานวิจัยของ อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์และคณะ (2544) พบว่า ทัศนคติที่ที่มีต่อ
การเรียนส่งผลโดยตรงต่อผลส าฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้นการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน จะส่งผลให้เกิดความรู้สึก
รักในการเรียนและมีความพยายามที่จะท าความเข้าใจในเนื้อหาวิชา หากมีทัศนคติในทางลบ จะส่งผลต่อให้เกิด
ความรู้สึกท้อแท้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดปัญหาในการเรียนรู้เกี่ยวกับ สัญลักษณ์ และค าศัพท์เฉพาะ และการท าความ
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เข้าใจในเนื้อหาวิชา ผู้สอนควรปรับปรุงวิธีการสอน โดยพยายามยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้นักศึกษาสามารถท า
ความเข้าใจได้ง่ายขึ้น หรือจัดท าส่ือการสอนเกี่ยวกับสูตรและสัญลักษณ์ต่างๆในวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 เพื่อให้
นักศึกษาท าการศึกษาเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 

   พฤติกรรมในการเรียนที่ดี เช่น ความตรงต่อเวลาในการเข้าช้ันรียน การฝึกท าและส่งผลแบบฝึกหัดที่
ได้รับมอบหมาย ความตั้งใจในการเรียนและจดเนื้อหาที่อาจารย์สอนในช้ันเรียน  การท าแบบฝึกหัดส่งอาจารย์ด้วย
ตนเอง  และการเข้าเรียนเป็นประจ า  อาจส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี  เนื่องจากผลงานวิจัยของ ธัญกร 
ค าแวง (2552) ที่พบว่า พฤติกรรมการเรียนเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชา ผู้สอนควรมีการแนะน าการวางแผนการเรียนให้นักศึกษา และควรกระตุ้นให้นักศึกษาได้ฝึกฝนในการ
ท าแบบฝึกหัดและทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง  

7.2   ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
ในการวิจัยครั้งต่อไปมขี้อแนะน าดังนี ้

1. การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบลักษณะทางด้านทัศนคติ และพฤติกรรมของ
นักศึกษาวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการทดสอบข้อมูลในแนวลึกต่อไปได้ว่า ทัศนคติและพฤติกรรมมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหรือไม่ 

2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการเพิ่มปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษา ตัวอย่างเช่น คุณภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอน ส่ือการเรียนการสอน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการเรียน 
ความสัมพันธ์ของนักศึกษากับบุคคลอื่นที่มีอิทธิพลต่อการเรียนของนักศึกษา เช่น เพื่อน ผู้ปกครอง เป็นต้น 
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สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาแคลคูลัสส าหรับวิศวกร1 
CONDITION AND PROBLEMS OF MANAGEMENT OF LEANING AND 

TEACHING OF CALCULUS FOR ENGINEER1 
 

บรรเทิง  แกน่สาร 
ส านักวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาแคลคูลัส

ส าหรับวิศวกร1  กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน 165 คน  โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยคือแบบสอบถามสภาพ และปัญหาการจัดการ
เรียนการสอน ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นโดยแบ่งเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาเป็นข้อมูล
ส่วนบุคคล ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาแคลคูลัสส าหรับ
วิศวกร1 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาแคลคูลัสส าหรับวิศวกร1 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และ              
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย  พบว่า สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาแคลคูลัสส าหรับวิศวกร1  โดย
ภาพรวมอยู่ในสภาพดี  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านความคิดของนักศึกษาต่อระดับปฏิบัติและปัญหาใน
การเรียนการสอนในรายวิชาแคลคูลัสส าหรับวิศวกร1อยู่ในระดับมากที่สุด  ระดับปัญหาน้อยที่สุด  เมื่อพิจารณา 
ทีละด้าน  การสอนและเทคนิคการสอน  ด้านส่ือประกอบยังอยู่ในจุดที่ต้องพัฒนาให้สูงขึ้นได้และด้านของการ
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้สมบูรณ์แบบซ่ึงจากการศึกษาพบว่าในระดับดีมาก 
 

ABSTRACT 
This research aims to study the problems of learning and teaching in Calculus for engineers 1. The 

target group in this study was the 165 undergraduate students of Faculty of Engineering and Faculty of 
Information Technology. The instruments in this research were the questionnaires of the state and the problems 
of learning and teaching. The questionnaires were divided into 3 parts: Part I : Overview of students privacy. 
Part II : Opinions on the state and the problems of learning and teaching in Calculus. Part III : Suggestions for 
improvement, developmental education courses in Calculus for engineers 1. The statistics used to analyze the 
data were: the software SPSS average basis including frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The research results showed that the problems of learning and teaching in Calculus for engineers 1, 
one by the state in good condition. When considering the state found that the idea of students about the level of 
performances and problems in learning and teaching in Calculus for engineers 1 were the highest one, minimum 
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level problem. On the one side, instrumental and teaching techniques, the media was still the need to develop a 
higher level. And the development of the instrument of learning and teaching to complete the study found very 
satisfactory. 
 

บทน า  
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ในหมวด 6 แนวการจัด
การศึกษา มาตรา 22  และมาตร 24 เน้นการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามความถนัดเต็มศักยภาพ  โดยฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการจาก
ประสบการณ์จริง  ให้คิดเป็นท าเป็น  รักการอ่าน  เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องโดยเกิดการเรียนรู้ระหว่างผู้สอนกับ
ผู้เรียน(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2554)            
 จากปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาแคลคูลัสส าหรับวิศวกร1เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขการ
แก้ปัญหาการเรียนในรายวิชาแคลคูลัสส าหรับวิศวกร1   จึงมีความต้องการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
นักศึกษามผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาแคลคูลัสส าหรับวิศวกร1 ด้านการ
เตรียมการสอน  การด าเนินการสอน การประเมินผลและด้านการปรับปรุงการเรียนการสอน 

2. เพื่อศึกษาสาเหตุที่ท าให้นักศึกษาในรายวิชาแคลคูลัสส าหรับวิศวกร1มีผลการเรียนต่ า รวมถึงพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ที่ท าให้ผลการเรียนต่ า  
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. จากการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาแคลคูลัสส าหรับวิศวกร1  จะช่วย

ให้ผู้สอนได้เข้าใจผู้เรียน  ได้แก่ผู้สอนใช้ภาษาในการสอนที่นักศึกษาสามารถเข้าใจได้ง่ายและเหมาะสมกับเนื้อหา 
2. น าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา   ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาแคลคูลัส

ส าหรับวิศวกร1  
 

ขอบเขตการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการวิจัย   เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

แคลคูลัสส าหรับวิศวกร1 
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาแคลคูลัสส าหรับวิศวกร1 ใน

ภาคการศึกษา 2/2553 จ านวน 165 คน 
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่   คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะเทคโนโลยี 
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สารสนเทศศาสตร์  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาแคลคูลัสส าหรับส าหรับวิศวกร1 ภาคเรียนที่2/2553 กลุ่ม 01 
จ านวน 48 คน    ซ่ึงเป็นกลุ่มที่มีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนล่าช้ามากที่สุด  และเป็นนักศึกษาที่ไม่
ลงทะเบียนตามก าหนดหลักสูตรของคณะ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ(Survey Research)  ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาเรื่อง          

ผลการเรียนในรายวิชาแคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1โดยใช้แบบสอบถามสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาแคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 ศึกษาจากสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาแคลคูลัส
ส าหรับวิศวกร 1 ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นโดยแบ่งเป็น 3 ตอน รวมประชากรที่ใช้ในการศึกษา ทั้งหมด 165 คน 
    

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษาและเกบ็ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาแคลคลูัส

ส าหรับวิศวกร1  คือแบบสอบถามจ านวน 3 ตอน ได้แก ่
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาเป็นข้อมูลส่วนบุคคล  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ 
ตอนที่ 2   ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียน  การสอนในรายวิชาแคลคูลัสส าหรับ

วิศวกร1 
 ตอนที่ 3   ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาแคลคูลัสส าหรับวิศวกร1 

        

การเก็บรวบรวมข้อมูล                   
อาจารย์ผู้สอนเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือ   เป็นแบบสอบถาม  จากนักศึกษาที่เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างที่

ลงทะเบียนเรียนวิชาแคลคูลัสส าหรับวิศวกร1 ประจ าภาคเรียนที่  2/2553  สาขาวิชาแคลคูลัสส าหรับวิศวกร1  
ส านักวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
              ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามตามตัวอย่างที่ก าหนด  และน าข้อมูลเพื่อ
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  โดยใช้สถิติ  หาค่าร้อยละ  หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
เปรียบเทียบระดับการปฏิบัติ และ ปัญหาการจัดการเรียนการสอน  ระดับการปฏิบัติและปัญหาด้านการสอนและ
เทคนิคการสอน ระดับการปฏิบัติและปัญหาด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์  ระดับการปฏิบัติและปัญหาด้านส่ือ
ประกอบการสอน ระดับการปฏิบัติและปัญหา  ด้านการวัดผล และ ประเมินผล   สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาแคลคูลัสส าหรับวิศวกร1 มีประเด็นที่จะ

อภิปรายดังนี้ 
ประเด็นแรก ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อระดับปฏิบัติและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาแคลคูลัสส าหรับวิศวกร1  โดยรวมพบว่าระดับปฏิบัติและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
มากที่สุดระดับปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด   สอดคล้องกับการศึกษาของ ขวัญใจ โพธ์ิทองนาค (2547)  ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 ที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ า   ปัจจัยด้านส่วนตัวผู้เรียน  ซ่ึงได้แก่ เจคติต่อการเรียน การรับรู้เกี่ยวกับตนเองด้านการเรียน             
เจตคติต่อการเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กล่าวโดยสรุปการวิจัยในส่วนนี้ช่วยยืนยันได้ว่า
ปัญหาส่วนใหญ่ที่ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชานี้ต่ าไม่ได้มาจากระดับปฏิบัติและปัญหาในการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชานี้  การจะแก้ปัญหานี้จึงต้องมีการศึกษาที่สูงกว่าการศึกษาเชิงส ารวจเฉพาะตัวระบบ    จะต้อง
ศึกษาตัวปัจจัยน าเข้าอันหมายถึงตัวนักศึกษา  และสภาพแวดล้อมภายนอกในที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 

ประเด็นที่สอง   เมื่อมองในด้านการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้สมบูรณ์แบบซ่ึงจาก
การศึกษาพบว่า  ภาพรวมทั้งระดับรวมทั้งระดับปฏิบัติและระดับปัญหาในการเรียนการสอนในระดับดีมาก  นั้น
คือระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด  ปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด   เมื่อพิจารณาทีละด้านพบว่า ด้านการสอนและ
เทคนิคการสอน  ด้านส่ือประกอบการสอน  ยังอยู่ในระดับพัฒนาให้สูงขึ้นได้  เมื่อพิจารณาลึกลงไปใน
รายละเอียดในด้านการสอนและเทคนิคการสอน เรื่องที่ต้องมีการปรับปรุงได้แก่  การระบุวิธีสอน  เวลาที่ใช้สอน  
วัสดุอุปกรณ์ไว้อย่างชัดเจนในแต่ละหัวข้อที่สอน  การใช้วิธีสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาและการใช้
เทคนิคต่างๆขึ้นในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น  ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ควรปรับปรุงในเรื่อง  การ
เข้าสอนตรงเวลาทุกครั้ง   ด้านส่ือประกอบการสอนควรปรับปรุงในเรื่องอาจารย์ใช้ต ารา /เอกสารประกอบการ
สอนที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน  อาจารย์ใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอน  นักศึกษาสามารถเข้าใจและเรียนรู้
เนื้อหาได้ดีขึ้นอาจารย์ใช้ E-learning มาช่วยเสริมให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   ส่วนการ
วัดผลการประเมินผล  เรื่องที่ต้องปรับปรุงคือ  การปรับปรุงกระบวนการจัดการสอนจากผลการประเมินการ
เรียนรู้ของอาจารย์  การปรับปรุงเรื่องต่างๆที่กล่าวมาแล้วนี้  สอดคล้องกับการศึกษาของวิชิต สุรัตน์เรืองชัย  และ 
คณะ(2549)ท าการศึกษา  สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ซ่ึงพบว่า
นิสิตต้องให้อาจารย์พัฒนาการสอนในเรื่องรูปแบบและเทคนิคการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เตรียมการสอน
ล่วงหน้าและเข้าสอนให้ตรงเวลา  สอนให้สนุกสนาน  ใช้ส่ือการสอนที่หลากหลาย 
 

ข้อเสนอแนะ   
จากการศึกษาวิจัยที่พบว่า  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนผู้สอน ในด้านการจัดการเรียนการ

สอนและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์  ด้านส่ือประกอบการสอน ด้านการวัดผลและ
ประเมินผลโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากจึงขอเสนอแนะให้มีการการพัฒนาประสิทธิภาพในแต่ละด้าน 
ดังนี้ 
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1. ด้านการสอนและเทคนิคการสอน อาจารย์ผู้สอนควรมีกิจกรรมแบบบูรณาการโดยเน้นนักศึกษาเป็น
ส าคัญ 

2. ด้านบุคลิกลักษณะอาจารย์ อาจารย์ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตรงต่อเวลาทุกครั้งที่เข้าสอน 
3. ด้านส่ือประกอบการสอนอาจารย์ควรน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน ช่วยเสริมการเรียน         

การสอนให้มีประสิทธิภาพ 
4. ด้านการวัดผลและประเมินผล  อาจารย์ควรก าหนดเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจนสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ อาจารย์ควรจัดให้มีการทดสอบย่อยระหว่างเรียน 
  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของรายวิชาแคลคูลัสส าหรับ

วิศวกร1 
2 ควรมีการวิจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาแคลคูลัสส าหรับวิศวกร1 
3. ควรมีการวิจัยเชิงทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ โดยวิธีการสอนแบบใหม่ๆ   
4. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัสส าหรับวิศวกร1 
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บทคัดย่อ 
การท าวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการหาประสิทธิภาพบทเรียนสอนเสริมผ่านเว็บของวิชา BCS221 

(การเขียนโปรแกรม 3) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จ านวน 33 คน 
โดยได้ก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ (E1/E2) ไว้เท่ากับ 70/70 ซ่ึง 70 (E1) ตัวแรก หมายถึงคะแนนเฉลี่ยของทั้งกลุ่ม 
หรือจ านวนร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียน  ส่วนของ 70 (E2) ตัวหลัง หมายถึง ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนทั้งหมด หรือจ านวนร้อยละของผู้เรียนที่สามารถท าแบบทดสอบทุกแบบทดสอบผ่าน  
ด้านการวัดพัฒนาการของผู้เรียน จะท าการวัดผลจากคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ  ซ่ึงจะท าการวัดผล
จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ การวัดผลก่อนเรียนและการวัดผลหลังเรียน เพื่อค านวนหาผลต่างการเปลี่ยนแปลงของ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยคะแนนการเปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวบ่งช้ีพัฒนาการด้านการเรียนของผู้เรียน    
อีกทั้งเป็นการประเมินประสิทธิภาพระบบการจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่ใช้บทเรียนสอนเสริม
ผ่านเว็บไซต์ E-Learning จากระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลดัวยหลักการสถิติ   

ซ่ึงผลการวิจัยสรุปได้ว่าการใช้เทคนิคบทเรียนสอนเสริมผ่านเว็บไซต์ในรายวิชา  BCS221 มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา BCS221 โดยได้ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนเป็นไปตามเกณฑ์
สมมติฐาน ที่ก าหนดไว้ที่ระดับ 70/70 ซ่ึงผลที่ได้จากการวิจัยมีค่าประสิทธิภาพบทเรียนสอนเสริมผ่านเว็บไซต์
ส าหรับวิชาการเขียนโปรแกรม 3 โดยรวมทุกหน่วยการเรียนรู้เท่ากับ 90.67/90.67 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
ค าส าคัญ : เกณฑ์ประสิทธิภาพ, พัฒนาการด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, คะแนนพัฒนาการ และ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 

ABSTRACT 
 The research Studies effective of supplement course in BCS221 (programming III) in department of 
business computer faculty of information technology Sripatum University. Use the media efficiency calculating 
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method (E1/E2) is equal to 70/70 and 70 (E1), the first refers to the average of the entire group. Or a percentage 
of the average of the test after learning of the 70 (E2), the latter refers to the achievement of all students and 
percentage of students who can pass the test. The development of students measured by the test scores or 
growth score /gain scores. The measurements have done twice before and after study. So calculate the 
difference between the scores before and after of test. The score is an indicator of changes to improve the 
learning of students. And study analysis, along with new concepts of basic statistics by Principles and 
interpretation of statistical data. 

The result of research that the learning technique used in teaching online courses BCS221. Effective of 
supplement course in BCS221 (programming III) in this course is a powerful lesson unit 90.67/90.67, which 
was higher than a certain threshold.  
 
KEYWORDS : The media efficiency calculating method, E1/E2, growth score / gain scores 

 

บทน า 
การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) เป็นการน าเทคโนโลยีของบริการเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ประยุกต์เข้ากับกระบวนการเรียนการสอนเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน และผู้สอน ซ่ึงได้
กลายเป็นทางเลือกหนึ่งในการศึกษาเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน  โดยน าเอาคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ต มา
ออกแบบเพื่อใช้ในการสอนเสริมผ่านเว็บ เป็นบริการการศึกษารูปแบบหนึ่งที่มีการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาการผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้สอนจัดเตรียมเนื้อหาบทเรียน ในรูปแบบข้อความ เสียง หรือ มัลติมีเดีย พร้อม
ทั้งแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ เพื่อให้ผู้เรียนข้าถึงได้ตามเวลาที่สะดวก แบบต่างเวลากันได้ (Asynchronous e-Learning)  

การเรียนวิชา BCS 221 การเขียนโปรแกรม 3 เป็นวิชาเอกบังคับของหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซ่ึง
ปัญหาการเรียนที่พบได้บ่อยได้แก่ การเรียนรู้รูปแบบของชุดค าส่ัง ในการเขียนโปรแกรมนั้นท าให้ยากต่อการท า
ความเข้าใจ  อีกทั้งการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรม 3 นี้ ต้องประสานเนื้อหาที่เรียนให้สอดคล้องกันทั้งการเรียน
ในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ จึงจะเข้าใจและน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้พัฒนาความสามารถในการขียน
โปรแกรม ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถทบทวนเนื้อหารายวิชา และทดลองท าแบบฝึกหัด แบบทดสอบต่างๆ ที่
หลากหลายได้ตามความต้องการของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา 

ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการทดลองศึกษาพัฒนาการทางด้านการเรียนของผู้เรียน ผ่านบทเรียนสอนเสริม
ผ่านเว็บไซต์ในรายวิชา BCS221 ที่ได้มีการพัฒนาให้มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาไปประยุกต์ใช้ใน
ส่วนของ บทเรียน วีดีโอบทเรียน แบบฝึกหัด และ ผลเฉลย เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์โดยวิธีการทางสถิติ 
. 
วัตถุประสงค์ 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนส าหรับวิชา BCS221 การเขียนโปรแกรม 3 เพื่อให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และสามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเองตามศักยภาพของแต่ละคน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนสอนเสริมผ่านเว็บไซต์ส าหรับวิชาการเขียนโปรแกรม 3 
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2. เพื่อศึกษาพัฒนาการด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เมื่อน าระบบสอนเสริมผ่านเว็บไซต์
มาใช้ในการเรียนการสอน  
  

ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. ได้บทเรียนสอนเสริมผ่านเว็บไซต์ส าหรับวิชาการเขียนโปรแกรม 3 ซ่ึงประกอบด้วย บทเรียน 
แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดตามการเรียนการสอนได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการ 

2. ได้ทราบพัฒนาการด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เมื่อน าระบบสอนเสริมผ่านเว็บไซต์มาใช้
ประกอบการเรียนการสอน เพื่อน าผลที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขี้น    

 

กรอบแนวคิด ทฤษฎี 
การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) เป็นการน าเทคโนโลยีของบริการเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  ประยุกต์เข้ากับกระบวนการเรียนการสอนเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้เรียน และผู้สอน ซ่ึงการใช้ระบบการการเรียนการสอนผ่านเว็บได้กลายเป็นทางเลือกหนึ่งใน
การศึกษาเพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 6 ขั้นตอนได้แก ่
1. จัดเตรียมบทเรียนและแบบทดสอบและน าบทเรียนและแบบทดสอบเข้าสู่ระบบโดยจัดท า

แบบทดสอบก่อนการเรียน ให้ครอบคลุมเนื้อหาของรายวิชา 
2. ผู้เรียนลงทะเบียนเข้าใช้ระบบและท าแบบทดสอบก่อนเรียน  
3. ผู้เรียนเข้าใช้ระบบสอนเสริมผ่านเว็บเพื่อทบทวนบทเรียนและแบบฝึกหัดทดสอบความเข้าใจ และ

ท าการทดสอบย่อยผ่านเว็บพร้อมกันในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในวัน เวลา ที่ก าหนด และ ให้แนวทางและ
ค าแนะน าแก่ผู้ที่ไม่มีความความก้าวหน้าทางการเรียน 

4.  ท าแบบทดสอบหลังเรียนขั้นตอนนี้เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจของการเรียน 
5. ก าหนดให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังการเรียน (Post-test)  
6. วิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย โดยผู้สอนน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของ

บทเรียน ความสัมฤทธิ์ผลด้านการเรียนโดยใช้เครื่องมือทางสถิติและสรุปผลการวิจัย 
 

ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา BCS221 การเขียนโปรแกรม 3 ปีการศึกษา 2/2554 

ทั้งหมดจ านวน 33   คน 
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เครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 
1. บทเรียนสอนเสริมผ่านเว็บไซต์  E-Learning จากระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ของ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
2. ส่ือการเรียนการสอน ได้แก่ บทเรียน แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ  ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้สอนมาจาก

โปรแกรม MS PowerPoint, Moodle, Acrobat Reader และ MS Word  
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อท าการวิจัยท าโดยใช้แบบทดสอบก่อนการเรียน  (Pre-test) และแบบทดสอบ

หลังการเรียน (Post-test) ของการเรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้การก ากับดูแลของผู้สอน และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 

การค านวณหาประสิทธิภาพ  
 การค านวณหาประสิทธิภาพ คือ การหาค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E2) ซ่ึงมีแนวทางการค านวณ ดังนี้  

1. การค านวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 

E1 = {(X1  / N) x 100)}/ R 
เมื่อ 

              E1 หมายถึง จ านวนร้อยละของคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียน 
X1   หมายถึง คะแนนรวมของผลการทดสอบหลังเรียน 

R หมายถึง จ านวนคะแนนเต็มของ แบบทดสอบหลังเรียน 
N หมายถึง จ านวนผู้เรียนทั้งหมดที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

 

2. การค านวณหาประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)   
E2 = {(X2)  / (R x N) } x 100   

เมื่อ   
              E2 หมายถึง ร้อยละประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 

X2   หมายถึง คะแนนรวมของแบบทดสอบหลังเรียน 
R หมายถึง จ านวนคะแนนเต็มของ แบบทดสอบหลังเรียน 
N หมายถึง จ านวนผู้เรียนทั้งหมดที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง 

การยอมรับประสิทธิภาพ E1/E2 ผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวนไดท้ าการก าหนดระดบัการ ยอมรับไว้ 3 ระดับ ดงันี ้
 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ70 
 เท่ากับเกณฑ์ร้อยละ70 
 ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ70 

3.   การค านวณหาพัฒนาการ (Gain Scores) 
การวัดพัฒนาการของผู้เรียน โดยการวัดผลจากคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบ ซ่ึงจะท าการวัดผล

จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ การวัดผลก่อนเรียนและการวัดผลหลังเรียน เพื่อค านวนหาผลต่างการเปลี่ยนแปลงของ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ซ่ึงมสีมการ ดังนี้  
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การยอมรับการมีพัฒนาการ หรือ การยอมรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลที่ได้จากการวัดความรู้ของผู้ท าแบบทดสอบที่ได้จากการเรียนซ่ึงสามารถหาความแตกต่างของผลการ

เรียนได้ โดยได้ท าการก าหนดระดับการยอมรับพัฒนาการไว้ 2 ระดับ ดังนี้ 
 ถ้าคะแนนมีการเปลี่ยนแปลงมาก หรือมีค่ามาก  แสดงถึงการมีพัฒนาการมาก และการจัดการเรียน 

การสอน ผ่านบทเรียนสอนเสริมผ่านเว็บไซต์ในรายวิชา BCS221 มีประสิทธิภาพมาก 
 ถ้าคะแนนการเปลี่ยนแปลงน้อย หรือมีค่าน้อย แสดงถึงการมีพัฒนาการน้อย และการจัดการเรียน 

การสอนผ่านบทเรียนสอนเสริมผ่านเว็บไซต์ในรายวิชา BCS221 มีประสิทธิภาพน้อย 
4.  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักสถิติขั้นพื้นฐาน  
การเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์ โดยท าการวิคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

4.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตส าหรับข้อมูลแบบไม่แจกแจงความถี่ 
4.2 การค านวณหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มประชากร 
4.3   การหาค่ามัธยฐานส าหรับข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ 
4.4  การหาค่าร้อยละ (Percentage) โดยวิธีการเปรียบเทียบตัวเลขเพื่อก าหนดสัดส่วนเป็น 100 

 

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียนสอนเสริมผ่านเว็บไซต์ส าหรับวิชาการเขียนโปรแกรม 3 
ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียนสอนเสริมผ่านเว็บไซต์ส าหรับวิชาการเขียนโปรแกรม 3 ในหน่วย

การเรียนรู้ที่  5, 6 , 7, 8  และ 9  ได้ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ดังตารางที่ 4.1 คะแนนเฉลี่ย และค่า
ประสิทธิภาพบทเรียนสอนเสริมผ่านเว็บในรายวิชาการเขียนโปรแกรม 3 ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5, 6, 7, 8 และ 9 
โดยตารางที่ 4.1 และ 4.2 แสดงคะแนนเฉลี่ย และรูปที่ 4.1 แสดงคะแนนเปรียบเทียบรายบุคคล 

 
 

 

RG = Y – X 
เมื่อ   

               RG หมายถึง วิธีการวัดคะแนนพัฒนาการจากความแตกต่างระหว่างคะแนนดิบ 
Y หมายถึง คะแนนการวัดครั้งหลัง 
X หมายถึง คะแนนการวัดครั้งแรก 
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เมื่อน าผลคะแนนรวมของนักศึกษาแต่ละคนมาเปรียบเทียบเป็นคะแนนรวมก่อนเรียน (Pretest) และคะแนน 
รวมหลังเรียน (Posttest) จะได้แผนภูมิการเปรียบเทียบตามรูปที่ 4.4 ดังนี ้

 

เมื่อน ามาศึกษาในภาพรวมซ่ึงอธิบายด้วยวิธีการทางสถิติ จะได้ผลลัพธ์ตามตารางที่ 4.4  และรูปแผนภูมิการ
เปรียบเทียบพัฒนาการการเรียนของนักศึกษา จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยหลักสถิติ ตามรูปที่ 4.5  ดังนี้ 
 

 
 

นอกจากนี้การค านวนหาค่าร้อยละด้านพัฒนาการของนักศึกษา เป็นรายบุคคล ยังช่วยให้สามารถเห็นความ
แตกต่างของพัฒนาการได้ชัดเจนมากขึ้น รูปที่ 4.6   แผนภูมิการเปรียบเทียบพัฒนาการการเรียนของนักศึกษาเป็นร้อยละ 
และรปูที่ 4.7แสดงอัตราส่วนของคะแนนพัฒนาการต่อจ านวนนักศึกษา 

 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการใช้เทคนิคบทเรียนสอนเสริมผ่านเว็บไซต์ในรายวิชา BCS221 มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาในรายวิชา BCS221 มีค่าประสิทธิภาพของบทเรียนเป็นไปตามเกณฑ์สมมติฐาน ที่ก าหนดไว้ที่ระดับ 
70/70 โดยผลที่ได้จากการวิจัยมีค่าประสิทธิภาพบทเรียนสอนเสริมผ่านเว็บไซต์ส าหรับวิชาการเขียนโปรแกรม 3 
โดยรวมทุกหน่วยการเรียนรู้เท่ากับ 90.67/90.67 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด เมื่อจ าแนกการพิจารณาในแต่ละหน่วย
การเรียนรู้ แสดงผลได้ดังนี้ 
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หน่วยการเรียนรูท้ี ่ ประสิทธิภาพ ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละของก่อนเรียนและหลังเรียน 
5 100/100 81.22 
6 100/100 83.03 
7 79.70/79.70 47.57 
8 73.64/73.64 27.88 
9 100/100 47.88 

 

ผลการใช้เทคนิคบทเรียนสอนเสริมผ่านเว็บไซต์ในรายวิชา BCS221 มีผลดีต่อการเรียนของนักศึกษาเป็น
อย่างมากจากการพิจารณาจากคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยรวมเมื่อนักศึกษามีคะแนนการทดสอบรวม 50 คะแนน โดย
นักศึกษาที่มีคะแนนก่อนเรียนน้อยที่สุดเท่ากับ 8 คะแนน และนักศึกษาที่มีคะแนนก่อนเรียนมากที่สุดเท่ากับ 32 
คะแนน นักศึกษาที่มีคะแนนพัฒนาการเพิ่มมากที่สุดเท่ากับ 30.5 คะแนน จ านวน 8 คน นักศึกษาที่มีคะแนน
พัฒนาการเพิ่มน้อยที่สุดเท่ากับ 18 คะแนน จ านวน 1 คน โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาเท่ากับ 28.75 คะแนน 
 

ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรให้มีการส่งเสริมการจัดท าบทเรียนสอนเสริมผ่านเว็บในรายวิชาต่างๆ ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็น

ทางเลือกให้กับผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าได้ สะดวก รวดเร็ว ตามความต้องการได้ในทุกที่ทุกเวลาผ่านเครือข่ าย
ส่ือสารอินเทอร์เน็ต ในส่วนของวิธีการวัดผลคะแนนเพิ่ม หรือ Gain Scores  นั้นพบว่ามีข้อจ ากัดในด้านความ
เที่ยงตรง แม่นย า ในการก าหนดความสามารถในด้านพัฒนาการของนักศึกษา  ซ่ึงพบว่าคะแนนพัฒนาการของ
นักศึกษาบางคนสามารถผันแปรไปตามคะแนนเริ่มต้น  โดยนักศึกษาที่ท าคะแนนก่อนเรียนได้น้อย แต่ท าคะแนน
หลังเรียนได้มากกว่า  จะมีคะแนนพัฒนาการที่สูงขึ้นและเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ถ้าช่วงของคะแนนยิ่งมีความ
แตกต่างกันมาก ก็ยิ่งมีผลให้คะแนนพัฒนาการเพิ่มสูงขึ้นมากตามไปด้วย  ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาเรียนดี
อยู่แล้ว และท าคะแนนก่อนเรียนได้สูงมากอยู่แล้ว ภายหลังเมื่อท าแบบทดสอบหลังเรียนอีก จึงท าให้คะแนนหลัง
เรียนไม่แตกต่างจากคะแนนก่อนเรียน ดังนั้น การที่นักศึกษามีคะแนนพัฒนาการสูงเป็นการยืนยันว่านักศึกษามี
ความเข้าใจและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี  แต่ถ้านักศึกษามีคะแนนพัฒนาการน้อย  ควรตรวจสอบคะแนนก่อน
เรียนและคะแนนหลังเรียน ร่วมกับคะแนนพัฒนาการ  จึงจะสามารถสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรจ าแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนตามผลกระทบที่
อาจท าให้การวัดประสิทธิภาพเพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเกิดความคลาดเคลื่อนได้  เช่น ความพร้อมของ
ผู้เรียน ในด้านสุขภาพ  สภาพแวดล้อม   ความสนใจหรือความตั้งใจในการเรียน  และความพร้อมในด้านอุปกรณ์
ทางเทคโนโลยีที่จะช่วยอ านวยความสะดวกในการศึกษาและสามารถติดตามการเรียนผ่านเว็บไซต์ได้ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของข้อผิดพลาดในงานเขียนของนักศึกษาผ่านการเขียนอีเมลล์      
และเพื่อศึกษาการแก้ไขข้อผิดพลาดในงานเขียนด้วยตัวนักศึกษาเอง งานวิจัยนี้ได้เก็บข้อมูลที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล ที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ตัวอย่างจ านวน  18  คน ผู้วิจัยมอบหมายให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
เขียนจดหมายในหัวข้อ การปฎิเสธการส่ังซ้ือ ซ่ึงหัวข้อนี้อยู่ในส่วนหนึ่งของวิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารทางธุรกิจ หลังจากที่ผู้วิจัยได้ตรวจงานเขียนของนักศึกษาแล้ว ผู้วิจัยได้ส่งงานเขียนคืนให้กับนักศึกษา
เพื่อให้นักศึกษา ระบุ วินิจฉัย และแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตัวเอง หลังจากนั้นงานเขียนของนักศึกษาจึงจะถูก
วิเคราะห์ในล าดับต่อไป ผลการวิจัยช้ีให้เห็นข้อผิดพลาดอยู่สองประเด็น คือ (1) ข้อผิดพลาดเล็กน้อย เช่น การ
เคาะเว้นวรรค  การใช้ตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ เป็นต้น  และ (2) ข้อผิดพลาดที่ส าคัญ เช่น ข้อผิดพลาดทาง
โครงสร้างภาษาอังกฤษและความหมาย เป็นต้น   นอกจากนั้น   ผลการศึกษาพบว่า  นักศึกษาบางคนยังไม่สามารถ 
ระบุ วินิจฉัยและแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองได้   ส าหรับข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป คือ ผู้สอนควร
ให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาเพื่อให้สามารถแก้ไขงานเขียนของตัวเองได้ 
 
ค าส าคัญ : ข้อผิดพลาดในการเขียน การแก้ไขข้อผิดพลาด สัญญลักษณ์ของข้อผิดพลาด การวิเคราะหข์้อผิดพลาด 
 

ABSTRACT 
This study was an attempt to investigate the types of mistake on students’ writing through e-mail and 

to see how the students correct their own writing mistakes. In this research, students were assigned to write 
business letters through e-mail which was under the researcher’s course namely “English for business 
communication”. The research was carried out at Rajamangala University of Technology Krungthep. The target 
was students enrolling English for International Communication students during semester 2 year 2011. The 
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participants were asked to write “refusing an order” letters which was of this course. After marking students 
writing, the researcher returned the assignments to the students and asked them to identify, diagnose, and 
correct the mistakes by themselves.   Then, the returned writings were analyzed.  The findings showed that 
there were two main writing aspects.  The first one involved minor mistakes e.g. spacing, spelling, using capital 
letters, while the second involves major mistakes e.g. grammar, meaning.  It was also found that many students 
were unable to indentify, diagnose and correct their own mistakes.   Also, suggestions were provided to help the 
teachers to train the students to be able to correct their mistakes.  

 
KEY WORDS:  Writing mistake, Error correction, Code feedback, Error analysis 
 

บทน า 
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ อันเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ข้อมูล 

ข่าวสารและการคมนาคม ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสาร สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม โดย
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อส่ือสาร ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่า งถูกต้องตาม
หลักภาษาและสถานการณ์เข้าใจวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและสามารถถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ย่อม
จ าเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในเยาวชนของชาติ และการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นวิชาที่มีความส าคัญ
มาก เนื่องจากสารสนเทศต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ   ดังนั้น  จึงถือได้ว่าภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทย คนที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดีจะมีโอกาสดีในสังคม  

ผู้วิจัยสอนภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล ช้ันปีที่ 3 วิชาการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ ซ่ึงเป็นวิชาเอกเลือก ซ่ึงเนื้อหาที่นักศึกษาต้องเรียนเช่น การเขียนและตอบ
จดหมายสอบถาม การเขียนจดหมายส่ังซ้ือสินค้า และตอบจดหมายส่ังซ้ือสินค้า จดหมายปฎิเสธการส่ังซ้ือ 
จดหมายร้องเรียน จดหมายทวงหนี้ และจดหมายลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น    

จากประสบการณ์การสอนรายวิชาดังกล่าวมาเป็นเวลา 4 ภาคการศึกษา พบว่า นักศึกษาใช้ภาษาไม่
เหมาะสมกับจดหมายธุรกิจประเภทนั้นๆ บางครั้งผู้วิจัยได้ตรวจงานเขียนของนักศึกษา พบว่า มีข้อผิดพลาดที่ต้อง
แก้ไข   เช่น เขียนจดหมายผิดรูปแบบ ใช้ค าที่ไม่เหมาะสมกับปริบท หรือเขียนส่ือความหมายไม่เหมาะสม เป็นต้น 
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงอยากศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับการเขียนของนักศึกษา โดยผู้วิจัยจะท าการศึกษา
ถึงข้อผิดพลาดและประเภทของข้อผิดพลาดทางการเขียนของนักศึกษา และให้นักศึกษาได้ระบุและวินิจฉัยและ
แก้ไขงานเขียนนั้น ด้วยตัวนักศึกษาเอง  

 

กรอบแนวคิด 
ข้อผิดพลาด (error) คือ รูปแบบของโครงสร้างที่เจ้าของภาษาเห็นว่าไม่สามารถยอมรับได้  เพราะว่าไม่

เหมาะสมที่จะใช้ (Klassen,1991; Harmer,2005; Harmer, 2007; Tanner, 1992) ในเชิงหลักภาษาศาสตร์
ข้อผิดพลาด หมายถึง ความผิดพลาดหรือความไม่สมบูรณ์ของการเรียนภาษา (Michaelides, 1990)  ข้อผิดพลาด
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เป็นเรื่องธรรมชาติและเป็นส่วนส าคัญในการเรียนภาษาเพราะข้อผิดพลาดสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้สอนเพื่อผู้สอนจะได้น าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาการสอนภาษาให้ดีขึ้น 

เมือ่มีข้อผิดพลาดในงานเขียนแล้ว   ผู้สอนควรมีวิธีที่แก้ไขงานเขียนของนักศึกษา โดย Harmer (2004) 
กล่าวว่า วิธีที่จะแก้ไขหรือสะท้อนกลับงานเขียนขึ้นอยู่กับชนิดของงานเขียนของนักศึกษาที่ ได้รับมอบหมายให้
เขียน เมื่อนักศึกษาท าแบบฝึกหัดที่ถูกก าหนดให้ผู้สอนอาจใช้ดินสอเขียนลงไปในงานเขียนของนักศึกษาว่าถูก
หรือผิด   อย่างไรก็ตามเมื่อผู้สอนสะท้อนกลับในงานเขียนด้วยความสร้างสรรค์หรือตรวจงานโดยส่ือสารเป็น
ภาษาเขียน   ผู้สอนจะตรวจงานของนักศึกษาด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง และมุ่งความสนใจไปยังงานเขียน
ของนักศึกษาอย่างชัดเจน   

วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การแก้ไขงานเขียนโดยตรง  (direct and explicit 
feedback) และการแก้ไขโดยทางอ้อม (indirect feedback)  ในแบบแรกผู้สอนระบุ แยกแยะและวินิจฉัย
ข้อผิดพลาดให้กับนักศึกษาด้วยการแก้ไขด้วยปากเปล่า (oral feedback) วิธีนี้ผู้สอนอาจจะเขียนค า  วลี  หรือ
ประโยคที่ผิดลงบนกระดานและก็แก้ไขด้วยการอธิบายถึงชนิดของข้อผิดพลาดนั้นๆ (Kannan, J and Towndrow, 
P,2002)    งวิธีนี้    ง  ต      รร การเรียนรู้ในด้านการเขียนของนักศึกษาในห้องเรียนได้  ตรงกันข้ามการ
แก้ไขโดยทางอ้อม (indirect feed ac        ผู้สอน         ด   ด  ง     ย   ง         ผู้สอนจะไม่แก้ไขงาน
เขียนให้นักศึกษา   แต่ผู้สอนจะให้นักศึกษา วินิจฉัยและแก้ไขด้วยตนเอง Ferris  & Roberts,  (2001) กล่าวว่า วิธีนี้
ผู้สอนจะให้สัญลักษณ์ของข้อผิดพลาด (code feedback)                     จากนั้นผู้สอนจะให้นักศึกษาระบุ
และแยกแยะ (identify and locate) ข้อผิดพลาดลงในงานเขียนของนักศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น   ซ่ึงชนิดของ
ข้อผิดพลาดจะเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ของข้อผิดพลาด (code) ที่ผู้สอนให้ไป  เช่น ps หมายถึงข้อผิดพลาดในการ
ใช้ Past simple เป็นต้น   เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้ประโยชน์จากสัญลักษณ์เหล่านี้  ผู้สอนควรแนะน าให้นักศึกษา
เข้าใจสัญลักษณ์ทั้งหมดพร้อมทั้งให้ตัวอย่างประโยคและวิธีแก้ไขกับนักศึกษาก่อน 

จากที่กล่าวข้างต้น การแก้ไขข้อผิดพลาด (correcting mistake) สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน     การ
หาต าแหน่งข้อผิดพลาด (locating a mistake) การวินิจฉัยข้อผิดพลาด (diagnosing a mistake) และการแก้ไข
ข้อผิดพลาด (correcting a mistake) (Harmer, 2007)  

อันดับแรก คือ การหาต าแหน่งของข้อผิดพลาด (locating a mistake)   คือ การหาข้อผิดพลาดในงาน
เขียน เมื่อได้งานเขียนแล้วก็หาต าแหน่งของข้อผิดพลาด  ในขั้นตอนนี้อาจจะขีดเส้นใต้ หรือวงกลมในค าหรือ
ประโยคนั้นๆที่เห็นว่ามันผิด เช่นประโยค He go to school. ค าที่ขีดเส้นใต้คือต าแหน่งของข้อผิดพลาดในประโยค
นี้   นอกจากนั้น  James (1998) ยังให้ค านิยามของการหาต าแหน่งของข้อผิดพลาดว่าเป็นการแยกแยะ ระบุหาส่ิงที่
สงสัยในข้อผิดพลาดในงานเขียนของนักศึกษา 

การวินิจฉัยข้อผิดพลาด (diagnosing a mistake)   คือ ขั้นตอนที่ได้วินิจฉัยข้อผิดพลาดในงานเขียน โดยมี
ชนิดของข้อผิดพลาด (type of mistake) เช่น ประโยค He gosv to school. ค าที่ขีดเส้นใต้และใส่สัญลักษณ์ คือ การ
วินิจฉัยข้อผิดพลาดในประโยค (Harmer, 2007) นอกจากนั้น James (1998  ย ง        ย  ของการวินิจฉัย
ข้อผิดพลาดว่า   เป็นการอธิบายหรือแจกแจงถึงสาเหตุของข้อผิดพลาดในงานเขียนและยังเป็นส่ิงที่บ่งบอกความ
พยายามความสามารถของผู้เรียนด้วย 
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การแก้ไขข้อผิดพลาด (correcting a mistake) คือ ขั้นตอนสุดทา้ยหลังจากหาข้อผิดพลาดและวินจิฉัย
ข้อผิดพลาดเรียบร้อยแล้ว และแก้ไขข้อผดิพลาดที่ผดิให้ถูกต้องต่อไป (Harmer, 2007) 

 

วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการวิจัย  
วัตถุประสงค์ในการท าวิจัยการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาชนิดของข้อผิดพลาดในงานเขียนของนักศึกษาผ่าน

การเขียนอีเมลล์      และเพื่อศึกษาการแก้ไขข้อผิดพลาดในงานเขียนด้วยตัวนักศึกษาเอง  ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ คือ ได้ทราบข้อผิดพลาดในงานเขียนของนักศึกษา ได้ทราบว่านักศึกษาสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดด้วย
ตัวเองได้หรือไม่ และได้ทราบข้อผิดพลาดในงานเขียนของนักศึกษาว่าเป็นข้อผิดพลาดประเภทใด นักศึกษาแก้ไข
ได้หรือไม่ แล้วเป็นแนวทางส าหรับอาจารย์ผู้สอนในการปรับปรุงการสอนเขียนในล าดับต่อไป 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คอื นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล 

ช้ันปีที่  3 จ านวน 18 คน จากจ านวน 30 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทาง
ธุรกิจ ในภาคการศึกษาที่ 1 ในปกีารศึกษา 2554   ซ่ึงเป็นกลุ่มผู้วจิัยสอน โดยนักศึกษาทัง้ 18 คนเข้าร่วมโครงการ
โดยความสมัครใจ    

ผู้วิจัยน าเอาแบบวินจิฉัยของข้อผดิพลาดในงานเขียน (type of mistake) และสัญลักษณ์ (code feedback) 
ของ ( Harmer, 2007) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยมขีั้นตอนการศึกษาดังนี ้

1. ผู้วิจัยรวบรวมงานเขียนของนักศึกษา 18 คน (18 ช้ิน) ซ่ึงหัวข้อของงานเขียนที่ผู้วิจัยให้นักศึกษา
ท างานส่ง คือหัวข้อการปฎิเสธการส่ังซ้ือ (refusing an order) และถ่ายเอกสารงานเขียนของนักศึกษาออกเป็น 2 
ชุด 

2. ส าหรับชุดที่หนึ่ง ผู้วิจัยศึกษาข้อผิดพลาดของนักศึกษา โดยนับจ านวนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
(locate a mistake) จากนั้นผู้วิจัยท าการวินิจฉัยประเภทข้อผิดพลาดและนับจ านวนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแต่ละ
ประเภท (diagnose a mistake)  และผู้วิจัยท าการแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้อง (correct a mistake) หลังจากนั้นผู้วิจัย
ได้น าตารางวินิจฉัยข้อผิดพลาดให้ผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง 

3. ส าหรับชุดที่สอง ผู้วิจัยให้นักศึกษาหาต าแหน่งข้อผิดพลาดในงานเขียน (locate) โดยการขีดเส้นใต้ 
หรือ วงกลมค า วลีหรือประโยคที่นักศึกษาเห็นว่าเครื่องหมาย  ค า วลี หรือประโยคนั้นผิด หรือนักศึกษาอาจจะ
แก้ไข (correct) ข้อผิดพลาดด้วยตนเองก็ได้   หลังจากเสร็จแล้วก็ส่งคืนผู้วิจัยเพื่อน ามาเปรียบเทียบกับ ชุดที่ 1 ของ
ผู้วิจัย 

4. ต่อมา 1 สัปดาห์ ผู้วิจัยได้ส่งงานเขียนชุดที่ 2 ที่นักศึกษาได้หาต าแหน่งข้อผิดพลาดในงานเขียน 
จ านวน 18 ช้ินคืน  แล้วให้นักศึกษาแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นครั้งที่ 2  ซ่ึงขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้แนบประเภทของ
ข้อผิดพลาดและสัญลักษณ์ของข้อผิดพลาด ให้กับนักศึกษา โดยให้นักศึกษาวินิจฉัยข้อผิดพลาด (diagnose a 
mistake) และแก้ไขข้อผิดพลาด (correcting a mistake) อีกรอบหนึ่ง  

5. หลังจากนั้นผู้วิจัยน างานเขียนที่นักศึกษาทั้ง 18 คนที่ได้วินิจฉัยข้อผิดพลาด (diagnosing a mistake) 
และแก้ไขข้อผิดพลาด (correcting a mistake) แล้วมาเปรียบเทียบการวิคราะห์กับผู้วิจัยที่ได้หาต าแหน่งของ
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ข้อผิดพลาด (locate a mistake)   การวินิจฉัยข้อผิดพลาด (diagnose a mistake) และการแก้ไขข้อผิดพลาด (correct 
a mistake) แล้วเช่นเดียวกัน 

 

สรุปผลการวิจัย 
ตารางท่ี  1 จ านวนและร้อยละของข้อผดิพลาดที่เกิดขึ้นในงานเขียนนักศึกษา 
 

Type of mistake Researcher’s analysis Students’ analysis 

(Locating + Diagnosing + 
Correcting a mistake) 

Diagnosing  Correcting 
(Correctly) 

1)   A spelling error 15 9 9 
2)   Convention/ format 11 1 1 
3)   Fragment 2 0 0 
4)   Spacing 21 8 7 
5)   Full stop 10 2 2 
6)   Capital letter 9 5 5 
7)   Subject verb agreement 1 0  
8)   Wrong verb tense 5 3 0 
9)   Something has been left out 14 0 0 
10) Use of subject 1 0 0 
11) Use of preposition 2 1 1 
12) Two subjects in one sentence 3 1 1 
13) Missing verb 2 1 0 
14) Meaning is unclear 12 0 0 
15) Collocation 2 0 0 
16) Article 0 0 0 
17) Plurals 4 0 0 
18) Something is not necessary 4 2 0 
19) Word order 0 1 0 
20) Grammar mistake 4 3 0 
21) A punctuation mistake 7 1 1 
22) Too formal or too informal 3 0 0 
23) Not follow the instructions 6 0 0 
24) Inappropriate word 7 1 1 
Total 145 39 (27%) 30 (21%) 

*   การระบุข้อผดิพลาดงานเขียนโดยนักศึกษายังไม่สามารถระบปุระเภทของข้อผิดพลาดได้ ผู้วจิัยจงึนับจ านวนที่
นักศึกษาขดีเส้นใต้ไว้เท่านั้น 
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ตารางที่ 1   แสดงจ านวนร้อยละของข้อผิดพลาดงานเขียนของนักศึกษา จะเห็นได้ว่ามีข้อผิดพลาด

ทั้งหมดอยู่ 24 ประเภท โดย  21 ประเภทแรกเป็นลักษณะข้อผิดพลาดที่อ้างอิงมาจากงานเขียนของ  Harmer 
(2007)  ส่วนอีก  3  ประเภทที่เหลือ   ผู้วิจัยได้เพิ่มข้อมูลจากข้อผิดพลาดในงานของนักศึกษาเพราะว่าไม่พบใน
รายการข้อผิดพลาดจากงานเขียนของ  Harmer     

จากงานเขียนของนักศึกษาจ านวน 18 คน   ผู้วิจัยพบข้อผิดพลาดในงานเขียนทั้งหมด 145 ครั้ง โดย
ความถี่ของประเภทข้อผิดพลาดแตกต่างกัน เช่น จ านวนครั้งของการผิดพลาดเรื่อง การเว้นวรรค (spacing) การ
สะกดค า (spelling) การเลือกรูปแบบการเขียนจดหมาย (format / convention) มีจ านวนมาก ในขณะเดียวกัน 
จ านวนครั้งของการผิดพลาดบางประเภทก็เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อย หรือไม่เกิดขึ้นเลย เช่น การใช้ค าน าหน้านาม 
(article) การเรียงล าดบัค า (word order) เป็นต้น 
 ทั้งนี้หลังจากผู้วิจัยน างานเขียนเดิมของนักศึกษาโดยหาร้อยละของข้อผิดพลาดงานเขียนแล้ว  (locate a 
mistake) พบว่า นักศึกษาสามารถระบุข้อผิดพลาดงานเขียนของตนเองได้เพียง  93  ครั้ง หรือคิดเป็นร้อยละ 64 
ของจ านวนครั้งที่นักศึกษามีข้อผิดพลาดขึ้นจริง   เมื่อน าข้อผิดพลาดที่นักศึกษาได้ระบุเอาไว้ให้นักศึกษาวินิจฉัย
ประเภทของข้อผิดพลาดที่นักศึกษาท าขึ้น  พบว่า มีเพียง 39 ครั้งจากจ านวน 145 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 27 เท่านั้นที่
นักศึกษาสามารถวินิจฉัยปัญหางานเขียนของตนเองได้  นอกจากนี้  จากที่ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบความถูกต้อง
ของการแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว พบว่า นักศึกษามีความสามารถในการแก้ไข ได้น้อยจากจ านวน  145  ครั้ง 
นักศึกษาสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้องได้เพียง 30 ค า  คิดเป็นร้อยละ 21 เท่านั้น  กล่าวคือ  ทุกๆ
ข้อผิดพลาด 5 ครั้ง นักศึกษาสามารถระบุ วินิจฉัย และแก้ไข้ข้อผิดพลาดได้ถูกต้องเพียงหนึ่งครั้ง จากข้อมูล
ดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า  นักศึกษาขาดความสามารถในการระบุ การวินิจฉัยและการแก้ไขข้อผิดพลาดในงาน
เขียนของตนเอง  
 
ตารางท่ี  2   สรุปชนิดของข้อผิดพลาด 
 

ข้อผิดพลาดที่เป็นปญัหาไม่ส าคญั ความถี ่ ข้อผิดพลาดท่ีเป็นปญัหาส าคัญ ความถี ่
Spacing 21 Something has been left out 14 
Spelling 15 Meaning is unclear 12 
Form or Convention 11 Inappropriate use of word 7 
Full stop 10 Not following instructions provided 6 
Capital letter 9 Wrong verb tense 5 
Punctuation 7   
Total  73 (ร้อยละ50) Total 44(ร้อยละ30) 
 

ตารางที่ 2  สรุปชนิดของข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นงานเขียนของนักศึกษา โดยเรียงตามล าดับความถี่ที่
เกิดขึ้นของชนิดของข้อผิดพลาด  จะเห็นได้ว่า  การเว้นวรรค (spacing) มีความถี่ของข้อผิดพลาดมากที่สุดคือ  21  
ครั้ง   จาก 145 ครั้ง  โดยคิดเป็นร้อยละ 14.48 ส่วนชนิดของข้อผิดพลาดที่พบน้อยที่สุดคือ wrong verb tense  มี
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ความถี่ของความผิดพลาดน้อยที่สุดคือ 5 ครั้ง จาก 145 ครั้ง โดยคิดเป็นร้อยละ  3.4   อย่างไรก็ตาม  ถึงแม้
ข้อผิดพลาดเรื่องการเว้นวรรค (spacing) จะมีความถี่ของข้อผิดพลาดมากที่สุด แต่ผู้อ่านยังสามารถเข้าใจ
ความหมายของภาษาเขียนได้  อย่างไรก็ตาม  ความถี่ของชนิดข้อผิดพลาดบางชนิด อาจจะมีจ านวนน้อย  แต่มี
ความส าคัญต่อความเข้าใจของผู้รับสาร เช่น ข้อผิดพลาดเรื่อง  meaning is unclear ที่มีความถี่ของข้อผิดพลาด
จ านวน 12 ครั้ง  ดังนั้น ผู้วจิัยจึงแบ่งชนิดความส าคัญของข้อผิดพลาด เป็น 2 ประเภทคือ ข้อผิดพลาดที่เป็นปัญหา
ไม่ส าคัญ (minor problem)  และข้อผิดพลาดที่เป็นปัญหาส าคัญ  (major problem) 
 1. ข้อผิดพลาดที่เป็นปัญหาไม่ส าคัญ ( minor problem ) คือ ข้อผิดพลาดที่พบในงานเขียนของนักศึกษา
ซ่ึงไม่ส่งผลต่อการส่ือความหาย (convey meaning)  จากตารางที่ 2  พบว่า  ข้อผิดพลาดชนิดนี้มีมากถึง 73 ครั้ง 
หรือประมาณครึ่งหนึ่งของความถี่ของข้อผิดพลาดทั้งหมด  เช่น ข้อผิดพลาดในเรื่องของแบบฟอร์ม (form หรือ 
layout)เป็นต้น อย่างไรก็ดีผู้วิจัยพบว่า  ความถี่ของข้อผิดพลาดที่เป็นปัญหาที่ไม่ส าคัญส่วนใหญ่  คือ การสะกด
ค าผิด (spelling mistake      ต ร งท ี่ 2  จากข้อผิดพลาดทั้งหมดมีจ านวน  145  ครั้ง   พบข้อผิดพลาด 15 ครั้ง   
เช่น “We regret to inform yoys that the product 17 ” monitor are out of stock.”   เป็นต้น  แบบฟอร์ม (form หรือ 
layout) พบข้อผิดพลาดจ านวน 11 ครั้ง เช่น จากค าลงท้าย “Your sincerely” ที่ถูกต้องคือ Yours sincerely เป็นต้น 
นอกจากนั้น   ยังพบว่าการเคาะเว้นวรรค (spacing) พบข้อผิดพลาด 21 ครั้ง   เช่น จาก figure 1 “……………., 
please let us know as soon as possible.Thanksp you for your consideration. เป็นต้น   

ดังนั้น จากที่กล่าวข้างต้นถึงแม้จะพบข้อผิดพลาดมากในงานเขียนแต่ผู้รับสารยังเข้าใจความหมาย
เพราะว่าแบบฟอร์ม  เช่น Your sincerely ไม่ใช่เนื้อหาที่ผู้เขียนจะน าเสนอต่อผู้อ่าน   แต่ เนื้อหาที่ผู้เขียนน าเสนอ
ต่อผู้อ่าน คือ การปฎิเสธการส่ังซ้ือ    ซ่ึงอยู่ในใจความของจดหมาย หรือ การสะกดค าผิด (spelling) ผู้อ่านยังเดา
ความหายจากค าหรือประโยคที่อยู่ใกล้เคียงได้   รวมทั้งการเคาะเว้นวรรค (spacing) ผู้อ่านยังเดาความหมาย จาก
ค าหรือประโยค ที่อยู่ใกล้เคียงได้เช่นกัน      ถึงแม้ผู้เขียนจะไม่ได้เคาะเว้นวรรคแต่ยังใส่เครื่องหมาย full stop (.) 
ท้ายประโยค ดังนั้น ผู้รับสารจึงเข้าใจความหมายได้ (convey meaning)    
 2. ข้อผิดพลาดที่เป็นปัญหาส าคัญ  (major problem)  แม้ข้อผิดพลาดชนิดที่อยู่ในกลุ่มนี้ จะมีจ านวนไม่
มากคิดเป็นร้อยละ 30   แต่จะส่งผลต่อการส่ือความหมายได้  เช่น  ข้อผิดพลาดในเรื่องของความหมายไม่ชัดเจน 
(meaning is unclear) และ บางส่ิงที่ขาดหายไป (something has been left out) ซ่ึงข้อผิดพลาดที่เป็นปัญหาส าคัญ 
(major problem)   กล่าวคือ ถ้าส่ือความหมายผิดไปและผู้รับสารเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่ง ก็ส่งผลท าให้การส่ือสารมี
ความบกพร่องได้   ตัวอย่างความหมายไม่ชัดเจน (meaning is unclear) “ We will be shipped overnight at our 
expense within 10 days” จากประโยคนี้มีความหมายเป็นภาษาไทย  คือ “ เราจะถูกส่งของภายในข้ามคืนนี้ด้วย
ค่าใช้จ่ายของเราเองภายใน 10 วัน ”  มีความหมายไม่ชัดจนอยู่สองต าแหน่ง    ต าแหน่งแรก คือ “ เราจะส่งตัวเรา
เอง” แทนที่จะเป็น “ Product will be shipped………” สินค้าจะถูกส่งภายในข้ามคืนนี้ (overnight)    ต าแหน่งที่
สองคือ “………….will be shipped overnight at our expense within 10 days”  สินค้าจะถูกส่งข้ามคืนนี้แต่ยังเขียน
ต่อด้วยค าว่า ภายใน        ( within 10 days) ซ่ึงมันขัดแย้งกันอยู่  เป็นต้น   จากเหตุผลที่กล่าวมา     ผู้รับสาร
อาจจะเข้าใจผิดไปสองอย่าง  คือ สินค้าจะถูกส่งมาข้ามคืนนี้หรือภายใน 10 วัน     ส่วนข้อผิดพลาดในเรื่องของ
บางส่ิงที่ขาดหายไป (something has been left out) ซ่ึงก็เป็นข้อผิดพลาดที่เป็นปัญหาส าคัญ (major problem) 
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เหมือนกัน เช่น figure 2  “Thank you for your order of January 11, model PV  17nfi, which we received.slo”  จาก
ประโยคนี้   การส่ือความหายไม่ชัดเจนเพราะผู้รับสารไม่ทราบว่ารับอะไร หรือรับเมื่อใด   บอกแต่ว่าได้รับเท่านั้น    

ดังนั้น  จากที่กล่าวข้างต้นถึงแม้จะพบข้อผิดพลาดในงานเขียนน้อยแต่ส่งผลต่อการส่ือความหมายเพราะ
ค าส าคัญได้ขาดความหมายไป   ดังนั้น จากประโยคนี้ที่ถูกต้องควรจะเป็น “Than  you for your order of January 
11, 17” monitor, which we received yesterday..   แต่มีข้อสังเกตจากประโยคนี้คือมี type of mistake คือ  ot 
follow u  instruction  nfi   ร  ย ท     ต  ง    “ Than  you for your order of January   , 17” monitor, which 
we received yesterday. 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษา จะเห็นได้ว่าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมีหลากหลาย แต่แบ่งออกได้เป็นสองชนิดหลัก คือ 
ข้อผิดพลาดที่ส่งผลต่อการเข้าใจน้อย และข้อผิดพลาดที่ส่งผลต่อความเข้าใจมาก  ปัญหาข้อผิดพลาดเหล่านี้ เกิด
ได้จากหลายสาเหตุ เช่น 1) การที่นักศึกษาคุ้นเคยกับการใช้ภาษาไม่เป็นทางการในโลกสังคมออนไลน์ เ ช่น 
Facebook, Twitter  หรือการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ เช่น WhatApp,  Line  การเขียนในบริบทนี้ นักศึกษาอาจ
ไม่ต้องค านึงถึงข้อผิดพลาดเล็กน้อย เช่น การสะกดผิด การใช้ตัวอักษรตัวใหญ่   2) เวลานักศึกพิมพ์งานมาส่ง
ครูผู้สอน นักศึกษาอาจไม่ได้ค านึงถึงหรือไม่ได้ใช้ เครื่องมือที่ช่วยป้องกันการเขียนผิดพลาด จากโปรแกรม 
Microsoft Word  เช่น ขีดเส้นใต้สีแดงหมายถึง ค านั้นมีข้อผิดพลาดเรื่องการสะกดค า ขีดเส้นใต้สีเขียวหมายถึง ค า
นั้นอาจผิดไวยากรณ์  3) นักศึกษาอาจมีพื้นฐานทางภาษา และไวยากรณ์น้อยจึงไม่สามารถรู้ได้ว่า ค าใดหรือ
ประโยคใดเป็นข้อผิดพลาด  

นอกจากนี้ การศึกษายังพบว่านักศึกษาบางส่วนไม่สามารถระบุปัญหาข้อผิดพลาดงานเขียนของตนเอง 
จนกระทั่งไม่สามารถวินิจฉัยและแก้ไขปัญหานั้นให้ถูกต้องได้ Harmer (2005) กล่าวว่าถ้านักศึกษาได้รับประโยชน์
จากการตรวจแก้ไขในงานเขียน ในขั้นตอนต่อไปเขาก็จะทราบว่ามันหมายถึงอะไรและจะท าอย่างไรต่อไป เหล่านี้
คือวิธีการที่จะฝึกนักศึกษาเข้าใจในขั้นตอนการเขียน เช่นผู้สอนอาจจะเริ่มต้นโดยการเขียนที่กระดานเช่นประโยค 
I don’t enjoy to watch TV. นักศึกษาก็จะมาขีดเส้นใต้ค าที่ผิด เช่น I don’t enjoy to watch TV. เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
  วิธีการแก้ปัญหานั้นผู้สอนควรจะมีบทบาทในการช่วยเหลือ ให้ค าแนะน าให้กับนักศึกษาดังต่อไปนี้   
สอนวิธีการเขียนจดหมายธุรกิจในห้องเรียน หรือสอนให้นักศึกษาเห็นข้อแตกต่างของตัวภาษาที่ใช้ในงานเขียน
บนโลกสังคมออนไลน์กับงานเขียนแบบทางการ   สอนหรือแนะน าให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของการ
สะกดค าด้วยตนเอง  หรือสอนวิธีการใช้ เครื่องมือช่วยสะกดในโปรแกรม Microsoft Word   สอนวิธีการใช้
พจนานุกรมแบบอังกฤษ-อังกฤษเพื่อนักศึกษาจะน าหลักการมาใช้ในงานเขียนของนักศึกษาได้   และครูอาจเปิด
โอกาสให้นักศึกษา ได้มีเวลาฝึกการ ระบุ  วินิจฉัย และแก้ไขข้อผิดพลาด ในช้ันเรียนด้วย อย่างไรก็ตาม Tanner 
(1992) กล่าวว่าบางครั้งก็ไม่มีความจ าเป็นที่ผู้สอนต้องใช้แบบข้อผิดพลาดให้กับนักศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยาก
ง่ายของชิ้นงาน 
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ภาษาญี่ปุ่น การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยในช้ันเรียน กลุ่มที่ศึกษาเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา JPN 331 
ภาษาญี่ปุ่น 1 และ JPN 333 ภาษาญี่ปุ่น 3 ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 เครื่องมือในการวิจัยใช้
แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทและพฤติกรรมของอาจารย์ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นในช้ันเรียน จ านวน 30 ข้อ การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ส าหรับวิเคราะห์ข้อค าถาม 30 ข้อ และ แบ่งออกเป็น 7 ด้าน จากค าถามปลายปิด 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิจัย พบว่า เกิดความเข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับความคาดหวังของอาจารย์ผู้สอน
ภาษาต่างประเทศ ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติกับผู้เรียน 
โดยมีทัศนคติที่ดีระหว่างอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ความเช่ือของผู้เรียนต่อ
อาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติจากการวิจัยนี้ เป็นมุมมองเกี่ยวกับบทบาทของอาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติของนักศึกษา
ไทยที่เรียนภาษาญี่ปุ่น ในมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีประโยชน์เพื่อค้นคว้าวิธีการปรับปรุงการสอนและพฤติกรรม
ของผู้สอน 

 
ค าส าคัญ:  ผู้เรียนชาวไทย  ความเชื่อของผู้เรียน บทบาทของผู้สอน ผู้สอนภาษาต่างประเทศ  ผู้สอนที่ดี  
   
ABSTRACT 

The purpose of this paper is to study the beliefs of Sripatum University students towards Japanese 
teachers. The research was conducted utilizing a classroom research framework. The object of the classroom 
research was students who had registered in JPN331 Japanese 1 and JPN333 Japanese 3 in the 1/2011 semester 
(valid responses: 102 students) and the research method utilized a questionnaire with 30 items addressing 
foreign language teacher’s roles or behavior in the classroom. The 30 questionnaire items were divided into 7 
domains for the purposes of data analysis and discussion. The result of the data analysis and the discussion of 
the aggregate results were as follows: the research results made it clear that a great deal is expected of foreign 
language teachers. Especially, there was a high correlation concerning human relationships between foreign 
language teachers and learners, and it was strongly evident that the students placed value on educational 
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relationships both inside and outside class. As a clue to an overall understanding of learners’ beliefs regarding 
foreign language teachers, these research results should be examined in the context of the role which Thai 
learners of Japanese expect foreign language teachers to play, and in the context of teaching-improvement or  
instructional behavior.   
  
KEYWORDS:  Thai learner    learner’s belief    teacher’s role   foreign language teacher   good teacher 
 

INTRODUCTION 
 The purpose of this paper is to clarify the beliefs regarding foreign language (Japanese) teachers on 
the part of Thai students who were registered in Japanese courses at Sripatum University (SPU). The researcher 
is a faculty member at SPU. Beliefs in language or foreign language education mean “one’s own thinking about 
language learning”. In other words, the learners’ own judgments including “it is so”, “I think so”, “it is likely to 
be”, “it should so”, or “it must be so”. This research concerning students’ beliefs proceeded on the basis of a 
classroom research framework. This is also action research intended to help improve or develop teacher’s own 
instructional behavior by foreign language teachers.   
 

PURPOSE 
 Regarding beliefs about language learning, this study focused on beliefs about the role of foreign 
language teachers, through three aspects of qualities, attitudes and abilities of teachers. To observe the learners’ 
beliefs for the roles of teachers provides an opportunity to know what they have consciousness and attitudes to 
role or function of teachers and what is important in language learning will be also clear by looking at the 
inwardness (or internal aspects of attitudes) of the learners along with the roles of teachers that they are seeking, 
asking for and expecting.   
 

BENEFITS 
  This study of beliefs, based on classroom research, was carried out 1) to provide a perspective for 
teachers themselves to reflect on their own instructional behavior, 2) to support faculty development, and 3) to 
gain an understanding of the roles which learners expect foreign language teachers to fulfill. To elaborate on 
these three points, 1) knowing the approaches used by teacher themselves and the approaches to language 
learning by learners is a very important element in reviewing teaching behavior and improving class activities 
or enhancing the quality of teaching activities. 2) examining the assumptions underlying assessment of teaching 
by students who registered Japanese courses   represents a good opportunity to consider the teacher’s roles. 3) It 
is a good chance to grasp various views (the idea of constant) for language learning, such as a view for 
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teaching, a view for teacher, a view for learning and so on by learner’s belief-study centered on the roles of 
teachers.  
 

THEORETICAL FRAMEWORK 
  The majority of studies concerning learners’ beliefs regarding Japanese language in the field of 
language education have been implemented with reference to “Beliefs About Language Learning Inventory; 
BALLI” by Elaine, K. Horwitz (1987). This inventory was designed in order to research “What kinds of beliefs 
do learners or teachers have about language-learning?” Additionally, studies have also been conducted by Antia 
Wenden and Sara Cotteral (1995). Beliefs studies by Japanese researchers include Kitani (1998), Wakai and 
Iwasawa (2004), Katagiri (2005), Wada (2007), among others. These studies were conducted for Japanese-
language learners in foreign countries outside of Japan. Notable research conducted in Thailand includes 
Atchara Aungtakul (2008), Hirakawa (2009) and Supornpan Jitbantao (2010). However, Atchara’s research 
utilized a questionnaire containing only 8 items and sampling only 34 students. Hirakawa’s research was 
conducted about general language-learning for university students and Supornpan’s research was focused on 
high school students regarding foreign language-learning. Each of them used Horwitz’s inventory (34 items in 5 
fields) as the basis, though the numbers of questions or choices in the answers were different. As a result of 
considering the questions used in these researches and other various researches, the researcher decided to use a 
30-item questionnaire which was made by Kudo, Shida and Kusunoki (2008), because the questionnaires 
included Horwitz’s BALLI and some of the questions used in the previous research, and the contents or the 
numbers of the questionnaires are limited to the roles of foreign language teachers. It was thought that the 
questionnaire in Kudo, Shida and Kusunoki was also appropriate, valid and evaluable in this research at 
Sripatum University. The researcher modified the wording of each item in the 30 questions and translated 
Japanese language into Thai with the cooperation from Thai native teachers. 
 

RESEARCH METHODOLOGY 
The purpose of this research is to clarify the learners’ beliefs on “the roles of foreign language 

teachers” of Thai students belonging to the Faculty of Liberal Arts, in Japanese courses at Sripatum University. 
In the implementation, this research adopted a questionnaire survey consisting of 30 4-choice questions (closed-
ended questions). In the questionnaire, the expression “general opinions or ideas of your own” rather than 
“beliefs” was used because “beliefs” is a technical term. The questionnaire survey was carried out in the period 
of the 7th week of the first semester of the 2011 academic year and teachers distributed the questionnaire and 
collected it during class hours. The questionnaire was unidentified form. A total of 127 students returned the 
questionnaire, including 25 invalid responses, leaving a total of 102 valid responses (valid response rate: 
80.31%).  
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Sample 
The sample of this research was 102 students (15 male students and 87 female students) who 

registered in JPN331 Japanese 1 (2 sections) and JPN333 Japanese 3 (1 section) in the first semester of 2011 
(academic year). Enrolled students were majoring in English Business Communication, Hotel Management, 
Tourism, or Airline Business, all within the Faculty of Liberal Arts at Sripatum University. Japanese 1 
corresponds to the first half of beginner level and Japanese 3 to the latter period of Basic level.  

Research Instrument  
To collect data from the students and to be able to compare in the data, each item in the questionnaire 

offered the students four possible responses: “4. I think so strongly”, “3. I think so”, “2. I don’t think so” and 
“1. I don’t think so at all” with students choosing one response corresponding to their degree of agreement or 
disagreement (single answer in multiple-choice questions). The degree of agreement in each stage of 4 stages 
gives 4, 3, 2, 1 point in turn and it can be analyzed and discussed easily by assigning points from 4 to 1. Such an 
analysis method is called the Likert Scale (rating method). The researcher performed statistical treatment using 
SPSS (Statistical Package for Science, Version 19) based on the scores obtained from Likert Scale. According 
to the statistical processing of the SPSS, the reliability was α = 0.85 (Cronbach’s coefficient alpha). With 
respect to the validity, there is also included as part of the concept of reliability, the questions in the 
questionnaire were equipped with content validity as seen in the reviews of the previous researches. Because 
the contents in 30 items can be explained the detailed descriptions and the contents of the items which were 
adapted to the purpose of the research were set up. The data analysis method was promoted depending on 
descriptive statistics.    

Results of Data Analysis 
Twenty-four questionnaire items scored a value of 3.00 or more, accounting for 80% of the total (See 

Appendix). Affirmative attitudes were shown as a whole. Question 28 received the lowest affirmative 
responses, at only 28.43%, however, if seeing the content item, 71.57% indicated relatively high degree of 
agreement.  

There were 16 items which scored more than 3.50, demonstrating that a relationship between foreign 
language teachers and learners was very important to the respondents, namely, “encouragement from foreign 
teachers (No.19)”, “trust in foreign teachers (No.13)”, “teacher should listen to the ideas of learners (No.21)”, 
“teacher should correct learners’ mistakes (No.20)”, “providing an atmosphere in which it is easy to speak in 
the foreign language (No.25)”, “motivation for learning foreign languages (No.6)” and “teacher should provide 
many opportunities for learners to speak foreign language (No.30)”. These 7 items showed that an affective or 
emotional consideration for the learners by teachers is very important in the minds of learners. At the same 
time, in the area of emotions, “learners’ familiarity for foreign languages teachers (No.11)”, “foreign language 
teachers’ humors (No.8) and “teaching and learning must be fun” shows that the learners are focused on the 
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personality of foreign languages teachers. If speaking in relation to learners’ emotions and foreign languages 
teachers’ personalities, while “learners want to talk about other things with foreign language teachers as well as 
learning foreign languages (No.3)” earned a very high 94.12% rate of agreement, in the agreement, “teachers 
should not talk about unrelated things while teaching and learning during the class (No.26)” was a roughly half 
of 53.92% in the degree of agreement, and it will be necessary to examine further in this point. It will be also 
necessary to discuss that “teachers must listen to the ideas of learners (No.21)” is a high 99.02% in the degree 
of agreement and “teachers should look at individuals rather than the overall class (No.27)” was slightly low of 
74.51% in the degree of agreement. Anyway, including “necessity supports from foreign languages teachers 
except teaching class (No.4)” was 94.12% in the degree of agreement, it is expected that human relationships 
between teachers and learners centered on learning foreign languages must be built inside and outside of 
classroom.  

On learning foreign languages, it is obvious that there is the perfectness among learners for phonetic 
and grammatical aspects as seen that “the accuracy of foreign languages teachers (No.7)”, “correction of 
mistakes by teachers (No.20)” and “teachers should request the precise pronunciations of learners (No.29).  It is 
perceived that the expectations for teaching methods of foreign language teachers are high including that “the 
responsibility not to improve learners’ proficiencies is foreign language teachers (No.24)” indicated relatively 
high proportion of 63.73%.  

Besides, while “experiences of staying in the country where the language is spoken (No.9)” was 
97.06% and “cultural knowledge where the language is spoken (No.12)” was 87.25% as attributes of foreign 
languages teachers themselves, “if the teacher can speak the language fluently, expert knowledge of education 
is not required (No.17)” was low at 56.86%, suggesting what foreign teachers should prioritize. It should not be 
concluded that respondents to question No.17 were necessarily denying the importance of expert knowledge in 
foreign language teaching, merely rather that native fluency is considered highly desirable. Notably, 98.04% of 
respondents agreed that “it is best to learn from native speakers (No.1)” and 97.06% agreed that an 
“understanding of the need for intermediary language of native speaker teachers (No.10)”, strongly supporting 
an image of “foreign language teachers = native speaker teachers”.  

 

CONCLUSION 
Here, the researcher would like to mention the conclusions of this classroom research from the 

perspective of the 7 domains. All 30 items were divided into the following 7 domains. 1) The presence and 
influence of foreign language teachers (No.2, 6, 13, 24), the results illustrate responsibilities of foreign language 
teachers. 2) Knowledge of the target language and culture of foreign language teachers (No.1, 5, 7, 9, 17); the 
results demonstrate an expectation that native speakers possess accuracy in pronunciation. 3) Knowledge of 
learners’ backgrounds on the part of the foreign language teachers (No.10, 12), these indicates relatively high 
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percentages, in that sense, it appears that the learners do in fact expect foreign teachers to be aware of their (the 
students’) backgrounds. 4) How to proceed teaching-learning by foreign language teachers (No.18, 22, 23, 25, 
26, 30), suggests a subtle balance of teacher-centered and learners’ autonomy, however, it can be seen that 
learners have a slight dependence on the teachers. 5) Communication and interaction between foreign language 
teachers and learners (No.3, 4, 19, 21, 27, 18), it means that learners want encouragement from teachers in class 
and also need learning-support outside the class. 6) Personalities and characteristics of foreign language 
teachers (No.8, 11, 16), it has synergistic effects to not only emotional and affective aspects of learners, but also 
reducing the social distance between teachers and learners in the mind. 7) Attitudes towards evaluations and 
accuracies of foreign languages teachers (No.14, 15, 20, 29), learners have tendencies to focus on grammatical 
correctness and they want to be evaluated on active participation including preparation for lessons and note-
taking in the class by teachers.  

Things that are described as an overall conclusion through 7 domains in 30 items are as follows; 
foreign language teachers have various roles in language-learning, human relationships between foreign 
language teachers and learners are identified as important in terms of willingness and learning motivation, and 
there is also a need for improved teaching abilities and educational qualifications of foreign language teachers 
in classroom-learning.  

 

DISCUSSION AND SUGGESTIONS 
Beliefs in language learning constitute a view of language learning and imply internal or external 

attitudes for roles of foreign language teachers in learning foreign languages, so to speak, what kinds of images 
learners have for foreign language teachers in their minds in this research. In that sense, the learners’ beliefs in 
language learning will pay attention to only their interiority, therefore, it is not directly tied to their 
consciousness and behavior. In other word, beliefs mean that there are both of visible and invisible attitudes.  

It is also important that beliefs of Chinese language learners, Korean language learners, French 
language learners under the same curriculum system as well as Japanese language learners of Sripatum 
University be compared by questionnaire in order to advance further discussion as an issue in the future. It will 
be interesting to see whether the results will be similar or different between non-native and native speaker 
teachers and among foreign subjects, and whether there is a common trend or not among learners including the 
above all subjects. In addition, it is also important to consider deeply about how the beliefs are formed and 
changed.  

Although many researchers have discussed about “The images of the good foreign language teachers” 
which are derived or drawn through their researches in the past and present, here, as an example of Koike 
(2004) who aggregated these discussions, 4 standpoints are pointed out in “good foreign language teachers” or 
“excellent foreign language teachers” that learners have thought, that is, 1) contents and techniques of teaching 
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(contents to teach, how to teach, purpose and classroom activities), 2) supports for learners (how to learn, 
encouragement to learn and support in their emotions), 3) situational understanding of individual learners 
(understanding of the whole situation and observation of teaching-learning) and 4) personalities of teachers 
themselves (experiences of teaching and attractiveness). It follows that foreign language teachers have the 
possibilities of various roles in the qualifications, abilities and attitudes. Depending on one’s point view, the 
priorities for the roles of foreign language teachers may be different between foreign language teachers and 
foreign language learners. As many researchers point out, it goes without saying that there are needs of 
language proficiencies as foreign language teachers, knowledge about foreign country and foreign language, 
knowledge involved foreign language education and teaching methodology, knowledge related to learners’ 
psychology, knowledge of cross-cultural communication, and educational and pedagogical knowledge in the 
requirements to be “good teachers” that have been sought.  

The researcher would like to explore the “image of the roles of foreign language teachers” that 
learners at Sripatum University have, demand, need and expect in detail and in concrete by being based on the 
analysis and the discussion of the results of this research and compared with a number of other research results, 
and also would like to consider concrete methodology to be able to utilize and apply in the more effective class 
management or the more practical teaching behaviors through these research activities as challenge in the 
future.  
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Appendix 
Overall aggregate results 

 
*Agreed rate in the table means totally percentage of “4. I think so strongly” and “3. I think so” indicating 
affirmative answers. 

1 It is the best to learn the foreign language from the native speaker of the language. 0 (0.00) 2 (1.96) 29 (28.43) 71 (69.61) 3.68 0.51 100 (98.04)

2 A good teacher is necessary to succeed in the studying a foreign language. 0 (0.00) 2 (1.96) 22 (21.57) 78 (76.47) 3.75 0.48 100 (98.04)

3
I want to talk about other things except the studying a foreign language with the foreign language

teacher, if there is a chance.
1 (0.98) 5 (4.90) 51 (50.00) 45 (44.12) 3.37 0.62 96 (94.12)

4
The foreign language teacher's support outside the class time (free time and E-mail,etc.) is also

necessary for the studying a foreign language.
1 (0.98) 5 (4.90) 43 (42.16) 53 (51.96) 3.45 0.64 96 (94.12)

5 The foreign language teacher should know the culture in the country where the language is spoken. 0 (0.00) 3 (2.94) 39 (38.24) 60 (58.82) 3.56 0.55 99 (97.06)

6 The motivation to one’s studying a foreign language is controlled by the foreign language teacher. 0 (0.00) 6 (5.88) 39 (38.24) 57 (55.88) 3.50 0.61 96 (94.12)

7 The foreign language teacher should be accurate pronunciation of teaching foreign language. 0 (0.00) 0 (0.00) 23 (22.55) 79 (77.45) 3.77 0.42 102 (100.00)

8 The humor is necessary for the foreign language teacher. 0 (0.00) 1 (0.98) 30 (29.41) 71 (69.61) 3.69 0.48 101 (99.02)

9 The foreign language must have lived in the country where the language is spoken. 0 (0.00) 3 (2.94) 37 (36.27) 62 (60.78) 3.58 0.55 99 (97.06)

10
Native speaker's teacher needs a Thai language ability to be able to understand student’s Thai

language.
0 (0.00) 3 (2.94) 38 (37.25) 61 (59.80) 3.57 0.55 99 (97.06)

11 Friendly is necessary for the foreign language teacher. 0 (0.00) 0 (0.00) 20 (19.61) 82 (80.39) 3.80 0.40 102 (100.00)

12
The foreign language teacher should know the culture (Thai Culture) that is the country where he or

she teaches.
0 (0.00) 13 (12.75) 56 (54.90) 33 (32.35) 3.20 0.64 89 (87.25)

13
It is important for my studying a foreign language whether the foreign language teacher can be

trusted or not.
0 (0.00) 2 (1.96) 32 (31.37) 68 (66.67) 3.65 0.52 100 (98.04)

14
The foreign language teacher thinks that he or she has good impression for the student who often

makes remarks during the lesson.
0 (0.00) 4 (3.92) 44 (43.14) 54 (52.94) 3.49 0.57 98 (96.08)

15
The foreign language teacher should evaluate attitudes of students of preparation in lesson and the

note taking, etc.
0 (0.00) 4 (3.92) 46 (45.10) 52 (50.98) 3.47 0.57 98 (96.08)

16 Foreign language teacher's clothes during teaching are not important. 8 (7.84) 30 (29.41) 36 (35.29) 28 (27.45) 2.82 0.92 64 (62.75)

17
If the foreign language teacher is fluent with the language, it is not necessary for him or her to have

special knowledge of education as foreign language.
8 (7.84) 36 (35.29) 40 (39.22) 18 (17.65) 2.67 0.86 58 (56.86)

18 The class of the foreign language should be enjoyable. 0 (0.00) 1 (0.98) 31 (30.39) 70 (68.63) 3.68 0.49 101 (99.02)

19
In the process of the studying a foreign language, foreign language teacher's encouragement is

always necessary.
0 (0.00) 0 (0.00) 29 (28.43) 73 (71.57) 3.72 0.45 102 (100.00)

20 When he or she notices student's mistake, the foreign language teacher should always correct it. 0 (0.00) 1 (0.98) 41 (40.20) 60 (58.82) 3.58 0.51 101 (99.02)

21 The teacher should foreign language listen to how students think about the class. 0 (0.00) 1 (0.98) 37 (36.27) 64 (62.75) 3.62 0.51 101 (99.02)

22 The foreign language teacher should not use Thai language as much as possible in the class. 4 (3.92) 39 (38.24) 37 (36.27) 22 (21.57) 2.75 0.83 59 (57.84)

23 The foreign language teacher always decides the progress of the class. 0 (0.00) 3 (2.94) 51 (50.00) 48 (47.06) 3.44 0.55 99 (97.06)

24 It is foreign language teacher’s responsibility that students don’t improve skills of foreign language. 2 (1.96) 35 (34.31) 36 (35.29) 29 (28.43) 2.90 0.83 65 (63.73)

25
The atmosphere that speaks the foreign language easily during the class is made by the foreign

language teacher.
0 (0.00) 2 (1.96) 43 (42.16) 57 (55.88) 3.54 0.54 100 (98.04)

26
The foreign language teacher should not tell the story which is not related with the lesson directly

during the class.
5 (4.90) 42 (41.18) 35 (34.31) 20 (19.61) 2.69 0.84 55 (53.92)

27
The foreign language teacher should see each one than seeing the student as the entire during the

class.
5 (4.90) 21 (20.59) 45 (44.12) 31 (30.39) 3.00 0.84 76 (74.51)

28
The comment of the foreign language teacher is not especially necessary for submission

(homework, report, and assignment, etc.).
22 (21.57) 51 (50.00) 16 (15.69) 13 (12.75) 2.20 0.92 29 (28.43)

29
The foreign language teacher should demand that the student speaks with an accurate

pronunciation.
0 (0.00) 7 (6.86) 48 (47.06) 47 (46.08) 3.39 0.61 95 (93.14)

30 The foreign language teacher should set a lot of chances that the student speaks during the lesson. 0 (0.00) 6 (5.88) 39 (38.24) 57 (55.88) 3.50 0.61 96 (94.12)

Item Degree of Agrement Mean SD Agreed rateContent 1 2 3 4
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บทคัดย่อ  
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา BUS302 
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ ได้แก่ ด้านความรู้พื้นฐานเดิม ด้านปัจจัยทางครอบครัว ด้านเจตคติต่อการ
เรียน ด้านพฤติกรรมในการเรียน และด้านการจัดการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษา
ปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา BUS302 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2554 จ านวนทั้งส้ิน 115 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient) ผลการศึกษาพบว่า ความรู้พื้นฐานเดิม และพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษามีความสัมพันธ์
ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา BUS302 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 
 

ค าส าคัญ:  ปัจจัยที่สัมพันธ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 

ABSTRACT 
 The objectives of the studying were, to study the Factors Related to Learning Achievement on 
BUS302 English Writing for Business Course which was education background, family factor, attitude towards 
studying, studying habit and teaching management. The samples of the research were 115 students registering 
BUS302 English Writing for Business Course class of the academic year 2/2011. The data were collected by 
questionnaires that were divided into 5 levels then were analyzed by SPSS for Windows Program, to find out 
the frequency, percentage, average, standard deviation and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient.  
The result was found that education background and studying habit will be affected to a positive achievement 
on BUS302 English Writing for Business Course with statistics significance of 0.05. 
 

KEYWORDS: Factors Related, Learning Achievement 
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บทน า 
 ปัจจุบนัระบบการศึกษาของประเทศไทยมคีวามเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต เพราะตลาดแรงงานมีความ
ต้องการแรงงานที่สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ดีเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับปริมาณการลงทนุจากบรษิัทข้ามชาติขนาด
ใหญ่ทีข่ยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครองจงึมีความต้องการให้บุตรหลานของตนไดเ้ข้าเรียนในหลักสูตรที่สอนเปน็
ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อให้บุตรหลานสามารถส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษไดเ้ช่นเดียวกับเจ้าของภาษา 
และสามารถเข้าศึกษาในระดบัทีสู่งขึ้นในหลักสูตรนานาชาติต่อไปได้ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญา
ตรี ประสบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องด้วยนักศึกษาส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง จากการสัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอนหลายท่านในรายวิชาการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ ซ่ึงเป็นวิชาแกนของคณะบริหารธุรกิจ ท าให้พอจะทราบถึงสาเหตุของปัญหาการเรียน
การสอนในรายวิชาดังกล่าว นั่นคือ นักศึกษาส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมค่อนข้างอ่อนในด้านวิชาการและ
ไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้การเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาบางส่วนยังไม่ต่อเนื่อง กล่าวคือ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช้ันปีที่ 3 บางสาขาวิชา จะไม่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเลยตลอดทั้งปี 
สาเหตุต่างๆเหล่านี้มีผลกระทบท าให้นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมเพียงส่วนน้อยมีศักยภาพในการเรียน
ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี และเป็นผลกระทบท าให้นักศึกษาบางคนส าเร็จการศึกษาช้า เพราะต้องเสียเวลา
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษซ้ าหลายครั้ง  

จากสภาพปัญหาข้างต้น ประกอบกับการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของประเทศไทย เพื่อก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาการติดต่อส่ือสาร
ระหว่างกันในประชาคมอาเซียน และเพื่อให้นักเรียนไทยสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้อย่างสร้างสรรค์ ท าให้
อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษทุกคนต้องพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ จึงสนใจศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในรายวิชาดังกล่าว โดยผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรอิสระในการศึกษาครั้งนี้จากการศึกษางานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง (นุชนาฏ วรยศศรี, 2544) ประกอบด้วยปัจจัย 5 ด้านที่ส าคัญ คือ ปัจจัยด้านความรู้พ้ืนฐานเดิม ปัจจัยด้าน
ครอบครัว ปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียน ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการเรียน และปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอน  
 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาปจัจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา BUS302 การเขียนภาษาอังกฤษเพือ่งาน
ธุรกิจ 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. ได้ทราบปจัจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา BUS302 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ

งานธุรกิจ  
2. เปน็แนวทางในการพิจารณาปรับปรุงเนื้อหา และการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชา BUS302 การ

เขียนภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ ให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึ้น  
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กรอบแนวคิด ทฤษฎี 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา BUS302 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้  

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเดิม สภาพการเรียนการสอนจะประกอบด้วยสามส่วนคือ ส่วนของ
ผู้สอน ส่วนของผู้เรียน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน โดยเฉพาะในส่วนของผู้เรียน ข้อมูลส่วนตัวและ
ความรู้เดิมของผู้เรียน ซ่ึงในส่วนของการใช้ข้อมูลพื้นฐานความรู้เดิมในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีของสถาบันอุดมศึกษา เกรดเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ เป็น
เกณฑ์ส่วนหนึ่งในการพิจารณาตัดสิน โดยมุ่งหวังว่าเกรดเฉลี่ยสะสมที่ผ่านมาจะสามารถส่งเสริมการเรียนของ
นักศึกษา สรุปได้ว่า ความรู้พ้ืนฐานเดิม หมายถึง ความรู้พื้นฐานเดิมของนักศึกษา โดยดูจากวุฒิการศึกษาเดิม และ
เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยทางครอบครัว สถาบันทางครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม ที่มีบทบาท
ส าคัญต่อการศึกษา เป็นพื้นฐานโครงสร้างทางสังคมที่ก่อให้เกิดกระบวนการสร้างพฤติกรรมและวัฒนธรรม 
ประสบการณ์ภายในครอบครัวมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการการสร้างค่านิยม ทัศนคติ  ความเช่ือ พฤติกรรม และ
บุคลิกภาพ การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ด้านการศึกษา ไม่ได้ส่งผลต่อความส าเร็จทางด้านการเรียนเท่านั้น แต่ยังมีผล
ต่อความส าเร็จในชีวิตของลูกอีกด้วย ครอบครัวที่เห็นความส าคัญของการศึกษาและมีการเตรียมเด็กส าหรับ
ประสบการณ์ทางสังคม มีแนวโน้มที่จะประสบความส าเร็จมากกว่าเด็กที่พ่อแม่ไม่ได้ให้ความส าคัญในเรื่องนี้  
สรุปได้ว่า ปัจจัยทางครอบครัว หมายถึง รายได้ของครอบครัว และระดับการศึกษาของบิดาหรือระดับการศึกษา
ของมารดา 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเจตคติต่อการเรียน เจตคติมผีลต่อการเรียน ดงันี้ กฤษณา ศักดิ์ศรี (2530: 212) 
1. เจตคติมีผลต่อวิชาเรียนและครู ถ้าชอบวิชาใดหรือครูคนใดกจ็ะไม่ขาดเรียนวิชานั้น หรือในชั่วโมง

ของครูคนนั้น จะพยายามเรียนใหไ้ด้ผลดีที่สุด  
2. เจตคติมผีลต่อการใส่ใจในการเรียนและเข้าใจในบทเรียน ถ้ามีเจตคตทิี่ไม่ดีต่อวิชา ครู โรงเรียน จติใจ

ก็จะไม่รองรับ จึงเรียนไม่รู้เรื่อง 
3. เจตคติมผีลต่อการรับรู ้ ถ้าไม่ชอบครูเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ครซัูกถามด้วยปรารถนาดี ก็เข้าใจว่าครู

เข้มงวด จับผดิ 
4. เจตคติมีอทิธิพลต่อการตั้งความมุ่งหมาย 
ดังนั้นในการเรียนการสอนหากผู้สอนสามารถสร้างเจตคตทิี่ดีต่อการเรียนให้กบัผูเ้รียนได้ ก็จะท าให้

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพมากขึ้น สรุปได้ว่า เจตคติต่อการเรียน หมายถึง ความรู้สึก ความเชื่อ 
และความคิดเห็นของนักศึกษามตี่อการเรียน 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมในการเรียน พฤติกรรมในการเรียน หมายถึง การกระท าส่ิงใดๆก็ตามที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาเล่าเรียน เช่น ความตั้งใจ ความสนใจ การท าแบบฝึกหัด การอ่านหนังสือ และการศึกษา
ค้นคว้านอกห้องเรียน เป็นต้น สรุปได้ว่า พฤติกรรมในการเรียน หมายถึง ส่ิงที่นักศึกษากระท าเปน็ประจ าในการ
เรียน เช่น การวางแผนการเรียน การทบทวนบทเรียน การซักถามอาจารย์ผู้สอนเมื่อมีข้อสงสัย เป็นต้น 
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอน บริบททางการสอน (Teaching Context) หมายถึง 
ส่ิงแวดล้อมทั้งทีเ่ป็นรูปธรรมและนามธรรมที่เกี่ยวข้องกบัการเรียนการสอน ซ่ึงมีความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อ
การสอน ทั้งในระดบัจุลภาพ (micro) ซ่ึงเปน็ระดบัทีใ่กล้ตัวผู้เรียนผู้สอนมากที่สุด ไปจนถึงระดับมหภาค (macro) 
ซ่ึงเป็นระดับที่ไกลตัวผู้เรียนมากที่สุด เช่น สภาพทางจิตใจและความรู้ทางวิชาการของผู้สอน สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกตัวผู้เรียน สภาพของห้องเรียน เป็นต้น สรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การ
วางแผนและออกแบบการจัดการเรียนการสอน การด าเนินการเรยีนการสอน การวัดและประเมนิผล ส่ือและ
เทคโนโลยีทางการสอน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนในรายวิชา BUS302 การเขียน ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ ประชากรและ
ตัวอย่าง เครื่องมือ และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ประชากรและตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา BUS302 การเขียน

ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ       ปีการศึกษา 2/2554 ในกลุ่มเรียนของผู้ท าวิจัยทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม04 และกลุ่ม05 
จ านวนทั้งสิ้น 160 คน ในครั้งนี้ได้ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamane ดังนี้ 

    n = N  
1 + Ne2 

โดย  n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
  N = ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

e = ความผิดพลาดที่ยอมรบัได้  
(ในการวิจัยครั้งนี้ก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95%) 

 แทนค่าในสูตร  n = 160  = 115 คน 
                1 + 160(0.05)2  
 

 เครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามมาตรประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ โดยน าเสนอร่างแบบสอบถามที่สร้างแล้วต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสม และความสอดคล้องของแบบสอบถามกับวัตถปุระสงค์ในการวิจัย แล้วท าการปรบัปรุงแก้ไขร่าง
แบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ และจดัท าแบบสอบถามฉบับสมบรูณ์ เพื่อด าเนนิการเก็บข้อมูล
ต่อไป ซ่ึงมีเนื้อหาครอบคลุมถึงปัจจัยต่างๆที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา BUS302 การเขียน 
ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ ประกอบด้วยรายละเอียด 3 ตอน ดังนี ้
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 1. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา เปน็แบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือก
ค าตอบเพียงข้อเดียว และใหเ้ติมค าตอบลงในช่องว่าง มีจ านวน 6 ขอ้ ได้แก่ เพศ เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาภาค
เรียนที่ 1/2554 ประเภทของวุฒิการศึกษาในระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ระดับการศึกษาของบิดา 
ระดับการศึกษาของมารดา และรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 
 2. แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา BUS302 การเขียน 
ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ ประกอบด้วยปจัจัย 3 ด้าน ดังนี ้
 ปัจจัยด้านที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียนในรายวิชา BUS302 การเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ จ านวน 10 ข้อ ซ่ึงผู้วิจัยได้ดัดแปลงจากแบบสอบถามในผลงานวิจัยของ ประพาฬรัตน ์
อ่ าประเสริฐ (2552) 
 ปัจจัยด้านที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียนในรายวิชา BUS302 การเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ จ านวน 10 ข้อ ซ่ึงผู้วิจัยได้ดัดแปลงจากแบบสอบถามในผลงานวิจัยของ พัฒธณี ดวง
เนตร (2550)  
 ปัจจัยด้านที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา BUS302 การ
เขียนภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ จ านวน 10 ข้อ  
 มีเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดงันี ้
  4.20 – 5.00 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
  3.40 – 4.19 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก 
  2.60 – 3.39 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
  1.80 – 2.59 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อย 
  1.00 – 1.79 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 3. ข้อค าถามปลายเปดิสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในรายวิชา 
BUS302 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะหข์้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการประมวลผล โดยสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธก์ับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา BUS302 การเขียน ภาษาอังกฤษ
เพื่องานธุรกิจ วิเคราะห์โดยใช้สถติิพื้นฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3. ข้อมูลเกี่ยวกับการหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา 
BUS302 การเขียน ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ วิเคราะห์โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation)  
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สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้พื้นฐานเดิม ด้านปัจจัยทาง
ครอบครัว ด้านเจตคติต่อการเรียน ด้านพฤติกรรมในการเรียน และด้านการจัดการเรียนการสอน กับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในรายวิชา BUS302 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ 
นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา BUS302 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ       ปีการศึกษา 2/2554 ในกลุ่ม
เรียนของผู้ท าวิจัยทั้ง 2 กลุ่ม จ านวนทั้งส้ิน 115 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ส าหรับนักศึกษาซ่ึงแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 2) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา BUS302 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ มี
ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 3) แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในรายวิชา 
BUS302 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
  ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาที่ใชใ้นการศึกษาครั้งนี้ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีระดับ 
คะแนนเฉลี่ยสะสมส่วนมากอยู่ระหว่าง 2.50 – 2.99 และนักศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 
  ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง 
  ข้อมูลทั่วไปของผูป้กครองที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ บิดามารดาของนักศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษา 
ในระดบัต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท 
  เจตคติต่อการเรียน 
  นักศึกษาทีใ่ช้ในการศึกษาครั้งนี้มเีจตคติต่อการเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก โดยนักศึกษาส่วน 
ใหญ่เชื่อว่าวิชานี้มีความส าคัญต่อการเรียนด้านบรหิารธุรกิจ 
  พฤติกรรมในการเรียน 
  นักศึกษาทีใ่ช้ในการศึกษาครั้งนี้มพีฤติกรรมในการเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก โดยนักศึกษา 
ส่วนใหญ่ท าแบบฝึกหัดตามที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายและส่งตามก าหนดทุกครั้ง 
  การจัดการเรียนการสอน 
  นักศึกษาทีใ่ช้ในการศึกษาครั้งนี้มคีวามเห็นตอ่การจัดการเรียนการสอนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก  
โดยนักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่ารูปแบบการสอนของอาจารย์มีความเหมาะสม 
  จากปัจจัยทีเ่กี่ยวข้องทั้งหมด 5 ปัจจัย ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเดิม ปัจจัยทางครอบครัว เจตคติต่อการ
เรียน พฤติกรรมในการเรียน และการจัดการเรียนการสอน มี 2 ปัจจัย ได้แก่ ความรู้พื้นฐานเดิม และพฤติกรรมใน
การเรียน ที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยความรู้พื้นฐาน
เดิมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูง (r = 0.720) และพฤติกรรมในการเรียนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดบัต่ า (r = 0.204) 
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อภิปรายผล 
  จากการศึกษาครั้งนี้มีประเดน็ที่นา่จะน ามาอภิปรายดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านความรู้พื้นฐานเดิมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จากการศึกษาท าให้ทราบว่า นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา 

BUS302 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ ที่ดีกว่านักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมต่ า ซ่ึงน่าจะมีผลมาจากความเอา
ใจใส่ในการเรียนของนักศึกษาในทุกๆรายวิชา และความตั้งใจในการเรียนเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดี 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Dennis (อ้างถึงใน ระวิวรรณ ภาโสดา, 2549: 13) ได้ศึกษาองค์ประกอบที่ท าให้
นักศึกษาอินเดียนอเมริกา ลาออกจากมหาวิทยาลัยกลางคัน และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
North Dakota ได้ผลการศึกษาในท านองเดียวกัน คือ เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถ
พยากรณ์ความส าเร็จในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้ดี 

2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการเรียนต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากการศึกษาท าให้ทราบว่า พฤติกรรม
ในการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา BUS302 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
งานธุรกิจ ซ่ึงน่าจะมีผลมาจากรายวิชานี้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ เข้าใจยากกว่าวิชาอื่นๆ ท าให้
นักศึกษาต้องเพิ่มความสนใจในการเรียน ท าแบบฝึกหัด และทบทวนบทเรียนตามที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมายอย่าง
สม่ าเสมอ สอดคล้องกับผลการศึกษาของนุชนาฏ วรยศศรี (2544) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต้ ที่ได้ข้อสรุปว่านักศึกษาที่
มีนิสัยในการเรียนที่ดีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการคัดเลือกตัวแปรอื่นที่อาจมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามาใช้ใน

การศึกษาเพิ่มเติม 
2. ควรท าการวิจัยกับวิชาอ่ืนๆที่มีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
3. ควรศึกษาว่าตัวแปรใดที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากหรือน้อยเพียงใด 

 

กิตติกรรมประกาศ  
รายงานการวิจัยฉบับนี้ส าเรจ็ลุล่วงได้ ด้วยความอนุเคราะหจ์าก ดร.อรอุมา เจริญสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ                 

ที่ปรึกษางานวิจัย ที่ใหค้ าแนะน า และช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ รวมถึงอาจารย์
ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัย ท้ายนี้หวังเปน็อย่างยิ่งว่างานวิจัยฉบบันีจ้ะเปน็ประโยชน์กบั            
ผู้ที่สนใจศึกษาต่อไป  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศกึษาโดยใช้ชุดฝึกการเขียนตามค าบอก
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกการเขียนตามค าบอกของนักศึกษา 
 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาที่เรียนรายวิชา ENG 122 (English II) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 
จ านวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้ (2) แบบทดสอบวัดทักษะการ
เขียน (3) ชุดฝึกการเขียนตามค าบอกจ านวน 6 ชุด และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกการเขียน
ตามค าบอกของนักศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ
ที (t-test for dependent samples และ t-test one sample) 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกการเขียนตามค าบอกสูงขึ้นกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังการใช้ชุดฝึกการ
เขียนตามค าบอกสูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 60) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายชุดพบว่า 
นักศึกษามีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ ยกเว้นชุดที่ 2 ทักษะการเขียนค ายากและชุดที่ 
5 ทักษะการเขียนประโยคที่นักศึกษามีทักษะต่ ากว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 60) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05               
(3) ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกการเขียนตามค าบอกของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ :  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะการเขียน ชุดฝึกการเขียนตามค าบอก ความพึงพอใจต่อ 
 การใช้ชุดฝึกการเขียนตามค าบอก 
 

ABSTRACT 
  This research was to study the utilization of dictation exercises for English writing skills development 

of students to approach the university criteria, and to study the satisfaction towards studying English of students 
after using dictation exercises. 

mailto:sunit.yo@spu.ac.th
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  The sample for this research consisted of 40 students who took ENG 122 (English II). The 
instruments used were (1) Lesson plans, (2) English writing skills test, (3) Six dictation exercises, and (4) 
Students’ satisfaction questionnaires towards studying English. The statistics used to analyze the data were: 
mean ( x ), standard deviation (S.D.), and t-test for dependent samples and t-test one sample. 

  The research results indicated that (1) English writing skills after the training to learn by using the 
dictation exercises were higher than before learning. It was the statistically significant higher at .05 level. (2) 
English writing skills of students after the training the dictation higher than the 60 percent that were statistically 
significant at .05 level. When considering the sets, English writing skills of students met the criteria above and 
higher than the criteria. Except the second set was a writing difficult words and the fifth set was a writing 
sentences were lower than the 60 percent that were statistically significant at .05 level.  And (3) the students’ 
satisfaction of dictation exercises was very high level.  

 
KEYWORDS :  English writing skills, Development of writing skills, Dictation   Exercises,    
                            Students’ satisfaction of the Dictation Exercises 
 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
 ปัจจุบันนี้ ภาษาอังกฤษมีบทบาทอย่างยิ่งเป็นตัวจักรส าคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาได้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยมุ่งใช้ความก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยมุ่งใช้
ความก้าวหน้าของสังคมและความรู้ และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยช้ีน าในการเพิ่ม                     
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของบุคลากรของประเทศเพื่อให้มทีกัษะ
ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถติดต่อส่ือสาร แสวงหาความรู้ สร้างความร่วมมือ เจรจาต่อรอง และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีได้ จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
 กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (technology) ที่
ทันสมัย ท าให้โลกแคบลง เกิดการติดต่อส่ือสารอย่างไร้พรมแดน คนในทุกสังคมโลกจึงต้องมีการปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขีดความสามารถในการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
ภาษาอังกฤษจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของคนในสังคม เพราะเป็นภาษาที่คนทุกชาติ ทุกภาษา
ยอมรับให้เป็นภาษาสากล การพูด การอ่าน การฟัง การเขียนภาษาอังกฤษจึงมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตในโลก
ยุคปัจจุบันดังที่ วรวรรณ  เปลี่ยนบุญเลิศ (2540: 74) กล่าวไว้ว่าภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทมากในสังคมไทยและ
เป็นภาษาสากลที่มีผู้น านิยมใช้ติดต่อระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา 
ตลอดจนภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานที่จ าเป็นในการศึกษาต่อในระดับสูง  
 ทักษะการเขียนเป็นการเพิ่มทักษะในการเขียน ซ่ึงการเขียนตามค าบอกก็เป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้นักเรียน
นักศึกษาได้ฝึกฝนด้านการเขียน ที่จะท าให้นักเรียนนักศึกษาเขียนได้อย่างถูกต้อง วารุณี  สัมฤทธ์ิ (2549: 18) ได้
กล่าวไว้ว่า จากประสบการณ์ที่สอนภาษาไทยมาประมาณ 25 ปีท าให้รู้ปัญหาของนักเรียน คือนักเรียนอ่านไม่
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คล่อง เขียนไม่ถูก ท าให้ไม่สนใจเรียน เบื่อหน่าย ไม่รักวิชาภาษาไทยในฐานะครูสอนวิชานี้ จึงคิดเทคนิควิธีการ
ต่างๆ ที่ท าให้เด็กสนใจเรียน เป็นวิธีที่ไม่ต้องลงทุนอะไรและได้ผลที่คุ้มค่าและภาคภูมิใจและประทับใจ คือ การ
เขียนตามค าบอกวันละ 10 ค าอย่างต่อเนื่อง 
 ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยด าเนินการมา
อย่างต่อเนื่องและยาวนาน และมุ่งหวังที่จะพัฒนาทักษะให้นักศึกษามีพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะภาษาอังกฤษด้านการเขียน (writing) คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็น
หน่วยงานที่เห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษทั้งแบบการสอนในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักศึกษาให้มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถติดต่อส่ือสารเพื่องานอาชีพ แสวงหาและถ่ายทอด
ความรู้ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นได้ 
 ดังนั้น ผู้สอนต้องท าหน้าที่ช่วยเหลือนักศึกษาเพิ่มเติมความรู้ด้านการเขียนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
และเหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ ผู้วิจัยซ่ึงสอนในรายวิชาดังกล่าวจึงสนใจที่จะศึกษาว่าการเพิ่มทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษที่มีชุดฝึกการเขียนตามค าบอกหลาย ๆ แบบให้นักศึกษาได้ทดสอบด้วยตนเองจะท าให้นักศึกษา
สามารถรู้ค าศัพท์ กลุ่มค าและประโยคใหม่ ๆ ได้มากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาการเขียน
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นหรือไม่อย่างไร ผู้วิจัยจึงจัดท าเครื่องมือเพื่อใช้แก้ปัญหาดังกล่าว
เป็นชุดฝึกการเขียนตามค าบอกภาษาอังกฤษเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
 

ค าถามการวิจัย 
1. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังใช้ชุดฝึกการเขียนตามค าบอกจะสูงขึ้นหรือไม่ 
2. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ใช้ชุดฝึกการเขียนตามค าบอก ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 

หรือไม ่
3. ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกการเขียนตามค าบอกของนักศึกษาอยู่ในระดับใด 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยใช้ชุดฝึกการเขียนตามค าบอกโดยมี

วัตถุประสงค์ย่อยดังนี้ 
1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกการเขียนตาม          

ค าบอก 
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังการใช้ชุดฝึกการเขียนตามค าบอก

เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 60  
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้ชุดฝึกการเขียนตามค าบอก 
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สมมุติฐานการวิจัย 
 1.  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังการใช้ชุดฝึกการเขียนตามค าบอกสูงขึ้น 
 2.  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังการใช้ชุดฝึกการเขียนตามค าบอกผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 
 

ตัวแปรท่ีศึกษา 
 1.  ตัวแปรอิสระ การใช้ชุดฝึกการเขียนตามค าบอก 
 2.  ตัวแปรตาม  ได้แก่ 
  2.1  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 
  2.2  ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกการเขียนตามค าบอก 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
  ขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ครอบคลุมดังต่อไปนี้ 
  ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ช้ันปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียน
วิชา ENG122 (English II) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ช้ันปีที่ 2 ใน                 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จ านวน 2 กลุ่มเรียนจ านวนนักศึกษา 40 คน 
เนื้อหาของการวิจัย 

 สอดคล้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรีประกอบด้วย 
 1.  การเขียนเกี่ยวกับค าศัพท์ กลุ่มค าศัพท์ ประโยค  และเรื่องสั้น 
 2.  แผนการจัดการเรียน 
 3.  ชุดฝึกการเขียนตามค าบอก 
           

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
การวิจัยครั้งนี้ได้นิยามค าศัพท์เฉพาะดังนี้ 
 ชุดฝึก หมายถึง ชุดฝึกทางการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นใช้ในวิชา ENG122 (English II) กับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ช้ันปีที่ 2 ประกอบด้วย 6 ชุดฝึก คือ (1) การเขียนค าศัพท์ง่าย (2) การเขียนค าศัพท์
ยาก (3) การเขียนกลุ่มค าศัพท์ง่าย (4) การเขียนกลุ่มค าศัพท์ยาก (5) การเขียนประโยค (6) การเขียนเรื่องส้ัน ชุดฝึก
การเขียนตามค าบอกทั้ง 6 ชุดฝึกนี้สัมพันธ์กับหนังสือที่ผู้วิจัยใช้สอนในห้องเรียน 
 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หมายถึง ความสามารถของนักศึกษาในการเขียนค าศัพท์ ประโยค และ
เรื่องส้ันในหลักสูตรตามค าบอกในวิชาภาษาอังกฤษ ENG 122 ที่วัดได้จากแบบทดสอบการเขียนตามค าบอกที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
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 ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกการเขียนตามค าบอก หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือพึงพอใจของนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ENG 122 (English II) ในภาคที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ที่มีต่อการใช้ชุดฝึกการเขียนตามค า
บอกทั้ง 6 ชุด ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
                ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับทั้งนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ 
นักศึกษาจะได้น าความรู้จากการวิจัยไปพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ส าหรับอาจารย์ผู้สอนจะได้มีแนวทาง
ที่ชัดเจนรวมถึงข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ รวมถึงทราบข้อบกพร่องของนักศึกษาในด้ านการเสนอเนื้อหาสาระที่มี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถทางการเรียนของนักศึกษาที่ลงเรียนวิชา 
ENG122 (English II) ในด้านการเขียนค าศัพท์ ประโยคตามค าบอกในห้องเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการเขียน การวิจัยครั้งนี้มุ่งประโยชน์ที่จะให้เกิดแก่ผู้เรียน อาจารย์ผู้สอน
ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยและส่วนรวม 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
นรา  ธ ารงสุข  (2536 : 11)  ได้ทดลองใช้แบบฝึกการเขียนสะกดค าของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  5  

โรงเรียนสฤษดิเดช  จังหวัดจันทบุรี  จ านวน  84  คน  พบว่า  นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการเขียนสะกดค ามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ไม่ได้ใช้แบบฝึกที่สร้างขึ้น  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  

อมรรัตน์  คงสมบูรณ์  (2536: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถและความสนใจในการเขียน
สะกดค ายากของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สอนโดยใช้เกมและแบบฝึก ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียน
การเขียนสะกดค าโดยใช้เกมและแบบฝึกมีความสามารถและความสนใจในการเขียนสะกดค ายากแตกต่างกันอยา่ง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01         

อรทัย  นุตรดุษฐ์ (2540:75)  ได้ศึกษาผลการใช้แบบฝึกการเขียนสะกดค ากับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่  4  ของโรงเรียนวัดปากท่อ  ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอปากท่อ  จังหวัดราชบุรี  จ านวน  27  คน  จากการ
วิจัยพบว่า  ผลการใช้แบบฝึกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  แสดงว่า  ภายหลังนักเรียนได้รับ
การฝึกแล้วท าให้นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิหลังสอนสูงกว่าก่อนสอนและมีผลต่อการพัฒนาความสามารถใน
การเขียนให้สูงขึ้น 

จากงานวิจัยที่กล่าวมา สรุปได้ว่า  การน าชุดฝึกมาใช้ฝึกในการเขียนค าศัพท์  สะกดค า  การแต่งประโยค  
การสอนเขียนโดยใช้กิจกรรมผสมผสานเพื่อการส่ือสาร  เป็นการพัฒนาความสามารถในการเขียนให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  และการทราบความหมายของค าศัพท์ที่เขียน  จะช่วยให้นักเรียนเขียนสะกดค าได้ถูกต้อง  
ซ่ึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะสร้างชุดฝึกขึ้น  และช่วยให้นักศึกษามีความสนใจในการฝึก  ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือที่
จะช่วยนักศึกษาให้ประสบความส าเร็จในการเรียน  และมีทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
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รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยเชิงก่ึงทดลองแบบกลุ่มเดียววัดก่อนหลัง (One Group Pretest Posttest Design) โดยใช้ชุดฝึกการ
เขียนตามค าบอก 
 

เครื่องมือการวิจัยได้แก่ 
1.  แผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ใช้ศัพท์ กลุ่มค าศัพท์ และประโยคในหัวข้อดังต่อไปนี้ job, hotel room, 

likes and dislikes, people in your life, everyday events in the home, reasons for being late หัวข้อเหล่านี้เกี่ยวข้อง
กับบทเรียนที่ผู้วิจัยใช้สอนในห้องเรียน 

2.   แบบทดสอบวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยการเขียน ค าศัพท์ง่าย 10 ค า ค าศัพท์ยาก 
10 ค า กลุ่มค าศัพท์ง่าย 10 ค า กลุ่มค าศัพท์ยาก 10 ค า ประโยค 10 ประโยค และเรื่องสั้นยาวประมาณ 10 บรรทัด 1 
เรื่อง 

3.   ชุดฝึกการเขียนตามค าบอก 6 ชุด ประกอบด้วยการเขียน ค าศัพท์ง่าย 10 ค า ค าศัพท์ยาก 10 ค า กลุ่ม
ค าศัพท์ง่าย 10 ค า กลุ่มค าศัพท์ยาก 10 ค า ประโยค 10 ประโยค และเรื่องสั้นยาวประมาณ 10 บรรทัด 1 เรื่อง 

4.   แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกการเขียนตามค าบอก 1 ชุด 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2553 ตามขั้นตอน ดังนี้ 
1.  ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบ 6 ชุด 
2.  ด าเนินการท าการทดสอบโดยใช้ชุดฝึกการเขียนตามค าบอก 6 ชุด 
3.  ทดสอบหลังการเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนการเรียน เพื่อวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
4.  ให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้ชุดฝึกการเขียนตาม

ค าบอก 
 

สรุปผลการวิจัย 
ผลจากการวิจัยครั้งนี้ สรุปผลได้ดงันี้ 
1. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษหลังการใช้ชุดฝึกการเขียนตามค าบอกทุกชุดสูงขึ้นกว่าก่อนการใช้ชุดการ

เขียนตามค าบอกอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
2. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึกการเขียนตามค าบอกพบว่า นักศึกษามีทักษะการเขียนชุดที่ 

1, 6 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 มีทักษะชุดที่ 3, 4 ไม่แตกต่างจากเกณฑ์ ส่วนทักษะชุดที่ 2 และ 5 ต่ ากว่าเกณฑ์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกการเขียนตามค าบอกของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก 
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อภิปรายผล 
จากการวิจัยพบว่า  
1. ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษหลังการใช้ชุดฝึกการเขียนตามค าบอกสูงขึ้นกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกการ

เขียนค าบอกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของศศิธร จ่างภากร (25531) พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หลังการฝึกกิจกรรมสูงกว่าก่อนฝึกกิจกรรมเสริมทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 จากผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงว่า ความสามารถในการเขียน
ภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึกนั้น ช่วยให้นักศึกษามีความสามารถในการเขียนค าศัพท์ บทสนทนา ประโยค และ
ประโยคบรรยายภาพสูงขึ้น 

2. เมื่อพิจารณาในภาพรวมก็พบว่า นักศึกษามีการพัฒนาขึ้นโดยการใช้ชุดฝึกการเขียนตามค าบอกผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 60 ถึงแม้มีบางชุดฝึกไม่ผ่านเกณฑ์ 60% ก็ตาม (ชุดที่ 2 และชุดที่ 5) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะแต่ละชุดฝึกมี
ความยากง่ายต่างกัน เพราะว่าทักษะการเขียนต้องอาศัยทักษะในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับ จิ้มลิ้ม 
โกวิทางกูล (2530:1) ที่ว่าการเขียนเป็นทักษะที่ต้องอาศัยความสามารถ ความรู้รอบหลายด้านประกอบกัน เริ่ม
ตั้งแต่การใช้ทักษะพื้นฐานทางภาษาทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน รวมทั้งการใฝ่หาความรู้ เพื่อน ามาถ่ายทอด
ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ คนที่ฟังมาก อ่านมาก รู้มาก จะช่วยให้การเขียนพัฒนาดีขึ้นด้วย 

3. ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกการเขียนตามค าบอกของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ชุดฝึกนั้นไม่ยาวเกินไป และแยกออกเป็นเรื่อง ๆ การใช้ภาษาได้เหมาะสมกับผู้เรียนและบทเรียนเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึง
สอดคล้องกับค ากล่าวของ กรรณิการ์ พวงเกษม (2540) ที่พบว่า ชุดฝึกต้องแยกฝึกเป็นเรื่องๆ ไม่ยาวเกินไป ใช้
ภาษาและภาพให้เหมาะสมกับผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกลงมือท าด้วยตัวเอง จะท าให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ความสามารถของตนเองได้เต็มศักยภาพ 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรบัผู้สอน  
อาจารย์ผู้สอนควรหาแนวทางพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึก ดังนี้ 
1. ผู้สอนต้องพิจารณาว่าชุดฝึกการเขียนตามค าบอกที่ใช้นั้นสอดคล้องกับเนื้อหาของบทเรียนหรือไม่ 
2. ชุดฝึกการเขียนตามค าบอกที่มอบหมายให้นักศึกษาท าต้องเป็นการเขียนที่ไม่ยาก ไม่ยาว และไม่มี

ความซับซ้อนจนเกินไป  และพร้อมอยู่เสมอที่จะให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในกรณีที่นักศึกษามีปัญหา 
3. ผู้สอนต้องตรวจงานเขียนของนักศึกษาและสรุปประเด็นปัญหาต่างๆ ที่นักศึกษาส่วนใหญ่มีจากการ

ใช้ชุดฝึกการเขียนตามค าบอกเพื่ออภิปรายในชั้นเรียน ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในส่ิงที่ถูกต้อง 
4. ชุดฝึกการเขียนตามค าบอกที่กล่าวถึงในงานวิจัยนี้สามารถใช้กับผู้เรียนในระดับประถมมัธยมและ

อุดมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เช่น ค า ค าศัพท์ ไวยากรณ์ เป็นต้น 
5.  ควรใช้ชุดฝึกเป็นกิจกรรมการเขียนตามค าบอกเสริมเพิ่มความหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน เพื่อ

พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ และกิจกรรมการเขียนตามค าบอกนั้นยังสัมพันธ์กับทักษะการฟังอีกด้วย 
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ข้อเสนอแนะส าหรบันกัศึกษา 
การใช้ชุดฝึกการเขียนตามค าบอกเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษนั้น นักศึกษาควรปฏิบตัิดังนี้ 
1. หมั่นเข้าไปเขียนเมื่อมีโอกาสเพื่อให้เกิดความถูกต้องและรวดเร็ว (ทักษะ)   
2. นักศึกษาต้องมทีักษะพืน้ฐานในการใช้ค า กลุ่มค า ค าศัพท์ ประโยคและไวยากรณ์ เป็นตน้ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งนักศึกษาควรมีทักษะด้านการฟังด้วย  เพราะว่าการเขียนตามค าบอกนั้นต้องใช้ทั้งสองทักษะ คือ การฟัง
และการขยีนควบคู่กันไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1.  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการอื่นๆและเปรียบเทียบกับ

การใช้ชุดฝึกการเขียนตามค าบอก 
2.  ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ของคณะต่างๆ และระดับต่างๆในมหาวิทยาลัศรปีทุม 
3.  ควรท าการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการเขียนตามค าบอกของนักศึกษา 
4.  ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึกการเขียนตามค าบอกของนักศึกษาที่มี

ผลการเรียนต่างกัน คือ ระดับดี ปานกลาง และอ่อน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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