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บทคัดย่อ 

                  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพโดยทั่วไปของนักเรียนผู้ปกครอง และครูที่รับผิดชอบ
การงานอาชีพงานเกษตร (2) ความคิดเห็นการมีส่วนร่วมการด าเนินการจัดการเรียนการสอนวิชางานเกษตร                
(3) ความต้องการที่มีต่อการเรียนการสอนวิชางานเกษตร (4) ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชางานเกษตร 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่5สังกัดโรงเรียนบ้านแตลส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์
เขต ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่5ทั้งหมดของโรงเรียนบ้านแตล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 ได้มาโดยเจาะจงจ านวน 25 คน  ผู้ปกครองนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้งหมดจ านวน 25 คน  ครูโรงเรียนบ้านแตลทั้งหมดที่รับผิดชอบการงานอาชีพเกษตรจ านวน 
11 คน  
                  วิธีด าเนินการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยเป็นแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์การด าเนินการ
วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้คือความถ่ี ร้อยละค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความแปรปรวน 

ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนร้อยละ100 มีความรู้ ร้อยละ 92 มีผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับ 
ร้อยละ84   มีผักตามรั้วรู้จักการใช้และเก็บเครื่องมือเกษตร นักเรียนร้อยละ86 ท ากิจกรรมในห้องเรียน ร้อยละ 84  
มีส่วนร่วมการท างานกลุ่ม ร้อยละ72 มีส่วนร่วมในการส ารวจท าแปลง ร้อยละ72 มีส่วนร่วมในการวางแผน 
ปัญหาการเรียนเกษตรสถานที่ฝึกทักษะมากร้อยละ56 อุปกรณ์การฝึกทักษะมาก (2) ผู้ปกครองเป็นเกษตรกร              
ร้อยละ 100 ผู้ปกครองหญิงร้อยละ 96 รับจ้างร้อยละ 90 ค้าขายร้อยละ 90 การศึกษาประถมศึกษาร้อยละ 68              
ร่วมวางแผน กิจกรรมร้อยละ 68 ท ากิจกรรมจริงร้อยละ 64 รับผิดชอบงานร้อยละ 60 ส่ือสารโรงเรียนกับบ้าน                
(3) ครูที่รับผิดชอบการงานอาชีพเกษตรวางแผนร้อยละ 100 อบรมให้ความรู้ร้อยละ 90.9  การฝึกปฏิบัติร้อยละ
90.9 ต้องการความรู้ด้านการเกษตรร้อยละ 90.9 ต้องการวัสดุอุปกรณ์การเกษตรร้อยละ100 ปัญหาอุปสรรคที่พบ
คือบางกลุ่มยังขาดการจัดการภายในกลุ่ม สมาชิกขาดความรับผิดชอบ จึงเสนอแนะให้มีการประสานงานกัน
ภายในกลุ่มมากขึ้น และมีข้อบังคับกับนักเรียนที่ไม่ท างาน 
 

ค าส าคัญ :   การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 

mailto:kru_unjai@hotmail.com
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ABSTRACT 
This  research’s purposes are (1) to study common status of students,  parents,and teachers who are 

responsible for agricultural career (2) to study opinion in cooperatively agricultural instruction (3) to study 
people’s needs in agricultural instruction (4) to study problems in agricultural instruction for students, studying 
in prathomSuksa5 at Ban Teaw School of surin Primary Educational Service Area Office 1.The people who are 
researched are specifically 25 students who are studying in   prathomSuksa 5 at Ban Teaw School of Surin 
Primary Educational Service Area Office 1 and 25 their parents and 11 teachers who are responsible for 
agricultural career at Ban Teaw School. I change to  the researcher for this research as these purposes by using 
instant program computer. The equipment that is used to collect all data is statistical questionnaire; frequency , 
percentage, maximum value ,minimum value, average, standard deviation, and variance value. 

The method that is used to research is got specifically from 25 students who are studying in prathom 
Suksa 5 at Ban Teaw School of Surin  Primary Educational Service Area Office 1 and 25 their  parents and 11 
teachers  who are responsible for agricultural career at Ban Teaw School. I used the questionnaire to be the 
equipment for this research as these purposes by using instant program computer. The equipment that is used to 
collect all data is statistical questionnaire; frequency , percentage, maximum value ,minimum value, average, 
standard deviation, and variance value. 

The result of research is found that (1) 100% of students have knowledge, 92% of students have 
produced flowering-plants and garden trees, 84% of students have grown vegetables along the fence and also 
know how to used and keep agricultural equipment, 86% of students have cooperated to do activities in class, 
84% of students have cooperated in group work, 72% of students have cooperated to survey about garden, 72% 
of students have planned to solve problems about agricultural leaning, 56% student have planned to determine 
place that they will practice skill, and 28% of students have planned to determine equipment that would be to  
practice skill. (2) 100% of their parent are farmers, 96% of their parents are female, 90% of their parents work 
as employees, 90% of their mothers are sellers, 68% of their parents  had graduated form primary school,68% 
of their parents are responsible for work,56% of their parents have communicated with school (3) 100% of their 
teachers who are responsible for agricultural career have planned, 90.9% o 

teachers have trained and instructed students, 90.9% of teachers have practiced it, 90.9% of teachers 
want to know about agricultural knowledge, and 100% of teachers want to have  agricultural equipment.The 
problem that found is somebody still lacks group management and the members do not  have responsibility so I  
suggest them that they should cooperate  in teamwork much more than before and also may have regulation  
with  the students  who do not work. 

 
KEYWORDS : Cooperative instruction  at  Ban Teaw School 
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บทน า 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของหลัก  สูตรว่า เป็น

การศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน  ซ่ึงเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย  ความรู้  
คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้น ฐานพุทธศักราช  2551  งาน
เกษตรเป็นงานที่ส าคัญงานหนึ่งได้น าเทคโนโลยี ต่างๆมาใช้ในการท างานอย่างถูกต้องเหมาะสม คุ้มค่าและมี
คุณธรรม  สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือวิธีการ ใหม่  สามารถท างานเป็นหมู่คณะ   มีนิสัยรักการท างาน เห็น
คุณค่าและมีเจตคติที่มีต่องานตลอดจนคุณ ธรรม จริยธรรมและค่านิยม พื้นฐานจะเห็นได้ว่าการเกษตรถือเป็น
อาชีพที่มีความส าคัญต่อสังคมไทย เป็นอย่างมาก  ฉะนั้นต้องการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสังคม  คือ 
การศึกษาด้านการ เกษตร และในการเรียนการสอนงานเกษตรจ าเป็นที่จะต้องให้เด็ก เกิดความรู้  เรียนรู้ทักษะและ
ประสบ การณ์   สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือการประกอบอาชีพเกษตรต่อไป   การเรียนวิชาเกษตร  ถือเป็น
งานที่หนัก จึงไม่ค่อยมีผู้สนใจเรียน ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความ รู้สึกของผู้เรียนที่ไม่อยากเรียนวิชาเกษตร เพราะ
เกิดความเบื่อหน่ายซ่ึงผู้วิจัย ได้พยายามคิดหากระบวนการให้ผู้เรียน เรียนแล้วเกิดความสุขรักในวิชาเกษตรกรรม
และรักในอาชีพเกษตรกรรม  ซ่ึงการจัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ต้องการ ให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมและตรงตามความต้องการของผู้ เรียน  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะน าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม เพื่อพัฒนาการเรียนการรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ช้ันประถม ศึกษาปี
ที่ 5 โรงเรียนบ้านแตล   ส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 

 

กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
  การวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี (งานเกษตร) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามจากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
นักเรียน ผู้ปกครอง และครูผู้รับผิดชอบการงานอาชีพเกษตร 
                                                                   

                                                                                                                           ตัวแปรตาม 
              ตัวแปรอิสระ 

 
ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

- อาย ุ
- สมาชิกในครัวเรือน 
- แรงงานในครัวเรือน 
- พื้นที่ท าการเกษตร 
- ประสบการณ์ในการท างาน 
                                             

 

นักเรียน 
การมีส่วนร่วมการด าเนินการจัดการเรียนการสอนวิชา               
งานเกษตร   

ผู้ปกครอง 
การด าเนินงานการจดัการเรียนการสอนวิชางานเกษตร   

ครูท่ีรับผิดชอบการงานอาชีพเกษตร 
การด าเนินงานในการจัดการเรียนการสอนวิชางานเกษตร  
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  แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ทิศนา แขมมณี (2555;98-106) http://3anuchit095.blogspot.com/2012/08/blog-post_861.htmlได้กล่าว

ว่าทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ  การเรียนรู้ เป็นกลุ่มย่อยโดยสมาชิกกลุ่มที่มี
ความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3 – 6 คน ช่วยกันเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม นักการศึกษาที่ส าคัญที่
เผยแพร่แนวคิดของการเรียนรู้แบบนี้ คือ สลาวิน (Slavin) เดวิด จอห์นสัน (David Johnson) รอเจอร์ จอห์นสัน 
(Roger Johnson) กล่าวว่า ในการสอนโดยทั่วไป เรามักจะไม่ให้ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ส่วน
ใหญ่จะมุ่งไปที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียน  หรือระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
มี 3  ลักษณะ คือ  
                1. ลักษณะแข่งขันกัน ผู้เรียนแต่ละคนจะพยายามเรียนให้ได้ดีกว่าคนอื่น เพื่อให้ได้คะแนนดี ได้รับการ
ยกย่อง หรือได้รับการตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ  
                2. ลักษณะต่างคนต่างเรียน คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบดูแลตนเอง ให้เกิดการเรียนรู้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ         
คนอื่น  
                3. ลักษณะร่วมมือกัน หรือช่วยกันในการเรียนรู้ คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตน และ
ในขณะเดียวกันก็ต้องช่วยให้สมาชิกคนอื่นเรียนรู้ด้วย 

ราชบัณฑิตสถาน  (2551 http://becreativetv.com/blog/2011/11/ ) ได้ให้ความหมายว่า เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ ที่ยึดหลักให้ผู้เรียนช่วยกันเรียนรู้ โดยพึ่งพากัน  มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ใช้ทักษะทางสังคมในการ
ท างานร่วมกัน  มีการวิเคราะห์กระบวนการท างานกลุ่ม และมีการตรวจสอบผลการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 

     Blackcom (1992 http://becreativetv.com/blog/2011/11/)  กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นกลยุทธ์ที่
ประสบความส าเร็จโดยผู้เรียนกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีความสามารถต่างกัน  ใช้กิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย  ในการ
ปรับปรุงความเข้าใจในเนื้อหาวิชา สมาชิกแต่ละคนในทีมจะไม่เพียงจะต้องมีความรับผิดชอบแต่ต้องช่วยเหลือกัน
ในกลุ่ม ซ่ึงสร้างบรรยากาศของสัมฤทธิ์ผลในการเรียนอีกด้วย 

นรีรัตน์ สร้อยศรี (2554 http://becreativetv.com/blog/2011/11/) สรุปว่า การเรียนรู้แบบ ร่วมมือ 
(Cooperative Learning) เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง ที่เน้นให้ผู้เรียน ลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม
ย่อย โดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถที่แตกต่างกัน เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ของแต่ละคน 
สนับสนุนให้มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  จนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ซ่ึงในงานวิจัยนี้เรียก Cooperative 
Learning ว่า การเรียนแบบร่วมมือ 

  ผ่องฉวี มณีรัตนพันธ์ุ (2556 http://www.gotoknow.org/posts/201289 ) กล่าวว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกันมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือสนับสนุนซ่ึงกันและกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตน 
และส่วนรวม เพื่อให้กลุ่มได้รับความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

  สรุป  การเรียนรู้แบบร่วมมือ (cooperative learning) เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่ง ที่
เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย  โดยมีสมาชิกกลุ่มที่มีความสามารถที่แตกต่างกัน เพื่ อเสริมสร้าง
สมรรถภาพการเรียนรู้ของแต่ละคน สนับสนุนให้มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  จนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
ซ่ึงในงานวิจัยนี้เรียก cooperative learning ว่า การเรียนแบบร่วมมือ (cooperative base group) หรือ long – term 

http://3anuchit095.blogspot.com/2012/08/blog-post_861.html
http://becreativetv.com/blog/2011/11/
http://becreativetv.com/blog/2011/11/
http://becreativetv.com/blog/2011/11/
http://www.gotoknow.org/user/pongchawee_t1/profile
http://www.gotoknow.org/posts/201289
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group กลุ่มประเภทนี้ เป็นกลุ่มการเรียนรู้ที่สมาชิกกลุ่มมีประสบการณ์การท างาน  การเรียนรู้ร่วมกันมานาน
มากกว่า 1 หลักสูตร หรือภาคการศึกษา  จนกระทั่งเกิดสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้น  สมาชิกกลุ่มมีความผูกพัน  
ห่วงใย  ช่วยเหลือกันและกันอย่างต่อเนื่อง  ในการเรียนรู้แบบร่วมมือ   มักจะมีกระบวนการด าเนินงานที่ต้องท า
เป็นประจ า  เช่น  การเขียนรายงาน  การเสนอผลงานของกลุ่ม   การตรวจผลงาน เป็นต้นในกระบวนการที่ใช้หรือ
ด าเนินการเป็นกิจวัตรในการเรียนรู้แบบร่วมมือนี้ เรียกว่า cooperative learning scripts  ซ่ึงหากสมาชิกกลุ่มปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน จะเกิดเป็นทักษะที่ช านาญในที่สุด 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาสภาพโดยทั่วไปของนักเรียน ผู้ปกครอง และครูที่รบัผดิชอบการงานอาชีพเกษตร 
2. เพื่อศึกษาความคดิเห็นของนักเรียน ผู้ปกครองและครูในการมีส่วนร่วมการ ด าเนินการจัดการเรียน

การสอน วิชางานเกษตร 
3. เพื่อศึกษาความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและครูที่มตี่อการเรียนการสอนวิชางานเกษตร 
4. เพื่อศึกษาปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชางานเกษตรของนักเรียน ผู้ปกครอง และครูที่

รับผิดชอบการงานอาชีพเกษตร 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
               ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ  การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือของกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานเกษตร) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแตล  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบการวิจัยซ่ึง ได้แก่ ประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
          ประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียนทั้งหมดช้ันประถมศึกษาปีที่  5  ผู้ปกครองทั้งหมดของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5  และครูทั้งหมดที่รับผิดชอบการเรียนการสอนงานอาชีพเกษตร โรงเรียนบ้านแตล ต าบลแตล  
อ าเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์  ประจ าปีการศึกษา  2555  ดังนี้ 

1.1  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแตล ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 
ประจ าปีการศึกษา  2555 จ านวน  25  คน 

1.2  ผู้ปกครอง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นผู้ปกครองของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ของ
โรงเรียนบ้านแตล ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  ประจ าปีการศึกษา  2555  จ านวน25 คน 

1.3  ครู ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูที่รับผิดชอบการเรียนการสอนงานอาชีพเกษตรโรงเรียนบ้าน
แตล ต าบลแตล อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 จ านวน 11  คน  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 ลักษณะของเครื่องมือ  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี ้ใช้แบบสอบถามประกอบไปด้วยค าถามแบบเลือกตอบ เติมค า

ในช่วงว่าง และประมาณค่า  วิธีการสอบถามในแต่ละกลุ่มเปน็ดังนี้ 
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2.2.1. แบบสอบถามนักเรียน มทีัง้หมด  4  ตอนได้แก่ 
ตอนที่  1  สภาพทั่วไปของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี ่5 โรงเรียนบ้านแตล ส านักงานเขต

พื้นที่การประถมศึกษาสุรินทรเ์ขต 11 มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ  (Checklist) โดยถามเกี่ยวกับ  เพศ  อายุ 
ระดับช้ันศึกษา   จ านวนสมาชิก  อาชีพบิดา มารดา  ปัจจุบนัอาศัยอยู่กับใคร หากไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา มารดา
ผู้ปกครองประกอบอาชีพ  เรียนวิชาการงานอาชีพงานเกษตรได้รับอะไร นักเรียนมีกิจกรรมส่วนตัวหรือไม่  ที่
บ้านของนักเรียนปลูกผักสวนสวนครัวหรือไม่   ที่บ้านของนักเรียนปลูกผักสวนสวนครัวหรือไม่รั้วกินได้หรือไม่    
ที่บ้านของนักเรียนปลูกผักสวนสวนครัวในกระถางหรือไม่  ที่บ้านของนักเรียนปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือไม่ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5โรงเรียน  บ้านแตล
ส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  Scale)  
3  ระดับ  มีความหมาย  ดังนี ้

 2  หมายถึง  ระดับการเข้าร่วมกิจกรรม ประจ า 
 1  หมายถึง  ระดับการเข้าร่วมกิจกรรม บางครั้ง 
 0  หมายถึง ไม่เข้าร่วมกิจกรรม 
ตอนที ่ 3 แบบสอบถามความต้องการของนักเรียนเปน็แบบสอบถาม แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า  (Rating  Scale)  3  ระดับ  มีความหมาย  ดังนี ้
3 หมายถึง  ระดับความต้องการมาก 
2 หมายถึง  ระดับความต้องการปานกลาง 
1    หมายถึง  ระดบัความต้องการน้อย 

ตอนที ่4 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักเรียนเปน็แบบสอบถาม แบบมาตราส่วน
ประมาณค่า  (Rating  Scale)  3  ระดับ  มีความหมาย  ดังนี ้

 3   หมายถึง    ระดับของปัญหามาก 
 2   หมายถึง  ระดับของปัญหาปานกลาง 
 1 หมายถึง ระดับของปัญหาน้อย 
2.2.2 แบบสอบถามผูป้กครองนักเรียน มีทั้งหมด 4 ตอน ได้แก ่
ตอนที่ 1 สภาพโดยทั่วไปของผู้ปกครองที่รับผิดชอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีลักษณะ

เป็นแบบส ารวจรายการ  (Checklist)โดยถามเกี่ยวกับ  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรส ความเกี่ยวข้องกับนักเรียน การ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียน การประกอบอาชีพระดับการศึกษาจ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวนแรงงานใน
ครัวเรือน พ้ืนที่ท าการเกษตร  ท่านทราบหรือไม่ว่าบุตร/ หลานเรียนวิชาการงานเกษตร   ท่านสนับสนุนกิจกรรมที่
บุตรหลานของท่านปฏิบัติเกี่ยวกับงานเกษตรหรือไม่  ท่านคิดว่าบุตรหลานของท่านได้รับประโยชน์บ้างจากการ
เรียนวิชางานเกษตร  

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูป้กครองที่เกี่ยวกับ ผลการด าเนินงานการจัดการเรียน 
การสอนวิชางานเกษตรเปน็แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  3  

ระดับ  มีความหมาย  ดังนี ้
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 3   หมายถึง   ระดับความเห็นด้วยมาก 
 2  หมายถึง ระดับความเห็นด้วยปานกลาง 

 1  หมายถึง ระดับความเห็นด้วยน้อย 
  ตอนที่ 3 ความต้องการในการสนับสนุนกจิกรรมการเรียนการสอนวิชางานเกษตร

แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  3  ระดับ  มีความหมาย  ดังนี ้
3 หมายถึง ระดับความต้องการมาก 
2 หมายถึง ระดับความต้องการปานกลาง 
1 หมายถึง ระดับความต้องการน้อย 

 ตอนที่ 4 ปัญหาเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนวิชางานเกษตร  แบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  3  ระดบั  มีความหมาย  ดังนี ้

3 หมายถึง ระดับของปัญหามาก 
2 หมายถึง ระดับของปัญหาปานกลาง  
1 หมายถึง ระดับของปัญหาน้อย 

2.2.3 แบบสอบถามครู  มีทั้งหมด 4  ตอนได้แก ่
ตอนที่ 1 สภาพโดยทั่วไปของโรงเรียนข้อมูลของผู้บริหารผู้บริหาร  ครู  มีลักษณะเป็นแบบ

ส ารวจรายการ  (Checklist) โดยถามเกี่ยวกับ  เพศ    อายุ  ระดับการศึกษาสูงสุด  วิชาเอกที่จบ  วิชาโทที่จบ 
ประสบการณ์ในการสอนวิชางาเกษตร การด าเนินกิจกรรมวิชางานเกษตรในโรงเรียน   การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
วิชาการงานอาชีพ 

 ตอนที่ 2  ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานในการจัดการเรียนการสอนวิชางานเกษตรเป็น
แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  3  ระดับ  มีความหมาย  ดังนี้ 

 2      หมายถึง ระดับการด าเนินงานประจ า 
 1      หมายถึง ระดับการด าเนินงานบางครั้ง 
  0      หมายถึง ระดับการด าเนินงานไม่เคย 
ตอนที่ 3 ความต้องการในการสนบัสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนวิชางานเกษตร 

แบบสอบถามเป็น แบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  3  ระดับ  มีความหมาย  ดังนี ้
 3     หมายถึง ระดับความต้องการมาก 
 2     หมายถึง ระดับความต้องการปานกลาง 

1 หมายถึง ระดับความต้องการน้อย 
ตอนที่ 4 ปัญหาเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนวิชางานเกษตร  แบบสอบถาม   แบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  3  ระดบั  มีความหมาย  ดังนี ้
 3     หมายถึง  ระดับของปัญหามาก 

2 หมายถึง  ระดับของปัญหาปานกลาง 
1 หมายถึง  ระดับของปัญหาน้อย 
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 2.3 วิธีการสร้างเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครือ่งมอืวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้ 

                   1.ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการวิจัย เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัย
ต่างๆ ส าหรับใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 

  2. การสร้างแบบสอบถาม แบบทดสอบ โดยก าหนดกรอบของเนื้อหาและข้อค าถามให้
สอดคล้องกับแนวคิดการวิจัย 

  3. น าเครื่องมือที่จัดสร้างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบและน ามาปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน า 

  4.  น าแบบสอบถามฉบับปรับปรุง ไปใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 25 คน คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนบ้านแตล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1  

  5. น าแบบทดสอบทดสอบความรู้กับนักเรียนช้ันประถมช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้าน
แตลส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 ที่เรียนวิชาการงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25 คน เป็นแบบกา (X) เลือกตอบจ านวน 4 ตัวเลือก 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  ไดท้ าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยด าเนนิการดังนี ้
1. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการนัดหมายกับ นักเรียนแล้วสอบถามเกี่ยวสภาพทั่วไปของนักเรียน  

ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานในการจัดการเรียนการสอนวิชางานเกษตร ความต้องการในการสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชางานเกษตร  ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชางานเกษตร 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการนัดหมายกับผู้ปกครองนักเรียนแล้วด าเนินการการสอบถามเกี่ยว
สภาพทั่วไปของผู้ปกครองนักเรียน ความคิดเห็นของผู้ปกครองเกี่ยวกับผลการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอน
วิชางานเกษตร ความต้องการในการสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนงานเกษตร ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนงานเกษตร 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการนัดหมายกับครูและด าเนินการสอบถามเกี่ยวสภาพทั่วไปของครู   
ความคิดเห็นต่อการด าเนินงานในการจัดการเรียนการสอนวิชางานเกษตร ความต้องการในการสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอนวิชางานเกษตร  ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชางานเกษตร 

4.ช่วงเวลาเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ ์ 2556 – 31  มีนาคม 2556 ปีการศึกษา 2555 
โดยการสอบถามเป็นรายบุคคล จนครบจ านวน 

4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส าเร็จรูป SPSSโดยการน าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ตรวจสอบ ความสมบูรณ์ของข้อมูล จัดท ารหัสข้อมูล และวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป หาความเช่ือมั่นโดยใช้สถิติ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้น ามาหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดล าดับ ในตอนที่  2 ตอนที่ 3 และ ตอนที่ 4 ของแบบสอบถามแต่
ละฉบับโดยมีเกณฑ์การอ่านค่าดังนี้ 
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 2.34  – 3.00  หมายถึง ระดับความต้องการ / ปัญหามาก 
 1.67  – 2.33 หมายถึง ระดับความต้องการ / ปัญหาปานกลาง 
 1.00  – 1.66  หมายถึง ระดับความต้องการ / ปัญหาน้อย 

 
4. สรุปการวิจัย 

1. นักเรียน ร้อยละ100 มีความรู้ ร้อยละ 92 มีผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับ ร้อยละ84 มีผักตามรั้ว
รู้จักการใช้และเก็บเครื่องมือเกษตร นักเรียนร้อยละ86 ท ากิจกรรมในห้องเรียน ร้อยละ84 มีส่วนร่วมการท างาน
กลุ่ม ร้อยละ72 มีส่วนร่วมในการส ารวจท าแปลง ร้อยละ72 มีส่วนร่วมในการวางแผน ปัญหาการเรียนเกษตร
สถานที่ฝึกทักษะมากร้อยละ56 อุปกรณ์การฝึกทักษะมาก  

2. ผู้ปกครองนักเรียนเป็นเกษตรกรร้อยละ100 ผู้ปกครองหญิงร้อยละ96.0 รับจ้างร้อยละ90.0 ค้าขายร้อย
ละ90.0 การศึกษาประถมศึกษาร้อยละ68.0 ร่วมวางแผนกิจกรรมร้อยละ68.0 ท ากิจกรรมจริงร้อยละ64.0
รับผิดชอบงานร้อยละ60.0 ส่ือสารโรงเรียนกับบ้าน 

3. ข้อมูลครู ที่รับผิดชอบการงานอาชีพเกษตรวางแผนร้อยละ100 อบรมให้ความรู้ ร้อยละ90.9 การฝึก
ปฏิบัติร้อยละ90.9 ต้องการความรู้ด้านการเกษตรร้อยละ 90.9 ต้องการวัสดุอุปกรณ์การเกษตรร้อยละ100 ปัญหา
อุปสรรคที่พบคือบางกลุ่มยังขาดการจัดการภายในกลุ่ม สมาชิกขาดความรับผิดชอบ จึงเสนอแนะให้มีการ
ประสานงานกันภายในกลุ่มมากขึ้น และมีข้อบังคับกับนักเรียนที่ไม่ท างาน 
 

5. อภิปรายผล 
               1. สภาพโดยทั่วไปของนักเรียน ผู้ปกครอง และครู  จากการศึกษาพบว่านักเรียนเพศหญิงร้อยละ56.0 
เพศชายร้อยละ44.0นักเรียนร้อยละ 84.0 อายุ11ปีและร้อยละ16.0 อายุ12ปี บิดารับจ้างร้อยละ76.0 ท านาร้อยละ
56.0 บิดามารดามีพ้ืนที่ท าการเกษตรเป็นของตนเองร้อยละ96.0   การศึกษาประถมศึกษาร้อยละ68.0 ร่วมวางแผน
กิจกรรมร้อยละ68.0 ท ากิจกรรมจริงร้อยละ64.0รับผิดชอบงานร้อยละ60.0 ส่ือสารโรงเรียนกับบ้าน ครูร้อยละ100 
อบรมให้ความรู้ ร้อยละ90.9 การฝึกปฏิบัติ ร้อยละ90.9 ต้องการความรู้ด้านการเกษตร ร้อยละ 90.9 ต้องการวัสดุ
อุปกรณ์การเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)ได้รับความรู้ด้านการเกษตรร้อยละ100 ซ่ึง
สอดคล้องกับการวิจัยของ  พรรณรัศมิ์ เงาธรรมสาร กล่าวว่า การเรียนแบบท างานรับผิดชอบร่วมกัน เป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเรียนเป็นกลุ่มเล็ก สมาชิกในกลุ่มจะมีความสามารถที่แตกต่างกัน ผู้เรียน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน และรับผิดชอบการท างานของตนเองเท่ากับรับผิดชอบการ
ท างานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มด้วย  บุญครอง ศรีนวล (2543 : 10) กล่าวถึง การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
คือ การจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นการเรียนเป็นกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเกิดการเรียนรู้และตระหนัก
ถึงความส าคัญของตนเองในการช่วยให้กลุ่มประสบความผลส าเร็จ รวมทั้งการฝึกทักษะทางสังคมให้เกิดกับ
ผู้เรียนด้วย  
               2. ความคิดเห็นของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู ต่อการด าเนินงานการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี จากการศึกษานักเรียนร่วมกิจกรรมในห้องเรียนด าเนินงานเป็นประจ าร้อยละ80.0 มี
ส่วนร่วมในการท างานกลุ่มในห้องเรียนประจ าร้อยละ84.0 ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินงานเป็น
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ประจ าร้อยละ72.0 มีส่วนร่วมในการส ารวจแหล่งพื้นที่ท าแปลงเพาะปลูก ประจ าร้อยละ72.0 มีส่วนร่วมในการใช้
และเก็บรักษาเครื่องมือเกี่ยวกับดินบางครั้งร้อยละ60.0 ด าเนินการเป็นประจ าร้อยละ40.0มีส่วนร่วมในการใช้และ
เก็บเก็บรักษาเครื่องมือเกี่ยวกับพืชด าเนินงานเป็นบางครั้งร้อยละ64.0มีส่วนร่วมในการดูแลเอาใจใส่ รดน้ า พรวน
ดิน ใส่ปุ๋ยพืชผักเป็นบางครั้งร้อยละ68.0  มีส่วนร่วมในการก าจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจ าร้อยละ 96.0 มีส่วน
ร่วมในการปักช าพืช(ราก กิ่ง ใบ)บางครั้งร้อยละ 64.0   มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เป็น
บางครั้งร้อยละ 64.0 มีส่วนร่วมในบันทึกกิจกรรมที่ปฏิบัติบางครั้งร้อยละ52.0 ได้รับผลตอบแทนจากการท า
กิจกรรมเป็นประจ าร้อยละ56.0 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภิญโญ สาธร (2523:18) กล่าวว่า งานบริหารโรงเรียน
เป็นงานที่ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนจะต้องปฏิบัติมี 7 ประการ คืองานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการ
นักเรียน งานประชาสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน งานธุรการ งานบริการและงานวัดผลประเมินผล ทั้งนี้
เพื่อให้ได้มาซ่ึงผลผลิตของโรงเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความส าเร็จของศิษย์เก่าที่ส าเร็จการศึกษา 
อันจะน ามาซ่ึงชื่อเสียงของโรงเรียน  
               3. ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และครูต่อการจัดการเรียนการสอน จากการศึกษาความต้องการ
ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรทั่วไปมากร้อยละ60.0  ต้องการความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักมากร้อยละ76.0 ต้องการ
ความรู้เกี่ยวกับการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมากร้อยละ76.0 ครูต้องการความรู้ด้านการเกษตรร้อยละ 90.9 ต้องการ
วัสดุอุปกรณ์การเกษตรร้อยละ100  สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรางคนาอนุกูลประเสริฐ (2548:60) ได้ศึกษาการมี
ส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเกษตรกรรมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมวางแผนการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
เพื่อให้เกิดความรู้ที่แท้จริงนั้นส าคัญคือการที่ผู้เรียนจะมีความรับผิดชอบต่อการท างานการท างานร่วมกับคนอื่นๆ
การดูแลเอาใจใส่งานที่ด าเนินการอยู่มากน้อยเพียงใดนั้นจากการสังเกตของผู้วิจัยเห็นว่าท าให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและต่อกลุ่มเพื่อนรู้สึกสนุกสนานกับการเรียนท างานอย่างเป็นระบบน าประโยชน์จากส่ิงที่
เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
                4. ปัญหาของนักเรียน ผู้ปกครองและครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีช้ัน  จากการศึกษาพบว่าการฝึกทักษะในการปฏิบัติงานเกษตรระดับปานกลางร้อยละ84.0 
ปัญหาการจัดกิจกรรมกลุ่มระดับปานกลางร้อยละ64.0  ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับพืชระดับปานกลาง
ร้อยละ 64.0 ปัญหาวัสดุอุปกรณ์ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาระดับปานกลางร้อยละ56.0ปัญหาการรับผิดชอบ
งานที่มอบหมายระดับปานกลางร้อยละ52.0   ปัญหาการน าความรู้ด้านการเกษตรไปใช้ที่บ้านระดับมากร้อยละ 
64.0  สถานที่ฝึกปฏิบัติทักษะการเกษตรไม่เพียงพอระดับมากร้อยละ 56.0  สอดคล้องกับบุญครอง ศรีนวล (2543 : 
10) กล่าวถึง การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ คือ การจัดกิจกรรมการเรียนที่เน้นการเรียนเป็นกลุ่ม เพื่อให้สมาชิก
แต่ละคนในกลุ่มเกิดการเรียนรู้และตระหนักถึงความส าคัญของตนเองในการช่วยให้กลุ่มประสบความผลส าเร็จ 
รวมทั้งการฝึกทักษะทางสังคมให้เกิดกับผู้เรียนด้วย  และสอดคล้องกับวรรณพงษ์ เมืองเล็น(2551:66)ได้ศึกษาการ
ด าเนินงานกิจกรรมการเกษตรส าหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเกษตรกรรม
ในโรงเรียนและการฝึกอบรมแก่นักเรียนแล้วมีการด าเนินกิจกรรมการเกษตรโดยการปฏิบัติที่หลากหลายทั้งการ
ปลูกพืชเช่นการปลูกพืชผักการเพาะเห็ดและเลี้ยงสัตว์เช่นการเลี้ยงไก่เนื้อไก่ไข่ ปลา กบ ซ่ึงจะแตกต่างกันไปตาม
สภาพบริบทของพื้นที่และมีการน าเอาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการจัดการเรียนการสอน  แต่ครูบางคนก็
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ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส่วนปัญหาที่พบได้แก่ การที่นักเรียนยังมีเจตคติที่ไม่ดี
ต่ออาชีพเกษตรผู้ปกครองไม่สนับสนุนให้นักเรียนเรียนเกษตร  การด าเนินงานขาดงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์  
ผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญกิจกรรมการเกษตรเท่าที่ควร ครูผู้สอนขาดความมุ่งมั่นในการสอนขาดการจัดการที่ดี
ขาดความรู้ทางการเกษตรขาดขวัญก าลังใจในการท างานซ่ึงปัญหาเหล่านี้ยังรอการแก้ไขและพัฒนาจากหน่วยงาน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยเรื่องการการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การ

งานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ช้ันประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านแตลส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร์เขต1ข้างต้น   ผู้วิจัยจึงเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา
งานการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแตลส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 ต่อไปดังนี้ 

1. ด้านการเรียนการสอน  ครูควรมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนอย่างต่อเนื่อง และมีส่ือ อุปกรณ์
การเรียนที่หลากหลายและเพียงพอกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและจ านวนนักเรียนเพราะถ้าขาดอุปกรณ์
และส่ือการเรียนจะมีผลต่อผู้เรียนเป็นอย่างมากหรือขาดทักษะทางการเรียน 

2. ผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนส าคัญในการสนับสนุนการเล่าเรียนของนักเรียนและเข้าใจในการท า
กิจกรรมการเรียนเพราะนักเรียนท ากิจกรรมที่โรงเรียนต้องอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์จากทางบ้านเป็นส่วนใหญ่
เพราะอุปกรณ์ทางการฝึกทักษะไม่เพียงพอและไม่มีเป็นส่วนใหญ่และผลจากการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนสามารถ
น าไปบริโภคที่บ้านได้เช่นผักสวนครัว 

3. ครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง มีส่วนส าคัญในการแสดงความคิดเห็นในการเรียนของนักเรียนและ
สนับสนุนปัจจัยด้านการเรียน  อุปกณ์การเรียน 

4. การเรียนแบบร่วมมือ ต้องได้รับการร่วมมือจากนักเรียน ผู้ปกครองและครูที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมใน
การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือในการเรียนแต่ละครั้ง 

5. ส่ืออุปกรณ์การเรียนแบบร่วมมือ ผู้เรียนต้องได้รับทั่วถึงและร่วมกิจกรรมทุกครั้งในแต่บทบาทในแต่
ละกิจกรรมและเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องได้ร่วมกิจกรรมทั่วถึงทุกคนและต้องได้รับการประเมินแต่ละกิจกรรม 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ เพื่อ 1) พัฒนาภารกิจปฏิบัติส าหรับนักศึกษาในรายวิชา
จริยธรรมทางธุรกิจ และ 2) ศึกษาผลของภารกิจปฏิบัติที่มีต่อการเสริมสร้างความคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา  ในปี
การศึกษา 2554  ภาคศึกษาที่ 2 และ ปีการศึกษา 2555 ภาคศึกษาที่ 1 ระยะเวลา 12  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง 
ธันวาคม  พ.ศ. 2555   การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป  2 วิธี คือ  1)  การวิเคราะห์แบบอุปนัย และ   2)  การ
วิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดของข้อมูล   ไดน้ าเสนอข้อมูลแบบพรรณนา และพรรณนาเชิงวิเคราะห์  
 สรุปผลดังนี้  1) ผู้วิจัยพัฒนาภารกิจปฏิบัติได้ 2 ชุด  คือ ชุดที่ 1 หัวข้อ ธรรมาภิบาลของนักธุรกิจต่อผู้มี
ได้ส่วนเสีย เพื่อน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาก่อน  และหลังจากนั้นได้พัฒนาภารกิจปฏิบัติชุดที่ 2 หัวข้อ จริยธรรม
ของผู้บริหาร (การรับจ าน าข้าว) ซ่ึงภารกิจปฏิบัติทั้ง 2 ชุด ประกอบด้วยแบบทดสอบหัวข้อค าถาม (สถานการณ์)  
และ เอกสารสารสนเทศ (เอกสารประกอบ) และ แบบประเมินผล   2)  ผลการน าภารกิจปฏิบัติชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2  
ไปใช้กับนักศึกษาในรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ ผลการประเมินการท าภารกิจปฏิบัติทั้ง 2 ชุดได้ผลในท านอง
เดียวกัน กล่าวคือ นักศึกษาเกือบทุกคนมีการคิดวิเคราะห์  จ านวน 6 คน จาก 7 คน โดย จ านวน  3 คนแรก มีทักษะ
การคิดระดับปานกลางคืออธิบายจุดแข็งจุดอ่อนได้อย่างมีเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักการ และ จ านวน 3 คนหลังมี
ทักษะการคิดระดับมากคือทั้งอธิบายจุดแข็งจุดอ่อนได้อย่างมีเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักการและเขียนข้อสรุปจาก
เอกสารได้ถูกต้อง และยังเสนอให้ผู้วิจัยใช้ภารกิจปฏิบัติกับการเรียนการสอนจริงในช้ันเรียน  และปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมในทุกวิชาทั้งการสอนและการสอบ   
 
ค าส าคัญ :  ภารกิจปฏิบัติ ความคดิวิเคราะห์ จริยธรรมทางธุรกจิ  
 

ABSTRACT 
The purposes of this study were, firstly, to develop the performance tasks for students in Business 

Ethics Course (BUS400) and secondly, to study the effect of the performance tasks in enhancing analytical 
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thinking of students during the second semester of 2011 academic year and first semester of 2012 academic 
year totaling 12 months. 
 The methods of the study can be divided into 1) analytical induction and 2) typological analysis. 
 The findings were that: 

1) The researcher could develop two sets of performance task: the good governance for a stakeholder 
which was initially tested by students and; the executives’ business ethics on Thailand’s rice mortgage policy. 
Both sets of performance task development include situation test questionnaires, information documents and 
assessment forms (rubrics scores). 

2) The utilizing of the performance tasks in business ethics course (BUS 400), the researcher found 
that they yielded the same conclusions.  The majority of those who finished each set of the performance tasks 
testing had processed analytical thinking skills. Three out of the six students in this group had average level of 
thinking skills which was revealed by their explanations of the weak and strong points. The three other students 
had a high level of thinking skills which was showed by their greater ability to explain the weak and strong 
points, and they could also correctly write a conclusion report which could identify the documents.  The 
students also suggested to the researcher to apply performance task testing to actual undergraduate classroom 
teaching.  Furthermore, they would like to encourage the use of moral and ethical thinking in all undergraduate 
classroom teaching activities and examinations. 

 
KEY WORD   :   Performance Task, Analytical Thinking, Business Ethics 
 

1. บทน า 
นโยบายของรัฐบาลไทยแถลงต่อรัฐสภาว่า “น าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 

อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมือง
และความมั่นคง” ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยซ่ึงสถาบันการศึกษาของประเทศไทยจึงต้องมีการเตรียมการพัฒนา
บัณฑิตไทยให้สามารถพร้อมรับมือกับการเข้สู่การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และการเปลี่ยนแปลงของโลก
ด้วย   สถาบันการศึกษาควรตระหนักในการพัฒนาให้นักศึกษาไทยมีทักษะการคิดขั้นสูง การคิดวิเคราะห์ภายใต้
สถานการณ์จริงนอกเหนือจาการเรียนการสอนซ่ึงมีกระบวนการการวัดประเมินผลตามปรกติแล้ว  การวัดการ
ประเมินทักษะการคิดขั้นสูงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ต้องพัฒนาขึ้นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงคุณภาพของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา  
 ทักษะการคิดขั้นสูงเป็นการด าเนินการที่ซับซ้อนต้องมีการผสานขั้นตอนในการประมวล กระท าต่อ
ข้อมูลหลายขั้นตอน และทักษะการคิดขั้นสูงเป็นความสามารถในการด าเนินการทางปัญญาที่มีขั้นตอนในการ
ประมวลได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง และเป็นไปอย่างอัตโนมัติประกอบด้วยการคิดวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
การคิดเชิงเหตุผล (Analytic Reasoning) และ การคิดแก้ปัญหา (Problem solving) ดังเห็นได้จากงานการศึกษาวิจัย
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ทักษะการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิจัยการพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงส าหรับครูเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอนคิด
วิเคราะห์แก่ผู้เรียน (นาตยา ปิลันธนานนท์ และคณะ, 2011)  
 ผู้วิจัยเป็นผู้หนึ่งที่รับผิดชอบการสอนรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ ซ่ึงการเรียนการสอนในรายวิชานี้เดิม
ผู้สอนบรรยายตามเนื้อหา ทฤษฏีจากเอกสารประกอบการสอน ต ารา  ยกตัวอย่าง ท าแบบฝึกหัด และท า 
แบบทดสอบตามแผนการสอน ประกอบกับสถานการณ์สังคมไทยมีปัญหาด้านการขาดคุณธรรมจริยธรรมของนัก
ธุรกิจ ผู้ประกอบการ รวมทั้งภาครัฐ  จนท าให้เมื่อผู้สอนได้เข้ารับการอบรมเรื่องการฝึกพัฒนาภารกิจปฏิบัติ 
(Performance Task) จึงเกิดความสนใจและตั้งใจจะพัฒนาภารกิจปฏิบัติ (Performance Task)  เพื่อให้นักศึกษาใช้
ความสามารถ และ เกิดทักษะการคิด กระบวนการคิด 1) การเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม หรือ ความรู้ที่มี
อยู่ 2) เลือกยุทธวิธีการคิดอย่างพิถีพิถัน และรอบคอบ 3) วางแผนก ากับ หรือ ตรวจสอบและประเมินกระบวนการ
คิดของตนเองรวมทั้งผลลัพธ์ และน าไปใช้ในการปรับการคิดและแผนงานของตนเอง  และ ศึกษาผลของการใช้ 
ภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) ที่มีต่อการเสริมสร้างความคิดวิเคราะห์ให้กับนักศึกษา ในรายวิชาจริยธรรม
ทางธุรกิจ (BUS400) ปีการศึกษา 2554 ภาคศึกษาที่ 2 และ ปีการศึกษา 2555 ภาคศึกษาที่ 1 
 

2. กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการพัฒนาภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) เพื่อ
เสริมสร้างความคิดวิเคราะห์ให้กบันักศึกษาในรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ (BUS 400) สามารถแบ่งผลการศึกษา
ค้นคว้าออก เป็น 4 ตอนได้แก่ ตอนที่ 1 แนวคดิทฤษฎีการเรียนรูต้ามทฤษฎขีองบลูม (Bloom’s Taxonomy) และ 
แนวคิดทฤษฏีการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ ตอนที่ 2 การคิดขั้นสูง ตอนที่ 3 เนื้อหาการสอนรายวิชาจริยธรรม
ทางธุรกิจ หัวข้อคุณธรรมของผู้บริหาร และ ตอนที่ 4 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

จากการทบทวนทฤษฎีการเรียนรูข้องบลูม (Bloom’s Taxonomy) (อ้างอิงใน ชวาล แพรัตนกุล,2525,หน้า
7) ได้จ าแนกพฤติกรรมทางการศกึษาออกเป็น 3 ด้าน คือด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) พฤติกรรมด้านสมอง
เกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ความเข้าใจ (Understanding) การวิเคราะห ์(Analyzing)  และ การประเมินค่า (Evaluation) และ ด้านจิตพิสัย 
(Affective Domain) พฤติกรรมด้านจิตใจ ค่านิยม ความรู้สึก  ทัศนคต ิ ความเชื่อ ความสนใจและ
คุณธรรม พฤติกรรมด้านนี้อาจไมเ่กิดขึ้นทันที การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจดัสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
และสอดแทรกส่ิงที่ดงีามอยู่ตลอดเวลาจะท าให้พฤติกรรมของผูเ้รยีนเปลี่ยนไปในแนว ทางที่พึงประสงค์ ได้แก่ 
การเกิดค่านิยม (Value) และ การจัดระบบ (Organize)  

แนวคิดทฤษฏีการจัดการเรียนรูท้ีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคญัตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีควรช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทางสติปัญญา  (Intellectual Participation) คือ เป็น
กิจกรรมที่ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเคลื่อนไหวทางสตปิัญญาต้องเปน็กิจกรรมที่ท้าทายความคิดของผู้เรียนสามารถ
กระตุ้นสมองของผู้เรียนใหเ้กิดการเคลื่อนไหว  

ทฤษฏีทักษะการคิดขั้นสูงกลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย ทักษะการคิดซับซ้อน ทักษะพัฒนา
ลักษณะการคิด ทักษะกระบวนการคิด การวิเคราะห์  
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 จากทฤษฎีของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ทฤษฏีการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ และทฤษฏี
ทักษะการคิดขั้นสูง ผู้วิจัยได้น ามาพัฒนาภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) เพื่อเสริมสร้างความคิดวิเคราะหใ์ห้กับ
นักศึกษาในรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ (BUS 400) ดังกรอบแนวคดิข้างล่างนี ้
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 
 

   

แผนภาพที่  1   กรอบแนวคดิการวิจัย 
 
ผู้วิจัยพัฒนาภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) จ านวน 2 ชุด โดยพัฒนาภารกิจปฏบิัติ (Performance 

Task) ชุดที่ 1 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 และ พัฒนาภารกิจปฏบิัติ (Performance Task) ชุดที่ 2 ภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ใช้ในรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ (BUS 400) 

 

3.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 3.1 เพื่อพัฒนาภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) ส าหรับนกัศึกษาในรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ                
(BUS 400) 
 3.2 เพื่อศึกษาผลของภารกิจปฏบิัติ (Performance Task) ที่มีตอ่การเสริมสร้างความคิดวิเคราะห์ของ
นักศึกษา 
 
 
 

ภารกิจปฏิบตัิ (Performance Task) 
ชุดที่ 1 ธรรมาภิบาลของนักธุรกิจ ต่อ

ผู้มีได้ส่วนเสีย 
            (Good Governance) 

 
 
 
 
 

ภารกิจปฏิบตัิ (Performance Task)  
ชุดที่ 2 จริยธรรมของผูบ้ริหาร 

(การรับจ าน าข้าว) 
 (Thailand’s rice mortgage policy) 

การคิดวิเคราะห์ของนักศกึษา 
- วิเคราะหค์ุณธรรมของนักธุรกิจ/ผู้ประกอบการว่ามี 
ธรรมาภิบาลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  
 ซ่ือสัตย์ต่อพนักงานลูกจ้าง 
 ซ่ือสัตย์ต่อลูกค้า 
 รับผิดชอบต่อสังคมส่ิงแวดล้อม 

- เข้าใจว่าความยั่งยืนในการท าธุรกิจเกิดจากนักธุรกิจ
ต้องมีคุณธรรมจริยธรรม 
 - วิเคราะห์ผูบ้รหิารที่มจีริยธรรมค านึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน  
- วิเคราะหห์าสาเหตขุองปัญหาในการท าธุรกิจ และผล
ของการกระท าทัง้ที่ดี และไมด่ ี
- วิเคราะหผ์ู้บรหิารเข้าใจบทบาทของตนในฐานะ
พนักงานที่ดขีององค์กร         
-  วิเคราะห์ผูบ้รหิารมีจริยธรรมเปน็แบบอย่างที่ดใีห้
พนักงานได ้
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4.  วิธีการด าเนินวิจัย 
 4.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 3 และ 4 ที่ลงทะเบียน วิชาจริยธรรมทางธุรกิจ 
(BUS400) จ านวน 140 คน แบ่งเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 2/2554 จ านวน 70 คน และ นักศึกษาที่
ลงทะเบียนในปีการศึกษา 1/2555 จ านวน 70 คน กลุ่มที่ 1  ปี การศึกษา 2/2554 จ านวน 7 คน และ กลุ่มที่ 2 ปี
การศึกษา 1/2555 จ านวน 7 คน ได้มาซ่ึงกลุ่มตัวอย่างมีขั้นตอนคือ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างก าหนดตามจ านวน
ร้อยละ 10 ของนักศึกษาในช้ันเรียน และ การสุ่มตัวอย่าง สุ่มโดยเลือกแบบเจาะจงนักศึกษาที่สมัครใจ 
       4.2 แผนการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) ของ
นักศึกษารายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ (BUS400) โดยมีแผนการวิจัยดังแผนภาพ 
 

  
  
 
 
 
  
 R : Research, A: Activity, D : Development  

แผนภาพที่  2   แผนการวิจัย 
 

 จากแผนภาพที่ 2   แผนการวิจัย สามารถอธิบายขั้นการวิจัยได้ดังนี้  
ขั้นตอนการวิจัย มี 5 ขั้นตอน คือ 

1. การสร้างภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) ชุดที่ 1 
2. การทดลองใช้ภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) ชุดที่ 1 
3. การน าผลมาปรับปรุง เพื่อพัฒนาภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) ชุดที่ 2 
4. การทดลองใช้ภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) ชุดที่ 2 
5. สรุปผลรวม  

4.3 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ น าร่างภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) ชุดที่ 1 ธรรมาภิบาล
ของนักธุรกิจต่อผู้มีได้ส่วนเสีย (Good Governance) พร้อมแบบประเมินผล (rubrics scores) ให้ผู้เช่ียวชาญ
ภาคเอกชนที่มีประสบการณ์เป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลธรรมาภิบาลดีเลิศ ของสมาคมธนาคารไทย จ านวน             
1 คน และ ให้อาจารย์ผู้ร่วมสอนรายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จ านวน  
2 คน พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และเมื่อพัฒนาแล้วเสร็จผู้วิจัยได้น าภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) ชุดนี้มาให้
คณาจารย์ นักวิชาการของสถาบันการศึกษาผู้ซ่ึงได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรโครงการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษา ได้ร่วมกันวิพากษ์ ณ สถาบันคลังสมองของชาติ ในวันที่ 25 
พฤษภาคม 2555 ซ่ึงเป็นวันประชุมติดตามการพัฒนาแบบทดสอบ Performance Task ของสถาบันการศึกษาใน
ประเทศไทย ประธานที่ประชุมคือ รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริเดช สุชีวะ ตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิงเนื้อหา            

R1A 
D1A 

R2A D2A 
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ซ่ึงที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้ผู้วิจัยน ามาปรับเป็น ภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) ชุดที่ 2 จริยธรรมของ
ผู้บริหาร (การรับจ าน าข้าว) (Thailand’s rice mortgage policy) 
       4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอนโดยมีการทดลองท าภารกิจ
ปฏิบัติ (Performance Task) ชุดที่ 1 และ 2  เป็นกิจกรรมนอกเหนือจากตารางเรียน ผู้วิจัยจึงนัดนักศึกษาในเวลา
ที่ว่างพร้อมเพรียงกัน นักศึกษามีเวลาท าแบบทดสอบ 3 ช่ัวโมง (หากนักศึกษาคนใดท าเสร็จส่งก่อนเวลาได้)  การ
สังเกตอากัปกิริยาของนักศึกษาระหว่างท าภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) ถ่ายรูปบรรยากาศระหว่างท าจับเวลา  
บันทึกการท าจนกระทั่งเมื่อนักศึกษาส่งภารกิจปฏิบัติ (Performance Task)   และหลังจากนั้นผู้วิจัยให้นักศึกษา
เขียนแสดงความรู้สึกขณะท าภารกิจปฏิบัติ (Performance Task)  มีหัวข้อต่างๆ คือ ข้อมูลส่วนตัว/เหตุผลที่มาเป็น
กลุ่มประชากรตัวอย่าง/ความคิดเห็นในการท าภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) ได้แก่ความรู้สึกที่มีต่อภารกิจ
ปฏิบัติ (Performance Task)  ขั้นตอนและวิธีการท าภารกิจปฏิบัติ (Performance Task)  ระยะเวลาในการท าภารกิจ
ปฏิบัติ (Performance Task) จ านวน  3 ช่ัวโมงมีความเหมาะสมเพียงใด /ประเมินผลตนเองเบื้องต้นในการท า
ภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) /ควรใชภ้ารกิจปฏิบัติ (Performance Task) นี้กับการเรียนการสอน การสอบเก็บ
คะแนนหรือไม่ และ ข้อเสนอแนะ อื่นๆ  
       4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป มี 2 วิธี 1) การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytical induction) 
โดยการตีความสร้างเป็นข้อสรุปจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ 2)  การวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดของข้อมูล 
(Typological analysis) คือการจ าแนกข้อมูลออกเป็นชนิดโดยวิธีไม่ใช้ทฤษฏี คือ การจ าแนกข้อมูลที่จะวิเคราะห์
ตามความเหมาะสมของข้อมูลโดยใช้สามัญส านึกหรือประสบการณ์ของผู้วิจัย  เมื่อผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจาก
การสร้างข้อสรุปแล้วได้เรียบเรียงน าเสนอข้อมูลแบบพรรณนา (Description) และพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
(Analytical description) 
       4.6 ระยะเวลา 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2555 ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2555  
       4.7 ตัวแปรในการวิจัย   ตัวแปรอิสระ คือ ภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) และ ตัวแปรตาม คือ 
ความคิดวิเคราะห์ของนักศึกษา 
 

5. สรุปผลการวิจัย  
       5.1 ผลการพัฒนาภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) ผู้วิจัยพัฒนาได้จ านวน   2 ชุด คือ ชุดที่ 1 หัวข้อ  
ธรรมาภิบาลของนักธุรกิจต่อผู้มีได้ส่วนเสีย (Good Governance) เพื่อน าไปทดลองใช้กับนักศึกษาก่อน  และ
หลังจากนั้นได้พัฒนาภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) ชุดที่ 2 หัวข้อ จริยธรรมของผู้บริหาร (การรับจ าน าข้าว) 
ซ่ึงทั้ง 2 ชุด ประกอบด้วยแบบทดสอบหัวข้อค าถาม (สถานการณ์)  และ เอกสารสารสนเทศ (เอกสารประกอบ) 
 5.1.1 ผลการพัฒนาภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) ชุดที่ 1 หัวข้อ ธรรมาภิบาลของนักธุรกิจต่อผู้
มีได้ส่วนเสีย (Good Governance)   
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มีผลต่อ ส่ิงต้องปรบัปรุงในการพัฒนา   Performance Task 
ชุดที่ 2 อาจารย์ผู้ประเมินภารกิจ

ปฏิบตัิ (Performance Task) 
นักศึกษาผูท้ าภารกิจปฏบิัติ 

(Performance Task) 
 -ใช้เวลาในการประเมนิมากมี
ค าถาม 4 ข้อ 
 -อ่านค าตอบอย่างน้อยสองครัง้ 
-ตัดสินใจไม่ถูกว่าควรจะเลือกให้
คะแนนแต่ละข้อเท่าใดท าให้ 
เกิดปัญหาในการให้คะแนน
เนื่องจากในแต่ละประเด็นที่
นักศึกษาเขียนตอบเนื้อหาก้ าก่ึง
ระหว่างข้อคะแนน 

 

-เชื่อเอกสารประกอบว่าเป็น
ความจริง 
-การใช้ภาษาการเขียนมีทัง้
เขียนถูกหลักภาษาเป็น
ประโยคชดัเจนและมบีางคน
ที่เขียนไม่เป็นประโยคตอบ
เนื้อหาส้ันๆขาดเหตผุล
สนับสนุน 

-เพิ่มหลุมพรางในเอกสารประกอบให้มากขึน้ 
-เพิ่มรูปแบบเอกสารประกอบใหห้ลากหลาย เช่น 
กราฟ สถิติ รูปภาพ ข่าว   เป็นต้น 
-ค าถามมี 4 ข้อ และในแต่ละข้อมคี าถามย่อยให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นอีก ท าให้นักศึกษาอาจ
ข้ามไม่ตอบค าถามย่อย 
-ค าถามกว้างเกินไป ท าให้นักศึกษาสามารถเขียน
โดยใช้ความรู้สึกส่วนตัวหรือใช้ความรู้เดิมมาเขียน
ตอบได้  จึงควรท าให้ค าถามแคบ เจาะจง  เพื่อจะได้
ท าความเข้าใจกับเรื่องไดด้ีขึ้น 
-สถานการณ์ที่ออกแบบเป็นเรือ่งความมีคุณธรรม
จริยธรรม (ด)ี และความไม่มีคุณธรรมจริยธรรม (ไม่
ดี) ของนักธุรกิจ    ซ่ึงหัวข้อเปน็เรื่องของ
ผู้ประกอบการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบรหิาร
จัดการองค์กรอาจท าให้นักศึกษาไม่กล้าเขียนในส่ิงที่
ขัดแย้งกับความดีงามของสังคมเกรงว่าถ้าเขียนตอบ
จะท าให้ตนเองดเูปน็คนไม่ด ี

 
  5.1.2 ผลการพัฒนาภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) ชุดที่ 2 หัวข้อ จริยธรรมของผู้บรหิาร 
(การรับจ าน าข้าว) (Thailand’s rice mortgage policy) 

มีผลต่อ ส่ิงได้ปรับปรุงในภารกิจปฏิบัติ  
(Performance Task) ชุดที่ 2 อาจารย์ผู้ประเมิน 

Performance Task 
นักศึกษาผูท้ า                 

Performance Task 
-ใช้เวลาในการประเมินมาก              
มีค าถาม 5 ข้อ  

- อ่านค าตอบสองครั้ง 
-ตัดสินใจไม่ถูกว่าควรจะเลือก
ให้คะแนนแต่ละข้อเท่าใด 
เนื่องจากในแต่ละประเด็นที่
นักศึกษาเขียนตอบเนื้อหาก้ าก่ึง
ระหว่างข้อคะแนน 

-เชื่อเอกสารประกอบว่าเป็น
ความจริง 
-การใช้ภาษา การเขียนมทีั้งเขียน
ถูกหลักภาษาเป็นประโยค
ชัดเจน และมบีางคนทีเ่ขียนไม่
เป็นประโยคตอบเนื้อหาส้ันๆ
ขาดเหตุผลสนบัสนุน 

-เพิ่มหลุมพรางในเอกสารประกอบมากขึ้น 
-เพิ่มรูปแบบเอกสารประกอบหลากหลาย เช่น 
ตารางตัวเลขการเปรียบเทียบข้อมลู กราฟสถิติ
ก าไรของบรษิัท  ตารางราคาซ้ือขายข้าวเปลือก  
รูปภาพข่าวและข่าว   เป็นต้น 
-ค าถามมี 5 ข้อ และในข้อ 1 และ ข้อ 3 ให้
นักศึกษาระบุจดุแข็ง จุดอ่อนของข้อเสนอ ของบุ
คลในสถานการณ์ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 
 

21 

-มีค าถามย่อยให้นักศึกษาแสดงความคิดเหน็ชัดเจน
ขึ้น 
-ค าถามชัดเจน เจาะจงขึ้น นักศึกษาสามารถเขียน
จากสถานการณ์และจากเอกสารประกอบที่
ก าหนดให ้
-ออกแบบเป็นสถานการณ์จริงเปน็นโยบายจริงของ
ภาครัฐมีข้อมูลข่าวสารที่แพร่หลาย 

          
5.2 ผลการน าภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) ไปใช้กับนักศึกษาในรายวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ   

 5.2.1 ผลจากนักศึกษาท าภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) ชุดที่ 1 หัวข้อ ธรรมาภิบาลของนัก
ธุรกิจต่อผู้มีได้ส่วนเสีย (Good Governance)  ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2554 จ านวน 7 คน   เพศหญิง 4 คน เพศชาย  
3 คน ศึกษาช้ันปีที่ 3 จ านวน 4 คน และ ช้ันปีที่ 4 จ านวน 3 คน ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 5 คน 
ลงทะเบียนเรียนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจเป็นวิชาเฉพาะด้านทางบริหารธุรกิจ และ เป็นวิชาเลือกเสรี  ผลการ
ประเมินการท าภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) ส่วนใหญ่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ จ านวน 6 คนจากทั้งหมด      
7 คน โดย จ านวน 3 คนแรก มีทักษะการคิดระดับปานกลางคืออธิบายจุดอ่อนได้อย่างมีเหตุผลที่ถูกต้องตาม
หลักการ และ จ านวน 3 คน หลังมีทักษะการคิดระดับมากคือทั้งอธิบายจุดอ่อนได้อย่างมีเหตุผลที่ถูกต้องตาม
หลักการและเขียนข้อสรุปที่ได้จากเอกสารที่ระบุให้ได้ถูกต้อง  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการ
ท าภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าเวลาในการท าจ านวน 3 ช่ัวโมง เหมาะสมดีแล้ว 
กระบวนการลงมือท าเริ่มจากการอ่านค าถาม อ่านสถานการณ์และ อ่านเอกสารประกอบครบทุกช้ินท าเครื่อง 
หมายขีดเน้นจุดที่มีใจความส าคัญ นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดว่าตนเองสามารถท า/วิเคราะห์ภารกิจปฏิบัติ 
(Performance Task) ได้ไม่ยากเพราะว่าสถานการณ์ของค าถามเกี่ยวกับ จริยธรรม  ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร เป็น
เรื่องความดี ความไม่ดี มีความชัดเจน และเห็นว่าควรใช้ภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) จริงในช้ันเรียนกับการ
เรียนการสอน การสอบเก็บคะแนน และยังเสนอแนะให้ผู้วิจัยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในทุกวิชาทั้งสอน และ 
การสอบ  
 5.2.2 ผลจากนักศึกษาท าภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) ชุดที่ 2 หัวข้อ จริยธรรมของผู้บริหาร (การ
รับจ าน าข้าว) (Thailand’s rice mortgage policy) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2555 ทั้งหมดเป็นเพศหญิง  7 คน ศึกษาช้ัน
ปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ   เรียนวิชาจริยธรรมทางธุรกิจเป็นวิชาเฉพาะด้านทางบริหารธุรกิจ ผลการประเมินการท า 
ภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) ส่วนใหญ่ จ านวน 6 คนจากทั้งหมด 7 คน มีทักษะการคิดวิเคราะห์ โดย
แบ่งเป็น 3 คนแรก   มีทักษะการคิดระดับปานกลางคืออธิบายจุดอ่อนได้อย่างมีเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักการ และ 
3 คนหลังมีทักษะการคิดระดับมากคือทั้งอธิบายจุดอ่อนได้อย่างมีเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักการและเขียนข้อสรุปที่
ได้จากเอกสารที่ระบุให้ได้ถูกต้อง  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการท าภารกิจปฏิบัติ 
(Performance Task) ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าเวลาในการท าจ านวน 3 ช่ัวโมง เหมาะสมดีแล้ว กระบวนการลง
มือการท าเริ่มจากการอ่านค าถาม อ่านสถานการณ์ และอ่านเอกสารประกอบครบทุกช้ิน    ท าเครื่องหมายขีดเน้น
จุดที่มีใจความส าคัญ นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดว่าการท า/คิดวิเคราะห์ภารกิจปฏิบัติ (Performance Task)            
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มีความยาก เพราะว่าสถานการณ์การรับจ าน าข้าวจะเป็นสถานการณ์จริงแต่เป็นเรื่องไกลตัวมีความซับซ้อนเข้าใจ
ยาก  อย่างไรก็ตามนักศึกษามีความคิดเห็นว่าควรใช้ ภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) จริงในช้ันเรียนกับการ
เรียนการสอน การสอบเก็บคะแนน ทั้งยังเสนอแนะให้ผู้วิจัยหรือผู้สอนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในทุกรายวิชา
ทั้งการสอนและการสอบ   
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
           นักศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ระดับปานกลางถึงระดับมาก คือสามารถอธิบายจุดแข็ง
จุดอ่อนได้อย่างมีเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักการ และ เขียนข้อสรุปที่ได้จากเอกสารที่ระบุให้ได้ถูกต้อง  ผู้เรียน
สามารถคิดวิเคราะห์ (Analyzing) หรือ แยกแยะเรื่องราวส่ิงต่างๆ ออกเป็นส่วนย่อย เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญได้ 
และมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนที่เกี่ยวข้องกัน ความสามารถในการวิเคราะห์จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ความคิด
ของแต่ละคนเห็นได้จากผลสะท้อนจากผู้เรียน ในส่วนความคิดเห็นของนักศึกษายังเห็นว่าควรใช้ ภารกิจปฏิบัติ 
(Performance Task)   นี้จริงกับการเรียนการสอน การสอบเก็บคะแนน ในช้ันเรียน ทั้งยังเสนอแนะให้ผู้วิจัยหรือ
ผู้สอนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในทุกรายวิชาทั้งการสอน และ การสอบ ซ่ึงสอดคล้องกับ ทฤษฏีเบนจามิน บลูม
และคณะ (1956) กล่าวว่าเมื่อบุคคลเกิดการเรียนรู้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ 
ความเข้าใจ และความคิด (Cognitive Domain) หมายถึง การเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระใหม่ ก็จะท าให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ความเข้าใจส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ได้มากขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมอง 2. การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ ค่านิยม (Affective Domain) หมายถึง เมื่อบุคคลได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ก็ท าให้
ผู้เรียนเกิดความรู้สึกทางด้านจิตใจ ความเช่ือ ความสนใจ 3. ความเปลี่ยนแปลงทางด้านความช านาญ 
(Psychomotor Domain) หมายถึง การที่บุคคลได้เกิดการเรียนรู้ทั้งในด้านความคิดความเข้าใจ และเกิดความรู้สึก
นึกคิด ค่านิยม ความสมใจด้วยแล้ว ได้น าเอาส่ิงที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ จึงท าให้เกิดความช านาญมากขึ้น  
         ผู้วิจัยได้พัฒนาภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) จ านวน 2 ชุด ให้นักศึกษาใช้ในรายวิชาจริยธรรมทาง
ธุรกิจ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์จากค าถามสถานการณ์จริงเน้นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหาร นักศึกษาวิเคราะห์ตัดสินความถูกต้อง/ความไม่ถูกต้อง  ซ่ึงนักศึกษาต้องยกเหตุผล ยกหลักฐานมาเขียน
สนับสนุนความคิดวิเคราะห์ดังกล่าวซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดทฤษฏีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พระราช 
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ก าหนดขึ้นเพื่อแก้ไขหรือแก้ปัญหาทางการศึกษา และถือได้ว่า
เป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาด้านกระบวนการเรียนรู้ ปรากฏตามมาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา24 การจัดกระบวน 
การเรียนรู้ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้คิดได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง    จัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา และ ยังสอดคล้องกับการน าเสนอรูปแบบเสริมสร้างทักษะการคิดขั้น
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สูงของนิสิตนักศึกษาครูระดับปริญญาตรี ส าหรับหลักสูตรครุศึกษา  (ทิศนา แขมมณี คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และ
คณะ,2553) ทั้งส้ินจ านวน31 ทักษะ เพื่อช่วยให้คณาจารย์สถาบันครุศึกษาสามารถน าความรู้เกี่ยวกับทักษะ
เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาที่สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คู่มือที่จัดท าขึ้นโดยใช้แนวทางหลัก 3 แนวทาง 
ประกอบด้วย แนวทางการบูรณาการทักษะ การคิดหลากหลายในหลักสูตรและการเรียนการสอน เนื้อหาสาระ  
และ 5 แนวทางย่อย คือ การบูรณาการทักษะการคิด ซับซ้อน ทักษะพัฒนาลักษณะการคิด ทักษะกระบวนการคิด 
และทักษะการคิดที่ใช้ในการส่ือสาร และทักษะคิดที่เป็นแกน (Core Thinking Skills)  แนวทางการใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนที่เน้นการคิด แนวทางการจัดกระบวนการคิดเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการ ผลพบว่า คณาจารย์
ผู้สอนนิสิตนักศึกษาครูสามารถจัดกิจกรรมตามแนวทางที่ให้ไว้และเกิดผลดีต่อนิสิตนักศึกษาครูทั้งทาง ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ พฤติกรรมการคิด/ทักษะการคิด และเจตคติต่อการเรียน  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
       7.1 ข้อเสนอส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 7.1.1 สถาบันการศึกษาที่จะน ารูปแบบการใช้ภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) ควรมีการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการให้อาจารย์ผู้สนใจได้เข้าใจวิธีการพัฒนา  
 7.1.2 สถาบันการศึกษาจัดประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับวิธีการ และรูปแบบการเรียนการสอน การใชภ้ารกิจ
ปฏิบัติ (Performance Task) ให้คณาจารย์ นักศึกษา และ ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นถึงประโยชน์ และมีทัศนคติที่ดี เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
        7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
         7.2.1 การศึกษาผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ภารกิจปฏิบัติ 
(Performance Task)   
          7.2.2 การศึกษาเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการ
ใช้ภารกิจปฏิบัติ (Performance Task) กับนักศึกษาที่ไม่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ภารกิจปฏิบัติ 
(Performance Task)   
 

8. บรรณานุกรม/รายการอ้างอิง 
ชวาล แพรัตนกุล. 2525. เทคนิคการเขียนข้อสอบ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แพรัตนกุล. 
ทิศนา แขมมณี  และคณะ. 2553. "การน าเสนอรูปแบบเสริมสร้าง ทักษะการคดิขัน้สูงของนิสิตนักศกึษาครูระดบั

ปริญญาตรี ส าหรับหลักสูตรครศุกึษา" จุฬาสัมพันธ์ ปทีี่ 53 ฉบับที่ 36 ตุลาคม, สืบค้นเมื่อวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2555, จาก http://www.chula.ac.th/cuthnews/curel/CU_P012265.html 

นาตยา   ปิลันธนานนท ์ และคณะ. 2554. การพฒันาชุดฝึกทักษะการคิดขั้นสูงส าหรบัครูเพื่อเพิม่ศักยภาพในการ
สอนคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียน. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต.ิ 

ณัฐพงษ์ พลาลพ. 2553. “การเรียนรู้ตามทฤษฎขีองบลูม”, สืบค้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 
http://www.gotoknow.org/posts/391886 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 
 

24 

ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.กระทรวงศึกษาธิการ.
2551. “ทฤษฏีทักษะการคิดขั้นสูงกลุ่มพัฒนากระบวนการเรียนรู้”, สืบค้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 
http://academic.obec.go.th/web/node/177 

 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 

25 

การใช้สื่อการสอนเชิงมัลติมีเดีย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
รายวิชา LSC303/LSM211 การจัดการขนส่ง 

USEABILITY OF INSTRUCTIONAL MEDIA IN MULTIMEDIA FOR 
STUDENT DEVELOPMENT STUDY CLASS IN LSC303/LSM211 

TRANSPORTATION MANAGEMENT 
 

ปณภา ภิรมย์นาค 
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง การใช้ส่ือการสอนเชิงมัลติมีเดีย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชา 
LSC303/LSM211 การจัดการขนส่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศกึษา และน า
ผลการวิจัยไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ โดยก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา LSC 303/LSM211 การจัดการการขนส่งในภาคการศึกษาที่ 2/2555 โดยเก็บข้อมูลทั้งหมด 
จ านวนทั้งหมด 90 คนตัวแปรในการวิจัยแบ่งเปน็ตัวแปรตน้คอื วิธีการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือการสอนเชิง
มัลติมีเดียและตัวแปรตามคือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึน้ของนักศึกษา ด าเนินการใช้การรวบรวมข้อมูลก่อน
สอนด้วยวิธีทดสอบความรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน  และวัดความพึงพอใจในการเรียนการสอน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะหข์้อมูลได้แก่ สถิติพ้ืนฐาน ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนก่อนเรียนกบัหลังเรียน t-test ผลการวิจัยพบว่าการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษา มี
เฉลี่ยเท่ากับ 81.50 ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีผลคะแนนทีเ่พิม่ขึ้น 7.12 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ 
มาก ความพึงพอใจในการใช้ส่ือการของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (  = 4.28) สรุปได้ว่าการใช้ส่ือการสอน
เชิงมัลติมีเดียมผีลต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรูข้องผู้เรียน ควรมีการพัฒนาเทคนคิการเรียนการสอนให้มาก
ยิ่งขึ้น การน าเทคโนโลยีส่ือประสมมาพัฒนาการเรียนท าใหผู้้เรียนและครผูู้สอนควรมีกระบวนการใช้การสอนที่
หลากหลายมากย่ิงขึ้น นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจและมีความพึงพอใจในการใช้ส่ือรูปแบบใหม่มาใช้ในการ
เรียนการสอนมากกว่าในรูปแบบเดิม 
 
ค าส าคัญ :  ส่ือการสอนเชิงมัลติมีเดีย : นวัตกรรมการออกแบบส่ือแนวใหมข่องผู้สอนโดยใชค้อมพิวเตอรจ์ัดท าส่ือ

การสอนแบบผสมผสานหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟ ภาพศิลป์ (Graphic Art) เสียง ภาพเคลื่อนไหว 
(Animation) และวีดีทัศน์  เป็นตน้ 
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ABSTRACT 
The research of studying on quantitative analysis of student’s achievement through the student team 

achievement division on LSC303/LSM211 (Transportation management) is to be increasing the students’ 
achievement and to take the result of research for improving this subject. The random sampling is the student 
group who registered in LSC303/LSM211 (Transportation Management in 2/2555 session) and collect the data 
from 90 students. This research has the independent variable which is the studying and teaching by using 
instructional media in multimedia and dependent variable which is the result of improvement in studying of 
students.  First of all, collecting data before teaching by pre-test the students’ knowledge and test again after 
teaching, then evaluate the class satisfaction.  The statistical tools are Basic Statistics, Percentage, Average, 
Standard deviation and the difference of score between before and after class (T-Test). The studying of T-test is 
the evaluation of students after class which there is the average = 81.50 % from 20 full score and there is 
increasing improvement of score 7.12, and also the studying result is very good level. The result of students’ 
satisfaction for instructional media has good average (  =4.28) which to be concluded that the instructional 
media in multimedia has effect to the improvement of studying process for students. Therefore we should 
develop the class by using multimedia tools and improving the various methods of teaching and also students 
are interested in the new multimedia tools for their studying more than the old methods.   
 
Keywords :  Instructional media in multimedia: The innovation of teacher’s media by using computer for 

manage their multimedia tools such as contents, graph,  graph  Art, sound, Animation, and Video 
etc.   

  

บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ให้หลักการไว้

ว่า เพื่อเป็นการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและมีการพัฒนาสาระและกระบวนการ
เรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในหมวด 1ได้กล่าวถึงความมุ่งหมาย และหลักการศึกษา โดยสถานศึกษาจะต้องจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและในหมวด 4 แนว
การจัดการศึกษา ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และ
ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ การจัดกระบวนการเรียนรู้จึงต้องจัดให้เนื้อหาสาระต่าง ๆและกิจกรรมที่มีสอดคล้องกับความ
สนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ 
การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากระบวนการดังกล่าวผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนรู้และแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ และการศึกษาในยุคต้นหรื อ
ระดับแรกของชีวิตเป็นส่ิงส าคัญที่สุด  
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ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา LSC303/LSM211การจัดการขนส่ง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทานของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการจัด
การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แต่จากที่ผ่านมาพบว่านักศึกษามีผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนค่อนค้างน้อย และ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ในฐานะผู้วิจัยเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานี้ จึงมีความสนใจที่
จะศึกษาในเรื่อง การใช้ส่ือการสอน เชิงมัลติมีเดีย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษารายวิชา 
LSC303/LSM211 การจัดการขนส่ง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผลของการวิจัยจะมาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
 

กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
 ในการวิจัยครั้งนี้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

1. ตัวแปรต้น คือ วิธีการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือการสอนเชิงมัลติมีเดีย  
2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ของการเรียนทีด่ีขึ้นของนักศึกษารายวิชา LSC303/LSM211 การจัดการ

ขนส่ง 
 ในการวิจัยครั้งนี้มีทฤษฎีทีใ่ช้ในการวิจัย คือ 

1. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
 2. ส่ือการเรียนการสอนตามวิธีการสอนที่หลากหลายของ ศ.ดร.ทิศนา  แขมมณี 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายวิชา LSC303/LSM211 การจัดการขนส่ง  
 2. เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ในรายวิชา LSC 303/LSM211 การจัดการ
การขนส่ง 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนของการศึกษาไว้ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 
  2. สร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แผนการเรียนรู้แบบสื่อการสอนเชิงมัลติมีเดีย แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอในของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอน  
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม       

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามชนิด rating scale 5 ระดับ  
ตอนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
3. เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้  
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4.การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลเชิงปริมาณโดยวิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลัง 
และสังเคราะห์จากข้อค าถามปลายเปิด  

5. สรุปผลการวิจัย จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาและผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งอภิปรายผลการวิจัย 
6. ด าเนินการเขียนรายงานการวิจัยและจัดพิมพ์รูปเล่มรายงาน รวมทั้งสรุปผลงานเผยแพร่ 

 

สรุปผลการวิจัย 
1.นักศึกษาที่ศึกษารายวิชา LSC303/LSM211 การจัดการขนส่ง มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดย

การใช้ส่ือการสอนเชิงมัลติมีเดีย ได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวมจากผลการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน มีเฉลี่ย
เท่ากับ 81.50 ของคะแนนเต็ม 20 คะแนนมีผลคะแนนที่เพิ่มขึ้น 7.12 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ มาก 

2.ความพึงพอใจในการใช้ส่ือการสอนเชิงมัลติมีเดีย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
รายวิชา LSC303/LSM211การจัดการขนส่งในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (  = 4.28) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าด้านที่มากที่สุดคือ ด้านการเรียนการสอนโดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอน กิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้ในรายวิชานี้ (  = 4.65) 

 

อภิปรายผล 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาโดยการใช้ส่ือการสอนเชิงมัลติมีเดีย ได้คะแนนเฉลี่ยโดยรวม
จากผลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสูง และอยู่ในระดับมากท าให้แสดงว่าการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรมีการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น การใช้เทคโนโลยี 
ส่ือประสมมาพัฒนาการเรียนท าให้ผู้เรียนและครูผู้สอนควรมีกระบวนการใช้การสอนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
หรือการใช้การจักดารเรียนการสอนแบบผสม เช่น การสอนแบบบรรยายควบคู่กับกิจกรรมการเรียนรู้โดยการเล่น
เกมส์  การสอนแบบบรรยายควบคู่กับการสอนแบบน าอภิปราย การสอนแบบบรรยายควบคู่กับการสอนแบบ
สาธิตและปฏิบัติ เป็นต้น 
   2. ความพึงพอใจในการใช้ส่ือการสอน เชิงมัลติมีเดีย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา
รายวิชา LSC303/LSM211การจัดการขนส่งในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่
มากที่สุดคือ ด้านการเรียนการสอนโดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในการเรียนการสอน กิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้ในรายวิชานี้ซ่ึงถือว่านักเรียนมีความพึงพอใจมาก นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจในกิจกรรม มากกว่า
การเรียนการสอนในรูปแบบเดิมและการใช้เทคนิคใหม่ ๆ หรือกระบวนการใหม่ที่จะฝึกประสบการการณ์การ
เรียนให้ผู้เรียนมีเจตพิสัยที่ดี และพัฒนาพุทธิพิสัยจะท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น การใช้เทคนิค
หรือวิธีการสอนแนวใหม่ถือเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนแบบหนึ่งที่สามารถช่วยพัฒนาการเรียนการสอนเพื่ อ
เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้นักเรียนนอกจากนี้ยังช่วยสร้างให้นักเรียน  เพิ่มกระบวนการเรียนรู้ มีมนุษย
สัมพันธ์และการกล้าแสดงออกมายิ่งขึ้น รวมทั้งการเอื้ออาทร และการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข 
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ข้อเสนอแนะ 
1.ควรมีการใช้กลยุทธ์ทางการสอบแบบใหม่ ๆ มาช่วยในการเรียนการสอนรายวิชานี้ 

 2. ควรมีการใช้สื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอนแบบใหม่เพื่อเพิ่มกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่าง

เป็นนักเรียนชาย จ านวน 230 คน นักเรียนหญิงจ านวน 97 คน รวมทั้งส้ิน 327 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งช้ัน 
เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานคอื แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ (ICSPFT) ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการด าเนินงานพบว่า สมรรถภาพทางกายของนักเรียนของนักเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีดังนี ้
1. นักเรียนชายและหญิง 

1.1 นักเรียนชาย ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการว่ิง 50 เมตร ยืนกระโดดไกล แรงบีบมือ ลุก–นั่ง 
30 วินาที ดึงข้อ ว่ิงเก็บของ นั่งงอตัวไปข้างหน้า และว่ิง 1,000 เมตร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 7.54 วินาที 197.80 
เซนติเมตร 31.92 กิโลกรัม 26.57 ครั้ง 8.00 ครั้ง 11.30 วินาที 12.85 เซนติเมตร และ 3.87 นาที ตามล าดับ มีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51 21.38 7.46 5.38 5.10 0.79 5.88 และ 0.49 ตามล าดับ 

1.2 นักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการว่ิง 50 เมตร ยืนกระโดดไกล แรงบีบมือ ลุก–นั่ง 
30 วินาที งอแขนห้อยตัว ว่ิงเก็บของ นั่งงอตัวไปข้างหน้า และว่ิง 800 เมตร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 8.30 วินาที 176.58 
เซนติเมตร 25.80 กิโลกรัม 24.53 ครั้ง 12.67 ครั้ง 11.86 วินาที 14.74 เซนติเมตร และ 3.77 นาที ตามล าดับ มีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.47 19.62 5.71 4.86 8.59 1.17 6.11 และ 0.61 ตามล าดับ 

2. เกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2.1. นักเรียนชาย ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เกณฑ์สมรรถภาพทางกายระดับสูงมาก เท่ากับ คะแนน

ที 52 ขึ้นไป ระดับสูง เท่ากับ คะแนนที 49 – 51 ระดบัปานกลาง เท่ากับ คะแนนที 46 – 48 ระดับต่ า เท่ากับ คะแนน
ที 43 – 45 และระดับต่ ามาก เท่ากับ คะแนนที 42 ลงมา 

mailto:amorntat96@gmail.com
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2.2. นักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เกณฑ์สมรรถภาพทางกายระดับสูงมาก เท่ากับ 
คะแนนที 50 ขึ้นไป ระดับสูง เท่ากับ คะแนนที 47 – 49 ระดับปานกลาง เท่ากับ คะแนนที 44 – 46 ระดับต่ า เท่ากับ 
คะแนนที 41 – 43 และระดับต่ ามาก เท่ากับ คะแนนที 40 ลงมา 

 
ค าส าคัญ : สมรรถภาพทางกาย เกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to study and construct a norm of the physical fitness of high school 

students. The participants of study were 327 high school students drawn from stratified random sampling. Out 
of this number, 230 were male students and 97 were female students. The participants were tested in terms of 
physical fitness. The data were collected using the International Committee for the Standardization of Physical 
Fitness Test (ICSPFT), and analyzed by mean and standard derivation. 

The findings of the study showed the physical fitness of the high school students of Office of the 
Basic Education Commission, the Ministry of Education in 2012 academic year as follows: 

1. Male and Female students’ physical fitness: 
1.1 High school male students’ 50 – sprint mean was 7.54 seconds, their mean of standing broad 

jump was 197.80 centimeters, that of the grip strength was 31.92 Kilograms, that of 30 – seconds’ sit-ups was 
26.53 times, that of pull-ups was 8.00 times, and that of shuttle run was 11.30 seconds, that of trunk forward 
flexion 12.85 centimeters, and lastly, that of 1,000 – meter run was 3.87 minutes. Standard Deviations were 
0.51, 21.38, 7.46, 5.38, 5.10, 0.79, 5.88 and 0.49 respectively. 

1.2 High school female students’ 50 – sprint mean was 8.30 seconds, their mean of standing 
broad jump was 176.58 centimeters, that of the grip strength was 25.80 kilograms, that of 30 – seconds sit-ups 
was 24.53 times, that of flexed arm hang was 12.67 seconds, that of shuttle run was 11.86 seconds, that of trunk 
forward flexion 14.74 centimeters, and lastly, that of 800 – meter run was 3.77 minutes. Standard Deviations 
were 0.47, 19.62, 5.71, 4.86, 8.59, 1.17, 6.11 and 0.61 respectively. 

2. The physical fitness criterion of high school students. 
2.1 High school male students’, a physical fitness criterion as high as 52 T- score upwards, high 

score is 49 – 51, medium is 46 – 48, low is 43 – 45, and very low is 42 downwards. 
2.2 High school female students’, a physical fitness criterion is as high as 50 T- score upwards, 

high score is 47 – 49, medium is 44 – 46, low is 41 – 43, and very low is 40 downwards. 
 

KEYWORDS: Physical Fitness, Standard Test, High School Student 
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บทน า 
      การออกก าลังกาย เป็นส่ิงจ าเป็นยิ่งส าหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยของเยาวชนที่
ต่อเนื่องมาจากวัยเด็ก และจะก้าวต่อไปสู่วัยผู้ใหญ่ การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางด้านต่างๆ ได้แก่ 
การพัฒนาทางด้านร่างกาย ส่งเสริมความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ ขนาด รูปร่างร่างกายจะมีสัดส่วน
ที่เหมาะสม การเคลื่อนไหว การเดิน การว่ิง การกระโดด การปีน การล้ม การขว้าง การเตะ หรือการยืดเหยียด จะ
เป็นไปอย่างคล่องแคล่วว่องไว และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สามารถน าทักษะการเคลื่อนไหวไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายตนเอง ต่อสังคม มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ การพัฒนาทางด้านสังคม การ
ออกก าลังกายและการเข้าร่วมกิจกรรมทางกีฬา จะท าให้เยาวชนได้ฝึกทางด้านคุณธรรม การปฏิบัติตนตาม
ระเบียบ กติกาการเล่นหรือการแข่งขัน การรู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วนตนต่อประโยชน์ส่วนรวม การรู้จักการ
เป็นผู้ชนะ การเป็นผู้แพ้ การยอมรับความผิดหวัง การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และการพัฒนาทางด้านสติปัญญานั้น
เยาวชนจะได้เรียนรู้การใช้ไหวพริบในการตัดสินใจกับปัญหาหรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าด้วยการใช้เหตุและผล มี
การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมได้อย่างเฉลียวฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์  

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เป็นวิธีการที่จะวัดและประเมินผลความสามารถในการท างานของ
ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ระบบโครงสร้างร่างกายและระบบกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบ
หายใจ ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เป็นต้น นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้คิดค้นหาวิธีการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย เพื่อให้เหมาะสมกับอายุ เพศ ชนิดกีฬา เพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของสมรรถภาพทางกายของแต่ละคน เพื่อ
ใช้ข้อมูลสมรรถภาพทางกายไปก าหนดโปรแกรมการออกก าลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสม  เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 
ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ทดสอบน าไปปฏิบัติ เพื่อหาทางปรับปรุงข้อบกพร่องทางด้านสมรรถภาพทางกาย เพื่อ
หาทางส่งเสริมการออกก าลังกายให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพทางกายอย่างสูงสุด และเพื่อเป็นเครื่องจูงใจให้กับผู้
ทดสอบให้พัฒนาสมรรถภาพทางกายให้ดียิ่งขึ้น 

ผู้วิจัย ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมสมรรถภาพและสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน
และประชาชนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ด าเนินการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 
16 – 18 ปี เพื่อศึกษาภาวการณ์ด้านสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปัจจุบันและ
สร้างเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้
ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นข้อมูลส่งเสริมให้ครูผู้สอนวิชาพลศึกษาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงส่วนที่
บกพร่องด้านสมรรถภาพทางกายของนักเรียน และพัฒนาให้นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ์ แข็งแรงได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กรมพลศึกษาก าหนดไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการด ารงชีวิต และเติบโตเป็นพลเมืองที่
มีคุณภาพดีของประเทศชาติต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
2. เพื่อทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาสมรรถภาพทางกาย ซ่ึงประกอบด้วยรายการ ต่อไปนี้ 

1.1 การตรวจเช็คสุขภาพทั่วไป  
1.2 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ใช้การทดสอบสมรรถภาพทางกายตามแบบทดสอบ

สมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ (ICSPFT) ประกอบด้วย ว่ิง 50 เมตร ยืนกระโดดไกล แรงบีบมือ
ด้วยมือที่ถนัด ลุก – นั่ง 30 วินาที ดึงข้อ ส าหรับชาย งอแขนห้อยตัว ส าหรับหญิง ว่ิงเก็บของระยะ 10 เมตร งอตัว
ข้างหน้า ว่ิงทางไกล ระยะ 800 เมตร ส าหรับหญิง ระยะ 1,000 เมตร ส าหรับชาย 

2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2555 เป็นนักเรียนชาย จ านวน 

1,501 คน นักเรียนหญิง จ านวน 637 คน รวมทั้งหมด จ านวน 2,138 คน ได้มาจากนักเรียน จ านวน 11 โรงเรียน  
กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2555 ซ่ึงใช้เป็น

ตัวแทนของนักเรียนในทุกภาคได้ จ านวน 3 โรงเรียน ในเขตกรุงเทพมหานครมหานคร และปริมณฑล จ านวน 
327 คน เป็นนักเรียนชาย จ านวน 230 คน และเป็นนักเรียนหญิง จ านวน 97 คน 

 

สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2555 มีผลการ

ด าเนินงาน ดังนี ้
1. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2555 จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบมาตรฐานของ ICSPFT มีดังนี ้
 1.1 นักเรียนชาย ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  1.1.1 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 7.6 วินาที 194.69 เซนติเมตร 30.36 กิโลกรัม 

26.43 ครั้ง 6.24 ครั้ง 11.26 วินาท ี10.14 เซนติเมตร และ 3.73 นาที ตามล าดับ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.5 18.22 7.33 4.86 4.89 0.72 4.89 และ 0.41 ตามล าดบั 

  1.1.2 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 7.58  วินาที 197.72 เซนติเมตร 33.60 กิโลกรัม 
26.23 ครั้ง 7.77 ครั้ง 11.51 วินาท ี14.02 เซนติเมตร และ 3.89 นาที ตามล าดับ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.47 21.07 6.66 4.92 4.72 0.95 5.69 และ 0.47 ตามล าดับ 

  1.1.3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 7.45 วินาที 201.09 เซนติเมตร 31.83 กิโลกรัม 
27.05 ครั้ง 10.03 ครั้ง 11.12 วินาที 14.46 เซนตเิมตร และ 3.99 นาที ตามล าดับ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.54 23.15 7.74 6.06 7.61 0.57 5.94 และ 0.53 ตามล าดับ 
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1.2 นักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  
1.2.1 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 8.39 วินาที 173.54 เซนติเมตร 20.98 กิโลกรัม 

24.75 ครั้ง 13.68 วินาที 12.56 วินาที 11.84 เซนติเมตร และ 3.46 นาที ตามล าดับ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.43 22.24 3.61 5.14 9.07 1.17 6.53 และ 0.33 ตามล าดับ 

1.2.2 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 8.18 วินาที 168.96 เซนติเมตร 27.79 กิโลกรัม 
23.06 ครั้ง 8.31 วินาที 12.05 วินาที 17.40 เซนตเิมตร และ 4.07 นาที ตามล าดับ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.49 19.37 4.76 3.45 7.89 0.73 4.70 และ 0.63 ตามล าดับ 

1.2.3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มคี่าเฉลี่ย เท่ากับ 8.33 วินาที 187.31 เซนติเมตร 28.77 กิโลกรัม 
25.78 ครั้ง 15.98 วินาที 10.96 วินาที 15.06 เซนติเมตร และ 3.79 นาที ตามล าดับ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.45 9.93 5.11 5.35 6.76 0.92 5.59 และ 0.66 ตามล าดับ  

1.3 นักเรียนชายและนักเรียนหญงิ ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
1.3.1 นักเรียนชาย ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 7.54 วินาที 197.80 เซนติเมตร 

31.92 กิโลกรัม 26.57 ครั้ง 8.00 ครั้ง 11.30 วินาที 12.85 เซนติเมตร และ 3.87 นาที ตามล าดับ มคี่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.51 21.38 7.46 5.38 5.10 0.79 5.88 และ 0.49 ตามล าดับ  

1.3.2 นักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 8.30 วินาที 176.58 เซนตเิมตร 
25.80 กิโลกรัม 24.53 ครั้ง 12.67 ครั้ง 11.86 วินาที 14.74 เซนตเิมตร และ 3.77 นาที ตามล าดบั มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.47 19.62 5.71 4.86 8.59 1.17 6.11 และ 0.61 ตามล าดับ  

2. เกณฑ์สมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2555 มีดงันี้  
2.1 เกณฑ์สมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนชาย ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 2.1.1 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เกณฑส์มรรถภาพทางกาย ระดับสูงมาก เท่ากับ คะแนนที 53 ขึน้
ไป ระดับสูง เท่ากับ คะแนนที 50 – 52 ระดบัปานกลาง เท่ากับ คะแนนที 47 – 49 ระดบัต่ า เท่ากับ คะแนนที 44 – 
46 และระดับต่ ามาก เท่ากับ คะแนนที 43 ลงมา  

 2.1.2 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เกณฑส์มรรถภาพทางกาย ระดับสูงมาก เท่ากับ คะแนนที 51 ขึน้
ไป ระดับสูง เท่ากับ คะแนนที 48 – 50 ระดบัปานกลาง เท่ากับ คะแนนที 45 – 47 ระดบัต่ า เท่ากับ คะแนนที 42 – 
44 และระดับต่ ามาก เท่ากับ คะแนนที 41 ลงมา  

 2.1.3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกณฑส์มรรถภาพทางกายระดับสูงมาก เท่ากับ คะแนนที 51 ขึ้นไป 
ระดับสูง เท่ากับ คะแนนที 48 – 50 ระดับปานกลาง เท่ากับ คะแนนที 45 – 47 ระดับต่ า เท่ากับ คะแนนที 42 – 44 
และระดับต่ ามาก เท่ากับ คะแนนที 41 ลงมา 

2.2 เกณฑ์สมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2.2.1 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เกณฑส์มรรถภาพทางกาย ระดับสูงมาก เท่ากับ คะแนนที 50 ขึน้

ไป ระดับสูง เท่ากับ คะแนนที 47 – 49 ระดบัปานกลาง เท่ากับ คะแนนที 44 – 46 ระดบัต่ า เท่ากับ คะแนนที 41 – 
43 และระดับต่ ามาก เท่ากับ คะแนนที 40 ลงมา  
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2.2.2 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เกณฑ์สมรรถภาพทางกาย ระดับสูงมาก เท่ากับ คะแนนที 51 ขึ้น
ไป ระดับสูง เท่ากับ คะแนนที 48 – 50 ระดับปานกลาง เท่ากับ คะแนนที 45 – 47 ระดับต่ า เท่ากับ คะแนนที              
42 – 44 และระดับต่ ามาก เท่ากับ คะแนนที 41 ลงมา  

2.2.3 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เกณฑส์มรรถภาพทางกาย ระดับสูงมาก เท่ากับ คะแนนที 49 ขึน้
ไป ระดับสูง เท่ากับ คะแนนที 46 – 48 ระดบัปานกลาง เท่ากับ คะแนนที 43 – 45 ระดบัต่ า เท่ากับ คะแนนที           
40 – 42 และระดับต่ ามาก เท่ากับ คะแนนที 39 ลงมา  

 
อภิปรายผล  

จากการศึกษาสมรรถภาพทางกาย ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2555 โดย
เปรียบเทียบกับเกณฑ์สมรรถภาพทางกาย ของกรมพลศึกษา ที่ทดสอบในนักเรียนชายและนักเรียนหญิงทั่ว
ประเทศไทย โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานของ ICSPFT มีดังนี้  

1. สมรรถภาพทางกายในการทดสอบ ว่ิง 50 เมตร  
 1.1 นักเรียนชาย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 7.60 วินาที ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 7.58 วินาที 

และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 7.45 วินาที อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามล าดับ 
 1.2 นักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 8.39 วินาที ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 8.18 วินาที 

และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 8.33 วินาที อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซ่ึงจะเห็นได้ว่า ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ท าเวลาได้ดีกว่า 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 

2. สมรรถภาพทางกายในการทดสอบยืนกระโดดไกล  
2.1 นักเรียนชาย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 194.69 เซนติเมตร ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 

197.72 เซนติเมตร อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 201.09 เซนติเมตร อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  
2.2 นักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 173.54 เซนติเมตร ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 

168.96 เซนติเมตร ท าระยะทางอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 187.31 เซนติเมตร ท าระยะทาง
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  

3. สมรรถภาพทางกายในการทดสอบ แรงบีบมือ  
3.1 นักเรียนชาย ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 เท่ากับ 30.36 กิโลกรัม อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

5 เท่ากับ 33.60 กิโลกรัม อยู่ในเกณฑ์ดี และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 31.83 กิโลกรัม อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  
3.2 นักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 20.98 กิโลกรัม อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 27.79 กิโลกรัม และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 28.77 กิโลกรัม อยู่ในเกณฑ์ดี  
4. สมรรถภาพทางกายในการทดสอบ ลุก – นั่ง 30 วินาที  

4.1 นักเรียนชาย ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 เท่ากับ 26.43 ครั้ง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 26.23 ครั้ง และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 27.05 ครั้ง อยู่ในเกณฑ์ดี  

4.2 นักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากบั 24.75 ครัง้ ช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 5 เท่ากบั 23.06 ครั้ง และ
ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 เท่ากบั 25.78 ครัง้ อยูใ่นเกณฑ์ดมีาก  
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5. สมรรถภาพทางกายในการทดสอบ ดงึขอ้ (ส าหรบันกัเรยีนชาย) และงอแขนหอ้ยตัว (ส าหรบันักเรียนหญิง)  
5.1 นักเรียนชาย ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 เท่ากับ 6.24 ครั้ง และช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 5 เท่ากบั 7.77 ครั้ง อยู่

ในเกณฑ์ดี และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่ากบั 10.03 ครัง้ อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก  
5.2 นักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 13.68 วินาที ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 5 เท่ากับ 8.31 วินาที

และช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 เท่ากับ 15.98 วินาที ปรากฏว่าช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4 และช้ันมัธยมศึกษาปทีี ่6 อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในเกณฑ์ด ี

6. สมรรถภาพทางกายในการทดสอบ ว่ิงเก็บของ  
6.1 นักเรียนชาย ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 เท่ากับ 11.26 วินาที ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 5 เท่ากับ 11.51 วินาที 

และช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 เท่ากับ 11.12 วินาที อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
6.2 นักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 12.56 วินาที ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 5 เท่ากับ 12.05 

วินาที และชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 เท่ากับ 10.96 วินาที ปรากฏว่า ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในเกณฑ์ดี และช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 และช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 6 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  

7. สมรรถภาพทางกายในการทดสอบนั่งงอตัวไปข้างหน้า 
7.1 นักเรียนชาย ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 เท่ากับ 10.14 เซนตเิมตร ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 14.02 

เซนติเมตร และช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 เท่ากับ 14.46 เซนตเิมตร ปรากฏว่า ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 และช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

7.2 นักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 11.84 เซนติเมตร อยู่ในเกณฑ์ดี ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 5 
เท่ากับ 17.40 เซนติเมตร และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 15.06 เซนติเมตร อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

8. สมรรถภาพทางกายในการทดสอบ ว่ิง 1,000 เมตร (ส าหรับนักเรียนชาย) และ ว่ิง 800 เมตร (ส าหรับ
นักเรียนหญิง)  

8.1 นักเรียนชาย ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 4 เท่ากับ 3.73 นาที ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5 เท่ากับ 3.89 นาที และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 3.99 นาที อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

8.2 นักเรียนหญิง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 3.46 นาที ช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 5 เท่ากับ 4.07 นาที 
และช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 เท่ากับ 3.79 นาที อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  

เห็นได้ว่าสมรรถภาพทางกายของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในแต่ละช้ัน มีพัฒนาการของ
สมรรถภาพทางกายดีขึ้นตามล าดับช้ันปีที่สูงขึ้น ซ่ึงเป็นไปตามพัฒนาการของวัย กล่าวคือ เมื่อมี อายุเพิ่มขึ้น
ความสามารถด้านร่างกายก็จะดีขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้อยู่กับความพร้อมของร่างกาย เห็นได้จาก นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ซ่ึงมีอายุน้อยกว่า จะมีสมรรถภาพทางกายน้อยที่สุด และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 และช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึงมีอายุมากขึ้นสมรรถภาพทางกายก็จะมากขึ้นตามล าดับ แต่มีบางรายการนักเรียนที่อยู่ใน
ระดับช้ันเรียนที่ต่ ากว่า แต่กลับมีสมรรถภาพทางกายดีกว่านักเรียนที่อยู่ในระดับช้ันเรียนที่สูงกว่า อาจเนื่องจาก
นักเรียนบางคนเป็นนักกีฬาของโรงเรียน มีการฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ นั กเรียนจึงมี
สมรรถภาพทางกายที่แตกต่างกัน แต่ก็เป็นนักเรียนส่วนน้อย และเป็นในบางรายการทดสอบ เมื่อเฉลี่ยทุกรายการ
แล้วก็ยังอยู่ในระดับการพัฒนาที่เป็นไปตามล าดับขั้น แสดงให้เห็นว่าพัฒนาการด้านร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไป
ตามหลักของการพัฒนาการด้านร่างกายโดยทั่วๆ ไป  
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรน าผลการด าเนนิงานครั้งนีเ้ป็นข้อมูลในการจัดท าเกณฑ์มาตรฐานส าหรับสถานศึกษา ในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
2. ควรน าผลการด าเนนิงานไปจัดโครงการทางพลศึกษาในโรงเรียนและน าไปใช้ในการคัดเลือกนักกีฬา

ที่ดีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ ของโรงเรียน 
3. ควรมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อทราบถึง พัฒนาการและ

สามารถปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของนักเรียนให้ดขีึ้นตามระดบัชั้น 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประเมินการจัดการเรียนการสอน รายวิชา HRM 531 การ

วางแผน การสรรหา และการรักษาทรัพยากรมนุษย์ และเพื่อน าผลการวิจัยและข้อเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอน รายวิชา HRM 531 การวางแผน การสรรหา และการรักษาทรัพยากรมนุษย์ 

วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา HRM 531 การวางแผน การสรร
หา และการรักษาทรัพยากรมนุษย์ ในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
คอมพิวเตอร์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า 

1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา HRM 531 การวางแผน การสรรหา และการรักษาทรัพยากรมนุษย์ 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ศึกษาอยู่ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 1 มีการเข้าเรียนมากกว่า 10  ครั้ง ต่อภาคการศึกษา และมี
วิธีการเรียนในวิชานี้โดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2. นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาพรวมรายวิชา  HRM 531 การ
วางแผน การสรรหา และการรักษาทรัพยากรมนุษย์ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

3. นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาพรวมรายวิชา  HRM 531 การ
วางแผน การสรรหา และการรักษาทรัพยากรมนุษย์ มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
 

ค าส าคัญ :   HRM 531 การวางแผน การสรรหา และการรักษาทรพัยากรมนุษย์  การประเมินการเรยีนการสอน  
สภาพการจัดการเรียนการสอน   ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
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ABSTRACT 
This research objectives were to study the instructional management assessment of HRM 531 Human 

Resource Planning, Recruitment and Retention course and to implement research results and recommendations 
in order to develope the instructional management of HRM 531 Human Resource Planning, Recruitment and 
Retention course.  

The research methodology was a survey research. The population were students which register 
Human Resource Planning, compensation management course in second semester of 2011 academic year.  The 
data was analyzed by computer package program and the statistical data analysis were frequency, percentage, 
mean and standard deviation. 

The research results showed that the most sample was male, studying in Master of Science  program 
in human resource management, Graduate College of Management, the first year students, sit in this class from 
more than ten times a semester and self study. The students' point of views toward the total current instructional 
practices of HRM 531 Human Resource Planning, Recruitment and Retention course is the high level and the 
total problem instructional practices of Human Resource Planning, Recruitment and Retention course is  the 
low level. 

 
KEYWORDS :  HRM 531 Human Resource Planning, Recruitment and Retention, instructional management 

assessment, current instructional practices, problem instructional practices 
 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ในหมวด 6 แนวการจัด
การศึกษา มาตรา 22  และมาตรา 24 เน้นการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่ง เสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามความถนัดเต็มศักยภาพ โดยฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการจาก
ประสบการณ์จริง ให้คิดเป็นท าเป็น รักการอ่าน เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง โดยที่เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
 พันธกิจหลักของอาจารย์ ระดับอุดมศึกษานั้น มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนสอน การท าวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้อาจารย์ส่วนใหญ่ที่สอนในระดับอุดมศึกษา ส าเร็จการศึกษาจาก
สาขาวิชาต่างๆ ที่ไม่ใช่ครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ และไม่ได้ศึกษาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับศาสตร์การสอนมาก่อน ท า
ให้อาจมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง ทักษะในการจัดการเรียนการสอน หรือ เทคนิควิธีสอนแบบต่างๆ ซ่ึงแนวโน้มของ
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันให้ความส าคัญในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยอาศัยปรัชญาการสอนและทฤษฎีการเรียนรู้ การพัฒนาส่ือประกอบการสอน และการวัดและ
ประเมินผล  
 การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา HRM 531 การวางแผน การสรรหา และการรักษาทรัพยากรมนุษย์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ภาค
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การศึกษาที่ 2/2554 มีประเด็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ยัง
ไม่เป็นที่น่าพอใจ จึงมีความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
ดังนี้ จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว เพื่อน าผลการวิจัยมา
ใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  

 
กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

การศึกษาที่เป็นระบบได้จัดแบ่งออกเป็นระดับ เพราะความรู้ความสามารถ ทักษะ และเจตคติ ต้องค่อยๆ 
สร้างเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมทั้งถึง
การศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตลอดชีวิต ในการก าหนดหลักสูตรและประสบการณ์การเรียนรู้แต่ละระดับ
จ าเป็นต้องวางแผนและเข้าใจเป้าหมายให้ชัดเจน จึงจะจัดการได้ถูกต้องเหมาะสม (จรัส สุวรรณเวลา , 2540 : 5) 
 งามตา ตนันุกูล (2537, 121) ได้ศึกษาโปรแกรมการผลิตมหาบัณฑิตภาคนอกเวลาราชการในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พบว่าจากความคิดของนักศึกษาปัจจุบันเห็นว่านักศึกษาทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ศึกษาอยู่
ชัดเจนดีมากที่สุดและมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนได้อย่างเสรี การเรียนการสอนท าให้เกิดแนวคิด
ใหม่ๆ แต่การศึกษาแผน ก มีข้อจ ากัดด้านเวลา ไม่สามารถท าวิทยานิพนธ์ให้ดีได้ และมีปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่จะ
เข้าค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากห้องสมุด ด้านปัญหาและอุปสรรคพบว่า นโยบายการบริหารงานของบัณฑิต
วิทยาลัยไม่ชัดเจน ขาดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการประสานงานภายในคณะ เวลาที่ให้บริการของแหล่ง
ค้นคว้าไม่สนองตอบส าหรับนักศึกษาภาคนอกเวลาราชการ 
 ชัยยนต์ ชิโนกุล (2553) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนรายวิชา  LSC 301 
หลักการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยใช้เทคนิคมอบหมายการท ากรณีศึกษาประกอบการเรียน กับแบบที่
ท าแบบฝึกหัดผลวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบมีกรณีศึกษาจะมีผลสัมฤทธ์ิปลายภาคสูงกว่านักศึกษาที่
ได้รับการสอนแบบที่ท าแบบฝึกหัด 2) นักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบมีกรณีศึกษา กับนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบที่
ท าแบบฝึกหัด มีความสนใจในการเรียนไม่ต่างกัน  3) นักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบมีกรณีศึกษา มีความพึงพอใจใน
การเรียนมากกว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบที่ท าแบบฝึกหัด 
 Cronbach and Snow (อ้างถึงใน จิรศักดิ์ บุญนาค, 2544 : 68-69) ได้ท าการวิจัย เรียกว่า Aptitude 
Treatment Interaction-ATI เพื่อหาวิธีสอนที่เหมาะสมกับลักษณะของนักเรียน  Cronbach and Snow ได้ให้ค า
จ ากัดความของค าว่า Aptitude คือ ลักษณะของผู้เรียนที่มีสหสัมพันธ์บวกกับผลการเรียนรู้ ค าว่า  Treatment 
หมายถึง วิธีสอนที่ครูใช้ ผลของการวิจัย พบว่า ผู้เรียนที่มีลักษณะต่างกันจะชอบวิธีสอนที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น 
ผู้เรียนมีความวิตกกังวลสูงจะเรียนได้ดี ถ้าใช้การสอนที่มีครูเป็นศูนย์กลาง หรือใช้วิธีบรรยาย ส่วนผู้เรียนที่มีความ
วิตกกังวลต่ าจะเรียนได้ดีโดยวิธีการอภิปราย หรือการสอนที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาการประเมินการจัดการเรียนการสอน รายวิชา HRM 531 การวางแผน การสรรหา และการ
รักษาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ ด้านส่ือประกอบการ
สอน และด้านการวัดและประเมินผล   
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ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 
เพื่อน าผลการวิจัยและข้อเสนอแนะไปใช้ในพัฒนาการจัดการเรียนการสอน รายวิชา HRM 531 การ

วางแผน การสรรหา และการรักษาทรัพยากรมนุษย ์
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา HRM 531 การวางแผน การสรร

หา และการรักษาทรัพยากรมนุษย์ ในภาคการศึกษาที่ 2/2554  
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

แล้วจึงน าไปสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  โดยน าเสนอที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อพิจารณาตรวจสอบ ปรับปรุง
แก้ไขในรายละเอียดให้ถูกต้องสมบูรณ์ ก่อนน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชากรต่อไป 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบให้ตอบจ านวน 6 ข้อ เป็นแบบสอบถามปลายปิดให้

เลือกตอบเพียงข้อเดียว 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา HRM 531 การวางแผน การสรรหา และ

การรักษาทรัพยากรมนุษย์  แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ 
ด้านส่ือประกอบการสอน และด้านการวัดและประเมินผล 
               การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยประชากร ( ) และ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร ( )  

 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การประเมินการจัดการเรียนการสอน รายวิชา HRM 531 การวางแผน การสรร
หา และการรักษาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการสรุปผลได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของของผู้ตอบแบบสอบถาม นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา HRM 531 
การวางแผน การสรรหา และการรักษาทรัพยากรมนุษย์ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 1 มีการเข้าเรียนมากกว่า 10 ครั้ง ต่อภาค
การศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่มีวิธีการเรียนในวิชานี้โดยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   

2. นักศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

 2.1 ด้านการสอนและเทคนิคการสอน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ ได้แก่  อาจารย์แจ้งจุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการสอนชัดเจน อาจารย์ระบุวิธีสอน เวลาที่ใช้สอน วัสดุอุปกรณ์ไว้อย่างชัดเจนในแต่ละหัวข้อที่สอน 
อาจารย์ใช้เทคนิคต่างๆ ในการสอน เพื่อผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น ได้แก่ การยกตัวอย่าง การใช้ค าถาม การอภิปราย การ
น าเสนอผลการค้นคว้า เป็นต้น อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น  ประชุม พูดคุย  ให้
ค าแนะน า และรับฟัง ข้อคิดเห็นของนักศึกษาที่แตกต่างหรือขัดแย้งจากอาจารย์   อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  
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อาจารย์ใช้ภาษาในการสอนที่นักศึกษาสามารถเข้าใจได้ง่ายและเหมาะสมกับเนื้อหา และ อาจารย์ใช้ค าถามหรือ
กิจกรรมการสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์หรือวิจารณ์   

     2.2 ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมากที่สุด เรียงตามล าดับ  ได้แก่  อาจารย์ใช้วาจาที่สุภาพเหมาะสมกับนักศึกษา อาจารย์แต่งกายสุภาพ 
เรียบร้อยเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษา   และอาจารย์เข้าสอนตรงเวลาทุกครั้ง  อยู่ในระดับมากได้แก่ อาจารย์สามารถ
ควบคุมอารมณ์ในขณะสอน และอาจารย์สอนโดยมีการสอดแทรกคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพ/ค่านิยม
ระหว่างการสอน  

 2.3 ด้านส่ือประกอบการสอน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า   
อยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ ได้แก่  อาจารย์ใช้ส่ือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ประกอบการสอน อาจารย์แจ้ง
รายช่ือหนังสือและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะศึกษาค้นคว้า อาจารย์ใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอนแล้ว
นักศึกษาสามารถเข้าใจและเรียนรู้เนื้อหาได้ดีขึ้น อาจารย์ใช้ต ารา/ เอกสารประกอบการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาที่
สอน  อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ อาจารย์ ใช้ ส่ือ e-learning มาช่วยเสริมให้การเรียนการสอน  

  2.4 ด้านการวัดและประเมินผล มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  อยู่ใน
ระดับมาก เรียงตามล าดับ ได้แก่  อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบถึง แนวทางการทดสอบล่วงหน้า  อาจารย์จัดให้มี
การทดสอบย่อยระหว่างเรียนและการทดสอบปลายภาคตามที่ก าหนดไว้   อาจารย์ก าหนดเกณฑ์การประเมิน
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  อาจารย์แจ้งผลการทดสอบของนักศึกษาให้ทราบ หลังจากการสอบทุก
ครั้ง  อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ อาจารย์มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการสอนจากผลการประเมินการเรียนรู้ 
และอาจารย์มีการทบทวนเนื้อหา หรือเฉลยข้อสอบ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจมากขึ้น   

3. นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

3.1 ด้านการสอนและเทคนิคการสอน มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า   
ที่มีปัญหาน้อย เรียงตามล าดับ ได้แก่ อาจารย์ระบุวิธีสอน เวลาที่ใช้สอน วัสดุอุปกรณ์ไว้อย่างชัดเจนในแต่ละหัวข้อ
ที่สอน  อาจารย์แจ้งจุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเกณฑ์การวัดและประเมินผลการสอนชัดเจน  อาจารย์
ใช้เทคนิคต่างๆ ในการสอน เพื่อผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น ได้แก่ การยกตัวอย่าง การใช้ค าถาม การอภิปราย การน าเสนอ
ผลการค้นคว้า เป็นต้น  อาจารย์ใช้ภาษาในการสอนที่นักศึกษาสามารถเข้าใจได้ง่ายและเหมาะสมกับเนื้อหา ส่วน
ปัญหาการจัดการเรียนการสอน   ที่มีปัญหาปานกลาง ได้แก่ อาจารย์ใช้ค าถามหรือกิจกรรมการสอนที่กระตุ้นให้
นักศึกษาคิดวิเคราะห์หรือวิจารณ์  อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น  ประชุม พูดคุย  ให้
ค าแนะน า และรับฟัง ข้อคิดเห็นของนักศึกษาที่แตกต่างหรือขัดแย้งจากอาจารย์  อาจารย์ใช้วิธีสอนที่หลากหลาย
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา   

3.2 ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยทุกข้อ  เรียงตามล าดับ ได้แก่ อาจารย์เข้า 
สอนตรงเวลาทุกครั้ง  อาจารย์ใช้วาจาที่สุภาพเหมาะสมกับนักศึกษา   อาจารย์แต่งกายสุภาพ เรียบร้อยเป็น
แบบอย่างแก่นักศึกษา อาจารย์สามารถควบคุมอารมณ์ในขณะสอนได้ดี   และอาจารย์สอนโดยมีการสอดแทรก
คณุธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพ/ค่านิยมระหว่างการสอน   
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3.3 ด้านส่ือประกอบการสอน มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยทุกข้อ เรียงตามล าดับ ได้แก่  อาจารย์ใช้ส่ือ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบการสอน อาจารย์ใช้ต ารา/ เอกสารประกอบการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาที่
สอน อาจารย์แจ้งรายช่ือหนังสือและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะศึกษา ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง อาจารย์ใช้
ส่ือประกอบการเรียนการสอนแล้วนักศึกษาสามารถเข้าใจและเรียนรู้เนื้อหาได้ดีขึ้น และอาจารย์ ใช้ ส่ือ e-learning 
มาช่วยเสริมให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.4 ด้านการวัดและประเมินผล มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  นักศึกษาม ี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้านการวัดและประเมินผล มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย เรียง
ตามล าดับ ได้แก่ อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบถึง แนวทางการทดสอบล่วงหน้า  อาจารย์จัดให้มีการทดสอบย่อย
ระหว่างเรียนและการทดสอบปลายภาคตามที่ก าหนดไว้ อาจารย์แจ้งผลการทดสอบของนักศึกษาให้ทราบ หลังจาก
การสอบทุกครั้ง อาจารย์มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการสอนจากผลการประเมินการเรียนรู้ สูงสุด  อาจารย์มีการ
ทบทวนเนื้อหา หรือเฉลยข้อสอบ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจมากขึ้น ส่วนสภาพการจัดการเรียนการสอนด้าน
การวัดและประเมินผล ที่มีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ อาจารย์ก าหนดเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

4. นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า  ควรมีการแนะน าหนังสือภาษาไทยประกอบการเรียนการสอน
ในวิชานี้ เพื่อให้นักศึกษาบางคนที่มีความคิดเห็นว่าเอกสารประกอบการบรรยายส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ ท าให้
ยากส าหรับการน ากลับไปทบทวนได้มีโอกาสกลับไปทบทวนเนื้อหาจากหนังสือภาษาไทยประกอบ อย่างไรก็ดี
ควรมีการจัดการอบรมเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากนักศึกษาส่วนมากยังคง
ขาดทักษะในด้านนี้ท าให้นักศึกษาให้ความเห็นเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ ซ่ึง
ทักษะภาษาอังกฤษยังคงมีความจ าเป็นส าหรับนักศึกษาในปัจจุบัน   

 
อภิปรายผล 

มีประเด็นในการอภิปรายดังนี้ 
1. ด้านการสอนและเทคนิคการสอน มีผลการวิจัยจาก ปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกันอยู ่

ในระดับปานกลางทั้งคู่ ในประเด็นที่ว่า  “อาจารย์ใช้ค าถามหรือกิจกรรมการสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์
หรือวิจารณ์”   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอาจารย์สอนเป็นเชิงวิชาการ  เอกสารประกอบการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษโดย
ส่วนใหญ่  เน้นการบรรยายเนื้อหาเป็นหลัก ขาดการใช้ค าถามน า และ ขาดกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเพื่อให้
นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์หรือวิจารณ์เป็นกระบวนการกลุ่ม  สอดคล้องกับกรมวิชาการ (2543 : 10) ที่กล่าวว่าควร
มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการมากกว่าเนื้อหา ซ่ึงกระบวนการกลุ่มเป็นกระบวนการเรียน
การสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนท างานอย่างมีระบบ ขั้นตอน การวางแผน มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 2 ด้านการวัดและประเมินผล มีประเด็นเกี่ยวกับ อาจารย์มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการสอนจากผล
การประเมินการเรียนรู้ และอาจารย์มีการทบทวนเนื้อหา หรือเฉลยข้อสอบ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจมากขึ้น 
รวมถึงอาจารย์ก าหนดเกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการวัดและ
ประเมินผลมาจากการสอบ ไม่ได้มีกระบวนการทดสอบย่อยแล้วเฉลยผลการทดสอบให้ดู รวมไปถึงการไม่มีผลการ
ประเมินการเรียนรู้ที่จะน าไปใช้ปรับปรุงกระบวนการจัดการสอน  สอดคล้องกับคณะกรรมการการศึกษา แห่งชาติ 
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(2545 : 13) มาตรา 26 กล่าวว่าได้ก าหนดให้สถานศึกษาประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความ
ประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และทดสอบควบคู่กันไปในกระบวนการเรียนตามความ
เหมาะสม  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มกิจกรรมในช้ันเรียนเพื่อให้นักศึกษาตอบค าถามหรือกิจกรรมการสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษา
คิดวิเคราะห์หรือวิจารณ์มากขึ้น  

2. อาจารย์ควรใช้ภาษาในการสอนที่นักศึกษาสามารถเข้าใจได้ง่ายและเหมาะสมกับเนื้อหาโดยค านึงถึง
พื้นฐานที่แตกต่างกันของนักศึกษา 

3. ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อนักศึกษาโดยตรง  
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บทคัดย่อ  

การวิจัยเชิงประเมินเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 2 ประการ คือ (1)  เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอน
วิชา LSM 716 การจัดการและออกแบบระบบโลจิสติกส์ที่แข่งขันได้ ภาคการศึกษาที่ 2/2554 และ (2) เพื่อศึกษา
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชา LSM 716 การจัดการและออกแบบระบบโลจิสติกส์
ที่แข่งขันได้  แหล่งข้อมูลในการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) แหล่งข้อมูลประเภทเอกสารและ                  
(2) แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ผู้ให้ข้อมูลทุกคนเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และ แบบสังเกตพฤติกรรม การเรียน ผู้วิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้ระยะเวลา 6 เดือน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา และการจัดกลุ่ม
ตามประเด็นที่ศึกษา ผลการวิจัยพบว่า (1) การประเมินบริบทปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตของการจัดการ
เรียนการสอนวิชา LSM 716 ภาคการศึกษาที่ 2/2554 พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกตัวแปร ส าหรับตัวแปรที่ควรน ามา
พิจารณาเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือ ด้านปัจจัยน าเข้าได้แก่คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนประสบการณ์การสอนของ
อาจารย์ผู้สอนความพร้อมของโครงการสอน แผนการสอน เอกสารประกอบการสอน และการจัดเตรียมส่ือที่ใช้
ประกอบการสอน และด้านกระบวนการได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอน 
และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และ (2) ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนวิชา LSM 716  มี 15 
ข้อ ได้แก่ ด้านบริบท 3 ข้อ ด้านปัจจัยน าเข้า 5 ข้อ ด้านกระบวนการ 4 ข้อ และด้านผลผลิต 3 ข้อโดยสารสนเทศ
และข้อเสนอแนะจากการประเมินควรน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงในปีการศึกษา 2555  
 
ค าส าคัญ :  การจัดการและออกแบบระบบโลจิสติกส์ที่แข่งขันได้  การวิจัยเชิงประเมนิ การวิจัยเพื่อพัฒนา              

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

“LSM716 Competitive Logistics System Design and Management,” and (2) to give suggestions about the 
development and improvement of teaching and learning in the subject LSM716. The source of data were 
divided into two categories; (1) documents and (2) persons selected by purposive selection technique. Research 
instruments included a data record, an interview form, a questionnaire, and 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 LSM716 
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 LSM716 subject comprising three suggestions for context factor, 
five suggestions for input factor, four suggestions for process factor, and three 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 :  competitive logistics system design and management, evaluation research, classroom action 

research  
 

1. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาวิจัย  
วิชา LSM 716 การจัดการและออกแบบระบบโลจิสติกส์ที่แข่งขันได้ เป็นวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาบังคับ

ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ให้เหมาะสมกับค าถามวิจัย  โดยนักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนในปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ตามที่ระบุไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรปัจจุบันการสอน
วิชา LSM 716 ใช้เทคนิควิธีการสอนแบบทีม (Team teaching method) (Espinor, 2009; Anderson & Speck, 1998) 
หรือการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative teaching) (Bauwens&Hourcade, 1995) โดยก าหนดให้มีผู้สอน 3 คน 
สอนในหัวข้อที่ต่างกัน แต่ลักษณะของการสอนในวิชา LSM716 ที่ผ่านมาเป็นแบบไม่มีผู้น าทีม (Associate type) 
ซ่ึงผู้สอนแต่ละท่านจะวางแผน ก าหนดกิจกรรม และใช้เทคนิคการสอนที่ต่างกันหลายรูปแบบ  

แม้ว่าการสอนแบบทีมจะมีข้อดีหลายประการ เช่น ผู้สอนแต่ละคนได้แสดงความสามารถในการสอน
อย่างเต็มที่ หรือผู้เรียนได้รู้จักและได้เรียนรู้กับผู้สอนหลายแบบท าให้ไม่เบื่อหน่าย เป็นต้น แต่การสอนวิชา LSM 
716 เป็นการสอนแบบทีมที่ไม่มีผู้น าทีม ท าให้เกิดปัญหาที่ไม่คาดหวัง เช่น ผู้สอนไม่วางแผนร่วมกันท าให้
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คุณภาพการสอนลดลง เสียเวลาในการเตรียมการสอนมาก เป็นต้นโดยธรรมชาติวิชาการจัดการและออกแบบ
ระบบโลจิสติกส์ที่แข่งขันได้  มีเนื้อหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและยากต่อการท าความเข้าใจ  ดังนั้น ความแตกต่าง
ระหว่างนักศึกษา เช่น พื้นความรู้เดิม สาขาวิชาที่จบระดับปริญญาโท เป็นต้น อาจเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลท าให้การ
เรียนการสอนวิชาการจัดการและออกแบบระบบโลจิสติกส์ที่แข่งขันได้  ไม่ได้คุณภาพอย่างที่ควรจะเป็น หรือ
ปัญหาอื่นๆ เช่น เนื้อหาที่สอนไม่เหมาะสม (อุทุมพร จามรมาน, 2539) การสอนสูตรที่ยุ่งยากซับซ้อนในการ
วิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ (Multivariate analysis) เป็นต้น หรือการสอนที่ไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student-centered 
approach) ท าให้การสอนวิชาการจัดการและออกแบบระบบโลจิสติกส์ที่แข่งขันได้  ขาดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ  

จากผลการสัมภาษณ์นักศึกษาพบว่า ทฤษฎีหรือโมเดลที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ประเมินการจัดการเรียน
การสอนวิชา LSM 716 คือ โมเดล CIPP (Context-Input-Process-Product) ที่เสนอโดย Stufflebeam (1971) 
เนื่องจากเป็นโมเดลที่ครอบคลุมกระบวนการจัดการเรียนการสอน  (ก่อน  ระหว่าง และหลังการสอน)  และ
ครอบคลุมองค์ประกอบของการประเมินที่ดี คือ มีการประเมินความก้าวหน้า (Formative evaluation) และการ
ประเมินสรุป (Summative evaluation) แม้ว่าโมเดล CIPP จะได้รับการปรับปรุง และมีช่ือใหม่เรียกว่า โมเดล 
CIPIEST (Stufflebeam & Shinkfield, 2007; Stufflebeam, Gulickson & Wingate, 2002)โดยขยายการประเมิน
ผลผลิต (Product) ออกเป็นการประเมินผลกระทบ (Impact) ประสิทธิผล (Effectiveness) ความยั่งยืน 
(Sustainability) และการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) แต่เนื่องด้วยข้อจ ากัดของระยะเวลาจึงไม่สามารถ
ประเมินได้ครบทุกองค์ประกอบ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้โมเดล CIPP แบบเดิม  

ในทางปฏิบัติ เมื่อมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนแล้วจ าเป็นจะต้องมีการน าผลการประเมินไป
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป แนวคิดดังกล่าวสอดคล้อง
กับโมเดลการประเมินแบบเน้นการใช้ประโยชน์ (Utilization-Focused Evaluation: UFE) ซ่ึงเสนอโดย Patton 
(1997) จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะประเมินเพื่อเพื่อตัดสินคุณค่า (Value judgment) ของ
การจัดการเรียนการสอนวิชา LSM716 ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นและจะท าให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้นต่อไป 

  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 (1) เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา LSM 716 การจัดการและออกแบบระบบโลจิสติกส์ที่
แข่งขันได้ ภาคการศึกษาที่ 2/2554 
 (2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชา LSM 716 การจัดการและ
ออกแบบระบบโลจิสติกส์ที่แข่งขันได้ 
 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมินโดยผสมผสานระหว่างโมเดล  CIPP (Stufflebeam, 1971) และ

โมเดล UFE (Patton, 1997) ดังแสดงในแผนภาพที่ 1  
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แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมิน  (Evaluation research) โดยผสมผสานระหว่างโมเดล CIPP 

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

4.1 เป้าหมายของการประเมนิ  
การวิจัยครั้งนี้มุ่งประเมินการเรียนการสอนวิชา วิชา LSM716 ภาคการศึกษาที่ 2/2554 ใน 4 ประเด็น คือ 

บริบท (Context) ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product)  
4.2 แหลง่ข้อมูลหรอืผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการประเมิน  
แหล่งข้อมูลเอกสารได้แก่ เล่มหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่

อุปทาน พ.ศ. 2554โครงการสอนและแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน  ส่วนแหล่งข้อมูลบุคคล ได้แก่ 
คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ จ านวน 1 คน ผู้อ านวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จ านวน 1 คน อาจารย์ผู้สอนวิชา LSM 716  ภาคการศึกษาที่ 2/2554 จ านวน 
3 คน และนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา LSM 716  ภาคการศึกษาที่ 2/2554 จ านวน 11 คน โดยผู้ให้ข้อมูลทุก
คนเป็นผู้ให้ข้อมูลส 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 โดยพิจารณาตามประเภทของผู้ใหข้้อมูลในการประเมิน ประกอบด้วย (1) แบบบันทึก

ข้อมูล (2) แบบสัมภาษณ์ (3) แบบสอบถาม และ (4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน  

องค์ประกอบในการประเมิน การใช้ประโยชน ์

บริบท (C): ตัวแปร 3 ตัว 

 

กระบวนการ (P):  ตัวแปร 4 ตัว 

ผลผลิต (P):  ตัวแปร 3 ตัว 

ปัจจัยน าเข้า (I): ตัวแปร 5 ตัว 

 

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 

การวางแผนเกี่ยวกับหลักสูตร 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

การวางแผนการสอนในปี 2555 

การบริหารจดัการ 

 

ข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนวิชา LSM 716 
1.การปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา 
2.การบริหารจัดการ 
3.การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
4.การวางแผนการสอนในปี 2555 
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ตารางท่ี 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจ าแนกตามองค์ประกอบ ตัวแปร และผู้ให้ข้อมูลในการประเมนิ  
องค์ประกอบ ตัวแปร แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล เคร่ืองมือวิจัย เกณฑ์ประเมิน 

1. บริบท 1.1 ความต้องการจ าเป็นในการเรียนวิชาการ
จัดการและออกแบบระบบโลจิสติกส์ ท่ี
แข่งขันได้ ระดับปริญญาเอก 

คณบด,ี ผอ.หลักสูตร แบบสัมภาษณ์ มีมติเป็นเอกฉันท์  
(น าเสนอข้อมูลในเชิงคุณภาพ)  

1.2 ค าอธิบายรายวิชา  LSM 716 
 

หลักสูตรฯ (2554), ผู้วิจัย แบบบันทึกข้อมูล หัวข้อในค าอธิบายรายวิชา 
  80% สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 

1.3 ความรู้พื้นฐานด้านวิชาการจัดการและ
ออกแบบระบบโลจิสติกส์ท่ีแข่งขันได้ของผู้เรียน 

นักศึกษา แบบสอบถาม   80% เคยเรียนวิชาการจัดการและออกแบบ
ระบบโลจิสติกส์ท่ีแข่งขันได้ 

     

2. ปัจจัยน าเข้า 2.1 จ านวนอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา LSM 
716 

โครงการสอน แบบบันทึกข้อมูล 1 คน    = ไม่เหมาะสม 
2-3 คน = เหมาะสม 
4 คนขึ้นไป=ไม่เหมาะสม (มากเกินไป) 

2.2 คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน โครงการสอน แบบบันทึกข้อมูล 100% จบตรงสาขา/เกี่ยวข้อง 
2.3 ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอน แบบบันทึกข้อมูล 100% เคยสอนการจัดการการเงินมาแล้ว 1 

ภาคการศึกษา 
2.4 ความพร้อมของโครงการสอน  
แผนการสอน และเอกสารประกอบการสอน 

โครงการสอน,  
แผนการสอน, 
เอกสารประกอบการสอน 

แบบบันทึกข้อมูล โครงการสอน / แผนการสอน / เอกสาร
ประกอบการสอน 
3=มีความสมบูรณ์ 
2=ไม่สมบูรณ์  
1=ไม่มี 

2.5 การจัดเตรียมสื่อท่ีใช้ประกอบการสอน แผนการสอน,  
สื่อการสอน 

แบบบันทึกข้อมูล 3=มีสื่อการสอนครบทุกหัวข้อท่ีสอน 
2=มีสื่อการสอนเฉพาะบางหัวข้อท่ีสอน 
1=ไม่มีสื่อการสอน 

     

3. 
กระบวนการ 

3.1 วันและช่วงเวลาในการจัดการเรียน 
การสอนวิชา  LSM 716 

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

3.2 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา แบบสอบถาม 4=กิจกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
3=กิจกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจ แต่ยัง
ไม่สามารถน 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 อาจารย์ผู้สอน แบบสังเกต  3.51 จากมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
     

4. ผลผลิต 4.1ร้อ ยละของนั ก ศึกษ า ท่ี เ ข้ า เ รี ยน วิช า  
LSM 716 

อาจารย์ผู้สอน แบบบันทึกข้อมูล   80% ของเวลาเรียนท้ังหมด (คร้ังท่ี 1-14) 

4.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการ
เรียนการสอนวิชา  LSM 716 

นักศึกษา แบบสอบถาม  3.51 จากมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 

4.3 เกรดของนักศึกษาในวิชา  LSM 716 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2554 

อาจารย์ผู้สอน แบบบันทึกข้อมูล  A- (หรือ 3.70)   
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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 LSM716 

ภาคการศึกษาที่ 2/2554 พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกตัวแปร (ตารางที่ 2) ประกอบด้วย ด้านบริบท จ านวน 3 ตัวแปร ด้าน
ปัจจัยน าเข้า จ านวน 5 ตัวแปร ด้านกระบวนการ จ านวน 4 ตัวแปร และด้านผลผลิต จ านวน 3 ตัวแปร  

 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา LSM716 
องค์ประกอบ ตัวแปร ผลการประเมิน 

1. บริบท 1.1 ความต้องการจ าเป็นในการเรียนวิชาการจัดการและ
ออกแบบระบบโลจิสติกส์ท่ีแข่งขันได้ในการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก 

ผ่านเกณฑ์ (มีมติเป็นเอกฉันท์) คณบดี และ ผอ.หลักสูตรเห็นพ้องตรงกันว่า การ
เรียนวิชาการจัดการและออกแบบระบบโลจิสติกส์ท่ีแข่งขันได้มีความจ าเป็นอย่าง
ย่ิงในการศึกษาระดับปริญญาเอก 

1.2 ค าอธิบายรายวิชา  
วิชาการจัดการและออกแบบระบบโลจิสติกส์ท่ีแข่งขันได้ 

ผ่านเกณฑ์ ประมาณร้อยละ 90 ท่ีหัวข้อในค าอธิบายรายวิชาสอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบัน แต่หัวข้อท่ีก าหนดในค าอธิบายรายวิชายังเป็นค าท่ีค่อนข้างกว้าง  

1.3 ความรู้พื้นฐานด้านวิชาการจัดการและออกแบบ
ระบบโลจิสติกส์ท่ีแข่งขันได้ของผู้เรียน 

ผ่านเกณฑ์ นักศึกษาจ านวน 6 คน (ร้อยละ 66.7) เคยเรียนวิชาการจัดการโลจิสติกส์
มาในระดับปริญญาโท 

   

2. ปัจจัยน าเข้า 2.1 จ านวนอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา LSM 716 ผ่านเกณฑ์ รายวิชา LSM 716 มีผู้สอน 3 คน (เป็นอาจารย์ภายนอกท้ังหมด) 
 2.2 คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน ผ่านเกณฑ์ อาจารย์ผู้สอนจบปริญญาเอกในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง โดยเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ มีต าแหน่งวิชาการ และผลงานงานวิจัยในสาขาวิชาท่ีสอน 

2.3 ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน ผ่านเกณฑ์ อาจารย์ผู้สอนเคยสอนวิชาการออกแบบระบบโลจิสติกส์ เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มี
ต าแหน่งวิชาการ และผลงานงานวิจัยในสาขาวิชาท่ีสอน 

2.4 ความพร้อมของโครงการสอน แผนการสอน และ
เอกสารประกอบการสอน 

ผ่านเกณฑ์  
1. โครงการสอน  
2. แผนการสอน  
3. เอกสารประกอบการสอน  
เอกสารท้ัง 3 ประเภท มีความสมบูรณ์ 

2.5 การจัดเตรียมสื่อท่ีใช้ประกอบการสอน ผ่านเกณฑ์ ทุกหัวข้อมีสื่อการสอนหลัก คือ PowerPoint  
   

3. 
กระบวนการ 

3.1 วันและช่วงเวลาในการจัดการเรียนการสอน ผ่านเกณฑ์ นักศึกษาท้ังหมด (ร้อยละ 100) เห็นว่าการเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ และ
มีความเหมาะสมดีแล้ว 

3.2 กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

ผ่านเกณฑ์ (ได้ 3.78 คะแนน จาก Scoring rubrics จ านวน 4 ระดับ)  
- นักศึกษาร้อยละ 55.6 เห็นว่า กิจกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
- นักศึกษาร้อยละ 22.2 เห็นว่า กิจกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจ แต่ยังไม่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
- นักศึกษาร้อยละ 11.1 เห็นว่า กิจกรรมไม่ค่อยหลากหลาย ไม่น่าสนใจ แต่สามารถ
น าไปประยุกตใช้ได้บ้าง 

3.3 การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอน ผ่านเกณฑ์ (ได้ 3.67 คะแนน จาก Scoring rubrics จ านวน 3 ระดับ) 
-นักศึกษาร้อยละ 44.4 เห็นว่า อาจารย์ผู้สอนใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอนบ้าง 
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องค์ประกอบ ตัวแปร ผลการประเมิน 
แต่ยังไม่หลากหลาย 
-นักศึกษาร้อยละ 44.4 เห็นว่า อาจารย์ผู้สอนใช้เทคโนโลยีอย่างหลากหลายเพื่อช่วย
อ านวยความสะดวกในการสอน  

3.4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผ่านเกณฑ์ (ได้ 4.22 คะแนน จาก Scoring rubrics จ านวน 5 ระดับ) 
- นักศึกษาร้อยละ 55.6 เห็นว่า อาจารย์บรรยาย ถามผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้ซักถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างกว้างขวาง ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน 
และผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Blog, Webboard, Email, Social 
Network ต่างๆ เป็นต้น 

   

4. ผลผลิต 4.1ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าเรียนวิชา LSM 716 ผ่านเกณฑ์ นักศึกษาร้อยละ 55.6 เข้าห้องเรียนทุกคร้ัง  
 

4.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอน
วิชา LSM 716 

ผ่านเกณฑ์ ในภาพรวม คะแนนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการ
เรียนการสอนวิชา LSM 716 มีค่าเท่ากับ 4.28 (ระดับดี) 
- ด้านท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ด้านคุณลักษณะอาจารย์ 

( 4.75, SD = 0.41) รองลงมา คือ ด้านการวัดและประเมินผล (  4.33, 

SD = 0.55) ด้านการจัดการเรียนการสอน (  4.28, SD = 0.82) และ ด้านสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ ( 3.78, SD = 0.79) ตามล าดับ โดยคะแนนความพึง

พอใจในทุกด้านอยู่ในระดับดี 
4.3 เกรดของนักศึกษาในวิชา LSM 716 ภาคการศึกษาท่ี 
2/2554 

ผ่านเกณฑ์ เกรดเฉลี่ยในวิชา LSM 716 ส าหรับนักศึกษา จ านวน 11 คน เท่ากับ 
3.45 

 
จากตารางที่ 2 ตัวแปรที่ควรน ามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือด้านปัจจัยน าเข้าได้แก่คุณวุฒิของ

อาจารย์ผู้สอนประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้สอนความพร้อมของโครงการสอน แผนการสอน และเอกสาร
ประกอบการสอน และการจัดเตรียมส่ือที่ใช้ประกอบการสอน และ ด้านกระบวนการได้แก่ กิจกรรมการเรียนการ
สอน การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนส าหรับข้อเสนอแนะในการ
จัดการเรียนการสอนวิชา  LSM716 มีจ 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  

1. ด้านบริบท (Context)  
(1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสูตร พ.ศ. 2555)  

ควรบรรจุวิชา LSM 716 การจัดการและออกแบบระบบโลจิสติกส์ที่แข่งขันได้ในหลักสูตรและแผนการศึกษา 
โดยปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าในวิชานี้ 

(2) อาจารย์ผู้สอนควรทบทวนเนื้อหาของการจัดการโลจิสติกส์พื้นฐานให้นักศึกษาทราบก่อน เพื่อให้
ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน และเพื่อเป็นการปรับพื้นฐานของนักศึกษาให้อยู่ในระดับเดียวกัน 

2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input)  
 (1) การก าหนดจ านวนอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทและเอก ยังคงควรท าตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ จัดให้มีอาจารย์ผู้สอน 3 คนต่อ 1 วิชา โดยให้อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของวิชา  
 (2) การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 2 คน มาช่วยสอน ควรจบปริญญาเอกมาทางการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทานโดยตรง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะท าให้เนื้อหาวิชามีความแข็งแกร่งทางวิชาการมากขึ้น และ
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นักศึกษาได้เห็นตัวอย่างของการการจัดการและออกแบบระบบโลจิสติกส์ที่หลากหลายจากผู้เช่ียวชาญที่มี
ประสบการณ์ 
 (3) ควรส่งอาจารย์ประจ าวิชา ไปอบรมเพื่อให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเอง มีความรอบรู้ในความก้าวหน้า
ทางสถิติ เนื่องจากคุณวุฒิปริญญาเอกที่จบมาไม่ใช่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโดยตรง แต่เป็น
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น  
 (4) ควรมีการประชุมเพื่อวางแผนร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ประจ าวิชา เพื่อ
ก าหนดหัวข้อการสอน และวางแผนการใช้เอกสารประกอบการสอนร่วมกัน 
 (5) มหาวิทยาลัยควรพิจารณาจัดซ้ือโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็นให้กับนักศึกษาเพื่อน าไปใช้
ฝึกทดลองวิเคราะห์ และน ามาใช้ในงานวิทยานิพนธ์ต่อไป โดยเฉพาะโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์และเป็นความก้าวหน้า
ทางสถิติ เช่น LISREL, HLM เป็นต้น 
 (6) ควรส่งเสริมหรือบังคับให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยมีอยู่อย่างเต็มที่มากขึ้น 

(7) ควรพิจารณาจัดซื้อฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติให้มากขึ้น 
(8) ควรมกีารคัดเลือกนักศึกษาก่อนรับเข้ามาศึกษาในหลักสูตรเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพเพียงพอ

ในการเรียนระดับปริญญาเอก  
(9) ควรมีการเรียนเสริมพ้ืนฐานในวิชาที่เกี่ยวข้องก่อน เช่น คณิตศาสตร์ส าหรับการออกแบบระบบโลจิ

สติกส์ เพื่อให้นักศึกษาที่ไม่เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์มีความเข้าใจมากขึ้น รวมถึงเรียนเสริมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
การศึกษาเนื่องจากการเรียนในระดับปริญญาเอกเน้นการอ่านบทความวิชาการจากวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
เป็นหลัก 

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

ควรเปิดสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ต่อไป และควรก าหนดหน่วยกิตในวิชานี้เท่ากับจ านวน 3 หน่วยกิตเหมือนเดิม 
(2) ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และเน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนควรให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและทดลองออกแบบระบบโลจิสติกส์ในทุกหัวข้อที่สอน 
เพื่อจะได้น าไปใช้ได้จริงในงานวิทยานิพนธ์ต่อไป 

(3) ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอน จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตลอดจนควรให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและทดลองวิเคราะห์ข้อมูลในทุกหัวข้อที่สอน เพื่อจะได้น าไปใช้ได้จริงใน
งานวิทยานิพนธ์ต่อไป 

(4) แนะน าให้อาจารย์ผู้สอนแนะแนววิธีการประยุกต์ใช้ให้นักศึกษาเห็นภาพให้มากขึ้น 
4. ด้านผลผลิต (Output)  
(1) อาจารย์ผู้สอนอาจแนะน าให้นักศึกษาได้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น 

การเรียนผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆ (eLearning) หรือการศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านต ารา 
หนังสือ บทความต่างๆ 
 (2) ควรปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมินผลรายวิชาให้สอดคล้องกับแบบฟอร์มการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 
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 (3) ควรพิจารณาวิธิการเชิงคุณภาพมาใช้ในการเก็บข้อมูลความพึงพอใจ เช่น สุ่มนักศึกษามาสัมภาษณ์
เพื่อศึกษาความพึงพอใจ เป็นต้น 

(4) อาจารย์ผู้สอนควรแจ้ง อธิบาย และใช้วิธีการวัดและประเมินผลการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้
นักศึกษาทราบ เข้าใจ และยอมรับในวิธีการวัด ประเมิน และตัดเกรด ที่บริสุทธิ์และยุติธรรม 
 

6. อภิปรายผล  
การประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา LSM 716 โดยการประยุกต์ใช้โมเดล CIPP และโมเดล UFE 

ร่วมกัน ถือว่าเป็นการเลือกโมเดลมาใช้ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากครอบคลุมกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
(ก่อน ระหว่าง และหลังการสอน) ตลอดจนครบตามองค์ประกอบของการประเมินที่ดี โดยเฉพาะผลการประเมิน
จะท าให้ได้สารสนเทศที่ส าคัญที่น าไปสู่การตัดสินใจต่อไปในปีการศึกษา 2555 ส าหรับการอภิปรายผลสรุปได้
ดังนี้ 

(1) คุณวฒุขิองอาจารย์ผู้สอน  
การสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy: Ph.D.) จ าเป็นต้องมีอาจารย์ผู้สอนที่

จบในระดับปริญญาเอก โดยเฉพาะการสอนวิชา LSM 716 การจัดการและออกแบบระบบโลจิสติกส์ที่แข่งขันได้ 
ควรจะมีอาจารย์ผู้สอนที่จบปริญญาเอกมาทางด้านการจัดการและออกแบบระบบโลจิสติกส์โดยตรง จะท าให้องค์
ความรู้ (Body of knowledge) ที่สอนมีความเข้มข้น และนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และความแข็งแกร่ง
ทางวิชาการ แต่ในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เชิญมาสอนในวิชา LSM 716   จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ซ่ึงเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น  

(2) ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน  
อาจารย์ผู้สอนจ านวน 3 คน ที่ท าหน้าที่สอนวิชา LSM 716 ในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ส่วนใหญ่มี

ผลงานวิจัยที่ท าในหัวข้อที่เกี่ยวกับการจัดการและออกแบบระบบโลจิสติกส์โดยตรง อย่างไรก็ตาม นโยบายของ
มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ก าหนดให้การเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและเอก ควรจัดให้มีอาจารย์ผู้สอน 3 คน
ต่อ 1 วิชา เป็นส่ิงที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดของการสอนแบบทีม (Team teaching method) 
(Espinor, 2009; Anderson & Speck, 1998; ศรีวิไล พลมณี, 2542)  เพราะนักศึกษาเห็นว่าได้มีโอกาสเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญที่มาจากหน่วยงานต่างๆ  

(3) ความพร้อมของโครงการสอน แผนการสอน และเอกสารประกอบการสอน  
โครงการสอน แผนการสอน และเอกสารประกอบการสอน ท าโดยอาจารย์ผู้สอนคนเดียวซ่ึงเป็นอาจารย์

ที่รับผิดชอบหลักในวิชานี้  และเป็นผู้ เชิญอาจารย์อีก 2 ท่าน ซ่ึงเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเดียวกัน ใน
มหาวิทยาลัยเดียวกัน การประสานงานต่าง ๆ จึงไม่มีปัญหามากนัก 

 (4) การจัดเตรียมสื่อที่ใช้ประกอบการสอน  
ส่ือหลักที่ใช้ประกอบการสอน คอื PowerPoint ซ่ึงมีข้อดี คือ อาจารย์ไม่เสียเวลาไปกับการเตรียมข้อมูล

เพื่อสอนมาก และนักศึกษาเรียนรูไ้ด้อย่างรวดเร็ว แต่จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า ส่ืออื่นๆ เช่น ส่ือออนไลน์ 
อาจารย์ผู้สอนยังน ามาใช้น้อย ในปีการศึกษา 2555 ควรจะมีการกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนประยุกต์ใช ้ICT ใหเ้ปน็
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ประโยชน์ต่อการสอนมากขึ้น สอดคล้องกับอตัลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ระบุว่า “โดดเด่นด้านไอซีที 
(Outstanding in ICT)” 

 (5) กิจกรรมการเรียนการสอน  
  ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า อาจารยผู้สอนยังไม่ค่อยมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student-centerd approach) (เอียน สมิธ และอนงค์ 
วิเศษสุวรรรณ์, 2550; กฤษณา คิดดี, 2547) ซ่ึงการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นสาระส าคัญที่ระบุไว้
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) และสถานศึกษาทุกแห่ง ไม่ว่าจะ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวะ และอุดมศึกษา จะต้องยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ในวิชา 
LSM 716  อาจารย์ผู้สอนควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น และได้ทดลองออกแบบ
ระบบโลจิสติกส์ในทุกหัวข้อที่สอน โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ทดลองด้วยตนเอง จนสุดท้ายค้นพบ
องค์ความรู้ด้วยตนเอง 

(6) การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอน  
เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educaitonal technology) มีความจ าเป็น และมีความส าคัญยิ่งต่อการจัด

การศึกษาในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือการ (Information and communication 
technology: ICT) เพื่อการศึกษา มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ตามที่ระบุ ไว้ใน 
“แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือการ เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2554-2556” 
(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554) ดังนั้น การเรียนการ
สอนวิชา LSM 716  จ าเป็นต้องส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลากหลาย 
เช่น e-book, eLearning, social media (facebook, twitter ฯลฯ) เป็นต้น รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการสอน เช่น visualizer, research database, statistical package (SPSS, LISREL, HLM, Mplus, 
AMOS ฯลฯ) เป็นต้น 

 (7) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้ เรียน เป็นตัวแปรหนึ่งที่ส าคัญที่ ส่งผลท าให้การเรียนประสบ
ความส าเร็จ หรือล้มเหลว การสร้างบรรยากาศในการเรียนที่ดี หรือการที่ผู้สอนและผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction) ที่ดีต่อกัน จะช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ ที่เกิดจากการเรียนอย่างกระตือรือร้น (Active learning) 
และรู้ตัว (Self - awareness) (พรนภิส ดาราสว่าง, 2555) ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนวิชา LSM 716  ในปี
การศึกษา 2555 ควรส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามี
ปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น  
 การประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตของการจัดการเรียนการสอนวิชา LSM 716 
ท าให้ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555 โดยได้น าผลการประเมิน
ในครั้งนี้ไปวางแผนการด าเนินงานต่อไปในปีการศึกษา 2555 และมีการติดตามเพื่อน าผลมาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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7. ข้อเสนอแนะ  
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
(1) ผลการประเมินบรบิท ปจัจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตของการจัดการเรียนการสอนวิชา LSM 

716 ควรน าไปใช้ประกอบการจดัท าแผนการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในวิชา LSM 716  ใน
ครั้งต่อไป  
 (2) ควรแจ้งผลการประเมินและข้อเสนอแนะให้กับผู้รับผิดชอบได้รับทราบ (ในแต่ละด้าน และตัวแปร) 
และก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอ่ไป  
ควรท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เฉพาะในด้านปัจจัยน าเข้า และด้านกระบวนการ เนื่องจากเป็น

ด้านที่มีตัวแปรบางตัว ควรได้รับการพิจารณาน ามาพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ด้านปัจจัย
น าเข้า ประกอบด้วย คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน ความพร้อมของโครงการ
สอน แผนการสอน เอกสารประกอบการสอน และการจัดเตรียมส่ือที่ใช้ประกอบการสอน ด้านกระบวนการ 
ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน 
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การประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา BUS 704 
ทฤษฏีการจัดการการเงินและการบัญชีเชิงกลยุทธ์ช้ันสูงและแนวคิดเชิงปฏิบัติ 
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ADVANCED THEORY FINANCE AND ACCOUNTING STRATEGIC 
MANAGEMENT 

 
ดร. ปรางทิพย์ ยุวานนท์ 

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
Email: pepright@gmail.com 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ (1) เพื่อประเมินการจัดการเรียนการ
สอนวิชา BUS 704 ทฤษฏีการจัดการการเงินและการบัญชีเชิงกลยุทธ์ช้ันสูงและแนวคิดเชิงปฏิบัติ ภาคการศึกษาที่ 
2/2554 และ (2) เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชา BUS 704 ทฤษฏีการ
จัดการการเงินและการบัญชีเชิงกลยุทธ์ช้ันสูงและแนวคิดเชิงปฏิบัติ แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลในการประเมิน 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร และ (2) แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล โดยผู้ให้ข้อมูล
ทุกคนเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีจ านวน 20 ฉบับ โดยพิจารณาตามประเภทของแหล่งข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูลส าคัญใน
การประเมิน ประกอบด้วย (1) แบบบันทึกข้อมูล (2) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (3) แบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อมูล
นักศึกษา ความคิดเห็น และความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนวิชา BUS 704 ทฤษฏีการจัดการการเงินและ
การบัญชีเชิงกลยุทธ์ช้ันสูงและแนวคิดเชิงปฏิบัติ และ (4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน การวิจัย ใช้ระยะเวลา 
จ านวน 6 เดือน โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา และการจัดกลุ่ ม
ตามประเด็นที่ต้องการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 

1. การประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ของการจัดการเรียนการสอนวิชา BUS 704 
ทฤษฏีการจัดการการเงินและการบัญชีเชิงกลยุทธ์ช้ันสูงและแนวคิดเชิงปฏิบัติ ภาคการศึกษาที่ 2/2554 พบว่า ผ่าน
เกณฑ์ทุกตัวแปร ส าหรับตัวแปรที่ควรน ามาพิจารณาเป็นพิเศษเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ (1) ด้านปัจจัยน าเข้า 
ประกอบด้วย คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน ความพร้อมของโครงการสอน 
แผนการสอน เอกสารประกอบการสอน และการจัดเตรียมส่ือที่ใช้ประกอบการสอน และ (2) ด้านกระบวนการ 
ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนวิชา BUS 704 ทฤษฏีการจัดการการเงินและการบัญชีเชิงกล
ยุทธ์ช้ันสูงและแนวคิดเชิงปฏิบัติ มีจ านวน 15 ข้อ ได้แก่ ด้านบริบท จ านวน 3 ข้อ ด้านปัจจัยน าเข้า จ านวน 5 ข้อ 
ด้านกระบวนการ จ านวน 4 ข้อ และด้านผลผลิต จ านวน 3 ข้อ โดยข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินควรน าไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงในปีการศึกษา 2555 
 
ค าส าคัญ : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน, การจัดการการเงินและการบัญชีเชิงกลยุทธ์ 
 

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

“BUS 704 Advanced Theory of Finance and Accounting Strategic Management,” and 2) to suggest the 
development and improvement of teaching and learning in the subject BUS 704. The source of data and the key 
informants were divided into two categories; 1) documents and 2) persons selected by purposive selection 
technique. Four types of research instruments were included; (1) a data record, (2) an in-depth interview form, 
(3) a questionnaire, and (4) an observation form. This research was conducted within six months and the 
researcher himself collected data. The descriptive statistics for quantitative data used in this research 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 subject “BUS 
704 Advanced Theory of Finance and Accounting Strategic Management” in semester 2/2011 found that all the 
variables met the acceptable standard. The selected variables for better improvement consisted of  1) input 
factor; lecturers’ doctorates, lecturers’ teaching experiences, the readiness of course syllabus, teaching plan and 
teaching document, and teaching material preparation, and 2) 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 subject BUS 704 comprising (1) context 
factor; three suggestions, (2) input factor; five suggestions, (3) process factor; four suggestions, and (4) product 
factor; three suggestions. The evaluation information and those suggestions should be utilized for developing 
and improving this subject in the 2012 academic year. 
 
KEYWORDS: Evaluation Research, Finance and Accounting Strategic Management 
 

1. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาวิจัย  
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเปน็

ส าคัญ ซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
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ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและตามศักยภาพ และในมาตราที่ 24 กล่าวถึงการด าเนินการของสถานศึกษา
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ 4 ข้อคือ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของนักศึกษาโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ กระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ 3) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง และ 4) จัดการเรียนการสอนโดย
ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมที่ดีงามและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกรายวิชา  

รายวิชา BUS 704 ทฤษฏีการจัดการการเงินและการบัญชีเชิงกลยุทธ์ช้ันสูงและแนวคิดเชิงปฏิบัติ เป็น
วิชาที่อยู่ในหมวดวิชาบังคับของหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม มีวัตถุประสงค์ 5 ข้อ คือ 1) เพื่อให้นักศึกษาทราบแนวคิด ทฤษฏีทางการเงินและการบัญชีและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ 2) เพื่อให้ทราบแนวปฏิบัติ ที่ใช้ในการวางแผนการเงินการบัญชีและการควบคุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 3) เพื่อสามารถประเมินทรัพยากรทางการเงินและการบัญชี โดยวิธีการการจัดท างบประมาณและ
วางแผนทางการเงินและบัญชี 4) เพื่อสามารถวางแผนการใช้จ่าย การระดมทุน การเป็นเจ้าของกิจการและหุ้นส่วน 
และ 5) เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฏีการเงินและบัญชีส าหรับการตัดสินใจด้านการจัดการการเงินและการบัญชี 

การจัดการเรียนการสอนวิชา BUS 704 ซ่ึงเป็นการเรียนการสอนทฤษฏีการจัดการการเงินและการบัญชี
เชิงกลยุทธ์ช้ันสูงและแนวคิดเชิงปฏิบัติ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ใช้เทคนิควิธีการสอนแบบทีม (Team 
Teaching Method/Co Teaching) หรือการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Teaching) โดยก าหนดให้มีผู้สอนจ านวน 3 
คน สอนในหัวข้อที่ต่างกันตามที่ระบุไว้ในค าอธิบายรายวิชา โดยธรรมชาติของวิชา BUS 704 จะมีเนื้อหาที่
ค่อนข้างซับซ้อนและยากต่อการท าความเข้าใจ ดังนั้น ความแตกต่างระหว่างนักศึกษา เช่น พื้นความรู้เดิม หรือ
สาขาวิชาที่จบในระดับปริญญาโท เป็นต้น ก็อาจเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลท าให้การเรียนการสอนทฤษฏีการจัดการ
การเงินและการบัญชีเชิงกลยุทธ์ช้ันสูงและแนวคิดเชิงปฏิบัติ ไม่ได้คุณภาพอย่างที่ควรจะเป็น หรือปัญหาอื่นๆ 
เช่น เนื้อหาที่สอนไม่เหมาะสม (อุทุมพร จามรมาน, 2539)  

ทฤษฎีหรือโมเดลที่น ามาใช้ประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา BUS 704 ทฤษฏีการจัดการการเงิน
และการบัญชีเชิงกลยุทธ์ช้ันสูงและแนวคิดเชิงปฏิบัติ คือ โมเดล CIPP (Context-Input-Process-Product) หรือการ
ประเมินบริบท-ปัจจัยน าเข้า-กระบวนการ-ผลผลิต ที่เสนอโดย Stufflebeam (1971) เนื่องจากเป็นโมเดลที่ประเมิน
ได้ครอบคลุมกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ก่อน ระหว่าง และหลังการจัดการเรียนการสอน) และครอบคลุม
องค์ประกอบของการประเมินที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ การประเมินความก้าวหน้า (Formative 
Evaluation) และการประเมินสรุปรวม (Summative Evaluation) และเมื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนแล้ว
จ าเป็นต้องมีการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษาต่อไป ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของการประเมินแบบเน้นการใช้ประโยชน์ (Utilization-Focused 
Evaluation: UFE) ซ่ึงเสนอโดย Patton (1997)  

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะประเมินเพื่อตัดสินใจหรือเพื่อตัดสินคุณค่า (Value 
Judgment) ของการจัดการเรียนการสอนวิชา BUS 704 ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นและจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้นต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  (1) เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา BUS 704 ทฤษฏีการจัดการการเงินและการบัญชีเชิงกล
ยุทธ์ช้ันสูงและแนวคิดเชิงปฏิบัติ ภาคการศึกษาที่ 2/2554 
  (2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชา BUS 704 ทฤษฏีการจัดการ
การเงินและการบัญชีเชิงกลยุทธ์ช้ันสูงและแนวคิดเชิงปฏิบัติ 
 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
      การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมินโดยผสมผสานระหว่างโมเดล CIPP (Stufflebeam, 1971) และ

โมเดล UFE (Patton, 1997) ดังแสดงในแผนภาพที่ 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) โดยผสมผสานระหว่างโมเดล CIPP 

(Stufflebeam, 1971) และแนวคิดการประเมินแบบเน้นการใช้ประโยชน์ หรือ UFE (Patton, 1997) โดยใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลแบบผสมผสานระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ 

4.1  เป้าหมายของการประเมิน การวิจัยครั้งนี้มุ่งประเมินการเรียนการสอนวิชา BUS 704 ทฤษฏีการ
จัดการการเงินและการบัญชีเชิงกลยุทธ์ช้ันสูงและแนวคิดเชิงปฏิบัติ ภาคการศึกษาที่ 2/2554 

4.2  แหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูลในการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร 
ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  พ.ศ. 2554 โครงการสอนและแผนการสอนวิชา BUS 704 ภาคการศึกษา
ที่ 2/2554 และเอกสารประกอบการสอนวิชา BUS 704 และ 2) แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ได้แก่ คณบดีวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ จ านวน 1 คน ผู้อ านวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต จ านวน 1 คน อาจารย์
ผู้สอนวิชา BUS 704  ภาคการศึกษาที่ 2/2554 จ านวน 3 คน และนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา BUS 704  ภาค
การศึกษาที่ 2/2554 จ านวน 21 คน 

องค์ประกอบในการประเมิน การใช้ประโยชน ์

บริบท (C): ตัวแปร 3 ตัว 

 

กระบวนการ (P):  ตัวแปร 4 ตัว 

ผลผลิต (P):  ตัวแปร 3 ตัว 

ปัจจัยน าเข้า (I): ตัวแปร 5 ตัว 

 

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 

การวางแผนเกี่ยวกับหลักสูตร 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

การวางแผนการสอนในปี 2555 

การบริหารจดัการ 

 

ข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนวิชา BUS 704 
1.การปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา 
2.การบริหารจัดการ 
3.การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
4.การวางแผนการสอนในปี 2555 
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4.3 ขอบเขตของเนื้อหา มี 4 ประเด็น คือ บรบิท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ของการจดัการ
เรียนการสอนวิชา BUS 704 ทฤษฏีการจัดการการเงินและการบัญชีเชิงกลยุทธ์ช้ันสูงและแนวคิดเชิงปฏิบตัิ ที่เปิด
สอนในภาคการศึกษาที่ 2/2554     

4.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 6 เดือน (ระหว่างเดือนธันวาคม 2554-พฤษภาคม 2555) โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต และระยะที่ 2 การจัดท า
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชา BUS 704 ทฤษฏีการจัดการการเงินและการ
บัญชีเชิงกลยุทธ์ช้ันสูงและแนวคิดเชิงปฏิบัติ 

4.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและ โดยการใช้ แบบสัมภาษณ์และ แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน  เนื้อหา

ประกอบไปด้วย องค์ประกอบ  ตัวแปร4 ด้านได้แก่ บริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต 
4.6 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการประเมิน ส าหรับ

ข้อมูล ใชส้ถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี ่ร้อยละ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
และการจัดกลุ่มตามประเด็นที่ศึกษา (Qualitative Themes)  

 

5. สรุปผลการวิจัย  
การประเมินบริบทปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ของการจัดการเรียนการสอนวิชา BUS 704 

ภาคการศึกษาที่ 2/2554 พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกตัวแปร ประกอบด้วย ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ 
และด้านผลผลิต โดยตัวแปรที่ควรน ามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือด้านปัจจัยน าเข้า ได้แก่ คุณวุฒิของ
อาจารย์ผู้สอน ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน ความพร้อมของโครงการสอน แผนการสอน และเอกสาร
ประกอบการสอน และการจัดเตรียมส่ือที่ใช้ประกอบการสอน และ ด้านกระบวนการได้แก่ กิจกรรมการเรียนการ
สอน การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

ส าหรับข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนวิชา BUS 704 ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้าน
กระบวนการ และด้านผลผลิต สรุปได้ดังนี้  

1. ด้านบริบท (Context)  
(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต พ.ศ.2554 มีความเหมาะสมที่บรรจุบรรจุวิชา BUS 704 ใน

หลักสูตรและแผนการศึกษาต่อไป โดยปรับค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าของ
วิทยาการทางการเงินและการบัญชีเชิงกลยุทธ์ 

 (2) อาจารย์ผู้สอนควรศึกษา ทบทวนเนื้อหา ด้านแนวคิดทฤษฎีทางการเงินและการบัญชีเชิงกลยุทธ์ใน
ระดับพื้นฐานให้นักศึกษาก่อน เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน และเพื่อเป็นการปรับพื้นฐานของนักศึกษาให้อยู่
ในระดับเดียวกัน 
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2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input)  
    (1) การก าหนดจ านวนอาจารยผ์ู้สอนในระดับปริญญาเอก ยังคงควรท าตามนโยบายของมหาวิทยาลัยศรี
ปทุม คือ จัดให้มีอาจารย์ผู้สอน 3 คนต่อ 1 วิชา โดยให้อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของรายวิชา และเชิญผู้มี
ประสบการณ์จากภายนอกมาสอน อีกอย่างน้อย 2 ท่าน 
  (2) การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 2 คน มาช่วยสอน ควรจบปริญญาเอกในสาขาการเงิน
และการบัญชีที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารและจัดการเชิงกลยุทธ์  จะท าให้เนื้อหาวิชามีความแข็งแกร่งทาง
วิชาการมากขึ้นและสามารถสร้างแนวทางการปฏิบัติที่ไปพัฒนาเป็นงานวิจัยได้ 
  (3) ควรส่งอาจารย์ให้มีการพัฒนาตนเอง มีความรอบรู้ในความก้าวหน้าทางการเงินเชิงกลยุทธ์ 
และการบัญชีเชิงกลยุทธ์โดยตรงเนื่องจากเป็นการประยุกต์ทฤษฎีทางบริหารธุรกิจสู่งานวิจัยในระดับปริญญาเอก  
  (4) ควรมีการประชุมเพื่อวางแผนร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ประจ าวิชา เพื่อ
ก าหนดหัวข้อการสอน และวางแผนการใช้เอกสารประกอบการสอนร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

        (5) ควรมีการสอบคัดเลือกนักศึกษาก่อนรับเข้ามาศึกษาในหลักสูตรเพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีศักยภาพ
เพียงพอและลดปัญหาเรื่องความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการศึกษาระดับปริญญาเอก  

        (6) ควรมีการเรียนเสริมพื้นฐานในวิชาที่เกี่ยวข้องก่อน เช่น เพื่อให้นักศึกษาที่ไม่เช่ียวชาญด้าน
การเงินและการบัญชีเชิงกลยุทธ์มีความเข้าใจมากขึ้น รวมถึงเรียนเสริมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเนื่องจาก
การเรียนในระดับปริญญาเอกเน้นการอ่านบทความวิชาการจากวารสารวิชาการระดับนานาชาติเป็นหลัก 

3. ด้านกระบวนการ (Process)  
        (1) ในปีการศึกษา 2555 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ควรเปิดการเรียนการสอนในวันเสาร์

และวันอาทิตย์ต่อไป และควรก าหนดหน่วยกิตในวิชานี้เท่ากับจ านวน 3 หน่วยกิตเหมือนเดิม 
        (2) ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนจัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น และ

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนควรให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในทุกหัวข้อที่สอน เพื่อจะได้น าไปใช้ได้จริงในงาน
วิทยานิพนธ์ต่อไป 

4. ด้านผลผลิต (Output)  
(1) อาจารย์ผู้สอนอาจแนะน าให้นักศึกษาได้ไปศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

เช่น การเรียนผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆ (e-Learning) หรือการศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านต ารา 
หนังสือ บทความ การเข้าร่วมการประชุมวิชาการต่างๆ 

(2) ควรปรับปรุงแบบฟอร์มการประเมินผลรายวิชาให้สอดคล้องกับแบบฟอร์มการวิจั ยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน 

(3) ควรพิจารณาวิธีการเชิงคุณภาพมาใช้ในการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ผู้สอนเพื่อประกอบการวิจัยครั้งต่อไป 

(4) อาจารย์ผู้สอนควรแจ้ง อธิบาย และใช้วิธีการวัดและประเมินผลการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้
นักศึกษาทราบ เข้าใจ และยอมรับในวิธีการวัด ประเมิน และตัดเกรด ที่บริสุทธิ์และยุติธรรม 
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6. อภิปรายผล  
การประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา BUS 704โดยการประยุกต์ใช้โมเดล CIPP และโมเดล UFE 

ร่วมกัน ถือว่าเป็นการเลือกโมเดลมาใช้ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากครอบคลุมกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
(ก่อน ระหว่าง และหลังการสอน) ตลอดจนครบตามองค์ประกอบของการประเมินที่ดี โดยเฉพาะผลการประเมิน
จะท าให้ได้สารสนเทศที่ส าคัญที่น าไปสู่การตัดสินใจต่อไปในปีการศึกษา 2555 ส าหรับการอภิปรายผลสรุปได้
ดังนี้ 

(1) คุณวฒุขิองอาจารย์ผู้สอน  
การสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Business Administration) จ าเป็นต้องมี

อาจารย์ผู้สอนที่จบในระดับปริญญาเอก โดยเฉพาะการสอนวิชา BUS 704 ควรจะมีอาจารย์ผู้สอนที่จบปริญญาเอก
มาทางด้านการเงิน และการบัญชีที่สามารถประยุกต์แนวคิดไปในด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ได้โดยตรง จะท าให้
องค์ความรู้ (Body of Knowledge) ที่สอนมีความเข้มข้น และนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และความ
แข็งแกร่งทางวิชาการ  

(2) ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน  
อาจารย์ผู้สอนจ านวน 3 คน ที่ท าหน้าที่สอนวิชา BUS 704 ในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ส่วนใหญ่จบมา

เฉพาะด้านคือ การเงิน และการบัญชี ซ่ึงต้องมีเทคนิคในการบูรณาการทั้งสองศาสตร์เข้าด้วยกันให้สามารถ
ประยุกต์แนวคิดไปทางการจัดการเชิงกลยุทธ์อีกด้วย อย่างไรก็ตาม นโยบายของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ก าหนดให้
การเรียนการสอนในระดับปริญญาเอก จัดให้มีอาจารย์ผู้สอน 3 คนต่อ 1 วิชา เป็นสิ่งที่มีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับแนวคิดของการสอนแบบทีม (Team Teaching Method) (Espinor, 2009; Anderson & Speck, 1998; ศรีวิไล พล
มณี, 2542)  เพราะนักศึกษาเห็นว่าได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายจากผู้เช่ียวชาญ
ที่มาจากหน่วยงานต่างๆ  

(3) ความพร้อมของโครงการสอน แผนการสอน และเอกสารประกอบการสอน  
โครงการสอน แผนการสอน และเอกสารประกอบการสอน ท าโดยอาจารย์ผู้สอนซ่ึงเป็นอาจารย์ประจ า

เพียงคนเดียว ซ่ึงเป็นอาจารย์ที่รับผิดชอบหลักในวิชานี้ และเป็นผู้ เชิญอาจารย์อีก 2 ท่าน ซ่ึงเป็นอาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การประสานงานต่าง ๆ จึงไม่มีปัญหามากนัก 

(4) การจัดเตรียมสือ่ที่ใช้ประกอบการสอน  
ส่ือหลักที่ใช้ประกอบการสอน คือ PowerPoint ซ่ึงมีข้อดี คือ อาจารย์ไม่เสียเวลาไปกับการเตรียมข้อมูล

เพื่อสอนมาก และนักศึกษาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว แต่จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า ส่ืออื่นๆ เช่น ส่ือออนไลน์ 
อาจารย์ผู้สอนยังน ามาใช้น้อย ในปีการศึกษา 2555 ควรจะมีการกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนประยุกต์ใช้ ICT ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการสอนมากขึ้น สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ระบุว่า “โดดเด่นด้านไอซีที 
(Outstanding in ICT)”  

(5) กิจกรรมการเรียนการสอน  
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า อาจารย์ผู้สอนยังใช้วิธีการสอนแบบบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีกิจกรรม

การเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student-centerd 
Approach) (เอียน สมิธ และอนงค์ วิเศษสุวรรรณ์, 2550; กฤษณา คิดดี, 2547) ซ่ึงการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
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เป็นส าคัญ เป็นสาระส าคัญที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) 
และสถานศึกษาทุกแห่ง ไม่ว่าจะระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวะ และอุดมศึกษา จะต้องยึดเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ในวิชา BUS 704 อาจารย์ผู้สอนควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น
ในทุกหัวข้อที่สอน โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง จนสามารถน าไปพัฒนา
งานวิจัยให้ค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

(6) การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอน  
เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology) มีความจ าเป็น และมีความส าคัญยิ่งต่อการจัด

การศึกษาในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication 
Technology: ICT) เพื่อการศึกษา มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ตามที่ ระบุไว้ใน 
“แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือการ เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2554-2556” 
(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554) ดังนั้น การเรียนการ
สอนวิชา BUS 704 จ าเป็นต้องส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลากหลาย 
เช่น E-book,  E- Learning, Social Media (facebook, twitter ฯลฯ) เป็นต้น รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วย
อ านวยความสะดวกในการสอน เช่น Visualizer, Research Database, Statistical Package (SPSS, LISREL, HLM, 
Mplus, AMOS ฯลฯ) เป็นต้น 

(7) ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เป็นตัวแปรหนึ่งที่ส าคัญที่ส่งผลท าให้การเรียนประสบความส าเรจ็ 

หรือล้มเหลว การสร้างบรรยากาศในการเรียนที่ดี หรือการที่ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ที่ดีต่อ
กัน จะช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ ที่เกิดจากการเรียนอย่างกระตือรือร้น (Active Learning) และรู้ตัว (Self - 
Awareness) (พรนภิส ดาราสว่าง, 2555) ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนวิชา BUS 704 ในปีการศึกษา 2555 
ควรส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กัน
มากขึ้น  

การประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตของการจัดการเรียนการสอนวิชา BUS 704 ท า
ให้ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555 โดยได้น าผลการประเมินใน
ครั้งนี้ไปวางแผนการด าเนินงานต่อไปในปีการศึกษา 2555 และมีการติดตามเพื่อน าผลมาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 

7. ข้อเสนอแนะ  
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช ้ 
 (1) ผลการประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตของการจัดการเรียนการสอนวิชา 

BUS 704 ควรน าไปใช้ประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในวิชา 
BUS 704 ในครั้งต่อไป  

 (2) ควรแจ้งผลการประเมินและข้อเสนอแนะให้กับคณาจารย์และผู้รับผิดชอบได้รับทราบ (ในแต่
ละด้าน และตัวแปร) และก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ  
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7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอ่ไป  
ควรท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เฉพาะในด้านปัจจัยน าเข้า และด้านกระบวนการ เนื่องจากเป็น

ด้านที่มีตัวแปรบางตัว ควรได้รับการพิจารณาน ามาพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ด้านปัจจัย
น าเข้า ประกอบด้วย คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน ความพร้อมของโครงการ
สอน แผนการสอน และเอกสารประกอบการสอน และการจัดเตรียมส่ือที่ใช้ประกอบการสอน ด้านกระบวนการ 
ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation research) โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 2 ข้อ คือ (1) 

เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา ECN 520 เศรษฐศาสตร์การจัดการ ภาคการศึกษาที่ 2/2554 และ (2) 
เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชา ECN 520 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 

แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลในการประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร 
ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ. 2549 โครงการสอนและแผนการสอนวิชา วิชา ECN 520 
เศรษฐศาสตร์การจัดการภาคการศึกษาที่ 2/2554 และเอกสารประกอบการสอนวิชา ECN 520 เศรษฐศาสตร์การ
จัดการ และ (2) แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ได้แก่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ 
จ านวน 1 คน ผู้อ านวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต จ านวน 1 คน อาจารย์ผู้สอนวิชา ECN 520 
เศรษฐศาสตร์การจัดการภาคการศึกษาที่ 2/2554 จ านวน 1 คน และนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา ECN 520 
เศรษฐศาสตร์การจัดการภาคการศึกษาที่ 2/2554 จ านวน 25 คน โดยผู้ให้ข้อมูลทุกคนเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informant) ที่ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)  

 
1. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาวิจัย 
 รายวิชา ECN 520 เศรษฐศาสตร์การจัดการ เป็นวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาบังคับของหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจไปใช้ให้เหมาะสม โดย
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ตามที่ระบุไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตร 
  การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ECN 520  เศรษฐศาสตร์การจัดการ ในปัจจุบันและที่ผ่านมาในภาค
การศึกษาที่ 2/2553 ใช้เทคนิควิธีการสอนแบบทีม (Team teaching method/Co teaching) (Espinor, 2009; 
Anderson & Speck, 1998) หรือการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative teaching) (Bauwens & Hourcade, 1995) โดย
ก าหนดให้มีผู้สอนจ านวน 2 คน สอนในหัวข้อที่ต่างกันตามที่ระบุไว้ในค าอธิบายรายวิชา แต่ลักษณะของการ
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สอนในรายวิชา ECN 520  เศรษฐศาสตร์การจัดการ ที่ผ่านมาเป็นแบบไม่มีผู้น าทีม (Associate type) ซ่ึงผู้สอนแต่
ละท่านจะวางแผน ก าหนดกิจกรรม และใช้เทคนิคการสอนที่ต่างกันหลายรูปแบบ  
  การสอนแบบทีมในรายวิชา ECN 520  เศรษฐศาสตร์การจัดการ อาจมีข้อดีหลายประการ เช่น ผู้สอน
แต่ละคนได้แสดงความสามารถในการสอนอย่างเต็มที่ หรือผู้เรียนได้รู้จักและได้เรียนรู้กับผู้สอนหลายแบบท าให้
ไม่เบื่อหน่าย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ECN 520  เศรษฐศาสตร์การจัดการ ซ่ึง
เป็นการสอนแบบทีมที่ไม่มีผู้น าทีม ก็อาจจะน ามาสู่ปัญหาหรืออุปสรรคที่ไม่คาดหวัง เช่น ผู้สอนไม่ได้วางแผน
ร่วมกันในการสอนซ่ึงอาจท าให้คุณภาพในการสอนลดลง เสียเวลาในการเตรียมการสอนมากเนื่องจากต้อง
ก าหนดหัวข้อร่วมกัน ความไม่เข้าใจเรื่องรูปแบบการท างานเป็นทีมของผู้สอนบางท่าน การเตรียมส่ือการสอนให้
มีจ านวนมากพอ เป็นต้น 
 นอกจากประเด็นเรื่องการสอนแบบทีมแล้ว ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ECN 520  
เศรษฐศาสตร์การจัดการ  ซ่ึงเป็นการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยธรรมชาติของวิชา 
รายวิชา ECN 520  เศรษฐศาสตร์การจัดการ  จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและยากต่อการท าความเข้าใจ ดังนั้น 
ความแตกต่างระหว่างนักศึกษา เช่น พื้นความรู้เดิม หรือสาขาวิชาที่จบในระดับปริญญาตรี  เป็นต้น ก็อาจเป็นอีก
ปัจจัยที่ส่งผลท าให้การเรียนการสอนไม่ได้คุณภาพอย่างที่ควรจะเป็น  หรือปัญหาอื่นๆ เช่น เนื้อหาที่สอนไม่
เหมาะสม (อุทุมพร จามรมาน, 2539) การสอนสูตรที่ยุ่งยากซับซ้อน  หรือการสอนที่ไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(Student-centered approach) ท าให้การสอนขาดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ นอกจากนี้ และจากผลการ
สัมภาษณ์นักศึกษาที่เคยเรียนรายวิชา ECN 520  เศรษฐศาสตร์การจัดการ  มาก่อนในภาคการศึกษาที่ 2/2553 
พบว่า หลายคนยังไม่เข้าใจ  
 จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะในระดับปริญญาโท มีส่ิงที่ต้อง
พิจารณาหลายประการ เช่น การจัดผู้สอน การก าหนดหัวข้อตามค าอธิบายรายวิชา การจัดเตรียมเนื้อหาให้
เหมาะสมกับผู้เรียนที่ไม่ใช่วิชาเอก การใช้เทคโนโลยีและส่ือประกอบการสอน การเลือกกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เหมาะสม การวัดและประเมินผลผู้เรียน เป็นต้น  
 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะประเมินเพื่อตัดสินใจหรือเพื่อตัดสินคุณค่า (Value 
judgment) ของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ECN 520 เศรษฐศาสตร์การจัดการ ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นและจะท าให้
ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้นต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ECN 520 เศรษฐศาสตร์การจัดการ ภาคการศึกษาที่ 
2/2554 

(2) เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ECN 520 
เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) โดยผสมผสานระหว่างโมเดล CIPP 
(Stufflebeam, 1971) และแนวคิดของการประเมินแบบเน้นการใช้ประโยชน์ (Utilization-Focused Evaluation: 
UFE) (Patton, 1997) ส าหรับกรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงในแผนภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1 แบบแผนการวิจัย (Research design) 

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) โดยผสมผสานระหว่างโมเดล CIPP 
(Stufflebeam, 1971) และแนวคิดการประเมินแบบเน้นการใช้ประโยชน์ หรือ UFE (Patton, 1997) โดยใช้วิธีการ
เก็บข้อมูลแบบผสมผสานระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ เนื่องแหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูลในการ
ประเมินมาจาก 2 แหล่ง คือ (1) แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร และ (2) แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล  

4.1.1 เป้าหมายของการประเมิน 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งประเมินการเรียนการสอนวิชา ECN 520 เศรษฐศาสตร์การจัดการ ภาคการศึกษาที่ 

2/2554 ใน 4 ประเด็น คือ บริบท (Context) ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product) 
4.1.2 แหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลในการประเมิน 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต พ.ศ. 2549 โครงการสอนและแผนการสอนวิชา ECN 520 เศรษฐศาสตร์การจัดการภาคการศึกษาที่ 
2/2554 และเอกสารประกอบการสอนวิชา ECN 520 เศรษฐศาสตร์การจัดการและ (2) แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล 
ได้แก่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ จ านวน 1 คน ผู้อ านวยการหลักสูตร
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต จ านวน 1 คน อาจารย์ผู้สอนวิชา ECN 520 เศรษฐศาสตร์การจัดการภาคการศึกษาที่ 
2/2554 จ านวน 1 คน และนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา ECN 520 เศรษฐศาสตร์การจัดการภาคการศึกษาที่ 
2/2554 จ านวน 25 คน 

องค์ประกอบในการประเมิน การใช้ประโยชน ์

บริบท (C): ตัวแปร 3 ตัว 
 

กระบวนการ (P):  ตัวแปร 4 ตัว 

ผลผลิต (P):  ตัวแปร 3 ตัว 

ปัจจัยน าเข้า (I): ตัวแปร 5 ตัว 
 

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 

การวางแผนเกี่ยวกับหลักสูตร 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

การวางแผนการสอนในปี 2555 

การบริหารจัดการ 
 

ข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนวิชา ECN 520 
1.การปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา 
2.การบริหารจัดการ 
3.การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
4.การวางแผนการสอนในปี 2555 
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4.2 การออกแบบการเลือกตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย (Sampling design) 
เนื่องจากเป็นการวิจัยเชิงประเมิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจึงแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) เอกสารที่

เป็นแหล่งข้อมูลในการประเมิน และ (2) ผู้ให้ข้อมูลในการประเมิน ส าหรับวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เนื่องจากจ านวนเอกสารที่เกี่ยวข้องและผู้ให้ข้อมูลในการประเมินมี
จ านวนไม่มาก ประกอบด้วย  

   (1) เอกสารที่เป็นแหล่งข้อมูลในการประเมิน ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตพ.ศ. 2549 
โครงการสอนและแผนการสอนวิชา ECN 520 เศรษฐศาสตร์การจัดการภาคการศึกษาที่ 2/2554 และเอกสาร
ประกอบการสอนวิชา ECN 520 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 

 (2) ผู้ให้ข้อมูลในการประเมิน ได้แก่ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ 
จ านวน 1 คน ผู้อ านวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต จ านวน 1 คน อาจารย์ผู้สอนวิชา ECN 520 
เศรษฐศาสตร์การจัดการภาคการศึกษาที่ 2/2554 จ านวน 1 คน และนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา ECN 520 
เศรษฐศาสตร์การจัดการภาคการศึกษาที่ 2/2554 จ านวน 25 คน โดยผู้ให้ข้อมูลทุกคนเป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
informant) 

 
4.3 การออกแบบการวัด (Measurement design) 

  4.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
            มีจ านวน 4 ฉบับ โดยพิจารณาตามประเภทของแหล่งข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการประเมิน 
ประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูล (ผู้วิจัย) 2) แบบสัมภาษณ์ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้าน
การจัดการ, ผู้อ านวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ,อาจารย์ผู้สอน) 3) แบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อมูล
นักศึกษา ความคิดเห็น และความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนวิชา  ECN 520 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
(นักศึกษา) และ 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน (อาจารย์ผู้สอน) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ใช้
การวัดความตรงเชิงผิว (Face validity) ซ่ึงเป็นการตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) 
ส่วนความเที่ยงด้านความสอดคล้องภายใน (Internal consistency rreliability) ไม่ได้ตรวจสอบเนื่องจากผู้ให้ข้อมูล
ในการประเมินมีจ านวนน้อย แต่ได้มีการน าเครื่องมือวิจัย (แบบสอบถาม) ไปทดลองใช้กับนักศึกษาระดับปริญญา
โทจ านวน 3 คน  
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ตารางท่ี 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจ าแนกตามองค์ประกอบ ตัวแปร และผู้ให้ข้อมูลในการประเมนิ 
องค์ประกอบ ตัวแปร แหลง่ข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล เครือ่งมือวิจัย เกณฑ์ประเมิน 

1. บริบท 1.1 ความต้องการจ าเป็นในการเรียน
วิชา ECN 520 เศรษฐศาสตร์การ
จัดการ 
ในการศึกษาระดับปริญญาโท 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้าน
การจัดการ , ผู้อ านวยการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิต 

แบบสัมภาษณ์ มีมติเป็นเอกฉันท์  
(น าเสนอข้อมูลในเชิงคุณภาพ)  

1.2 ค าอธิบายรายวิชา ECN 520 
เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
 

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

1.3 ความรู้พ้ืนฐานด้านเศรษฐศาสตร์
ของผู้เรียน 

นักศึกษา แบบสอบถาม   80% เคยเรียนวิชาสถิติพ้ืนฐาน 

     

2. ปัจจัยน าเข้า 2.1 จ านวนอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา 
ECN 520 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 

โครงการสอน แบบบันทึกข้อมูล 1 คน    = ไม่เหมาะสม 
2-3 คน = เหมาะสม 
4 คนขึ้นไป=ไม่เหมาะสม (มาก
เกินไป) 

2.2 คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน โครงการสอน แบบบันทึกข้อมูล 100% จบตรงสาขา/เกี่ยวข้อง 
2.3 ประสบการณ์การสอนของ
อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน แบบบันทึกข้อมูล 100% เคยสอนเศรษฐศาสตมาแล้ว 1 
ภาคการศึกษา 

2.4 ความพร้อมของโครงการสอน  
แ ผ น ก า ร ส อ น  แ ล ะ เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอน 

โครงการสอน,  
แผนการสอน, 
เอกสารประกอบการสอน 

แบบบันทึกข้อมูล โครงการสอน 
3=โครงการสอนมีความสมบูรณ์ 
2=โครงการสอนไม่สมบูรณ์  
1=ไม่มีโครงการสอน 
แผนการสอน 
3=แผนการสอนมีความสมบูรณ์ 
2=แผนการสอนไม่สมบูรณ์  
1=ไม่มีแผนการสอน 
เอกสารประกอบการสอน 
3=เอกสารประกอบการสอนมีความ
สมบูรณ์ 
2=เอกสารประกอบการสอนไม่
สมบูรณ์  
1=ไม่มีเอกสารประกอบการสอน 

2.5 การจัดเตรียมสื่อที่ใช้ประกอบการ
สอน 

แผนการสอน,  
สื่อการสอน 

แบบบันทึกข้อมูล 3=มีสื่อการสอนครบทุกหัวข้อท่ีสอน 
2=มีสื่อการสอนเฉพาะบางหัวข้อที่
สอน 
1=ไม่มีสื่อการสอน 

     

3. กระบวนการ 3.1 วันและช่วงเวลาในการจัดการ
เรียน 

นักศึกษา แบบสอบถาม 3=วันและช่วงเวลาเหมาะสม 
2=วัน/ช่วงเวลาไม่เหมาะสม 
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องค์ประกอบ ตัวแปร แหลง่ข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล เครือ่งมือวิจัย เกณฑ์ประเมิน 
การสอนวิชา ECN 520 เศรษฐศาสตร์
การจัดการ 

1=วันและช่วงเวลาไม่เหมาะสม 

3.2 กิจกรรมการเรียนการสอน นักศึกษา แบบสอบถาม 4=กิ จ ก รรมมี ค ว ามหล ากหล า ย 
น่ า ส น ใ จ  แ ล ะ ส าม า ร ถ น า ไ ป
ประยุกต์ใช้ได้จริง 
3=กิ จ ก รรมมี ค ว ามหล ากหล า ย 
น่าสนใจ แต่ยังไม่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง 
2=กิจกรรมไม่ค่อยหลากหลาย ไม่
น่าสนใจ แต่สามารถน าไปประยุกต
ใช้ได้บ้าง 
1=กิ จ ก ร รม ไม่ ห ล ากหล า ย  ไ ม่
น่ าสนใจ  และไม่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

3.3 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยในการ
สอน 

นักศึกษา แบบสอบถาม 3=ใช้เทคโนโลยีอย่างหลากหลายเพ่ือ
ช่ ว ย ในก ารสอน  เ ช่ น  Projector, 
facebook, research database, 
statistical package ฯลฯ 
2=ใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยในการสอน
บ้าง แต่ยังไม่หลากหลาย 
1=ไม่ใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยในการ
สอนเลย 

3.4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน 

นักศึกษา แบบสอบถาม  3.51 จากมาตรประมาณค่า 5 
ระดับ 

     

4. ผลผลิต 4.1ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าเรียนวิชา 
ECN 520 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 

อาจารย์ผู้สอน แบบบันทึกข้อมูล   80% ของเวลาเรียนทั้งหมด (ครั้ง
ที่ 1-14) 

4.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อการเรียนการสอนวิชา ECN 520 
เศรษฐศาสตร์การจัดการ 

นักศึกษา แบบสอบถาม  3.51 จากมาตรประมาณค่า 5 
ระดับ 

4.3 เกรดของนักศึกษาในวิชา ECN 
520 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 
ภาคการศึกษาที่ 2/2554 

อาจารย์ผู้สอน แบบบันทึกข้อมูล  A- (หรือ 3.70)   

 
  4.3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการประเมิน 
โดยใช้เครื่องมือวิจัยจ านวน 4 ฉบับที่สร้างขึ้น 
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  4.3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการจัดกลุ่ม
ตามประเด็นที่ต้องการศึกษา (Qualitative themes) 

  
5. สรุปผลการวิจัย 
 เป็นการสรุปผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 ข้อ ดังนี้ 

 1. การประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ของการจัดการเรียนการสอนวิชา ECN 
520 เศรษฐศาสตร์การจัดการภาคการศึกษาที่ 2/2554 พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกตัวแปร รวมจ านวน 15 ตัวแปร 
ประกอบด้วย ด้านบริบท จ านวน 3 ตัวแปร ด้านปัจจัยน าเข้า จ านวน 5 ตัวแปร ด้านกระบวนการ จ านวน 4 ตัวแปร 
และด้านผลผลิต จ านวน 3 ตัวแปร ส าหรับด้านและตัวแปรที่ควรน ามาพิจารณาเป็นพิเศษเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
มีจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านปัจจัยน าเข้า และ (2) ด้านกระบวนการ ส าหรับด้านปัจจัยน าเข้า มี 4 ตัวแปร ได้แก่ 
(1) คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน (2) ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน (3) ความพร้อมของโครงการสอน 
แผนการสอน และเอกสารประกอบการสอน และ (4) การจัดเตรียมส่ือที่ใช้ประกอบการสอน ส่วนด้านด้าน
กระบวนการ มี 3 ตัวแปร ได้แก่ (1) กิจกรรมการเรียนการสอน (2) การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอน และ (3) 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ส่วนด้านบริบทและด้านผลผลิต ผ่านเกณฑ์ทุกตัวแปร และไม่มีตัวแปรใดที่
ต้องได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชา วิชา ECN 520 เศรษฐศาสตร์
การจัดการสรุปได้ดังนี้ 

2.1 ด้านบริบท (Context) 
 (1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ควรบรรจุวิชาวิชา ECN 

520 เศรษฐศาสตร์การจัดการไว้ในหลักสูตรและแผนการศึกษา  
 (2) ควรปรับค าอธิบายรายวิชา ECN 520 เศรษฐศาสตร์การจัดการในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555 ให้ทันสมัย ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทั้งเชิงจุลภาคและมหภาค 
 (3) อาจารย์ผู้สอนควรทบทวนเนื้อหาเศรษฐศาสตร์ทั่วไปให้นักศึกษาก่อน เพื่อปรับพื้นฐาน

ของนักศึกษาให้อยู่ในระดับเดียวกัน 
2.2 ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 

  (1) การก าหนดจ านวนอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทและเอก ยังคงควรท าตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ จัดให้มีอาจารย์ผู้สอน 3 คนต่อ 1 วิชา 

 (2) การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 2 คน มาช่วยสอน ควรจบปริญญาเอกมาทาง 
เศรษฐศาสตร์โดยตรง จะท าให้เนื้อหาวิชามีความแข็งแกร่งทางวิชาการมากขึ้น และนักศึกษาได้เห็นตัวอย่างของ
การวิเคราะห์เศรษฐกิจที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้าน เศรษฐศาสตร์การจัดการ 

  (3) ควรส่งเสริมอาจารย์ประจ าในสามารถสอนวิชาทางด้านให้เพิ่มขึ้นวิชา 
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(4) ควรมีการประชุมเพื่อวางแผนร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ผู้สอนทุก
ท่าน เพื่อก าหนดหัวข้อการสอน และวางแผนการใช้เอกสารประกอบการสอนร่วมกัน   

2.3 ด้านกระบวนการ (Process) 
 (1) ในปีการศึกษา 2555 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการศึกษาควรเปิดสอนในวันภาค

ปกติต่อไป และควรก าหนดหน่วยกิตในวิชา ECN 520 เศรษฐศาสตร์การจัดการ เท่ากับจ านวน 3 หน่วยกิต
เหมือนเดิม 

 (2) ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนทั้ง 3 คน จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนควรให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและทดลองวิเคราะห์ข้อมูลในทุกหัวข้อที่
สอน เพื่อจะได้น าไปใช้ได้จริงในงานวิทยานิพนธ์ต่อไป 

 (3) ควรส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนใช้เทคโนโลยีอย่างหลากหลายเพื่อช่วยอ านวย
ความสะดวกในการสอน โดยเฉพาะ ICT เช่น Projector, research database, statistical package, e-book, 
eLearning ฯลฯ และส่ือสังคม (Socia media) ต่างๆ เช่น facebook, twitter, blog ฯลฯ 

 (4) ควรส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
มีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กันมากขึ้น  

2.4 ด้านผลผลิต (Output) 
 (1) ควรแนะน าให้นักศึกษาได้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การ

เรียนผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆ (eLearning) หรือการศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านต ารา หนังสือ 
บทความต่างๆ 

(2) ควรมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา วิชา 
ECN 520 เศรษฐศาสตร์การจัดการ ในทุกภาคการศึกษา เพื่อให้ทราบ Feedback และควรพิจารณาวิธิการเชิง
คุณภาพมาใช้ในการเก็บข้อมูลความพึงพอใจ เช่น สุ่มนักศึกษามาสัมภาษณ์เพื่อศึกษาความพึงพอใจ เป็นต้น 

 (3) อาจารย์ผู้สอนควรแจ้ง อธิบาย และใช้วิธีการวัดและประเมินผลการสอนที่หลากหลาย 
เพื่อให้นักศึกษาทราบ เข้าใจ และยอมรับในวิธีการวัดและประเมินผลที่น ามาใช้ ตลอดจนวิธีการตัดเกรดที่บริสุทธ์ิ
และยุติธรรม 

 
6. อภิปรายผล  

เป็นการอภิปรายผลตามข้อค้นพบจากการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ขอ้ ดังนี้ 
1. การประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา ECN 520 เศรษฐศาสตร์การจัดการโดยการประยุกต์ใช้

โมเดล CIPP (Stufflebeam, 1971) และโมเดล UFE (Patton, 1997) ร่วมกัน ถือว่าเป็นการเลือกโมเดลมาใช้ได้อย่าง
เหมาะสม เนื่องจากครอบคลุมกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ก่อน ระหว่าง และหลังการสอน) ตลอดจนครบ
ตามองค์ประกอบของการประเมินที่ดี คือ มีการประเมินความก้าวหน้า (Formative evaluation) และการประเมิน
สรุปรวม (Summative evaluation) โดยเฉพาะผลการประเมินจะท าให้ได้สารสนเทศที่ส าคัญที่น าไปสู่การ
ตัดสินใจต่อไปในปีการศึกษา 2555 (สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2544; เยาวดี ราชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2544) แม้ว่าผลการ
ประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ของการจัดการเรียนการสอนวิชา ECN 520 เศรษฐศาสตร์
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การจัดการ จะผ่านเกณฑ์ในทุกตัวแปร (15 ตัวแปร) แต่ก็พบว่า บางด้านไม่จ าเป็นต้องน าตัวแปรมาพิจารณาเป็น
พิเศษ เนื่องจากผลการด าเนินงานดีอยู่แล้ว ได้แก่ ด้านบริบท และด้านผลผลิต ส่วนด้วนที่ควรน าตัวแปรน ามา
พิจารณาเป็นพิเศษเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น มีจ านวน 2 ด้าน คือ ด้านปัจจัยน าเข้า และด้านกระบวนการ  

ส าหรับด้านปัจจัยน าเข้า มี 4 ตัวแปร ได้แก่  
(1) คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน  
การสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ าเป็นต้องมีอาจารย์ผู้สอนที่จบในระดับปริญญาเอก 

หรือคุณวุฒิต าแหน่งทางวิชาการ โดยเฉพาะการสอนวิชา เศรษฐศาสตร์การจัดการควรจะมีอาจารย์ผู้สอนที่จบ
ปริญญาเอก หรือคุณวุฒิต าแหน่งทางวิชาการ ทางด้านเศรษฐศาสตร์โดยตรง จะท าให้องค์ความรู้ (Body of 
knowledge) ที่สอนมีความเข้มข้น และนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และความแข็งแกร่งทางวิชาการ แต่ใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2554 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เชิญมาสอนในวิชา ECN 520 เศรษฐศาสตร์การจัดการ จ านวน 3 
คน  

(2) ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน  
อาจารย์ผู้สอนจ านวน 3 คน ที่ท าหน้าที่สอน ECN 520 เศรษฐศาสตร์การจัดการ ในภาคการศึกษาที่ 

2/2554 ส่วนใหญ่มีผลงานวิจัยที่ท าในหัวข้อที่เกี่ยวกับการศึกษา ดังนั้น การน าตัวอย่างข้อมูลและกรณีศึกษามาให้
นักศึกษาได้เรียนรู้และทดลองวิเคราะห์ จึงยังมีสอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาอย่างมาก  

อย่างไรก็ตาม นโยบายของมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ก าหนดให้การเรียนการสอนในระดับปริญญาโท 
ควรจัดให้มีอาจารย์ผู้สอน 3 คนต่อ 1 วิชา เป็นส่ิงที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดของการสอนแบบทีม 
(Team teaching method) (Espinor, 2009; Anderson & Speck, 1998; ศรีวิไล พลมณี, 2542) เพราะนักศึกษาเห็นว่า
ได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญที่มาจากหน่วยงานต่างๆ  

(3) ความพร้อมของโครงการสอน แผนการสอน และเอกสารประกอบการสอน  
โครงการสอน แผนการสอน และเอกสารประกอบการสอน มีความพร้อมอยู่ในระดับที่สมบูรณ์ แต่

ผู้จัดท ายังเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าของวิชาเพียงคนเดียว โดยที่อาจารย์ผู้สอน จ านวน 3 คนไม่มี
การประชุม และวางแผนร่วมกัน ท าให้การเรียนการสอนในบางหัวข้อ นักศึกษาไม่สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า อาจารย์ผู้สอนบางท่านยังสอนโดยใช้เวลาส่วนมากไปกับสถิติพื้นฐาน ท า
ให้นักศึกษาขาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้ความก้าวหน้าของสถิติที่งานวิจัยในปัจจุบันนิยมใช้   

(4) การจัดเตรียมส่ือที่ใช้ประกอบการสอน  
ส่ือหลักที่ใช้ประกอบการสอน คือ PowerPoint ซ่ึงมีข้อดี คือ อาจารย์ไม่เสียเวลาไปกับการเตรียม

ข้อมูลเพื่อสอนมาก และนักศึกษาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว แต่จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า ส่ืออื่นๆ เช่น ส่ือ
ออนไลน์ โปรแกรมที่ทันสมัยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ เป็นต้น  อาจารย์ผู้สอนยังน ามาใช้น้อย ในปี
การศึกษา 2555 ควรจะมีการกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนประยุกต์ใช้ ICT ให้เป็นประโยชน์ต่อการสอนมากขึ้น 
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ระบุว่า “โดดเด่นด้านไอซีที (Outstanding in ICT)” 
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ส าหรับด้านกระบวนการ มี 3 ตัวแปร ได้แก่  
(1) กิจกรรมการเรียนการสอน  

 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า อาจารยผู้สอนยังไม่ค่อยมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student-centerd approach) (เอียน สมิธ และอนงค์ 
วิเศษสุวรรรณ์, 2550; กฤษณา คิดดี, 2547) ซ่ึงการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นสาระส าคัญที่ระบุไว้
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) และสถานศึกษาทุกแห่ง ไม่ว่าจะ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวะ และอุดมศึกษา จะต้องยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ในวิชา 
ED712 อาจารย์ผู้สอนควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น และได้ทดลองวิเคราะห์ข้อมูล
ในทุกหัวข้อที่สอน โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ทดลองด้วยตนเอง จนสุดท้ายค้นพบองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง 

(2) การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอน  
เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educaitonal technology) มีความจ าเป็น และมีความส าคัญยิ่งต่อการจัด

การศึกษาในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือการ (Information and communication 
technology: ICT) เพื่อการศึกษา มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ตามที่ระบุไว้ใน 
“แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือการ เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556” 
(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554) ดังนั้น การเรียนการ
สอน ECN 520 เศรษฐศาสตร์การจัดการ จ าเป็นต้องส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างหลากหลาย เช่น e-book, eLearning, socia media (facebook, twitter ฯลฯ) เป็นต้น รวมไปถึง
เทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการสอน เช่น visualizer, research database, statistical package 
(SPSS, LISREL, HLM, Mplus, AMOS ฯลฯ) เป็นต้น 

(3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เป็นตัวแปรหนึ่งที่ส าคัญที่ส่งผลท าให้การเรียนประสบ

ความส าเร็จ หรือล้มเหลว การสร้างบรรยากาศในการเรียนที่ดี หรือการที่ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction) ที่ดีต่อกัน จะช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ ที่เกิดจากการเรียนอย่างกระตือรือร้น (Active learning) 
และรู้ตัว (Self - awareness) (พรนภิส ดาราสว่าง, 2555) ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอน ECN 520 
เศรษฐศาสตร์การจัดการ ในปีการศึกษา 2555 ควรส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน โดย
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามีปฏิสัมพันธก์ันมากขึ้น  

2. การประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตของการจัดการเรียนการสอน ECN 520 
เศรษฐศาสตร์การจัดการ ท าให้ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555 
ส าหรับข้อเสนอแนะจ านวน 15 ข้อ ได้แก่ ด้านบริบท จ านวน 3 ข้อ ด้านปัจจัยน าเข้า จ านวน 5 ข้อ ด้าน
กระบวนการ จ านวน 4 ข้อ และด้านผลผลิต จ านวน 3 ข้อ จะส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ 
(Stakeholders) ได้แก่ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ผู้อ านวยการและผู้บริหารในหลักสูตร
บริหารธุรกิจ ได้น าผลการประเมินในครั้งนี้ไปวางแผนการด าเนินงานต่อไปในปีการศึกษา 2555 และมีการติดตาม
เพื่อน าผลมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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7. ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

 (1) ผลการประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตของการจัดการเรียนการสอน ECN 
520 เศรษฐศาสตร์การจัดการ ควรน าไปใช้ประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ใน ECN 520 เศรษฐศาสตร์การจัดการ ในปีการศึกษา 2555 ต่อไป  

  (2) ควรแจ้งผลการประเมินและข้อเสนอแนะให้กับผู้รับผิดชอบได้รับทราบ (ในแต่ละด้าน และตัว
แปร) และก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 (1) ควรท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เฉพาะในด้านปัจจัยน าเข้า และด้านกระบวนการ 

เนื่องจากเป็นด้านที่มีตัวแปรบางตัว ควรได้รับการพิจารณาน ามาพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ 
ด้านปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน ความพร้อมของ
โครงการสอน แผนการสอน และเอกสารประกอบการสอน และการจัดเตรียมส่ือที่ใช้ประกอบการสอน ด้าน
กระบวนการ ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอน และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

 (2) ในการพัฒนาหัวข้อวิจัยในครั้งต่อไปส าหรับ ECN 520 เศรษฐศาสตร์การจัดการ ไม่ควรก าหนด
หัวข้อวิจัยในลักษณะการส ารวจสภาพหรือปัญหา แต่ควรระบุปัญหาให้ชัดเจน และหาวิธีการแก้ไขปัญหา ดังนั้น 
งานวิจัยที่แนะน าให้ท าต่อไป คือ การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) เช่น การทดลองใช้เทคนิคการสอน 
หรือวิธีการสอนแบบใหม่ๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสถิติดีขึ้น มีแรงจูงใจในการเรียนเพิ่ม
มากขึ้น หรือมีความมุ่งมั่นในการเรียนเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น  
 (3) การท าวิจัยเชิงประเมินในครั้งต่อไป อาจพิจารณาโมเดลการประเมินแบบอื่นๆ นอกจากโมเดล 
CIPP หรือโมเดล UFE เช่น โมเดล CIPIEST (Stufflebeam & Shinkfield, 2007; Stufflebeam, Gulickson & 
Wingate, 2002)  เป็นต้น โมเดล CIPIEST เป็นโมเดลที่ปรับมาจากโมเดล CIPP โดยขยายการประเมินผลผลิต 
(Product) ออกเป็นการประเมินผลกระทบ (Impact) ประสิทธิผล (Effectiviness) ความยั่งยืน (Sustainability) และ
การถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) ซ่ึงโมเดล CIPIEST นี้เป็นโมเดลการประเมินที่ครอบคลุมทั้งผลผลิตและ
ผลลัพธ์ของส่ิงที่ประเมิน 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงการประเมิน ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ (1) เพื่อประเมินการจัดการเรียน
การสอนวิชา IMG 527 การบริหารด าเนินงานและการผลิต  ภาคการศึกษาที่ 2/2554 และ (2) เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชา IMG 527โดยแหล่งข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัย แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร และ (2) แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล โดยผู้ให้ข้อมูลทุกคน
เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informant) ที่ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย มีจ านวน 4 ฉบับ โดยพิจารณาตามประเภทของแหล่งข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการประเมิน 
ประกอบด้วย (1) แบบบันทึกข้อมูล (2) แบบสัมภาษณ์ (3) แบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อมูลนักศึกษา ความคิดเห็น 
และความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนวิชา IMG 527 และ (4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน การวิจัยครั้งใช้
ระยะเวลา จ านวน 6 เดือน โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา และ
การจัดกลุ่มตามประเด็นที่ต้องการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 

1. การประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ของการจัดการเรียนการสอนวิชา IMG 527 
การบริหารด าเนินงานและการผลิต  ภาคการศึกษาที่ 2/2554 พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกตัวแปร ส าหรับตัวแปรที่ควร
น ามาพิจารณาเป็นพิเศษเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ (1) ด้านปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย คุณวุฒิของอาจารย์
ผู้สอน ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน ความพร้อมของโครงการสอน แผนการสอน เอกสาร
ประกอบการสอน และการจัดเตรียมส่ือที่ใช้ประกอบการสอน และ (2) ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย กิจกรรม
การเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนวิชา  IMG 527 มีจ านวน 15 ข้อ ได้แก่ ด้านบริบท จ านวน 3 
ข้อ ด้านปัจจัยน าเข้า จ านวน 5 ข้อ ด้านกระบวนการ จ านวน 4 ข้อ และด้านผลผลิต จ านวน 3 ข้อ โดยสารสนเทศ
และข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินควรน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงในปีการศึกษา 
2555 

 

ค าส าคัญ: การบริหารก ารด าเนินงานและการผลิต การวิจัยเชิงประเมิน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
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ABSTRACT  
The objectives of this evaluation research were (1) to evaluate teaching and learning in the subject 

“IMG 527 Operation and production management,” and (2) to give suggestions about the development and 
improvement of teaching and learning in the subject of IMG 527. The source of data and the key informants 
were divided into two categories; (1) documents and (2) persons selected by purposive selection technique. 
Four types of research instruments were included as ; (1) a data record, (2) an interview form, (3) a 
questionnaire, and (4) an observation form. This research was conducted within six months and the researcher 
himself collected data. The descriptive statistics for quantitative data used in this research 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 subject “IMG 
527 Operation and production management” in semester 2/2011 found that all the variables met the acceptable 
standard. The selected variables for better improvement consisted of (1) input factor; lecturers’ doctorates, 
lecturers’ teaching experiences, the readiness of course syllabus, teaching plan and teaching document, and 
teaching material preparation, and (2) 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 subject of IMG 527 comprising (1) 
context factor; three suggestions, (2) input factor; five suggestions, (3) process factor; four suggestions, and (4) 
product factor; three suggestions. The evaluation information and those suggestions should be utilized for 
developing and improving this subject in the 2012 academic year.  
 
KEYWORDS: Operation and production  management, Evaluation research, Classroom action research 
 

1. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาวิจัย  
 วิชาการบริหารการด าเนินงานและการผลิต (IMG527)  เป็นรายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาบังคับของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์
ความรู้เกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อให้องค์การมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  โดยนักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนในปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2  ตามที่ระบุไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตร ปัจจุบันการสอนวิชานี้ 
ได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ โดยเป้นการสอนแบบเป็นทีม (Team teaching method/Co teaching) 
(Espinor, 2009; Anderson & Speck, 1998) หรือการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative teaching) (Bauwens & 
Hourcade, 1995) โดยก าหนดให้มีผู้สอนอย่างน้อยจ านวน 2 คน สอนในหัวข้อที่ต่างกันตามที่ระบุไว้ในค าอธิบาย
รายวิชา แต่ลักษณะของการสอนในวิชา IMG 527  การบริหารการด าเนินงานและการผลิต โดยก าหนดให้มีผู้สอน
แต่ละท่านสอนในหัวข้อที่ต่างกัน   ซ่ึงผู้สอนแต่ละท่านจะวางแผน ก าหนดกิจกรรม และใช้เทคนิคการสอนที่
ต่างกันหลายรูปแบบ  นอกจากประเด็นเรื่องการสอนแบบทีมแล้ว ในการจัดการเรียนการสอนวิชา IMG 527 การ
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บริหารการด าเนินงานและการผลิต   ซ่ึงเป็นการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท โดยธรรมชาติ
ของวิชานี้  จะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและยากต่อการท าความเข้าใจยากอีกทั้งเป็นการวิเคราะห์ค านวณ
ค่อนข้างมาก ดังนั้น ความแตกต่างระหว่างนักศึกษา เช่น พื้นความรู้เดิม หรือสาขาวิชาที่จบในระดับปริญญาโท 
เป็นต้น ก็อาจเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลท าให้การเรียนการสอนวิชานี้ไม่ได้คุณภาพอย่างที่ควรจะเป็น หรือปัญหาอื่นๆ 
เช่น เนื้อหาที่สอนไม่เหมาะสม (อุทุมพร จามรมาน, 2539)  ซ่ึงจากข้อมูลในอดีตพบว่านักศึกษาที่เรียนวิชา 
IMG527 จะได้ผลการเรียนที่ต่ ากว่าวิชาอื่นๆ โดยเฉลี่ย   จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาควรจะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆหลายประการ เช่น การจัดผู้สอน การก าหนดหัวข้อตามค าอธิบาย
รายวิชา การจัดเตรียมเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่ไม่ได้มีพื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจมาก่อน การใช้
เทคโนโลยีและส่ือประกอบการสอน การเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม การวัดและประเมินผล
ผู้เรียน เป็นต้น  
 ทฤษฎีหรือโมเดลที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา IMG527  การบริหาร
การด าเนินงานและการผลิต   คือ โมเดล CIPP (Context-Input-Process-Product) หรือการประเมินบริบท-ปัจจัย
น าเข้า-กระบวนการ-ผลผลิต ที่เสนอโดย Stufflebeam (1971) เนื่องจากเป็นโมเดลที่ประเมินได้ครอบคลุม
กระบวนการจัดการเรียนการสอน (ก่อน ระหว่าง และหลังการจัดการเรียนการสอน) และครอบคลุมองค์ประกอบ
ของการประเมินที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ การประเมินความก้าวหน้า (Formative evaluation) และ
การประเมินสรุปรวม (Summative evaluation)   จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะประเมินเพื่อ
ตัดสินใจหรือเพื่อตัดสินคุณค่า (Value judgment) ของการจัดการเรียนการสอนวิชา IMG 527 การบริหารการ
ด าเนินงานและการผลิต   ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นและจะท าให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหรือ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้นต่อไป 

  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1.  เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา IMG 527  การบริหารการด าเนินงานและการผลิต  ภาค

การศึกษาที่ 2/2554 
2.  เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชา IMG 527  การบริหาร

การด าเนินงานและการผลิต   
 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมินโดยผสมผสานระหว่างโมเดล  CIPP (Stufflebeam, 1971)  ดัง

แสดงในแผนภาพที่ 1  
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แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมิน  (Evaluation research) โดยผสมผสานระหว่างโมเดล CIPP 

(Stufflebeam, 1971) และใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบผสมผสานระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ  
4.1 เป้าหมายของการประเมนิ  
การวิจัยครั้งนี้มุ่งประเมินการเรียนการสอนวิชา วิชา IMG 527 ภาคการศึกษาที่ 2/2554 ใน 4 ประเด็น คือ 

บริบท (Context) ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product)  
4.2 แหลง่ข้อมูลหรอืผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการประเมิน  
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ไดแ้ก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

พ.ศ. 2554 โครงการสอนและแผนการสอนวิชา IMG 527 การบรหิารการด าเนินงานและการผลิต ภาคการศึกษาที ่
2/2554 และเอกสารประกอบการสอนวิชา IMG 527 และ (2) แหล่งข้อมูลประเภทบคุคล ได้แก่ คณบดีวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ จ านวน 1 คน ผู้อ านวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจ จ านวน 1 คน อาจารย์ผู้สอนวิชา 
IMG 527 ภาคการศึกษาที่ 2/2554 จ านวน 2 คน และนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา IMG 527 ภาคการศึกษาที ่
2/2554 จ านวน 65 คน 

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 โดยพิจารณาตามประเภทของผู้ใหข้้อมูลในการประเมิน ประกอบด้วย (1) แบบบันทึก

ข้อมูล (2) แบบสัมภาษณ์ (3) แบบสอบถาม และ (4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน  
 
 

องค์ประกอบในการประเมิน การใช้ประโยชน ์

บริบท (C): ตัวแปร 3 ตัว 

 

กระบวนการ (P):  ตัวแปร 4 ตัว 

ผลผลิต (P):  ตัวแปร 3 ตัว 

ปัจจัยน าเข้า (I): ตัวแปร 5 ตัว 

 

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 

การวางแผนเกี่ยวกับหลักสูตร 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

การวางแผนการสอนในปี 2555 

การบริหารจดัการ 

 

ข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนวิชา  IMG 527 
1.การปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา 
2.การบริหารจัดการ 
3.การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
4.การวางแผนการสอนในปี 2555 
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4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้ข้อมูลส าคญัในการประเมิน ส าหรับ

ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิง
คุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการจัดกลุ่มตามประเด็นที่ศึกษา (Qualitative themes)  
 

5. สรุปผลการวิจัย  
การประเมินบริบทปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ของการจัดการเรียนการสอนวิชา IMG527 

ภาคการศึกษาที่ 2/2554 พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกตัวแปร (ตารางที่ 2) ประกอบด้วย ด้านบริบท จ านวน 3 ตัวแปร ด้าน
ปัจจัยน าเข้า จ านวน 5 ตัวแปร ด้านกระบวนการ จ านวน 4 ตัวแปร และด้านผลผลิต จ านวน 3 ตวัแปร  
 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา IMG 527 
องค์ประกอบ ตัวแปร ผลการประเมิน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
1. บริบท 1.1 ความต้องการจ าเป็นใน

การเรียนวิชา IMG 527 ใน
การศึกษาระดับปริญญาโท
บริหารธุรกิจ 

ผ่านเกณฑ์ (มีมติเป็นเอกฉันท์)คณบดี และ 
ผอ.หลกัสูตร MBA  เห็นพ้องตรงกันว่า การ
เรียนวิชา IMG527 มีความจ าเป็นอย่างย่ิงใน
การศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ 

- หลักสูตรท่ีจะปรับปรุงใหม่  ควรคงบรรจุวิชาวิชา 
IMG527 ไว้ในแผนการศึกษา และปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้ทันสมัย ให้สอดคล้องกับการผลิตและบริการภายใต้
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจของโลก 

1.2 ค าอธิบายรายวิชา IMG 
527 

ผ่านเกณฑ์ประมาณร้อยละ 90 ท่ีค าอธิบาย
รายวิชาสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน แต่
หัวข้อที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชายังเป็น
ค าท่ีค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะเป็นเร่ืองการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ 

-ค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงใหม่คร้ังต่อไป 
ควรก าหนดหัวข้อท่ีสอดคล้องกับการบริหารการผลิตใน
ยุค AEC   

1.3 ความรู้พื้นฐานด้านการ
บริหารการผลิตของผู้เรียน 

ผ่านเกณฑ์นักศึกษาจ านวน 32 คน (ร้อยละ 
80) เคยเรียนวิชานี้มาในระดับปริญญาตรี 

-ในการจัดการเรียนการสอนในวิชา IMG527 อาจารย์
ผู้สอนควรอธิบายพื้นฐานส าคัญท่ีผู้เรียนควรต้องมีให้
นักศึกษาทราบก่อน เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน 
และเพื่อไปปรับพื้นฐานของนักศึกษาให้อยู่ในระดับ
เดียวกัน 

2. ปัจจัยน าเข้า 2.1 จ านวนอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชา IMG 527 

ผ่านเกณฑ์รายวิชา IMG527 มีผู้สอน 4 คน 
(1 คนเป็นอาจารย์ประจ า 1 คนอาจารย์
ภายนอก และ 2 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก) 

-การก าหนดจ านวนอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโท 
ควรท าตามนโยบายของมหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ มีอาจารย์
ผู้สอน 3 คนต่อ 1 วิชา(ไม่ควรมีเพียง 1 คน ซึ่งน้อยเกินไป 
หรือ 4 คนขึ้นไป ซึ่งมากเกินความจ าเป็น) 
-การก าหนดสัดส่วนผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์ประจ ากับ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท าได้อย่างยืดหยุ่นตามความ
เหมาะสม ขึ้นอยู่กับความพร้อมของมหาวิทยาลัย แต่ควร
พิจารณาอาจารย์ประจ าภายในท่ีมีศักยภาพก่อน 

 2.2 คุณวุฒิของอาจารย์
ผู้สอน 

ผ่านเกณฑ์อาจารย์ผู้สอน 2 คน จบปริญญา
เอกในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับวิชา IMG527 และ
เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์การสอนวิชานี้มามาก
กกว่า 5 ปี และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน 
ก็เป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารการ
ด าเนินงานและการผลิต  

--ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีเชิญมาสอน หากมีประสบการณ์
การสอนทางด้านการผลิตมาเป็นเวลานาน  จะท าให้
สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ในเน้ือหาวิชามีความ
แข็งแกร่งทางวิชาการมากขึ้น 

2.3 ประสบการณ์การสอน
ของอาจารย์ผู้สอน 

ผ่านเกณฑ์อาจารย์ผู้สอน 2 คนและวิทยากร 
2 คน  เคยสอนวิชา IMG527  มาหลายภาค
การศึกษาแล้ว 

-อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่รับผิดชอบการสอน
ควรไปอบรมเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการบริหารการผลิต
จากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเอง มี
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องค์ประกอบ ตัวแปร ผลการประเมิน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ความรอบรู้ในความก้าวหน้าเกี่ยวกับวิชานี้มากขึ้น 

2.4 ความพร้อมของ
โครงการสอน แผนการสอน 
และเอกสารประกอบการ
สอน 

ผ่านเกณฑ์ (ได้ 9 คะแนนเต็ม) 
1. โครงการสอน ได้ 3 คะแนน  
2. แผนการสอน ได้ 3 คะแนน 
3. เอกสารประกอบการสอน ได้ 3 คะแนน 
เอกสารท้ัง 3 ประเภท มีความสมบูรณ์ 

-โครงการสอน แผนการสอน และเอกสารประกอบการ
สอน ท าโดยอาจารย์ผู้สอนคนเดียว  
-ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มักจะเตรียมเอกสารประกอบการ
สอนมาเอง 
-ควรมีการประชุมเพื่อวางแผนร่วมกันระหว่าง
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ประจ า เพื่อก าหนด
หัวข้อการสอน และวางแผนการใช้เอกสารประกอบการ
สอนร่วมกัน 

2.5 การจัดเตรียมสื่อท่ีใช้
ประกอบการสอน 

ผ่านเกณฑ์ทุกหัวข้อมีสื่อการสอนหลัก คือ 
PowerPoint แต่บางหัวข้ออาจมีเอกสาร
เพิ่มเติม เช่น โปรแกรม EXCEL .ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  เป็นต้น 

-มหาวิทยาลัยอาจเตรียมห้องเรียนให้มีอุปกรณ์เทคโนโลยี
ท่ีสนับสนุนการสอนของอาจารย์ให้มีความพร้อม เพราะ
บางคร้ังอาจารย์เสียเวลาในการติดต้ังอุปกรณ์นานเกิน
ความจ าเป็น และเคร่ืองฉายแผ่นทึบ   

3/กระบวนการ 3.1 วันและช่วงเวลาในการ
จัดการเรียนการสอนวิชา 
IMG527 

ผ่านเกณฑ์นักศึกษาทุกคน (ร้อยละ 100) 
เห็นว่าการเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ และการ
เรียน 6 ชั่วโมงต่อ 1 คร้ังมีความเหมาะสมดี
แล้ว 

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ควรเปิดสอนในวัน
เสาร์-อาทิตย์ต่อไป 
-ควรก าหนดเวลาเรียนเป็น 6 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อเกิดการ
ต่อเนื่อง ดีกว่า 1 วันเรียน 2 วิชา 

3.2 กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ผ่านเกณฑ์ (ได้ 3.94 คะแนน จาก Scoring 
rubrics จ านวน 4 ระดับ)  
- นักศึกษาร้อยละ 62.5 เห็นว่า กิจกรรมมี
ความหลากหลาย น่าสนใจ และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
- นักศึกษาร้อยละ 25.5 เห็นว่า กิจกรรมมี
ความหลากหลาย น่าสนใจ แต่ยังไม่สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 
- นักศึกษาร้อยละ 12.5 เห็นว่า กิจกรรมไม่
ค่อยหลากหลาย ไม่น่าสนใจ แต่สามารถ
น าไปประยุกตใช้ได้บ้าง 

-ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนท้ัง 3 คน จัดให้มีกิจกรรมที่
หลากหลายมากย่ิงขึ้น และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจน
ควรให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Excel ใน
การวิเคราะห์ปัญหาด้านการผลิต และการน าเสนอ
วิเคราะห์กรณีศึกษา 

3.3 การใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ช่วยในการสอน 

ผ่านเกณฑ์ (ได้ 4.32 คะแนน จาก Scoring 
rubrics จ านวน 3 ระดับ) 
-นักศึกษาร้อยละ 82.5 เห็นว่า อาจารย์ผู้สอน
ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอนบ้าง แต่ยัง
ไม่หลากหลาย 
-นักศึกษาร้อยละ 12.5 เห็นว่า อาจารย์ผู้สอน
ใช้เทคโนโลยีอย่างหลากหลายเพื่อช่วย
อ านวยความสะดวกในการสอน  

-ควรส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนใช้
เทคโนโลยีอย่างหลากหลายเพื่อช่วยอ านวยความสะดวก
ในการสอน โดยเฉพาะ ICT เช่น Projector, facebook,  
EXCEL,LINE 

 

3.4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน 

ผ่านเกณฑ์ (ได้ 3.30 คะแนน จาก Scoring 
rubrics จ านวน 5 ระดับ) 
- นักศึกษาร้อยละ 50 เห็นว่า อาจารย์บรรยาย 
ถามผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ซักถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่าง
กว้างขวาง ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน 
และผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, 
Blog, Webboard, Email, Social Network 
ต่างๆ เป็นต้น 

-แม้ จะผ่านเกณฑ์  แต่ก็ ควรส่ง เส ริมให้มี การสร้าง
บรรยากาศท่ีดีในการเรียนการสอนให้มากขึ้น เนื่องจากว่า 
ยังมีนักศึกษาอีกร้อยละ 50 ท่ียังเห็นว่าอาจารย์บรรยายและ
ถามผู้เรียนบ้าง แต่ไม่บ่อยคร้ัง และการถามผู้เรียนเกิดขึ้น
เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น 

 

4. ผลผลิต 4.1ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
เรียนวิชา IMG527 

ผ่านเกณฑ์ 
-นักศึกษาร้อยละ 80 เข้าห้องเรียนทุกคร้ัง 

-นอกจากการเข้าห้องเรียนแล้ว อาจารย์ผู้สอนอาจแนะน า
ให้นักศึกษาได้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยวิธีการท่ี
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องค์ประกอบ ตัวแปร ผลการประเมิน ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
(คร้ังท่ี 1-14) 
-นักศึกษาร้อยละ 62.5 เรียนผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต (Internet  network) 
-นักศึกษร้อยละ 87.5 ศึกษาด้วยตนเอง 

หลากหลาย เช่น การเรียนผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ 
(eLearning) หรือการศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านการอ่านต ารา หนังสือ บทความต่างๆ 

4.2 ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการ
สอนวิชา IMG527 

ผ่านเกณฑ์ 
- ในภาพรวม คะแนนการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอน
วิชา IMG527 มีค่าเท่ากับ 4.12  (ระดับด)ี 
- ด้านท่ีนักศึกษามคีวามพึงพอใจมากที่สุด 
คือ ด้านคุณลักษณะอาจารย์ (4.38) รองมาคือ
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (4..04) ด้านการ
จัดการเรียนการสอน (4.03)) และด้านการวัด
และประเมินผล (3.82) โดยคะแนนความพึง
พอใจในทุกด้านอยู่ในระดับดี 

-ควรให้นักศึกษาท าการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาทุกภาคการศึกษา ในหลายช่องทาง เช่น 
แบบสอบถามในห้อง แบบสอบถามออนไลน์ในระบบ 
SCMS หรือทางส่อออนไลน์  
-ควรพิจารณาวิธิการเชิงคุณภาพมาใช้ในการเก็บข้อมูล
ความพึงพอใจ เช่น สุ่มนักศึกษามาสัมภาษณ์เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจ เป็นต้น 
-อาจารย์ผู้สอนควรแจ้ง อธิบาย และใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาทราบ 
เข้าใจ และยอมรับในวิธีการวัด ประเมิน และตัดเกรด ที่
บริสุทธิ์และยุติธรรม 

4.3 เกรดของนักศึกษาใน
วิชา IMG 527 ภาค
การศึกษาท่ี 2/2554 

ผ่ าน เกณฑ์  เ กรด เฉลี่ ยใน วิชา  IMG527 
ส าหรับนักศึกษา จ านวน 63 คน เท่ากับ 3.72 

 A- (หรือ 3.70)   

 
ผลการประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต และข้อเสนอแนะของการจัดการเรียนการสอน

วิชา  IMG 527  การบริหารการด าเนินงานและการผลิต    ในตารางที่ 4.5 จะเห็นได้ว่า ในภาพรวม การประเมินการ
จัดการเรียนการสอนวิชา IMG527 ผ่านเกณฑ์ในทุกตัวแปร (จ านวน 15 ตัวแปร) ได้แก่ ด้านบริบท (จ านวน 3 ตัว
แปร) ด้านปัจจัยน าเข้า (จ านวน 5 ตัวแปร) ด้านกระบวนการ (จ านวน 4 ตัวแปร) และด้านผลผลิต (จ านวน 3 ตัว
แปร) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวแปร แต่มีบางด้าน และบางตัวแปรที่ควรน ามาพิจารณา
เพื่อปรับปรุงต่อไป สรุปได้ดังนี้ 

1. ด้านบริบท ผ่านเกณฑ์ทุกตัวแปร และไม่มีตัวแปรที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ 
2. ด้านปัจจัยน าเข้า ผ่านเกณฑ์ทุกตัวแปร และมี 4 ตัวแปรที่ควรพิจารณาปรับปรุง ได้แก่ (1) คุณวุฒิของ

อาจารย์ผู้สอน (2) ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน (3) ความพร้อมของโครงการสอน แผนการสอน และ
เอกสารประกอบการสอน และ (4) การจัดเตรียมส่ือที่ใช้ประกอบการสอน 

3.  ด้านกระบวนการ ผ่านเกณฑ์ทุกตัวแปร และมี 3 ตัวแปรที่ควรพิจารณาปรับปรุง ได้แก่ (1) กิจกรรมการ
เรียนการสอน (2) การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอน และ (3) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

4. ด้านผลผลิต ผ่านเกณฑ์ทุกตัวแปร และไม่มีตัวแปรที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ 
 

6. อภิปรายผล   
 (1) ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน  
อาจารย์ผู้สอนจ านวน 4 คน ที่ท าหน้าที่สอนวิชา IMG527 การบริหารการด าเนินงานและการผลิต    ใน

ภาคการศึกษาที่ 2/2554 ทุกคนมีประสบการณ์ในการสอนวิชานี้ มาเป็นเวลานาน เพียงแต่เป็นการสอนในเชิง
ทฤษฎีหรือหลักการ ดังนั้น การน าตัวอย่างประเด็นด้านระบบการผลิตสินค้าและบริการของธุรกิจที่เป็นจริงและ
กรณีศึกษามาให้นักศึกษาได้เรียนรู้และศึกษาวิเคราะห์ เพื่อให้เห็นถึงความส าคัญของวิชานี้อย่างเป็นรูปธรรม จึง



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าป ี2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 

87 

ยังเป็นปัญหา อาจแก้ไขได้โดยผู้สอนอาจต้องท าวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชานี้ เช่น สภาพการบริหารจัดการโซ่
อุปทานและโลจีสติกในธุรกิจของประเทศไทย เพื่อที่จะได้น าเอาผลการวิจัยจากข้อมูลจริง มาเป็นตัวอย่าง หรือ
กรณีศึกษาเพื่อน าไปสอนให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน และสามารถน าไปปรับใช้กับ
งานที่นักศึกษาท าอยู่ได้ต่อไป  

อย่างไรก็ตาม นโยบายของมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ก าหนดให้การเรียนการสอนในระดับปริญญาโท ควร
จัดให้มีอาจารย์ผู้สอน 3 คนต่อ 1 วิชา เป็นส่ิงที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดของการสอนแบบทีม 
(Team teaching method) (Espinor, 2009; Anderson & Speck, 1998; ศรีวิไล พลมณี, 2542)  เพราะนักศึกษาเห็นว่า
ได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญที่มาจากหน่วยงานต่างๆ  

(3) ความพร้อมของโครงการสอน แผนการสอน และเอกสารประกอบการสอน  
โครงการสอน แผนการสอน และเอกสารประกอบการสอน มีความพร้อมอยู่ในระดับที่สมบูรณ์ แต่

ผู้จัดท ายังเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าของวิชาเพียงคนเดียว โดยที่อาจารย์ผู้สอน จ านวน 4 คนไม่มี
การประชุม และวางแผนร่วมกัน ท าให้การเรียนการสอนในบางหัวข้อ นักศึกษาไม่สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง  
นอกจากนี้ จากผลการสัมภาษณ์ พบว่า อาจารย์ผู้สอนบางท่านยังสอนโดยใช้เวลาส่วนมากไปกับขั้นตอนการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ ท าให้นักศึกษาขาดโอกาสที่จะได้เรียนรู้ด้านการประยุกต์ใช้แนวคิดด้านการบริหารการ
ด าเนินงานและการผลิต  

 (4) การจัดเตรียมสื่อที่ใช้ประกอบการสอน    
ส่ือหลักที่ใช้ประกอบการสอน คือ PowerPoint ซ่ึงมีข้อดี คือ อาจารย์ไม่เสียเวลาไปกับการเตรียมข้อมูล

เพื่อสอนมาก และนักศึกษาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว แต่จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า ส่ืออื่นๆ เช่น ส่ือออนไลน์ 
อาจารย์ผู้สอนยังน ามาใช้น้อย ในปีการศึกษา 2555 ควรจะมีการกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนประยุกต์ใช้ ICT ให้เป็น
ประโยชน์ต่อการสอนมากขึ้น สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ระบุว่า “โดดเด่นด้านไอซีที 
(Outstanding in ICT)” 

 (5) กิจกรรมการเรียนการสอน  
 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า อาจารยผู้สอนยังไม่ค่อยมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student-centerd approach) (เอียน สมิธ และอนงค์ วิเศษ
สุวรรรณ์, 2550; กฤษณา คิดดี, 2547) ซ่ึงการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นสาระส าคัญที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) และสถานศึกษาทุกแห่ง ไม่ว่าจะระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวะ และอุดมศึกษา จะต้องยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ในวิชา IMG527 
การบริหารการด าเนินงานและการผลิต    อาจารย์ผู้สอนควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติให้มาก
ขึ้น โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ทดลองด้วยตนเอง จนสุดท้ายค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 (6) การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอน  
เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educaitonal technology) มีความจ าเป็น และมีความส าคัญยิ่งต่อการจัด

การศึกษาในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือการ (Information and communication 
technology: ICT) เพื่อการศึกษา มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ตามที่ระบุไว้ใน 
“แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือการ เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556” 
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(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554) ดังนั้น การเรียนการ
สอนวิชา IMG527  จ าเป็นต้องส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลากหลาย 
เช่น e-book, eLearning, socia media (facebook, twitter ฯลฯ) เป็นต้น รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการสอน เช่น visualizer, research database, statistical package (SPSS, LISREL, HLM, Mplus, 
AMOS ฯลฯ) เป็นต้น 

 (7) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เป็นตัวแปรหนึ่งที่ส าคัญที่ส่งผลท าให้การเรียนประสบความส าเรจ็ 
หรือล้มเหลว การสร้างบรรยากาศในการเรียนที่ดี หรือการที่ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ที่ดีต่อ
กัน จะช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ ที่เกิดจากการเรียนอย่างกระตือรือร้น (Active learning) และรู้ตัว (Self - 
awareness) (พรนภิส ดาราสว่าง, 2555) ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนวิชา IMG527 การบริหารการ
ด าเนินงานและการผลิต    ในปีการศึกษา 2555 ควรส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน โดย
อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น  
 

7. ข้อเสนอแนะ  
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช ้ 

(1) ผลการประเมินบรบิท ปจัจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตของการจัดการเรียนการสอนวิชา 
IMG527 ควรน าไปใช้ประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาและปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอนในวิชา  IMG527  
ในครัง้ต่อไป  

(2) ควรแจ้งผลการประเมินและข้อเสนอแนะให้กับผู้รับผิดชอบได้รับทราบ (ในแต่ละด้าน และตัว
แปร) และก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอ่ไป  
(1) ควรท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เฉพาะในด้านปัจจัยน าเข้า และด้านกระบวนการ 

เนื่องจากเป็นด้านที่มีตัวแปรบางตัว ควรได้รับการพิจารณาน ามาพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น ได้แก่ 
ด้านปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน ความพร้อม
ของโครงการสอน แผนการสอน และเอกสารประกอบการสอน และการจัดเตรียมส่ือที่ใช้ประกอบการสอน ด้าน
กระบวนการ ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอน  และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

(2) ในการพัฒนาหัวข้อวิจัยในครั้งต่อไปส าหรับวิชา IMG527 การบริหารการด าเนินงานและการ
ผลิต    ไม่ควรก าหนดหัวข้อวิจัยในลักษณะการส ารวจสภาพหรือปัญหา แต่ควรระบุปัญหาให้ชัดเจน และหา
วิธีการแก้ไขปัญหา ดังนั้น งานวิจัยที่แนะน าให้ท าต่อไป คือ การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) เช่น การ
ทดลองใช้เทคนิคการสอน หรือวิธีการสอนแบบใหม่ๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาการ
บริหารการด าเนินงานและการผลิตดีขึ้น มีแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น หรือมีความมุ่งมั่นในการเรียนเพิ่มมาก
ขึ้น เป็นต้น  
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บทคัดย่อ  
การวิจัยเชิงประเมินเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 2 ข้อ คือ (1) เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอน วิชา 

LS543 การจัดการการจัดหาเชิงกลยุทธ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2554  และ (2) เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชา LS543  การจัดการการจัดหาเชิงกลยุทธ์  แหล่งข้อมูลในการประเมินแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) แหล่งข้อมูลประเภทเอกสารและ (2) แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ผู้ให้ข้อมูลทุกคนเป็น
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีจ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ (1) แบบบันทึก
ข้อมูล (2) แบบสัมภาษณ์ (3) แบบสอบถาม และ (4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองโดยใช้ระยะเวลา 6 เดือน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา และการจัดกลุ่มตามประเด็นที่ศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า (1) การประเมินบริบทปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตของการจัดการเรียนการสอนวิชา 
LS543 ภาคการศึกษาที่ 2/2554 พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกตัวแปร ส าหรับตัวแปรที่ควรน ามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงให้ดี
ยิ่งขึ้นคือ ด้านปัจจัยน าเข้าได้แก่คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้สอนความพร้อม
ของโครงการสอน แผนการสอน เอกสารประกอบการสอน และการจัดเตรียมส่ือที่ใช้ประกอบการสอน และด้าน
กระบวนการได้แก่ กิจกรรมการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอน และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน และ (2) ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนวิชา  LS 543   มี 15 ข้อ ได้แก่ ด้านบริบท 3 
ข้อ ด้านปัจจัยน าเข้า 5 ข้อ ด้านกระบวนการ 4 ข้อ และด้านผลผลิต 3 ข้อโดยสารสนเทศและข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินควรน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงในปีการศึกษา 2555  
 

ค าส าคัญ : การจัดการการจัดหาเชิงกลยุทธ์  โลจิสติกส์  การวิจัยเชิงประเมนิ  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
 

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

“LS543 Strategic Procurement Management,” and (2) to give suggestions about the development and 
improvement of teaching and learning in the subject LS543. The source of data were divided into two 
categories; (1) documents and (2) persons selected by purposive selection technique. Four types of  research 
instruments were included; (1) a data record, (2) an interview form, (3) a questionnaire, and (4) an observation 
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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 
LS543 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 LS543 subject comprising three suggestions for 
context factor, five suggestions for input factor, four suggestions for process factor, and three 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 : strategic procurement management, logistics, evaluation research, classroom action research  
 

1. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาวิจัย  
รายวิชา LS 543 การจัดการการจัดหาเชิงกลยุทธ์ เป็นวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเลือกของหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ให้เหมาะสมกับค าถามวิจัย โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนในปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ตามที่ระบุไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรปัจจุบันการสอนวิชา LS543 ใช้
เทคนิควิธีการสอนแบบทีม (Team teaching method) (Espinor, 2009; Anderson & Speck, 1998) หรือการสอน
แบบร่วมมือ (Cooperative teaching) (Bauwens&Hourcade, 1995) โดยก าหนดให้มีผู้สอน 3 คน สอนในหัวข้อที่
ต่างกัน แต่ลักษณะของการสอนในวิชา LS543 ที่ผ่านมาเป็นแบบไม่มีผู้น าทีม (Associate type) ซ่ึงผู้สอนแต่ละ
ท่านจะวางแผน ก าหนดกิจกรรม และใช้เทคนิคการสอนที่ต่างกันหลายรูปแบบ  

แม้ว่าการสอนแบบทีมจะมีข้อดีหลายประการ เช่น ผู้สอนแต่ละคนได้แสดงความสามารถในการสอน
อย่างเต็มที่ หรือผู้เรียนได้รู้จักและได้เรียนรู้กับผู้สอนหลายแบบท าให้ไม่เบื่อหน่าย เป็นต้น แต่การสอนวิชา  
LS543  เป็นการสอนแบบทีมที่ไม่มีผู้น าทีม ท าให้เกิดปัญหาที่ไม่คาดหวัง เช่น ผู้สอนไม่วางแผนร่วมกันท าให้
คุณภาพการสอนลดลง เสียเวลาในการเตรียมการสอนมาก เป็นต้นโดยธรรมชาตกิารจัดการการจัดหาเชิงกลยุทธ์ มี
เนื้อหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและยากต่อการท าความเข้าใจ ดังนั้น ความแตกต่างระหว่างนักศึกษา เช่น พื้นความรู้เดิม 
สาขาวิชาที่จบระดับปริญญาตรี เป็นต้น อาจเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลท าให้การเรียนการสอนวิชาการจัดการการจัดหา
เชิงกลยุทธ์ ไม่ได้คุณภาพอย่างที่ควรจะเป็น หรือปัญหาอื่นๆ เช่น เนื้อหาที่สอนไม่เหมาะสม (อุทุมพร จามรมาน, 
2539) การสอนสูตรที่ยุ่งยากซับซ้อนในการวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ (Multivariate analysis) เป็นต้น หรือการสอน
ที่ไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student-centered approach) ท าให้การสอนวิชาการจัดการและออกแบบระบบโลจิ
สติกส์ที่แข่งขันได้ ขาดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
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จากผลการสัมภาษณ์นักศึกษาพบว่า ทฤษฎีหรือโมเดลที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ประเมินการจัดการเรียน
การสอนวิชา LS543 คือ โมเดล CIPP (Context-Input-Process-Product) ที่เสนอโดย Stufflebeam (1971) เนื่องจาก
เป็นโมเดลที่ครอบคลุมกระบวนการจัดการเรียนการสอน  (ก่อน  ระหว่าง และหลังการสอน)  และครอบคลุม
องค์ประกอบของการประเมินที่ดี คือ มีการประเมินความก้าวหน้า (Formative evaluation) และการประเมินสรุป 
(Summative evaluation) แม้ว่าโมเดล CIPP จะได้รับการปรับปรุง และมีช่ือใหม่เรียกว่า โมเดล CIPIEST 
(Stufflebeam & Shinkfield, 2007; Stufflebeam, Gulickson & Wingate, 2002)โดยขยายการประเมินผลผลิต 
(Product) ออกเป็นการประเมินผลกระทบ (Impact) ประสิทธิผล (Effectiveness) ความยั่งยืน (Sustainability) และ
การถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability) แต่เนื่องด้วยข้อจ ากัดของระยะเวลาจึงไม่สามารถประเมินได้ครบทุก
องค์ประกอบ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้โมเดล CIPP แบบเดิม  

ในทางปฏิบัติ เมื่อมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนแล้วจ าเป็นจะต้องมีการน าผลการประเมินไป
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป  ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ประเมินเพื่อเพื่อตัดสินคุณค่า (Value judgment) ของการจัดการเรียนการสอนวิชา LS543 ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นและจะ
ท าให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้นต่อไป 

  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 (1) เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอน วิชา LS543 การจัดการการจัดหาเชิงกลยุทธ์ ภาคการศึกษาที่ 

2/2554 
 (2) เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชา LS543 การจัดการการ
จัดหาเชิงกลยุทธ ์
 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมินโดยโมเดล CIPP (Stufflebeam, 1971)  ดังแสดงในแผนภาพที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

องค์ประกอบในการประเมิน การใช้ประโยชน ์

บริบท (C): ตัวแปร 3 ตัว 

 

กระบวนการ (P):  ตัวแปร 4 ตัว 

ผลผลิต (P):  ตัวแปร 3 ตัว 

ปัจจัยน าเข้า (I): ตัวแปร 5 ตัว 

 

สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 

การวางแผนเกี่ยวกับหลักสูตร 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

การวางแผนการสอนในปี 2555 

การบริหารจดัการ 

 

ข้อเสนอแนะ 
การพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนวิชา LS543 
1.การปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา 
2.การบริหารจัดการ 
3.การจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
4.การวางแผนการสอนในปี 2555 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย  
การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation research) โดยโมเดล CIPP (Stufflebeam, 1971) 

และใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบผสมผสานระหว่างข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ  
4.1 เป้าหมายของการประเมนิ  
การวิจัยครั้งนี้มุ่งประเมินการเรียนการสอนวิชา วิชา LS543 ภาคการศึกษาที่ 2/2554 ใน 4 ประเด็น คือ 

บริบท (Context) ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Product)  
4.2 แหลง่ข้อมูลหรอืผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการประเมิน  
แหล่งข้อมูลเอกสารได้แก่ เล่มหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ  

ซัพพลายเชน พ.ศ. 2550 โครงการสอนและแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน  ส่วนแหล่งข้อมูลบุคคล 
ได้แก่ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ จ านวน 1 คน ผู้อ านวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จ านวน 1 คน อาจารย์ผู้สอนวิชา LS 543 ภาคการศึกษาที่ 2/2554 
จ านวน 3 คน และนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา LS 543 ภาคการศึกษาที่ 2/2554 จ านวน 21 คน โดยผู้ให้ข้อมูล
ทุกคนเป็นผู้ให้ข้อมูลส 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 โดยพิจารณาตามประเภทของผู้ใหข้้อมูลในการประเมิน ประกอบด้วย (1) แบบบันทึก

ข้อมูล (2) แบบสัมภาษณ์ (3) แบบสอบถาม และ (4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน  
 
ตารางท่ี 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยจ าแนกตามองค์ประกอบ ตัวแปร และผู้ให้ข้อมูลในการประเมนิ  

องค์ประกอบ ตัวแปร แหล่งข้อมูล/ผู้ให้
ข้อมูล 

เคร่ืองมือวิจัย เกณฑ์ประเมิน 

1. บริบท 1.1 ความต้องการจ าเป็นในการ
เรียนวิชาการจัดการการจัดหา
เชิงกลยุทธ์ ระดับปริญญาโท 

คณบด,ี ผอ.หลักสูตร แบบสัมภาษณ์ มีมติเป็นเอกฉันท์  
(น าเสนอข้อมูลในเชิงคุณภาพ)  

1.2 ค าอธิบายรายวิชา  LS 543 
 

หลั กสู ตรฯ  (2550), 
ผู้วิจัย 

แบบบันทึกข้อมูล หัวข้อในค าอธิบายรายวิชา 
  80% สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 

1.3 ความรู้พื้นฐานด้านวิชาการ
จัดการการจัดหาเชิงกลยุทธ์ของ
ผู้เรียน 

นักศึกษา แบบสอบถาม   80% เคยเรียนวิชาการจัดการการจัดหา
เชิงกลยุทธ์     

2. ปัจจัยน าเข้า 2.1 จ านวนอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชา LS 543 

โครงการสอน แบบบันทึกข้อมูล 1 คน    = ไม่เหมาะสม 
2-3 คน = เหมาะสม 
4 คนขึ้นไป=ไม่เหมาะสม (มากเกินไป) 

2.2 คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน โครงการสอน แบบบันทึกข้อมูล 100% จบตรงสาขา/เกี่ยวข้อง 
2.3 ประสบการณ์การสอนของ
อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ผู้สอน แบบบันทึกข้อมูล 100% เคยสอนวิชาการจัดการการจัดหา
เชิงกลยุทธ์มาแล้ว 1 ภาคการศึกษา 

2.4 ความพร้อมของโครงการ
สอน  แผนการสอน และเอกสาร

โครงการสอน,  
แผนการสอน, 

แบบบันทึกข้อมูล โครงการสอน / แผนการสอน / เอกสาร
ประกอบการสอน 
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องค์ประกอบ ตัวแปร แหล่งข้อมูล/ผู้ให้
ข้อมูล 

เคร่ืองมือวิจัย เกณฑ์ประเมิน 

ประกอบการสอน เอกสารประกอบการ
สอน 

3=มีความสมบูรณ์ 
2=ไม่สมบูรณ์  
1=ไม่มี 

2.5 การ จัด เต รียมสื่ อ ท่ี ใช้
ประกอบการสอน 

แผนการสอน,  
สื่อการสอน 

แบบบันทึกข้อมูล 3=มีสื่อการสอนครบทุกหัวข้อท่ีสอน 
2=มีสื่อการสอนเฉพาะบางหัวข้อท่ีสอน 
1=ไม่มีสื่อการสอน 

3. กระบวนการ 3.1 วันและช่วงเวลาในการจัดการ
เรียนการสอนวิชา  LS 543 

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 าไปประยุกต์ใช้ได้บ้าง 
1=กิจกรรมไม่หลากหลาย ไม่น่าสนใจ และ
ไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
 
 

3.3 การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยใน
การสอน 

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

3.4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน
และผู้เรียน 

อาจารย์ผู้สอน แบบสังเกต  3.51 จากมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 

4. ผลผลิต 4.1ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าเรียน
วิชา LS 543 

อาจารย์ผู้สอน แบบบันทึกข้อมูล   80% ของเวลาเรียนท้ังหมด (คร้ังท่ี 1-14) 

4.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
มี ต่ อ ก า ร เ รี ย นก า รส อน วิช า  
LS 543 

นักศึกษา แบบสอบถาม  3.51 จากมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 

4.3 เกรดของนักศึกษาในวิชา 
 LS 543 ภาคการศึกษาท่ี 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)  
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5. สรุปผลการวิจัย  
การประเมินบริบทปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ของการจัดการเรียนการสอนวิชา LS543 ภาค

การศึกษาที่ 2/2554 พบว่า ผ่านเกณฑ์ทุกตัวแปร (ตารางที่ 2) ประกอบด้วย ด้านบริบท จ านวน 3 ตัวแปร ด้าน
ปัจจัยน าเข้า จ านวน 5 ตัวแปร ด้านกระบวนการ จ านวน 4 ตัวแปร และด้านผลผลิต จ านวน 3 ตัวแปร  

 
ตารางท่ี 2 สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา LS543 

องค์ประกอบ ตัวแปร ผลการประเมิน 
1. บริบท 1.1 ความต้องการจ าเป็นในการเรียนวิชาการ

จัดการการจัดหาเชิงกลยุทธ์ในการศึกษาระดับ
ปริญญาโท 

ผ่านเกณฑ์ (มีมติเป็นเอกฉันท์) คณบดี และ ผอ.หลักสูตร MS.LSCM เห็นพ้องตรงกันว่า การ
เรียนวิชาการจัดการการจัดหาเชิงกลยุทธ์มีความจ าเป็นอย่างย่ิงในการศึกษาระดับปริญญาโท 

1.2 ค าอธิบายรายวิชา LS 543 ผ่านเกณฑ์ ประมาณร้อยละ 90 ท่ีหัวข้อในค าอธิบายรายวิชาสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  
แต่หัวข้อท่ีก าหนดในค าอธิบายรายวิชายังเป็นค าท่ีค่อนข้างกว้าง ไม่เจาะลึกในสิ่งท่ีเรียน 

1.3 ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการการจัดหา
เชิงกลยุทธ์ของผู้เรียน 

ผ่านเกณฑ์ นักศึกษาจ านวน 8 คน (ร้อยละ 40) เคยเรียนวิชาการจัดการการจัดหาเชิงกลยุทธ์
พื้นฐานมาในระดับปริญญาตรี 

 
 

   

2. ปัจจัยน าเข้า 2.1 จ านวนอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา LS 543 ผ่านเกณฑ์ รายวิชา LS543 มีผู้สอน 3 คน (1 คนเป็นอาจารย์ประจ า ส่วนอีก 2 คน เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก) 

 2.2 คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน ผ่านเกณฑ์ อาจารย์ผู้สอน 1 คน จบปริญญาเอกในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ส่วนอีก 2 คน 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีประสบการณ์ทางด้านของงานท่ีเกี่ยวกับการจัดการการจัดหา
เชิงกลยุทธ์โดยตรง 

2.3 ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน ผ่านเกณฑ์ อาจารย์ผู้สอน 3 คน เคยสอนวิชา LS 543 มาแล้วในภาคการศึกษาท่ี 2/2553 
2.4 ความพร้อมของโครงการสอน แผนการ
สอน และเอกสารประกอบการสอน 

ผ่านเกณฑ์  
1. โครงการสอน  
2. แผนการสอน  
3. เอกสารประกอบการสอน  
เอกสารท้ัง 3 ประเภท มีความสมบูรณ์ 

2.5 การจัดเตรียมสื่อท่ีใช้ประกอบการสอน ผ่านเกณฑ์ ทุกหัวข้อมีสื่อการสอนหลัก คือ PowerPoint แต่บางหัวข้ออาจมีเอกสารเพิ่มเติม  
   

3. กระบวนการ 3.1 วันและช่วงเวลาในการจัดการเรียนการ
สอนวิชา LS 543 

ผ่านเกณฑ์ นักศึกษาทุกคน (ร้อยละ 100) เห็นว่าการเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ และการเรียน 7 
ชั่วโมงต่อ 1 คร้ังมีความเหมาะสมดีแล้ว 

3.2 กิจกรรมการเรียน 
การสอน 

ผ่านเกณฑ์ (ได้ 3.75 คะแนน จาก Scoring rubrics จ านวน 4 ระดับ)  
- นักศึกษาร้อยละ 50 เห็นว่า กิจกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง 
- นักศึกษาร้อยละ 30 เห็นว่า กิจกรรมมีความหลากหลาย น่าสนใจ แต่ยังไม่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง 
- นักศึกษาร้อยละ 15 เห็นว่า กิจกรรมไม่ค่อยหลากหลาย ไม่น่าสนใจ แต่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้บ้าง 
- นักศึกษาร้อยละ 5 เห็นว่า กิจกรรมไม่หลากหลาย ไม่น่าสนใจ และไม่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

3.3 การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอน ผ่านเกณฑ์ (ได้ 3.50  คะแนน จาก Scoring rubrics จ านวน 3 ระดับ) 
-นักศึกษาร้อยละ 55 เห็นว่า อาจารย์ผู้สอนใช้เทคโนโลยีอย่างหลากหลายเพื่อช่วยอ านวยความ
สะดวกในการสอน เช่น Projector, facebook, research database, statistical package ฯลฯ 
-นักศึกษาร้อยละ 40 เห็นว่า อาจารย์ผู้สอนใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอนบ้าง แต่ยังไม่
หลากหลาย 
-นักศึกษาร้อยละ 5 เห็นว่า อาจารย์ผู้สอนไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอนเลย 
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องค์ประกอบ ตัวแปร ผลการประเมิน 
3.4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ผ่านเกณฑ์ (ได้ 4.15 คะแนน จาก Scoring rubrics จ านวน 5 ระดับ) 

- นักศึกษาร้อยละ 45 เห็นว่า อาจารย์บรรยาย ถามผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างกว้างขวาง ทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน และผ่านสื่อออนไลน์
ต่างๆ เช่น Facebook, Blog, Webboard, Email, Social Network ต่างๆ เป็นต้น 

   

4. ผลผลิต 4.1ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าเรียนวิชา LS 543 ผ่านเกณฑ์ 
-นักศึกษาร้อยละ 40 เข้าห้องเรียนทุกคร้ัง (คร้ังท่ี 1-14) 

4.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียน
การสอนวิชา LS 543 

ผ่านเกณฑ์ 
- ในภาพรวม คะแนนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนวิชา LS 
543 มีค่าเท่ากับ 4.32 (ระดับดี) 
- ด้านท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านคุณลักษณะอาจารย์ (4.66) รองมาคือ ด้าน
การวัดและประเมินผล (4.39) ด้านการจัดการเรียนการสอน (4.25) และด้านสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (3.98)  โดยคะแนนความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับดี 

4.3 เกรดของนักศึกษาในวิชา LS 543 ภาค
การศึกษาท่ี 2/2554 

ผ่านเกณฑ์ 
เกรดเฉลี่ยในวิชา LS 543 ส าหรับนักศึกษา จ านวน 21 คน เท่ากับ 3.60 

 
จากตารางที่ 2 ตัวแปรที่ควรน ามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นคือด้านปัจจัยน าเข้าได้แก่คุณวุฒิของ

อาจารย์ผู้สอนประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้สอนความพร้อมของโครงการสอน แผนการสอน และเอกสาร
ประกอบการสอน และการจัดเตรียมส่ือที่ใช้ประกอบการสอน และ ด้านกระบวนการได้แก่ กิจกรรมการเรียนการ
สอน การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนส าหรับข้อเสนอแนะในการ
จัดการเรียนการสอนวิชา  LS543 มีจ านวน 15 ข้อ ได้แก่ ด้านบริบท จ านวน3 ข้อ ด้านปัจจัยน าเข้า จ านวน 5 ข้อ 
ด้านกระบวนการ จ านวน 4 ข้อ และด้านผลผลิต จ านวน 3 ข้อสรุปได้ดังนี้  

1. ด้านบริบท (Context)  
(1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555) ควรบรรจุวิชาวิชาการจัดการการจัดหาเชิงกลยุทธ์ไว้ในหลักสูตรและแผนการศึกษา  
(2) ควรปรับค าอธิบายรายวิชา LS 543ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ให้ทันสมัย ให้สอดคล้องกับ

ความก้าวหน้าของวิชาการจัดการการจัดหาเชิงกลยุทธ์ 
(3) อาจารย์ผู้สอนควรทบทวนเนื้อหาวิชาการจัดการการจัดหาเชิงกลยุทธ์ให้นักศึกษาก่อน เพื่อปรับ

พื้นฐานของนักศึกษาให้อยู่ในระดับเดียวกัน 
2. ด้านปัจจัยน าเข้า (Input)  

 (1) การก าหนดจ านวนอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทและเอก ยังคงควรท าตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ จัดให้มีอาจารย์ผู้สอน 3 คนต่อ 1 วิชา โดยให้อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยเป็นเจ้าของวิชา  
 (2) การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 2 คน มาช่วยสอน ควรจบปริญญาเอกมาทางสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโดยตรง จะท าให้เนื้อหาวิชามีความแข็งแกร่งทางวิชาการมากขึ้น 
 (3) ควรส่งอาจารย์ประจ าวิชา ไปอบรมเพิ่มเติม เพื่อให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเอง เนื่องจากคุณวุฒิปริญญา
เอกที่จบมาไม่ใช่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานโดยตรง แต่เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเท่านั้น  
 (4) ควรมีการประชุมเพื่อวางแผนร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและอาจารย์ประจ าวิชา เพื่อ
ก าหนดหัวข้อการสอน และวางแผนการใช้เอกสารประกอบการสอนร่วมกัน 
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 (5) มหาวิทยาลัยอาจเตรียมส่ือที่ใช้ประกอบการสอนอื่นๆเพิ่มเติม เพื่ออ านวยความสะดวก 
3. ด้านกระบวนการ (Process)  
(1) ในปีการศึกษา 2555 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย

เชน ควรเปิดสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ต่อไป และควรก าหนดหน่วยกิตในวิชา LS 543 เท่ากับจ านวน 3 หน่วยกิต
เหมือนเดิม 

(2) ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนทั้ง 3 คน จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนควรให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ  เพื่อจะได้น าไปใช้ได้จริงในงานวิทยานิพนธ์
ต่อไป 

(3) ควรส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนใช้เทคโนโลยีอย่างหลากหลายเพื่อช่วยอ านวยความสะดวก
ในการสอน โดยเฉพาะ ICT เช่น Projector, research database, statistical package, e-book, eLearning ฯลฯ และ
ส่ือสังคม (Social media) ต่างๆ เช่น facebook, twitter, blog ฯลฯ 

(4) ควรส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามี
ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กันมากขึ้น  

4. ด้านผลผลิต (Output)  
(1) ควรแนะน าให้นักศึกษาได้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การเรียนผ่านส่ือ

ออนไลน์ต่างๆ (eLearning) หรือการศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านต ารา หนังสือ บทความ
ต่างๆ 
 (2) ควรมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา LS 543 ในทุกภาค
การศึกษา เพื่อให้ทราบ Feedback และควรพิจารณาวิธีการเชิงคุณภาพมาใช้ในการเก็บข้อมูลความพึงพอใจ เช่น 
สุ่มนักศึกษามาสัมภาษณ์เพื่อศึกษาความพึงพอใจ เป็นต้น 
 (3) อาจารย์ผู้สอนควรแจ้ง อธิบาย และใช้วิธีการวัดและประเมินผลการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้
นักศึกษาทราบ เข้าใจ และยอมรับในวิธีการวัดและประเมินผลที่น ามาใช้ ตลอดจนวิธีการตัดเกรดที่บริสุทธ์ิและ
ยุตธิรรม 

 
6. อภิปรายผล  

การประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชา LS543 โดยการประยุกต์ใช้โมเดล CIPP ถือว่าเป็นการเลือก
โมเดลมาใช้ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากครอบคลุมกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ก่อน ระหว่าง และหลังการ
สอน) ตลอดจนครบตามองค์ประกอบของการประเมินที่ดี โดยเฉพาะผลการประเมินจะท าให้ได้สารสนเทศที่
ส าคัญที่น าไปสู่การตัดสินใจต่อไปในปีการศึกษา 2555 ส าหรับการอภิปรายผลสรุปได้ดังนี้ 

(1) คุณวฒุขิองอาจารย์ผู้สอน  
การสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

จ าเป็นต้องมีอาจารย์ผู้สอนที่จบในระดับปริญญาเอก โดยเฉพาะการสอนวิชาการจัดการการจัดหาเชิงกลยุทธ์  ควร
จะมีอาจารย์ผู้สอนที่จบปริญญาเอกมาทางด้านสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และและซัพพลายเชนโดยตรง จะท า
ให้องค์ความรู้ (Body of knowledge) ที่สอนมีความเข้มข้น และนักศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และความ
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แข็งแกร่งทางวิชาการ แต่ในภาคการศึกษาที่ 2/2554 อาจารย์ผู้สอนที่จบปริญญาเอกมาทางด้านวิศวกรรมอุตสา
หการ   

(2) ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน  
อาจารย์ผู้สอนจ านวน 3 คน ที่ท าหน้าที่สอนวิชา LS 543 ในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ส่วนใหญ่มี

ผลงานวิจัยที่ท าในหัวข้อที่เกี่ยวกับวิศวกรรมอุตสาหการ  แต่ไม่ใช่สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
โดยตรง ดังนั้น การน าตัวอย่างข้อมูลและกรณีศึกษามาให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทดลองวิเคราะห์ จึงยังไม่
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชามากนัก อาจแก้ไขได้โดยปรับเปลี่ยนตัวอย่างหัวข้อวิจัย หรือกรณีศึกษาให้
อยู่ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ตรงกับ
สาขาวิชาที่เรียน และสามารถน าไปปรับใช้กับงานวิทยานิพนธ์ของตนเองได้ต่อไป  

(3) ความพร้อมของโครงการสอน แผนการสอน และเอกสารประกอบการสอน  
โครงการสอน แผนการสอน และเอกสารประกอบการสอน มีความพร้อมอยู่ในระดับที่สมบูรณ์ แต่

ผู้จัดท ายังเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าของวิชาเพียงคนเดียว โดยที่อาจารย์ผู้สอน จ านวน 3 คนไม่มี
การประชุม และวางแผนร่วมกัน ท าให้การเรียนการสอนในบางหัวข้อ นักศึกษาไม่สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง   

 (4) การจัดเตรียมสื่อที่ใช้ประกอบการสอน  
ส่ือหลักที่ใช้ประกอบการสอน คือ PowerPoint ซ่ึงมีข้อดี คือ อาจารย์ไม่เสียเวลาไปกับการเตรียมข้อมูล

เพื่อสอนมาก และนักศึกษาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว แต่จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า ส่ืออื่นๆ เช่น ส่ือออนไลน์ 
เป็นต้น อาจารย์ผู้สอนยังน ามาใช้น้อย ในปีการศึกษา 2555 ควรจะมีการกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนประยุกต์ใช้ ICT 
ให้เป็นประโยชน์ต่อการสอนมากขึ้น สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ระบุว่า “โดดเด่นด้านไอซี
ที (Outstanding in ICT)” 

(5) กิจกรรมการเรียนการสอน  
 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า อาจารย์ผู้สอนยังไม่ค่อยมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student-centerd approach) (เอียน สมิธ และอนงค์ วิเศษ
สุวรรรณ์, 2550; กฤษณา คิดดี, 2547) ซ่ึงการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นสาระส าคัญที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542) และสถานศึกษาทุกแห่ง ไม่ว่าจะระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวะ และอุดมศึกษา จะต้องยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม ในวิชา LS 543 
อาจารย์ผู้สอนควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น และได้ทดลองวิเคราะห์ข้อมูลในทุก
หัวข้อที่สอน โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ทดลองด้วยตนเอง จนสุดท้ายค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

(6) การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอน  
เทคโนโลยีทางการศึกษา (Educaitonal technology) มีความจ าเป็น และมีความส าคัญยิ่งต่อการจัด

การศึกษาในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือการ (Information and communication 
technology: ICT) เพื่อการศึกษา มีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ตามที่ระบุไว้ใน 
“แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือการ เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556” 
(ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554) ดังนั้น การเรียนการ
สอนวิชา LS 543 จ าเป็นต้องส่งเสริมและกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลากหลาย เช่น 
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e-book, eLearning, social media (facebook, twitter ฯลฯ) เป็นต้น รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่ช่วยอ านวยความ
สะดวกในการสอน เช่น visualizer, research database, statistical package (SPSS, LISREL, HLM, Mplus, AMOS 
ฯลฯ) เป็นต้น 

 (7) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เป็นตัวแปรหนึ่งที่ส าคัญที่ส่งผลท าให้การเรียนประสบความส าเรจ็ 
หรือล้มเหลว การสร้างบรรยากาศในการเรียนที่ดี หรือการที่ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ที่ดีต่อ
กัน จะช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ ที่เกิดจากการเรียนอย่างกระตือรือร้น (Active learning) และรู้ตัว (Self - 
awareness) (พรนภิส ดาราสว่าง, 2555) ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนวิชา LS 543 ในปีการศึกษา 2555 ควร
ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น 
 การประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตของการจัดการเรียนการสอนวิชา LS543 ท า
ให้ได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2555 โดยได้น าผลการประเมินใน
ครั้งนี้ไปวางแผนการด าเนินงานต่อไปในปีการศึกษา 2555 และมีการติดตามเพื่อน าผลมาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 

7. ข้อเสนอแนะ  
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช ้ 
(1) ผลการประเมินบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิตของการจัดการเรียนการสอนวิชา LS 

543 ควรน าไปใช้ประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในวิชา LS 543 ในปี
การศึกษา 2555 ต่อไป  
 (2) ควรแจ้งผลการประเมินและข้อเสนอแนะให้กับผู้รับผิดชอบได้รับทราบ (ในแต่ละด้าน และตัวแปร) 
และก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอ่ไป  
(1) ควรท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เฉพาะในด้านปัจจัยน าเข้า และด้านกระบวนการ เนื่องจาก

เป็นด้านที่มีตัวแปรบางตัว ควรได้รับการพิจารณาน ามาพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ได้แก่ ด้าน
ปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน ประสบการณ์การสอนของอาจารย์ผู้สอน ความพร้อมของ
โครงการสอน แผนการสอน และเอกสารประกอบการสอน และการจัดเตรียมส่ือที่ใช้ประกอบการสอน ด้าน
กระบวนการ ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการสอน และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 (2) ในการพัฒนาหัวข้อวิจัยในครั้งต่อไปส าหรับวิชา LS 543 ไม่ควรก าหนดหัวข้อวิจัยในลักษณะการ
ส ารวจสภาพหรือปัญหา แต่ควรระบุปัญหาให้ชัดเจน และหาวิธีการแก้ไขปัญหา ดังนั้น งานวิจัยที่แนะน าให้ท า
ต่อไป คือ การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research) เช่น การทดลองใช้เทคนิคการสอน หรือวิธีการสอนแบบ
ใหม่ๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา LS 543 ดีขึ้น มีแรงจูงใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น หรือมี
ความมุ่งมั่นในการเรียนเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น  
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 (3) การท าวิจัยเชิงประเมินในครั้งต่อไป อาจพิจารณาโมเดลการประเมินแบบอื่นๆ นอกจากโมเดล CIPP 
เช่น โมเดล CIPIEST (Stufflebeam & Shinkfield, 2007; Stufflebeam, Gulickson & Wingate, 2002)  เป็นต้น 
โมเดล CIPIEST เป็นโมเดลที่ปรับมาจากโมเดล CIPP โดยขยายการประเมินผลผลิต (Product) ออกเป็นการ
ประเมินผลกระทบ (Impact) ประสิทธิผล (Effectiviness) ความยั่งยืน (Sustainability) และการถ่ายทอดส่งต่อ 
(Transportability) ซ่ึงโมเดล CIPIEST นี้เป็นโมเดลการประเมินที่ครอบคลุมทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ของส่ิงที่
ประเมิน 

 
เอกสารอ้างอิง  
กระทรวงศึกษาธิการ. 2542.พระราชบัญญตัิการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2)  

พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว.  
กฤษณา คิดด.ี 2547. การพัฒนารปูแบบการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ.  

วิทยานิพนธ์ปริญญาครศุาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
พรนภิส ดาราสว่าง. 2555. การสร้างบรรยากาศในห้องเรียนที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู.้สืบค้นจากเวบ็ไซต์  

http://www.moobankru.com/teacharticle1.html (วันที ่8 สิงหาคม 2555).  
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศร.ี 2544. การประเมินโครงการ: แนวคิดและแนวปฏิบัต.ิ กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ ์ 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ศรีวิไล พลมณี. 2542. รายงานการวิจัย เรื่อง การสอนเป็นคณะ (Team Teaching). ภาควิชามัธยมศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม.่  
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. 2544. วิธีวิทยาการประเมินศาสตร์แห่งคณุคา่.พิมพ์ครั้งที ่2. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2554. แผนแม่บท  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ เพื่อการศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556. กรุงเทพฯ: 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

อุทุมพร จามรมาน. 2539.การสอนวิชาสถิติการศึกษา. วารสารวิจัยสังคมศาสตร,์ มิถุนายน 2539, 7-8.  
เอียน สมิธ และอนงค ์วิเศษสุวรรณ์. 2550. การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Facilitating Student-  

Centered Learning). วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา, 18 (2), 1-10.  
Anderson, R. S. & Speck, B. W. 1998. “Oh what a difference a team makes”: Why team teaching makes a  

difference, Teaching and Teacher Education, 14 (7), 671–686.  
Bauwens, J. &Hourcade, J. J. 1995.Cooperative Teaching: Rebuilding the Schoolhouse for All  

Students. Austin, TX: Pro-Ed.  
Espinor, D. 2009. Co Teaching Handbook.School of Education, Seattle Pacific University.  
Patton, M. Q. 1997. Utilization-Focused Evaluation: the New Century Text. 3rd ed. California: Sage.  
Stufflebeam, D.L. 1971. The relevance of the CIPP evaluation model for educational accountability.  

Journal of Research and Development in Education, 5(1), pp. 19-25.  



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 
 

101 

Stufflebeam, D.L., Gulickson, A. and Wingate, L. 2002. The Spirit of Consuelo: An Evaluation of Ke Aka  
Hòona.The Evaluation Center, Western Michigan University.  

Stufflebeam, D.L. & Shinkfield, A. J. 2007.Evaluation Theory, Models and Applications.San Francisco:  
Jossey-Bass. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 
 

102 

การประเมินความเหลื่อมล ้าด้านคุณภาพสถานศึกษาของประเทศไทย 
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 

AN ASSESSMENT OF INEQUALITY IN QUALITY OF SCHOOLS IN THAILAND  
USING DATA FROM EXTERNAL EVALUATIONS OF BASIC EDUCATION 

LEVEL SCHOOLS 
 

ธนัญชัย  ไชยหงษ์ 
นักศึกษาปริญญาโท   สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 

แขนงวชิา การวัดและประเมินผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
E- mail : tor_sms@hotmail.com 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจาก
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามขนาด สังกัด และที่ตั้งของสถานศึกษา
และ 2) ศึกษาการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองต่อความเหลื่อมล้ า ด้าน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research 
Method) มีประชากรเป็นสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ครบทั้ง                  
3 รอบการประเมินแล้ว จ านวน 8,193 แห่ง ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 381 โรงเรียน เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ   
แบ่งช้ันภูมิ มีผู้ให้ข้อมูลแห่งละ 2 ท่าน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย           
1) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการประเมินจากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จ านวน 3 รอบการประเมิน(รอบแรก-รอบสาม) 
และ 2) แบบสอบถามการด าเนินงานของสถานศึกษาตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ. 2552-2561) จ านวน 2 ฉบับ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ได้รับกลับคืนจ านวน 216 แห่ง                    
คิดเป็นอัตราการตอบกลับ ร้อยละ 56.69 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะห์ดัชนีจีนี่ การวิเคราะห์
การถดถอยโลจิสติก และการวิเคราะห์เนื้อหาสรุปผลการวิจัย พบว่า 

1. การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ าทางด้านคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก         
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบแรก (พ.ศ.2544-2548), รอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) และรอบสาม 
(พ.ศ. 2554-2558) จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ค่าดัชนีจีนี่ที่แสดงความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพ
การศึกษา มีแนวโน้มลดลง เมื่อพิจารณาตามสังกัดของสถานศึกษา พบว่า ค่าดัชนีจีนี่ที่แสดงความเหลื่อมล้ าด้าน
คุณภาพการศึกษา มีแนวโน้มลดลงและมีการเปลี่ยนแปลงสลับขึ้นลง และเมื่อพิจารณาตามที่ตั้งของสถานศึกษา
พบว่า ค่าดัชนจีีนี่ที่แสดงความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษามีแนวโน้มลดลง  
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2. การวิเคราะห์การด าเนินงานของสถานศึกษาตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ. 2552-2561) ด้านพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ด้านพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ และด้านพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ต่อความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน พบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 2 ตัวแปร ได้แก่ อัตราส่วนครูต่อนักเรียนและการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาสามารถเขียนสมการถดถอยได้เป็น การรับรองคุณภาพ  = -2.522 + 0.084 
อัตราส่วนครูต่อนักเรียน + 0.698 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ส าหรับการด าเนินงานของสถานศึกษา
ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ต่อความ
เหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์
ความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ        
ที่ระดับ .05 มี 3 ตัวแปร ได้แก่ อัตราส่วนครูต่อนักเรียน การส่งเสริมการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการ                
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา สามารถเขียนสมการถดถอยได้เป็น การรับรองคุณภาพ = 2.469 + 
0.113 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน - 1.509 การส่งเสริมการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา + 1.380 การมีส่วนร่วมในการ  
จัดการศึกษา 

 
ค้าส้าคัญ :  ความเหลื่อมล้ า  คุณภาพการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายนอก  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน             

การปฏิรูปการศึกษา 

 
ABSTRACT 
 This research has objectives  to: 1 ) Evaluate of inequality in the educational quality of schools using 
data from  external evaluation  the  basic  education level schools  according to  the size,  hierarchical 
organization and location of the schools  and 2 ) Study the implementation according to the education 
reformatory framework in the second decade to the inequality in educational quality of  the basic education 
level schools.  The research had applied the Mixed Research Method while the population are 8,193 basic 
education level schools that their education quality had externally been evaluated for 3 rounds of evaluation. 
The samples are 381 schools, selected  throughStratified random sampling whereby each sampled school has 2 
information givers who were the school administrator and a teacher. The  instrument  used in this research were 
1 ) The external assessment result  of the basic education level schools  which  had  been assessed by the Office 
for National Education Standard and Quality Assessment and  the three  rounds of quality  evaluation  (the first 
round - the third round ), and 2) The questionnaires on  implementation  guideline of school according to the  
framework for education reform in the second decade, total 2 sets. The data were collected by the 
questionnaires of 216 respondents returned  i.e. 56.69 percent response rate. The data analysis was carried out  
withdescriptive statistics , Giniindex analysis,  Logistic regression analysis and content analysis. The research 
result was found that: 
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 1.  The analysis of inequalityin the education quality of  the external assessment of schools . 
The first  round of basic education level ( 2001-2005 ),  the second round ( 2006-2010 ) and the third ( 2011-
2015 ) categorized  by the school’s size , it was found that the Gini index  showing  the inequality of education 
quality had  trend to  decrease. When considered according to the hierarchical organization , it was found that  
the Giniindex showing  the inequality of  education quality had trend to  decrease and fluctuating change. When 
considered  according to  the school’s location , it was found that  the Giniindex  showing  the inequality of  
education quality had  trend to  decrease. 

3. The analysis of the school administration according to the implementation guideline framework of 
the  education reform  in the second decade on the  development of  the modern Thai people’s quality , on 
modern teachers’ quality development and  the  schools’ quality development  and learning source in the  new 
age  to the  inequality of education quality of  the basic  education  level schools , it was found that  the 
variables that  can  predict or forecast  the inequalityof  the education  quality of  the basic education level 
schools  with  the statistically significant level at  0.05 consist of 2 variables i.e. the teacher to student ratio and 
learning source development of the schools.  The logistic regression equation: Quality certification  =-2.522 + 
0.084 the teacher to student ratio + 0.698 learning source development of the schools.The administration of the 
implementation framework for education reform in the second decade on the development of modern 
management to the inequalityof education quality of the basic education level schools, it was found that, the 
variables that can predict or forecast the in the inequalityof the education quality ofthe basic education level 
schools education  with statistically significant level at 0.05 consist of  3 variables i.e. the teacher to student 
ratio ,  promoting increased educational opportunities and participation of all sectors in education. The logistic 
regression equation: Quality certification = 2.469 + .113 the teacher to student ratio - 1.509 promoting increased 
educational opportunities + 1.380 participation of all sectors in education 

 
KEYWORDS :  Inequality, Educational Quality, External Evaluations, Basic Education Level Schools, 

Education reform 
 

1. ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 
การศึกษา คือ กระบวนการหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มั่นคงและยั่งยืนอย่างเท่าเทียมกัน การศึกษานั้นได้รับความคาดหมายให้  
ท าหน้าที่ต่างๆในทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจมากมาย นับตั้งแต่การช่วยให้ประชาชนอ่ านออกเขียนได้      
คิดเป็น เรียนรู้จริยธรรมและความเป็นพลเมือง ตลอดจนพัฒนาทักษะทางเศรษฐกิจ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความเท่าเทียม
ในสังคมในระยะยาว และส่ิงที่จะแสดงให้เห็นว่าประเทศนั้นมีการพัฒนาไปมากน้อยเพียงใดนั้นไม่ได้มีเพียง
ตัวเลขทางเศรษฐกิจเท่านั้นที่จะเป็นตัวช้ีวัด แต่มีดัชนีช้ีวัดอยู่หลายประการด้วยกัน เช่น ด้านคุณภาพการศึกษา 
อัตราการว่างงาน ความเท่าเทียมกันในการกระจายรายได้ ความเจริญในท้องถิ่นต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนา
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ประเทศควรหมายความรวมถึง การเติบโตควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆในทางที่ดีขึ้น ขณะเดียวกัน
ความเหลื่อมล้ าในด้านต่างๆของสังคมก็ควรจะลดลงด้วย และเนื่องจากคุณภาพการศึกษาเป็นตัวแปรหนึ่งที่          
จะบอกถึงความสามารถของบุคคลในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆของสังคมเพื่อการด ารงชีวิต การศึกษาที่ขาดคุณภาพ
จะส่งผลต่อการพัฒนาของประเทศ ดังนั้นความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษา จึงเป็นตัวแปรที่บ่งช้ีถึงความส าเร็จ
หรือความล้มเหลวของการพัฒนาประเทศที่ส าคัญประการหนึ่ง การแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยเป็นเรื่อง
ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง แม้จะมีความพยายามในการปฏิรูปการศึกษามาหลายครั้ง ตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษา   
รอบแรกเมื่อปี พ.ศ. 2542 จนมาถึงการปฏิรูปรอบที่สอง เมื่อปี พ.ศ. 2552 ก็ยังไม่สามารถท าให้คุณภาพการศึกษา
ของประเทศดีขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม สาเหตุของปัญหาคุณภาพของการศึกษานั้น มีมากมายจนมองไม่เห็น
หนทางว่าจะปฏิรูปกันอย่างไร หรือจะเริ่มแก้ไขปัญหาใดเป็นปัญหาแรก อีกทั้งการปฏิรูปในบางด้านกลับยิ่งท าให้
ปัญหาแย่ลง เมื่อพิจารณาถึงการจัดการศึกษาในระดับที่เป็นการวางฐานรากการศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไปของ
ผู้เรียนและเป็นระดับที่ผู้เรียนใช้เวลาศึกษานานที่สุด นั่นก็คือ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงใช้เวลาในการศึกษา
ถึง 12 ปี และมีจ านวนโรงเรียนมากกว่าระดับอื่นๆ จึงต้องให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาในระดับนี้เป็นอย่างมาก 
ซ่ึงต้องหาวิธีที่จะท าให้ทราบว่าปัจจุบันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยอยู่ในระดับใด และมีความแตกต่างกัน
มากน้อยเพียงใด เพื่อจะได้ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่าง
ถูกต้องและตรงตามสภาพจริงมากที่สุดโดยการหาข้อมูลความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษาที่เกิดขึ้นจริงตาม
ขนาด สังกัดและที่ตั้งของสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกและน าข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศได้อย่างถูกต้องตามสภาพปัญหาที่แท้จริง  ทั้งนี้เพื่อให้ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่มีความชัดเจนมากกว่าการใช้ข้อมูลเชิง
ปริมาณพียงรูปแบบเดียวจึงได้ด าเนินการศึกษาการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ทราบว่าสถานศึกษามีการด าเนินการ
ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาฯ อยู่ในระดับใดบ้าง และการด าเนินงานตามกรอบแนวทางปฏิรูปนั้น
ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษาอย่างไร ในขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยช้ีน าให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัดตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและการน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกที่ได้ไปใช้เป็นข้อมูลในเชิงปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้
สูงขึ้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้น้อยลงและพัฒนาศักยภาพให้พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การแข่งขันใน
ระดับประชาคมอาเซียนในอนาคตต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อประเมินความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามขนาด สังกัดและที่ตั้งของสถานศึกษา 
2. เพื่อศึกษาการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)

ต่อความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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3. ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื อหา 

 ศึกษาข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทั้ง 3 รอบการประเมิน ดังนี้ รอบแรก (พ.ศ. 2544-
2548),รอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) และรอบสาม(พ.ศ. 2554-2558) และศึกษากรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) จากเอกสารของสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 ประชากร 
 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ครบทั้ง 3 รอบการประเมินโดยอ้างอิงข้อมูลของสถานศึกษาที่ได้รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554จ านวน 8,193 แห่ง 

 
4. ข้อตกลงเบื องต้น 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ค าว่าความเหลื่อมล้ าทางการศึกษามีความหมายเช่นเดียวกับความไม่เสมอภาคทาง
การศึกษา ดังนั้นในการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องครั้งนี้ หากผู้วิจัยใช้ค าว่าความไม่เสมอภาคทาง
การศึกษา  นั่นหมายถึงความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดของสถานศึกษา 

สังกัด 

ที่ตั้ง(ในเมือง/นอกเมือง) 

ความเหลื่อมล้ า 
ด้านคุณภาพการศึกษา 

ผลการประเมินภายนอก 
รอบสอง (พ.ศ.2549-2553) 

ผลการประเมินภายนอก 
รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) 

 

การด้าเนินงานตามกรอบแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 

(พ.ศ.2552-2561) 
- ด้านพัฒนาคนไทยยุคใหม่ 
- ด้านพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 
- ด้านพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและ 
  แหลง่เรียนรู้ใหม ่

- ด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ใหม ่

 

 

 

 

 

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 

ผลการประเมินภายนอก 
รอบแรก (พ.ศ.2544-2548) 
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6. ทบทวนวรรณกรรม 
 งานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับความไม่เสมอภาคทางการศึกษาและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่สอง สรุปได้โดยสังเขปดังนี้ 
 ณัฐจรีย์ กาญจนรจิต (2544) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความไม่เสมอภาคของการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน
ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบสอบถาม 3 ฉบับ จากผู้บริหาร ครู 
และนักเรียนจากโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั้งสิ้น 1,067 โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า การบริหาร
จัดการของผู้บริหารมีความไม่เสมอภาคมากกว่าการจัดการเรียนการสอนของครูและผลการด าเนินงานที่เกิดกับครู       
มีความไม่เสมอภาคน้อยกว่าผลการด าเนินงานที่เกิดกับนักเรียนความไม่เสมอภาคที่เกิดขึ้นระหว่างโรงเรียนภายใน
สังกัดเดียวกันมีสัดส่วนสูงมากกว่าความไม่เสมอภาคระหว่างสังกัดโรงเรียน 
 สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์ (2546) ได้เขียนบทความลงวารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง “ความเสมอภาคทางการศึกษาของไทย” ซ่ึงพอสรุปได้ว่ามีการมองความเสมอภาคทางการศึกษาของไทย
ออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ความเสมอภาคทางการศึกษาในด้านโอกาสทางการศึกษา 2) ความเสมอภาคทางการศึกษา        
ในด้านคุณภาพ และ 3) ความเสมอภาคทางการศึกษาในด้านการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการลงทุนทางการศึกษา 
 รัชดา พรมหนองแสน (2548) ได้ท าการวิจัยเรื่องความไม่เสมอภาคทางการศึกษาของไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเสมอภาคทางการศึกษาของประชากรระหว่างภูมิภาคและเพื่อศึกษาตัวช้ีวัดการ
กระจายการศึกษาของประชากร โดยศึกษาจากข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของประชากรวัยแรงงานอายุระหว่าง   
15-59 ปี วิเคราะห์ข้อมูลทั้งภาคตัดขวางและอนุกรมเวลา ด้วยแบบจ าลองสัมประสิทธ์ิจีนี่และโค้งลอเรนซ์    
ผลการวิจัยพบว่า ความไม่เสมอภาคทางการศึกษาของไทยยังคงมีอยู่แต่มีแนวโน้มลดลง 
 เบญจม์ภัทร พงษ์ขาว (2549)ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542-2546 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการได้รับการจัดสรรทรัพยากรทางการ
ศึกษา การได้รับโอกาสทางการศึกษา และความเสมอภาคทางการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบส ารวจจาก
โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ข้อมูล   
ด้วยโค้งลอเรนซ์ ค่าสัมประสิทธ์ิจีนี่และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  
ได้รับการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาในรูปของค่าใช้จ่ายรายหัวน้อยกว่านักเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2) นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ ได้รับโอกาสทางการศึกษาในด้าน
การศึกษาต่อในอัตราที่สูงขึ้นในช่วงปีการศึกษา 2542-2544 และ 2546 นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย         
ทั่วประเทศ ได้รับโอกาสทางการศึกษาในด้านการศึกษาต่อในอัตราที่สูงขึ้นในช่วงปีการศึกษา 2542,2543 และ 2545 
ทั้งนี้ โดยได้รับโอกาสทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดรัฐบาลมากกว่าโรงเรียนในสังกัดเอกชน 
 ศุภัตรา โอดเทิง (2554) ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
ของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารและครูโรงเรียนจอมทอง ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารตามแนวทาง
ปฏิรูปฯด้านพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่พบว่ามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนกิจกรรมการวัดและ
ประเมินผลที่มีคุณภาพด้านพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่พบว่ามีการพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญด้านพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่พบว่ามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา      
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และโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการศึกษาและเรียนรู้ด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่พบว่ามีการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้ร่วมกับสถาบันศาสนาและสถาบันทางสังคม 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความไม่เสมอภาคทางการศึกษาและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สอง พอสรุปได้ว่า ความไม่เสมอภาคทางการศึกษายังคงมีอยู่แต่มีแนวโน้มลดลง โดยโรงเรียนที่อยู่ใน
สังกัดเดียวกันยังมีความไม่เสมอภาคกันสูงกว่าโรงเรียนที่อยู่ต่างสังกัดกัน นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาทั้งตอนต้น
และตอนปลาย ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในอัตราที่สูงขึ้น และนักเรียนในโรงเรียนสังกัดรัฐบาลจะได้รับโอกาส
ทางการศึกษาสูงกว่านักเรียนในโรงเรียนสังกัดเอกชน ทั้งนี้โรงเรียนมีการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองในทุกด้าน 

 
7. วิธีด้าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed research methods) มีการด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี ้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรเป็นสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกครบทั้ง 3 รอบ
การประเมิน จ านวน 8,193 แห่ง (อ้างอิงจากข้อมูลของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 : ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)) และค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Yamane (Taro Yamane,1967) เพื่อให้ได้จ านวน
กลุ่มตัวอย่างที่จะให้ข้อมูลการตอบแบบสอบถาม จ านวน 381 แห่ง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ 
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามขนาด ที่ตั้ง และสังกัดของสถานศึกษา 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ประเภท ดังนี้ 

1) ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ครบทั้ง 3 รอบการประเมินแล้ว จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) จ านวน 8,193 แห่ง ซ่ึงแต่ละแห่งจะท าการศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก
จ านวน 3 ฉบับ เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 

2) แบบสอบถามการด าเนินงานของสถานศึกษาตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา             
ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) แบ่งออกเป็น 2 ฉบับ คือ ฉบับของผู้บริหารสถานศึกษาและฉบับของครู 

ประกอบด้วยข้อค าถาม 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นข้อค าถามประเภทตรวจสอบรายการ (checklists) และเติมค าตอบ
เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบและสถานศึกษา ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) เกี่ยวกับการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปฯ 4 ด้าน และตอนที่ 3 เป็นข้อค าถามปลายเปิด (Open 
ended Question) เกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 

ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยการหาความตรงตามเนื้อหา (Content validity) ด้วยการหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC ) จากผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 5 คน พบว่า IOC อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 ซ่ึงข้อค าถามที่ใช้ได้จะต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้องไม่ต่ ากว่า 
0.50 (ศิริชัย กาญจนวาสี,2544)และหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับด้วยสูตร
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สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha) พบว่า ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามฉบับผู้บริหาร 
เท่ากับ 0.898 และค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามฉบับครู เท่ากับ 0.933   

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
เก็บรวบรวมข้อมูลจากสถานศึกษาทั่วประเทศ ด้วยแบบสอบถามเป็นระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 

1-30 มิถุนายน 2556 พบว่า มีสถานศึกษาตอบกลับ จ านวน 216 แห่ง จากจ านวน 381 แห่ง คิดเป็นอัตราการตอบกลับ
ร้อยละ 56.69 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา และค่าสถิติพื้นฐาน

ของตัวแปรด้วยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2.วิเคราะห์ความเหลื่อมล้ าทางด้านคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างขนาด สังกัด ที่ตั้งของสถานศึกษาที่ต่างกันด้วยค่าดัชนีจีนี่ (Gini 
Index) 

3.วิเคราะห์การด าเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-
2561) ต่อความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติก (LogisticRegression Analysis) 

4.วิเคราะห์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

 
8. สรุปผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ าทางด้านคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามขนาด สังกัด และที่ตั้ง มีรายละเอียดดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ึ 1  ค่าดัชนีจีนี่ จ าแนกตามขนาด สังกัด และที่ตั้งของสถานศึกษา จากผลการประเมินคุณภาพภายนอก     

(รอบแรก-รอบสาม) 
 ภาพรวมค่าดัชนจีีนี่ (Gini Index) 

ผลประเมินรอบแรก ผลประเมินรอบสอง ผลประเมินรอบสาม 

ขนาดของสถานศึกษา .1176 .1069 .0719 
สังกัดของสถานศึกษา .0089 .0050 .0054 
ที่ตั ง (ใน/นอกเมือง) .1398 .1189 .0545 
 
 จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบแรก (พ.ศ.2544-2548),รอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) และรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามขนาดและที่ตั งของสถานศึกษา พบว่า ค่าดัชนีจีนี่ที่แสดงความเหลื่อมล้ าด้าน
คุณภาพการศึกษามีแนวโน้มลดลง แต่เมื่อพิจารณาตามสังกัดของสถานศึกษา พบว่า ค่าดัชนีจีนี่ที่แสดงความ
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เหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษามีแนวโน้มลดลงและมีการเปลี่ยนแปลงสลับขึ้นลง จากค่าดัชนีจีนี่ที่มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในภาพรวมมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลสามารถกระจายคุณภาพ
การศึกษาไปยังสถานศึกษาที่มีขนาด สังกัด และที่ตั้งแตกต่างกันได้อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 

2. การวิเคราะห์การด าเนินงานของสถานศึกษาตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สอง (พ.ศ. 2552-2561) ต่อความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผล
ต่อการรับรองคุณภาพการศึกษา ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (LogisticRegression Analysis) มี
รายละเอียดดังตารางที่  2 – 3 

 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกของการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ

ที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ด้านพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ และพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่  ที่ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวแปร B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
จ านวนเด็กด้อยโอกาส .004 .006 .340 1 .560 1.004 

ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม .001 .006 .011 1 .917 1.001 
อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 

ที่ตั้งของโรงเรียน 
.084 
.304 

.040 

.603 
4.527 
.254 

1 
1 

.033 

.614 
1.088 
1.355 

จ านวนเอกสารประกอบการจัดท าหลักสูตร .083 .112 .540 1 .462 1.086 
การจัดท าหลักสูตร .149 .497 .090 1 .765 1.160 
การจัดการสอน -.052 .603 .007 1 .931 .949 

การจัดการสอนให้มคีุณลักษณะอนัพึงประสงค ์ -.237 .472 .252 1 .615 .789 
การพัฒนาครู  .263 .542 .236 1 .627 1.301 
การใช้ครู  -.200 .637 .099 1 .753 .819 

การพัฒนาแหล่งเรียนรูข้องสถานศึกษา .698 .311 5.047 1 .025 2.010 
การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที ่ .016 .128 .015 1 .903 1.016 

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
Constant 

-.002 
-2.522 

.578 
2.227 

.000 
1.282 

1 
1 

.998 

.257 
.998 
.080 

- 2 Log likelihood = 177.188   , Cox & Snell R Square = .104 , Nagelkerke R Square = .156 
Percentage Correct (Overall Percentage) = 75.8 
 
 จากตารางที่ 2 การด าเนินงานของสถานศึกษาตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ. 2552-2561) ด้านพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ด้านพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ และด้านพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ พบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษาของ
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สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลต่อการรับรองคุณภาพการศึกษา ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 มี 2 ตัวแปร ได้แก่ อัตราส่วนครูต่อนักเรียนและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา  
 เขียนในรูปสมการถดถอยโลจิสติก Y = -2.522 + 0.084 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน + 0.698 การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกของการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ

ที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ที่ ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ าด้าน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวแปร B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
จ านวนเด็กด้อยโอกาส .007 .007 1.037 1 .309 1.007 

ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกรรม -.010 .007 2.215 1 .137 .990 
อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 

ที่ตั้งของโรงเรียน 
.113 
-.327 

.042 

.612 
7.255 
.285 

1 
1 

.007 

.593 
1.120 
.721 

การมีอ านาจในการตัดสินใจด าเนนิการด้วยตนเอง .077 .383 .041 1 .840 1.080 
การบริหารจดัการตามหลักธรรมาธิบาล -.641 .615 1.086 1 .297 .527 
การส่งเสริมการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา -1.509 .460 10.734 1 .001 .221 

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 1.380 .568 5.908 1 .015 3.976 
การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษา .099 .608 .026 1 .871 1.104 

Constant 2.469 2.364 1.091 1 .296 11.816 

- 2 Log likelihood = 168.129   , Cox & Snell R Square = .151 , Nagelkerke R Square = .226 
Percentage Correct (Overall Percentage) = 76.0 
  

จากตารางที่ 3 การด าเนินงานของสถานศึกษาตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ. 2552-2561) ด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ พบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความเหลื่อมล้ า 
ด้านคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลต่อการรับรองคุณภาพการศึกษา ได้อย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 3 ตัวแปร ได้แก่ อัตราส่วนครูต่อนักเรียน การส่งเสริมการเพิ่มโอกาส             
ทางการศึกษา และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 เขียนในรูปของสมการถดถอยโลจิสติก Y = 2.469 + .113 อัตราส่วนครูต่อนักเรียน - 1.509 การส่งเสริม
การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา + 1.380 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
9. อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ าทางด้านคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบแรก (พ.ศ.2544-2548),รอบสอง (พ.ศ. 2549-2553) และรอบสาม   
(พ.ศ. 2554-2558) จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า ความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษามีแนวโน้มลดลง 
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เมื่อพิจารณาตามสังกัดของสถานศึกษา พบว่า ความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษา มีแนวโน้มลดลงและมีการ
เปลี่ยนแปลงสลับขึ้นลง และเมื่อพิจารณาตามที่ตั้ง(ในเมือง/นอกเมือง)พบว่าความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษา
มีแนวโน้มลดลง ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ รัชดา พรมหนองแสน (2548) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความไม่เสมอภาค
ทางการศึกษาของไทย จากประชากรวัยแรงงานอายุระหว่าง 15-59 ปี ผลการวิจัยพบว่า ความไม่เสมอภาคทาง
การศึกษาของไทยยังคงมีอยู่แต่มีแนวโน้มลดลง ยกเว้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจม์ภัทร พงษ์ขาว (2549) ที่ศึกษาเรื่องความเสมอภาคทาง
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2542-2546 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับโอกาสทางการศึกษาในด้านการศึกษาต่อในอัตราที่สูงขึ้น ในช่วงปีการศึกษา 
2542 และ 2545 ทั้งนี้โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสทางการศึกษา
มากกว่าโรงเรียนในสังกัดเอกชนและโรงเรียนอื่นๆในสังกัดรัฐบาลซ่ึงการได้รับโอกาสในการศึกษาต่อที่สูงขึ้น
แสดงถึงการมีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้น แนวโน้มความไม่เสมอภาคทางการศึกษาจึงลดลง ให้ผลในทิศทาง
เดียวกับผลการวิจัยของผู้วิจัย 
 2. จากการวิเคราะห์การด าเนินงานของสถานศึกษาตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ   
ที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ด้านพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ด้านพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ และด้านพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ต่อความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน พบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลต่อการรับรองคุณภาพการศึกษา ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 2 ตัวแปร 
ได้แก่ อัตราส่วนครูต่อนักเรียนและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ส าหรับการด าเนินงานของสถานศึกษา
ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) ด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ใหมต่่อความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ตัวแปรที่สามารถ
พยากรณ์ความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลต่อการรับรอง
คุณภาพการศึกษา ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 3 ตัวแปรได้แก่ อัตราส่วนครูต่อนักเรียน การส่งเสริม
การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศุภัตรา โอดเทิง 
(2554) ที่ได้ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานตามกรอบแนวทางการปฏิรูปด้านพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ โรงเรียนได้มีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการศึกษา
และเรียนรู้ส าหรับด้านพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่พบว่าโรงเรียนมีการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ร่วมกับสถาบันศาสนาและสถาบันทางสังคมซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการวิจัยของผู้วิจัยว่าตัวแปรที่
สามารถพยากรณ์ความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษาฯ เป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาและการ          
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
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10. ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน้าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. เนื่องจากผลการวิจัยเรื่องนี้เป็นการวัดการกระจายคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามขนาด สังกัด 
หรือที่ตั้งว่าประเทศไทยมีการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาคกันหรือไม่ ข้อมูลจากการวิจัยจะเป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในการน าไปใช้พัฒนาสถานศึกษาตามขนาด สังกัดหรือ
ที่ตั้ง ที่ยังพบว่ามีความเหลื่อมล้ าอยู่มากให้มีความเสมอภาคมากขึ้นก่อนเป็นล าดับแรกเมื่อลดความเหลื่อมล้ าได้      
ก็จะน าไปสู่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและคุณภาพการศึกษาเป็นล าดับต่อไป 

2. จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ช่วยให้สถานศึกษามีโอกาสที่จะได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษา
เพิ่มขึ้น ได้แก่ อัตราส่วนครูต่อนักเรียน การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน      
ในการจัดการศึกษา ดังนั้น สถานศึกษาควรน าข้อมูลเหล่านี้ไปวางแนวทางการบริหารจัดการทั้งด้านจ านวนครู 
แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการรับรองคุณภาพ
การศึกษาให้สถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาความเหลื่อมล้ าด้านคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยภายหลังการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสามเสร็จส้ิน (ภายหลังปี พ.ศ. 2558) เพื่อสะท้อนข้อมูลคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยว่าการ
กระจายคุณภาพการศึกษามีความทั่วถึงและเสมอภาคมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามที่ผู้วิจัยได้ศึกษาไว้หรือไม่ อย่างไร        

2. ควรมีการศึกษาผลของการปฏิรูปการศึกษา ภายหลังการปฏิรูปเสร็จส้ินในปี พ.ศ. 2561 อีกครั้งหนึ่ง 
และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการปฏิรูปในรอบแรก เพื่อให้ทราบว่าการปฏิรูปการศึกษาในทุกๆ
ครั้งที่ผ่านมา ช่วยท าให้คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้นหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้จัดท าขึ้นเพื่อประเมินค่า (Assessment) ของเครื่องมือวัดผลวิชา ARC141 
วัสดุและการก่อสร้าง จากงานปฏิบัติการสร้างหุ่นจ าลองโครงสร้าง โดยการใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติพื้นฐาน
และประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้ได้เครื่องมือที่ดีจากค่า 4 ประการ อันได้แก่ ความตรง (Validity) อ านาจจ าแนก 
(Discrimination) ความยาก (Difficulty) และความเที่ยง (Reliability) เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงเครื่องมือวัดผล 
 ผลการศึกษา 
 1.เครื่องมือวัดผล 8 ข้อ ได้แก่ ทุกข้อมีผลประเมินดังนี้ ค่า IOC   0.50 แสดงว่าทุกข้อมีความตรงตาม
เนื้อหา และส่วนใหญ่มีผลอ านาจจ าแนก ค่า D > 0.20 ยกเว้นข้อ 1.2 เพราะมีค่าอ านาจจ าแนก D = 0.00 แสดงว่า
ไม่สามารถจ าแนกกลุ่มนักศึกษากลุ่มที่เก่งกับกลุ่มที่อ่อนได้ อีกทั้งส่วนใหญ่มีความยาก ยกเว้นข้อ 1.2 มีค่า P = 
1.00 หมายถึงมีความง่ายมากเกินไป  
 2. เครื่องมอืวัดผลทั้งฉบับมีค่าความเที่ยง = 0.79 ซ่ึงตีความได้ว่ามีความเชื่อมั่นสูง เนื่อจากค่าอยู่ระหว่าง 
0.71-1.00 สรุปผลการประเมินค่าเครื่องมือวัดผล พบว่ามีคุณภาพที่สามารถน าไปใช้วัดผลได้ และควรปรับปรุงข้อ
ที่ 1.2 ซ่ึงมีคะแนนในเชิงสถิติพื้นฐานที่ไม่มีความแตกต่าง แต่ขาดอ านาจจ าแนก และความยาก จึงควรปรับปรุง
ค าถาม 
 

ค าส าคัญ : การประเมินค่า เครื่องมือวัดผล หุ่นจ าลอง 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study the evaluation tool of ARC141: Materials and Construction 
by assessing tools of the structural modeling.  General statistics and item-analysis statistics were done including 
validity discrimination, difficulty, and reliability to improve the qualities of evaluation tools of structural 
modeling.   
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 The results showed that 
 1. Evaluation tools had the IOC score at 0.50 as significant validity, the D score > 0.20 as significant 
discrimination, expect item 1.2 which had at D score = 0.00 as unable to discriminate, and P score at 0.2-0.8 as 
difficultly expect for item 1.2 which had at 1.00 as too easily.   
 2. The overall assessment of the evaluation tools had = 0.71-1.00 as significant reliability The tools 
have their qualities so they can be applicable expect item 1.2 whose scores of general statistics were not 
different and lacked discrimination and difficulty. 
 

Keywords: assessment, evaluation tools, modeling 
 

1. บทน า 
            การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ซ่ึงการวัดและการประเมินจัดเป็น
หน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งของผู้สอนซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนา เครื่องมือวัดและประเมินผลมีหลายประเภทแต่ละ
ประเภทมีลักษณะและข้อจ ากัดตลอดจนวิธีการสร้างและพัฒนาแตกต่างกัน ฉะนั้นจึงต้องเลือกประเภทของ
เครื่องมือวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน จากการปฏิบัติที่ผู้สอนมอบหมายงาน
หรือกิจกรรม ซ่ึงให้ผู้เรียนท าตามที่ก าหนดหรือเลือกท าตามความถนัด ความสนใจ  งานหรือกิจกรรมที่มอบหมาย
ให้ท า มักจะมีลักษณะที่แตกต่างกันตั้งแต่ข้อสอบเขียนตอบและการปฏิบัติตามสถานการณ์ชีวิตจริง ด้วยวิธีการ
ประเมินที่หลากหลายรวมทั้งมีการจัดท าระบบข้อมูลเพื่อสะดวกแก่การน าไปใช้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เครื่องมือวัดประเมินการเรียนที่ดีควรเป็นเครื่องมือวัดและประเมินที่มีความเที่ยงตรง (Validity) โดยสามารถวัด
ได้ตรงตามส่ิงที่ต้องการวัด และมีความเชื่อมั่น (Reliability ) ของผลการวัดมีความคงเส้นคงวาเมื่อมีการวัดซ้ า โดย
ใช้เครื่องมือคู่ขนาน เมื่อวัดในระยะเวลาใกล้เคียงกัน และวิธีการวัดมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบและเช่ือถือ
ได้ (คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) การเรียนการสอนที่ดีจะต้องจัดท าอย่างเป็นระบบระเบียบและ
ครบถ้วน กล่าวคือ ผู้สอน จ าเป็นต้องรู้จุดประสงค์ของรายวิชาที่ตนสอนอย่างแจ่มชัด แล้วจึงจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ให้นักเรียนได้เรียนและปฏิบัติให้สอดคล้องกับจุดประสงค์นั้น ๆ การสอนให้ตรงกับจุดประสงค์ที่วาง
ไว้นั้นจะต้องค านึงถึงพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียน ผลของการเรียนการสอนจะบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด
หรือไม่นั้นก็อาศัยการวัดและประเมินผลเป็นตัวบ่งชี้  
 การวัดและประเมินผลมีส่วนสัมพันธ์สอดคล้องกันเป็นลูกโซ่ คือ จุดประสงคเ์ป็นตัวก าหนดว่าครู
จะต้องระบุกจิกรรมการสอนการเรียนและการวัดผลอะไรบ้าง และอย่างไรบ้าง ส่วนการประเมินผลจะเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) ซ่ึงให้ผลสะท้อนกลับหรือช้ีบ่งว่าประสบการณ์เรียนได้ตามจดุประสงคห์รือไม่เพียงใด 
(ราตรี นันทสุคนธ,์ 2555) 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เปิดสอนรายวิชา  ARC141 วัสดุและการก่อสร้าง 
ในภาคการศึกษา 2/2554 ซ่ึงในรายวิชานี้มีวิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลายวิธี ได้แก่ การ
สอบปลายภาค การจัดท ารายงาน ความสนใจ การมีส่วนร่วม ปฏิบัติการเขียนแบบสถาปัตยกรรม ปฏิบัติการสร้าง
หุ่นจ าลองโครงสร้าง และการสอบท้ายช่ัวโมง หรือการท าแบบฝึกหัด 
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 การวัดผลที่จัดว่ามีความส าคัญมากอีกหนึ่งวิธี ได้แก่ การปฏิบัติการสร้างหุ่นจ าลองโครงสร้าง ซ่ึงเป็น
วิธีการวัดผลที่แตกต่างจากการเรียนการสอนโดยทั่วไป เนื่องจากเป็นการวัดผลที่แสดงข้อเท็จจริงที่ชัดเจนที่สุดที่
แสดงให้ว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจตามหลักการซ่ึงศึกษาจากภาคทฤษฎีหรือไม่ จากปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาปัญหาในการใช้เครื่องมือวัดผลการเรียนในรายวิชา ARC 141 วัสดุและการก่อสร้าง โดยเฉพาะ
การวัดผลจากการปฏิบัติการสร้างหุ่นจ าลองโครงสร้าง เพื่อจะช่วยให้ผู้สอนเข้าใจและปรับปรุงเครื่องมือในการ
วัดผลที่มีประสิทธิภาพ  

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ศึกษาคุณภาพของเครื่องมือวัดผลวิชา ARC141 จากการวัดผลด้วยงานปฏิบัติการสร้างหุ่นจ าลอง
โครงสร้าง โดยการใช้วิธีการวิเคราะห์แบบประเมินหุ่นจ าลองโครงสร้าง ในด้านของคุณภาพได้แก่ การวิเคราะห์
ความยากง่าย (Difficulty) อ านาจจ าแนก (Discrimination) ความเช่ือมั่น (Reliability) และความเที่ยงตรง 
(Validity) เพื่อปรับปรุงและน าไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป  

 
 3. ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1. กลุ่มประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นักศึกษานักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 สาขา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรปีทุม ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 
จ านวน 75 คน 
 3.2. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย หลังการสอบภาคการศึกษา 2/2554 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กันยายน 
2555 รวมทั้งส้ิน 16 สัปดาห์ 
 3.3. ตัวแปรในการวิจัย 
  1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่  วิธีการวัดผลการเรียนวิชา ARC141 วัสดุและการ
ก่อสร้างจากการวัดผลด้วยงานปฏิบัติการสร้างหุ่นจ าลองโครงสร้าง 
  2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ ได้แก่ คะแนนที่นักศึกษาท าได้จากการวัดผลจากการ
ปฏิบตัิการสร้างหุ่นจ าลองในรายวิชา ARC141 วัสดุและการก่อสร้าง 
 

4. วิธีการด าเนินวิจัย 
 4.1. รูปแบบการวิจัย  
 เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านการสอน โดยใช้วิธีวิเคราะห์แบบประเมินหุ่นจ าลองโครงสร้างแบบราย
ข้อ (Item Analysis) อันได้แก่ กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดรายข้อหรือหัวข้อในการประเมิน 
(Item) พิจารณาความยากง่าย (Difficulty) อ านาจจ าแนก (Discrimination) ความเช่ือมั่น (Reliability) และความ
เที่ยงตรง (Validity) 
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 4.2. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ด าเนินการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร ต ารา รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา ตัวอย่างการสร้างหุ่นจ าลองโครงสร้าง เครื่องมือการวัดที่เกี่ยวข้องตลอดจนการศึกษา
วัตถุประสงค์ของวิชา ARC141 ตามหลักสูตร เพื่อน ามาใช้ในการสร้างแบบประเมินหุ่นจ าลองโครงสร้างเพื่อ
วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 การเก็บข้อมูล ได้รวบรวมจาก แบบประเมินหุ่นจ าลองโครงสร้าง ในภาคการศึกษา 2/2554  ซ่ึงแบบ
ประเมินหุ่นจ าลองโครงสร้าง จ านวน 75 ชุด จะส่งให้อาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา ARC 141 วัสดุและการ
ก่อสร้าง เป็นผู้ประเมินและให้คะแนนผลงานของนักศึกษา ซ่ึงอาจารย์จะประเมินด้วยการพิจารณาหุ่นจ าลอง
ร่วมกับนักศึกษา มีการสอบถามและให้คะแนนโยผ่านความเห็นชอบร่วมกัน และรวบรวมคะแนนของแบบ
ประเมินของนักศึกษาแต่ละคนส่งมาให้นักวิจัยเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล  ซ่ึงได้แบบประเมินพร้อมทั้งการให้
คะแนนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบกลับคืนมาครบจ านวน 75 คน หลังจากตรวจสอบความสมบูรณ์แล้ว ปรากฎว่า
แบบประเมินมีความสมบูรณ์น ามาวิเคราะห์ข้อมูลได้ จ านวนทั้งสิ้น 75 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 4.3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คอื แบบประเมินหุ่นจ าลองโครงสร้าง ในรายวิชา ARC141 วัสดุและการ
ก่อสร้าง ภาค 2/2554  เพื่อใช้ในการวิเคราะหข์้อมูลจากผลการเรียนรู้ในการศึกษาภาคปฎิบัตจิากการท าหุ่นจ าลอง
โครงสร้าง  
 ขั้นตอนการจัดสร้างแบบประเมินหุ่นจ าลองโครงสร้าง มีขัน้ตอนดงันี ้
 1) ศึกษาค าอธิบายรายวิชา และวัตถุประสงคร์ายวิชา ARC141 เพื่อก าหนดประเดน็หัวข้อของเนื้อที่
นักศึกษาจะต้องเรียนรู ้
 2) ก าหนดประเด็นหัวข้อของเนื้อที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ซ่ึงสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา และ
วัตถุประสงค์รายวิชา ARC141 และเหมาะสมกับระยะเวลาในการเรียนการสอน 
 3) ก าหนดหัวข้อในการประเมินจากเนื้อหาที่ก าหนดไว้ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับกระบวนการ
ท างานสร้างหุ่นจ าลองโครงสร้างที่เคยปฏบิัติมาในปีการศึกษาที่แลว้ 
 4) สร้างแบบประเมิน และน าเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ  
 5) ปรับปรุงแบบประเมินตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และน าไปใช้ในการประเมิน 
 โดยแบบประเมินที่ปรับปรุงแล้วมีสาระครอบคลุมและเกณฑ์การให้คะแนน 4 ประเด็น ดังนี้  1) 
รู้จัก เข้าใจ หน้าที่ขององค์ประกอบหลัก 2) หลักการ นักศึกษาต้องอธิบายหลักการในการวางองค์ประกอบได้
อย่างถูกต้อง/มีเหตุผล 3) คุณภาพและปริมาณของงาน และ 4) แบบร่างและงานอื่น ๆ ที่ส่ง 
  

5. การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
 5.1. หาค่าสถิติพ้ืนฐาน  ซ่ึงเป็นสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ได้แก่ 
  1) คะแนนเฉลี่ย ( X  ) (Mean) เป็นค่ากลางที่ค านวณได้โดยน าข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วหาร
ด้วยจ านวนข้อมูลทั้งหมด 
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  2) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นค่าที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูลแต่ละตัวว่า
ต่างไปจากค่าเฉลี่ยมากน้อยเพียงใด ใช้สัญญาลักษณ์ S.D.  
  3) ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ ( Correlation Coefficient) เป็นข้อมูลแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนรายข้อของนักศึกษาแต่ละคนส่งผลต่อคะแนนรวมของนักศึกษาแต่ละคน (พิสณุ ฟองศรี 2549 : 156-159)  
 5.2. หาค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินหุ่นจ าลองโครงสร้าง 
  1) ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Validity) เป็นการทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา แบบประเมินที่
ถือว่ามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหาในระดับดี สามารถน าไปวัดผลได้จะต้องมีค่า IOC เกินกว่า 0.5 เป็นต้นไป 
  2) อ านาจจ าแนกของแบบประเมิน (Discrimination) เป็นการดูความเหมาะสมของแบบประเมิน
หุ่นจ าลองโครงสร้างเป็นรายข้อว่าในแต่ละข้อของแบบประเมินสามารถจ าแนกกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อนได้จริง หรือจ าแนกนักศึกษาผู้ที่มีคุณลักษณะสูงจากผู้ที่มีคุณลักษณะต่ าได้  
    การวิเคราะห์ข้อสอบแบบอัตนัยจะต้องท าการแบ่งกลุ่มนักศึกษาที่เข้าสอบเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มเก่ง (กลุ่มสูง) และกลุ่มอ่อน (กลุ่มต่ า) โดยใช้เทคนิค 25%  ของจ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบ เนื่องจากข้อสอบ
อัตนัย เป็นข้อสอบที่การตรวจให้คะแนนไม่ใช่แบบ 0-1 เหมือนแบบ Multiple Choice Item  และการให้คะแนน
แต่ละข้อจะไม่เท่ากัน การวิเคราะห์ค่าดัชนีอ านาจจ าแนกของแบบประเมินหุ่นจ าลองโครงสร้างจะเลือกใช้ตามวิธี
ของ D.R. Whitney และ D.L. Saber (อ้างอิงใน โกวิท ประวาลพฤกษ์, 2527: 276, online http://sakornsite. 
blogspot.com/2007/08/blog-post_11.html : สืบค้นวันที่ 6 มกราคม 2556) 
  เกณฑ์อ านาจจ าแนกที่ยอมรับได้จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.2 -1.00 ถ้าค่าอ านาจจ าแนกต่ ากว่า 0.20 
จะต้องปรับปรุงแบบทดสอบข้อนั้น หรือตัดทิ้งไป (พรสันต์ เลิศวิทยาวิวัฒน์, online วันที่ 6 มกราคม 2556)  
  3) ความยากง่าย (Difficulty) เป็นการวิเคราะห์ความยากง่ายของแบบประเมินเป็นรายข้อ โดยใช้
สูตรการค านวณเพื่อหาค่าความยากง่าย (P) เกณฑ์ความยากง่ายที่ยอมรับได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 ถ้าค่า P มี
ค่านอกเกณฑ์ที่ก าหนดจะต้องปรับปรุงแบบประเมินข้อนั้น หรือตัดทิ้งไป ค่าดัชนีความยากของแบบประเมิน
หุ่นจ าลองโครงสร้างเลือกใช้ตามวิธีของ D.R. Whitney และ D.L. Saber  (เรื่องเดียวกัน, 2527) 
    ค่าความยาก จะมีค่าตั้งแต่ 0.00-1.00  ถ้าความยากเข้าใกล้ 1.00 แสดงว่าข้อสอบนั้นง่ายแต่ถ้าค่า
ความยากเข้าใกล้ 0 แสดงว่าข้อสอบนั้นยาก ข้อสอบที่มีความยากระหว่าง 0.40 – 0.60 เป็นข้อสอบที่มีความ
เหมาะสมกับการน าไปใช้ 
  4) ความเชื่อมั่น (Reliability)  คือดัชนีที่บ่งชี้ว่าแบบประเมินทั้งฉบับมีความน่าเช่ือถือเพียงใด นั่น
คือสามารถจะวัดส่ิงที่ต้องการวัดได้แม่นย าเพียงใด ดังนั้นแบบประเมินหุ่นจ าลองโครงสร้างมีลักษณะการให้
คะแนนแบบอัตนัยการวิเคราะห์ความเชื่อมั่นจึงใช้สูตรการวัดค่าตาม วิธีสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha – Coefficient: 
∝) ใช้ส าหรับหาค่าความเที่ยงที่การวัดมีค่าเข้าใกล้ 1.00 โดยครอนบัค (Cronbach, 1970 : 161 อ้างถึงใน พิสณุ 
ฟองศรี, 2554 : 261)    
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6. สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล 
 6.1. สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือวัดผลวิชา ARC 141 ด้วยงานปฏิบัติการสร้างหุ่นจ าลอง
โครงสร้าง ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ช้ันปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ใน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 75 คน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  6.1.1. ค่าสถิติพ้ืนฐาน 
   1) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) การประเมินผลหุ่นจ าลองโครงสร้าง มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 
35.13 จากคะแนนเต็ม 42 คะแนน และค่าคะแนนเฉลี่ยแยกตามรายข้อ ตั้งแต่ ข้อ 1.1 ถึง ข้อ 4 ค่าคะแนนเฉลี่ย 
ดังนี้ ข้อ 1.1 เท่ากับ 7.43 คิดเป็นร้อยละ 92.5 ข้อ 1.2 เท่ากับ 2 คิดเป็นร้อยละ 100 ข้อ 1.3 เท่ากับ 3.21 คิดเป็นร้อย
ละ 80.25 ข้อ 2.1 เท่ากับ 6.21 คิดเป็นร้อยละ 88.71  ข้อ 2.2 เท่ากับ 4.78 คิดเป็นร้อยละ 95.60 ข้อ 2.3  เท่ากับ 1.35  
คิดเป็นร้อยละ 67.5  ข้อ 3 เท่ากับ 3.09 คิดเป็นร้อยละ 77.25 และข้อ 4 เท่ากับ 7.05 คิดเป็นร้อยละ 70.5  
   สรุปผลคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมดเท่ากับ 35.13 คิดเป็นร้อยละ 83.00 มีคะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุด
คือ การประเมินข้อที่ 2.3 ที่คะแนน 1.35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2 คิดเป็นร้อยละ 67.5 ซ่ึงเป็นการประเมินการ
สร้างหุ่นจ าลองในส่วนฝาผนัง ประตู หน้าต่าง บันได ราวกันตก  ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ข้อ 1.2 ที่
คะแนน 2 จากคะแนนต็ม 2 คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงเป็นการประเมินการสร้างหุ่นจ าลองในส่วนของ พื้น คาน ตง 
ไม้ แสดงว่า การประเมินในส่วนนี้ไม่มีอ านาจจ าแนก เนื่องจากนักศึกษาได้รับการประเมินในข้อนี้ได้คะแนนเต็ม
ทั้งหมด 
   2) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การประเมินผลหุ่นจ าลองโครงสร้าง มีค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานรวม ( S.D)  4.87 จากคะแนนเต็ม 42 คะแนน และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแยกตามรายข้อ ตั้งแต่ 
ข้อ 1.1 ถึง ข้อ 4 ดังนี้ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อ 1.1 เท่ากับ 1.08  ข้อ 1.2 เท่ากับ  0.00  ข้อ 1.3 เท่ากับ 1.05 ข้อ 2.1 
เท่ากับ  1.20  ข้อ 2.2 เท่ากับ 0.39 ข้อ 2.3 เท่ากับ 0.67 ข้อ 3 เท่ากับ 0.83 และข้อ 4 เท่ากับ 1.55 ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ค่าสถิติพื้นฐาน ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 ข้อ 1.3 ข้อ 2.1 ข้อ 2.2 ข้อ 2.3 ข้อ 3 ข้อ 4 รวม 

คะแนนเต็ม 8.00 2.00 4.00 7.00 5.00 2.00 4.00 10.00 42.00 
Mean 7.43 2.00 3.21 6.21 4.78 1.35 3.09 7.05 35.13 

ร้อยละ 92.5% 100% 80.25 88.71 95.6% 67.5% 77.25 70.5
% 

83.00 

S.D 1.08 0.00 1.05 1.20 0.39 0.67 0.83 1.55 4.87 

 
    สรุปผลค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สูงที่สุดคือข้อ 4 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 1.55 แต่เป็นค่าที่
ไม่แตกต่างจากการประเมินในข้ออื่นมากนัก จึงไม่มีความผิดปกติในเชิงสถิติ ข้อที่มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ต่ าที่สุด
คือข้อ 1.2 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.00 ซ่ึงเกิดจากนักศึกษาได้รับการประเมินในข้อนี้ได้คะแนนเต็มทั้งหมด 
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    3) ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r) จากการวิเคราะห์พบว่ามีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r) 
แยกตามรายข้อตั้งแต่ข้อ 1.1 ถึง ข้อ 4 ดังนี้ ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r) ข้อ 1.1 เท่ากับ 0.74  ข้อ 1.2 เท่ากับ 0.00 
ข้อ 1.3 เท่ากับ 0.74 ข้อ 2.1 เท่ากับ 0.69 ข้อ 2.2 เท่ากับ 0.38 ข้อที่ 2.3 เท่ากับ 0.73 ข้อ 3 เท่ากับ 0.78 และข้อ 4 
เท่ากับ 0.76 
 
ตารางท่ี 2 ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ (r) 

 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 ข้อ 1.3 ข้อ 2.1 ข้อ 2.2 ข้อ 2.3 ข้อ 3 ข้อ 4 
ค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ ์(r) 

0.74 0.00 0.74 0.69 0.38 0.73 0.78 0.76 

 
  สรุปผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินรายข้อ กับ ผลการ
ประเมินรวมทั้งหมด มีค่า r อยู่ระหว่าง 0.69 ถึง 0.78 ซ่ึงถือว่ามีความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง ยกเว้น ข้อที่ 1.1 และ 
2.2 มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ เท่ากับ 0 และ 0.38 ตามล าดับ และไม่มีความสัมพันธ์กัน และมีความสัมพันธ์กัน
ค่อนข้างต่ าตามล าดับ แต่เมื่อตรวจสอบกลับไปที่ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยพบว่านักศึกษาท าคะแนนในข้อนี้ได้สูง 
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยได้ถึงร้อยละ 100 และ 95.60 ตามล าดับแสดงว่านักศึกษาส่วนใหญ่ได้รับการประเมินได้ค่า
คะแนนในข้อนี้สูง จึงมีไม่มีความสัมพันธ์ และมีความสัมพันธ์กับคะแนนรวมน้อย 
  6.1.2. ค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินหุ่นจ าลองโครงสร้าง 
   1) ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Validity) ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ได้ประเมินความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหาของแบบประเมินหุ่นจ าลองโครงสร้าง ผลคะแนนของค่า IOC แยกตามรายข้อตั้งแต่ข้อ 1.1 ถึง ข้อ 4 มี
ค่า IOC ดังนี้ ข้อ 1 เท่ากับ 1.00 ข้อ 1.2 เท่ากับ 1.00 ข้อ 1.3 เท่ากับ 1.00 ข้อ 2.1 เท่ากับ 0.80 ข้อ 2.2 เท่ากับ 1 ข้อ 
2.3 เท่ากับ 0.80 ข้อ 3 ข้อ 0.60 และข้อ 4 เท่ากับ 0.80  
 
ตารางท่ี 3 ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Validity) 

 
ข้อ 

คะแนนความเหน็ผูเ้ชี่ยวชาญ  
รวม 

 
IOC 

 
สรุปผล คนที่ 1 คนที่ 2 คนที ่3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1.1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
1.2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
1.3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
2.1 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้ 
2.2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
2.3 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
3 +1 +1 0 0 +1 3 0.60 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช้ได้ 
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   สรุปผลได้ว่าแบบประเมินหุ่นจ าลองโครงสร้างทุกข้อมีค่า ค่า IOC  ≥ 0.50 แสดงว่าทุกข้อ
มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
   2) อ านาจจ าแนกของแบบประเมิน (Discrimination) ค่าอ านาจจ าแนก (D) ของแบบ
ประเมินแยกตามรายข้อ ตั้งแต่ข้อที่ 1.1 ถึง ข้อ 4 มีค่าอ านาจจ าแนก ดังนี้ ข้อ 1.1 เท่ากับ 0.29 ข้อ 1.2  เท่ากับ 0.00 
ข้อ 1.3 เท่ากับ 0.43 ข้อ 2.1 เท่ากับ 0.29 ข้อ 2.2 เท่ากับ 0.26 ข้อ 2.3 เท่ากับ 0.57 ข้อ 3 เท่ากับ 0.47 และ ข้อ 4 
เท่ากับ 0.50 
ตารางท่ี 4  อ านาจจ าแนกของแบบประเมิน (Discrimination) 

 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 ข้อ 1.3 ข้อ 2.1 ข้อ 2.2 ข้อ 2.3 ข้อ 3 ข้อ 4 

คะแนนเต็ม 8 2 4 7 5 2 4 10 

ค่าอ านาจจ าแนก (D) 0.29 0.00 0.43 0.29 0.26 0.57 0.47 0.50 

 
   จากผลการวิเคราะห์ สรุปว่าแบบประเมินหุ่นจ าลองโครงสร้างทกุข้อมีอ านาจจ าแนกเพราะ
มีค่า (D) > 0.20 ยกเว้นข้อ 1.2 ไม่มีอ านาจจ าแนก เพราะมคี่า D = 0.00 แสดงว่าแบบประเมินขอ้นี้ ไม่สามารถ
จ าแนกกลุ่มนักศึกษากลุ่มทีเ่ก่งกับกลุ่มที่อ่อนได ้
   3) ความยากง่าย (Difficulty) ค่า (P) ของแบบประเมินแยกตามรายข้อ ตั้งแต่ข้อที่ 1.1 ถึง            
ข้อ 4 มีค่าความยากง่าย ดังนี้ ข้อ 1.1 เท่ากับ 0.84 ข้อ 1.2  เท่ากับ 0.00 ข้อ 1.3 เท่ากับ 0.75 ข้อ 2.1 เท่ากับ 0.84 ข้อ 
2.2 เท่ากับ 0.74 ข้อ 2.3 เท่ากับ 0.65 ข้อ 3 เท่ากับ 0.71  และ ข้อ 4 เท่ากับ 0.64 
 
ตารางท่ี 5 ความยากง่าย (Difficulty) 
 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 ข้อ 1.3 ข้อ 2.1 ข้อ 2.2 ข้อ 2.3 ข้อ 3 ข้อ 4 
คะแนนเต็ม 8 2 4 7 5 2 4 10 
ค่าความยาก (P) 0.84 1.00 0.75 0.84 0.74 0.65 0.71 0.64 
 
   จากผลการวิเคราะห์ สรุปว่าแบบประเมินหุ่นจ าลองโครงสร้างทกุข้อมี ความยากง่าย ที่มี
คุณภาพ ยกเว้นข้อ 1.2 มีค่า P = 0.00 แสดงว่า แบบประเมนิมีความง่ายมากเกินไป 
   4) ความเช่ือมั่น (Reliability) แบบประเมินหุ่นจ าลองโครงสร้างทั้งหมดมีค่าความเช่ือมั่น 
(∝) เท่ากับ 0.79  
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ตารางท่ี 6 ความเชื่อมั่น (Reliability)   
 ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 ข้อ 1.3 ข้อ 2.1 ข้อ 2.2 ข้อ 2.3 ข้อ 3 ข้อ 4 รวม 

คะแนนเต็ม 8 2 4 7 5 2 4 10 42 

Mean 7.43 2 3.21 6.21 4.78 1.35 3.09 7.05 35.13 
S.D 1.08 0 1.05 1.20 0.39 0.67 0.83 1.55 4.87 
Max 8 2 4 7 5 2 4 9 41 
Min 2.50 2 0 1 4 0 0.50 3 15.25 
ค่า Si

2 และ St
2 

1.16 0.00 1.10 1.43 0.15 0.45 0.69 2.39 23.73 

ค่าอัลฟ่า (∝) 0.79 

 
 สรุปผลได้ว่าแบบประเมนิทัง้ฉบบัมีความน่าเชื่อถือ เนื่องจาก มีค่า ∝ อยู่ระหว่าง 0.71 – 1.00 ซ่ึงอยู่ใน
เกณฑ์ที่แสดงว่ามีความเชื่อม่ันสูง 
 6.2. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากสรุปผลการประเมินทั้งหมดพบว่าแบบประเมินหุ่นจ าลองโครงสร้าง  โดยรวมมีคุณภาพที่สามารถ
น าไปใช้ในการประเมินได้ แต่มีความผิดปกติในข้อที่ 1.2 ซ่ึงมีคะแนนในเชิงสถิติพื้นฐานที่ไม่มีความแตกต่างมี
ความง่ายมากเกินไป และขาดอ านาจจ าแนก จึงควรปรับปรุงช้อค าถามใหม่ 
 ซ่ึงหากพิจารณาเนื้อหาของการประเมินในข้อนี้แล้วผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตได้ว่าการประเมินในข้อที่ 1.2 

1) เป็นการประเมิน การรู้จัก ความเข้าใจ หน้าที่ของโครงสร้างพ้ืน คาน ตง ไม้ ซ่ึงมีความซับซ้อนของ
เนื้อหาน้อย  

2) ในการปฏิบัติงานจริงนั้นขั้นตอนนี้มีความส าคัญมาก เนื่องจากหากการประกอบหุ่นจ าลองในส่วน
นี้ไม่สมบูรณ์ก็จะไม่สามารถติดตั้งโครงสร้างอื่นต่อไปได้ 

3) การติดตั้งโครงสร้างพื้น คาน ตง ไม้ เป็นขัน้ตอนต้นๆ ของการท าหุ่นจ าลอง นักศึกษาจงึต้องท า
ส่วนนี้ให้สมบูรณ์ก่อนตดิตั้งโครงสร้างอื่นต่อไป ซ่ึงในเวลาการท างานที่จ ากัด การท างานในส่วน
อื่นมักมีปัญหาที่ไม่สามารถท างานที่เสรจ็สมบูรณ์ได ้

 
 การปฏิบัติการสร้างหุ่นจ าลองโครงสร้าง เป็นการวัดผลที่แสดงข้อเท็จจริงที่ชัดเจนที่แสดงให้ผู้สอน
ทราบว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจตามหลักการซ่ึงศึกษาจากภาคทฤษฎีหรือไม่  การประเมินคุณภาพของ
เครื่องมือวัดผลการเรียนในการปฏิบัติการสร้างหุ่นจ าลองโครงสร้าง ของรายวิชา ARC 141 วัสดุและการก่อสร้าง 
สามารถท าได้โดยใช้หลักการเดียวกับการวิเคราะห์ข้อสอบ และสามารถสร้างความความแน่ใจในคุณภาพของ
เครื่องมือที่ใช้แต่ละชนิดว่ามีคุณภาพดีพอก่อนน าไปใช้จริง ไดต้ามหลักการของราตรี นันทสุคนธ์ (2555 : 90-92) 
ที่ได้กล่าวถึงลักษณะของเครื่องมือที่ดี 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 การเมินค่าเครื่องมือนี้ เป็นการวัดผลในเชิงปริมาณ ซ่ึงควรพิจารณาปรับปรุงวิธีการประเมินในข้อที่ 1.2 
แต่ถ้าพิจารณาในประเด็นด้านคุณภาพจากภาพรวมของข้อ 1 ทั้งหมดยังคงสมควรให้มีการวัดประเมินในด้านนี้
ต่อไป และควรท าการวิจัยต่อไปว่าเมื่อมีการปรับปรุงค าถามข้อดังกล่าวแล้ว การประเมินข้อดังกล่าวมีคุณภาพดี
ขึ้นหรือไม่ 
 จากผลการวิจัยแสดงว่าผู้สอนสามารถตรวจสอบคุณภาพของการวัดประเมินผลการเรียนจากงาน
ภาคปฏิบัติได้ ซ่ึงเหมาะกับผู้สนใจในเทคนิคการสอนด้วยวิธีการอื่นซ่ึงไม่ใช่การบรรยายและประเมินผลการเรียน
ด้วยการสอบเพียงวิธีเดียว เช่นกิจกรรมนอกช้ันเรียน การท ารายงาน และการทัศนศึกษา เป็นต้น ว่าการวัดผลที่ใช้
อยู่มีคุณภาพเพียงพอหรือไม่ อย่างไร 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลการด าเนินงานของการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 2) ศึกษาผลของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และ 3) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ผู้ให้ข้อมูลประเมินประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ /ครู
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และครูในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 180 
โรงเรียน ซ่ึงเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบเป็นระบบ (systematic sampling) จากกรอบการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้
เป็นแบบสอบถามโรงเรียน และครู และแบบบันทึกข้อมูลผลการทดสอบวัดผลระดับชาติ (O-NET) ของโรงเรียน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ และ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) การด าเนินงานของการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนและด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก และด้านการจัดการศึกษา ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และด้านมาตรการส่งเสริมมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีเยี่ยม ส่วนผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม 2) ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนส่งผลทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา และวิชาศิลปะ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ และผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษามาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ส่งผลทางลบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ส่วนผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมีผลทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนรวมทุกรายวิชา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) ปัจจัยการใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
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การศึกษาซ่ึงเป็นมิติหนึ่งของวัฒนธรรมการประเมินของสถานศึกษามีผลทางบวกต่อผลการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ค าส าคัญ   การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา,  การประเมินประสิทธิผลการศึกษา 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to: (1) assess the performance of quality assurance 

implementation in secondary schools, (2) assess effect of the internal quality assurance on student achievement, 
and (3) examine factors affecting the quality of the internal educational quality assurance at secondary school 
level. A sample of 180 schools was drawn using a systematic sampling from the sampling frame. Evaluation 
data were obtained from diverse groups of the chosen 180 schools that included secondary school 
administrators, staff/teachers who were in charging of school quality assurance, and classroom teachers. The 
tools used to collect data were school and teacher questionnaires and data entry forms that were used to collect 
score on the Ordinary National Education Test (O-NET). Statistics used in data analysis were percentage, mean, 
standard deviation, factor analysis, and a multiple regression analysis. The evaluation results indicated that: 1) 
the school internal quality assurance performance in the dimensions of student outcomes and the creation of 
schools as a learning society were outstanding, whereas, the dimensions of the educational administration, the 
school identity, and the supportive environments were judged as excellence, and the overall quality of the 
internal quality assurance were between good and excellence. 2) The internal quality assurance performance 
regarding the student outcomes standard had a positive effect on Thai, mathematics, social studies, religion and 
culture, health and physical education, and arts achievements, which were statistically significant at .05, but had 
no effect on science achievement. The creation of school as a learning society standards had a negative effect 
on student achievement in occupation and technology. The student outcome standard had a positive effect on 
student achievement measured by the combined O-NET scores of eight different subjects, which was 
statistically significant at .05. 3) It was found that the data-driven school improvement which was a dimension 
of schools’ evaluation culture had positive impacts on student outcome standard. 

 
KEYWORDS: internal school quality Assurance, educational effectiveness evaluation  

 
บทน า 
            พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 6 ว่าด้วย
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย  ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
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สถานศึกษา และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
(กระทรวงศึกษาธิการ 2548) ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย ซ่ึงได้แก่ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการ
พัฒนาและประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ใช้กระบวนการบริหารที่ดี สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายใน
การบริหารและจัดการศึกษา มุ่งให้การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นการประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ที่ค านึงถึงผลอันเกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด (ส านักทดสอบทางการศึกษา 2553) 

ข้อเสนอให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมีเป้าหมายส าคัญ คือ การพยายามพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรโดยตัวของสถานศึกษาเอง แต่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาพบว่า 
คุณภาพผู้เรียนยังไม่ดีเท่าที่ควร เช่น จากผลการสอบ O-NET โดย สทศ. พบว่า คะแนนผลการสอบต่ ามาก คะแนนทั้ง
ห้ากลุ่มสาระที่ทดสอบในระยะ 2 ปีแรก (2548-2549) นักเรียนได้คะแนนไม่ถึงครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็ม ซ่ึงสะท้อน
ให้เห็นว่าคุณภาพของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังไม่มีคุณภาพอยู่ในระดับที่น่าพอใจ (ธัญญา เรืองแก้ว 
2550) และจากรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2551/2552 พบว่า ปัญหาการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาโดยรวม
หรือโดยเฉลี่ยของประเทศ เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม และประเทศส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะวัดโดย
ผลสัมฤทธิ์ในการสอบวิชาส าคัญของนักเรียน การประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการ
ประยุกต์ใช้ และจากการวัดผลสัมฤทธิ์ในการสอบระดับชาติในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเฉลี่ยทั่วประเทศ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ า (วิทยากร เชียงกูล 2551) สอดคล้องกับการสรุปผลการ
ทดสอบ O-NET ในช่วงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2553 ที่พบว่า คะแนน O-NET ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2548-2552 ในภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยทั่วประเทศต่ ากว่า 50 % ทุกวิชา ทุกปี (ส านัก
ทดสอบทางการศึกษา 2553)  

ผลการประเมินเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมยังไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงผลการวิจัยที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า 
สภาพการปฏิบัติจริงในโรงเรียนซ่ึงล้วนแล้วเป็นการกระท าที่ผิดพลาด ไม่ตรงกับเจตนาที่รัฐต้องการให้สถานศึกษา
ด าเนินการในเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง มีการจัดเอกสาร จัดแฟ้มเพื่อให้ผู้ประเมินตรวจสอบ 
โดยเอกสารเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานจริง (จ ารัส  นองมาก 2544) นอกจากนี้ยังพบว่า ระบบการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก ผู้ที่เกี่ยวข้องคิดว่าเป็นการเพิ่มภาระในการท างาน การไม่ได้ปฏิบัติงานด้านประเมิน
คุณภาพการศึกษาเป็นประจ าต่อเนื่อง และสถานศึกษาไม่ได้น าผลการประเมินไปใช้ (ศิริประภา  ษรจันทร์ศรี 2549) 
และเกิดผลกระทบจากการสอบระดับชาติที่พบว่า ครูเน้นการสอนติว และยังน าข้อสอบระดับชาติมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนมากขึ้น ซ่ึงเป็นผลกระทบทางด้านลบ ท าให้ครูมีพฤติกรรมการสอนไม่สอดคล้องกับการปฏิรูป
การศึกษา (วันดี  สมมิตร 2552) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาปัจจัยเงื่อนไขของกระบวนการประกันคุณภาพภายในที่
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านผู้บริหาร และปัจจัยด้านบุคลากร ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
กระบวนการประกันคุณภาพภายในและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (อนุสรณ์ เกิดศร ี2551) 
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จากการศึกษาผลการวิจัยข้างต้นส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในมิติของสภาพการน าไปปฏิบัติที่พบว่า การน าไป
ปฏิบัติยังมีความสับสน มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน แต่ยังไม่มีงานวิจัยโดยตรงที่ศึกษาว่าการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาส่งผลต่อผลสอบ O-NET ของนักเรียน ดังนั้นการวิจัยเรื่องนี้จึงต้องการประเมิน
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยใช้ข้อมูลผลสอบ O-NET ปี
การศึกษา 2554 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในว่ามีคุณภาพ
ระดับใด การประกันคุณภาพภายในส่งผลต่อผลสอบ O-NET หรือไม่ และมีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อคุณภาพของ
การประกันคุณภาพภายใน ผลการวิจัยสามารถน ามาพิจารณาเพื่อพัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่าง
เหมาะสมต่อไป 

 

กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดบั

มัธยมศึกษาต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
3. เพื่อศึกษาปจัจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพ 
การประกนัคุณภาพภายใน 

 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 

– เจตคติต่อการประกัน
คุณภาพภายใน 

– ภาวะผู้น าทางวิชาการ
ของผูบ้ริหาร 

2. คร ู
– เจตคติต่อการประกัน

คุณภาพภายใน 
3. สถานศึกษา 

– วัฒนธรรมการประเมิน
ของสถานศึกษา 

ผลการประเมินคณุภาพภายใน
ของสถานศกึษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554  

(15 มาตรฐาน) 
 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
 

2. มาตรฐานด้านการจัด
การศึกษา 

3. มาตรฐานด้านการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

4. มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

5. มาตรฐานด้านมาตรการ
ส่งเสริม 

ผลการทดสอบวัดผล
ระดับชาติ (O-NET) 

 
1. ภาษาไทย 
2. สังคมศึกษาศาสนา 

และวัฒนธรรม 
3. ภาษาอังกฤษ 
4. คณิตศาสตร ์
5. วิทยาศาสตร์ 
6. สุขศึกษาและ      

พละศึกษา 
7. ศิลปะ 
8. การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 2,361 โรงเรียน 
กลุ่มตัวอย่าง การวิจัยครั้งนี้ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยของการวิเคราะห์ ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วย

โปรแกรม G-Star Power ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 180 โรงเรียน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบเป็นระบบ จาก
ล าดับรายช่ือโรงเรียนมัธยมศึกษาในระบบสารสนเทศมัธยมศึกษา ของส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียงล าดับตามเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต 
โดยใช้ช่วงการสุ่มเท่ากับ 11 หน่วย ก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลของแต่ละโรงเรียน จ านวน 4 คน ได้แก่ ผู้บริหาร 1 คน  
เจ้าหน้าที่/ครูผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน 1 คน และครู 2 คน 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ข้อมูลที่ใช้ คือ คะแนนการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 (15 มาตรฐาน) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล 
ตรวจสอบคุณภาพตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยแนบแบบบันทึกข้อมูลและแบบสอบถามส าหรับการวิจัยทุกฉบับไปยัง
โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ทางไปรษณีย์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน า
ค่าเฉลี่ยที่ได้เทียบกับเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ส านักทดสอบทางการศึกษา, ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2554) 

ตอนที่ 2 การศึกษาประสิทธิผลของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (O-NET) ข้อมูลที่ใช้ คือ ข้อมูลคะแนนรายมาตรฐาน-ของผล
การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ได้จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในตอนที่ 
1 และข้อมูลคะแนนผลสอบ O-NET ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกรายวิชา ปีการศึกษา 2554 ทุกคน 
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบบันทึกข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลผลสอบ O-NET ของนักเรียนจาก ส านักทดสอบทาง
การศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ(Enter Regression) และแบบ
ขั้นบันได(Stepwise Regression) 

ตอนที่ 3 การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา  เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามผู้บริหารและครู เป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ สร้างโดยศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ก าหนดตัวแปร เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า ตรวจสอบคุณภาพโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา พบว่าข้อค าถามทุกข้อมีค่า IOC มากกว่า 0.50 แล้วน า
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แบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับ ไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.89 และ 
0.94 ตามล าดับ เก็บรวมรวมข้อมูล มาวิเคราะห์องค์ประกอบเพื่อศึกษาองค์ประกอบ คุณภาพของข้อค าถาม และ
ความตรงเชิงโครงสร้างของแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบปกติ
(Enter Regression) และแบบขั้นบันได (Stepwise Regression) 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. โรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่มีผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีมากถึงระดับดีเยี่ยม 
รวมกันคิดเป็นร้อยละ 95.60 

2. ประสิทธิผลของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในด้านคุณภาพผู้เรียนมีผลทางบวกต่อผล 
O-NET วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สุขศึกษาฯ และศิลปะ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนด้านการจัดการศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และด้าน
มาตรการส่งเสริม ไม่ส่งผลต่อผล O-NET ในรายวิชาดังกล่าว และผลการประเมินคุณภาพภายในทุกด้านไม่ส่งผล
ต่อ O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ส่งผลทางลบต่อผล O-NET วิชาการงาน
อาชีพ ฯ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้านอื่น ๆ ไม่ส่งผลต่อผล O-NET ในวิชานี้ และผลการประเมิน
คุณภาพภายในด้านคุณภาพผู้เรียนมีผลทางบวกต่อผล O-NET ในภาพรวมทุกรายวิชา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่ส่งผลต่อผล O-NET ในภาพรวมทุกรายวิชา 

3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สรุปได้ดังนี้  
3.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของเจตคติต่อการประกันคุณภาพภายในของผู้บริหารมี 2

องค์ประกอบ ได้แก่ 1)การรับรู้ความสามารถด้านการประกันคุณภาพภายในของผู้บริหาร และ 2)ทัศนคติต่อการ
ประกันคุณภาพภายในของผู้บริหาร และองค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารมี 2 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1)ภาวะผู้น าทางวิชาการ และ 2)การสนับสนุนและพัฒนาครู และองค์ประกอบของเจตคติต่อการประกัน
คุณภาพภายในของครูมี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)การรับรู้ความสามารถด้านการประกันคุณภาพภายในของครู 
และ 2)ทัศนคติต่อการประกันคุณภาพภายในของครู ส่วนองค์ประกอบของวัฒนธรรมการประเมินของ
สถานศึกษามี 3 องค์ประกอบได้แก่ 1)การยึดมั่นหลักการประเมินและใช้ข้อมูลรอบด้าน 2)ค่านิยมทางด้านการ
ประเมิน และ 3)การใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษา 

3.2 ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อการประกันคุณภาพภายใน พบว่า ปัจจัยการใช้ข้อมูล
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสถานศึกษามีผลทางบวกต่อผลการประกันคุณภาพภายในด้านคุณภาพผู้เรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่มีผลต่อด้านอื่น ๆ และไม่พบว่ามีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการประกันคุณภาพ
ภายในในภาพรวม 
 

อภิปรายผล 
1. โรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับ

คุณภาพที่สูงมากจากการประเมินโดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยที่
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เกี่ยวข้องพบว่าสถานศึกษามีการด าเนินงานระดับมาก หรือมีผลการประเมินระดับดี แต่ไม่สอดคล้องกับผลการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา ที่พบว่า ด้านคุณภาพผู้เรียน มีสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินของ สมศ. (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2554) และผล
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 
พ.ศ. 2554  โดย ส านักทดสอบทางการศึกษาสรุปว่า สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 7,042 แห่ง 
ไม่ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 2,119 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 30.09 เนื่องจากไม่ผ่านการประเมินในตัวบ่งช้ีที่ 5 คือ มี
คะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยู่ในระดับต่ า (ส านักทดสอบทางการศึกษา 
2556) ความไม่สอดคล้องของผลการประเมินทั้งสองประเภทนี้อาจเป็นเพราะการประเมินคุณภาพภายในเป็นการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินจากคณะกรรมการภายนอก 
ความไม่สอดคล้องของผลการประเมินช้ีให้เห็นว่าควรมีการปรับปรุงการรายงานข้อมูลคุณภาพสถานศึกษาให้มี
ความน่าเชื่อถือมากขึ้น 

2. ประสิทธิผลของการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาต่อผล 
O-NET ที่พบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายในด้านคุณภาพผู้เรียนมีผลทางบวกต่อผล O-NET ทุกรายวิชา อาจเป็น
เพราะว่าการประเมินคุณภาพภายในมีตัวช้ีวัดที่น าคะแนนผลการสอบ O-NET มาร่วมพิจารณาด้วย หรือนักเรียน
อาจได้รับความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรจากสถานศึกษาจริง หรืออาจเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ เช่น การติว
หรือการน าข้อสอบระดับชาติมาใช้จัดการเรียนการสอน (วันดี สมมิตร 2552) พื้นความรู้เดิมของนักเรียน การเรียน
พิเศษหรือการกวดวิชา  ความสามารถทางเทคโนโลยี  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว หรือบริบทของโรงเรียน  
ที่อาจส่งผลท าให้ผู้เรียนมีผลสอบ O-NET สูง หรือมีผลไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ส่งผลทางลบต่อผล O-NET วิชาการงานอาชีพ ฯ อาจเป็นเพราะว่าการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา มีความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา หากไม่พิจารณาถึงความ
สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือความเหมาะสมต่อผู้เรียนอาจส่งผลต่อ
ผลการเรียนของนักเรียนได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ เอื้อมพร หลินเจริญ และคณะ (2552) ที่กล่าวถึงขอบเขตและเนื้อหา
สาระของข้อสอบ O-NET ว่าข้อสอบออกตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ไม่มีการออก
นอกเหนือหลักสูตร ทั้งนี้เนื้อหาของข้อสอบจะวัดความรู้ทั่วไปที่เด็กทั้งประเทศควรจะต้องรู้ หรือผลทางลบที่
เกิดขึ้นอาจเกิดจากสาเหตุอื่น เช่น วิธีการสอน ความสามารถในการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ การบริหารจัดการ 
งบประมาณ หรือการได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้องตามศักยภาพของแต่ละสถานศึกษา เป็นต้น  

ส่วนผลการประเมินคุณภาพภายในมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และด้านมาตรการส่งเสริมอยู่ในระดับดีมากถึงดีเยี่ยม แต่ไม่ส่งผลต่อผล O-NET 
ทุกรายวิชา อาจเป็นเพราะว่านักเรียนอาจไม่ให้ความส าคัญของการท าข้อสอบ O-NET เพราะผลการสอบไม่มีผล
บังคับใช้กับนักเรียนหรือนักเรียนไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์  หรืออาจเป็นเพราะว่าลักษณะของข้อสอบเน้นการคิด
วิเคราะห์ซ่ึงผู้เรียนอาจจะไม่คุ้นเคยหรือขาดทักษะดังกล่าว สอดคล้องกับ อุทุมพร จามรมาน (2551 อ้างถึงใน 
เอื้อมพร หลินเจริญ  และคณะ 2552) ได้กล่าวถึง สาเหตุที่ คะแนน O-NET ต่ าว่า “ครูบางส่วนได้ให้ข้อมูลว่า  
เนื่องจากเด็กไม่ตั้งใจสอบ เพราะคะแนนไม่ได้น าไปใช้ประโยชน์ในการเข้าศึกษาต่อ นอกจากนี้การออกข้อสอบ
ส่วนใหญ่จะเป็นการคิดวิเคราะห์ ขณะที่เด็กจะคุ้นเคยกับการสอบแบบเลือกตอบมากกว่า...” 
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3. วัฒนธรรมการประเมินของสถานศึกษาในด้านการใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาส่งผลต่อ
คุณภาพการประกันคุณภาพภายใน ด้านคุณภาพผู้เรียน แสดงให้เห็นว่า การน าข้อมูลเกี่ยวกับผลสอบ O-NET ผล
การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษา และ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ไปใช้วิเคราะห์ วางแผน ด าเนินการ พัฒนาและปรับปรุงการจัด
การศึกษาของโรงเรียนตามกระบวนการของการประกันคุณภาพภายใน (PDCA) จะส่งผลให้ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น สอดคล้องกับ Carson, Borman, Robinson (2011) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง
การประเมินผลกระทบของการปฏิรูปการศึกษาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลประเมิน (Data-Driven Reform) ต่อ
ผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ พบว่า การติดตามและช่วยเหลือให้สถานศึกษาท าความเข้าใจผลการ
ประเมินคุณภาพของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมินเพิ่มเติมเพื่อการช้ีแนะการพัฒนาโรงเรียน ระบุ
สาเหตุของปัญหาที่ส าคัญของสถานศึกษา ก าหนดโครงการและเลือกด าเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบมี
ผลกระทบต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์และวิชาการอ่าน และสอดคล้องกับ   
เก็จกนก เอื้อวงศ์ (2546) ที่พบว่า ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การมี
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี คือ มีแบบแผนการท างานเป็นทีม ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเห็นคุณค่าของการประเมิน 
และเชื่อว่าการประกันคุณภาพการศึกษาน าไปสู่การพัฒนา  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1 ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาไม่สอดคล้องกับ

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. โดยเฉพาะด้านคุณภาพผู้เรียน ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรหา
แนวทางสนับสนุน ส่งเสริม บังคับใช้ หรือแก้ไขปรับปรุงกระบวนการประกันคุณภาพภายในให้เหมาะสม และ
ประเมินผลการด าเนินงานอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ได้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
เป็นจริง และน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

1.2 การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
มีผลทางลบต่อคุณภาพผู้เรียน ดังนั้นเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาเองควรพิจารณาตรวจสอบให้รอบคอบ
เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการเรียนรู้และคุณภาพของแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาว่าสามารถ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความ
คุ้มค่าในด้านเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการจัดการศึกษาที่ได้รับ 

1.3 กระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้ก าหนดนโยบายต้องออกแบบระบบการประกันคุณภาพขึ้นมา
เพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียนโดยมีผลบังคับให้สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องมีส่วนรับผิดชอบ
ต่อผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน เป้าหมายที่ส าคัญเพื่อต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการท างาน
ของสถานศึกษาที่ให้ความส าคัญกับผลการประเมินทุกระดับและการน าผลการประเมินไปใช้เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป 
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 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
2.1 การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลผลการประเมินตามมาตรฐานเป็นรายด้านและในภาพรวมโดยใช้ข้อมูล

จากผลการประเมินของสถานศึกษาเอง ในการวิจัยครั้งต่อไปควรท าการศึกษาจากข้อมูลในเชิงลึก เช่น ผลการ
ประเมินเป็นรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ หรือศึกษาจากสภาพจริง เพื่อให้เกิดความชัดเจน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถ
น ามายืนยันหรือสนับสนุนงานวิจัยต่อไป 

2.2 ข้อค้นพบเกี่ยวกับผลการประเมินด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาที่ส่งผลทางลบต่อผล O-NET ในการวิจัยครั้งต่อไปควรท าการวิจัย
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ความสามารถในการเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ การบริหารจัดการ งบประมาณ หรือ
การได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่เกี่ยวข้องตามศักยภาพของแต่ละสถานศึกษา ในการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อให้ได้ข้อค้นพบที่จะสนับสนุนผลการวิจัยต่อไป 

2.3 หน่วยงานที่ก ากับติดตามคุณภาพการจัดการศึกษาควรท าการวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการหรือ
วิธีการน าข้อมูลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา (ผลสอบ O-NET และผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ 
สมศ.) ไปใช้ หรือศึกษาจากสถานศึกษาที่มีแผนงาน/โครงการหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อให้ได้แนวการ
ด าเนินงานที่จะสามารถน าไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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บทคัดย่อ 
การเรียนด้านการออกแบบภายในต้องใช้ความรู้พื้นฐานด้านศิลปะและนจามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ 

การวิ ัยช้ินนี้มุ่งเน้นเพื่อนจาไปพัฒนาเนื้อหาการเรียน การสอนในกลุ่มรายวิชาพื้นฐานศิลปะให้มีความเหมาะสม
มากขึ้น รวมถึงการพัฒนาวิธีการสอนให้สอดคล้องกันหระหว่างเนื้อหาของวิชาพ้ืนฐานศิลปะกับวิชาการออกแบบ
ภายใน โดยม ีตัวแปรต้นคือ ความรู้พื้นฐานด้านศิลปะก่อนเรียนและทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบ
ภายใน ตัวแปรตามคือ การพัฒนางานออกแบบภายใน โดยที่เนื้อหาการวิ ัยศึกษา การนจาความรู้พื้นฐานศิลปะมา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบภายใน ในรายวิชา INT211 ปปการศึกษา 2554 

ประชากรที่ใช้ในการวิ ัยประกอบด้วยนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา INT211ปปการศึกษา 2554 
 จานวน 68 คน โดยให้ทจาการทจาแบบทดสอบประเมินความรู้ด้านพื้นฐานศิลปะก่อนการเรียนและดจาเนินการเรียน 
การสอนในรายวิชา INT211 ตามปกติ โดยมีการประเมินการพัฒนาและประยุกต์ความรู้สู่การออกแบบภายใน 
โดยมีการประเมินความรู้ด้านการออกแบบเป็นลักษณะการบูรณาการสู่การออกแบบภายในอย่างเป็นรูปธรรมว่า
ด้วยคจาอธิบายรายวิชา ผลสัมฤทธ์ิการสอนแต่ละวิชา ะถูกนจามาประเมินทั้งก่อนเรียนและปรับเป็นแนวทางการ
ประเมินผลงานการออกแบบภายใน 

 ากการวิ ัยสรุปได้ว่า ความต่อเนื่องขององค์ความรู้ด้านพื้นฐานศิลปะที่นจามาใช้ในการออกแบบภายใน 
ในรายวิชา INT211 มีอิทธิพลต่อกันน้อยมาก อันเนื่องมา ากนักศึกษาขาดความสนใ หรือขาดการช้ีแนะถึง
ความสจาคัญของพื้นฐานศิลปะที่มีต่อการออกแบบภายใน ผลคะแนนของการทจา Project Design ทั้งสองโครงการ
นั้น  ะเห็นว่าคุณภาพของงานออกแบบนั้นดีขึ้น แต่มิติสัมพันธ์ขององค์ความรู้ด้านพื้นฐานศิลปะนั้นถูกนักศึกษา
นจามาใช้น้อยมาก ากการประเมิน ากผลงานการออกแบบ  ากค่าเฉลี่ยทั้งหมดนักศึกษานักศึกษามีความรู้ทางด้าน
พื้นฐานทางศิลปะน้อยมากแต่กลับทจาคะแนน “ผ่าน”ในการทจา Project Design แต่ขาดซ่ึงความต่อเนื่องขององค์
ความรู้ด้านพื้นฐานศิลปะในการออกแบบภายในนั้นไม่มีความสัมพันธ์กัน และการนจามาใช้ ะถูกนจามาใช้โดย
การศึกษาในลักษณะเฉพาะเรื่อง เฉพาะประเด็นที่นักศึกษาสนใ  เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบอย่างเป็น
รูปธรรม 

 

ค าส าคัญ : ความรู้พื้นฐานด้านศิลปะ การออกแบบภายใน การประยุกต์ความรู้ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่  ประ จาปป 82556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 
 

136 

ABSTRACT 

The study design requires a basic knowledge and applied in the design. This research focus on 
development of learning content and appropriate adoption for teaching including to development how to teach 
accordingly between content of Fundamental Art and Interior Design subjects. The independent variables are a 
Prior basic knowledge of art and the application of interior design skills and the dependent variables are the 
developing of Interior design by the content of the research aim to adoption the fundamental art to applicative 
on INT 211courses in the academic year 2554. 

The population for this study consisted of students enrolled in the course INT211 year 2554 by 68 
persons with a quiz to assess their knowledge of the fundamental art before learning INT211subject. The 
development evaluation is to application the knowledge of interior design by the assessment of the designed 
characteristics by concretely description. The achievement of teaching will be assessed both prior learning and 
adaption for guideline to evaluation interior design. 

The research showed that continuity of the fundamental art adoption to interior design on INT211 
courses was less influence. Because of students lack of interesting or suggestion about the importance of 
fundamental art to interior design, both of project designs score showed that the quality of design was better, 
but the dimensions of the fundamental art for design was rarely used by students.  The assessment results 
showed that the average total students were less on the fundamental art but could got the score by  pass in the 
Project Design which continuity lack of  the fundamental art in interior design that was not correlation in 
adoption to study as especially subject or focus on the issues that student interested in order to the application 
concreted design. 
 
KEYWORDS: Fundamentals of Art. Interior design. The application of knowledge 

 
1. ความส าคัญและท่ีมาของการวิจัย 

ศิลปะเป็นผลงานที่เกิด ากการแสดงออกของอารมณ์ ปัญญาและทัศนคติ  รวมทั้งทักษะความชจานาญ
ของมนุษย์และการสร้างสรรค์งานศิลปะในปั  ุบันมีแนวโน้มไปในทางการสร้างสรรค์และการแสดงออกของ
อารมณ์และความคิด  ดังนั้น งานศิลปะนั้นอย่างน้อยที่สุดควรก่อให้เกิดอารมณ์ และ ความคิดสร้างสรรค์ กล่าวคือ 
เป็นงานที่ส่ือให้ผู้ชมเกิด ินตนาการ นอก ากนั้น งานศิลปะที่ดีควร ะมีคุณค่าทางความงามซ่ึงเกิด ากการใช้
องค์ประกอบของสุนทรียภาพ  

การออกแบบภายใน เป็นการคิดสร้างสรรค์งานขึ้นมาใหม่ทั้งหมด หรือดัดแปลงปรับปรุงส่ิงที่มีอยู่แล้ว
ให้ดีขึ้น โดยคจานึงถึงระบบการทจางาน ความสะดวก ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ ความปลอดภัย รวมถึงรูปร่างและ
ความสวยงามในพื้นที่นั้นๆ ซ่ึงแสดงถึงความเป็นอยู่และรสนิยมของผู้อยู่อาศัย  

 ากการสังเกตของผู้วิ ัยพบว่า นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา INT211 การออกแบบภายใน 1 ยังไม่สามารถ
ใช้ความรู้พื้นฐานศิลปะที่ได้เรียนมา นจามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบภายในได้ ซ่ึงความรู้พื้นฐานดังกล่าว มี
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ความสจาคัญอย่างมากในการพัฒนางานออกแบบภายในในขั้นสูงต่อไป เช่น นักศึกษายังไม่สามารถอธิบายถึงที่มา
ของการออกแบบ ทฤษฏีพื้นฐานที่นจามาใช้ออกแบบ  นถึง คุณลักษณะความงามของการออกแบบที่ปรากฏมีที่มา
 ากการ ัดองค์ประกอบแบบใด อย่างไร 

ผู้วิ ัย ึงสนใ ศึกษาถึงความรู้พื้นฐานด้านศิลปะและนจามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ เพื่อนจาไปพัฒนา
เนื้อหาการเรียน การสอนในกลุ่มรายวิชาพ้ืนฐาน ศิลปะให้มีความเหมาะสมมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาวิธีการสอน
ให้สอดคล้องกันระหว่างเนื้อหาของวิชาพ้ืนฐานศิลปะกับวิชาการออกแบบภายใน 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาระดบัความรู้พื้นฐานทางศิลปะของนักศึกษามีก่อนการศึกษาในรายวิชาการออกแบบ
ภายใน 1 

2.2 เพื่อศึกษาถึงทักษะการประยกุต์ความรู้พ้ืนฐานทางศิลปะที่นักศึกษานจามาใช้ในรายวิชาการออกแบบ
ภายใน 1 

 
3. ทบทวนวรรณกรรม 

วิชา INT211 การออกแบบภายใน 1 เป็นวิชาในกลุ่มวิชาชีพ สจาหรับนักศึกษาช้ันปปที่ 1 สาขาการ
ออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซ่ึงในแผนการศึกษา นักศึกษาต้องเรียนใน
รายวิชานี้ในภาคการศึกษาที่ 2 ของช้ันปปที่ 1  จานวน 5 หน่วยกิต (2-6) บรรยาย 2 ช่ัวโมงและการปฏิบัติ 6 ช่ัวโมง 
 ากหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์      ไ ด้กจาหนด
คจาอธิบายรายวิชาไว้ดังนี้ “ศึกษาทฤษฎีและหลักการพื้นฐานในการออกแบบภายใน ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วน
มนุษย์พฤติกรรมและ ิตวิทยาในการครอบครองที่ว่าง การ ัดการพื้นที่ใช้สอยและการ ัดวางเครื่องเรือน ขนาด 
สัดส่วนและลักษณะของเครื่องเรือนปฏิบัติการออกแบบภายในอาคารพักอาศัยและพาณิชยกรรมขนาดเล็ก” 

ซ่ึงการเรียน การสอนในรายวิชานี้  ะมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถเข้าใ ถึงสัดส่วนมนุษย์ และพฤติกรรม 
ที่มีสัดส่วนสจาคัญกับการใช้เครื่องเรือน เพื่อศึกษาถึงการ ัดวางพื้นที่ใช้สอยของเครื่องเรือนในที่ว่าง เพื่อศึกษาถึง
ขนาด สัดส่วน และพฤติกรรมการใช้เครื่องเรือนให้เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติการออกแบบภายใน ตามขั้นตอนและ
กระบวนการคิด อย่างเป็นระบบ ตามหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มีการเรียน การสอน กลุ่มรายวิชาพื้นฐานศิลปะ สจาหรับนักศึกษาได้มีการเรียนรู้และ
เข้าใ ในพื้นฐานศิลปะ เพื่อนจามาพัฒนาสู่การออกแบบภายใน คือรายวิชา ART114 พื้นฐานการออกแบบ ซ่ึง
กจาหนดคจาอธิบายรายวิชาไว้ดังนี้ “ศึกษาพื้นฐานแนวความคิด หลักเกณฑ์ รวมทั้งข้อพิ ารณาต่างๆ ในการ
ออกแบบฝึกฝน ทักษะในการ ัดองค์ประกอบศิลป์ ทั้งรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ของ
รูปร่าง รูปทรงและที่ว่าง ให้เกิดความน่าสนใ และตอบสนองประโยชน์ใช้สอยได้” 

ปัญหาที่พบในการเรียน การสอนวิชา INT211 การออกแบบภายใน 1 นั้นพบว่า นักศึกษาไม่ได้นจา
ความรู้ที่ได้ศึกษาไปแล้วมาในการออกแบบภายในมากเท่าที่ควร  ไม่สามารถอธิบายถึงแนวทาง หลักการ ที่
เหมาะสมในการออกแบบได้ชัดเ น ซ่ึงอา สร้างปัญหาให้กับการเรียน การสอน ในระยะยาวได้  ึง จาเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในอนาคตต่อไป 
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การประยุกต์ความรู้ หมายถึง การนจาบางส่ิงมาใช้ประโยชน์ โดยปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสภาวะที่
เฉพาะเ าะ ง "บางสิ่ง" ที่นจามาใช้ ประโยชน์นั้น อา เป็นทฤษฎี หลักการ แนวคิด ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
และนจามาใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติ โดยปรับให้เข้า กับบริบทแวดล้อม ที่เป็นอยู่อย่าง เหมาะสม นอก ากนี้ "บาง
ส่ิง" นั้นอา เป็นวัตถุส่ิงของที่นจามานอกเหนือ บทบาทหน้าที่เดิม ให้เหมาะสมกับบริบทใหม่ การประยุกต์เป็นการ
นจาทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑ์แนวคิดเกี่ยวกับ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ไปปรับใช้ให้เกิด ประโยชน์ในภาคปฏิบัติ 
โดยเฉพาะในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ มักมีการประยุกต์ภาคทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ใน การนจาไปใช้ ริง 
ในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพราะมีความเป็นรูปธรรมมากกว่า การประยุกต์เป็นการนจาส่ิง
หนึ่ง หรือแนวคิดหนึ่ง มาปรับใช้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่เฉพาะเ าะ ง  การประยุกต์ ึง
แตกต่าง ากการลอกเลียนแบบ การลอกเลียนเป็น การนจาส่ิงที่อยู่ในบริบทหนึ่งมาใช้ในอีกบริบทหนึ่งทั้ง หลักการ 
วิธีการ และรูปแบบ โดยไม่คจานึงถึงความเหมาะสม ในบริบทที่แตกต่าง กัน คนที่คิดเชิงประยุกต์ได้ดี ะสามารถ
นจา ส่ิงหนึ่งมาใช ้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างลงตัว โดยคจานึงถึงสภาพความเป็น ริงในขณะนั้น (เกรียงศักดิ์ เ ริญ
วงศ์ศักดิ์ : 2549) 

 
4. ขอบเขตของงานวิจัย 

ตัวแปรต้น คือ ความรู้พื้นฐานด้านศิลปะ 
ตัวแปรตาม คือ ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบ 
ประชากร คือ กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา INT211ปปการศึกษา 2554  จานวน 51 คน 
เนื้อหาการวิ ัย ศึกษา การนจาความรู้พ้ืนฐานศิลปะมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบภายใน ในรายวิชา 

INT211  ปปการศึกษา 2554 
ระยะเวลา 6 เดือน ตัง้แต ่ธันวาคม พ.ศ.2554 ถึง พฤษภาคม พ.ศ.2555 

 
5. ผลการศึกษา 

การวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานด้านศิลปะของนกัศึกษาก่อนที่จะเริ่มเรียนในรายวิชาการออกแบบภายใน 1 
(INT211) 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้ได้มกีารสร้างเครื่องมืองานวิ ัยคือแบบทดสอบความรู้พื้นฐานศิลปะซ่ึงได้
อ้างอิงเนื้อหามา ากหนังสือ “องค์ประกอบของศิลปะ COMPOSITION OF ART” เขียนโดยอา ารย์ชลูด นิ่ม
เสมอ, ศาสตรา ารย์เกียรตคิุณ และได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแหง่ชาติ สาขาทัศนศิลป ์ (ประติมากรรม) 2541 ซ่ึง
ใช้การสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย เพื่อให้นักศึกษาได้มีอิสระในการอธิบายความรู้ที่มีอยู ่ โดยใช้เกณฑ์ในการ
ตรว แบบมีคจาหลักที่ จาเพาะ เ าะ ง (NICH KEYWORD) ตรงกบัที่อ้างอิงในหนังสือองค์ประกอบของศิลปะ ะ
ได้คะแนน แต่ถ้าคจาไม่มีความหมายตรงหรือตคีวามไม่ได้ ะไม่ไดค้ะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี ้
80 - 100 คะแนน ช่วงคะแนนดีเยีย่ม 
ถือว่านักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางศิลปะในเกณฑ ์“ดีเยี่ยม” 
75 - 79 คะแนน ช่วงคะแนนดีมาก 
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ถือว่านักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางศิลปะในเกณฑ ์“ดีมาก 
70 - 74 คะแนน ช่วงคะแนนด ี
ถือว่านักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางศิลปะในเกณฑ ์“ดี” 
65 - 69 คะแนน ช่วงคะแนนค่อนข้างด ี
ถือว่านักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางศิลปะในเกณฑ ์“ค่อนข้างด”ี 
60 - 64 คะแนน ช่วงคะแนนพอใช้ 
ถือว่านักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางศิลปะในเกณฑ ์“พอใช”้ 
55 - 59 คะแนน ช่วงคะแนนอ่อน 
ถือว่านักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางศิลปะในเกณฑ ์“อ่อน” 
50 - 54 คะแนน ช่วงคะแนนอ่อนมาก 
ถือว่านักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางศิลปะในเกณฑ ์“อ่อนมาก” 
0-49 คะแนน ช่วงคะแนนตก 
ถือว่านักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางศิลปะในเกณฑ ์“ต่จากว่ามาตรฐาน” 

 
การวิเคราะห์การประยกุต์ความรูด้้านศิลปะของนักศกึษาในการออกแบบภายใน ในรายวิชาการออกแบบ

ภายใน 1 (INT211) 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้เป็นส่วนที่ต้องพิ ารณาละเอียดเปน็พิเศษ เนื่อง ากเปน็การประเมินความรู้

ด้านพื้นฐานศิลปะทีน่ักศึกษาประยุกต์สู่การออกแบบภายใน 
เกณฑป์ระเมินได้ ากผลงานการออกแบบโครงการ เช่น ผังพื้น รูปด้านภายในอาคาร ภาพทัศนียภาพ ที่

นักศึกษานจามาเสนอหน้าช้ันเรียนและอธิบายถึงแนวทางการออกแบบ การพัฒนางานออกแบบเป็นต้น 
การซักถาม พูดคุยระหว่างที่นักศกึษานจาเสนองาน มีอา ารย์ทั้งหมด 4 ท่าน โดยมีประเด็นด้านความรู้

ศิลปะเป็นส่วนหนึ่งในการตรว สอบความรู้ของนักศึกษาที่มีอยู่และใช้ในการออกแบบอย่างไร ซ่ึงวิธีการนี้
ค่อนข้างละเอียดอ่อนมาก นักศกึษาบางคนไม่ได้เตียมตัวอา ตอบคจาถามได้ไม่ด ี แต่กลับกันผลงานการออกแบบ
ซ่ึงประเมินแล้วได้ผ่านเกณฑ ์ 

การเก็บคะแนนโดยการหาค่าเฉลีย่ ากคะแนนของอา ารย์ทั้ง 4 ท่าน โดยมีกรอบคะแนน คนละ 100 
คะแนน 
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยช่วงคะแนนการทดสอบความรู้พื้นฐานศิลปะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ในภาพรวมค่าเฉลี่ยคะแนนของกลุ่มตัวอย่างอยู่ที่  30.09 คะแนน  ากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซ่ึง
สามารถอธิบายได้ว่า ภาพรวมของนักศึกษายังมีความรู้ด้านพื้นฐานศิลปะน้อยมาก        ไม่สามารถอธิบายถึง
ความหมายและการนจาไปใช้กับการออกแบบภายในได้ 

 าก จานวนนักศึกษาทั้ง 51 คน พบว่ามีเพียง 11 คนที่ได้คะแนนเกินครึ่ง ซ่ึงนับเป็นร้อยละ 21.56 ซ่ึง
นับว่าเป็น จานวนที่น้อยมาก และคนที่คะแนนสูงสุด จานวน 1 คน ได้คะแนนเพียง 65 คะแนนที่เป็นคะแนนที่อยู่
ในกลุ่ม “ค่อนข้างดี” เท่านั้น 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยช่วงคะแนนการทจาโครงการการออกแบบภายใน (PROJECT DESIGN 1) 
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 ากตารางข้างต้น เห็นว่านักศึกษาสามารถทจาคะแนนเฉลี่ยไดด้ีขึน้ ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่ร้อยละ 51.76  ซ่ึง ะ
เห็นได้ว่า ในภาพรวมนักศึกษาสามารถทจางานออกแบบภายในได้ แต่ยังไม่สามารถแสดงออกถึงงานออกแบบ
ภายในที่มีคุณภาพได้ 

 าก จานวนนักกศึกษาทั้ง 51 คน พบว่ามีถึง 21 คนที่ได้ต่จากว่าครึ่ง ซ่ึงนับเป็นร้อยละ 41.17 ซ่ึงนับว่าเป็น
 จานวนที่มากกว่าของความน่า ะเป็นของการเรียนในวิชาด้านการออกแบบและคนทีค่ะแนนสูงสุด จานวน 1 คน 
ได้คะแนนถึง 95 คะแนนทีเ่ปน็คะแนนที่อยูใ่นกลุ่ม “ดีเยี่ยม” 

 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยช่วงคะแนนการทจาโครงการการออกแบบภายใน (PROJECT DESIGN 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ากตารางข้างต้น เห็นว่านักศึกษาสามารถทจาคะแนนเฉลี่ยไดด้ีขึน้ ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยอยู่ที ่ร้อยละ 64.01  ซ่ึงอยู่
ในเกณฑ์พอใช ้ ะเห็นได้ว่าในภาพรวมนักศึกษาสามารถทจางานออกแบบภายในได้ในระดบัทีน่่าพอใ   

 าก จานวนนักกศึกษาทั้ง 51 คน พบว่ามีเพียง 7 คนที่ได้คะแนนต่จากว่าครึ่ง ซ่ึงนับเปน็ร้อยละ 13.72 ซ่ึง
นับว่าเปน็ จานวนที่ปกตขิองการเรียนในวิชาด้านการออกแบบ ส่วนในภาพรวมของคะแนนคนทีค่ะแนนสูงสุด
 จานวน 1 คน ได้คะแนนถึง 95 คะแนนทีเ่ปน็คะแนนที่อยู่ในกลุ่ม “ดีเยี่ยม” 

ผลการสนทนากลุม่ 
 ากการนจาเสนอผลงาน Project Design ทั้งสองครัง้ของนักศึกษาพบว่า นักศึกษายังไม่สามารถอธิบาย

ผลงานการออกแบบได ้ ากการออกแบบที่มีพืน้ฐานทางศิลปะและการออกแบบ ซ่ึงในภาพรวมยังคงพูดถึง “ส่ิงที่
ทจาการออกแบบ” มากกว่า “กระบวนการ” ที่ให้ได้มาซ่ึงสิ่งที่ทจาการออกแบบ ขาดการอธิบายถึงพ้ืนฐานด้านศิลปะ
ที่นจามาใช้ในการออกแบบภายใน  ากการประเมนิของอา ารย์ประ จาวิชาทั้ง 4 คน สามารถสรุปผลของการ
สนทนากลุ่มได้ดังนี ้

1. นักศึกษาไม่ได้นจาพ้ืนฐานศิลปะมาใช้ในการออกแบบ 
2. นักศึกษานจาพ้ืนฐานศิลปะมาใช้ในการออกแบบ แต่ไม่สามารถอธิบายได้ 
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3.นักศึกษาออกแบบภายในได้ภายใต้ความรู้พื้นฐานทางด้านศิลปะแต่อธิบายไม่ได้ เนื่อง ากเปน็การ
ออกแบบทีเ่กิดขึน้ ากทักษะเฉพาะตน 

4. นักศึกษาวิเคราะห์แยกแยะระหว่างพ้ืนฐานศิลปะกับการประยุกตวิ์ธีคิดต่างๆไม่ได้ 
 

6. อภิปรายผล 
 ากการวิเคราะห์สามารถสรุปไดว่้า ความต่อเนื่องขององค์ความรู้ด้านพ้ืนฐานศิลปะทีน่จามาใช้ในการ

ออกแบบภายใน ในรายวิชา INT211 มีอิทธิพลต่อกันน้อยมาก โดยมีข้อสรุปดัวนี ้
พื้นฐานขององค์ความรู้ด้านพืน้ฐานศิลปะของนักศกึษามีนอ้ยมาก  
อันเนื่องมา ากนักศึกษาขาดความสนใ หรอืขาดการช้ีแนะถึงความสจาคัญของพื้นฐานศิลปะที่มีต่อการ

ออกแบบภายใน  ะเหน็ได้ว่าการศึกษารายวิชาพ้ืนฐานด้านศิลปะ เน้นการศึกษาทีละองคป์ระกอบ ทจาให้นักศึกษา
ไม่สามารถมองภาพรวมของพื้นฐานศิลปะที่มีผลต่อการออกแบบได้ 

และอีกนัยยะหนึง่คือ ขาดการพ ิารณาความรู้พ้ืนฐานด้านศิลปะก่อนการเข้าศึกษาต่อ ทจาให้กลุ่มวิชา
พื้นฐานด้านศิลปะที่ส่วนมากมีการเรียน การสอนในช้ันปปที ่ 1 ต้องทจาหน้าทีเ่ปน็วิชาปรับพื้นฐานไปในตัว ทจาให้มี
ผลต่อความก้าวหน้าด้านความรู้ทีย่ังไม่เพียงพอต่อการศึกษาในรายวิชาออกแบบภายใน ที่เป็นรายวิชาหลักของ
หลักสูตร 

การน าความรู้ด้านพื้นฐานศลิปะมาใช้ในการออกแบบภายใน  
นักศึกษานจามาใช้น้อยมาก  อันเนื่องมา ากการออกแบบภายในนัน้ เปน็ศาสตร์วิชาที่เนน้การบูรณาการ

เป็นหลัก ทั้งในด้านความงาม รูปแบบ ประโยชนใ์ช้สอย การใช้งาน  นถึงคุณลักษณะวัสดุและเทคโนโลยีต่าง ซ่ึง
ทั้งหมดมีผลต่อ “คุณภาพ” ด้านความงามของการออกแบบอย่างมาก 

ผลคะแนนของการทจา Project Design ทั้งสองโครงการนั้น  ะเหน็ว่าคุณภาพของงานออกแบบนั้นดีขึ้น 
แต่มิติสัมพันธ์ขององค์ความรู้ด้านพื้นฐานศิลปะนั้นถูกนักศึกษานจามาใช้น้อยมาก ากการประเมิน ากผลงานการ
ออกแบบ 

 ากภาพรวมของความต่อเนื่องของคะแนนทีเ่กิดขึน้ ของนักศึกษาทั้ง 51 คนนัน้ พบว่า มีเพียง 6 คน าก
ทั้งหมดที่มคี่าคะแนนต่จากว่าครึ่งของการประเมินทั้ง 3 ครั้ง และมนีักศึกษา 10 คนที่ทจาคะแนนเกิน 50 คะแนนของ
การประเมินทุกครั้ง 

ดังนั้น ะเห็นได้ว่า ความต่อเนื่องขององค์ความรู้ด้านพื้นฐานศิลปะในการออกแบบภายในนั้นไม่มี
ความสัมพันธ์กัน และการนจามาใช้ ะถูกนจามาใช้โดยการศึกษาในลักษณะเฉพาะเรื่อง เฉพาะประเด็นที่นักศึกษา
สนใ  เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบอย่างเป็นรูปธรรม 
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ตารางท่ี 5 สรุปการเปลี่ยนแปลงคะแนนเฉลี่ย 

 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อเสนอแนะ 
หลัง ากการวิเคราะห์และสรุปผลแล้ว ผู้วิ ัยได้นจาเสนอผลการวิ ัยต่ออา ารย์ในสาขาวิชาการออกแบบ

ภายในและหัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบภายใน เพื่อทบทวน ตรว สอบ ผลการวิ ัยที่เกิดขึ้น ข้อเท็  ริง 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียน  การสอน  นถึงการปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป ดังนี้ 

การใช้ประโยชน์จากข้อมูลและผลการศึกษา 
นจาผลการศึกษา ากรายวิชา INT211 การออกแบบภายใน 1 ไปใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอนได้

เหมาะสม ตามทักษะ  ุดแข็ง  ุดอ่อนของนักศึกษา 
ประเด็นที่นักศึกษามีความรู้ด้านพื้นฐานศิลปะไม่เพียงพอ  ประกอบด้วย ความเข้าใ ในพื้นฐาน 

ความหมาย เทคนิคการการออกแบบ  นถึงการบูรณาการหรือผสมผสานเทคนิคต่างๆในการออกแบบภายใน 
 ากผลการวิเคราะห์ทจาให้ทราบผลการเรียนของนักศึกษา  และสามารถวางแผนเตรียมการสอน ใน

รายวิชา INT212 การออกแบบภายใน 2 ซ่ึงเป็นวิชาบังคับศึกษาต่อเนื่องได้ เช่น การ ัดการทบทวนความรู้ก่อนการ
เรียน หรือการเพิ่มเนื้อหาการบรรยายที่เน้นการบูรณาการศาสตร์ด้านพื้นฐานศิลปะที่นจามาในการออกแบบภายใน 
และการปรับเทคนิคการสอน การตรว งานที่ให้มุ่งประเด็นการบูรณาการความรู้ด้านพื้นฐานศิลปะที่ถูกนจามาใช้
ในการออกแบบภายใน เทคนิคการประเมินความงามในการออกแบบภายในและปรับปรุงเนื้อหาการสอนใน
รายวิชา ART114 พื้นฐานการออกแบบ ซ่ึง ะสามารถทจาให้นักศึกษามีความเข้าใ ในวิชาที่ชัดเ นขึ้นและยัง
สามารถประยุกต์สู่การออกแบบภายในได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เช่น การเพิ่มเนื้อหาการบรรยายด้านการ
วิเคราะห์ความงามทางศิลปะในการออกแบบภายใน  หรือเทคนิค กลยุทธ์การออกแบบ ากพื้นฐานศิลปะการ
ออกแบบภายใน เป็นต้น 

การทดสอบความรูพ้ื้นฐานก่อนเรียน (Pre-Test) 
 ากผลการวิ ัยเห็นว่า นักศึกษาเมื่อได้เรียนในรายวิชาก่อนหน้า ะมีความรู้พร้อมในการเรียนในรายวิชา

ต่อไป รวมถึงการนจาความรู้ที่มีมาใช้นั้น ไม่มีความสัมพันธ์กัน ควรมีการศึกษาพื้นฐานของผู้เรียนก่อน เพื่อให้
ทราบถึงพื้นฐานของผู้เรียนว่ามีความรู้ระดับใด  สามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆได้มีประสิทธิผลมากน้อย
เพียงใต ะทจาให้ผู้สอนได้วางแผนการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และตรงกับธรรมชาติของนักศึกษาแต่ละ
รุ่น แต่ละช้ันปปต่อไป 
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การให้นักศึกษาทจาการทดสอบความรู้ก่อนเรียนนั้น ทจาให้ผู้สอนสามารถปรับและพัฒนาเนื้อหาการเรียน 
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอก ากนี้ การนจาผลการวิ ัยมาใช้ปรับปรุงการเรียน การสอนในรายวิชา ART114 พื้นฐานการออกแบบ 
ซ่ึงเป็นวิชาที่มีเนื้อหามากและซับซ้อนในการทจาความเข้าใ  และ ะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการทจางาน
ออกแบบภายในขั้นสูงต่อไป เพื่อให้การเรียน การสอน มีความสอดคล้อง สัมพัธ์กันและเกิดประโยชน์ต่อ
นักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  

ในการทจางานวิ ัยช้ินต่อไปที่เกี่ยวข้อง ผู้วิ ัยอยากให้มีการศึกษาถึงเทคนิคการออกแบบของนักศึกษาที่
เกิดขึ้นว่าใช้เทคนิคใดในการพัฒนา ประยุกต์ นถึงสร้างสรรค์งานออกแบบภายในได้เพราะ ากการวิ ัยช้ินนี้ ะ
พบว่านักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านศิลปะอยู่ในเกณฑ์ต่จา  แต่ในทางกลับกันผลงานการออกแบบภายในอยู่ใน
เกณฑ์ที่น่าพอใ  ผู้วิ ัย ึงเห็นช่องว่างของกระบวนการส่วนนี้ที่สามารถพัฒนาเป็นหัวข้อในการวิ ัยและศึกษา
ต่อไปได้ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบพัฒนาระบบประเมินผลการเรียนรู้ 
ส าหรับเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1   2)  เพื่อพัฒนาระบบประเมินผลระบบประเมินผลการเรียนรู้ผ่านทาง
ภาพและเสียง เรื่องความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีบนโลกไซเบอร์ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่าน
โปรแกรมประยุกต์เว็บ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี 
นราธิวาส และสงขลา จ านวน 4 โรงเรียน ซ่ึงเป็นโรงเรียนขนาดกลางขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนละ 30 คน  โดย
ใช้วิธีการอาสาสมัครอย่างมีเงื่อนไขจากครูประจ าช้ันและนักเรียน ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยอาศัยวิธีการท าแบบ
ประเมินผลการเรียนรู้หรือข้อสอบแบบปลายปิดเป็นเครื่องมือ โดยนักเรียนเลือกค าตอบจากตัวเลือกที่ก าหนดให้
ในแต่ละข้อค าถาม และพัฒนาเพื่อน าไปใช้งานกับโปรแกรมประยุกต์เว็บโดยใช้โปรแกรมโอเพนซอร์ส ซ่ึงผู้วิจัย
ได้เน้นการออกแบบส่วนต่อประสานให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คือใช้ภาพ
สัญลักษณ์แทนวัตถุจริง ใช้เสียงบรรยายหรือเสียงประกอบแทนการอ่านเพียงอย่างเดียว เป็นการเพิ่มช่องทางการ
เรียนรู้ด้วยตนเองให้กับเด็กในพื้นที่ ผลการศึกษาพบว่า  แนวทางที่ได้ศึกษามาแล้วนั้น สามารถน าไปพัฒนาระบบ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ในอนาคต   

 
ค าส าคัญ  :  แบบประเมินออนไลน์  การเรียนรู้ผ่านทางภาพและเสียง โปรแกรมประยุกต์เว็บ นักเรียนช้ัน 
 ประถมศึกษาปีที่ 1  
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) study the ways of a web-based system development design 
for assessing learning outcome through pictures and voices of Prathomsuksa 1 students, 2) develop a web-based 
system of assessing learning outcome through pictures and voices on safety use of technology in the cyber 
world for Prathomsuksa 1 students through the web-based system. The target group was the students living in 4 
southern border provinces including Yala, Pattani, Narathiwas, and Songkla with 4 schools selected. The size of 
schools was moderate up. The sample group included 30 students per school. The method was carried out by 
using the conditional volunteers from both advisors and students. The quantitative research was used by doing 
the learning assessment form or the closed-end test as the instrument. The students would choose the answers 
from the given choices in each item of questions, and develop for applying with the web-based system of open 
source program. The researcher emphasized the design of connection parts to be appropriate to the behaviors of 
Prathomsuksa 1 students by using the symbol pictures instead of real materials, using the description voices or 
some voices parts instead of single reading in order to increase the channel of self-learning for Prathomsuksa 1 
students in the areas given. The study results revealed that this method could be used for developing the web-
based system of assessing learning to be appropriate to the Prathomsuksa 1 students in the future.   
 

KEYWORDS:  Online assessing form   Learning  through pictures and voices of web-based system   
Prathomsuksa 1 student 

 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ท าให้
เกิดความเลื่อมล้ าด้านการศึกษา เพราะสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยส่งผลให้โรงเรียนต้องปิดการเรียนการสอนเป็น
ประจ า ปัจจุบันนักเรียนที่ต้องเข้าเรียนในช้ันเรียนโดยมีครูประจ าช้ันเป็นผู้สอน การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้และการ
ส่ือสารในช้ันเรียนที่มีเพียงช่องทางเดียว จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการอีกทั้งในพื้นที่มีความแตกต่างทางด้านเช้ือ
ชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภาษา การอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม ซ่ึงเด็กพื้นที่ท้องถิ่นจะใช้ภาษา
มาลายูในการส่ือสารมากกว่าภาษาไทยท าให้ยิ่งเกิดความเลื่อมล้ าทางการศึกษากันเพิ่มมากขึ้น การศึกษาแนวทาง
ในงานวิจัยช้ินนี้ เพื่อน าไปออกแบบพัฒนาระบบประเมินผลการเรียนรู้ผ่านทางภาพและเสียง เป็นการเพิ่มช่องทาง
ในการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่เส่ียงอีกช่องทางหนึ่ง ซ่ึงจากการส ารวจเบื้อต้นพบว่า ระบบประเมินที่
เหมาะส าหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่เส่ียงยังมีจ านวนน้อย  

ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุธศักราช 2551 (ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ,  
2551) มีการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด โครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียน
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา โดยได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นแบบอิงเกณฑ์ มีเกณฑ์การให้คะแนน
สอดคล้องและสัมพันธ์กับกิจกรรมที่เกิดขึ้น โดยการประเมินสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ ก่อนการเรียนการ
สอน ระหว่างการเรียนการสอน และหลังการเรียนการสอน ซ่ึงจะขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการประเมิน 
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การประเมินควรจัดรูปแบบให้เหมาะสมกับพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 1 ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะตามวัย และมีพัฒนาการทางสติปัญญาตามช่วงอายุ ตามทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
ของเพียเจต์ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552)ได้กล่าวไว้ว่า พัฒนาการของเด็กช้ันปฐมวัย เด็กวัยนี้มีโครงสร้างของ
สติปัญญาสามารถใช้สัญลักษณ์ในการแทนวัตถุของจริงได้ มีทักษะในการอธิบายส่ิงต่างๆ ไม่มีสมาธิจดจ่อกับส่ิง
ใดส่ิงหนึ่งนานๆ ไม่สามารถพิจารณาหลายๆ อย่างผสมกันได้ สามารถคิดย้อนกลับในส่ิงที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไป
ได้   ดังนั้น การออกแบบการประเมินให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โดยวิธีการน าภาพ
และเสียงเข้ามาเป็นส่ือกลางที่จะท าให้เด็กสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นตัวสะท้อน
สมรรถภาพของผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์    
 

2. วัตถุประสงค์ 
1.  เป็นแนวทางออกแบบพัฒนาระบบประเมนิผลการเรียนรู้ ส าหรับเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1    
2. เพื่อพัฒนาระบบประเมินผลระบบประเมนิผลการเรียนรูผ้่านทางภาพและเสียง เรื่องความปลอดภยั

การใช้เทคโนโลยีบนโลกไซเบอร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่านโปรแกรมประยุกต์เว็บ  
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1  สังกัดส านักงานการศึกษาขึน้พื้นฐาน ในพื้นที่สี่    
จังหวัดชายแดนใต ้
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษาปทีี่ 1 และผูป้กครองในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนใต้  วิธี
คัดเลือกโรงเรียนตัวอย่าง ใช้วิธีอาสาสมัครอย่างมีเงื่อนไข คือ  

 - เปน็โรงเรียนที่ได้รับแท็บเล็ตพีซีแล้ว 
 - ครปูระจ าช้ันและนักเรียนสมคัรใจเข้าร่วมโครงการ 
 - เปน็โรงเรียนทีมคีวามหลากหลายด้านวัฒนธรรม 
โรงเรียนตน้แบบได้แก ่
 - โรงเรียนนิบงชนูปภัมภ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษายะลา  
 - โรงเรียนวัดบุพนิมติ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การประถมศึกษาปตัตานี   
 - โรงเรียนบ้านสาคร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษานราธิวาส   
 - โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคค)ี สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การประถมศึกษาสงขลา  
 โรงเรียนตน้แบบในพืน้ที่ส่ีจงัหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 4 โรงเรยีน กลุ่มตัวอย่างโรงเรียนละ 
30 คน  รวมนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 120 คน  
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาที่น ามาผลิตบทเรียน เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชเ้ทคโนโลยีบนโลกไซเบอร์ โดย
อ้างอิงจากข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐบาลเป็นหลัก  
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ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การศึกษาครั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ท าแบบประเมิน  เริ่มระหว่างเดือน
มกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557  ข้อมูลที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ หรือที่จะมีต่อไปอาจแตกต่างจากข้อมูลในการศึกษา
ครั้งนี้  

 
4. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวทางโดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยการออกแบบประเมินหรือข้อสอบ
เป็นแบบปลายปิด  มีข้อดี คือ คะแนนการตอบจากผู้ตอบแต่ละคนสามารถเทียบเคียงกันได้  ตอบได้เร็ว และตรง
จุดมุ่งหมาย วิเคราะห์ข้อมูลง่าย  ผู้ตอบไม่ต้องมีทักษะการเขียนซ่ึงตรงกับกลุ่มตัวอย่าง  

1. แนวทางวิธีการสร้างแบบประเมิน ได้ประยุกต์ใช้ระเบี ยบวิธีวิจัยทฤษฎีการออกข้อสอบซ่ึงมี
รายละเอียด ดังนี้ 
  1.1 ขั้นวางแผนการสร้างแบบประเมิน  
         ศึกษาขอบเขตของเนื้อหาที่จะน ามาท าแบบประเมิน ได้แก่ การใช้งานอินเทอร์เน็ตในที่
สาธารณะ  พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ที่เด็กควรรู้ สรุปการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย เป็นต้น 
         ก าหนดจุดมุ่งหมายของการประเมิน เพื่อต้องการวัดระดับความรู้พัฒนาการก่อนเรียนและ
หลังเรียน ผลคะแนนที่ได้จะเป็นตัววัดความเข้าใจเนื้อหา 
         ก าหนดเนื้อหาและพฤติกรรมที่ต้องการวัด วิเคราะห์ข้อมูลของเนื้อหาที่ต้องการน ามา
ออกเป็นแบบประเมิน โดยใช้หลักทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์  ซ่ึงเนื้อหาที่ใช้ในการประเมินได้ 
ได้แก่ การใช้งานอินเทอร์เน็ตในที่สาธารณะ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ที่เด็กควรรู้ สรุปการใช้งานอินเตอร์เน็ต
อย่างปลอดภัย  เป็นต้น   
         ก าหนดลักษณะหรือรูปแบบของแบบประเมินออนไลน์ เช่น แบบเลือกตอบ จับคู่ 
  1.2 ขั้นด าเนินการสร้างแบบประเมิน ออกแบบและพัฒนาแบบประเมินโดยใช้โปรแกรม
ส าหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เว็บ 
  1.3 ขั้นตรวจสอบคุณภาพข้อสอบก่อนน าไปใช้ และปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้งานจริง 
ได้แก่ ความยาก (Difficulty) และอ านาจจ าแนก (Discrimination) และคุณภาพของแบบประเมินทั้งฉบับ ได้แก่
ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) 

2. ความตรงและความเที่ยงของการวัดเชิงปริมาณ  
 ความตรง (Validity)  ศึกษาวิธีการตั้งค าถามในระบบประเมินสามารถวัดค่าได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น 
ตามเครื่องมือที่ออกแบบมาสามารถวัดตัวแปรที่ต้องการทดสอบได้จริงหรือไม่ ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้  
และเนื้อหาในแต่ละบทเรียน และส่งให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 
  ความเที่ยง (Reliability)  สามารถให้เด็กนักเรียนท าแบบประเมินซ้ าๆหลายๆ รอบ เนื่องจากแบบ
ประเมินที่ได้นั้นมีความเสถียร  

3.  โปรแกรมส าหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เว็บและโปรแกรมตกแต่งภาพและสร้างภาพเคลื่อนไหว  
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 
 

149 

5. ทฤษฎีและหลักการ 
 1. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญัญาของเพียเจต์ 
 ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ (ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2549) ของเด็กในวัย 6-7 ปี เป็นวัยที่มี
พฤติกรรมการเรียนรู้สามารถใช้สัญลักษณ์เพื่อส่ือความหมายของวัตถุโดยเกิดจากความคิดจินตนาการ เด็ก
สามารถที่จะเข้าใจความหมายของวัตถุมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ได้ทีละอย่าง รับรู้การเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่า 
แต่ไม่สามารถเข้าใจแยกออกมาเป็นจ านวนที่ชัดเจนได้   ดังนั้นการที่จะออกแบบแบบประเมินเพื่อจะน ามาใช้กับ
เด็กในวัยนี้ควรใช้สัญลักษณ์ เพื่อเป็นการสร้างจิตนาการให้กับเด็กดึงดูดความสนใจให้เด็กสามารถท าแบบ
ประเมินได้จนจบและมีการทดสอบแบบการให้เหตุผล โดยพยายามให้แสดงเหตุผลในการตอบค าถามนั้นๆ 
 2. ทฤษฎีการประเมิน 
 การประเมินเป็นกระบวนการที่เก็บรวบรวมข้อมูล (ศิริชัย กาญจนวาสี,  2546)   เพื่อตัดสินใจพัฒนางาน
ต่างๆ ที่ท าให้เกิดประโยชน์ใช้ก าหนดทิศทางการพัฒนาท าให้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยของสิ่งที่ต้องการประเมิน ท า
ให้สามารถปรับปรุงส่ิงที่ด้อยและสนับสนุนสิ่งที่เด่นให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นแก้ปัญหาได้ตรงจุดและเป็น 
กระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบการท างานทัง้ในช่วงขณะในเวลาที่งานเสร็จสิ้นลงแล้ว เพื่อหาขอ้สรุปว่างานที่
ท านั้นได้รบัความส าเร็จตามความคาดหวังหรือมีปัญหาอุปสรรคใดเกิดขึน้ อันเป็นผลให้งานไม่ส าเร็จตาเป้าหมาย
ที่วางไว้หรือไม่โดยการประเมินจะใช้เกณฑ์ตามความเหมาะสมที่ได้ก าหนดไว้แล้ว 
 3. ทฤษฎีการออกขอ้สอบ 
 แบบทดสอบใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบระดับความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพทางสมองด้านต่างๆ 
ของผู้เรียนอาจจะเป็นความรู้ที่มีอยู่เดิม ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ หรือเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้
แบบทดสอบ ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2553) มี
ขั้นตอนการสร้างแบ่งได้ 3 ขั้นตอนใหญ่ ๆ  คือ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผนการสร้างแบบทดสอบประกอบด้วย 
  ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินการสร้างแบบทดสอบ เป็นการเขียนข้อสอบ ตามเนื้อหา พฤติกรรมและ
รูปแบบของแบบทดสอบที่ก าหนดไว้โดยจัดท าเป็นแบบทดสอบฉบับร่าง 
  ขั้นที่  3 ขั้นตรวจสอบคุณภาพข้อสอบก่อนน าไปใช้ เมื่อสร้างแบบทดสอบแล้วจึงน า
แบบทดสอบไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบคุณภาพ ซ่ึงคุณภาพของแบบทดสอบอาจพิจารณาทั้งคุณภาพของ
แบบทดสอบรายข้อ ได้แก่ ความยาก (Difficulty) และอ านาจจ าแนก (Discrimination) และคุณภาพของ
แบบทดสอบทั้งฉบับ ได้แก่ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อม่ัน (Reliability) 
 4. การวิเคราะห์ข้อสอบ 
 การวิเคราะห์ความยากของข้อสอบอิงเกณฑ์ (กรมวิชาการ, 2544) จ าเป็นต้องตรวจสอบว่าก่อนเรียนมี
สัดส่วนของค าตอบถูกมากน้อยเพียงใดเพื่อน าผลมาเปรียบเทียบกันตอนหลังเรียน ซ่ึงแตกต่างจากอิงกลุ่มโดยเน้น
คุณภาพของการสอน ถ้าผู้สอนยังไม่ได้สอนเนื้อหานั้นข้อสอบควรจะยาก คือ มีค่า Pi ต่ า แต่ถ้าได้สอนแล้วและ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ข้อสอบควรจะง่ายคือมีค่า Pi สูง ลักษณะข้อสอบอิงเกณฑ์
ที่ดี ควรมีค่าความยากของข้อสอบ 
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5. Joomla 
 Joomla (พงศ์ศักดิ์ อภิลักขิตพงศ์, 2553) เป็น CMS ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ถูกก่อตั้งขึ้นโดยทีมพัฒนา
ที่ไม่หวังผลก าไร เป็น CMS แบบ Open Source มีการน ามาใช้งานกันอย่างแพร่หลาย และมีการพัฒนาเพิ่ม
ความสามารถขึ้น ข้อดีของ Joomla สามารถดาวโหลดใช้ได้ฟรี ขั้นตอนการติดตั้งเข้าใจง่าย รองรับกับการท างาน
หลายๆ คนพร้อมกัน ไม่ต้องยึดติดกับคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ใดๆ สามารถใช้งานได้หลายภาษา สามารถเพิ่ม
โปรแกรมที่ท างานด้านต่าง ๆ ได้ไม่จ ากัด (Extension) พัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมด้วยภาษา พีเอชพี (PHP) และ
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL)  
  
ตัวอย่างการรีวิว Extension ที่จะน ามาใช้สร้างแบบประเมินออนไลน ์
 Extension Simple Quiz  เป็น Extension  ส าหรับสร้างแบบทดสอบ แบบประเมิน มีวิธีการติดตั้งที่ใช้
งานได้ง่าย โดยรองรบักับ joomla เวอร์ช่ัน 1.5, 1.6, 1.7, 2.5   สามารถใช้งานร่วมกันได้ โดยได้เปรียบเทียบข้อดี
และข้อเสียแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบข้อด-ีข้อเสยีของ Extension Simple Quiz 

ข้อด ี ข้อเสีย 

รองรับกับ joomla เวอร์ช่ัน 1.5, 1.6, 1.7, 2.5  สามารถใช้
งานร่วมกันได้ 

ไม่สามารถแนบเอกสารค าตอบในลักษณะเปน็ไฟล์ได ้

          

  

  

วิธีการสร้างแบบทดสอบ ท าได้งา่ยไม่ซับซ้อน 

รูปแบบเป็นแบบไดนามิก 

สามารถบอกคะแนนออกมาเป็นเสียง 

 จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของ Extension Simple Quiz เหมาะสมที่จะน ามาใช้ท า
ประเมนิส าหรับเด็ก เพราะสามารถแทรกภาพและเสียง อีกทั้ง วิธีการขั้นตอนการตดิตั้ง การใช้งานสามารถท าได้
ง่าย 
 Extension Community Quiz เปน็ Extension ที่สามารถรองรับ 11 ประเภทค าถาม เหมาะกับการใชง้าน
เป็นกลุ่มใหญ่ๆ  สามารถสร้างแบบทดสอบเสร็จภายในหน้าเดียว มีวิธีการใช้งานไม่ซับซ้อน โดยได้เปรียบเทียบ
ข้อดีและข้อเสียแสดงในตารางที่ 2 ดังนี ้
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบข้อด-ีข้อเสยีของ Extension Community Quiz 

ข้อด ี ข้อเสีย 

สามารถเลือกกลุ่มทดสอบได้ตามสิทธิ์ของ joomla รองรับเฉพาะ joomla เวอร์ช่ัน 2.5 เท่านัน้ 

สามารถจับเวลาระหว่างเข้าท าแบบทดสอบแยกเปน็
ข้อๆ 

เหมาะส าหรับแบบทดสอบที่เป็นข้อความถาม-ตอบ 
มากกกว่ารูป 
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 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของ Extension Community Quiz มีคุณสมบัติหลายตัว
ที่สามารถน ามาสนับสนุนการท าแบบประเมินได้ แต่ไม่เหมาะที่จะน ามาใช้ส าหรับเด็ก 
 

Quiz Deluxe Component เป็น Component ที่ครอบคลุมและง่ายต่อการใช้งาน รองรับการท างานบน 
อุปกรณ์ smart Phone มีรูปแบบการตั้งแบบสอบถามได้หลายรูปแบบ เหมาะกับงานในลักษณะท าแบบประเมิน 
ท าแบบส ารวจ ต่างๆ โดยได้เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียแสดงในตารางที่ 3 ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของ Quiz Deluxe Component 

ข้อด ี ข้อเสีย 

สมารถใส่ทั้งไฟล์ภาพ เสียง และวิดีโอลงใน
แบบทดสอบ 

มีราคาค่อนข้างสูง 

รองรับการท างานบนโทรศัพท์ และอุปกรณ์ smart 
Phone 

จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของ Extension Community Quiz มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะน ามาใช้พัฒนาระบบประเมินส าหรับเด็ก  
 

6. สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
 ผลจากการด าเนินการวิจัยสามารถจ าแนกออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 1. ผลจากการวางแผนการสร้างแบบทดสอบ  

ได้แนวทางการออกแบบและพัฒนาประเมินผลการเรียนรู้ ผ่านทางภาพและเสียงที่เหมาะสมกับ
พัฒนาการทางสติปัญญาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่านทางโปรแกรมประยุกต์เว็บ สรุปได้ 3 แนวทาง
หลักๆ คือ  
 -  ขอบเขตเนื้อหาที่จะน ามาพัฒนาระบบประเมินออนไลน์ เรื่องความปลอดภัยการใช้เทคโนโลยีบนโลก
ไซเบอรส์ าหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 -  เป้าหมายของการประเมินส าหรับเด็ก เพื่อการพัฒนาผู้เรียนและตัดสินผลที่ได้จากการเรียนรู้ 
 - เนื้อหาที่ต้องการน ามาออกเป็นแบบประเมิน โดยใช้หลักทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์  
ซ่ึงเนื้อหาที่ใช้ในการประเมินได้ ได้แก่ การใช้งานอินเทอร์เน็ตในที่สาธารณะ พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ที่เด็ก
ควรรู้ สรุปการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย เป็นต้น   
 -  แนวทางวิธีการแก้ปัญหา ก าหนดรูปแบบวิธีการออกแบบแบบประเมินที่เหมาะส าหรับเด็ก  
 โดยได้สรุปออกมาเปน็แผนผังความคิด  (Mind map)  เพื่อความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ดังแสดงภาพประกอบ 1  
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 
 

152 

 
ภาพประกอบ 1  ผังความคดิแนวทางการออกแบบและพัฒนาประเมินผลการเรียนรูผ้่านทางภาพและเสียงที่
เหมาะสมกับพัฒนาการทางสตปิญัญาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 1 ผ่านทางโปรแกรมประยุกต์เว็บ 

 

 2. ผลจากการด าเนินตามแนวทางการออกแบบและพัฒนาประเมินผลการเรียนรู้ผ่านทางภาพและเสียง 
 การใชส่ื้อรูปภาพและเสียงเข้ามาเป็นส่วนช่วยจะช่วยดึงดูดให้เด็กสนใจ ซ่ึงเป็นไปตามพัฒนาการตามวัย
ตรงกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ของเด็กในวัย  6-7  ปีที่สามารถเข้าใจรูปภาพ  สัญลักษณ์และ
เสียง ดังแสดงภาพประกอบ 2 
  

 
ภาพประกอบ 2 ตัวอย่าง Story board ข้อสอบแบบประเมนิส าหรับเด็กประถมศึกษาปทีี่ 1 

 
 3. ทั้งนี้ผลจากการตรวจสอบคุณภาพ ยังอยู่ในขั้นตอนการด าเนินงานซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 
เดือนมกราคมพ.ศ. 2557  

 
7. อภิปรายผลการวิจัย  

จากการศึกษาแนวทางวิจัยเรื่อง แนวทางออกแบบพัฒนาระบบประเมินผลการเรียนรู้ ส าหรับเด็ก
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1   ผลการทดลองขั้นต้นผู้วิจัยจะมีแผนการด าเนินงานวิจัยในขั้นต่อไปคือ ขั้นการ
พัฒนาต้นแบบระบบประเมินผลการเรียนรู้ผ่านทางภาพและเสียง ตามแนวทางที่ก าหนดไว้แล้ว ผู้วิจัยจะท าการ
ประเมินแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ซ่ึงประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก ่
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 1. ประเมินด้านความสมบูรณ์ของแบบประเมินที่พัฒนาตามแนวทางประเมินผลการเรียนรู้ผ่านทางภาพ
และเสียง โดยสอบถามความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน 
 2. ประเมินด้านคุณภาพของแบบประเมินผลการเรียนรู้ผ่านทางภาพและเสียง โดยทดลองใช้แบบ
ประเมินกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 4 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาดกลางขึ้นไป หลังจากนั้นจึงท าการประเมินผลของ
ผู้เรียนและสังเกตุพฤติกรรมขณะใช้งานท าการประเมินและสุ่มสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง เพื่อสอบถามความพึงพอใจ
และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อน าไปประเมินเป็นแนวทางพัฒนาระบบประเมินต่อไปในอนาคต  

 
8. ข้อเสนอแนะ  

แม้ว่างานวิจัยช้ินนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ แต่ควรเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ เช่น การสัมภาษณ์ การ
สังเกตพฤติกรรมของเด็กนักเรียนระหว่างท าแบบประเมิน เพื่อเข้าใจกลุ่มตัวอย่างให้ลึกซ้ึงและปรับปรุงระบบ
ประเมินให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด  
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ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. 2552. 80 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ. กรุงเทพฯ: 
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 (พิมพ์ครั้งที่ 3). สถานที่พิมพ:์ บริษัทส านักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ. 
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การพัฒนารูปแบบการบริหารการป้องกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ดเขต 2 

A MODEL DEVELOPMENT OF PREVENTIVE ADMINISTRATION OF 
RISK – GROUP STUDENTS IN OPPORTUNITY – EXTENDED SCHOOLS  

UNDER ROI–ET OFFICE  OF PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 2 
 

ดร.พระมหาณรงค์ พร้อมบัวป่า 

คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
E-mail: Narongdaeng_001@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการป้องกันนักเรียนกลุ่มเส่ียง 

ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 2 และเพื่อพัฒนารูปแบบ
การบริหารด้านการป้องกันนักเรียนกลุ่มเส่ียง ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 มีการด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริบท เอกสารเกี่ยวกับระบบดูแล
ป้องกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงาน สร้างเครื่องมือ แล้วเสนอผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่านตรวจสอบโดย
ใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง ปรับปรุงเครื่องมือ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล น ามาวิเคราะห์  ร่างรูปแบบ  แล้วไปศึกษา Best 
Practice ขั้นตอนที่ 3 การสนทนากลุ่ม น าร่างรูปแบบเข้าสู่การ Focus Group โดยมีผู้เช่ียวชาญทั้ง 10 ท่านให้
ข้อคิดเห็น ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบรูปแบบ สรุปข้อคิดเห็นจากการสนทนากลุ่ม ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงรูปแบบ แล้ว
น าไปใช้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโรงเรียนขยายโอกาส และขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการวิจัยเพื่อให้ได้รูปแบบการ
บริหารป้องกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนขยายโอกาส ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
  1. การศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการป้องกันนักเรียนกลุ่มเส่ียง ในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวมเห็นปฏิบัติ อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อ
พิจารณารายด้าน เห็นปฏิบัติใน ด้านการคัดกรองนักเรียนเป็นอันดับสูงสุด รองลงมา ด้านการส่งต่อภายนอก ด้าน
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด้านการส่งต่อภายใน และในด้านที่  เห็นปฏิบัติน้อยที่สุด คือด้านการส่งเสริม
ป้องกันและแก้ไขปัญหา  
  2. รูปแบบการบริหารด้านการป้องกันนักเรียนกลุ่มเส่ียง ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ที่พัฒนาแล้ว ได้รูปแบบที่ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 23 ตัวช้ีวัด 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ประกอบไปด้วย 4 ตัวช้ีวัด องค์ประกอบที่ 2 การคัดกรอง 
ประกอบไปด้วย 3 ตัวช้ีวัด องค์ประกอบที่ 3 การส่งเสริม ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัด องค์ประกอบที่ 4 การป้องกัน
และแก้ไข ประกอบด้วย 8 ตัวช้ีวัด องค์ประกอบที่ 5 การส่งต่อภายใน ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด และ องค์ประกอบที่ 
6 การส่งต่อภายนอกประกอบไปด้วย 3 ตัวช้ีวัด  
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ABSTRACT 
 The  purposes  of  this research were  to  study  the  students  support  system  in  order  to protect  
risk-groups  of  student  in opportunity – extended  schools  under  Roi–et  office  of  primary  Educational  
service  Area 2  and to  A model development of preventive Administration of the same risk – groups. The 
research was conducted in 6 step as follow : 1) study of context and document related to students support 
system; 2) construction  of  instruments , review by  5 experts, data  collection and analysis and drafting  of  the  
model;   3) focus  group discussion  by  10 experts ; 4) improvement  of  the  model,  talking  into  accounts  
expert opinions ; 5) implementation  of  the  model  in  opportunity – extended  school, and 6) conclusion 
  The research findings were as follows:  

1.The implementation  of students support  system  in  opportunity- extended   schools  under  Roi–et  
office  of  primary  Educational  service  Area 2  was rate high both on the whole and by aspects . The  student  
screening  aspect  was  most  highly implemented, followed by the aspects  of external  transference  knowing  
individual  students, internal  transference while  the  aspect of  prevention  and  problem – solving  was the 
least  implemented . 

2. The model development of preventive administration of  risk –group  student which  was  
developed consisted  of 6 components  and  23 indicators  as  follows : component 1—Knowing  individual 
students, with 4 indicators; component 2—Screening  with  3 indicators; Component 3—Promotion with 2 
indicators; Component 4—Prevention  and solution, with 8  indicators; Component 5 – Internal  Transference 
with 3 indicators ; and Component 6--  External  Transference, with 3 indicators. 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 
 ในสังคมปัจจุบนัจากสภาพที่ประสบพบเหน็ ช่วงในระหว่างเวลาราชการที่มีการเรียนการสอน เราจะ
เห็นเด็กนักเรียนอยู่ในเครื่องแบบนักเรียน ชาย หญิง เดินเล่น จบักลุ่ม เกาะเกี่ยวแขน กันอยู่เป็นประจ า ซ่ึงจากการ
ประมาณด้วยสายตาแล้ว อายุอยู่ในระหว่าง 14- 15 ปี ซ่ึงในปจัจบุนั นักเรียนเหล่านี้ต่างก็เรียนอยู่ในโรงเรียนตาม
พื้นที่ภูมิล าเนาต่างๆ  ส่วนมากที่พบเหน็คือนักเรียนที่เรียนอยูใ่นโรงเรียนประถมศึกษา ที่ขยายช้ันเรียนเพิ่มขึน้เพื่อ
รองรับโอกาสทางการศึกษา ในระดับช่วงชั้นที่ 3 ( มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ) ที่เราเรียกว่า “โรงเรียนขยายโอกาส”  
และนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส ที่พบเห็นในปัจจุบนัคือ หนีเรียน ซ่ึงมีกิจกรรมความเสี่ยง ที่จะเกิดขึน้ คือ ติด
เกมส์  เล่นพนัน เสพยาเสพย์ติด มีเพศสัมพันธ์ ฯ เหล่านี้ ล้วนเป็นความเสี่ยงที่มีความเป็นไปไดอ้ย่างยิ่ง โดยใน
ปัจจุบนั สถานศึกษายังคงประสบปัญหาในการกระท าผดิของเด็ก และเยาวชน ซ่ึงมีอยู่หลากหลายลักษณะตั้งแต่
ความผิดเล็กน้อยไปจนกระทั่งความผิดที่รุนแรง เช่น มั่วสุม ก่อความร าคาญแก่ผู้อื่น ประพฤติตนเปน็อันธพาล 
เสพสุรา ลักทรัพย์ ท าร้ายร่างกาย กระท าอนาจาร ข่มขืน ฯลฯ (พรามร ศรีปาลวิทย์ , 2545) 
 สังคมไทยในปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลจากโลกไร้พรมแดน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดใน
เกือบทุกมิติของสังคม ซ่ึงสภาพของสถานการณ์ปัจจุบันในสังคมไทย ช้ีให้เห็นประเด็นปัญหาวิกฤตอันน่าเป็นห่วงจาก
การพัฒนาที่ขาดความสมดุล โดยมุ่งสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ท าให้บุคคลและสังคม รวมทั้ง
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โครงสร้างและกลไกการบริหารและการจัดการต่างๆ ปรับตัวตาม ไม่ทัน เกิดความไม่สมดุลระหว่างการพัฒนาทางวัตถุ
กับการพัฒนาทางจิตใจ  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,2545 ) จึงก่อให้เกิดปัญหานานัปการ โดยเฉพาะ
ต่อเด็กและเยาวชนในวัยเรียน เช่น ปัญหาสุขภาพจิต เกิดความเครียดและปรับตัวไม่ได้ การฆ่าตัวตาย ปัญหาการล่วง
ละเมิดสิทธิ การกลั่นแกล้งรังแก ความรุนแรง และการทารุณกรรมในรูปแบบต่างๆ ปัญหายาเสพติด การไม่ประสบ
ความส าเร็จในด้านการเรียนและอาชีพ เป็นต้น (เจริญ ภักดีวานิช , 2546)  การเกิดปัญหาดังกล่าวท าให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนวิธีการ และกระบวนการในการบริหารงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
ด้านการศึกษา ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติ รากฐานของการพัฒนาประเทศต้อง
เริ่มจากการพัฒนาคุณภาพของประชากรภายในประเทศเป็นส าคัญ  (ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ,2545 ) และใน การจะพัฒนาคนให้มีคุณภาพนั้นต้องเริ่มตั้งแต่เด็ก เพราะเด็กจะต้องเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมต่อไป สถาบันที่มีส่วนสร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กนั้น  ได้แก่ 
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา เป็นต้น สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่เด็กเกี่ยวข้องและเริ่มเรียนรู้การ
ด ารงชีวิต และได้รับการส่ังสอนให้เป็นคนดี ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมที่พึงประสงค์ แต่ในปัจจุบันผู้ปกครองส่วน
ใหญ่ต้องไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัว เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจการครองชีพสูงขึ้นไม่มีเวลาจะพบปะส่ังสอน
อบรมลูกได้อย่างเพียงพอ การอบรมบ่มนิสัยและปลูกฝัง  คุณธรรมจริยธรรมจึงตกเป็นหน้าที่ของโรงเรียน (วิมลลักษณ์ 
ตีระมาศวณิช, 2538)  ดังนั้นการที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังไว้ โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา 
นอกจากจะด าเนินการด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนก็เป็นส่ิงส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพนักเรียน (กรมสุขภาพจิต, 2546)  กระทรวงศึกษาธิการ 
ตระหนักในความจ าเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน ในความรับผิดชอบ จึงได้ประสานความร่วมมือกับ
กรมสามัญศึกษา กรมวิชาการ และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดท าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น
ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ต่อมาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่ง
ในสังกัด ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจากครูประจ าช้ัน ครูที่ปรึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อ งเข้ามามี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.2547)  หลังจาก
ได้ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  แล้ว กลับไม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจาก 1. ครูไม่สามารถเยี่ยมบ้านนักเรียนได้ทุกคน 2. นักเรียนให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และไม่ตรง
กับความเป็นจริง 3.ผู้ปกครองไม่ยอมรับพฤติกรรมด้านลบของลูก และไม่ให้ข้อเท็จจริงกับครูที่ปรึกษาเพราะเกรงว่าลูก
จะได้รับการลงโทษ  4. ครูไม่มีเวลาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5. ครูขาดทักษะ  และความเข้าใจในการกระบวนการ
ของระบบการดูแลช่วยเหลืออย่างชัดเจน 6. ครูที่ปรึกษาบางคนไม่ให้ความร่วมมือ 7. ครูที่ปรึกษาขาดความเข้าใจใน
การท าเอกสารที่ชัดเจน 8. ครูขาดการประสานงานที่ดี 9. ครูที่ปรึกษามีเวลาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนน้อย มีภารกิจ
ด้านอื่นมาก ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนารูปแบบการบริหารด้านการป้องกันนักเรียนกลุ่มเส่ียง เพื่อ
น าไปใช้กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในโรงเรียนขยายโอกาสได้ใช้รูปแบบ โดยเน้นไปที่องค์ประกอบ    การรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล,   การคัดกรองเด็กนักเรียน,   การส่งเสริมนักเรียน, การป้องกันและแก้ไข ,การส่งต่อ 
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการป้องกันนักเรียนกลุ่มเส่ียง ในโรงเรียนขยายโอกาส 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารด้านการป้องกันนักเรียนกลุ่มเส่ียง ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
  

3. ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ในการศึกษาพัฒนารปูแบบการบริหาร ด้านการป้องกันนักเรียนกลุม่เสี่ยง ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ได้อาศัยแนวทาง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบภายใน ดังนี้ 1) การท าความ
รู้จักนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเปน็รายบคุคล 2) การคัดกรอง นักเรียนกลุ่มเส่ียง 3) การส่งเสริมนักเรียน 4) การป้องกัน 
และแก้ไขปัญหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง 5) การส่งต่อนักเรียน 

ขอบเขตด้าน ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ โรงเรียนขยายโอกาส  ที่ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ร้อยเอ็ดเขต 2 มีบริบท 8 อ าเภอ จ านวน 96 โรงเรียน ประกอบไปด้วยผู้บริหารสถานศึกษา 96 คน หัวหน้าฝ่าย
ปกครอง 96 คน ,ครูผู้สอน 1,477 คน และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนละ 1 คน รวม 96 คน รวม ทั้งหมด 
1,765 คน  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
ครูผู้สอน และตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ร้อยเอ็ด เขต 2 โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ ตาราง R.V. Krejcie  และ D.W. Morgan (ทิพยา กิจวิจารณ์, 
2551) ได้กลุ่มตัวอย่างรวม 552 คนดังรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 1) ผู้บริหาร 80 คน 2) หัวหน้าฝ่ายปกครอง 80 คน                   
3) ครูผู้สอน 312 คน และ 4) ตัวแทนผู้ปกครอง 80 คน 
 

4. แนวคิด ท่ีน ามาใช้ในการวิจัย 
     แนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ มาจากระบบก ากับติดตามดูแลนักเรียน ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยเบื้องต้น ศึกษาบริบทที่เกี่ยวข้อง อาธิเช่น 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จากนั้นเข้าสู่กระบวนการต่าง ๆ ไปยัง ร่างรูปแบบ ศึกษา Best Practice , Focus 
group Discussion  และ Public Hearing จนได้รูปแบบการบริหารป้องกันนักเรียนกลุ่มเส่ียงในโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 มีองค์ประกอบ 6 ด้าน 23 ตัวช้ีวัด 
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย  
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบรบิท 

  โดยศึกษาเอกสารการป้องกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยง, การบริหาร (TQM) และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 

158 

 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินงาน 
1) สร้างเครื่องมือจากการศึกษา ตามรูปแบบเอกสาร ทฤษฎี กรอบแนวคิด ในรปูแบบของ แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน (ความเปน็ไปได,้ ความมีประโยชน์และการน าไปใช้) 
2) เสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ 5 ท่าน โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) ปรับปรุง เก็บข้อมูล 
3) ศึกษาข้อมูล แล้ว ร่างรูปแบบ 
4) ศึกษา Best Practice โรงเรียนที่ด าเนนิการป้องกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วยระบบก ากับติดตามดูแล

นักเรียน 
ขั้นตอนที่ 3 การสนทนากลุ่ม 
น าข้อมูลที่ไดเ้ข้าร่วมสนทนากลุ่มกับผู้เช่ียวชาญ 10 ท่าน 
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบรูปแบบ 
สรุปข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ร่วมสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion) ทั้ง 10 ท่าน 
ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงรปูแบบ แลว้น าไปประชาพิจารณ์ 
น ารูปแบบทีป่รับปรุงแล้วไปประชาพิจารณ์ กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ในโรงเรียนขยายโอกาส นั่นคือ ครู

ฝ่ายปกครอง 
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผล 
สรุปผลได้รูปแบบการป้องกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนขยายโอกาส ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว  

          
6. เครื่องมือมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนามาจาก งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  (ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2545)ได้พัฒนาเป็นแบบสอบถาม 
การพัฒนารูปแบบการบริหารการป้องกันนักเรียนกลุ่มเส่ียง ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์     ค่าอ านาจจ าแนกของค าถามรายข้อ มีค่าระหว่าง -
.269** ถึง 1   ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม Alpha = .863 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
,ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

แบบสอบถาม แบง่เป็น 2 ตอน 
ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล สถานภาพ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ

ของแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) จ านวน 5 ข้อ 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบรหิารการป้องกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ใน

โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษา ร้อยเอ็ด เขต 2 มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ ลิเคอรท์ (Likert) จ านวนรวม 23 ข้อ  

แบบสมัภาษณ์ แบ่งเป็น 2 ตอน 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูล สถานภาพ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 
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ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ผูบ้รหิารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายปกครอง ครูผู้สอน ใน โรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 และผู้ปกครองนักเรียน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ ด าเนินการดังนี ้
1 น าหนงัสือจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อไปขอความร่วมมือจากทางสังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ในการส่งแบบ สอบถามไปยังสถานศึกษาต่างๆ ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 

2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปส่งที่ฝา่ยปกครองของแต่ละสถานศึกษาที่เปน็กลุ่มตัวอย่าง รวมกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด 552 คน 

3 ผู้วิจัยน าแบบสัมภาษณ์ ออกไปสัมภาษณ์ด้วยตนเองและผ่านบุคคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
ขยายโอกาสโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเดิม สัมภาษณ์โดยนัดล่วงหน้า มีกลุ่มตัวอย่างที่ใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบ
สัมภาษณ์ในแต่ละอ าเภอ 
 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่            

หาค่าร้อยละ แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
 แบบสอบถามตอนที่ 2 แนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ ตามชนิดของแบบสอบถามดังได้กล่าวใน

ข้างต้น วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรียง การแปลความหมาย ค่าเฉลี่ย ( X ) ได้กล่าวอ้างไว้ในอ้างอิง (ทิพยา กิจวิจารณ์.ผศ ,2551) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมลู 
1.สถิติพ้ืนฐาน ประกอบไปด้วย ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครือ่งมือ 
      2.1 หาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงคข์องการวิจัย (IOC) 
      2.2 หาค่าอ านาจจ าแนกของข้อค าถามในตอนที่ 2 โดยวิธีหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบั

คะแนนรวม ( Item – total Correlation ) ด้วยสถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple Correlation ) 
      2.3 หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามตอนที่ 2 โดยหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่า ของ 

ครอนบาค (วิมลลักษณ์ ตีระมาศวณิช, 2538) 
 

8. สรุปผล และอภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารการป้องกนันักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 มีรายละเอียดดังนี ้
8.1 สรุปผล จากการศกึษาระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน ในการปอ้งกันนักเรียนกลุ่มเส่ียง ในโรงเรียน

ขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2   
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พบว่า ผู้บริหาร, หัวหน้าฝ่ายปกครอง, ครู และผู้ปกครองเห็นปฏิบัติ ในการพัฒนารูปแบบการบริหาร
การป้องกันนักเรียนกลุ่มเส่ียงในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด
เขต 2 โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน เห็นปฏิบัติตาม ด้านการคัดกรองนักเรียนเป็นอันดับสูงสุด 
ด้านการส่งต่อภายนอก เป็นอันดับรองลงมา  และด้านการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหา เป็นอันดับต่ าสุด 

ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อตัวช้ีวัด พบว่า ตัวช้ีวัด
ที่ 4.ครูที่ปรึกษามีการวางแผนร่วมกับนักเรียนและผู้ปกครองอย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา เป็นอันดับสูงสุด 
ตัวช้ีวัดที่ 1.ครูที่ปรึกษาให้นักเรียนกรอกระเบียนสะสมของนักเรียนด้วยตนเองอย่างครบถ้วน เป็นอันดับรองลงมา 
และ ตัวช้ีวัดที่ 2.ครูที่ปรึกษามีการสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วบันทึกไว้เป็นข้อมูล อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ
ภาคการศึกษา เป็นอันดับต่ าสุด  

ด้านการคัดกรอง โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อตัวช้ีวัด พบว่า ตัวช้ีวัดที่ 1 ครูที่ปรึกษาได้
คัดกรองแยกประเภทของนักเรียนจากระเบียนสะสมของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจนระหว่างกลุ่มปกติ และ
กลุ่มเส่ียง ได้ 100 % เต็ม เป็นอันดับสูงสุด   ตัวช้ีวัดที่ 2    ครูที่ปรึกษาได้คัดกรองแยกประเภทของนักเรียนจาก
บันทึกการสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างครบถ้วน ระหว่างกลุ่มปกติ , กลุ่มเส่ียง และกลุ่มช่วยเหลือ เป็น
อันดับรองลงมา และตัวช้ีวัดที่ 3 ครูที่ปรึกษาได้คัดกรองแยกประเภทของนักเรียนจากบันทึกการสัมภาษณ์
ผู้ปกครองเป็นรายบุคคลอย่างครบถ้วน ระหว่างกลุ่มปกติ และกลุ่มเสี่ยง เป็นอันดับต่ าสุด 

ด้านการส่งเสริม โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อตัวช้ีวัด พบว่า ตัวช้ีวัดที่ 2 นักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอย่างเห็นได้ชัดในกิจกรรมนั้นๆ โดยการสังเกตจากสภาพจริง เป็นอันดับสูงสุด  
ตัวช้ีวัดที่ 1  ครูที่ปรึกษาได้จัดกิจกรรมในห้องเรียนส าหรับนักเรียนสัปดาห์ละ1ครั้ง เป็นอันดับรองลงมา และ 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ครูที่ปรึกษาได้จัดกิจกรรมในห้องเรียนส าหรับนักเรียนสัปดาห์ละ1 ครั้ง เป็นอันดับต่ าสุด 

ด้านการ ป้องกัน และแก้ไข โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อตัวช้ีวัด พบว่า ตัวช้ีวัดที่ 4 ครูที่
ปรึกษาเต็มใจและพร้อมให้ค าปรึกษาทุกครั้ง ที่เกิดเหตุผิดปกติกับนักเรียนกลุ่มเส่ียง เป็นอันดับสูงสุด  ตัวช้ีวัดที่ 5 
ครูที่ปรึกษาร่วมกับผู้ปกครองของนักเรียนกลุ่มเส่ียงให้ค าปรึกษาทุกครั้ง ที่เกิดเหตุผิดปกติกับนักเรียนกลุ่มเส่ี ยง 
เป็นอันดับรองลงมา  และ ตัวช้ีวัดที่ 6 ในกรณีกลุ่มเส่ียงยาเสพติด ได้ประสาน งานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จัด
กิจกรรม จิตบ าบัด 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา เป็นอันดับต่ าสุด 

ด้านการส่งต่อภายใน  โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อตัวช้ีวัด พบว่า ตัวช้ีวัดที่ 2 ผู้ปกครอง
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีความพึงพอใจอย่างมาก ที่นักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการส่งต่อภายใน เป็นอันดับสูงสุด ตัวช้ีวัดที่ 
3 หลังจากการส่งต่อภายในนักเรียนกลุ่มเส่ียงมีพฤติกรรมดีขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเจน เป็นอันดับรองลงมา และ
ตัวช้ีวัดที่ 1 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีความพึงพอใจที่ได้รับการส่งต่อภายใน เป็นอันดับต่ าสุด  

 ด้านการส่งต่อภายนอก  โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อตัวช้ีวัด พบว่า ตัวช้ีวัดที่ 2 ครูที่
ปรึกษาประสานงานกับหน่วยงานปราบปรามของสถานีต ารวจ ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นกับนักเรียนกลุ่ม
เส่ียง เป็นอันดับสูงสุด ตัวช้ีวัดที่ 3 หลังจากส่งต่อภายนอกนักเรียนกลุ่มเส่ียงมีพฤติกรรมดีขึ้นเป็นอย่างมาก เป็น
อันดับรองลงมา และ ตัวช้ีวัดที่ 1 ครูที่ปรึกษาประสานงานกับหน่วยงานบ าบัดจิตกับสาธารณสุข และโรงพยาบาล 
ทุกครั้งที่มีเหตุผิดปกติรุนแรงเกิดขึ้นกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เป็นอันดับต่ าสุด 
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 จากการพัฒนารูปแบบ ได้รปูแบบการบริหาร การปอ้งกันนักเรียนกลุ่มเส่ียง ในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 มี องค์ประกอบ6 ด้าน 23 ตัวชี้วัด ดังนี ้

1. ด้านการรู้จักนักเรียนเปน็รายบคุคล ประกอบไปด้วย 4 ตัวช้ีวัด  
2.    ด้านการคัดกรองเด็กนักเรียน ประกอบไปด้วย 3 ตัวช้ีวัด   
3. ด้านการส่งเสริม ประกอบไปด้วยตัว 2 ช้ีวัด  
4. ด้านการป้องกัน และแก้ไข ประกอบไปด้วย 8 ตัวช้ีวัด  
5. ด้านการส่งต่อ ภายใน ประกอบไปด้วย 3 ตัวช้ีวัด  
6. ด้านการส่งต่อ ภายนอก ประกอบไปด้วย 3 ตัวช้ีวัด 
 

8.2 อภิปรายผล  
  การพัฒนารูปแบบการบริหารการป้องกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ดเขต 2 โดยภาพรวมของแต่ละด้าน เห็นปฏิบัติในด้านการคัดกรองเด็กนักเรียน 
เป็นอันดับสูงสุด  ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง ด้านการคัดกรอง มีความส าคัญกับนักเรียนอย่างยิ่งเพราะการคัดกรองเป็น
กระบวนการที่ละเอียดอ่อนในการนี้ ครูที่ปรึกษา ต้องร่วมมือกับผู้บริหารในการแต่งตั้งคณะกรรมการของทาง
โรงเรียนขึ้น และใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ ของกรมสุขภาพจิต ที่สามารถวัดผลออกมาในเชิง
วิทยาศาสตร์ให้คณะกรรมการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนได้ส่วนเสียกับนักเรียนกลุ่มเส่ียง ได้ใช้เป็นแนวทางใน
การคัดกรองนักเรียนซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัย (ฉลาด ทองทิพย์, 2552) พบว่า การจัดการศึกษาให้กับนักเรียน
นั้น นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน และครูต้องไม่ท าหน้าที่สอนหนังสืออย่างเดียวแต่ต้องสอน
ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม ตลอดการดูแลช่วยเหลือในทุกด้านและทุกรูปแบบเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับ 
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ และเห็นปฏิบัติใน ด้านการส่งต่อภายในเป็นอันดับต่ าสุด แสดงให้
เห็นว่าหาก สามารถด าเนินการ คัดกรองนักเรียน แล้วรู้จักนักเรียน พร้อมทั้งมีการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขเป็น
ผลส าเร็จแล้ว การส่งต่อภายในก็แทบจะไม่เกิดขึ้นเลย 
  ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยรวม อยู่ในระดับมาก เห็นปฏิบัติตาม โดย ครูที่ปรึกษามีการ
วางแผนร่วมกับนักเรียนและผู้ปกครองอย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคการศึกษา เป็นอันดับสูงสุด ซ่ึงกระบวนการนี้เป็น
กระบวนการที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก มีระบบ มีขั้นตอนเพราะหากว่า ขาดความร่วมมือจากบุคคล
กลุ่มใด กลุ่มหนึ่งไป การท างานด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลก็จะไม่ประสบผลส าเร็จ ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2547) พบว่า การรู้จักนักเรียน เป็นรายบุคคล เป็น
กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการ
ด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา  อันได้แก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน 
  ด้านการคัดกรองนักเรียน โดยรวม อยู่ในระดับ เห็นปฏิบัติตาม โดย ครูที่ปรึกษาได้คัดกรองแยกประเภท
ของนักเรียนจากระเบียนสะสมของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจนระหว่างกลุ่มปกติ และกลุ่มเส่ียง ได้ 100 % 
เต็ม เป็นอันดับสูงสุด ทั้งนี้และทั้งนั้น ในการคัดกรองเด็กนักเรียน ครูที่ปรึกษา นอกจากจะ คัดกรองนักเรียนแล้ว 
ครูที่ปรึกษายังต้องช่วยอบรม ทักษะ วิชาชีวิตให้นักเรียนได้รู้ถูก รู้ผิดอีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับ ผลการวิจัย  (ฉลาด 
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ทองทิพย์, 2552) พบว่า การจัดการศึกษาให้กับนักเรียนนั้น นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันและ
ครูต้องจัดการศึกษาให้ เกิดการเรียนรู้ในทุกด้านกับนักเรียน ในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน ครูจึงไม่ใช่ท า
หน้าที่สอนหนังสืออย่างเดียวแต่ต้องสอนทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม ตลอดการดูแลช่วยเหลือในทุกด้านและ
ทุกรูปแบบเพื่อช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับ การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  ด้านการส่งเสริมนักเรียน โดยรวม อยู่ในระดับมาก เห็นปฏิบัติตาม คือ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจอย่างเห็นได้ชัดในกิจกรรมนั้นๆ โดยการสังเกตจากสภาพจริง เป็นอันดับสูงสุด  ซ่ึงในการส่งเสริมเด็ก
นักเรียนเราควรเฝ้ามองและสังเกตหาความถนัด ความสามารถของนักเรียน เพื่อที่จะได้วางนักเรียนให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับกิจกรรมส่งเสริม  ซ่ึงสอดคล้องกับ ผลการวิจัย   (พระณรงค์ พร้อมบัวป่า, 2552) พบว่า บทบาทที่
ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส าคัญเพิ่มมากขึ้น คือ การแก้ไขปัญหาผู้เรียน  โดยเฉพาะการส่งเสริมการท า
กิจกรรมร่วมกับผู้อื่นของนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษายุคปฏิรูปคือ ผู้ที่เอาใจใส่และส่งเสริมผู้เรียนตามความถนัด
และความสามารถ รวมทั้งเฝ้าระวังผู้เรียนมิให้เกิดภาวะเส่ียงในอนาคต มิใช่ง่วนอยู่กับเอกสาร  งานบริหารและ
ธุรการ แต่เพื่อหันมามองผู้เรียนมากย่ิงขึ้น 
  ด้านการป้องกัน และแก้ไข โดยรวม อยู่ในระดับ เห็นปฏิบัติตาม โดย ครูที่ปรึกษาเต็มใจและพร้อมให้
ค าปรึกษาทุกครั้ง ที่เกิดเหตุผิดปกติกับนักเรียนกลุ่มเส่ียง เป็นอันดับสูงสุด เพราะครูที่ปรึกษา เป็นบุคคลผู้อยู่
ใกล้ชิดนักเรียน รองจากผู้ปกครอง เท่ากับมีความเป็นพ่อ และแม่ของนักเรียน จึงต้องเต็มใจช่วยเหลือลูก เพื่อให้
ลูกมีสภาพจิตที่เข้มแข็ง อย่าปล่อยให้เด็กรู้สึกโดดเดี่ยว ไร้ที่พึ่ง ซ่ึงสอดคล้องกับ ผลการวิจัย   (ทองสุข   ทับเจริญ 
,2548) พบว่า การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ   สติปัญญา  ความสามารถ มี
คุณธรรม  จริยธรรม  และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง  โดยผ่านกระบวนทางการศึกษานั้นนอกจากจะ
ด าเนินการด้วยการส่งเสริม  สนับสนุนนักเรียนแล้ว  การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนา 
  ด้านการส่งต่อภายใน โดยรวม อยู่ในระดับมาก เห็นปฏิบัติตาม โดย ผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเส่ียงมีความ
พึงพอใจอย่างมาก ที่นักเรียนกลุ่มเส่ียงได้รับการส่งต่อภายใน เป็นอันดับสูงสุด  ทั้งนี้และทั้งนั้นในการส่งต่อ
ภายใน ไปยังผู้เช่ียวชาญที่อยู่ภายในสถานศึกษา เป็นการยุติบทบาทกระบวนการทางกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้น อาจ
เป็นเงื่อนไข ที่ทั้งผู้ปกครองและนักเรียนยอมรับร่วมกันได้ จึงสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง ซ่ึง
สอดคล้องกับ ผลการวิจัย (กรมสุขภาพจิต, 2546)  พบว่าการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องภายใน
สถานศึกษา น าไปแก้ไขตามกระบวนการ สามารถแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จร้อยละ 90 ท าให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
การศึกษาดียิ่งขึ้น แต่ต้องมีการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
    ด้านการส่งต่อภายนอก  โดยรวม อยู่ในระดับมาก เห็นปฏิบัติตาม โดย ครูที่ปรึกษาประสานงานกับ
หน่วยงานปราบปรามของสถานีต ารวจ ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นกับนักเรียนกลุ่มเส่ียง เป็นอันดับสูงสุด 
เพราะการที่เกิดเหตุการณ์รุนแรง อันไม่คาดฝัน อาจจะเกี่ยวโยงเกี่ยวพันไปถึงข้อคดี กฎหมาย ต่าง ๆ หากจะปรับ
พฤติกรรม กันจริง ๆ คงจะต้องใช้วิธีการที่มีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องซ่ึงสอดคล้องกับ ผลการวิจัย   (Howard 
Gardner, 2008) พบว่า การส่งนักเรียนไปอบรมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการปรับพฤติกรรมให้เป็นคนดีด้วย
การให้โอกาส ให้ก าลังใจ ให้ความรักและเมตตา เพื่อให้นักเรียน มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีทักษะการด ารงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง 
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9. ข้อเสนอแนะ 
จากการวิเคราะหข์้อมูล ผู้วิจัยพบประเด็นทีน่่าสนใจจึงน ามาเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช ้
1.1 ผู้บริหารควรจดัอบรมบุคลากรทางการศึกษาให้มคีวามรู้ความสามารถในเรื่องการป้องกัน

นักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอด็เขต 2  และมี
ความเชี่ยวชาญ เพื่อการน าไปเผยแผ่ 

1.2 ผู้บริหาร ควรจัดอบรมบคุลากรทางการศึกษาให้มคีวามรู้ความสามารถในเรื่อง การคัดกรอง
นักเรียน โดยเฉพาะ ในรูปแบบคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา หรือคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นเฉพาะกิจ และ
เพิ่มศักยภาพงานปกครอง ในการรับการส่งต่อภายในมาจากครทูี่ปรึกษา 

1.3 ผู้บริหาร และครูทีป่รึกษา ควรมกีารวางแผน ร่วมกับ นักเรียน และผู้ปกครองอย่างชัดเจน และ
จัดอบรมครู ในการท าระเบียน ทะเบียนประวัตนิักเรียน อย่างละเอยีด ให้ครบ 100 % เต็ม ของจ านวนนักเรียน
ทั้งหมด โดยเฉพาะ การสัมภาษณ์พูดคุยกับผูป้กครอง หรือผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียน ควรท าออกมาใน
รูปแบบของการบันทึกผลอย่างชัดเจน 

1.4 ผู้บริหาร ควรเพิ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม ให้นักเรียนเปน็ผูค้ิดวิเคราะห์ออกแบบ
แผนงานเอง โดยเน้นไปที่การบรหิาร การมีส่วนร่วม 

1.5 ผู้บริหาร ควรจัดอบรมบคุลากรทางการศึกษา ให้เตรียมความพร้อมรับมือ กับสถานการณ์
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะการพร้อมให้ค าปรึกษาและช่วยหาวิธีแก้ไข อย่างเต็มใจทุกครัง้ทีน่ักเรียนกลุ่มเสี่ยง
เกิดปัญหา 

1.6 ผู้บริหาร ควรวางแผนสร้างความตระหนัก ระหว่าง ครูทีป่รึกษา ผูป้กครอง และนักเรียนถึง 
กระบวนการส่งต่อภายใน 

1.7 ผู้บริหาร หรือผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงภายในสถานศึกษา ควรวางแผนร่วมกับ
หน่วยปราบปรามของสถานีต ารวจ เปน็การเฉพาะกิจ เพื่อกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝันกับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และควร
ประสานงานกับหน่วยงานบ าบัดจิตของสาธารณสุข และโรงพยาบาล ทุกครั้ง 

1.8 ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ ครู นกัเรียน ผู้ปกครอง ทดลองใช้แนวคิดต่างๆ ตามความสามารถ
ของแต่ละบุคคลเสร้างจิตส านึกในการประพฤติ ปฏบิัติร่วมกัน ในการป้องกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และติดตาม
ประเมนิผลอยู่เป็นระยะ 

1.9 ผู้บริหารควรน าผลการวิจัยทางการศึกษามาบูรณาการใช้ในสถานศกึษา 
1.10 ผู้บริหารไม่ควรช้ีน าโดยใช้ความคิดของตนเปน็หลัก แต่ควรใช้วิจารณญาณพิจารณา

แนวความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ผูป้กครอง ใช้ส าหรับในการประมวลผลเป็นหลัก 
 

2.   ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอ่ไป 
2.1 ควรศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา กับการบริหาร การป้องกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยงใน

โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษา ร้อยเอ็ดเขต 2 
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2.2 ควรศึกษารปูแบบการบริหารการป้องกันนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ดเขต 2 ด้านการคดักรองนักเรียน 

2.3 ควรศึกษา ความคดิเห็นของบคุลากรทางการศึกษา ที่มีต่อ การคัดกรองนักเรียน กลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
ปกติ ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ดเขต 2 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบและพัฒนาส่ือการเรียนรู้ผ่านเกมบนแท็บเล็ตพซีี 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยอ้างอิงตามหลักการเรียนรู้ของบลูมร่วมกับทฤษฎีการแก้ปัญหาส าหรับ
เกมคอมพิวเตอร์และพัฒนาการของเด็กประถมศึกษา เพื่อออกแบบส่ือให้เหมาะสมกับธรรมชาติและความสนใจ
ของเด็กวัยดังกล่าว โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยส าหรับเด็ก  กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในพื้นที่ส่ีจังหวัดชายแดนใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) จังหวัดละ 1 
โรงเรียน จ านวน 120 คน ซ่ึงได้มาจากอาสาสมัครอย่างมีเงื่อนไข เครื่องมือการวิจัยคือ ส่ือการเรียนรู้ผ่านเกมที่
พัฒนาขึ้น  ด าเนินการวิจัยโดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักการเรียนรู้ของบลูม พัฒนาการของ
เด็กประถมศึกษา และส่ือการเรียนรู้ผ่านเกม (Game-Based Learning : GBL) ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ 
น ามาร่างเป็นกรอบแนวทางการออกแบบส่ือ ผลการด าเนินการพบว่าประเด็นที่ควรให้ความส าคัญในการพัฒนา
ส่ือการเรียนรู้ดังกล่าว ประกอบด้วย 6 ประเด็น คือ 1) การเรียนรู้ผ่านเกม 2) การก าหนดเนื้อหาส่ือ 3) หลักการ
เรียนรู้ของบลูม 4) ทฤษฎีการแก้ปัญหาส าหรับเกมคอมพิวเตอร์ 5) ธรรมชาติและความสนใจของเด็กช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6) เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เหมาะสมในการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ 

 
ค าส าคัญ : การเรียนรู้ผ่านเกม หลกัการเรียนรู้ของบลูม เด็กช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 ส่ือการสอนบนแท็บเลต็ 
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ABSTRACT 
This paper concentrates to study in design and develop Game-Based Learning (GBL) on tablet PC for 

Prathomsuksa 1 students which reference to Bloom's taxonomy, problem-solving theory and development of 
Prathomsuksa children for design appropriate learning media that suitable with nature and interest of those 
children which using an internet security for children as a case study. The samples are 120 Prothomsuksa 1 
students from a school in each province in 4 southern border provinces (Songkhla, Pattani, Yala, Narathiwat) 
which come from qualified volunteer. Research tool is developed GBL.Research operates by study in the papers 
that related to Bloom's taxonomy, development of children and game-based learning including Thailand and 
international papers. The result of study is used for producing a draft of the media guideline design. The upshot 
of our operation found that the crucial issues of learning media development consist of 6 components including: 
1) Game-Based Learning 2) Media content determination 3) Bloom's taxonomy 4) Problem solving theory of 
computer game 5) Nature and Interest of Prathomsuksa children 6) Tools for appropriate to develop learning 
media. 

 

KEYWORDS:  Game-Based Learning, Bloom’s taxonomy, Prathomsuksa 1 Students, Learning Media for 
Tablet PC 

  
1. บทน า 

ปัจจุบันเกมคอมพิวเตอร์ก าลังได้รับความนิยม  และจากงานวิจัยหลายงานวิจัยพบว่าการน าส่ือการเรียนรู้
ผ่านเกมมาใช้กับการเรียนการสอนนั้นช่วยสร้างความสนุกสนานและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกดิ
แรงจูงใจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น (Wang และTseng , 2011)  ซ่ึงปัจจุบันรัฐบาลได้มี
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (One Tablet PC Per Child) โดยแจกแท็บเล็ตพีซีให้กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 อีกทั้งกรอบงานวิจัยด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามยุทธศาสตร์การวิจัยและ
แผนพัฒนาเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2556-2560 ข้อที่ 13  ที่เน้นการ
ให้ความรู้และสร้างความตระหนักรู้ถึงความเส่ียงจากการใช้งานบนโลกไซเบอร์ ภัยคุกคามและอาชญากรรมไซ
เบอร์ต่างๆ แก่ประชาชน (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ม.ป.ป.) ดังนั้นการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่อง
ดังกล่าวจึงเป็นส่ิงส าคัญอย่างยิ่งที่จ าเป็นต้องได้รับการปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก โดยการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ส าหรับ
แท็บเล็ตพีซีเหล่านั้นในรูปแบบเกมการศึกษา แต่ปัจจุบันทฤษฎีหรือหลักการเพื่อใช้เป็นแนวทางออกแบบเนื้อหา
และรูปแบบสื่อการเรียนรู้ผ่านเกมแท็บเล็ตพีซี ที่เหมาะสมกับเด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ยังไม่มีแนวทางที่แน่ชัด
ส าหรับน าไปประยุกต์ใช้พัฒนาส่ือ 

กอปรด้วยปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ส่งผลให้สถานศึกษาในพื้นที่จ าเป็นต้องงดการเรียน
การสอนบ่อยครั้งอันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ ประกอบกับความแตกต่างในหลายด้าน เช่น 
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และการใช้ภาษา (ประชาชนในท้องถิ่นส่วนใหญ่ใช้ภาษามาลายู) อาจท าให้เกิดความเหลื่อมล้ า
ด้านเทคโนโลยีและการศึกษาแก่เด็กในท้องถิ่นเหล่านั้นได้ 
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บทความนี้จึงน าเสนอแนวทางการออกแบบและพัฒนาส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบเกมแท็บเล็ตพีซี ที่
เหมาะสมกับธรรมชาติและความสนใจของเด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ซ่ึงสามารถเรียนรู้ได้ดีจากการลงมือปฏิบัติ 
จับต้องสัมผัส จากประสบการณ์ตรง และจากการเล่น (อรนุช ลิมตศิริ, 2542: 74)โดยอ้างอิงตามหลักการเรียนรู้
ของบลูมซ่ึงเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและถูกใช้อ้างอิงในการออกแบบส่ือการเรียนรู้
อย่างกว้างขวาง (Yang และคณะ, 2012; Omar และคณะ, 2012; Chang และ Chung, 2009)  มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ
ทฤษฎีการแก้ปัญหาส าหรับเกมคอมพิวเตอร์ ส่ือการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นสามารถแสดงผลได้ 3 ภาษา ได้แก่ ไทย 
อังกฤษ และยาวี เพื่อช่วยลดการพึ่งพาส่ือจากต่างประเทศและลดความเหลื่อมล้ าด้านเทคโนโลยีในสังคมไทย โดย
ใช้กรณีศึกษาเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย เพื่อเป็นช่องทางให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนักรู้ภัยคุกคามและอาชญากรรมไซเบอร์ให้แก่เด็กเล็กได้เป็นอย่างดี 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ผ่านเกมบนแท็บเล็ตพีซี ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใน

พื้นที่สี่จังหวัดชายแดนใต้  ตามหลักการเรียนรู้ของบลูม 
 

3. กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
3.1 การเรียนรู้ผ่านเกม (Games-Based  Learning : GBL)  เป็นส่ือในการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่ให้ผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยการสอดแทรกเนื้อหาบทเรียนต่างๆ ไว้ในรูปแบบเกม เมื่อผู้เรียนลงมือเล่นเกม
ท าให้ผู้เรียนได้รับความเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กับการได้รับความรู้ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ ดีทั้งระดับ
ความจ าและความเข้าใจ  อีกทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และท าให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกสนาน (สกุล 
สุขศิริ, 2550)  จากผลการรวบรวมและจัดประเภทงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ GBL ของ Shih และคณะ (2010) ได้แบ่ง
ประเภทของการเรียนรู้ผ่านเกมโดยอาศัยประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานส่ือที่เป็นรูปแบบ GBL เป็นเกณฑ์ ได้
ข้อสรุปว่า แนวโน้มการพัฒนา GBL จะมุ่งเน้นการพัฒนาด้านสติปัญญาและอารมณ์เป็นส่วนใหญ่   

งานวิจัยในอดีตได้เสนอแนวทางการออกแบบเกมการเรียนรู้ไว้ (Mattheiss และคณะ, 2009; Overmars, 
2011; Azli , Azan, และ Bahri, 2008) สรุปได้ดังนี้ 

1) ควรก าหนดกลุ่มผูเ้รียนให้ชัดเจนก่อนว่าจะพัฒนาเกมให้ผู้เรียนกลุ่มใด เช่น เด็ก ผูใ้หญ่ ผู้สูงอาย ุ
2) มีเป้าหมายที่ชดัเจนในเกม เพื่อให้ผู้เรียนพยายามที่จะบรรลุเป้าหมาย 
3) อาจแฝงแบบฝึกหัดต่างๆ เพื่อใหผู้้เรียนไดท้ดลองท า 
4) ควรเน้นใหผู้้เรียนเกิดเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วยตนเองจะท าให้เข้าใจได้ลึกซ้ึงกว่า 
5) ให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากความผิดพลาด เพื่อช่วยให้ผู้เรียนจ าไดด้ียิ่งขึน้ 
6) ต้องแฝงไปด้วยประเด็นหลักที่ส าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทีผู่้เรยีนสมควรรู้ เพื่อผู้เรียนจะได้

น าเอาความรู้นั้นไปใช้งานไดจ้ริง 
7) ต้องเนน้ใหผู้้เรียนสนุกสนาน สามารถกระตุ้นใหผู้้เรียนสนใจได้งา่ย ควรออกแบบมาใหผู้้เรียนรู้สึก

ว่าตัวเองเป็นคนเล่นเกมไม่ใช่นักเรียนที่มาเรียนหนงัสือ 
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8) สถานการณ์ต่างๆ ที่สอดแทรกลงไปในเกมนั้น ควรเป็นสถานการณ์จริงหรือมีแนวโน้มทีจ่ะ
เกิดขึ้นได้จรงิ 

9) ออกแบบเกมให้ดึงดูดความสนใจผู้เล่น โดยใชเ้สียงบรรยาย  เสียงเพลงที่ดีและชัดเจน 
10) มีช่ือเกมและไอคอนเกมที่สะดุดตา 
11) ออกแบบภาพหน้าจอให้มีรปูภาพ กราฟิกที่ดึงดูดความสนใจในการเล่นเกม ทุกหน้าจอควรมี

รูปแบบที่สอดคล้องและดูสวยงาม 
12) มีค าอธิบายวิธีการเล่นเกมอย่างชัดเจน 
13) ควรสร้างเกมใหเ้หมาะสมกับเวลาที่ก าหนดไว้ โดยเวลาในการเล่นเกมแต่ละด่านไม่ควรเกิน 3 

นาท ี
14) ออกแบบเกมให้มีความท้าทายพอดีกับความสามารถของผู้เลน่ ไม่งา่ยหรือยากจนเกินไป และไม่

ซับซ้อนมาก  
15) กระตุ้นจนิตนาการของผู้เรียน 

 

 3.2 พัฒนาการของเด็กประถมศึกษา  เด็กประถมศึกษา (อายุ 6-12 ปี) จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลาย
ประการในตัวเด็ก ซ่ึงแต่ละคนจะมีแบบแผนและล าดับขั้นของการพัฒนาการที่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาจาก
พัฒนาการของเด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 (6-7 ปี) สามารถสรุปธรรมชาติและความสนใจของเด็กวัยดังกล่าว ได้
ดังนี ้(อรนุช ลิมตศิร,ิ 2542: 53-72) 

1) เด็กเรียนรูจ้ากการลงมือปฏบิัติ มีความอยากรู้อยากเห็น ช่างถาม เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
2) มีความสนในระยะสั้น ไม่ชอบอยูน่ิ่ง ชอบมีกิจกรรมหลายๆ อย่าง 
3) เด็กเรียนรูจ้ากการเล่น ถือเปน็กิจกรรมธรรมชาติของเด็กทีท่ าให้เดก็มีความสนุกสนานและเกิดการ

เรียนรู ้
4) ชอบการแข่งขนั การเข่งขันจะกระตุ้นความสนใจ เพราะเด็กต้องการการยอมรับ 
5) ชอบแสดงความสามารถ เด็กจะมคีวามสุขถ้ามีโอกาสได้แสดงความสามารถ หรือได้รับค าชมเชย 
6) เด็กสนใจการอ่าน ชอบใช้จินตนาการ ชอบอ่านเรื่องผจญภัยและสัตว์ การอ่านมีอิทธิพลต่อ

บุคลิกภาพ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรคข์องเด็ก  
7) ต้องการความส าเร็จและฐานะในสังคม ความต้องการนี้ผลักดนัใหเ้ด็กท ากิจกรรมหลายอย่าง  

พยายามที่จะท าดหีรือท างานยากๆ ให้ส าเร็จมากขึ้น 
จากธรรมชาติและความสนใจของเด็กที่กล่าวมาข้างต้น ควรส่งเสรมิพัฒนาการทางสติปัญญาใหแ้ก่เด็ก 

ดังต่อไปนี ้
1) เด็กในวัยนี้มคีวามสนใจในระยะส้ัน ดังนั้นควรก าหนดงานใหท้ าทีละขัน้ตอน ไม่รวมกันเป็นครั้ง
เดียวกันทั้งหมด 

2) ควรจัดกจิกรรมการเรียนการสอนให้เด็กได้ลงมือกระท า ปฏิบตัิกิจกรรมให้เด็กได้จบัต้อง สัมผัส 
ค้นคว้า เรียนจากประสบการณ์ตรง จากส่ือที่เปน็ของจริง จากการเคลื่อนไหว และปฏิสัมพันธ์กับ
คน ส่ือ และส่ิงแวดล้อม 
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3) ส่งเสริมความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ ฝึกให้เด็กแก้ปัญหาไดด้้วยตนเอง ส่งเสริมการอ่าน ค้นคว้าจาก
การศึกษานอกห้องเรียนหรือแหลง่ความรู้ต่างๆ  ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของ
เด็ก 
 

3.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s taxonomy)  ในจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านการรู้คิด 
(Cognitive domain) ของบลูม ประกอบด้วย 6 ระดับ เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก สามารถอธิบายได้ดังนี้  (ล้วน 
สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2539)  

1) การจ า (Remembering) หมายถึง ระดับพื้นฐานของการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการดึงเอาความรู้ การ
สืบค้น การเตือนความจ า ได้จากความจ าระยะยาวของคนออกมา เพื่อก าหนดการเรียนรู้ให้พัฒนาต่อไปในระดับที่
สูงขึ้น เป็นความสามารถในการระลึกได้ บอกได้ ระบุ บอกช่ือได้ เช่น นักเรียนสามารถบอกความหมายของทฤษฎี
ได ้

2) การเข้าใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมายของส่ิงที่เรียนจากการ
เขียนหรือจากส่ือ ยกตัวอย่าง ตีความ จ าแนก สรุป อธิบาย เช่น นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดของทฤษฎีได้ 

3) การประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึง ความสามารถน าความรู้ความเข้าใจไป ประยุกต์ใช้หรือ
น าไปใช้ แก้ไขปัญหา เช่น นักเรียนสามารถใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาได้ 

4) การวิเคราะห์ (Analyzing) หมายถึง การน าส่วนต่างๆ ของการเรียนรู้ มาประกอบเป็นโครงสร้าง
ใหม่ ด้วยการพิจารณาว่ามีส่วนใดสัมพันธ์กับส่วนอื่นอย่างไร แยกแยะวัตถุประสงค์ที่แตกต่างผ่านการ
กระบวนการอย่างเป็นระบบ เช่น นักเรียน สามารถบอกความแตกต่างระหว่าง 2 ทฤษฎีได้ 

5) การประเมินผล (Evaluating) หมายถึง ตัดสิน เลือก การตรวจสอบ ส่ิงที่ได้จากการเรียน สู่บริบท
ของตนเอง ที่สามารถวัดได้ และตัดสินได้ว่าอะไรถูกหรือผิดบนเงื่อนไขและมาตรฐานที่สามารถตรวจสอบได้ บน
พื้นฐานของเหตุผลและเกณฑ์ที่แน่ชัด เช่น นักเรียนสามารถตัดสินคุณค่าของทฤษฎีได้ 

6) การคิดสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง การรวบรวมองค์ประกอบของส่ิงที่เรียนรู้ร่วมกัน ด้วยการ
สังเคราะห์ เพื่อเชื่อมโยง ให้รูปแบบใหม่ของสิ่งที่เรียนรู้ที่ผ่านการวางแผน การสร้างหรือ การผลิตอย่างเหมาะสม 
เช่น นักเรียนสามารถน าเสนอทฤษฎีใหม่ที่แตกต่างไปจากทฤษฎีเดิมได้ 

เนื่องจากเด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ยังไม่มีความสามารถทางการคิดวิเคราะห์แยกแยะหาสาเหตุและ
ผลได้ดีมากนัก แต่สามารถจดจ า เข้าใจค าช้ีแจงท าตามได้เป็นขั้นๆ สามารถคิดหาเหตุผล และเริ่มคิดแก้ปัญหาได้ 
(สุชา จันทร์เอม, 2542: 132-133; ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2549: 270) ดังนั้นการออกแบบส่ือเพื่อให้ความรู้แก่เด็กวัยนี้ 
จะมุ่งเน้นล าดับขั้นการเรียนรู้ 3 ระดับแรกของบลูม (การจ า การเข้าใจ และการประยุกต์ใช้) มาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบเกมการเรียนรู้ เนื่องจากทั้ง 3 ระดับนั้นเหมาะสมกับพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กช่วงอายุดังกล่าว  

3.4 ทฤษฎีการแก้ปัญหาส าหรับเกมคอมพิวเตอร์  มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เป้าหมาย (Goals) คือ 
เป้าหมายที่ผู้เล่นพยายามจะท าให้ส าเร็จ 2) เครื่องมือ (Tools) คือ เครื่องมือต่างๆ ในเกมที่มีให้ใช้เพื่อบรรลุ
เป้าหมาย และ 3) ผลตอบสนอง (Feedback) คือ ผลตอบสนองจากการใช้เครื่องมือในการเล่นเกม ได้ผลเชิงบวก
และเชิงลบ (Wang, Liu และ Li, 2011) จากองค์ประกอบดังกล่าวจะท าให้ผู้เล่นได้ท าความเข้าใจสถานการณ์
จ าลองในเกมและเรียนรู้การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาให้บรรลุเป้าหมายจากการลองผิดลองถูกดว้ยตนเอง 
น าไปสู่การเรียนรู้ที่จะจัดการกับปัญหาในชีวิตจริงเมื่อพบกับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน 
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 3.5 เทคโนโลยีและเครื่องมอืที่เหมาะสมในการพัฒนาสือ่การเรียนรู้ เทคโนโลยีที่สามารถใช้ส าหรับ
พัฒนาส่ือการเรียนรู้ผ่านเกมมหีลากหลายให้เลือกใช้ ซ่ึงมีรายละเอยีดเปรียบเทียบ ดงัตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาส่ือการเรียนรูผ้่านเกม 
 

 Java HTML5 โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว 
เครื่องมือที่ใช้พัฒนา IntelliJ IDEA, 

Eclipse, NetBean 
WebStorm, Eclipse, 
Aptana, VS Studio 

Adobe Flash CS 

เครื่องมือพัฒนาเปน็โอเพนซอร์ซ    
ความยากในการสร้างแอนิเมชัน  ยาก ปานกลาง ง่าย 
สามารถใช้งานออฟไลน์    
ความหลากหลายของ OS Platform Android เท่านั้น ทุกๆ OS ที่มีโปรแกรม

สนับสนุน HTML5 
(ต้องติดตั้ง Adobe AIR) 
Windows, Mac OS, Android, 
iOS, BlackBerry, Tablet OS 

ประสิทธิภาพบนอุปกรณ์ Android ดีมาก (Native) พอใช ้ ด ี
 

จากตารางที่ 1  พิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยี Javaโดยใช้โปรแกรม Eclipse เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
เนื่องจาก Java สามารถท างานได้มีประสิทธิภาพดีมากบนอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการ Android อีกทั้งเครื่องมือที่ใช้
พัฒนาเป็นโอเพนซอร์ซ จึงท าให้ลดต้นทุนในการพัฒนาส่ือได ้  

3.6 บทเรียนเนื้อหาท่ีจะน ามาพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เนื้อหาที่จะน ามาใช้สร้างส่ือการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับเรื่อง
การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย (Internet Security) ส าหรับเด็ก ประกอบด้วย 5 เรื่อง ดังนี้ 1) ไฟร์วอลล์ 2) 
มัลแวร์ 3) รหัสผ่าน 4) การใช้อินเทอร์เน็ตในที่สาธารณะ 5) สรุปการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยส าหรับ
เด็ก  (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2548: 16-46)  
 

4. วิธีการด าเนินวิจัย 

อุปกรณ์การท าวิจัย เกมการเรียนรู้จะเป็นรปูแบบ Native application โดยใช้อุปกรณ์ทั้งด้านซอฟต์แวร์ 
และฮาร์ดแวร์ ได้แก่ โปรแกรมสร้างและตัดต่อรปู  โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว เท็กซ์อิดิเตอร ์(Text editor ) 

อุปกรณ์การท าวิจัย เกมการเรียนรู้จะเป็นรปูแบบ Native application โดยใช้อุปกรณ์ทั้งด้านซอฟต์แวร์
และฮาร์ดแวร์ ได้แก่ โปรแกรมสร้างและตัดต่อรปู  โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว เท็กซ์อิดิเตอร ์(Text editor ) 
และแท็ตเล็ตคุณภาพเทียบเท่าแทบ็เล็ตพีซีของรัฐบาล 

วิธีการวิจัย ประยุกต์จากวิธีการ ADDIE  model มีขั้นตอนด าเนนิการ 5 ขั้นตอน ซ่ึงมีรายละเอียดในแต่
ละขั้นตอน ดังนี ้

1. วิเคราะห์ (Analysis) โดยศึกษาแนวทางการออกแบบเกมการเรียนรู้จากเอกสาร งานวิจัย ทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวข้อง  
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2. ออกแบบ (Design)  
2.1 ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ โดยแบ่งหัวข้อเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานอินเทอรเ์น็ตอย่าง

ปลอดภัยส าหรับเด็ก 
2.2 ออกแบบคุณลักษณะของส่ือการเรียนรู้ผ่านเกมส าหรบัเด็ก โดยน าธรรมชาติและความสนใจของ

เด็กที่อยู่ในช่วงชั้นที่ 1 มาประยุกต์ใช้เพื่อก าหนดคุณลักษณะของสื่อแบบ GBL ที่เหมาะสม 
2.3 ออกแบบส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบสตอรีบอร์ด (Storyboard)  
2.4 ออกแบบเกมการเรียนรู้ โดยประยุกต์ตามล าดับขั้นการเรียนรู้ด้านการรู้คิดของบลูม (การจ า การ

เข้าใจ การประยุกต์ใช)้ ร่วมกับทฤษฎีการแก้ปัญหาส าหรับเกมคอมพิวเตอร์ (เป้าหมาย  เครื่องมือ  ผลตอบสนอง)  
3. พัฒนา (Develop) โดยการเขียนและสร้างเนื้อหาบทเรียน เกมการศกึษาที่สามารถแสดงผลได้ 3 ภาษา 

(ไทย อังกฤษ ยาวี) ตามสตอรีบอร์ดที่ออกแบบไว้ และวัดคุณภาพของส่ือที่พัฒนาโดยการทดสอบ 3 ส่วน คือ 
3.1 ทดสอบคุณภาพของส่ือโดยผู้พัฒนา  ประกอบด้วย 1) ทดสอบการเช่ือมต่อส่วนย่อยๆ ของ

โปรแกรม(Integration test) 2) ทดสอบการเช่ือมต่อหรือตดิต่อสื่อสารกันระหว่างโปรแกรม หรือระบบอืน่ๆ 
(System test) 

3.2 ทดสอบคุณภาพของส่ือโดยผู้ใช้ เพื่อทดสอบการท างานถูกต้องตามต้องการของผูใ้ช้งาน 
(Acceptance test)  

3.3 ทดสอบคุณภาพของส่ือโดยผู้เช่ียวชาญ เพื่อประเมินความตรงตามเนื้อหาและโครงสร้าง 
(Content and Construct Validity) และประเมินว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ใช้ง่ายและเข้าใจง่ายหรือไม่ (Usability test) 

4. ประยุกต์ใช้ (Implementation) โดยการน าส่ือการเรียนรู้ต้นแบบทีพ่ัฒนาไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 1 คดัเลือกโรงเรียนตัวอย่างโดยใช้วิธีอาสาสมัครอย่างมีเงื่อนไข คือ 1) 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา (สพป.) ที่ได้รบัแทบ็เลต็พีซีแล้ว 2) เป็นโรงเรียนขนาดกลางขึ้นไป 
(จ านวนนักเรียนมากกว่า 120 คน ขึ้นไป) 3) อยู่พ้ืนที่ส่ีจังหวัดชายแดนใต้ 4) เปน็โรงเรียนทีมีความหลากหลาย
ด้านวัฒนธรรม 5) ครูประจ าช้ันและผู้ปกครองสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ทดลองใช้ส่ือระหว่างเดือนมกราคมถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557  มีการควบคุมเวลาและสภาวะของการทดลองให้เหมาะสมโดยทดลองใช้สอนเสริมหลัง
เลิกเรียนภายใต้การดูแลของครปูระจ าช้ัน  

5. ประเมินผล (Evaluation) วัดระดับความรู้ความเข้าใจของนักเรียนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที (t – test) 

 

5. ผลการศึกษาวิจัย 

  5.1 ผลการศกึษาการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผ่านเกม ไดแ้นวทางการออกแบบและพัฒนาส่ือการเรียนรูผ้่าน
เกมแท็บเล็ตพีซี ส าหรับเด็กประถมศึกษาปทีี่ 1 ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) การเรียนรู้ผ่านเกม 2) การ
ก าหนดเนื้อหาส่ือ 3) หลักการเรียนรู้ของบลูม 4) ทฤษฎีการแก้ปัญหาส าหรับเกมคอมพิวเตอร์ 5) ธรรมชาติและ
ความสนใจของเด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6) เครื่องมือที่ใช้พฒันาส่ือการเรียนรู้ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แนวทางการออกแบบและพัฒนาส่ือการเรียนรู้ผ่านเกมส าหรับเด็กช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 
 
5.2 ผลการออกแบบ จ าแนกเปน็ 4 ส่วน ดังนี ้

1) ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการแบ่งหัวข้อเนื้อหาเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่าง
ปลอดภัยที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาส่ือ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และสอดคล้องกับเกมการ
เรียนรู้ ได้จ านวน 5 แผนการเรียนรู้ แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ครอบคลุมแผนละ 45 นาที มีรายละเอียด ดังนี้ 1) 
ไฟร์วอลล์ : สามารถเข้าใจความหมายและประโยชน์ของไฟร์วอลล์  2) มัลแวร์ : สามารถเข้าใจความหมาย 
ประเภท อันตรายของมัลแวร์ และวิธีการป้องกัน 3) รหัสผ่าน : สามารถเข้าใจความหมายรหัสผ่าน และแนวทาง
การตั้งรหัสผ่านที่ปลอดภัย 4) การใช้งานอินเทอร์เน็ตในที่สาธารณะ : สามารถรู้และเข้าใจแนวทางการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตในที่สาธารณะอย่างปลอดภัย และ 5) สรุปการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย : สามารถรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย 

2) ออกแบบคณุลักษณะของสื่อการเรียนรู้ผ่านเกมส าหรบัเด็ก โดยน าธรรมชาติและความสนใจของ
เด็กที่อยู่ในช่วงชั้นที่ 1 มาประยุกต์ใช้เพื่อก าหนดคุณลักษณะของสื่อแบบ GBL ที่เหมาะสม ซ่ึงมีรายละเอียด ดัง
ตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  คุณลักษณะของส่ือการเรียนรู้ผ่านเกมทีเ่หมาะสมส าหรบัเด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 
ธรรมชาตแิละความสนใจของ

เด็กช่วงชั้นที่ 1 
คุณลักษณะ GBL ที่เหมาะกับเด็กช่วงชั้นท่ี 1 

มีความสนใจระยะส้ัน ไม่ชอบ
อยู่นิ่ง ชอบมีกิจกรรมหลายๆ 
อย่าง 

แบ่งเนื้อหาของสื่อ GBL เป็นหัวข้อย่อยๆ เพื่อให้เวลาเรียนรูใ้นแตล่ะครั้งไม่
นานเกินไปจนท าใหเ้ด็กเกิดความเบื่อหน่าย มีเกมใหเ้ลือกเล่นหลายประเภท 

สนใจการอ่าน ชอบใช้
จินตนาการ ชอบอ่านเรื่องผจญ
ภัยและสัตว์ 

ออกแบบเนื้อหาเกมให้มีเรื่องราวผจญภัยและสัตว์ เพื่อใหเ้ด็กสามารถอ่านและ
ติดตามได้ สามารถเปล่งเสียงไดเ้พราะยังมีทักษะการอ่านไม่ช านาญมากนัก   

เรียนรู้จากการเล่น ออกแบบเกมให้มีความท้าทายและสนุกสนาน 
ชอบแสดงความสามารถ จะมี
ความสุขเมื่อได้รับค าชมเชย 

เกมสามารถแสดงความช่ืนชมต่อเด็กเมื่อเด็กท าภารกิจได้ส าเร็จ  

ต้องการความส าเร็จ  ความ
ต้องการนี้ผลักดันให้เด็ก 
พยายามท างานยากๆ ให้ส าเร็จ
มากขึ้น 

ออกแบบเกมให้มีภารกิจทีท่้าทาย ไม่ควรจะง่ายจนเกินไป เพื่อใหเ้ด็กมีความ
พยายาม และรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อท าภารกิจได้ส าเร็จ 

ชอบการแข่งขนั การเข่งขันจะ
กระตุ้นความสนใจ 

ออกแบบเกมให้มีการเก็บคะแนนสูงสุดเมื่อท าภารกิจเสร็จส้ินและก าหนดเวลา
การเล่นเกม เพื่อกระตุ้นให้เกดิการแข่งขันทัง้กับตนเองและคนอืน่ 

 

3) ออกแบบสือ่การเรียนรู้ในรูปแบบสตอรีบอร์ด ในงานวิจัยนี้ได้ก าหนดเนื้อหาส าหรับกรณีศึกษาเรื่อง
การใช้งานอินเทอรเ์น็ตอย่างปลอดภัย ส าหรับเด็กที่อยู่สังกัดโรงเรยีนพื้นที่สี่จงัหวัดชายแดนใต้ (สงขลา ปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส) บนพื้นฐานวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนในท้องถิน่ โดยออกแบบให้มีการด าเนนิเรื่องไปใน
สถานที่ส าคัญของแต่ละพื้นที่ ซ่ึงสะท้อนให้เหน็ถึงความหลากหลายของวัฒนธรรม มีท านองเพลงที่แสดงถึง
เอกลักษณ์ของแต่ละภาษา เช่น ภาษาไทยและอังกฤษจะมีเพลงท านองพื้นเมืองภาคใต้  ภาษายาวีจะมีท านองเพลง
อิสลาม แบ่งเนื้อหาส่ือเป็น 5 เรื่อง คือ 1) ไฟร์วอลล์(เกาะหนู เกาะแมว: สงขลา)  2) มัลแวร์(แหลมสมิหลา: 
สงขลา)  3) รหัสผ่าน(ศาลเจ้าแม่ล้ิมกอเหนี่ยว: ปัตตาน)ี  4) การใช้งานอินเทอรเ์น็ตในที่สาธารณะ(ตู้ไปรษณีย์ที่
ใหญ่ที่สุดในโลก: ยะลา)  และ 5) สรุปการใช้งานอินเทอรเ์น็ตอย่างปลอดภัยส าหรับเด็ก(มัสยิดกลาง: นราธิวาส) 
สามารถออกแบบส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบ สตอรีบอรด์ ดังรปูที่ 2 
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รูปที่ 2  หน้าจอเริ่มต้นของส่ือการเรียนรู้ผ่านเกม 
 

4) ออกแบบเกมการเรียนรู ้แสดงตัวอย่างเกมการเรียนรู ้anti-virus game ที่ออกแบบตามล าดบัขั้นการ
เรียนรู้ของบลูม ซ่ึงมีรายละเอียด ดังตารางที่ 4 

 
ตารางท่ี 4  แนวทางการออกแบบเกม anti-virus 
 

หลักการเรียนรู้ของบลมู แนวทางการออกแบบเกม Anti-virus 
จ า (บอกได้ ระบุ บอกช่ือได)้ ให้ผูเ้ล่นจ าองคป์ระกอบต่างๆ ในเกม 
เข้าใจ (ยกตัวอย่าง สรุป อ้างอิง) ให้ผูเ้ล่นเข้าใจบทบาท หน้าทีข่องตัวละครในเกมแต่ละตัว 
ประยุกต์ใช้ (ประยุกต์ใช้ แก้ไข
ปัญหา) 

ให้ผูเ้ล่นได้รู้ว่าสามารถใช้โปรแกรม anti-virus ในการก าจัดมัลแวรเ์พื่อ
ป้องกันคอมพิวเตอร ์

 

 
ค าอธิบายเกมการเรียนรู ้anti-virus game  เป็นเกมที่ให้ผูเ้ล่นมีบทบาทเสมือนโปรแกรม anti-virus ที่มี

หน้าทีป่้องกันคอมพิวเตอร์จากการโจมตขีองมัลแวร์ หากมัลแวร์เขา้ถึงคอมพิวเตอร์จะท าให้พลังชีวิตของ
คอมพิวเตอร์ลดลง โดยโปรแกรม anti-virus จะมีก าหนดเวลาหมดอายุ ผู้เล่นต้องท าการอัปเดตโปรแกรมโดยกด
ปุ่มอัปเดต ถา้หากผู้เล่นไม่กดปุ่มอัปเดตผู้เลน่ก็จะไม่สามารถท าลายมัลแวร์ได้ ท าให้มัลแวร์สามารถเข้าไปท าลาย
คอมพิวเตอร์ได้ส าเรจ็ มีสตอรีบอร์ด ดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 3  หน้าจอเกม aniti-virus 
 

6. สรุปผลการศึกษาวิจัย 
งานวิจัยนี้ได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาส่ือรูปแบบ GBL โดยเลือกใช้เทคโนโลยี Java  และโปรแกรม 

Eclipse เป็นเครื่องมือในการ ซ่ึงการออกแบบคุณลักษณะส่ือจะอ้างอิงตามธรรมชาติและความสนใจของเด็กช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กวัยดังกล่าว เช่น แบ่งเนื้อหาเป็นหัวข้อย่อยๆ ใช้เวลาใน
การเรียนรู้แต่ละครั้งไม่นาน รูปแบบเกมเป็นแบบผจญภัย  สามารถเปล่งเสียงได้ แสดงความช่ืนชมได้ มีภารกิจท้า
ทายจากง่ายไปหายาก มีการเก็บสถิติการเล่น โดยมีการออกแบบให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย  ทั้งบอกความหมาย 
ยกตัวอย่าง สรุป และแก้ปัญหาจากสถานการณ์สมมติ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ของบลูม  
ส าหรับผู้ที่สนใจพัฒนาส่ือการเรียนรู้ผ่านเกมส าหรับเด็กสามารถใช้แนวทางในการวิจัยนี้เพื่อเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาส่ือดังกล่าวได ้ 
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การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่น าไปสู่การยอมรับของผู้ปกครองในการให้

เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ โดยใช้ทฤษฏี TAM ประกอบกับมีการน าการเปิดรับสาร ความรู้ 
และทัศนคติ เพื่อเข้ามาช่วยในการอธิบายถึงการยอมรับ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองของเด็ก
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมกับใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เพื่อ
หาความสัมพันธ์ของตัวแปรในการไปสู่การยอมรับดังวัตถุประสงค์ 
 ผลของการวิจัยพบว่าผู้ปกครองของเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในปัจจุบันนี้ได้มีการยอมรับใน
การให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมาจาก ทัศนคติของผู้ปกครอง การรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานจากการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ ส่วนความรู้เกี่ยวกับแท็บเล็ตของผู้ปกครองนั้นมีความสัมพันธ์ในด้านลบกับการยอมรับ ส่วนการ
เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์นั้นไม่มีความสัมพันธต์่อความรู้ และการยอมรับของผู้ปกครอง 
 
ค าส าคัญ : แท็บเลต็คอมพิวเตอร์ การยอมรับ การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 

 
ABSTRACT 
 This study aimed to determine the relationship of the variables that lead to The Adoption of Parent in 
Providing Children Grade 1 using a Tablet Computer. This Research using theoretical TAM combined with a 
variable Media exposure, knowledge and attitudes to help in explaining the adoption. Questionnaires were used 
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to collect data from parents of students in grade 1 in 400 people in Bangkok, with use of the Pearson correlation 
statistics to determine the relationship of these variables to the conceded purpose. 

The results of the study showed that parents of young children in the first grade have been adopted in 
the first grade children using a tablet computer. From which important parameters such Attitudes of their 
parents, Perceived benefits, and Perceived ease of use from the first grade children using a tablet computer. The 
variable knowledge about the tablet 's parents have negative effects on recognition. The exposure media 
variables on tablet computers that will not affect the knowledge and adoption of their parents. 

 
KEYWORDS: Tablet computer, Adoption, Perceived usefulness, Perceived ease of use 

 
1. บทน า 

เมื่อเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาททางสังคม มนุษย์ทุกเพศทุกวัยจึงต้องแสวงหาความรู้ต่างๆ รอบตัว
เพื่อน ามาประกอบการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นวัยที่เริ่มต้นในการเรียนรู้ต่อ
ส่ิงรอบๆ ด้านจากประสบการณ์ใหม่ๆ ผู้ปกครองควรผลักดันให้เด็ก และเยาวชนมีความรู้ และมีความคิดอัน
สร้างสรรค์   (สมพร  อินทร์แก้ว และคณะ, 2545) ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีมาเสริมบทบาทเพื่อการเรียนรู้ต่อ
เด็กจึงเป็นสิ่งที่พบเห็นได้บ่อยนัก โดยเฉพาะแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ได้ถูกน ามาเป็น เครื่องมือเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน การรับความรู้ในส่ิงต่างๆ รอบตัว รวมไปถึงการเสริมสร้างความสนุกสนานรื่นเริง สามารถท า
ให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ความสนุกสนาน สามารถเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์บางอย่างได้
ด้วยตนเอง แต่ผู้ปกครองจะต้องสอดส่องดูแลสาระเนื้อหาที่อยู่ในแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงควบคุม
พฤติกรรมการใช้    แท็บเล ็ตคอมพิวเตอร์ของเด ็กให้เหมาะสม(ชวรพิศ  ชุมคง , 2553)  แต่แท็บเล ็ต
คอมพิวเตอร์ก็ยังยังส่งผลด้านลบให้กับเด็กได้เช่นกัน หากถูกไปใช้ในเชิงไม่สร้างสรรค์หรือเสพจนเกินขนาด
ก็จะส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจได้ เด็กและเยาวชนจึงเป็นกลุ่มเสี่ยงจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
อย่างมาก เนื่องจากยังขาดแคลนวุฒิ-ภาวะ และการแยกแยะผลกระทบ (พรสุข  เกิดสว่าง, 2546) 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาจากผู้ปกครอง เนื่องจากผู้ปกครองเป็นผู้ควบคุมพฤติกรรมของเด็ก และ
เป็นผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจที่ยอมรับหรือไม่ยอมรับในการให้เด็กได้ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงเป็นผู้
ที่มีความใกล้ชิดกับตัวเด็กมากที่สุด โดยมุ่งเน้นศึกษาผู้ปกครองของเด็กที่เรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาช้ันปีที่ 
1 เนื่องจากเป็นวัยที่เริ่มเข้าสู่การศึกษาอย่างเต็มตัว เริ่มต้นแห่งการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ พร้อมกับก้ าวสู่สังคมใหม่ๆที่
กว้างมากขึ้น     เด็กในวัยนี้จะมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ดังนั้นเด็กและผู้ปกครองในช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่
เสมือนเป็นจุดหักเหในการที่ริเริ่มน าแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์อันเป็นสื่อใหม่ที่เข้ามามีบทบาทกับเด็กช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 1 จึงเหมาะสมในการเก็บข้อมูลเพื่อแสดงผลในการยอมรับเทคโนโลยีนี้   รวมไปการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ 
ทัศนคติส่งผลต่อความคิด และการยอมรับของผู้ปกครองหรือไม่ สามารถเป็นข้อมูลในเบื้องต้นได้ว่าในปัจจุบัน
การให้เด็กใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์นั้นได้รับประโยชน์และโทษมากหรือน้อยเพียงใด เหมาะสมหรือไม่ที่ให้เด็ก
ประถมในช่วงประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ จนเป็นตัวช้ีวัดในแนวทางการส่งเสริมการศึกษาและ
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นันทนาการของเด็กประถมให้กับหน่วยงานการศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อวางนโยบายในการพัฒนา
เด็กไทยในอนาคต 

 

2. กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
 ทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกประยุกต์ใช้ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology 
Acceptance Model หรือTAM) ซ่ึงมีตัวแปรอันส าคัญได้แก่การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน (Perceived 
usefulness) และตัวแปร การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived ease of use) นอกจากนี้ยังได้เพิ่มปัจจัย
ความรู้ถึงคุณสมบัติของแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ และทัศนคติในการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ จากทฤษฎี KAP(Knowledge Attitude Practice)อันเน้นความส าคัญกับตัวแปรที่เป็นผลจากการรับ
ข่าวสาร ซ่ึงได้แก่ ความรู้(Knowledge) ทัศนคติ(Attitude) และการยอมรับปฏิบัติ(Practice) รวมไปถึงปัจจัยการรับ
ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับ       แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์จากทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร ประกอบไปด้วย ซ่ึงช่วยในการ
อธิบายว่าข่าวสารต่างๆ ประเด็นทางสังคม ได้ส่งผลต่อการยอมรับของผู้ปกครองหรือไม่ 
 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยอื่นๆที่ส าคัญเกี่ยวกับทฤษฎี TAM เป็นหลักหลายงานวิจัย เพื่อที่
ศึกษาผลการวิจัยว่าทฤษฎี TAM นั้นสามารถท ามาใช้เพื่ออธิบายเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีได้หรือไม่ ซ่ึงส่วน
ใหญ่การรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายในการใช้งานนั้นสามารถน ามาบ่งบอกถึงการยอมรับเทคโนโลยีได้ 
ดังเช่นงานวิจัยของ การรับรู้และยอมรับศูนย์บริการสารสนเทศชุมชนในชุมชนชนบทไทยของ ศรัณย์ธร  ศศิธนา
กรแก้ว (2547) หรืองานวิจัยของ สวิตา  ยอดเมือง (2550) ที่วิจัยเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีเครื่องเล่นเพลงดิ
จิตัล Ipod        อันเป็นเทคโนโลยีที่คล้ายกับแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ และงานวิจัยของอุดม เจริญวิวัฒนกุล (2553)ที่
ได้ศึกษา การยอมรับเทคโนโลยี Tablet PC : กรณีศึกษา iPad ส าหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้งานทางธุรกิจใน
กรุงเทพมหานคร แต่บางงานวิจัยพบว่าตัวแปรของทฤษฎี TAM นั้นไม่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับ ดังงานวิจัย
ของ Wadie  nasri (2555) ที่ได้วิจัยเชิงส ารวจยอมรับใน Facebook ในประเทศ ตูนิเซีย โดยใช้ทฤษฎี TAM  
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ศึกษางานวิจัยที่ใช้ทฤษฎี KAP และการเปิดรับสาร ในการน ามาสร้างตัวแปรที่บ่งบอกถึงการ
ยอมรับด้วย ดังเช่น ได้ศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และการยอมรับนวัตกรรมการบริการช าระค่าสินค้าและ
บริการผ่านเลเซอร์โซนของ นงนุช พันธุมจินดา (2549) และการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
เรียนแบบออนไลน์ ของสุรเชษฐ พิทยาพิบูลพงศ์(2546) เป็นต้น 

 
3. วัตถุประสงค์การวิจัย 

3.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสาร กับความรู้ของผู้ปกครองเกี่ยวกับการให้เด็กช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ 

3.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ กับทัศนคติของผู้ปกครองในการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1 แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ 

3.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ กับการยอมรับของผู้ปกครองในการให้เด็กช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ 

http://search.library.tu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=136F02L4I9828.38984&profile=pridi&uri=search=AL@%21%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%20%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5,%202525-&ri=1&aspect=advanced&menu=search&source=203.131.219.164@%21db73_tudb
http://search.library.tu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=136F02L4I9828.38984&profile=pridi&uri=search=TL@%21%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%20Tablet%20PC%20:%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20iPad%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B8&term=&aspect=advanced&menu=search&source=203.131.219.164@%21db73_tudb
http://search.library.tu.ac.th/ipac20/ipac.jsp?session=136F02L4I9828.38984&profile=pridi&uri=search=TL@%21%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%20Tablet%20PC%20:%20%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%20iPad%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B8&term=&aspect=advanced&menu=search&source=203.131.219.164@%21db73_tudb
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3.4 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับการยอมรับของผู้ปกครองในการให้เด็กช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ 

3.5 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ  กับการยอมรับของผู้ปกครองในการ
ให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ 

3.6 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน กับการยอมรับของผู้ปกครองใน
การให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ 

 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้ปกครองของนักเรียนที่ก าลังเรียนในช้ันระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โดยไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ผู้วิจัยได้

ค านวณกลุ่มตัวอย่างจากเป็นผู้ปกครองของนักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในกรุงเทพมหานครโดยใช้ตาราง
ของ     ทาโร่ ยามาเน่ ณ ความเช่ือมั่น 95% และสัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ซ่ึงได้กลุ่มประชากรตัวอย่างจ านวน 
400 คน  

การรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยนี้เลือกเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองของนักเรียนที่ก าลังเรียนในช้ันระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โดย

แจกแบบสอบถามให้กับผู้ปกครอบที่มารับบุตรหลานตามโรงเรียน โดยเลือกโรงเรียนแบบเจาะจงพร้อมกับก าหนด
โควต้าจ านวนแบบสอบถามตามสัดส่วนของนักเรียนดังนี้ โรงเรียนราชบพิธจ านวน 50 แบบสอบถาม โรงเรียนภาษา
นุสรณ์ จ านวน 45 แบบสอบถาม โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ จ านวน 70 แบบสอบถาม โรงเรียนสายน้ าทิพย์ จ านวน 80 
แบบสอบถาม โรงเรียนแม่พระฟาติมา จ านวน 75 แบบสอบถาม และโรงเรียนแสงอรุณ จ านวน 80 แบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมลู 
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลตัวอย่างแล้วจึงน ามาลงรหัส และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปใน

คอมพิวเตอร์ โดยวิเคราะห์ค่าเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรคือ สถิติเชิงพรรณนา เป็นการบรรยายข้อมูลโดยการใช้
ตารางแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายในแต่ละตัวแปร และสถิติเชิงอนุมานใช้
ส าหรับทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้สถิติรูปแบบสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน(Pearson Correlation) 

 

5. สรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา  
1. ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ พบว่า จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน เป็นเพศชายร้อยละ 

38.3 (จ านวน 153 คน) เป็นเพศหญิง ร้อยละ61.7 (จ านวน 247 คน) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 
30-35ปี (ร้อยละ 28.8) มีวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่ต่ ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 60.3) ประกอบอาชีพหนักงานบริษัท
มากที่สุด     (ร้อยละ 29.0) และมีรายได้ส่วนใหญ่ที่ 15,000-25,000 บาท 

2. ด้านเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการให้เด็กช้ันประถม 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ พบว่ามีการเปิดรับ
ข่าวสารในระดับปานกลาง โดยมักได้รับข่าวสารจากโทรทัศน์มากที่สุด 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%86&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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3. ด้านความรู้ของผู้ปกครองเกี่ยวกับการให้เด็กช้ันประถม 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ พบว่าผู้ปกครอง
มีความรู้เกี่ยวกับการให้เด็กช้ันประถม 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ในระดับที่มาก 

4. ด้านทัศนคติของผู้ปกครองในการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ พบว่า
ผู้ปกครองมีทัศนคติที่เป็นกลาง เกี่ยวกับการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ โดยส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่าแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ท าให้เด็กนั้นเกิดการเรียนรู้ 

5. ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ พบว่า
มีการรับรู้ประโยชน์จากการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ในระดับมากโดยส่วนใหญ่มัก
เห็นว่าว่าแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็ก 

6. ด้านการรับรู้ถึงความง่ายจากการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ พบว่ามีการ
รับรู้ความง่ายจากการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ในระดับปานกลาง โดยส่วนใหญ่มัก
เห็นว่าแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ไดช่้วยให้เด็กเรียนรู้ส่ิงต่างๆรอบตัวได้สะดวกย่ิงขึ้น 

7. ด้านการยอมรับของผู้ปกครองในการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้ปกครองในปัจจุบันนั้นได้
ยอมรับการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ โดยผู้ปกครองส่วนใหญ่มักมีความคิดเห็นว่า
ผู้ปกครองโดยทั่วไปควรให้เด็กได้ริเริ่มหรือทดลองใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ 
 การทดสอบสมมุติฐาน 
 สมมุติฐานที่ 1 พบว่าการเปิดรบัขา่วสารเกี่ยวกับการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 ใช้แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ของผูป้กครอง ไม่มคีวามสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 ใช้แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ของผูป้กครอง 

สมมุติฐานที่ 2 พบว่าความรู้เกี่ยวกับการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของ
ผู้ปกครอง ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผู้ปกครอง 

สมมุติฐานที่ 3 พบว่าความรู้เกี่ยวกับการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของ
ผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับการยอมรับของผู้ปกครองในการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์   ในระดับความสัมพันธ์ที่ -.144 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 แสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้ปกครองมี
ความรู้ในระดับที่มากค่อนข้างไม่ยอมรับกับการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ 

สมมุติฐานที่ 4 พบว่าทัศนคติการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ของผู้ปกครอง           
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการยอมรับของผู้ปกครองในการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่  1 ใช้แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ในระดับความสัมพันธ์ที่ .669 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 แสดงให้เห็นว่าทัศนคติของผู้ปกครอง
ในเชิงบวกนั้นมีความสัมพันธต์่อการยอมรับในการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ 

สมมุติฐานที่ 5 พบว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1ใช้แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ของผู้ปกครอง มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการยอมรับของผู้ปกครองในการให้เด็กช้ันประถมศกึษา
ปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ในระดับความสัมพันธ์ที่ .704 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 แสดงให้เห็นว่าหาก
ผู้ปกครองนั้นมีการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์นั้นมี
ความสัมพันธต์่อการยอมรับในการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ในระดับที่มาก 
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สมมุติฐานที่ 6 พบว่าการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานจากการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ของผู้ปกครอง มีความสัมพันธใ์นเชิงบวกกับการยอมรับของผู้ปกครองในการให้เด็กช้ันประถมศกึษา
ปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ในระดับความสัมพันธ์ที่ .748 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 แสดงให้เห็นว่าหาก
ผู้ปกครองรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานจากการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ มี
ความสัมพันธต์่อการยอมรับในการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ในระดับที่มากเช่นกัน 

 
6. อภิปรายผล 
 จากผลที่ได้ในงานวิจัยพบว่าในปัจจุบันผู้ปกครองของเด็กนักเรียนช้ันปะถมศึกษาปีที่ 1 นั้นค่อนข้างที่
ยอมรับแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ในฐานะเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมต่อการเรียนรู้ การนันทนาการ รวมไปถึงพัฒนาการ
ทางความคิดแก่เด็ก ซ่ึงตัวแปรอันส าคัญที่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับในการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้
แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์นั้นมาจาก การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1ใช้แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานจากการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์
ของผู้ปกครอง ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) ของ Fred Davis (1989) อีกทั้งยังสอดคล้อง
กับงานงานวิจัยของศรัณย์ธร  ศศิธนากรแก้ว (2547) สวิตา  ยอดเมือง (2550) และอุดม เจริญวิวัฒนกุล (2553) 
นอกจากตัวแปรจากทฤษฎี TAM แล้ว ความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ของผู้ปกครอง ยังมีความสัมพันธ์ต่อการยอมรับของผู้ปกครองเช่นกันสอดคล้องกับ ทฤษฎี KAP ที่ 
ความรู้ และทัศนคตินั้นสามารถน าไปสู่การยอมรับปฏิบัติ และตรงกับงานวิจัยของนงนุช พันธุมจินดา (2549)และ 
สุรเชษฐ พิทยาพิบูลพงศ์(2546)  
 

 

7. ข้อเสนอแนะ 
 

1. จากผลการวิจัยพบว่าในปัจจุบันผู้ปกครองส่วนมากยอมรับยอมรับแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ในฐานะ
เครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ และนันทนาการส าหรับเด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ซ่ึงงานวิจัยนี้สามารถน าไปต่อ
ยอดเพื่อน าไปพัฒนาเครื่องมือสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กช้ันประถมได้ในล าดับต่อไป 

2. หน่วยงานต่างๆในภาครัฐและเอกชนสามารถน าตัวแปรทัศนคติที่ดีต่อการใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์        
การรับรู้ถึงประโยชน์จากการให้เด็กใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ และความง่ายในการใช้งานจากการให้เด็กช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นปัจจัยส าคัญในการประชาสัมพันธ์ หรือถ่ายทอดข่าวสารใน
เชิงความรู้ เพื่อให้ผู้ปกครองยอมรับหรือไม่ยอมรับในการให้เด็กช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ 

3. จากผลและการด าเนินการวิจัย สามารถเห็นได้ว่าส่ือสารสนเทศย่อมมีการพัฒนา และถูกน ามาใช้เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้และนันทนาการของเด็ก ผู้ปกครองนั้นเป็นบุคคลส าคัญในการดูแลเด็กและเลือกส่ือการเรียน
การสอนต่างๆให้เหมาะสมกับเด็ก 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์การน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พื้นฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา งานวิจัยนี้
เป็นการวิจัยแบบกรณีศึกษาโดยศึกษาเชิงคุณภาพจากพหุกรณีศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับดีขึ้นไป
จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการศึกษา เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวิเคราะห์เอกสารของโรงเรียน แบบ
สัมภาษณ์ผู้บริหารและครูกลุ่มเป้าหมาย แบบสังเกตบริบทของโรงเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
การวิเคราะห์แบบอุปนัย และการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล น าเสนอข้อมูลในลักษณะของการอุปนัย
แบบพรรณนา และพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนมีการประชุมครูในแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้สารสนเทศเกี่ยวกับผลการทดสอบ และท าการวิ เคราะห์ลักษณะและรูปแบบของ
ข้อสอบตามตัวช้ีวัด เน้นการสอนกระบวนการคิดวิเคราะห์ 2) ด้านการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนให้ข้อมูลสารสนเทศ
แก่นักเรียนเกี่ยวกับผลการทดสอบ และใช้ประโยชน์จากผลการทดสอบในการแนะแนวทางการเรียนหรือ
การศึกษาต่อ การสร้างความตระหนัก ช้ีแจงให้เห็นถึงความส าคัญของการทดสอบ การให้แรงจูงใจ หรือการ
เสริมแรงนักเรียน การเตรียมความพร้อมส าหรับการทดสอบเพื่อเสริมความรู้ให้นักเรียน 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐาน  
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ABSTRACT 
 This research objective was to analyze strategies of using ordinary national educational testing results 
(O-NET) to develop students’ quality of schools in office of the higher education commission. This research 
was a case study research with qualitative study from multi-cases of 3 schools which obtained O-NET results at 
good level; Patumwan Demonstration School of Srinakharinwirot University, Srinakharinwirot University 
Prasarnmit Demonstration School, and, Kasetsart University Laboratory School Center For Educational 
Research and Development. The research instruments were document analysis form, interview form, and, 
observation form. The data were analyzed by using content analysis, inductive analysis, comparative data 
analysis, and were presented by using analytic descriptive. The research findings were 1) administrative 
management; there was a teachers meeting in each subject to distribute O-NET results information. There was 
an analysis of item characteristics and patterns. The learning and teaching emphasized an analytic thinking 
process, 2) learners development; there was a distribution of O-NET results information to students and used it 
to guide the study in the future. There were the enhancement of students’ awareness, motivation, reinforcement 
and, also, the preparation of students’ readiness for testing. 
 
KEYWORDS: Students’ quality development, ordinary national educational testing results (O-NET)  

 
บทน า 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 อยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ คือเพื่อพัฒนาผู้เรียน และเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โดยการวัดและประเมินผลทางการศึกษามีประโยชน์หลายประการโดยเฉพาะ
ทางด้านการบริหาร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการทดสอบและการตัดเกรด ด้านการแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา (M.David Miller, Robert L. Linn and Norman E. Gronlund,2009; Norman E. Gronlund and C. 
Keith Waugh,2009; Cecil R. Reynolds, Ronald B. Livingston, Victor Willson,2009) และหากพิจารณาถึง
นโยบายระดับประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้น พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้ให้
ความส าคัญและระบุถึงการวัดและประเมินผู้เรียนแบ่งออกเป็นระดับ ตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับช้ันเรียน และท า
การประเมินในองค์ประกอบที่แตกต่างกัน และเป็นข้อก าหนดและข้อบังคับที่สถานศึกษาต้องปฏิบัติตามเพื่อเป็น
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพและสอดคล้องกับนโยบายและความมุ่งหมายของชาติ 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test :  O-NET) เป็น
การทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 จ านวน 67 มาตรฐานการเรียนรู้ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการ
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ทดสอบเพื่อ 1) ทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 2) เพื่อน าผลไปใช้เป็น
องค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 3) เพื่อน า
ผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน 4) เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชาติ เพื่อน าไปสู่การประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษา การเรียนการ
สอน และน าผลไปใช้ในการตัดสินใจทางการศึกษา ทั้งในระดับย่อย ๆ ในแต่ละระดับ เช่น ระดับช้ันเรียน ระดับ
โรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัดและระดับภาพรวมของชาติ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา 2554 นั้น พบว่า มีมาตรฐานที่ควร
ปรับปรุงเร่งด่วนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส านักทดสอบ
ทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555) ซ่ึงท าให้เห็นว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียนทั้งระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 นั้นมีหลาย
มาตรฐานและเกือบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วน จึงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานทางการศึกษา
ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับกระทรวง เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษารวมไปถึงหน่วยย่อย ๆ ในช้ันเรียนที่ควร
ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ดังกล่าวในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการบริหารวิชาการ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างแท้จริง 
 จากการศึกษางานวิจัยนั้น พบว่ามีโครงการวิจัยเกี่ยวกับการน าผลการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับชาติ
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2553) ได้แก่ 1) การพัฒนาดัชนีช้ีวัดสัมฤทธิผลทางวิชาการของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) 
สถานศึกษาที่มีพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีเด่นปีการศึกษา 2552 และ 3) การศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของเอื้อมพร      
หลินเจริญ สิริศักดิ์ อาจวิชัย และภีรภา จันทร์อินทร์ (2552) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุที่ท าให้คะแนน
การทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่ า มีเพียงงานวิจัยบางเรื่องที่ศึกษา
ในลักษณะของกรณีศึกษา ดังเช่นงานวิจัยของสุรชัย ไวยวรรณจิตร (2552) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาสาเหตุที่
ท าให้คะแนน O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่ า: กรณีศึกษาโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา นอกจากนั้นเป็น
งานวิจัยที่ท าการศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบของแต่ละรายวิชาในแต่ละระดับช้ันอีกจ านวนหลายเรื่อง จาก
งานวิจัยที่กล่าวในข้างต้นนี้แสดงให้เห็นถึงการได้ข้อค้นพบเชิงสาเหตุของปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ต่ ากว่า
เกณฑ์ แตอ่งค์ความรู้ที่ยังขาดอยู่และยังไม่แพร่หลายคือเรื่องของแนวคิด เทคนิค วิธีการและหลักการในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นฐานในการพัฒนาผู้เรียน ด้วยเหตุ
นี้ผู้วิจัยจึงศึกษาการน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนที่มีผลคะแนนสอบที่ดีในลักษณะการศึกษาเชิงลึกจากพหุกรณีศึกษาโรงเรียนจากโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 โรงเรียนที่มีผลการทดสอบอยู่ในระดับดี ซ่ึงมีการบริหารจัดการภายใต้
คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ เพื่อเป็นต้นแบบและแนวทางแก่โรงเรียนทั่วไปที่มีปัจจัยและบริบทที่ใกล้เคียงกัน
น าไปสู่ปฏิบัติทั้งทางการบริหารจัดการเชิงวิชาการ และการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานของประเทศ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์การน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐานไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

วิธีการด าเนินวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบกรณีศึกษาโดยวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพจากพหุกรณีศึกษาที่มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาในระดับดีขึ้นไปของโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยการคัดเลือก
กรณีศึกษาแบบเจาะจง (purposive sampling) จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร-
วิโรฒ ปทุมวัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา การวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่หนึ่ง เป็นการศึกษาก่อนลงภาคสนาม ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาก่อนลงภาคสนามเพื่อก าหนดกรอบ
ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลได้อย่างชัดเจน และสามารถเลือกกรณีศึกษาที่เหมาะสม โดยศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการศึกษา การน าผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อน ามาก าหนดกรอบในการสังเกตและแนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์  และสร้าง
เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นคือตัวผู้วิจัยและแบบวิเคราะห์เอกสารของโรงเรียน 
แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูกลุ่มเป้าหมาย แบบสังเกตบริบทของโรงเรียน  โดยผ่านความเห็นชอบและ
ตรวจสอบความเหมาะสมด้านเนื้อหาสาระจากผู้เช่ียวชาญ   

ระยะที่สอง การศึกษาภาคสนามโดยผู้วิจัยได้ก าหนดแผนในการศึกษาภาคสนาม ระยะเวลาด าเนินการ
ศึกษา และแผนการเข้าถึงข้อมูลเพื่อให้การลงภาคสนามเกิดประสิทธิภาพ และได้ข้อมูลเกี่ยวกับกลยุทธ์การน าผล
การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยผู้วิจัยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลที่
หลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนครอบคลุม และเพื่อตอบปัญหาวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ได้แก่ 
การวิเคราะห์เอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ทั้งอย่างเป็นทางการและ
อย่างไม่เป็นทางการ โดยเก็บข้อมูลกับผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ครูแนะแนว ครูผู้สอนประข าวิชา 
และบุคคลที่เกี่ยวข้องในช่วงเดือนธันวาคม 2555-มกราคม 2556  

ระยะที่สาม การจัดกระท าข้อมูล ได้แก่ การลดทอนข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ
น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาเขียนรายงานการวิจัย โดยการวิเคราะห์เนื้อหาเน้นเนื้อหาที่อิงจากกรอบแนวคิด
การวิจัย การวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุปใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัยรวมถึงการจ าแนกชนิดและการเปรียบเทียบ
ข้อมูลและน าเสนอรายงานการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
 

สรุปผลการวิจัย 

กลยุทธ์การน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ
และด้านการพัฒนาผู้เรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) ด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนมีการประชุมครูในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เพื่อให้สารสนเทศเกี่ยวกับผลการทดสอบ และท าการวิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบของข้อสอบ



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 
 

188 

ตามตัวช้ีวัด นอกจากนี้โรงเรียนในสังกัดนี้ได้เน้นการสอนที่เน้นกระบวนการคิดโดยเฉพาะกระบวนการคิด
วิเคราะห์เป็นส าคัญ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และน าไปใช้ในการเรียนรวมถึงการ
ทดสอบได้ และในบางโรงเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ เช่น โรงเรียนในเครือ หรือการเชิญ
อาจารย์พิเศษเพื่อทบทวนบทเรียนให้กับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมส าหรับการทดสอบ และ 2) ด้านการ
พัฒนาผู้เรียน โรงเรียนให้ข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียนเกี่ยวกับผลการทดสอบ และใช้ประโยชน์จากผลการ
ทดสอบในการแนะแนวทางการเรียนหรือการศึกษาต่อ นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้สร้างความตระหนัก ช้ีแจงให้
เห็นถึงความส าคัญของการทดสอบ การให้แรงจูงใจ หรือการเสริมแรงนักเรียน และโรงเรียนส่วนใหญ่ได้เตรียม
ความพร้อมส าหรับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน โดยมีการจัดชั่วโมงทบทวนประจ าสัปดาห์ตลอดปีการศึกษา
หรือในภาคเรียนที่ 2 เพิ่มเสริมเติมเต็มความรู้ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น  

กลยุทธ์การน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแสดงดังตารางที่ 1 และภาพประกอบที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 กลยุทธ์การน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โรงเรียน กลยุทธ์การน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สาธิตมศวปทุมวัน 

1) การประชุมชี้แจงผลการทดสอบ O-NET ในส่วนของฝ่ายวิชาการและระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
2) การด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติม โดยสอดแทรกเนื้อหาของข้อสอบ O-NET ในชั้น
เรียน รวมถึงใช้วิธีการสอนแบบ E –Learning 
3) น าผล O-NET ใช้เป็นเงื่อนไขในการเลื่อนชั้นหรือการรับเข้าศึกษาต่อ  
4) สร้างความตระหนักในการสอบ O-NET แก่ผู้เรียน โดยชี้ให้นักเรียนเห็นความส าคัญของการ
สอบ O-NET ทั้งต่อตนเองและต่อโรงเรียน 
5) เพิ่มประสิทธิภาพการแนะแนวเพ่ือการพัฒนาตนเอง 

สาธิตมศวประสานมิตร 

1) จัดประชุมครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET 
2) จัดการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด เน้นการ
พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ 
3) การแลกเปลี่ยนครูในการติว O-NET กับโรงเรียนในเครือ 
4) ใช้เป็นเงื่อนไขในการเลือกแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 

สาธิตเกษตรฯ 
1) การชี้แจงและวางแผนการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2) การพัฒนาการจัดการสอนตามรูปแบบและแนวทางของโรงเรียน 
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ภาพประกอบที่ 1  กลยุทธ์การน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์กลยุทธ์การน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐานไปใช้
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั้นพบว่าเป็นไปตามสมมติฐานช่ัวคราวจากการอ้างอิงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยมีประเด็นการอภิปราย ดังนี ้

กลยุทธ์ด้านที่หนึ่ง : การบริหารจัดการ  
1. จากผลการวิจัย พบว่า โรงเรียนท าการประชุมช้ีแจง ให้ข้อมูลสารสนเทศและรายงานผลการทดสอบ

แก่ครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้ทราบผลการศึกษาในภาพรวมและรายกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมถึงราย
ตัวช้ีวัด ซ่ึงสอดคล้องกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) (มปป.) ที่ได้น าเสนอการน า
คะแนน O-NET ไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยผู้บรหิารต้องพจิารณาค่าสถิติในทุกกลุ่ม
สาระวิชาและแยกย่อยรายมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อน ามาปรบัปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนให้ดี
ยิ่งขึ้น ผลการวิจัยสอดคล้องกับธนัยา เฉลิมวรบุตร (2553) ที่ได้ท าการวิจัยและพบว่าปัจจัยสนับสนนุใหเ้กิด
กระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ วิสัยทัศน์ของผูบ้ริหาร ความร่วมมือของครู  

2. การวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ตามตัวช้ีวัดของหลักสูตรฯเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของข้อสอบ แนวโน้ม 
และทิศทางของการออกข้อสอบในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับส านักทดสอบทางการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พื้นฐาน (มปป.) ที่ไดเ้สนอแนวทางการยกระดับผลการทดสอบ O-NET โดยให้
มีการวิเคราะห์ผลคะแนนย้อนหลัง 3 ปี เพื่อศึกษาจุดแข็ง จดุควรพฒันาเร่งด่วน โดยเฉพาะมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดตาม
หลักสูตรที่นักเรียนยังมีความรูค้วามเข้าใจน้อยหรือน้อยมาก มาวางแผนปรบัปรงุแก้ไขต่อไป 

3. การจัดการเรียนรู้ตามตัวช้ีวัด จากผลการวิจัย พบว่า โรงเรียนเนน้เรื่องของการส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะหเ์ปน็พิเศษ เพื่อเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ ซ่ึงสอดคล้องกับส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขัน้พื้นฐาน (มปป.) ได้เสนอแนวทางการยกระดับผลการทดสอบ O-NET โดยการปรับวิธีการ

กลยุทธ์การน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดสกอ. 

ด้านการบริหารจัดการ 

การประชุมให้สารสนเทศแก่ครูผู้สอน 

การวิเคราะห์ลักษณะและรูปแบบข้อสอบ 

การจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด
วิเคราะห์ 

ด้านการพัฒนาผู้เรียน 

การให้ข้อมูลสารสนเทศแก่นักเรียน 

การแนะแนวทางการเรียนและการศึกษาต่อ 

การสร้างความตระหนัก แรงจงูใจ เสรมิแรง 

การทบทวนเตรียมความพร้อมในการสอบ การแลกเปลี่ยนครูในเครือโรงเรียนในการ
สอนเสริมทบทวนความรู้ 
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จัดการเรียนรูข้องครู มุ่งเน้นให้ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดมาตรฐาน/ตวัช้ีวัดตามหลักสูตร รวมถึงการสร้าง
ความคุ้นเคยการท าข้อสอบรูปแบบที่เน้นการคดิวิเคราะห์ขัน้สูง และสอดคล้องกับผลการวิจัยของภาวิณี ทุ่งไธสง 
(2551) ที่พบว่า ตัวแปรปัจจัยส าคญัด้านการคิดส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ในระดบัสูง ตัวแปรส าคัญที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียนคณิตศาสตร์ ได้แก่ ปัจจัยด้านการคิด
แบบวิทยาศาสตร์ การคดิแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดตดัสินใจ 
เชาวน์ปัญญา และจิตพิสัย  
 กลยุทธ์ด้านที่สอง : การพัฒนานกัเรียน  

การสร้างความตระหนักแก่นักเรียนโรงเรียนได้เน้นย้ าใหน้ักเรียนท าข้อสอบอย่างเต็มที่ตามศักยภาพ ท า
ให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจ และเปน็แรงกระตุ้นผลักดนัให้กับนักเรียนในการทดสอบอย่างเต็มที ่สอดคล้องกับส านัก
ทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้พื้นฐาน (มปป.) ที่ได้เสนอแนวทางการยกระดับผลการ
ทดสอบ O-NET โดยให้มีการสร้างความเข้าใจใหผู้้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของประโยชน์ในการทดสอบให้
เป็นไปตามศักยภาพที่เป็นจริง และสอดคล้องกับมนิตรา สิงหนาค (2552) ได้ท าการวิจัยพบว่าตัวแปรส่งผ่านที่มี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบด้วยตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง ได้แก่ แรงจูงใจในการเรียน เจตคติทางการ
เรียน และการเหน็คุณค่าในตนเอง  

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
1. โรงเรียนควรมีการประชุมช้ีแจง ให้ข้อมูลสารสนเทศและรายงานผลการทดสอบแกค่รูในแต่ละกลุ่ม

สาระการเรียนรู้เพื่อใหท้ราบผลการศึกษาในภาพรวมและรายกลุ่มสาระการเรียนรู้รวมถึงรายตัวช้ีวัดและวิเคราะห์
ผลคะแนน O-NET เพื่อศึกษาจุดแข็ง จดุควรพัฒนาเร่งด่วน วางแผนปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ 
การปรับปรงุและพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอน รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับผล
การทดสอบอาจเป็นในรปูแบบของโครงการส่งเสริมหรือยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. โรงเรียนควรช้ีแจงใหข้้อมูลสารสนเทศและรายงานผลการทดสอบแก่นักเรียน รวมถึงการแนะแนว
ทางการเรียนหรือการศึกษาต่อเพื่อให้นักเรียนได้เห็นและค้นพบศกัยภาพของตน และเปน็ข้อมูลย้อยกลับให้แก่
นักเรียนในการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมในการเรียนและการศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้นไปรวมถึงการสร้าง
ความเข้าใจใหผู้้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของประโยชน์ในการทดสอบให้เป็นไปตามศักยภาพทีเ่ป็นจริง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เช่น เขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มโรงเรียน ควรด าเนินการวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับ

การน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐานไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบนฐานของกลยุทธ์
จากงานวิจัยนี้สู่การน าไปปฏิบัตอิย่างเป็นรปูธรรม เปน็หลักและแนวทางเดียวกัน แต่อาจยืดหยุ่นตามศักยภาพและ
ความพร้อมของแต่ละโรงเรียน 

2. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการน าเสนอกลยุทธ์การน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขัน้พื้นฐานไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากพหุกรณีศึกษาเปน็โรงเรียนที่มผีลการทดสอบในระดับที่ดี การวิจยัต่อยอดควร
เป็นไปในลักษณะการศึกษาผลการน าผลกลยุทธ์ไปใช้กับกลุ่มโรงเรียนที่มีผลการทดสอบในระดบัปานกลางและ
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ผลการทดสอบในระดบัน้อย เพื่อศึกษาความส าเร็จ ความเป็นไปได้ หรือปจัจัยแทรกซ้อนและสภาพปัญหา
อุปสรรคจากการใช้กลยุทธ์ดังกล่าวเพื่อปรับให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อไป 
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การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อ                      
การเรียนการสอนวิชาการบัญชีการเงินของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

The Expectation and Satisfaction of undergraduate students. On the teaching of 
Financial Accounting for Sripatum University 

 
รมิดา คงเขตวณิช 

อาจารย์ท่ีปรึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์  คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
E-mail : Lamida.ko@spu.ac.th 

 

บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความคาดหวังและความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนรายวิชา
การบัญชีการเงินของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการบัญชีการเงิน ปีการศึกษา 2/2555 จ านวน 227 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการวิจัย ผลของงานวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ซ่ึงเป็น
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาช้ันปีที่ 1 มากที่สุด และเป็นนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทาน
มากที่สุด นักศึกษามีความคาดหวังต่อการเรียนการสอนรายวิชาการบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุมในภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก  โดยนักศึกษามีความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนด้านการด าเนินการสอนของ
อาจารย์ (เทคนิคการสอน/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมานักศึกษามีความคาดหวังด้าน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนการสอน และส่ิงที่คาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้านคุณภาพการเรียนการสอน 
เนื้อหาวิชา ด้านส่ือและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนในสัดส่วนที่เท่ากัน  นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียน
การสอนรายวิชาการบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยนักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนการสอนด้านการด าเนินการสอนของอาจารย์ (เทคนิคการสอน/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้) อยู่
ในระดับมากที่สุด รองลงมานักศึกษามีความพึงพอใจด้านส่ือและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านคุณภาพการ
เรียนการสอน และเนื้อหาวิชา ส่ิงที่นักศึกษาพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ด้านประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนการสอน 
เมื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีสาขาต่างกัน มีความคิดเห็นและความคาดหวังต่อการ
เรียนการสอนวิชาบัญชีการเงินไม่แตกต่างกัน และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิชาบัญชีการเงิน
ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ ความคาดหวัง บัญชีการเงิน การเรียนการสอน 
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ABTRACT 
  The objective of the study were to examine the quality and the learning result involvement, the 
expectation and the satisfaction to the instruction of Financial Accounting of bachelor’s degree students, 
Sripatum University. A sample was selected from 227 students who enrolled in Financial Accounting, second 
semester, academic year 2012 and the questionnaires were used to be the research tool. The findings indicated 
that there were more male respondents than female that mostly studying in the 1st year and generally studying in 
Logistics and Supply Chain Management major. The students expect to the instruction of Financial Accounting, 
Sripatum University overall in high level, mostly was in the instructor’s operation: teaching techniques and 
learning activities, secondary the student expect in the advantage from the instruction and the equally lowest 
expectation were 2 topics : 1)instructional quality and subject description 2)teaching aid. The students satisfy 
with the instruction of Financial Accounting, Sripatum University overall in high level. Mostly was in the 
instructor’s operation: teaching techniques and learning activities, secondary the student satisfy with : 1) 
instructional quality and subject description 2) teaching aid. And the lowest satisfaction was the advantage from 
the instruction. From the statistical hypothesis testing was found that the bachelor’s degree students who were 
different major but had the same opinions and expectation to the instruction of Financial Accounting. And the 
satisfaction with Financial Accounting, Sripatum University was statistically significant difference at 0.05 level.  
 
KEYWORD: satisfaction Expectation Financial Accounting Instruction 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ความส าคัญของการบัญชีการเงิน คือเป็นแหล่งข้อมูลของธุรกิจที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปของ
ธุรกิจ ข้อมูลทางการบัญชีการเงิน จึงมีความส าคัญและประโยชน์หลายประการ อาทิเช่น ช่วยให้เจ้าของกิจการ
สามารถควบคุมรักษาสินทรัพย์ของกิจการได้ ช่วยให้ทราบผลการด าเนินงานของกิจการ ในรอบระยะเวลาใดเวลา
หนึ่งว่า       ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา กิจการมีก าไรหรือขาดทุนเป็นจ านวนเท่าใด ช่วยให้ทราบฐานะการเงินของ
กิจการ ณ วันใดวันหนึ่งว่า กิจการมีสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน ซ่ึงเป็นส่วนของเจ้าของกิจการเป็นจ านวนเท่าใด 
การท าบัญชีการเงินเป็นการรวบรวมสถิติอย่างหนึ่งที่ช่วยในการบริหารงาน และให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการ
วางแผนการด าเนินงาน และควบคุมกิจการให้ประสบผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย เพื่อบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้น
ตามล าดับก่อนหลัง และจ าแนกตามประเภทของรายการค้า เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการท าบัญชี
การเงินของกิจการต่าง ๆ  
 เนื่องจากวิชาการบัญชีการเงิน เป็นวิชาพื้นฐานที่ส าคัญวิชาหนึ่งของหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชีและ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นต้น  ดังนั้น วิชาการ
บัญชีการเงิน จึงถูกก าหนดไว้ในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ท าให้มีนักศึกษาที่ท าการศึกษาเป็นจ านวนมากแต่ยังไม่
มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนวิชาการบัญชีการเงิน จึงไม่สามารถทราบถึงความ
ต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน เพื่อให้สถาบันผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อออกไปรับใช้สังคมต่อไป 
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 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาผลการเรียนรู้และความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ               
ปริญญาตรี ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาการบัญชีการเงิน ของมหาวิทยาลัย ศรีปทุม ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้                      
จะเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร คณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไปพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนวิชาการ
บัญชีการเงิน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งเพื่อให้ได้บัณฑิตที่
มีคุณภาพต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการบัญชีการเงิน 

ของนักศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
2. เพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการบัญชีการเงิน ของนักศึกษาที่

สังกัดสาขาวิชาแตกต่างกัน 
3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการบัญชีการเงิน ของนักศึกษา

สังกัดสาขาวิชาแตกต่างกัน 
 

สมมติฐาน 
1. ความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการบัญชีการเงิน ของนักศึกษาที่สังกัดสาขาวิชา

ต่างกัน มีค่าแตกต่างกัน 
2. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการบัญชีการเงิน ของนักศึกษาที่สังกัดสาขาวิชา

ต่างกัน มีค่าแตกต่างกัน 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.  ผลการวิจัยท าให้ทราบถึงความคิดเห็นและความคาดหวังในด้านต่าง ๆ รวมทั้งระดับความพึงพอใจที่

มีต่อวิชาการบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
2.  ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาและปรับปรุง

แก้ไขหลักสูตรของวิชาการบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อนักศึกษา
ต่อไป 

 

กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
 ทฤษฎีความคาดหวัง หมายถึง การที่บุคคลหนึ่ง จะทุ่มเทในกายท าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ขึ้นอยู่กับการประเมินว่า
ตนเองจะท าได้หรือไม่ได้ ผลที่ได้รับจะเป็นอะไรและคุ้มค่าหรือไม่กับการทุ่มเทไป ซ่ึงจะต้องมีแรงจูงใจที่เกิดจาก           
ตัวบุคคลเอง โดยเกิดจากความคิดของตัวบุคคลที่จะตั้งความคาดหวังในส่ิงที่กระท านั้น ๆ และความคาดหวังนั้น                  
จะเป็นไปตามค่านิยมของตนเอง เพื่อจะท าให้บุคคลพยายามที่จะท าส่ิงนั้นให้ได้ ซ่ึงแนวทางที่จะสร้างแรงจูงใจให้
บุคคลพยายามท าส่ิงนั้น คือการสร้างความคาดหวัง การให้บุคคลตระหนักในค่านิยมต่องาน การให้บุคคลใช้ความ
พยายามในการเสริมสร้างความสามารถในการท างาน และการช่วยให้บุคคลเข้าใจบทบาทของตนเองในงานนั้นๆ 
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แต่ก็ต้องอาศัยทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ ทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีความพึงพอใจ ประกอบกัน เพื่อให้ทราบ
ถึงปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้เกิดความคาดหวังของบุคคลนั้นๆ 
 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีปทุม กลุ่มรายวิชาที่เป็นพื้นฐานเฉพาะด้าน
ซ่ึงนักศึกษาต้องไปเรียนในคณะอื่น เช่น วิชาการบัญชีเงิน (Financial Accounting) จัดสอนโดยคณาจารย์คณะ
บัญชี ซ่ึงได้ก าหนดให้นักศึกษาคณะอื่นๆ ศึกษาถึงหลักและวิธีการโดยละเอียดเกี่ยวกับหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป และประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี  แม่บทการบัญชี และมาตรฐานการบัญชี การวิเคราะห์รายการทางธุรกิจ
ที่มีผลต่อสมการบัญชีและวงจรบัญชีธุรกิจการบริการและธุรกิจซ้ือขายสินค้า  รายการต่างๆ ที่มีอยู่ในงบการเงิน 
เพื่อสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้น 
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ชวนีย์ พงศาพิชณ์, นพคุณ สุขสถาน, วิมล เหมือนคิด และ สุนทรี ศักดิ์ศรี. (2550) 
ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ : กรณีศึกษามนุษย์สัมพันธ์ สรุปได้ดังนี้  
  1. ลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษา พบว่านักศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 61.6 ศึกษาใน
หลักสูตร 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 75.7 เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 54.7 เป็นนักศึกษาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศคิดเป็นร้อนละ 10.7 ศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์คิดเป็นร้อยละ 36.8 และส่วนใหญ่เป็น
นักศึกษาที่ก าลังศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คิดเป็นร้อยละ 84.7 ส่วนประเภท
กิจกรรมบูรณาการที่นักศึกษาเลือกท ามากที่สุด ได้แก่กิจกรรมบูรณาการประเภทบ าเพ็ญประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 64.5 
 2. จากการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ พบว่า 
นักศึกษามีการพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับสูง แล้วมีความพึงพอใจด้านผู้สอน ด้านกระบวนการเรียนการสอน 
ด้านการวัดประเมินผล ด้านสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ และด้านรูปแบบกิจกรรมบูรณาการอยู่ในระดับสูงทุก
ด้าน 
 3. จากการเปรียบเทียบลักษณะบุคคลกับความพึงพอใจของนักศึกษา สรุปได้ว่านักศึกษาที่ศึกษาใน
ภาควิชาแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน แบบบูรณาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .01 และนักศึกษาที่ศึกษาในคณะแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคดิงานวิจัย 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

- เพศ 

- ช้ันปีที่ก าลังศึกษา
อยู ่

- คณะ/ สาขาวิชา 

ความคาดหวังและความพึงพอใจ 
ที่มีต่อการเรียนการสอนรายวิชาบัญชีการเงนิ 

1. ด้านคุณภาพการเรียนการสอน เนือ้หาวิชา 
2. ด้านการด าเนินการสอนของอาจารย์ (เทคนคิ

การสอน/ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้) 
3. ด้านส่ือและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
4. ด้านประโยชนท์ี่ได้รบัจากการเรียนการสอน 
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ขอบเขตงานวิจัย 
 ประชากร คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาการบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุมในปีการศึกษา 

2/2555 และกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาการบัญชีการเงิน ปีการศึกษา 2/2555 กลุ่มที่ 3, กลุ่ม
ที่ 5 และ กลุ่มที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม จ านวน 227 คน 

 

การรวบรวมข้อมูล 
ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดยผู้วิจัยซ่ึงเป็น

อาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยจากแบบสอบถามด้วยวิธีแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างใน              
ช้ันเรียน การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามโดยจะก าหนดวิธีการและเงื่อนไขในการตอบค าถามลงในแบบสอบถาม 
และท าการช้ีแจงด้วยวาจา เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในแบบสอบถามที่ตรงกัน เพื่อให้การตอบแบบสอบถาม
เป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน และน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามท้ังหมด 2 ตอน 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เพศ ช้ันปีที่ศึกษา และคณะสาขาวิชา 
 ตอนที่ 2 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 

- ด้านการด าเนินการสอนของอาจารย์ (เทคนิคการสอน/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้)  
- ด้านส่ือและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
- ด้านคุณภาพการเรียนการสอนและเนื้อหาวิชา  
- ด้านประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนการสอน 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และการ

วิเคราะห์เพื่อตอบค าถามการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณา (Description Statistics) ส าหรับวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของนักศึกษา โดยแสดงการวัดในรูปค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติเชิง
อนุมาน (Inference Statistics) กระบวนการทดสอบว่าความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลหนึ่งๆ จะมีผลท าให้
ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเรียนต่างกันหรือไม่ และใช้วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย 
ได้แก่ สถิติทดสอบที (T-Test) และสถิติทดสอบเอฟ F-test (ANOVA) โดยการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 

 
ผลการศึกษา 

นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ซ่ึงเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาช้ันปีที่ 1 มาก
ที่สุด และเป็นนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานมากที่สุด นักศึกษามีความคาดหวัง
ต่อการเรียนการสอนรายวิชาการบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยนักศึกษามี
ความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนด้านการด าเนินการสอนของอาจารย์ (เทคนิคการสอน/การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมานักศึกษามีความคาดหวังด้านประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนการ



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 

 

198 

สอน และส่ิงที่คาดหวังน้อยที่สุด คือ ด้านคุณภาพการเรียนการสอน เนื้อหาวิชา ด้านส่ือและวัสดุอุปกรณ์การเรียน
การสอนในสัดส่วนที่เท่ากัน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนรายวิชาการบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัย
ศรีปทุมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้านการด าเนินการ
สอนของอาจารย์ (เทคนิคการสอน/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมานักศึกษามีความพึง
พอใจด้านส่ือและวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านคุณภาพการเรียนการสอน และเนื้อหาวิชา ส่ิงที่นักศึกษาพึง
พอใจน้อยที่สุดคือด้านประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนการสอน 

 

อภิปรายผล 
  นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีสาขาต่างกัน มีความคิดเห็นและความคาดหวังต่อการเรียนการสอนวิชา
บัญชีการเงินไม่แตกต่างกันในภาพรวม สอดคล้องกับทฤษฎีความคาดหวัง ของ Vroom (ที่มา วินัย เพชรช่วย, 
2551) ให้ความหมายของความคาดหวัง ไว้ว่า การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะทุ่มเทในการท าส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ขึ้นอยู่กับ
การประเมินว่าตนเองท าได้หรือไม่ ผลที่ได้รับจะเป็นอะไรและคุ้มค่าหรือไม่กับการที่ทุ่มเทไป โดยต้องมีแรงจูงใจ
ที่เกิดจากตัวบุคคลเอง บุคคลแต่ละคนมีความคาดหวังที่ไม่แตกต่างกัน นั่นคือมีความคาดหวังในแต่ละเรื่อง  และ
ท าการทดสอบนักศึกษาที่อยู่สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและอุปทานมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาบัญชีการเงินแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เพราะนักศึกษาในบาง
สาขาวิชามีสภาพความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปจึงท าให้ความคิดเห็นต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สารภี 
จุลแก้ว (2552) ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีต่อการเรียนการสอนโปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่ต่างกันระหว่างนักศึกษา
สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 และงานวิจัยของ 
ชวนีย์ พงศาพิชณ์, นพคุณ สุขสถาน, วิมล เหมือนคิด และสุนทรี ศักดิ์ศรี. (2550) ได้ศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการ : กรณีศึกษามนุษย์สัมพันธ์ พบว่านักศึกษาที่ศึกษาในภาควิชา
แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน แบบบูรณาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 
0.01 และนักศึกษาที่ศึกษาในคณะแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบบูรณาการแตกต่ างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะนักศึกษาในบางสาขาวิชามีสภาพความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป 
ซ่ึง Feidmen อ้างถึงใน จ าลอง ดิษยวณิช (2544) ได้กล่าวไว้ว่า การส ารวจความคิดเห็นเป็นการศึกษาความรู้ของ
บุคคลกลุ่มคนที่มีต่อส่ิงหนึ่ง แต่ละคนจะแสดงความเชื่อ ความรู้สึกใดๆ ออกมาโดยการพูด การเขียน เป็นต้น 
  

ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 
1. นักศึกษามีความคาดหวังต่อการจัดการเรียนการสอนด้านการด าเนินการสอนของอาจารย์  (เทคนิค

การสอน/การจัดกิจกรรมการเรียนรู้) สูงมาก ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนควรมีการเตรียมความพร้อมเทคนิคการสอน 
และมีกิจกรรมในห้องเรียนเพิ่มขึ้น 

2. ด้านประโยชน์ที่จะได้รับจากกาเรียนการสอนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนควรมี
การจัดเนื้อหาในบทเรียนให้นักศึกษาเห็นถึงการน าเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1.  จากการศึกษาทราบถึงความคิดเห็นและความคาดหวังในด้านต่าง ๆ รวมทั้งระดับความพึงพอใจที่มี

ต่อวิชาการบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
2.  ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาปรับปรุง

แก้ไขหลักสูตรของวิชาการบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อนักศึกษา
ต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ศึกษาความก้าวหน้า      

ทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา
โปรแกรมซีเอ็นซี (3102-2002) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 เครื่องมือในการวิจัย
ประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียนการสอน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินเอกสารประกอบการเรียนของผู้เช่ียวชาญ แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เรียน แบบส่ังงาน และแบบฝึกหัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ช้ันปีที่ 1 จ านวน 28 คน ได้มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง ผลการทดลอง พบว่า เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 80.50/82.64 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนโดยใช้
เอกสารประกอบการเรียน คะแนนทีเฉลี่ยก่อนเรียน และหลังเรียน เท่ากับ 12.50/87.50 ค่าความแตกต่าง 19.52 คิด
เป็นร้อยละ 48.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 20 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อเอกสารประกอบการเรียนวิชา 
มีค่าเฉลี่ยรวม 4.12 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
 
ค าส าคัญ :  เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาโปรแกรมซีเอ็นซี (3102-2002) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

    ความพึงพอใจ 
 

ABSTRACT  
This research aims to study effectiveness in teaching, study learning progress of student and study 

learning satisfaction used teaching materials CNC program (3102-2002) Course of Diploma Curriculum 2546 
AD. The research employ: teaching Documentation, Pre- test and post-test examination, achievement 
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examination, documentation Readings for adviser evaluation form learning satisfaction form of students, work 
sheet and exercise. The research conducted 28 students who were studying in the first year of high vocational 
education in field of Production Technology in Automotive Industry Technical College and was selected by 
purposive sampling which used experimental research methodology. The result of research revealed that 
efficiency of teaching documentation were 80.50/82.64 percent which were higher than a predetermined 
threshold of 80/80. Learning achievement by used teaching documentation pre-test and post-test were average 
scores 12.50/87.50 which were different 19.52 percent that improved to be 48.50 percent. It was higher than the 
predetermined threshold of 20 percent and the students were satisfied with the teaching materials which have an 
average overall satisfaction 4.12 which was high level. 
 
KEYWORDS:  Teaching documentation, CNC programming course (3102-2002), Learning achievement,  

           Satisfaction. 
 

1. บทน า 
เพื่อให้คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกด้านให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน เทคโนโลยี

สมัยใหม่ และพร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555–
2559) ในขณะที่เครื่องจักรกล CNC (Computer Numerical Control) มีบทบาทที่ส าคัญต่อการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมไทยเป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นที่นิยมน ามาใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ (เทคโนโลยี CNC, 2544) หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้บรรจุรายวิชาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีซีเอ็นซี ได้แก่ 1. โปรแกรม 
ซีเอ็นซี (3102-2002) และ 2. งานเครื่องมือกล ซีเอ็นซี (3102-2003) 

ผู้วิจัยประสบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีซีเอ็นซี (3102-2002) ซ่ึงเป็นอุปสรรคที่
ผู้สอนในรายวิชาช่างอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ต้องประสบ ได้แก่ 1. แบบเรียน และเอกสารการเรียนการสอนมี
จ านวนน้อย และไม่เพียงพอ 2. เนื้อหาความรู้เอกสารประกอบการเรียนการสอนไม่ทันสมัย ไม่ครอบคลุม
หลักสูตรรายวิชา 3.ส่ือการเรียนการสอน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมจ าลองการท างานด้านซีเอ็นซียัง
ไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษา ในส่วนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ยังขาดแคลน และไม่ทันสมัย 4. ส่ือการเรียน    
การสอนมีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอน  และ 5. คู่มือ และเอกสารที่ใช้สอน
ส่วนมากเป็นหนังสือภาษาอังกฤษ นักศึกษามีความรู้สึกยากต่อการเรียน 

จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนให้ผู้ วิจัยเลือกที่จะสร้าง
เอกสารประกอบการเรียน วิชาเทคโนโลยี ซีเอ็นซี (3102-2002) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัด        
การเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
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2. กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหา และอุปสรรคในการเรียนการสอนของ สมชาย วงษ์คล้าย (2529) ไดท้ าการ
ส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา และความต้องการพัฒนาสมรรถภาพด้านการสอนของครูช่างอุตสาหกรรม     
ที่ท าการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา ทั่วประเทศ พบว่า ครูช่าง
อุตสาหกรรมมีปัญหาต่างๆ โดยส่วนรวมในระดับปานกลางทั้งหมวดวิชาทฤษฎีช่างและปฏิบัติงานช่าง คือ       
การเตรียมการสอน ปัญหาการใช้วัสดุในการสอน การก าหนดวัตถุประสงค์ของการสอน การเลือกวิธี และเทคนิค
การสอน การผลิต และการใช้ส่ือการสอน การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน และการส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักศึกษา พิสิฐ และธีรพล (2529) กล่าวไว้ว่าการเรียนการสอนวิชาเทคนิค มีปัญหาเกิดจาก 2 สาเหตุหลัก คือ 
คุณภาพของหลักสูตรที่ไม่มีการทดลองใช้ หรือประเมินผลที่ดี และถูกต้อง และการจัดการเรียนการสอนโดย
ส่วนมากแล้วครูผู้สอนจะใช้วิธีการสอนแบบบรรยาย ขาดอุปกรณ์ช่วยสอน โดยเฉพาะเนื้อหาวิชาภาคปฏิบัติที่
ต้องให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจริงๆ 
 แนวทางแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาช่างอุตสาหกรรม ปรากฏใน
งานวิจัยของ เชิดศักดิ์ และสมชาย (2547) ได้พัฒนาชุดการสอนวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2100-1003 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบ แบบสอบถาม ส าหรับผู้เช่ียวชาญ ด้านเนื้อหา และด้าน
เทคนิควิธีการ ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่พัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 81.75/80.83 สูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนด 80/80 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่ใช้ชุดการสอน สูงกว่าการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญ    
ที่ระดับ 0.05 และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก (   = 3.87, S.D. = 0.78) สรุป
ได้ว่า ชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ดี  สมศักดิ์  ภาณุสุวัฒน์ (2546) ได้สร้าง และ                 
หาประสิทธภิาพชุดการสอนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 3 (3104-2201) ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2540 สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง ชุดการสอนที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย คู่มือครู และส่ือการเรียนการสอน         
ซ่ึงคู่มือครูประกอบด้วย แผนการสอน ใบเนื้อหา แบบทดสอบท้ายบทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ส่ือการเรียนการสอน ประกอบด้วยชุดสาธิต แผ่นใส และการน าเสนอด้วย PowerPoint ผลการวิจัย
พบว่า ชุดการสอนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 3 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.84/80.75 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 
ชัยยศ ค ามี (2548) ได้สร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3 (5573102)               
ตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ใบเนื้อหา ใบทดสอบและส่ือการสอน 
ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่ใช้ชุดการสอนมีค่า 80.944/81.732 และผลการ
เปรียบเทียบพบว่า นักศึกษาที่ใช้ชุดการสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักศึกษากลุ่มที่เรียนโดยวิธีสอน
ปกติอย่างมีนัยส าคัญ 
 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
3.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนวิชาโปรแกรมซีเอ็นซี (3102-2002) 

 3.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
 3.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน 
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4. สมมติฐานของการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโปรแกรมซีเอ็นซี (3102-2002) หลังเรยีนสูงกว่าก่อนเรียน 

 

4. วิธีการด าเนินวิจัย 
 4.1 ขอบเขตของการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน  หลังเรียน แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง    การเรียน 
แบบประเมินเอกสารประกอบการเรียน แบบประเมินความสอดคล้องข้อสอบกับวัตถุประสงค์         แบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียน ใบส่ังงาน และแบบฝึกหัด กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง ช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  ที่
ลงทะเบียนวิชาโปรแกรมซีเอ็นซี (3102-2002) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน     28 คน ที่ได้มาด้วยการ
สุ่มแบบเจาะจง ด าเนินการทดลองในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 รวมเวลา 6 เดือน 
 4.2 การด าเนินงานวิจัย 
  4.2.1 ศึกษาและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยศึกษาปัจจัย หรือตัวแปร และขอบเขตของปัญหาอย่างละเอียด เพื่อการแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง จากนั้นท าการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวทางแก้ไขปัญหา จากนั้นด าเนินการสร้างเครื่องมือ 
ตรวจสอบความเหมาะสม และหาสัมประสิทธ์ิความสอดคล้องของแบบทดสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้โดย
ผู้เช่ียวชาญ 
  4.2.2 ด าเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการทดลอง 
  ผู้วิจัยด าเนินการทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวโดยการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (One-
Group Pretest-Posttest Design) ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538) โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
ต่างๆ ให้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 
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 1. ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียนทั้งรายวิชา T1 
 2. กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 เก็บคะแนนหน่วยที่ 1 (T1-1) 

3. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน โดยใช้เอกสารประกอบการสอน และส่ือ
การสอนหน่วยที่ 1 ที่สร้างขึ้น 

4. ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 โดยเก็บคะแนนผลการเรียนหลังเรียน
หน่วยที่ 1 (T2-1) ซ่ึงเป็นคะแนนระหว่างเรียนหน่วยที่ 1 (E1-1) ที่รวมคะแนนพฤติกรรมด้วย 
 5. ด าเนินการสอนหน่วยที่ 2 ถึง 11 โดยให้ด าเนินการตามข้อ 2 ถึง 4 

6. รวบรวมคะแนนผลการเรียนหลังเรียนทุกหน่วย E1 ซ่ึงเป็นคะแนนระหว่างเรียนทุกหน่วย 
(T2-1 ถึง T2-11) และ(E1-1 ถึง E1-11)  

7. ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบหลังเรียนจบรายวิชา เพื่อเก็บคะแนนหลังเรียน T2 ซ่ึงเป็น
คะแนนหลังเรียนทั้งรายวิชา E2 ที่รวมคะแนนพฤติกรรมด้วย 

8. ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 
 4.2.3 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน และเปรียบเทียบ ได้แก่ 

- เปรียบเทียบคะแนนระหว่างเรียน และหลังเรียน E1/E2 รายวิชาด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย และความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

- เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน และหลังเรียน T1/T2 รายวิชาด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย Z-
score T- score และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

- หาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนจบรายวิชา ด้วยสถิติ 
ค่าเฉลี่ย และ ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
 5.1 ผลการศึกษาประสิทธิภาพ E1/E2 เอกสารประกอบการเรียนวิชาโปรแกรมซีเอ็นซี (3102-2002) 
 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยร้อยละของคะแนนจากการทดสอบความรู้ระหว่างเรียน และหลังเรียน 

คะแนน ระหว่างเรียน หลังเรียน 
ร้อยละ 87.50 82.64 

  
จากตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน พบว่า มีประสิทธิภาพ 80.50/82.64 

สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 
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 5.2 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน T1/T2 ใช้เอกสารวิชาโปรแกรมซีเอ็นซี (3102-2002) 
 

ตาราง 2 เปรียบเทียบคะแนนทดสอบเฉลี่ยก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยการทดสอบค่า (T-test) 

การทดสอบ คะแนนเฉลี่ย คะแนนทีเฉลี่ย ความแตกต่างคะแนนทเีฉลี่ย ร้อยละ 
ทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 12.50 40.25 

19.52 48.50 
ทดสอบหลังเรียน (Post-Test) 87.50 59.76 

 
จากตาราง 2 ผลคะแนนสอบเฉลี่ยหลังเรียนเฉลี่ย 87.50 สูงกว่าผลคะแนนสอบเฉลี่ยก่อนเรียนเฉลี่ย 

12.50 มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 แสดงว่าผู้เรียนที่เรียนด้วยเอกสารที่สร้างขึ้นมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 48.50 
 

5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
 

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน 

ที ่ รายการประเมิน    S.D. ความเหมาะสม 
1 ความชัดเจนของวัตถปุระสงค์การสอนในเอกสาร

ประกอบการสอน 4.25 0.75 มาก 
2 เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย 4.43 0.69 มาก 
3 การน าเสนอเนื้อหามีล าดบัขัน้ตอนชัดเจน 4.11 0.63 มาก 
4 ปริมาณของเนื้อหาแต่ละหน่วยมคีวามเหมาะสม 4.14 0.59 มาก 
5 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4.14 0.76 มาก 
6 ขนาดตัวอักษรมคีวามชัดเจนและอ่านง่าย 4.00 0.77 มาก 
7 มีภาพประกอบชัดเจนและเข้าใจงา่ย 4.50 0.64 มากที่สุด 
8 ความประณีตสวยงาม 4.00 0.77 มาก 
9 รูปภาพมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาวิชา 4.50 0.64 มากที่สุด 
10 ค าถาม และค าตอบมคีวามชัดเจน 3.75 0.80 มาก 
11 จ านวนแบบทดสอบมีความเหมาะสม 3.82 0.77 มาก 
12 แบบฝึกหัด ใบงาน และแบบทดสอบมีค าส่ังชัดเจน 3.96 0.88 มาก 
13 มีความยากง่ายเหมาะสม 3.93 0.81 มาก 
14 เวลาในการท าใบงานมคีวามเหมาะสม 3.89 0.79 มาก 
15 แบบฝึกหัดและใบงานช่วยให้เข้าใจบทเรียน 3.89 0.79 มาก 
16 คุณภาพของเอกสารประกอบการสอนในภาพรวม 4.54 0.51 มากที่สุด 

 เฉลี่ยรวม 4.12 0.76 มาก 
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จากตาราง 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียน อยู่ในระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ยรวม 4.12 ซ่ึงคุณภาพของเอกสารประกอบการสอนในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.54 รายการประเมินที่ค่ามากสุด 
ได้แก่ มีภาพประกอบชัดเจนและเข้าใจง่าย รูปภาพมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาวิชา ค่าเฉลี่ย 4.50 เท่ากัน 
 

6. อภิปรายผล  
 เอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด สอดคล้องกับงานวิจัยของ
นราธิป มีศาสตร์ (2549) ได้สร้างชุดการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ และวิเคราะห์วงจร หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา พบว่า ชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด เช่นเดียวกับรณชัย วัฒนจ าเริญกิจ 
(2550) ได้สร้างชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น เรื่อง เครื่องเจียระไนลับคมตัด พบว่า ชุดการสอนที่สร้าง
ขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด แสดงว่าเอกสารประกอบการสอนวิชาโปรแกรมซีเอ็นซีที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพ สามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ร้อยละ 48.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวสันต์ ภู่รัสมี (2550) ที่สร้างชุดการสอนวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น เรื่องงานกัด พบว่า ผู้เรียน    
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของนราธิป มีศาสตร์ (2549) ได้สร้างชุดการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ และวิเคราะห์วงจร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545) สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มขึ้น 
61.06 แสดงว่าเอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้นส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ผู้เรียนมีความพึงพอใจการใช้เอกสารประกอบการเรียนอยู่ในระดับ มาก สอดคล้องกับ เชิดศักดิ์ และ
สมชาย (2547) ได้พัฒนาชุดการสอนวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รหัสวิชา 2100-1003 ที่พบว่า ผู้เรียนมีความ    
พึงพอใจต่อชุดการสอนที่พัฒนาขึ้นในระดับมาก แสดงว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน และการสอน

แบบปกติ 
7.2 ควรพัฒนา เนื้อหาการสอน ส่ือการสอน และแบบฝึกหัด ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์          

(E-Book) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้โดยสะดวก 
 

8. รายการอ้างอิง 
ชัยยศ ค ามี. 2548. “การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3 (5573102) ตาม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ.” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา ACT102 หลักการบัญชีขั้นต้น 2 มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างผู้ที่จบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทางการเรียนก่อนเรียน
และหลังเรียนของผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างจากนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซ่ึงลงทะเบียนเรียนวิชาหลักการบัญชี
ขั้นต้น 2 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 111 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) 
แผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ACT102 (2) แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน (3) การทดสอบย่อยในเนื้อหา
เรื่องการตีราคาสินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ และ กิจการอุตสาหกรรม 
โดยสถิติที่ใช้ได้แก ่จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกับนักศึกษาผู้ที่
จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่แตกต่างกัน หรือมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( x ) แล้วพบว่า นักศึกษาผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉลี่ยที่ 2.46 ซ่ึงสูงกว่านักศึกษาผู้ที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยที่ 
2.30 

2. พัฒนาการของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
กับนักศึกษาผู้ที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่แตกต่างกัน หรือมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
ระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( x ) แล้วพบว่า นักศึกษาผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
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วิชาชีพมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนเฉลี่ยที่ 2.81 ซ่ึงสูงกว่านักศึกษาผู้ที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเฉลี่ยที่ 2.48 อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่านักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มมีพัฒนาการทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 
 
ค าส าคัญ: หลักการบัญชีขั้นต้น 2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การศึกษาเปรียบเทียบ 

 

ABSTRACT 
 The objective of this research with the single group design was to comparison the learning 
achievement of students between graduated in the Vocational Certificate Level and High School Education 
Level in ACT102 Principles of Accounting 2 and studied in the development of learning outcome between two 
groups. The sample of this research were 111 students of Department of Accounting, Faculty of Accounting, 
Sripatum University who were studying in Principles of Accounting 2 course in the second semester of the 
academic year 2012. The research instruments use were : (1) The lession plan, (2) The Pretest, (3) The 
Formative test in details of Inventory, Property, Plant and Equipment, Liability and Owners’ equity, and 
Accounting of Manufacturing Firm. The statistics were frequency, percentage, means, standard deviatiom and 
the t-test. The results of this research were as follow : 

1. The learning achievement of students between graduated in the Vocational Certificate Level and 
High School Education Level were no significant difference at the 0.05. Furthermore, the finding of this study 
revealed that the means of learning achievement of students graduated in the Vocational Certificate Level at 
2.46 were higher than students graduated in High School Education Level at 2.30 

2. The development of learning achievement scores of students between graduated in the Vocational 
Certificate Level and High School Education Level were no significant difference at the 0.05. However, the 
learning achievement scores of both groups were more increased before study in the class.  
 

KEYWORDS: Principles of Accounting 2, Learning Achievement, Comparison. 
 
บทน า 
 การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ใน
สาขาวิชาต่างๆ ในระดับสูง โดยเฉพาะการประยุกต์ข้อมูลทางทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติ การน าเสนอข้อมูลที่
สร้างสรรค์ การเผยแพร่ความรู้ในส่ือต่างๆ การพัฒนาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ โดยกระบวนการพัฒนานั้นจะ
มุ่งเน้นให้บัณฑิตสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ติดต่อส่ือสารกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ตระหนักถึงความส าคัญใน
การเป็นองค์กรที่จะสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติงานด้านการบัญชี
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรและจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งใน
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รายวิชาและนอกรายวิชา โดยในปัจจุบันคณะได้จัดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตร 4 ปี ทั้งภาคปกติ และ ภาค
เสาร-์อาทิตย ์การรับสมัครนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อในหลักสูตร 4 ปี ภาคปกตินั้น คุณสมบัติของผู้สมัครที่มีสิทธ์ิ
เข้ามาศึกษาต่อได้จะต้องส าเร็จการศึกษาจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ซ่ึงการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพนั้นเป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มุ่งเน้นพัฒนา
ก าลังคนระดับฝีมือให้มีความช านาญเฉพาะด้าน  สามารถประกอบอาชีพได้ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ (ข้อมูลจากส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ณ วันที่ 7 
มีนาคม 2556) ทั้งนี้โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
สาขาวิชาพณิชยการ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 102 
หน่วยกิต โดยมุ่งเน้นการศึกษาในหมวดวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 64.71 เมื่อเทียบกับจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด 
ในขณะที่เรียนในหมวดวิชาสามัญเพียงร้อยละ 25.50 ซ่ึงในโครงสร้างหลักสูตรเป็นกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์จ านวน 4 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 3.92 
 ส าหรับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) เป็นหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงชั้นที่ 4 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ โดยก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
ภาษาต่างประเทศ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 8) ทั้งนี้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) ให้
จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียนวันละไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้
เกณฑ์ 40 ช่ัวโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต ซ่ึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไว้ทั้งส้ินรวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ช่ัวโมง โดย
ก าหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มรวมเวลาเรียนทั้งส้ิน 1,560 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 43.33 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด เมื่อพิจารณากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จะใช้เวลาเรียนทั้งส้ิน 240 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 15.38 ในขณะที่กลุ่ม
วิชาการงานอาชีพและเทคโนยี จะใช้เวลาเรียนทั้งส้ิน 120 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 7.69  
 รายวิชา ACT102 หลักการบัญชีขั้นต้น 2 เป็นรายวิชาพ้ืนฐานในกลุ่มวิชาแกนที่นักศึกษาผู้ที่จบการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องเรียนร่วมกัน  โดยรายละเอียดของเนื้อหาจะ
เน้นข้อมูลที่ เกี่ยวกับค าศัพท์เฉพาะทางวิชาชีพมากขึ้น และเนื้อหาบางบทเรียนเน้นการค านวณทางด้าน
คณิตศาสตร์ ซ่ึงนักศึกษาจะต้องสามารถวิเคราะห์ปัญหาโจทย์มาจ าแนกเป็นรายการได้ ทั้งนี้จากระดับคะแนนใน
ใบอนุมัติผลการสอบไล่ในปีการศึกษาที่ผ่านมา (ภาคการศึกษาที่ 1/2555) พบว่ามีนักศึกษาลงทะเบียนจ านวน 25 
คน ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสูงตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 28 นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับปานกลางตั้งแต่ร้อยละ 60 – 69 มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ในขณะที่มี
นักศึกษาจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 52 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับต่ า 
 จากประเด็นปัญหานักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจในรายวิชาหลักการบัญชี
ขั้นต้น 2 สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี จึงมีความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น โดยเริ่มต้นจากการศึกษาคุณสมบัติของนักศึกษาที่มาจากหลักสูตรที่แตกต่างกันและแผนการ
ศึกษาที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างผู้ที่จบ
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การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาในแต่ละกลุ่มต่อไป 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น 2 ภาคการศึกษาที่ 2/2555 

2. เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้ที่จบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบัญชีขั้นต้น 2 ของนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
2. นักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพมีพัฒนาการทางการเรียนหลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียน 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหลักการ

บัญชีขั้นต้น 2 ที่มีการเรียนร่วมกันระหว่างผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกับระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

2. สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาให้เหมาะสม 

 
กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

หลักการบัญชีขั้นต้น 2 เป็นบัญชีการเงิน (financial accounting) ที่เน้นทางด้านการบันทึกบัญชี 
กระบวนการผ่านบัญชี การจัดท างบการเงิน เพื่อแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ ข้อมูลทาง
บัญชีการเงินใช้ส าหรับบุคคลภายในและบุคคลภายนอก รวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (กชกร, 
2547: 3) โดยจะศึกษาเกี่ยวกับการบันทึกรายการในสมุดรายวันเฉพาะ ระบบใบส าคัญ ระบบเงินสดย่อย การบัญชี
เกี่ยวกับลูกหนี้ เงินลงทุน ตั๋วเงิน สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ และการบัญชีธุรกิจการผลิต ทั้งนี้เนื้อหาสาระที่ต้องเรียนค่อนข้างเน้นทางด้านการ
ค านวณทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับรายละเอียดของวิชาเน้นข้อมูลที่เกี่ยวกับค าศัพท์เฉพาะทางวิชาชีพมากขึ้น  

และนักศึกษาจะต้องสามารถแก้ปัญหาโจทย์ เปลี่ยนปัญหาโจทย์มาจ าแนกเป็นรายการได้และสามารถวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลได้ 

การสอนเป็นการบอกกล่าว ส่ัง อธิบาย ช้ีแจง หรือแสดงให้ดู การสอนเป็นการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ 
และเจตคติต่างๆ โดยที่ผู้สอนและผู้รับ หรือครูและศิษย์ มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันในกระบวนการเรียนรู้ โดยครู
เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ เป็นผู้จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นตามความคิดเห็นและความสามารถของตน ผู้ เรียนหรือศิษย์
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เป็นผู้รับการถ่ายทอด การสอนโดยครูนี้เกิดขึ้นได้ทุกแห่ง ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ (ทิศนา แขมมณี, 2550: 3) 
ทั้งนี้ John B. Carroll (1963) (อ้างถึงใน ธนา นนทพุทธ, 2554) มีความเห็นว่าการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับเวลาที่
ผู้เรียนได้รับในการเรียนรู้ คาร์รอลเช่ือว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ หากผู้เรียนได้รับ
เวลาที่จะเรียนรู้เรื่องนั้นๆ อย่างเพียงพอตามความต้องการของตน ซ่ึงความต้องการนั้นย่อมขึ้นกับลักษณะของ
ผู้เรียนและลักษณะของการสอน ผู้เรียนที่มีความถนัดสูงจะใช้เวลาน้อยกว่าผู้เรียนที่มีความถนัดต่ ากว่า การสอนที่
มีคุณภาพสูงจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เร็วกว่าการสอนที่มีคุณภาพต่ า ดังนั้นการจัดการการเรียนการสอน
ให้ประสบความส าเร็จนั้น ครูจ าเป็นจะต้องค านึงความถนัดทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ความสามารถของผู้เรียนใน
การเข้าใจ ความพยายามในการเรียน เวลาที่ใช้ในการเรียนและคุณภาพในการสอนของครู 
 อารีย์ วชิรวราการ (2542: 143) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการเรียน การ
สอน การฝึกฝน หรือประสบการณ์ต่างๆ ที่โรงเรียน ที่บ้าน และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ แต่คนส่วนมากเข้าใจว่า
ผลสัมฤทธ์ิเกิดขึ้นจากการเรียนการสอนภายในโรงเรียน และมองในแง่ความรู้ความสามารถทางสมองเท่านั้น 
ในทางที่จริงแล้ว ความรู้สึก ค่านิยม จริยธรรม ก็เป็นผลจากการฝึกสอนและอบรม ซ่ึงก็นับเป็นผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนด้วย ทั้งนี้ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นวิธีการวัดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพ
ทางสมองและสติปัญญาของนักเรียน ภายหลังจากที่ได้เรียนไปแล้วโดยใช้แบบทดสอบ นอกจากนี้กระบวนการ
แก้ปัญหาเป็นแนวทางในการด าเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนต่อเนื่องอย่างเป็นแบบแผน โดยใช้กระบวนการทาง
สมอง ทางปัญญาในการรวบรวมความรู้ ความเข้าใจในการสังเคราะห์โจทย์ปัญหา สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาตาม
ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล จนส าเร็จตามจุดประสงค์และเป้าหมาย ทั้งนี้ พัชรา อ่ าอิ่ม 
(2549: 9) ได้แสดงความเห็นว่าการคิดและการแก้ปัญหาเป็นส่วนส าคัญของการศึกษา การด าเนินชีวิตในปัจจุบัน
ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับปัญหา ดังนั้นการแก้ปัญหานอกจากมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้แล้วยังมีบทบาทส าคัญต่อชีวิต
ของเด็กในอนาคต เพราะการรู้จักคิดจะช่วยให้เด็กน าส่ิงที่ตนเรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ และยังช่วยให้ครูได้
คิดแก้ปัญหาของตนอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาในการเรียนการสอนอีกด้วย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและ
การทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา ACT102 หลักการบัญชีขั้นต้น 2 
ขั้นตอนการด าเนินงานการวิจัย ดังนี้ 
 ประชากรและตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาคณะบัญชีภาคปกติที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ACT102 
หลักการบัญชีขั้นต้น 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ซ่ึงประกอบด้วยนักศึกษาหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง 
จ านวน 1 กลุ่มเรียน และหลักสูตร 4 ปี จ านวน 2 กลุ่มเรียนที่มาเข้าเรียน จ านวนทั้งสิ้น 231 คน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) นั่นคือผู้วิจัยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างเฉพาะนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหลักสูตร 
4 ปี จาก 2 กลุ่มเรียน ซ่ึงมีจ านวนที่มาเข้าเรียนทั้งสิ้น 111 คน 
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 ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่ วุฒิการก่อนเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรและระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น2 
  

เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้และแผนการสอนรายวิชา ACT102 หลักการบัญชีขั้นต้น 2 ซ่ึงตามโครงสร้าง
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก าหนดให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 เรียน
รายวิชา ACT102 หลักการบัญชีขั้นต้น 2 ซ่ึงเป็นรายวิชาแกน ทั้งนี้นักศึกษาต้องเรียนผ่านวิชาบังคับก่อนใน
รายวิชา ACT101 หลักการบัญชขีั้นต้น 1 

2. แบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียน (Pretest) เป็นแบบทดสอบล่วงหน้าในเนื้อหาโดยรวม เพื่อวัด
ความรู้พื้นฐานและความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาก่อนการเรียนการสอน จ านวน 30 ข้อ โดยใช้เวลาทดสอบ
ประมาณ 25 – 30 นาที และจะน ากลับมาทดสอบวัดความรู้อีกครั้งภายหลังจากที่ได้เรียนเนื้อหาครบตามแผนการ
เรียนแล้ว โดยผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเรียนโดยรวมเสนอให้ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาการ
บัญชี จ านวน 4 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ทั้งนี้จากการพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ที่ค านวณได้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.75 ถึง 1.00 

3. แบบทดสอบย่อย (Formative Test) เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาเอง โดยมีการทดสอบ 
Posttest ในแต่ละเรื่อง รวมทั้งส้ิน 4 เรื่อง ในเนื้อหาเกี่ยวกับ 1) การตีราคาสินค้าคงเหลือ 2) ที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ 3) หนี้สินและส่วนของเจ้าของ และ 4) กิจการอุตสาหกรรม ทั้งนี้แบบทดสอบย่อยเป็นข้อสอบที่ผู้วิจัยได้
คัดเลือกมาจากคลังข้อสอบของผู้วิจัย ซ่ึงได้สร้างตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและเคยผ่านการน าเสนอให้
ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาการบัญชีจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอย่าง
เหมาะสมแล้ว 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนจากการทดสอบวัดความรู้โดยรวม 

2. เก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนจากการทดสอบย่อย  คะแนนจากสอบกลางภาคเรียน และคะแนนจากการ
สอบปลายภาคเรียน 

3. เก็บข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน และพัฒนาการทางการเรียนรู้จากระดับคะแนนการ
ทดสอบย่อย 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และการ

วิเคราะห์เพื่อตอบค าถามการวิจัย ซ่ึงการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ มีดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา  เป็นการวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาที่ใช้ในการศึกษา โดยแสดง
การวัดผลในรูปของค่ากลางได้แก่ จ านวน ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบย่อย คะแนนสอบกลางภาคเรียน และคะแนนสอบปลายภาคเรียน 

2. สถิติเชิงอนุมาน ใช้ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ได้แก่ 
2.1 สถิติทดสอบที (paired – sample t-test independent) ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างกลุ่มที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพกับจบมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2.2 การน าเสนอกราฟแสดงพัฒนาการของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ด้วยคะแนนทดสอบ

ย่อยแต่ละครั้ง 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ การศึกษาประเภทระดับการศึกษาที่จบ ซ่ึง
ประกอบด้วยนักศึกษาที่ผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 51.40 และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 48.60 รวมทั้งส้ิน 111 คน 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างผู้ที่จบการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างผู้ที่จบการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถแสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าความถ่ี 
และค่าร้อยละ ได้ ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

เกรด A 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 
8 
9 

 
7.2 
8.2 

เกรด B+ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 
5 
6 

 
4.5 
5.4 

เกรด B 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 
5 
5 

 
4.5 
4.5 

เกรด C+ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 
6 
11 

 
5.4 
9.9 

เกรด C 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 
13 
15 

 
11.7 
13.5 

เกรด D+ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 
7 
5 

 
6.3 
4.5 

เกรด D 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 
8 
3 

 
7.2 
2.7 

เกรด F 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 
2 
3 

 
1.8 
2.7 

รวม 111 100 
 
 ทั้งนี้ เมื่อใช้สถิติทดสอบที (t-test independent) ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาทั้งสองกลุ่ม ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ได้ผลการทดสอบ ดังรายละเอียดตารางที่ 2  
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ตารางท่ี 2  แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างผู้ที่จบการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น 2 

การทดสอบ  S.D. t Sig 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2.30 1.09 

.788 .432 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2.46 1.05 

* นัยส าคัญที่ระดับ .05 
 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย t-test ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% มีค่า Sig. 
ของค่า t-test เท่ากับ .432 ซ่ึงมากกว่า 0.05 ดังนั้นผู้วิจัยจึงไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ซ่ึงแปลความหมายได้ว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกับนักศึกษาผู้ที่จบระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายไม่แตกต่างกัน หรือมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อ
พิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( x ) แล้วพบว่า นักศึกษาผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเฉลี่ยที่ 2.46 สูงกว่านักศึกษาผู้ที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยที่ 2.30 ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 
 
 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักศึกษาผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 จากการศึกษาดังรายละเอียดตารางที่ 3 พบว่า ค่าที่ได้จากการทดสอบสมมติฐานด้วย t-test ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% มีค่า Sig. ของค่า t-test เท่ากับ .428 ซ่ึงมากกว่า 0.05 ดังนั้นผู้วิจัยจึงไม่ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ซ่ึง
แปลความหมายได้ว่า พัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพกับนักศึกษาผู้ที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่แตกต่างกัน หรือมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( x ) แล้วพบว่า นักศึกษาผู้ที่จบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยที่ 2.81 ซ่ึงสูงกว่านักศึกษาผู้ที่จบระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยที่ 2.48 อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่านักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มมีพัฒนาการทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 
 

ตารางท่ี 3  แสดงผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้ที่จบ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

การทดสอบ  S.D. t Sig 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2.48 2.30 

.795 .428 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2.81 1.98 
* นัยส าคัญที่ระดับ .05 

 

X

X
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 จากการตั้งข้อสังเกตของผู้วิจัยในภาค 1/2555 พบว่านักศึกษาท าแบบทดสอบย่อยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การค านวณตัวเลขทางคณิตศาสตร์ไม่ค่อยได้ เมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชี ดังนั้นใน
ภาค 2/2555 ผู้วิจัยจึงใช้แบบทดสอบย่อยเพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจของผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเนื้อหาดังต่อไปนี้ (1) ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 การตีราคาสินค้าคงเหลือ 
(2) ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (3) ทดสอบย่อยครั้งที่ 3 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (4) 
ทดสอบย่อยครั้งที่ 4 กิจการอุตสาหกรรม ซ่ึงผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบย่อย สามารถน าเสนอภาพกราฟแสดง
การเปรียบเทียบความเข้าใจในเนื้อหาในแต่ละเรื่อง ได้ดังภาพที่ 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  แสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบย่อย ระหว่างผูท้ี่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
 จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่าพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มมีแนวโน้มลดลง 
เนื่องมาจากรายละเอียดของเนื้อหามีความยากและซับซ้อนมากขึ้น โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการทดสอบย่อย
ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 4 พบว่านักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความเข้าใจและสามารถ
ค านวณหาต้นทุนของสินค้าคงเหลือภายใต้ระบบสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง และภายใต้ระบบสินค้าคงเหลือแบบ
ส้ินงวด และยังมีความสามารถในการค านวณหาต้นทุนการผลิต ได้มากก ว่านักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 ในขณะที่นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีความเข้าใจและสามารถวัดมูลค่า
เริ่มแรกของสินทรัพย์ สามารถค านวณและบันทึกบัญชีเมื่อมีการเลิกใช้ หรือการขายสินทรัพย์ถาวร ได้มากกว่า
นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจากการทดสอบย่อยครั้งที่ 2 อย่างไร
ก็ตามเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบการทดสอบย่อยครั้งที่ 3 ที่เน้นการบันทึกบัญชีหนี้สินและส่วนของเจ้าของ พบว่า
นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกันมาก ดังนั้น จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบย่อยของผู้ที่จบ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในรายวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น 2 จึง
สามารถกล่าวได้ว่านักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีความถนัดและมีความเข้าใจใน
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15 

20 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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รายละเอียดเนื้อหาที่เน้นการบันทึกบัญชีมากกว่านักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในขณะที่
นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความถนัดและมีความเข้าใจในรายละเอียดเนื้อหาที่เน้นการ
ค านวณหาตัวเลขทางคณิตศาสตร์มากกว่านักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างผู้ที่จบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในรายวิชา ACT102 หลักการบัญชีขั้นต้น 2 สาขาวิชาการ
บัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 มีประเด็นที่น่าสนใจซ่ึงสามารถน ามา
อภิปรายผลได้ ดังนี้ 

ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานการวิจัยว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาผู้ที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เนื่องจากเห็นว่านักศึกษาผู้
ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีทักษะในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่านักศึกษาระหว่างผู้ที่จบ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อย่างไรก็ตามผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาผู้ที่
จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกับนักศึกษาผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่แตกต่างกัน 
หรือมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติระดับนัยส าคัญ 0.05 ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 
และไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของณัฐชา วัฒนวิไลและคณะ (2552) ที่พบว่า นักศึกษาที่มีความรู้พื้นฐานเดิม 
ได้แก่ การที่นักศึกษาเคยเรียนวิชาบัญชีมาก่อนที่จะเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 ระดับการศึกษาก่อนเข้าคณะบัญชี 
เกรดเฉลี่ยสะสมจากโรงเรียนเดิมแตกต่างกันมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี  1 แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่เคยเรียนบัญชีจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาหลักการบัญชี 1 สูง
กว่านักศึกษาที่ไม่เคยเรียนบัญชี นักศึกษาที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาบัญชี 
1 สูงกว่านักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ภาษา สายวิทย์ และสายศิลป์ค านวณ ตามล าดับ ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( x ) แล้วพบว่า นักศึกษาผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเฉลี่ยที่ 2.46 ซ่ึงสูงกว่านักศึกษาผู้ที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยที่ 2.30 
สาเหตุที่ไม่สอดคล้องกับผลงานวิจัยของณัฐชา วัฒนวิไลและคณะ อาจเนื่องมาจากวิชาหลักการบัญชี 1 เป็น
รายวิชาพื้นฐานตัวแรกที่นักศึกษาคณะบัญชีจะต้องเรียน ซ่ึงนักศึกษาที่จบประกาศนียบัตรวิชาชีพเคยเรียนและ
ได้รับความรู้วิชาทางบัญชีมาก่อน ในขณะที่นักศึกษาที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่เคยเรียนและไม่เคยมี
ความรู้ในเรื่องการบันทึกบัญชีมาก่อนเลย แต่ส าหรับรายวิชา ACT102 หลักการบัญชีขั้นต้น 2 เป็นวิชาพื้นฐานตัว
ที่ 2 ที่นักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม จะต้องเรียนผ่านการเรียนรู้ในรายวิชา ACT101 หลักการบัญชีขั้นต้น 1 มาพร้อมกันก่อน 
จึงท าให้ระดับความรู้และพ้ืนฐานความเข้าใจไม่แตกต่างกันมากนัก 
 อย่างไรก็ตามผลการวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยของธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ (2548: 37 - 39) 
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในรายวิชาทั้งหมดมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพอย่างมีความแตกต่างกันอย่าง
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มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในขณะที่รายวิชาในหมวดวิชาชีพแต่ละสาขาของวิศวกรรมศาสตร์ไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ
 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบทดสอบวัดความรู้โดยรวมของเนื้อหาทุกหัวข้อ มาเปรียบเทียบพัฒนาการ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่  โดยตั้งสมมติฐานการวิจัยว่านักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพมีพัฒนาการทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงจากผลการวิจัยของจิตรลดา วิวัฒน์
เจริญวงศ์ (2554: 68) พบว่าการเรียนแบบมีการทดสอบย่อยก่อนเรียนและทดสอบย่อยหลังเรียน และมีการให้
ข้อมูลป้อนกลับ ท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนเพิ่มขึ้นจากระดับต่ าเป็นระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และยังมีผลต่อพัฒนาการของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับผลการวิจัยของอ านาจ วังจีน (2553: 51-55) พบว่าการจัดการเรียนการสอนแบบมีการ
ทดสอบย่อยบ่อยๆ และมีการให้ข้อมูลป้อนกลับจะท าให้ทั้งผู้เรียนมีการเตรียมพร้อมโดยการทบทวนเนื้อหาและ
ท าแบบฝึกหัดอยู่เสมอ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสริมแรงและสร้างความพร้อมในการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Mouley G.J. 
(อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี 2540: 95) และผลการวิจัยของพวงเพชร วุฒิคุณาภรณ์ (2550) ที่กล่าวว่าปัจจัย 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านความพร้อม ด้านความจ า ด้านความคิดสร้างสรรค์ และจ านวนวิชาที่เรียน จะมีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางการเรียนของนักศึกษาให้สูงขึ้นด้วยการ
ก าหนดให้มีการทดสอบย่อยจ านวน 4 ครั้ง โดยได้เลือกเนื้อหาเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความเข้าใจในบทเรียนและ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม โดยใช้เป็นแบบทดสอบย่อยหลังเรียนในเนื้อหาเกี่ยวกับการตีราคาสินค้า
คงเหลือ การบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ การบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของเจ้าของ และการบัญชี
ส าหรับธุรกิจการผลิต เนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวมีประเด็นที่ต้องใช้ทักษะการค านวณและกระบวนการแก้ปัญหา
โจทย์ค่อนข้างมาก อีกทั้งต้องท าความเข้าใจต่อการบันทึกบัญชีและการแสดงรายการในงบการเงิน 
 ผลการวิจัยพบว่า พัฒนาการของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาผู้ที่จบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพกับนักศึกษาผู้ที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่แตกต่างกัน หรือมีความแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติระดับนัยส าคัญ 0.05 เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( x ) แล้วพบว่า นักศึกษาผู้ที่จบ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยที่ 2.81 ซ่ึงสูงกว่านักศึกษาผู้ที่จบระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยที่ 2.48 อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่านักศึกษาทั้ง 2 กลุ่มมี
พัฒนาการทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้  ทั้งนี้เมื่อได้ศึกษา
เปรียบเทียบผลการทดสอบย่อยของผู้ที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในรายวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น 2 สามารถกล่าวได้ว่านักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีความ
ถนัดและมีความเข้าใจในรายละเอียดเนื้อหาที่ เน้นการบันทึกบัญชีมากกว่านักศึกษาที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในขณะที่นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความถนัดและมีความเข้าใจ
ในรายละเอียดเนื้อหาที่เน้นการค านวณหาตัวเลขทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาโจทย์มากกว่า
นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สอดคล้องกับพัชรา อ่ าอิ่ม (2549) พบว่านักเรียนช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 จ านวน 472 คน จากนักเรียนทั้งหมด 600 คน คิดเป็นร้อยละ 78.74 ไม่สามารถ
แก้ปัญหาโจทย์ได้ เนื่องจากไม่เข้าใจในข้อความที่ก าหนดในปัญหาโจทย์  ไม่สามารถเปลี่ยนปัญหาโจทย์มา
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จ าแนกเป็นรายการได้ ไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่างๆ ที่ปัญหาโจทย์ก าหนดให้ เลือกวิธีการแก้ปัญหาที่
ไม่ถูกต้อง และขาดการตรวจสอบค าตอบที่ได้ จะเห็นว่านักเรียนไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง ตามจุดมุ่งหมาย
ของการเรียนการสอนที่การอาชีวศึกษาคาดหวัง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างผู้ที่จบการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายวิชา ACT102 หลักการบัญชีขั้นต้น 2 
สาขาวิชาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ในการจัดการทดสอบย่อยเพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในเนื้อหาระหว่างนักศึกษาผู้ที่จบการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรน าเทคนิคการทดสอบย่อยก่อนเรียน (Pretest) 
เพิ่มเติมเข้าไปในทุกหัวข้อ เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์พัฒนาการทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นของนักศึกษาได้ชัดเจนขึ้น
และเป็นการกระตุ้นนักศึกษาให้มีความกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการเรียนเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงจะส่งผลท าให้
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

2. อาจารย์ควรให้ความส าคัญในเรื่องของการวัดและประเมินผลการเรียนของนักศึกษา โดยพิจารณา
จากผลของการทดสอบย่อย แล้วน าประเด็นที่นักศึกษาไม่เข้าใจมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการสอนและเทคนิคการสอน
เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างผู้ที่จบการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรมีการศึกษาในกลุ่มวิชาที่มีความแตกต่างกัน เช่น 
เปรียบเทียบในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเอก 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระหว่างผู้ที่จบ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาโจทย์ใน
ระหว่างเพศ ระดับความสามารถ และสภาพสังคมเศรษฐกิจที่แตกต่างกันของผู้เรียน 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องการศึกษาระดับความเครียดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
ความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซ่ึงเป็นวัยที่ย่างเข้าสู่วัยรุ่น และเพื่อเปรียบเทียบระดับความเครียด
ของนักเรียนหญิงกับนักเรียนชาย และระดับความเครียดของนักเรียนที่เรียนในระดับช้ันต่างกัน กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาวิจัย ได้แก่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 92 คน จาก 3 โรงเรียน โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 
เก็บข้อมูลโดยแบบประเมินความเครียดมาตรฐาน ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานโดยใช้  t-test และ F-test 

ผลการวิจัยพบว่า 
1.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีความเครียดอยูใ่นระดับน้อยเมื่อเกิดความเครียดจะไม่อยากพบปะ

ผู้คน 
2. นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีระดับความเครียดไม่แตกต่างกัน 
3. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เรยีนต่างช้ันกันมีระดบัความเครียดไม่แตกต่างกัน 

 
ค าส าคัญ: ความเครียด  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ 
 
 

mailto:poonsook@stic.ac.th
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study the stress level and to compare the level of stress between 
male and female students and among grade 7, 8  and 9 students of public schools under the Office of the Basic 
Education Commission, Ongkharak District, Nakornnayok Province. The Samples were 92 junior high school 
students from 3 public schools under the Office of the Basic Education Commission, Ongkharak District. The 
research tool was standardized stress test of the Department of Mental Health, Ministry of Public Health. 
Statistics used were the percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test 
 The research results were as follows: 

1.  The stress of junior high school students was in a less level. 
2.  The level of stress between male and female students was not different. 
3.  The level of stress among the students of grade 7, 8 and 9 was not different. 

 
KEYWORDS : Stress, Junior high school students 

  
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยปัจจุบันอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ที่สภาพแวดล้อมทุกด้านเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทุกสังคม
จ าต้องปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะก้าวทันกับความท้าทายในสังคม ครอบครัวซ่ึงเป็น
หน่วยแรกเริ่มและเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคมก็ปรับเปลี่ยนไปอย่างมาก จากสภาพของครอบครัวขนาดใหญ่ 
หรือครอบครัวขยาย (Extended Family) ที่มีเครือญาติหลายวัยอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิด มาเป็นครอบครัวเดี่ยว 
(Nuclear Family) ที่มีเพียงพ่อ แม่ และลูก ประกอบกับสภาพทางเศรษฐกิจที่ท าให้พ่อและแม่ต่างต้องรับภาระใน
การท างานเพื่อแสวงหารายได้ให้พอกับค่าใช้จ่าย ส่งผลให้เด็กในครอบครัวเดี่ยวต้องอยู่ล าพัง หรือไปอยู่กับหน่วย
อื่น เช่น สถานรับเลี้ยงเด็ก หรืออยู่โรงเรียน เด็กที่เคยได้รับความรัก ความอบอุ่น และการอบรมจากญาติผู้ใหญ่ใน
ครอบครัวต้องต่อสู้ด้วยตนเอง พึ่งพาตนเอง มีการแข่งขัน ชิงดีชิงเด่น เด็กเกิดความรู้สึกว้าเหว่ ขาดความอบอุ่น 
เมื่อมีปัญหาก็ไม่รู้จะพึ่งใคร ซ่ึงท าให้เกิดความเครียดได้ 
 ส าหรับเด็กที่เรียนอยู่ในช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นจัดว่าอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น คือช่วงอายุ 10-14 ปี ซ่ึง
เป็นช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทุกระบบ  เด็กวัยนี้จะมีความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกาย ซ่ึง
ส่งผลกระทบไปยังจิตใจท าให้เด็กวัยนี้มีอารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดและไม่พอใจกับส่ิงรอบตัวโดยง่าย (นพ.สุริ
ยเดล ทวีปาตี : 2551) ประกอบกับเด็กต้องปรับตัวด้านการเรียนรายวิชาและกระบวนการเรียนเปลี่ยนไปจากช้ัน
ประถมศึกษา ปรับตัวในการคบเพื่อน นอกจากนั้นสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิตและระบบ
ครอบครัว ท าให้เด็กต้องประคับประคองตนด้วยความยากล าบากจนอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต และ
สุขภาพกาย เกิดสภาวะความเครียด ซ่ึงเป็นปัญหาส าคัญที่ผู้รับผิดชอบคือ พ่อ แม่ และครูควรรับรู้และแก้ไขให้
ทันท่วงที มิฉะนั้นอาจส่งผลเสียต่อเยาวชนที่จะเป็นทรัพยากรอันมีค่าของประเทศชาติในอนาคต 
 ด้วยสภาพความเป็นมาดังกล่าว ประกอบกับจุดมุ่งหมายส าคัญในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุไว้
ชัดเจนว่าต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา และมีความสุข ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญของการศึกษาภาวะ
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ความเครียดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อ าเภอองครักษ์ ซ่ึงผลการศึกษาจะสามารถน ามาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพจิตเพื่อป้องกันพฤติกรรมที่เป็นปัญหา เช่น ความก้าวร้าว ภาวะซึมเศร้า  การหนีเรียน หรือการใช้สารเสพ
ติด ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนวัยรุ่นมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และเป็นก าลัง
ส าคัญของประเทศชาติสืบไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความเครียดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน้ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก 
 2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสังกัดส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ าเภอองครักษ์ จงัหวัดนครนายก จ าแนกตามเพศและระดบัชั้น 
 

3. ความส าคัญของการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยจะท าให้ทราบระดับความเครียดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น  อันจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และผู้ปกครองที่จะวางแผนในการจัดการศึกษา และจัดกิจกรรมให้เหมาะสม
เพื่อให้เด็กมีความสุข และประสบผลส าเร็จในการศึกษา และการด าเนินชีวิตต่อไป 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ก าหนดขอบเขตด้านต่าง ๆ ดังนี ้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรได้แก่นักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในเขตอ าเภอองครักษ์ จ านวน 3 โรงเรียน มีนักเรียนทั้งส้ิน  122 คน 
 1.2  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 92 คน ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างตามตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (รวีวรรณ ชินะตระกูล 
: 2542) จากนั้นท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยจับสลากจากรายช่ือนักเรียนในแต่ละ
โรงเรียนตามสัดส่วนของจ านวนประชากร  
 2. ตัวแปรที่ศกึษา 
 2.1  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศและระดบัชั้นของนักเรียน 
 2.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ระดับความเครยีดของนักเรียน 
 โดยมีกรอบแนวคดิในการวิจัยดังนี้ 
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3.  เครื่องมือในการวิจัย 
 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบประเมนิความเครียด (ST5) ของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธาร
สุข ซ่ึงเป็นแบบทดสอบมาตรฐาน รายการประเมินระดับความเครียดมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั 

4. สมมุติฐานการวิจัย 
 4.1  นักเรียนที่มเีพศต่างกันมีระดบัความเครียดแตกต่างกนั 
 4.2  นักเรียนที่อยูร่ะดบัชั้นต่างกันมีระดับความเครียดแตกต่างกัน 

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บข้อมูลโดยผู้วิจัยได้ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากวิทยาลัยนานาชาติ
เซนต์เทเรซา ไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านชุมพล โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ และโรงเรียนคลอง 14 เพื่อขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 และ 3 โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามและเก็บกลับคืนด้วย
ตนเอง และได้ใช้แบบสอบถามคืนมาร้อยละ 100 

6. สถิติในการวิจัย  
ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนค านวณโดยโช้ค่าสถิติร้อยละ ภาวะความเครียด ค านวณโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X )   

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) การทดสอบสมมุติฐานค านวณโดยใช้ค่า t-test และค่า F-test ค่าระดับความ
เชื่อมั่นที่ .05 

 

5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 การวิจัยเรื่อง ความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนรัฐบาลในเขตอ าเภอองครักษ์ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น และเพื่อเปรียบเทียบระดับ
ความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ าแนกตามเพศและระดับชั้นที่ศึกษา 
 

6. สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหข์้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนรัฐบาล ในเขตอ าเภอองครักษ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศ
ชายร้อยละ 51.00 และเพศหญิงร้อยละ 49.00 เมื่อแยกตามระดับช้ันพบว่า เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร้อย
ละ 38.00 เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร้อยละ 29.00 และเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 33.00 

ตัวแปรต้น 

1. เพศ 

2. ระดับช้ัน 

 

 

ตัวแปรตาม 

ระดับ

ความเครียด 
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 2. ระดับความเครียดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นจ าแนกตามเพศ พบว่า นักเรียนทั้งสองเพศมี
ความเครียดอยู่ในระดับน้อย อาการทางกายที่นักเรียนชายและหญิงมีความรู้สึกมากที่สุดเหมือนกันคือ ไม่อยาก
พบปะผู้คน ( X = 3.66 และ X = 3.69) ส่วนอาการที่นักเรียนชายรู้สึกน้อยที่สุดคือ ปัญหาการนอน ( X = 3.00) 
และนักเรียนหญิงรู้สึกน้อยที่สุดคือรู้สึกเบื่อเซ็ง ( X =3.04) 
 3. ระดับความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ าแนกตามระดับช้ันที่ศึกษา พบว่านักเรียนทั้ง
สามระดับช้ันมีความเครียดโดยรวมอยู่ในระดับน้อย 
 4. ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา่นักเรียนที่มเีพศต่างกันมีระดบัความเครียดไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมุติฐาน 
 5. ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า นักเรียนทีเ่รียนอยู่ในระดบัชั้นที่ต่างกัน มีระดบัความเครยีดไม่
แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน 
 

7. อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเรื่องความเครียดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน้ของโรงเรียนรัฐบาลในอ าเภอ
องครักษใ์นเขตอ าเภอองครักษ์มปีระเด็นทีน่ ามาอภิปรายดังนี้ 
 1.ระดับความเครียดของนักเรียนมัธยมต้นของโรงเรียนรัฐบาลในเขตอ าเภอองครักษ์อยู่ในระดับน้อยซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของนลินีธรรม อ านวยสุข (2541) ที่ศึกษาพบว่านักเรียนมัธยมศึกษามีความเครียดอยู่ใน
ระดับปกติแต่การศึกษาของกาญจนา  เดชคุ้ม (2542)ที่ศึกษาความเครียดของนักเรียนในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ 
และพบว่านักเรียนมีความเครียดสูงกว่าปกติเล็กน้อย 
 2.นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีความเครียดไม่แตกต่างกันแม้ว่าค่าเฉลี่ยความเครียดของนักเรียนเพศหญิง สูง
กว่าเพศชายเล็กน้อยซ่ึงสอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย หรือการเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นที่เพศหญิงจะเข้าสู่วัยแรกรุ่นเร็ว
กว่าเพศชาย (Santrock: 1998) ซ่ึงอาจส่งผลให้เด็กมีความกังวลมากกว่าและสอดคล้องกับงานวิจัยของอัจฉรา  ระ
ตะอาพร (2546) ที่พบว่าเด็กหญิงมีระดับคะแนนเฉลี่ยความเครียดสูงกว่าเด็กชายเล็กน้อย 
 3.นักเรียนที่เรียนในระดับช้ันที่ต่างกัน มีระดับความเครียดไม่แตกต่างกันซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
นาฏลัดดา เรือนค า (2543) ที่ศึกษาพบว่าเด็กนักเรียนในโรงเรียนสันทรายวิทยาคมที่เรียนระดับช้ันที่แตกต่างกันมี
ความเครียดไม่แตกต่างกัน เมื่อศึกษาค่าเฉลี่ยของระดับความเครียดของนักเรียนแต่ละระดับช้ันจะพบว่านักเรียน
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีระดับความเครียดสูงกว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  และ 3 เล็กน้อยทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต้องปรับตัวกับระดับช้ันใหม่ และเริ่มก้าวสู่วัยรุ่น ซ่ึงการศึกษาของเฮอร์
แมน (Herman: 1994) สรุปว่า ความเครียดและการปรับตัวของวัยรุ่นตอนต้นมีความสัมพันธ์กันทางบวก ดังนั้น
เมื่อเด็กปรับตัวได้แล้วความเครียดก็จะลดลง 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรมีการศึกษาวิจัย ระดับความเครียดของนักเรียนในช้ันมัธยมปลายซ่ึงเป็นช่วงที่นักเรียนจะต้อง

เลือกเรียนในสายอาชีพที่ตนสนใจ 
2.  ครูแนะแนวควรน าผลการวิจัยไปท าแผนพัฒนาผู้เรียนในระดับช้ันต่างๆ  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนอย่าง

มีความสุข 
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9. รายการอ้างอิง 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2541) คู่มือคลายเครียด. กรุงเทพ โรงพิมพ์บริษทัสยามเอ็มแอนด์  

บี พลับบลิชช่ิง จ ากัด 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2543) คู่มือส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  

ส าหรับครู กรุงเทพ : บริษัท เอส อาร์ พริ้นติ้งแมสชีโปรดักส์ จ ากัด 
กาญจนา เดชคุ้ม (2542) การศึกษาความเครียดของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 โรงเรียนรัฐบาลใน

กรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กัลยา นาคเพ็ชร์ และคณะ: (2548) จิตวิทยาพัฒนาการส าหรบัพยาบาล พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพ: วิทยาลัยพยาบาล

สภากาชาดไทย 
ทัศนา บุญทอง (2533) บุคลิกภาพกับการปฏบิัติวิชาชีพพยาบาล. นนทบุรี. ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
นาฏลัดดา เรือนค า (2543) ความเครียดของนักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคมที่มีสาเหตุมาจากการจัดการเรียน
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเพื่อวัดพฤติกรรมการเรียนการส่งงาน

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภายหลังการใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมโดยการเสริมแรงของนักศึกษาในรายวิชา 
MGT311 การวางแผนและการควบคุมการจัดการ ในการวิจัยนี้ท าการส ารวจจากนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ที่
ลงทะเบียนเรียนในวิชา MGT311 การวางแผนและการควบคุมการจัดการ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
จ านวน  83 คน โดยเครื่องมือที่ใ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) หลังจากนั้นได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   

ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในช่วงสัปดาห์ที่ 1-4 พบว่ามีพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนสาย ขาด
เรียนบ่อย ไม่ตั้งใจเรียน พูดคุยกันเองและเล่น Facebook ผ่านมือถือและ I-pad  โดยไม่ยอมจดบันทึกเนื้อหาที่
ผู้สอนบรรยาย คะแนนเก็บพบว่า คะแนนส่วนใหญ่อยู่ในระดับไม่ผ่านเกณฑ์  แสดงให้เห็นถึงพื้นความรู้ก่อนการ
ปรับพฤติกรรมของนักศึกษาอ่อน ภายหลังจากการปรับพฤติกรรมการเรียนในช้ันเรียนและการส่งงานแล้ว  พบว่า
ผลสัมฤทธิทางการเรียนในการสอบปลายภาคดีขึ้นมาก โดยเห็นได้จากเกรดที่นักศึกษาได้รับตอนสอบปลายภาค
ตกน้อยลง  กล่าวคือ ก่อนการปรับพฤติกรรมนักศึกษามีคะแนนผ่านเกณฑ์เพียงร้อยละ 46.67  แต่เมือมีการปรับ
พฤติกรรมนศ.มีผลการเรียนที่ผ่านเกณฑ์ถึงร้อย79.75  แสดงให้เห็นว่าหลังจากปรับพฤติกรรมในช้ันเรียน จะ
ส่งผลให้พฤติกรรมในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้นอย่างมาก 

อย่างไรก็ตามจากการพูดคุยกับนักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในด้าน
ต่างๆ เช่น รูปแบบการบรรยายและลักษณะการเรียนการสอนก็ควรดึงดูดให้นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนที่
เหมาะสมด้วย เช่น ลักษณะของอาจารย์ที่ไม่ดุหรือกดดัน มีวิธีการสอนที่สนุกสนานประกอบด้วย จะท าให้ผู้เรียน
มีแรงจูงใจในการมาเรียนและตั้งใจเรียน 

 
ค าส าคัญ :  การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) หมายถึง การน าเอาหลักการแห่งพฤติกรรม (Behavior 

Principles)ประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างเป็นระบบโดยเน้นที่พฤติกรรมที่สามารถ
สังเกต และวัดได้เป็นส าคัญ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 
 

229 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Learning Achievment) คือ คะแนนผลการสอบของนักศึกษาในการเรียนรู้ใน
วิชาMGT311 ซ่ึงหลังจากการเรียนการสอนส้ินสุด สามารถวัดออกมาในรูปของคะแนน โดยใช้แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในเนื้อหาในรายวิชาดังกล่าว 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ด้าน  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง การปกครอง จึง
จ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆมาเกื้อหนุนกัน  ซ่ึงต้องมีการพัฒนาโดยต้องค านึงถึงทรัพยากรที่มีคุณภาพ 
และส่ิงที่ส าคัญที่สุดคือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยจะต้องมีคุณสมบัติด้านสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ
ที่ดี  มีสติปัญญา  มีความรู้ความสามารถ   มีความอดทน ขยันขันแข็งไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก  กล้าเผชิญ
ปัญหาและอุปสรรคด้วยความมุ่งมั่น    ถ้ามนุษย์ทุกคนมีคุณสมบัติดังกล่าวก็จะเป็นผู้มีวินัยในตนเอง   ซ่ึงจะเป็น
วัฒนธรรมที่ทุกคนในสังคมต้องปฏิบัติ  เพราะจะท าให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  วินัยจึงเป็นคุณธรรมที่
ควรสร้างและปลูกฝังให้ทุกคนใช้เป็นแนวทางส าหรับบังคับพฤติกรรมของตนเอง  ท าให้บรรลุตามจุดหมายของ
ชีวิตและประสบความส าเร็จในชีวิต   เพราะฉะนั้นครูควรสร้างสรรค์วินัยให้เกิดแก่นักเรียน  เมื่อนักเรียนมีวินัย  มี
ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนจะท าให้สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนให้เป็นไปในทางที่ดีงาม  จึงควรมี
การปลูกฝังให้ยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ถ้าหากในสังคมไม่มีการปลูกฝังและพัฒนาเด็กให้มีวินัยและมี
คุณภาพแล้ว การพัฒนาสังคมและประเทศก็จะเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพจึงควรต้องปลูกฝังวินัยในตนเองให้
เป็นพื้นฐาน   ในที่สุดก็จะสามารถพัฒนาประเทศชาติให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น  ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นส่ิงที่
ส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างมากในการที่จะพัฒนาให้มนุษย์มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด 

จากการเป็นผู้สอนวิชาทางการจัดการในมหาวิทยาลัยเอกชน ซ่ึงมีหน้าที่ดูแลนักศึกษาด้านพฤติกรรม
และการเรียนของนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน พบว่าพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาบางคนใน
ห้องเรียนไม่สนใจเรียน   ขาดความรับผิดชอบและระเบียบวินัย จึงท าให้บรรยากาศการเรียนรู้ไม่เอื้อต่อการเรียน
การสอนและมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จึงท าให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้จะส่งผลต่อนักศึกษาบางคนที่มีผลการ
เรียนค่อนข้างต่ าจึงต้องน ากระบวนการวิจัยมาแก้ปัญหา โดยการน าทฤษฎีการเรียนรู้   ทฤษฎีแรงจูงใจ  และทฤษฎี
การวางเงื่อนไข มาใช้กับนักศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนและส่งเสริมศักยภาพของ
นักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพและความสามารถของตนเอง    ซ่ึงจะส่งผลให้นักศึกษามีวินัย   มีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม เป็นการปลูกฝังระเบียบวินัย การรับผิดชอบต่อ
ตนเองและผู้อื่น  ท าให้สามารถพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลการเรียนดีขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลการปรับพฤติกรรมการเรียนและการส่งงานของนักศึกษาที่เรียนวิชา  MGT311 การวางแผน
และการควบคุมการจัดการ  
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3. ทบทวนวรรณกรรม  
ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง วิธีการปรับแก้พฤติกรรมการเรียนในรายวิชา  

MGT311  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาครั้งนี้ ซ่ึงจากการรวบรวมได้ค้นพบงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงได้ผลสรุป
สอดคล้องกันได้ว่าพฤติกรรมในการเรียนรวมถึงผลการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น หลังจากที่มีการปรับพฤติกรรม
โดยการเสริมแรงรูปแบบต่างๆ โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้   
 1 . สุรกิจ ค าวงศ์ปีน (2552) ได้ท าการวิจัยในช้ันเรียน เรื่องพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา  คณะ
บริหารธุรกิจที่ลงทะเบียนเรียนวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น ในภาคการศึกษาที่ 2/2551 พบว่านักศึกษามีพฤติกรรม
ไม่เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ ขาดการส่งงานหรือส่งงานไม่ครบตามที่ได้รับมอบหมาย  ไม่ได้ท าแบบฝึกหัดด้วย
ตนเอง ไม่ใส่ใจในการท าแบบฝึกหัด  โดยในภาพรวมพฤติกรรมต่างๆเกิดจากการไม่เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ และ
ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับต่ า 
 2. อารยา อินจันทร์ (2548) ได้ท าการวิจัยในช้ันเรียน เรื่องการปรับพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบ
ของนักศึกษาช้ัน ปวส. 2 แผนวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิด้วยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจ พบว่า 
ภายหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจและการปรับ
พฤติกรรมแบบยอมรับพฤติกรรมของผู้เรียนนั้น ผู้เรียนขาดความรับผิดชอบไม่ส่งงานตามก าหนดลดลง คิดเป็น
ร้อยละ 12.97% ในบางกรณี บางรายที่ไม่พัฒนาขึ้นพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากผู้เรียนมีภาระงานทางครอบครัว
ที่ต้องรับผิดชอบมาก ท าให้ไม่สามารถจัดการภาระงานที่ผู้สอนมอบหมายได้ทันตามก าหนดจ านวน 1 ราย ผู้สอน
จึงใช้การยอมรับพฤติกรรมนั้นๆและให้ผู้เรียนเสนอเงื่อนไขร่วมกับครูผู้สอนโดยตกลงกันว่าให้ผู้เรียนส่งงานช้า
กว่าก าหนดได้ 1 วันเป็นกรณีพิเศษ 
             3  นางโสภา  ธีร์จิรัญญ์  (2553)ได้ท าการวิจัยในช้ันเรียน เรื่อง พบว่า จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สังเกตข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละวิชา และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน  การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้
ค าชมเชยแก่นักเรียน รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียนและติดตามจากผู้ปกครอง คุณครูที่
เข้าสอนแต่ละวิชา ซ่ึงนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการมาเรียนและ
การเรียนมากขึ้น  ในการท าวิจัยครั้งนี้ปรากฏว่า  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6/5   ปีการศึกษา  2553  โรงเรียน
เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา       มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน  รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น  โดยสังเกตจาก
บรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้  มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่
ขาดเรียนหรือมาสาย  ท างานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงก าหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซ่ึงกันและกันด้วยความ
เต็มใจ 
 

4. ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพื่ออธิบายถึง ความแตกต่างของคะแนน
ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2/2555 จ านวนทั้งหมด 83 คน ก่อนและหลังการใช้การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโดยการเสริมแรงในรายวิชา MGT311 การวางแผนและการควบคุมการจัดการ โดยใช้การสังเกต
พฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษา บันทึกการส่งการบ้านและการเข้าเรียนของนักศึกษา และผลสัมฤทธิทางการ
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เรียน แล้วน ามาวิเคราะห์พฤติกรรมและผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกศึกษา โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่า
ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย(Mean) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ขอบเขตประชากร คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา MGT311 การวางแผนและการควบคุมการจัดการ ภาค
การศึกษาที่ 2/2555 จ านวน 83 คน 

ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนของการศึกษาไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. วางแผนการสอนตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของวิชา 
 2 ด าเนินกิจกรรมการสอนตามแผนที่วางไว้ 
 3 สังเกตุพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาและการตอบรับต่อการเรียน ตลอดจนพฤติกรรมการส่งงานที่
ได้รับมอบหมายและการเข้าช้ันเรียนของนักศึกษาตลอดภาคการศึกษา 
 4 รวบรวมข้อมูลจาการสังเกตุพฤติกรรมต่างๆของนักศึกษา ตลอดจนใบบันทึกการเข้าเรียนและใบ
บันทึกการส่งงานและการสัมภาษณ์พูดคุย เพื่อน ามาวิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆที่พบ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในครั้งนี้ 
 5. สรุปผลการวิจัย จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาและผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งอภิปรายผลการวิจัย 
 6. ด าเนินการเขียนรายงานการวิจัยและจัดพิมพ์รูปเล่มรายงาน รวมทั้งสรุปผลงานเผยแพร่ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม ข้อมูลตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2556 – กรกฎาคม2556 โดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินการทดลองดังนี้  
 1 สังเกตุพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษา เช่นการเข้าเรียนละส่งการบ้าน 
 2 บันทึกการส่งการบ้านและการเข้าเรียนของนักศึกษา 
 3. ประเมนิผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักศึกษาโดยการจัดสอบโดยข้อสอบอัตนัย  
 4  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักศึกษากลางภาคเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิทางการเรียน
หลังปรับพฤติกรรม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
                ส่วนที่ 1 วิเคราะห์พฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษา 
 ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักศึกษา โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าร้อยละ (ได้แก่
ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย(Mean) 

 
5. ผลการศึกษา 

การวิเคราะห์พฤติกรรมที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยพบว่านักศึกษา คณะบริหารธุรกิจที่ลงทะเบียนวิชา
MGT311 การวางแผนและการควบคุมการจัดการ ในภาคการศึกษา2/2555  มีพฤติกรรมการเรียนที่พอสรุปได้ดัง
ตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 1 ตารางการวิเคาระห์พฤติกรรมการเรียนที่มผีลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักศึกษาทีเ่รยีนMGT311 
พฤติกรรม การวิเคราะห์พฤติกรรมที่มีผลต่อผลสัมฤทธิทางการเรียน 
1.ไม่เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ ในภาคการศึกษานี้ พบว่านกศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชานี้ ขาดเรียนบ่อยครั้งมาก ท าให ้

นักศึกษาขาดความรู้ที่ต่อเนื่อง ไมเ่ข้าใจในบทเรียน  
2.เข้าเรียนสาย และหากมาเรียนก็จะมาเรียนสาย ท าใหข้าดเนือ้หาตอนต้นบทเรียนและท าให้ไม่เข้าใจ 

ในเนื้อหาของบทนั้นๆ  
3. ขาดการส่งงานบ่อยครั้ง กสาเหตุที่นักศึกษาไม่เข้าเรียนท าให้ไม่ทราบหรือไม่เข้าใจในแบบฝึกหัดที่ได้รับมอบหมาย 

 ซ่ึงท าให้นักศึกษาไม่ได้รับการฝกึหัดท าเพื่อใชใ้นการสอบ 
4. ไม่ท าการบ้านด้วยตนเอง นักศึกษาบางคนส่งงานครบถ้วน แต่ไม่ได้ท าเอง ท าให้นักศึกษาไมเ่ข้าใจในบทเรียนที่ใหท้ า 

 ส่งผลให้ท าข้อสอบไม่ได ้
5. ไม่ฟังการบรรยายและ 
ไม่ใส่ใจเรียน 

นักศึกษาเข้าเรียน แต่ไม่สนใจเรียน เพียงแต่ต้องการเข้ามาเพื่อเช็คช่ือเข้าเรียน ไม่สนใจเรียน 
 อาจอยู่ในรูปแบบการคุยกัน หรือส่ือสารกันผ่านApplication ต่างๆในมือถือ หรือลอก
การบ้าน 
เพื่อส่งในวิชาถัดไป 

6. ส่งงานครบเข้าเรียนครบ นักศึกษาเข้าเรียน ตัง้ใจเรียนและท างานด้วยตนเอง แต่ประสบปัญหาในการสอบ เช่นมีการ
จัดตารางการเรียนที่หนักเกินไป 

 
การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจที่ลงทะเบียนวิชา MGT311 การ
วางแผนและการควบคุมการจัดการในภาคการศึกษา 2/2555 ได้สรุปผลการเรียนการสอนช่วงกลางภาคของ
รายวิชานี้  
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ตารางท่ี 2  ตารางแสดงค่าคะแนนจากการทดสอบย่อยก่อนการปรับพฤติกรรม 
 1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน    83  คน 
 2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่จนถึงก่อนทดสอบ  60  คน 
 3. จ านวนนักศึกษาที่ขาดสอบ     23 คน 
 4. จ านวนนักศึกษาที่หมดสิทธิสอบ    -  คน 

ระดับคะแนน(เกรด) จ านวน (คน) ร้อยละ 

A 2 3.33 

B+ 3 5 

B 8 13.33 

C+ 7 11.67 
C 8 13.33 

D+ 8 13.33 

D 7 11.67 

F 17 28.33 
หมายเหตุ :  นศ.ที่ขาดสอบ ไม่น ามารวมค านวนร้อยละ 
    

วิชา MGT311เป็นวิชาเอกบังคับ หากนักศึกษาได้เกรดไม่ถึง C คือไม่ผ่าน 
 ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเก็บของนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน(ได้F,D,D+) จ านวน 32 คน จากนักศึกษา
ที่เข้าสอบ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33   (นักศึกษาที่สอบผ่านเพียง28 คน คิดเป็น ร้อยละ 46.67) 

ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ 
จากสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของวิชาMGT311 การวางแผนและการควบคุมการจัดการในช่วง

ก่อนการปรับพฤติกรรม จะเห็นได้ว่าปัญหาหลักที่ส าคัญที่สุดคือพฤติกรรมการขาดเรียนอย่างต่อเนื่อง  ท าให้ขาด
ความเข้าใจในเนื้อหา และนักศึกษาตัดสินใจไม่มาสอบ 23 คน โดยจ านวน23 รายนี้เป็นนักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่
ถึง 80% และในส่วนนักศึกษาที่มาสอบแต่ไม่มีความรับผิดชอบในการท างาน ไม่ได้ท าการบ้าน หรือไม่ท าด้วย
ตนเองจะท าข้อสอบไม่ได้เท่าที่ควร คือได ้ F D D+ ซ่ึงถือว่าไม่ผ่าน 
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ตารางท่ี 3  ตารางแสดงค่าคะแนนจากการสอบปลายภาคหลังการปรับพฤติกรรม 
 1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน     83  คน 
 2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่จนถึงก่อนสอบปลายภาค  79  คน 
 3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน     -  คน 
 4. จ านวนนักศึกษาที่ขาดสอบ       4  คน 
 5. จ านวนนักศึกษาที่หมดสิทธิสอบ    -   คน 

ระดับคะแนน(เกรด) จ านวน (คน) ร้อยละ 

A 11 13.92 

B+ 19 24.05 

B 12 15.19 

C+ 9 11.19 

C 12 15.19 

D+ 4 5.06 

D 6 7.59 

F 6 7.59 
หมายเหตุ :  นศ.ที่ขาดสอบ และถอน (W)  ไม่น ามารวมค านวนร้อยละ 
  

วิชา MGT311 เป็นวิชาเอกบังคับ หากนักศึกษาได้เกรดไม่ถึง C คือไม่ผ่าน 
 จากตารางค่าคะแนนการสอบปลายภาค มีนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน(ไดF้,D.D+) ถึงจ านวนเพียง 16  คน จา
กนศที่เข้าสอบ 79 คน  คิดเป็นร้อยละ 20.25   (นักศึกษาที่สอบผ่าน63 คน คิดเป็น ร้อยละ 79.75) 
 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน จะเห็นว่าคะแนนเก็บในช่วงก่อนการปรับพฤติกรรม
(สัปดาห์ที่1-4)  หากวิเคราะห์จ านวนนักศึกษาที่ได้รับเกรด F D D+ ซ่ึงจัดว่าสอบไม่ผ่านจะมียอดรวมเท่ากับ 32 
คน เท่ากับ 53.33% เท่ากับครึ่งหนึ่งของนักศึกษา ที่เข้าสอบจ านวน 60 คน(ไม่รวมนักศึกษา23คนที่ขาดสอบ) ยิ่ง
ไปกว่านั้นหากพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนพบว่า อยู่ที่เกณฑ์ต่ ามาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ  1.58   
 แต่เมื่อผู้วิจัยได้เริ่มท าการปรับพฤติกรรมในช้ันเรียน ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ 8 เป็นต้นไป โดยใช้วิธีการ
ปรับพฤติกรรม 2 วิธี คือ วิธีการเสริมแรงเชิงบวก(Positive Reinforcement) หลังจากการบรรยายเสร็จส้ินลง ซ่ึงจะ
ใช้เวลาโดยประมาณ 2 ช่ัวโมง ส าหรับ 1 ช่ัวโมงจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ถาม-ตอบประเด็นข้อสงสัย ซ่ึงกรณี
ที่นักศึกษาคนใดสามารถตอบค าถามได้ถูกต้องตามเนื้อหา จะบวกคะแนนเพิ่มให้ 1 คะแนน/ค าถาม  และการท า
สัญญากับผู้เรียน (Behavioral contract)  โดยก าหนดให้นักศึกษาจดบันทึกสรุปการบรรยายในสมุด และส่งท้าย
ช่ัวโมงทุกสัปดาห์  รวมถึงการส่ังการบ้าน โดยให้ท าใส่ในสมุด เขียนด้วยลายมือ ส่งก่อนเข้าเรียนในสัปดาห์ถัดไป  
พบว่านักศึกษามีความตั้งใจและใส่ใจการเรียนมากขึ้น  พูดคุยและเล่นในชั้นเรียนน้อยลง  เข้าช้ันเรียนเร็วขึ้น  และ
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เมื่อสอบปลายภาคผู้วิจัยได้ท าการคิดเป็นเกรดพบว่านักศึกษาไม่ผ่านปลายภาค เพียง16 คนเท่ากับร้อยละ 20.25 
เท่านั้น ย่ิงไปกว่านั้น หากพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนพบว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละ2.59 
 

สรุปการด าเนินงานวิจัย 
 จากการสังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 2  สาขาวิชาการจัดการ ที่เรียนวิชาMGT311
การวางแผนและการควบคุมการจัดการ  ในช่วงสัปดาห์ที่ 1-4 พบพฤติกรรม 
 1. มาเรียนสาย 
 2. ขาดการส่งงานบ่อย 
 3. ไม่ได้ท าแบบฝึกหัดด้วยตนเอง 
 4. ไม่ฟังการบรรยายและไม่ใส่ใจเรียนโดยอาจพูดคุยในชั้นเรียน หลับ หรือ 
 5. ถ่ายรูป/เล่นเกมส์และ facebook ผ่านมือถือและ I-pad 
 6. เข้าเรียนและส่งงานครบถ้วน  
 
 ใน 5 พฤติกรรมแรก เป็นพฤติกรรมเชิงลบ ซึงส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักศึกษา 
ในขณะที่พฤติกรรมสุดท้ายเป็นพฤติกรรมเชิงบวก แต่ส่งผลในเชิงลบต่อผลการเรียนของนักศึกษา   เนื่องจาก
ปัญหาในการเตรียมตัวสอบกลางภาคของนักศึกษา ที่ไม่พร้อมในการสอบ ท าให้นักศึกษาขาดสอบ23คน คงเหลือ
นักศึกษาเข้าสอบกลางภาค 60 คน โดยปรากฎคะแนนกลางภาคอยู่ในเกณฑ์ไม่ผ่าน หรือต่ ามาก  ผู้วิจัยได้ท าการ
คิดเป็นเกรดพบว่านักศึกษาอยู่ในเกรด F D D+ ซ่ึงนับว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในรายวิชานี้ซ่ึงเป็นวิชาเอกบังคับ โดยมียอด
รวมนักศึกษาไม่ผ่านกลางภาคเท่ากับ32 คน เท่ากับร้อยละ 53.33 เท่ากับครึ่งหนึ่งของนักศึกษา60คน ที่น ามา
ค านวนค่าร้อยละ (ไม่รวมนักศึกษาที่ขาดสอบ ) ยิ่งไปกว่านั้น หากพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนพบว่า อยู่ในเกณฑ์
ที่ต่ ามาก โดยมีค่าเฉลี่ยเพียงร้อยละ 1.58   
 เมื่อผู้วิจัยได้เริ่มท าการปรับพฤติกรรมในช้ันเรียน ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ 8 เป็นต้นไป โดยใช้วิธีการปรับ
พฤติกรรม 2 วิธี คือ วิธีการเสริมแรงเชิงบวก(Positive Reinforcement) และการท าสัญญากับผู้เรียน (Behavioral 
contract)  พบว่านักศึกษามีความตั้งใจและใส่ใจการเรียนมากขึ้น  พูดคุยและเล่นในช้ันเรียนน้อยลง  เข้าช้ันเรียน
เร็วขึ้น  และเมือ่สอบปลายภาคผู้วิจัยได้ท าการคิดเป็นเกรดพบว่านักศึกษาสอบไม่ผ่านมีเพียงเท่ากับ16 คนเท่ากับ
ร้อยละ 20.25 เท่านั้น ย่ิงไปกว่านั้น หากพิจารณาค่าเฉลี่ยของคะแนนพบว่า อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยร้อย
ละ2.59 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้คุยกับนักศึกษาที่มีพฤติกรรมในการเรียนที่ไม่ดี ในด้านสาเหตุพบว่า 
สาเหตุที่นักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่ไม่ใส่ใจการเรียน  หรือไม่ตระหนักถึงความส าคัญในการศึกษาเท่าที่ควร  
เนื่องจาก 
 1. เป็นพฤติกรรมส่วนตัวของนักศึกษา เช่น เป็นคนตื่นสาย ไม่มีความรับผิดชอบ 
 2.  มีส่ิงเร้าอื่นเข้ามาดึงดูดความสนใจของนักศึกษา เช่นกิจกรมของมหาวิทยาลัย การรีบท าการบ้านวิชา
อื่นที่ต้องรีบส่ง 
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 3. ปัญหาส่วนตัว เช่นปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพ  
 4. ไม่ถนัดวิชาที่เป็นวิเคราะห์และเนื่อหาวิชาที่ป็นค านวนจึงไม่สนใจเรียน 
 5. มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาดึงดูดความสนใจของนักศึกษา เช่น มือถือ  ไอโฟน  ไอแพด รวมถึงสังคม
ออนไลน์ เช่น facebook และ twitter เป็นต้น และการสนทนาผ่านมือถือ ท าให้นักศึกษามุ่งไปที่ส่ิงดังกล่าว
มากกว่าการเรียน  โดยนักศึกษาเห็นว่าการเรียนการสอนในช้ันเรียนสามารถไปอ่านหนังสือและpower point ด้วย
ตนเองได้  ท าให้เรียนรู้ส่ิงที่ผู้สอนบรรยายไม่ครบถ้วนตามเนื้อหา  ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องหาวิธีการเพื่อปรับ
พฤติกรรมผู้ เรียน และดึงดูดให้ผู้ เรียนสนใจมากขึ้น  โดยอาจใช้กลยุทธ์การเสริมแรงทางบวก (Positive 
Reinforcement) และกลยุทธ์การท าสัญญากับผู้เรียน (Behavior Contract) มาช่วยเพื่อลดพฤติกรรมเชิงลบในการ
เรียนซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา โดยช้ีแจงพฤติกรรมที่พึงประสงค์และผลตอบแทน
ที่จะได้รับอย่างชัดเจนและถือเป็นข้อตกลงร่วมกัน เพื่อปรับพฤติกรรมของนักศึกษาอันจะเป็นผลดีต่อตัวนักศึกษา
เองในการเรียน และต่ออาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาการสอนอย่างมีประสิทธิผล  และนอกจากนั้นในส่วนผู้สอน
เองก็จ าเป็นต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจ โดยพยายามอธิบายให้ช้าลง กระชับ
ภายใต้บรรยากาศในการเรียนที่ไม่ตึงเครียด รวมทั้งต้องมีการสร้างส่ือการสอน ที่น าเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่อยู่ใน
ความสนใจของผู้เรียนเข้ามาใช้ด้วย เช่น การจัดท าหน้าเพจกรุ๊ปใน Facebook   เพื่อใช้ส าหรับในการ ส่ือสารทั้งใน
ด้านบทเรียน การตั้งประเด็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอภิปราย รวมทั้งการ
ส่ือสารระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา อันจะเป็นแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น 
 นอกจากนั้นว่ารูปแบบการบรรยายและลักษณะการเรียนการสอนก็ควรดึงดูดให้นักศึกษามีพฤติกรรม
การเรียนที่เหมาะสมด้วย เช่น ลักษณะของอาจารย์ที่ไม่ดุหรือกดดัน มีวิธีการสอนที่สนุกสนานประกอบด้วย จะท า
ให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจในการมาเรียนและตั้งใจเรียนมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ (1) เพื่อสร้างบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70  (2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ (3) เพื่อประเมินความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  เมทริกซ์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนที
ปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 40 คน เลือกโดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า (1) บทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์  ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 79.16/72.38 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 70/70  (2) ดัชนีประสิทธิผล
ของบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  เท่ากับ 0.64 และ (3) 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ อยู่ในระดับ มาก  เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย (1) บทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์  ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เมทริกซ์  ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  และ (3) แบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์  ส าหรับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ E1/E2  และดัชนีประสิทธิผล (E.I.) 
 
ค าส าคัญ : บทเรียนโปรแกรม คณิตศาสตร์ เมทริกซ์ 

mailto:aris.ctw2556@gmail.com
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ABSTRACT 
 The three objectives of this research were : (1) to construct a mathematics programmed learning 
package on matrix for Matthayomsuksa 4 students to determine the efficiency of the mathematics programmed 
instruction to the standard criterion of 70/70, (2) to find out the effectiveness index of the mathematics 
programmed learning package on matrix for Matthayomsuksa 4 students, and (3) to evaluate the satisfaction of 
the students on  the mathematics programmed learning package on matrix for Matthayomsuksa 4 students. The 
samples of this research are 40 Matthayomsuksa 4/1 students in the first semester of the 2013 academic year, 
from Dipangkornwittayapat (Taweewattana) School, Taweewattana District, Bangkok. They were selected by a 
purposive selection. The results of this study were : (1) a mathematics programmed learning package on matrix 
for Matthayomsuksa 4 students to be efficient 79.16/72.38 which was higher than the set criteria requirement 
70/70,  (2) the effectiveness index of the programmed learning package on matrix for Matthayomsuksa 4 
students was 0.64, and (3) the satisfaction of the students on the mathematics lesson about the matrix at a high 
level. The research instruments were : (1) a mathematics programmed learning package on matrix for 
Matthayomsuksa 4 students. (2) an achievement test on matrix for Matthayomsuksa 4 students. (3) a student 
satisfaction survey form on  the mathematics programmed learning package on matrix for Matthayomsuksa 4 
students. The statistics used in data analysis were hypothesis tests  (E1/E2) and effectiveness index (E.I.) 
 
KEYWORDS : Programmed learning package , Mathematics , Matrix 

 
บทน า 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่สร้างสรรค์มนุษย์เกี่ยวกับความคิด กระบวนการคิดอย่างมีระบบ ตลอดจนมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกันเป็นล าดับขั้น 
การเรียนรู้ และยังเป็นวิชาที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ซ่ึงยากล าบากต่อการเรียนรู้และท าความเข้าใจส าหรับ
นักเรียน จึงเป็นปัญหาส าหรับครูผู้สอน (ยุพิน  พิพิธกุล, 2530, หน้า 122) อีกทั้งนักเรียนมีจุดอ่อนด้านมโนคติใน
วิชาคณิตศาสตร์ ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา การบวก ลบ คูณ หาร และการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน               
(สุภชัย  ศรีมันตะ, 2546, หน้า 2) อีกปัญหาหนึ่ง คือ จ านวนนักเรียนที่สอบไม่ผ่านวิชาคณิตศาสตร์มีเป็นจ านวน
มากกว่าวิชาอื่นในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา สาเหตุหนึ่งอาจมาจากการที่นักเรียนยังมีพื้นความรู้เดิมในวิชา
คณิตศาสตร์ค่อนข้างต่ า ทั้งนี้เพราะสภาพการสอนของครูส่วนใหญ่มีจุดอ่อนตรงที่สอนนักเรียนทุกคนอย่าง
เดียวกัน โดยมิได้ค านึงถึงความสามารถของผู้เรียนว่าใครเรียนเร็วเรียนช้า (อารี  สัณหฉวี, 2523, หน้า 1) อีกทั้งวิธี
สอนของครูส่วนใหญ่ใช้ คือวิธีสอนแบบบรรยาย โดยครูเป็นผู้บอก และให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดเพื่อฝึกทักษะ 
แม้นักเรียนจะสามารถจ าวิธีท าได้ แต่ขาดความเข้าใจในความคิดรวบยอด และวิธีการให้เหตุผล (พรรณทิพย์                
ม้ามณี, 2520, หน้า 3 - 4) นักเรียนแทบจะไม่มีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือมีส่วนในการค้นคว้าเพื่อสรุป
หลักเกณฑ์ เพราะมีครูเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนอยู่เพียงผู้เดียว 
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 จากการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การสอนแบบบทเรียนโปรแกรม (Programmed 
Instruction) เป็นเทคนิคการสอนแบบหนึ่ง ซ่ึงสามารถน ามาใช้ช่วยแก้ปัญหาการศึกษาได้ บทเรียนโปรแกรม
นับเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติเป็นเครื่องช่วยสอนของครู ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง โดยยึดพื้นฐานทางจิตวิทยา ว่าด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ บทเรียนโปรแกรมเป็นส่ือ
การเรียนการสอนที่ช่วยเร้าและยั่วยุให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียน อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนเรียนเข้าใจได้โดยง่าย และ
ถูกต้องตามจุดมุ่งหมาย ซ่ึงจะช่วยประหยัดเวลาทั้งผู้สอนและผู้เรียน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้
ได้มากขึ้น ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นในการเรียนคณิตศาสตร์ (จารุวรรณ  แสงทอง, 2523, หน้า 1-2)  
 ด้วยความส าคัญทั้งหมดที่กล่าวมาจึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษา การสร้างบทเรียน
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีเนื้อหา
ต่อเนื่องกันเป็นล าดับขั้น จึงเหมาะสมกับการใช้วิธีบทเรียนโปรแกรม ที่ออกแบบมาให้ผู้เรียนศึกษาไปทีละกรอบ 
ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจเนื้อหาไปทีละขั้นจากง่ายไปยาก โดยผู้ที่เรียนรู้ได้ช้าก็สามารถใช้เวลาในการศึกษา
บทเรียนโปรแกรมด้วยตนเองไปตามล าดับความสามารถของตน  ส่วนผู้ที่เรียนรู้ได้เร็วก็สามารถศึกษาบทเรียน
โปรแกรมได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องจนจบ เป็นการสนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ เป็นอย่างดี ซ่ึง
บทเรียนโปรแกรมดังกล่าวมีลักษณะเด่น คือ  
 1.  มีการวางแผนให้จบสิ้นกระบวนการในแต่ละเรื่อง โดยมีการวางแผนอย่างรัดกุมในการเรียนการสอน 
ภายในกรอบที่ก าหนด ซ่ึงในกรอบนั้นมีเนื้อหาความรู้ โดยจัดแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็นหน่วยย่อยหลาย ๆ กรอบ 
เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ ในแต่ละกรอบจะมีเนื้อหาค าอธิบาย ตัวอย่างวิธีคิด และค าถามที่เรียบเรียงไว้ต่อเนื่องกัน
โดยเริ่มจากง่ายไปยาก มีแบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย(วัดผล) ท้ายเรื่องแต่ละเรื่อง พร้อมทั้งมีเฉลยค าถามและ
เฉลยแบบฝึกหัดของแต่ละชุด ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นการสนองตอบความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลได้อีกด้วย  
 2.  มีการวางแผนทบทวน ซ่อมเสริมความรู้ ถ้าการทดสอบยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาวิชาอย่างถูกต้อง ก่อนที่จะศึกษาชุดต่อไป 
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังให้นักเรียนตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้บทเรียนโปรแกรมนี้
อีกด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อ ๆ ไป ซ่ึงเมื่อการวิจัยนี้ส าเร็จจะท าให้ได้บทเรียน
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
70/70 โดยบทเรียนดังกล่าวนี้จะสามารถน าไปใช้ในการสอนนักเรียนในช้ันเรียนปกติ หรือใช้อ่านเพิ่มเติม ซ่ึงจะ
ท าให้นักเรียนที่ใช้บทเรียนโปรแกรมนี้มีผลการเรียนดีขึ้น  
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรต้น ได้แก่ บทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 

4 ตัวแปรตามได้แก่  
 1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 4 
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 2.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง เมทริกซ์ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อสร้างบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 
 2.  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง เมทริกซ์ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 
 3.  เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์  ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ขั้นตอนการสร้างและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

   1.  การสร้างและการหาคุณภาพของบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์  ส าหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  มีขั้นตอนดังนี ้
     1.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
คู่มือครู หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เรื่อง เมทริกซ์    
  1.2  ศึกษาค าอธิบายรายวิชาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้และก าหนดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเนื้อหาเรื่อง เมทริกซ์  โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยๆ ได้ทั้งหมด 20 หัวข้อ พร้อมทั้งก าหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้ให้ตรงกับเนื้อหาแต่ละหัวข้อย่อย   
   1.3   ศึกษาเทคนิคการสร้างบทเรียนโปรแกรมชนิดเส้นตรง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน
โปรแกรมหรือบทเรียนส าเร็จรูป  
  1.4  เขียนบทเรียนโปรแกรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ในแต่ละหัวข้อย่อยได้
บทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ ทั้งหมด 20 ชุด 
 1.5  น าบทเรียนโปรแกรมที่สร้างขึ้น ให้ผู้เช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมเกี่ยวกับ
เนื้อหา ภาษา และการออกแบบ  แล้วน าบทเรียนโปรแกรมมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม 
                    1.6  น าบทเรียนโปรแกรมที่แก้ไขแล้ว ไปทดลองหาคุณภาพโดยการทดสอบหนึ่งต่อหนึ่ง และ
ทดสอบแบบกลุ่มเล็ก กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ ฯ  
เขตทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เคยเรียนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ มาแล้ว  
 1.7  น าบทเรียนโปรแกรมที่ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงเป็น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เขตทวีวัฒนา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  จ านวน 40 คน เลือกโดยวิธีการเจาะจง 
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 1.8  แบบเรียนเสริมบทเรียนโปรแกรมเป็นแบบฝึกหัดที่เป็นโจทย์คู่ขนานกับแบบฝึกหัดในบทเรียน
โปรแกรม เพื่อซ่อมเสริมความรู้ให้นักเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ซ่ึงจะมีค าอธิบายแนวทางในการปฏิบัติ ถ้านักเรียน
ตอบผิดข้อใด แล้วให้ท าแบบเรียนเสริมบทเรียนโปรแกรมชุดใด กรอบที่เท่าใด ดังแสดงในตารางที่ 1 และตารางที่ 
2 จากนั้นจึงท าแบบทดสอบเสริม เพื่อทดสอบความเข้าใจ โดยแบบเรียนเสริมบทเรียนโปรแกรมนี้ได้รับการ
ตรวจสอบและแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญ ผ่านการทดสอบหนึ่งต่อหนึ่ง และการทดสอบแบบกลุ่มเล็ก ก่อนที่จะน าไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง  
 
ตารางท่ี 1 เกณฑ์การประเมินผลแบบทดสอบ ชุดที่ 2  

 
ตารางท่ี 2 แนวทางในการปฏบิัตสิ าหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลแบบทดสอบ ชุดที่ 2 

 
   2.  การสร้างและการหาประสิทธภิาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงั
เรียนบทเรียนโปรแกรมวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ ส าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีท่ี 4  มีขั้นตอนดังนี ้
 2.1  ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ผลการเรียนรู้  คู่มือครู หนงัสือเรียน
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม วิชาคณิตศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 และวิธีการสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย  

คะแนนที่นกัเรียนได ้ เกณฑก์ารประเมนิ แนวทางในการปฏบิัติในขั้นตอ่ไป 
8 - 10  คะแนน นักเรียนเข้าใจดีมาก ศึกษาชุดต่อไปได ้

5 - 7  คะแนน นักเรียนเข้าใจด ี
ศึกษาชุดเดิมและท าความเข้าใจในข้อทีน่ักเรียน
ท าผิดจนเข้าใจ 

0 - 4  คะแนน 
ต้องมีการพัฒนา

เพิ่มเติม 

ศึกษาและท าความเข้าใจชุดเดิม 
แล้วฝึกท าแบบฝึกหัดในแบบเรียนเสริม
บทเรียนโปรแกรมของเรื่องนัน้ จนเข้าใจและ
ท าแบบทดสอบเสริม ก่อนเรียนบทเรียน
โปรแกรมชุดต่อไป 

ข้อที่นักเรียนตอบผิด แนวทางในการปฏบิัต ิ

1 - 2 
ศึกษาบทเรียนโปรแกรม ชุดที่ 2 กรอบที่ 1 – 4 
แล้วท าแบบเรียนเสริมบทเรียนโปรแกรม ชุดที่ 2  กรอบที่ 1 

3 - 5 
ศึกษาบทเรียนโปรแกรม ชุดที่ 2 กรอบที่ 5 – 7 
แล้วท าแบบเรียนเสริมบทเรียนโปรแกรม ชุดที่ 2  กรอบที่ 2 

6 - 7 
ศึกษาบทเรียนโปรแกรม ชุดที่ 2 กรอบที่ 8 – 11 
แล้วท าแบบเรียนเสริมบทเรียนโปรแกรม ชุดที่ 2  กรอบที่ 3 

8 - 10 
ศึกษาบทเรียนโปรแกรม ชุดที่ 2 กรอบที่ 12 – 14 
แล้วท าแบบเรียนเสริมบทเรียนโปรแกรม ชุดที่ 2  กรอบที่ 4 
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 2.2  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เรื่อง เมทริกซ์  แบบปรนัย 
4 ตัวเลือก อยา่งละ 30 ข้อ ให้สอดคล้องและครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้  
    2.3  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่สร้างขึ้น ให้ผู้เช่ียวชาญ  
3 คน พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แล้วน าไปหาค่าดัชนคีวามสอดคล้องระหว่างแบบทดสอบกบัจุดประสงค์
การเรียนรู้เปน็รายข้อ (IOC: Index Objective Congruence) แล้วคัดเลือกข้อที่มคี่าดัชนคีวามสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.67 
ขึ้นไป อย่างละ 20 ข้อ 
    2.4  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ไปใช้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทปีังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เขตทวีวัฒนา จงัหวัด
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างและเป็นนักเรียนที่เคยเรียนเรื่อง เมทริกซ์ มาแล้ว จ านวน 40 คน 
     2.5  น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ เพื่อหาความยาก และอ านาจจ าแนก ของแบบทดสอบเป็น
รายข้อ โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีดชันีความยากอยู่ระหว่าง .20 – .80 และมดีัชนอี านาจจ าแนกตั้งแต่ .20 – 1.00 
    2.6  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ไปใช้กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทปีังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ ฯ  จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างและเป็นนักเรียนทีเ่คยเรียนเรื่อง เมทริกซ์ มาแล้ว จ านวน 42 คน 
    2.7  น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิท์างการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สูตร KR20 ของคูเดอร ์– ริชาร์ดสัน ซ่ึงมีสัมประสิทธิ์ความ
เชื่อมั่นไม่ต่ ากว่า .80 
    2.8  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ไปใช้ในงานวิจัย 
    2.9  แบบทดสอบท้ายบทเรียนโปรแกรมแต่ละชุด และแบบทดสอบท้ายแบบเรียนเสริมบทเรียน
โปรแกรมแต่ละชุดมีวิธีการเช่นเดียวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
 2.10  ค านวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมตามเกณฑ์ 70/70  โดยรวบรวมคะแนนจากการ
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทีท่ าแบบทดสอบท้ายบทเรียนแต่ละชุด (E1)  และคะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (E2)   
 2.11  ค านวณหาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง เมทริกซ์ 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 4     
 3.  การสร้างและการหาคุณภาพของแบบประเมนิความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนโปรแกรมวชิา
คณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์  ส าหรับชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  มีขั้นตอนดังนี ้
 3.1  ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนโปรแกรมจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
วิธีการและหลักการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ แล้วก าหนดแนวทางในการออกแบบประเมินความพึงพอใจ
ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert) 
 3.2  สร้างแบบประเมนิความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนโปรแกรม เรื่อง เมทริกซ์ จ านวน 20 
ข้อ โดยลักษณะของแบบประเมินความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงม ี5 ระดับ 
และค านวณหาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบประเมิน โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าเท่ากับ 
0.75 
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 3.3  น าแบบประเมินความพึงพอใจไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 3.4  ค านวณหาคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนักเรียน แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตราส่วนประมาณค่าที่ก าหนดไว้ 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองดังตอ่ไปนี ้
1.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4/1 ซ่ึงก าลังศึกษาอยู่ใน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เขตทวีวัฒนา จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 40 คน เลือกโดยวิธีการเจาะจง 
   2.  ช้ีแจงจุดประสงค์ในการวิจัยให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเข้าใจ  พร้อมทั้งแนะน าวิธีการ หลักเกณฑ์
และขั้นตอนในการเรียนบทเรียนโปรแกรม 

3.  นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เมทริกซ์  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ ในคาบเรียนที่ 1   

4.  นักเรียนกลุ่มตัวอย่างเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์   วันละ 1 ชุด ใน
ช่ัวโมงการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซ่ึงมีทั้งหมด 20 ชุด 

5  เมื่อนักเรียนเรียนบทเรียนโปรแกรมจบในแต่ละชุด ให้นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายชุด ซ่ึงมีทั้งหมด 
20 ชุด เพื่อน าผลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ 70 ตัวแรก (E1) 
    6.  เมื่อนักเรียนเรียนบทเรียนโปรแกรมจบทุกชุดแล้ว ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)  
ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลังเรียน เรื่อง เมทริกซ์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เพื่อน า
ผลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ 70 ตัวหลัง (E2)   
 7.  ค านวณหาดัชนีประสิทธผิล (Effectiveness Index: E.I.) ของบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร ์ 
เรื่อง เมทริกซ์ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 4     

8.  นักเรียนท าแบบวัดความพึงพอใจของบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ 
 9.  ค านวณหาคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนักเรียน แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรา
ส่วนประมาณค่าที่ก าหนดไว้ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์  ส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 70/70  ได้ผลดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหห์าประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์   
 ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 

คะแนน คะแนนเต็ม X  
ร้อยละของ 
คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนจากการท าแบบทดสอบยอ่ย 200 158.31 79.16 
คะแนนจากการท าแบบแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรยีน 

20 14 72.38 

ประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรม คือ 79.16/72.38 
 

จากตารางที่ 3  พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรม คือ 79.16/72.38 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
คือ 70/70 

2.  วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์  ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ผลดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4 ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์  ส าหรับนักเรียนชั้น 
 มัธยมศึกษาปีที่ 4  

ผลคูณของจ านวน 
นักเรียนกับคะแนนเต็ม 

ผลรวมของ 
คะแนนหลังเรียน 

ผลรวมของ 
คะแนนก่อนเรียน 

E.I. 

4020 579 182 0.6424 

 
จากตารางที่ 4  พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนโปรแกรม เท่ากับ 0.6424 
3.  วิเคราะห์หาความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์  ส าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้ผลดังตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์  ส าหรับนักเรียนชั้น 
 มัธยมศึกษาปีที่ 4  

รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

ข้อที่ 1 5 4.08 ระดับมาก 

ข้อที่ 2 5 4.15 ระดับมาก 

ข้อที่ 3 5 4.18 ระดับมาก 

ข้อที่ 4 5 4.00 ระดับมาก 

ข้อที่ 5 5 4.05 ระดับมาก 

ข้อที่ 6 5 3.98 ระดับมาก 

ข้อที่ 7 5 3.93 ระดับมาก 

ข้อที่ 8 5 4.10 ระดับมาก 

ข้อที่ 9 5 3.95 ระดับมาก 

ข้อที่ 10 5 3.85 ระดับมาก 

ข้อที่ 11 5 3.98 ระดับมาก 

ข้อที่ 12 5 4.03 ระดับมาก 

ข้อที่ 13 5 3.85 ระดับมาก 

ข้อที่ 14 5 4.10 ระดับมาก 

ข้อที่ 15 5 4.28 ระดับมาก 

ข้อที่ 16 5 4.23 ระดับมาก 

ข้อที่ 17  5 3.88 ระดับมาก 

ข้อที่ 18  5 4.00 ระดับมาก 

ข้อที่ 19  5 3.80 ระดับมาก 

ข้อที่ 20  5 4.03 ระดับมาก 

รวม 20 ข้อ  5 4.02 ระดับมาก 
 

จากตารางที่ 5  พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนโปรแกรมอยู่ในระดบั มาก 

 

สรุปผลการวิจัย 
 1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4  เท่ากับ 79.16/72.38 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 70/70 
 2.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  เท่ากับ 0.64 
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 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์  ส าหรับนักเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยูใ่นระดับมาก 

 

อภิปรายผล 
 1. บทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้วิจัยได้
สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 79.16/72.38 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 70/70 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 
เนื่องจากบทเรียนโปรแกรมดังกล่าวมีลักษณะเด่น คือ  การสร้างบทเรียนโปรแกรมมีการวางแผนให้จบส้ิน
กระบวนการในแต่ละเรื่อง โดยมีการวางแผนอย่างรัดกุมในการเรียนการสอน ภายในกรอบที่ก าหนด ซ่ึงในกรอบ
นั้นมีเนื้อหาความรู้ โดยจัดแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็นหน่วยย่อยหลาย ๆ กรอบ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ ในแต่ละ
กรอบจะมีเนื้อหาค าอธิบาย ตัวอย่างวิธีคิด และค าถามที่เรี ยบเรียงไว้ต่อเนื่องกันโดยเริ่มจากง่ายไปยาก มี
แบบฝึกหัด และการทดสอบย่อย(วัดผล) ท้ายเรื่องแต่ละเรื่อง พร้อมทั้งมีเฉลยค าถามและเฉลยแบบฝึกหัดของแต่
ละชุด ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นการสนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคลได้อีกด้วย 
โดยบทเรียนโปรแกรมดังกล่าวได้รับค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญหลายท่าน ผ่านการทดลองใช้ และ
ปรับปรุงหลายครั้งจนมีคุณภาพดี นอกจากนี้ยังมีการวางแผนทบทวน ซ่อมเสริมความรู้ ถ้าการทดสอบยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาวิชาอย่างถูกต้อง ก่อนที่จะศึกษาชุดต่อไป 
 2.  การหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์  ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.6424 หรือ คิดเป็นร้อยละ 64.24 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 
สาเหตุที่นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.50 หลังการใช้บทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์  
ทั้งนี้เพราะว่าบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ นับเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่
มีคุณสมบัติเป็นเครื่องช่วยสอนของครู นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยยึดพื้นฐานทางจิตวิทยา ว่าด้วย
ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นส าคัญ เป็นส่ือการเรียนการสอนที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนสนใจที่จะเรียน และ
สามารถศึกษาค้นคว้าได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนเข้าใจและจดจ าได้ง่าย สามารถจัดระบบความรู้ได้เป็น
ระเบียบมากขึ้นและถูกต้องตามจุดมุ่งหมาย ซ่ึงจะช่วยประหยัดเวลาทั้งครูและนักเรียน โดยบทเรียนโปรแกรม
ดังกล่าวนี้จะสามารถน าไปใช้ในการสอนนักเรียนในช้ันเรียนปกติ ทั้งใช้อ่านเพิ่มเติม ซ่ึงจะท าให้นักเรียนที่ใช้
บทเรียนโปรแกรมนี้มีผลการเรียนดีขึ้น  
 3.  การวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  เมทริกซ์ พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.02 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตราส่วนประมาณค่า พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์  มีความพึง
พอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 3 โดยนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นว่า การแบ่ง
เนื้อหาวิชาออกเป็นชุด ๆ และเรียงล าดับเนื้อหาไปตามกรอบแต่ละกรอบเช่นนี้  จะท าให้เข้าใจบทเรียนได้ง่าย 
สามารถจัดระบบความรู้ได้เป็นระเบียบมากขึ้น แต่ไม่ควรทดสอบหลังจากเรียนจบแต่ละชุดในทันที ควรให้เวลา
ทบทวนบทเรียนมากกว่านี้ และเนื้อหาบางเรื่องมีความซับซ้อน ต้องให้ครูอธิบายเพิ่มเติม 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1  การศึกษาจากบทเรียนโปรแกรม ครูควรสอนให้นักเรียนมคีวามซ่ือสัตย์ มีความเพียรพยายาม 
และมีระเบียบวินัยในตนเอง 
 1.2  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนโปรแกรม ครูควรสอดแทรกกิจกรรมเสริม เช่น การ
เล่นเกมชิงรางวัล หรือแข่งขนัตอบปัญหา เพื่อใหน้ักเรียนสนุกสนานกับการเรียน สามารถประมวลความรู้และ
น ามาประยุกต์ใช้ได้  
 1.3  ควรมีการน าไปใช้กับแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีรปูแบบการเรียนรู้หลากหลาย  เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนให้สูงขึ้น ส่งเสริมให้เกิดความคิดริเริม่สร้างสรรค์และสามารถน าเสนอ
ผลงานของนักเรียนเพื่อใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1  ควรท าวิจัยการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้บทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ กับเนื้อหาอ่ืนเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนให้สูงขึ้น 
 2.2  ควรท าวิจัยการจดัการเรียนรูโ้ดยใช้บทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เปรียบเทียบกับตัวแปร
อื่น ๆ เช่น การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม การหาความคงทน เป็นตน้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อสร้างบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70  (2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ (3) เพื่อวัดความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเสาไห้                      
“วิมลวิทยานุกูล” อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จ านวน 45 คน เลือกโดยวิธีการเจาะจง (purposive  sampling)      
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนโปรแกรม แบบทดสอบประจ าแต่ละชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน แบบวัดความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า  
 1. บทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 มีประสทิธิภาพ 
82.46/81.07 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 70/70 
 2. ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 เท่ากับ 0.7045  
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
 
ค าส าคัญ: บทเรียนโปรแกรม คณิตศาสตร์ สถิต ิ
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were (1) to construct a programmed learning package in mathematics 
on  statistic for Matthayomsuksa V students to determine the efficiency of the programmed instruction in 
mathematics to the standard criterion of 70/70. (2) to find out the effectiveness index of  the programmed  
learning package in mathematics on statistic for Matthayomsuksa V students and (3) to measure the satisfaction 
of the students on the programmed learning package in mathematics on statistic for Matthayomsuksa V 
students. The samples of this research were 45 Matthayomsuksa 5/2 students in the first semester of the 2013 
academic year,  Saohai “Wimolwittayanukul” School ,Saohai District, Saraburi Province. They were selected 
by purposive sampling technique. The tools consist of  the programmed learning package on statistic, a test for 
each unit in the programmed learning package , an exercise to develop mathematics skill, pretest and posttest 
examination papers, and satisfaction questionnaire. The results of this study were: 
  1.  A programmed learning package on statistic for Matthayomsuksa V students to be efficient 
82.46/81.07 which is higher than the set criteria requirement 70/70. 
  2. The effectiveness index of the programmed learning package on statistic for Matthayomsuksa V 
students is 0.7045   
  3. The satisfaction of the students on the mathematics lesson about the statistic at a high level. 
 
KEY WORDS: Programmed learning package ,Mathematics, Statistic 
 

บทน า 
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีลักษณะเป็นนามธรรมและมีโครงสร้าง ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้และมีความ

เข้าใจคณิตศาสตร์ได้ดี จะต้องใช้ความคิดอย่างสมเหตุสมผล แล้วต้องศึกษาตามล าดับอย่างมีกระบวนการ  ซ่ึงการ
เรียนรู้แต่ละครั้งจ าเป็นต้องอาศัยความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนรู้เรื่องใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้มี
พื้นฐานความรู้เพียงพอที่จะเช่ือมโยงไปสู่เรื่องใหม่ ซ่ึงบทเรียนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction ) เป็นสื่อ
การสอนแบบหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นล าดับขั้น ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองผ่านการอ่านและเกิดทักษะผ่านการฝึกซ้ าตามค าแนะน าในบทเรียนจนเกิดการเรียนรู้ และจากการที่ผู้วิจัยได้
สอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานช้ันมัธยมศึกษาปีที่  5 มาเป็นเวลา  5 ปี พบว่านักเรียนมีผลการเรียนในเนื้อหาเรื่อง
สถิติไม่เป็นที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องอื่นๆ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจอย่างถ้องแท้ 
ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนค่อนข้างต่ า  

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ขึ้น ซ่ึงบทเรียนโปรแกรมดังกล่าวมีการวางแผนให้จบสิ้นกระบวนการในแต่
ละเรื่องไว้เป็นอย่างดี มีการแบ่งเนื้อหาสาระออกเป็นหน่อยย่อยหลาย ๆ กรอบ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ ในแต่ละ
กรอบของบทเรียนโปรแกรมประกอบด้วยเนื้อหาวิชาเริ่มจากง่ายไปยาก ค าอธิบาย ตัวอย่าง และแบบฝึกหัด ที่
เรียบเรียงต่อเนื่องกันไว้ พร้อมทั้งเฉลยแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ตรวจค าตอบด้วยตนเองทันที และการทดสอบวัด
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ความรู้ในแต่ละชุดการเรียน อีกทั้งมีการวางแผนทบทวน ซ่อมเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนที่ทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 
ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาวิชาอย่างถูกต้องก่อนที่จะศึกษาชุดต่อไป นอกจากนี้
ผู้วิจัยยังให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้บทเรียนโปรแกรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การจัดการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป เมื่อการวิจัยนี้ส าเร็จจะท าให้ได้บทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
สถิติ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 และสามารถน าไปใช้ในการเรียน
การสอนในช้ันเรียนหรืออ่านเพิ่มเติมความรู้ ซ่ึงจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 

 

กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อสร้างบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 5 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 

2.  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง สถิติ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
 3.  เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการสร้างและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1.  บทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีขั้นตอนการ
สร้าง ดังนี้  
      1.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 
และหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 เล่ม 3 และศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการสร้างบทเรียนโปรแกรมชนิดเส้นตรง จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ตัวแปรต้น   
- บทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
สถิติ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 

ตัวแปรตาม 
- ประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที5่ 
- ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนโปรแกรมวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ส าหรับนกัเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 
- ความพึงพอใจของนักเรียนที่มตีอ่บทเรียน
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ 
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      1.2  เลือกเรื่อง สถิติ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 สาระการเรียนพื้นฐานมาเป็นหัวข้อในการสร้างบทเรียน
โปรแกรม โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยๆ ได้ทั้งหมด 20 หัวข้อ พร้อมทั้งก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ให้ตรงกับ
เนื้อหาแต่ละหัวข้อย่อย 

     1.3   เขียนบทเรียนโปรแกรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ในแต่ละหัวข้อ 
                     1.4  น าบทเรียนโปรแกรม ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา 
ภาษา และการออกแบบ  แล้วน าบทเรียนโปรแกรมมาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม จากนั้นน าบทเรียนโปรแกรมที่
ปรับปรุงแล้วให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง   
                     1.5 น าบทเรียนโปรแกรมไปทดลองหาคุณภาพ  โดยการทดสอบหนึ่งต่อหนึ่ง และการทดสอบกลุ่ม
เล็ก กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซ่ึงที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
และเคยเรียนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิต ิมาแล้ว และน าบทเรียนโปรแกรมไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
 1.6  น าบทเรียนโปรแกรมที่แก้ไขแล้วไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จ านวน 45 คน เลือกโดยวิธีการเจาะจง 
              2. แบบฝึกเสริมทักษะแต่ละชุด มีวิธีการสร้างโดยเช่ือมโยงกับข้อที่นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ตอบไม่ถูกต้อง 
โดยผู้วิจัยจะช้ีแจงไว้ว่าจะต้องท าอย่างไรบ้าง ผู้เรียนต้องกลับไปศึกษากรอบใดในบทเรียนโปรแกรมเดิม แล้วท า
แบบฝึกเสริมทักษะข้อใด ก่อนที่จะท าแบบทดสอบประจ าชุดใหม่อีกครั้ง ซ่ึงแบบฝึกเสริมทักษะนี้ได้รับการ
ตรวจสอบและแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าไปทดสอบหนึ่งต่อหนึ่งและทดสอบกลุ่มเล็ก ก่อนที่จะน าไปทดสอบ
กับกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 1  ตัวอย่างกรอบแนวปฏบิัติเมื่อนักเรียนทดสอบประจ าชุดที่ 7 และตรวจค าตอบ  

 
ตารางท่ี 2  ตัวอย่างกรอบแนวปฏบิัติส าหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบประจ าชุดที่ 7 

  
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แบ่งเป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนอย่างละ 25 ข้อ เป็นข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก แต่ละข้อสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ โดยมีการตรวจสอบและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC จากผู้เช่ียวชาญ

จ านวนข้อที่นักเรียนตอบถูก เกณฑ์การประเมิน แนวทางในการปฏิบัติในขั้นต่อไป 
4 - 5   ข้อ นักเรียนเข้าใจดีมาก ศึกษาชุดท่ี 8 ในคาบต่อไปได ้

3  ข้อ นักเรียนเข้าใจดี อ่านซ้ าชุดเดิมและท าความเข้าใจในข้อท่ีนักเรียนท าผิดจนเข้าใจ 

0-2  ข้อ ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม 
อ่านซ้ าและท าความเข้าใจชุดเดมิและฝึกท าแบบฝึกหัดในแบบฝึกเสริม
ทักษะของเร่ืองน้ันในคาบท่ี 9 ของวันถัดไป จนเข้าใจและท าแบบทดสอบ
ใหม่ก่อนเรียนบทเรียนโปรแกรมชุดต่อไป 

ข้อที่นักเรียนตอบไม่ถูกต้อง แนวทางในการปฏิบัติในขั้นต่อไป 
1 อ่านทบทวนเน้ือหาบทเรียนโปรแกรมชุดท่ี 7 กรอบท่ี 1  และท าแบบฝึกหัดเสริมข้อ 1-2 

2,3 อ่านทบทวนเน้ือหาบทเรียนโปรแกรมชุดท่ี 7 กรอบท่ี  3 – 4 และท าแบบฝึกหัดเสริมข้อ 3 - 5 
4 อ่านทบทวนเน้ือหาบทเรียนโปรแกรมชุดท่ี 7 กรอบท่ี  2  และท าแบบฝึกหัดเสริมข้อ 6 - 8 
5 อ่านทบทวนเน้ือหาบทเรียนโปรแกรมชุดท่ี 7 กรอบท่ี  5 และท าแบบฝึกหัดเสริมข้อ 8 - 10  
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วิเคราะห์รายข้อเพื่อหาความยาก และค่าความเช่ือมั่น ( ttr )  (ไพศาล วรค า, 2555) แล้วจึงน าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนไปใช้ในงานวิจัย  
 4. แบบทดสอบประจ าชุดมีวิธีการสร้างเช่นเดียวกับการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 5. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนโปรแกรมมี
วิธีการออกแบบวัดความพึงพอใจตามวิธีการของลิเคอร์ท ลักษณะของแบบวัดความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงม ี5 ระดับ และข้อความเป็นข้อความทางบวก มีเกณฑ์การตรวจให้คะแนนในแต่ละ
ความพึงพอใจ ซ่ึงได้ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบและแก้ไขแล้วจึงน าแบบวัดความพึงพอใจที่ได้ไปใช้ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองดังตอ่ไปนี ้
 1. ช้ีแจงจุดประสงค์ในการทดลองให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเข้าใจ  
 2. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนเรื่อง สถิติ ก่อนที่จะเรียนด้วย
บทเรียนโปรแกรมใช้เวลา  50 นาที  
 3. เมื่อนักเรียนเรียนบทเรียนโปรแกรมจบในแต่ละชุดให้นักเรียนท าแบบทดสอบประจ าชุดของแต่ละชุด 
ซ่ึงมีทั้งหมด  20 ชุดเพื่อน าผลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ  70 ตัวแรก (

1E ) และส าหรับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ของการทดสอบท้ายบทเรียนในครั้งแรกให้นักเรียนแก้ตัวใหม่โดยกลับไปอ่านเนื้อหาและท าแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
และท าแบบทดสอบประจ าชุดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อน าผลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ  70 ตัวแรก  (

1E )โดยนักเรียน
จะเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมวันละ 1 คาบ คาบละ50 นาที เป็นเวลา  20 วัน 
 4.  เมื่อนักเรียนเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมจบแล้วจึงให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนใช้เวลา  50 นาที เพื่อน าผลไปวิเคราะห์หาประสิทธภิาพ  70 ตัวหลัง (

2E ) 
               5.  ค านวณค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนโปรแกรม 
               6.  ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอ่การเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมแล้วน าข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( x ) และใช้คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับ
ความพึงพอใจ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมลู 

 1.  สูตร 1

2

E

E
 (ชัยยงค์  พรหมวงศ์. 2520, หน้า 135) เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ว่า บทเรียนโปรแกรม 

เรื่อง สถิติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์70/70  
 2.  ดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I.) ของบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง สถิติ 
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 5  (เผชิญ  กิจระการ และสมนึก  ภัททิยธนี, 2545, หน้า 31)  
 3.  การหาข้อสรุปเกี่ยวกับความพงึพอใจของนักเรียนต่อบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
สถิต ิส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้คะแนนเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทียบกับเกณฑ์การให้
คะแนน 
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ผลการวิจัย  
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ 5  
 

ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหห์าประสิทธิภาพของบทเรียนโปรแกรม 

คะแนน 
ขนาด
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
คะแนนเต็ม 

คะแนน
เต็ม

ทั้งหมด 

คะแนน
ที่ได ้

ร้อยละ 
 

คะแนนจากการท าแบบทดสอบยอ่ย 45 100 4500 3710.5 82.46 
คะแนนจากการท าแบบแบบทดสอบหลงัเรียน 45 25 1125 912 81.07 

จากตารางที่ 3 พบว่า บทเรียนโปรแกรมนี้มีประสิทธิภาพ 82.46/81.07   
 2.  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนโปรแกรม  
 
ตารางท่ี 4  ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนโปรแกรม  

ผลคูณของจ านวน 
นักเรียนกับคะแนนเต็ม 

ผลรวมของ 
คะแนนหลังเรียน 

ผลรวมของ 
คะแนนก่อนเรียน 

E.I. 

4525 914 411 0.7045 

   

 จากตารางที่ 4  พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนโปรแกรมเท่ากับ 0.7045  
 3.  ผลการวัดความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง สถิติ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
 

ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 

ข้อความ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. 
ค่าระดบั 

ความพึงพอใจ 
ด้านการออกแบบบทเรียน    
1.  รูปแบบน่าสนใจเหมาะสมกับเนื้อหา 4.02 0.77 มาก 
2.  ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน 4.29 0.66 มาก 
3.  นักเรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง 4.35 0.60 มาก 
4.  นักเรียนมีความสนใจในการเรยีนเมื่อได้เรียนบทเรียนโปรแกรมนี้ 4.35 0.57 มาก 
ด้านเนื้อหา    
5.  ค าอธิบายเนื้อหาชัดเจน 4.33 0.63 มาก 
6.  ความยากง่ายของเนื้อหามีความเหมาะสม 4.15 0.63 มาก 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 

ข้อความ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. 
ค่าระดบั 

ความพึงพอใจ 
7.  ค าถามในบทเรียนน่าสนใจ 4.17 0.68 มาก 
8.  การจัดล าดับเนื้อหาในบทเรียนมีความเหมาะสม 4.28 0.86 มาก 
9.  จ านวนค าถามในบทเรียนมีความเหมาะสม 4.26 0.95 มาก 
10. การเฉลยค าตอบในบทเรียนทนัทีท าให้นักเรียนอยากตอบค าถาม
ต่อไป 

4.20 1.13 มาก 

ด้านการเรียน    
11. นักเรียนมคีวามมั่นใจมากขึ้นที่จะตอบค าถาม 4.48 1.17 มาก 
12. นักเรียนไม่รู้สึกเสียหน้าเมื่อตอบค าถามผิด 4.20 1.36 มาก 
13. นักเรียนรู้สึกสบายใจเมื่อเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรม 4.50 1.47 มากที่สุด 
14. นักเรียนรู้สึกสนุกกับการเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรม 4.59 1.56 มากที่สุด 
15. นักเรียนต้องการเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมอีกในเนื้อหาอ่ืน 4.57 1.78 มากที่สุด 

รวม 64.71 14.83  
เฉลี่ย 4.23 0.99 มาก 

  
 จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจต่อบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สถิติ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. การสร้างบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัย
ได้สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 82.46/81.07 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 70/ 70 เนื่องจากการสร้างบทเรียน
โปรแกรม ไปใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนนั้นมีการหาประสิทธิภาพของบทเรียนเป็นขั้นตอนอย่างมีระบบ ซ่ึง
ผู้วิจัยได้มีการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวิธีการสร้างจากต าราและงานวิจัยต่างๆ และเขียนเนื้อหาในบทเรียนเรียงล าดับ
ความยากง่ายอย่างชัดเจนและมีความต่อเนื่องกันในแต่ละกรอบ  มีแบบฝึกหัดจ านวนพอเหมาะไม่มากไม่น้อย
เกินไป และมีกรอบเฉลยแบบฝึกหัด เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะและตรวจสอบความเข้าใจ ได้มีการทดลองใช้เพื่อ
หาข้อบกพร่องและน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขหลายครั้ง ซ่ึงได้รับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญและอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จนเป็นที่น่าพอใจก่อนที่จะน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง อีกทั้งการเรียนด้วยบทเรียน
โปรแกรม นักเรียนสามารถเรียนด้วยตนเองตามศักยภาพของแต่ละบุคคลภายใต้ค าแนะน าของครูโดยไม่จ ากัด
เวลา โดยใช้หลักการเรียนรู้เพิ่มขึ้นทีละน้อยๆ การเรียนแต่ละชุดจะแบ่งเป็นกรอบย่อย ๆ  ส้ันๆ จากง่ายไปยาก 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เป็นขั้นตอนตามล าดับได้ทราบค าตอบทันทีหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามครูได้ทันที 
ซ่ึงผู้เรียนจะค่อยๆสะสมความรู้ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อได้ท าแบบฝึกหัดเพื่อย้ าความรู้ที่ส าคัญ และเมื่อนักเรียนสามารถรู้
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ค าตอบในทันทีเป็นการช่วยเสริมแรงให้นักเรียนเกิดความต้องการเรียนรู้เนื้อหาต่อไป สนุกกับการเรียน จึงส่งผล
ให้นักเรียนท าแบบทดสอบประจ าชุดได้ผ่านเกณฑ์ ซ่ึงสอดคล้องกับความหมายของบทเรียนแบบโปรแกรมของ
ทิศนา  แขมมณี  (2554, หน้า 378)  ที่กล่าวว่าวิธีสอนโดยใช้บทเรียนแบบโปรแกรม คือ กระบวนการที่ผู้สอนใช้
ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดโดยการให้ผู้เรียนศึกษาจากบทเรียนส าเร็จรูปด้วย
ตนเอง  มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากบทเรียนปกติ  กล่าวคือเป็นบทเรียนที่น าเนื้อหาสาระที่จะให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้มาแตกเป็นหน่วยย่อยเพื่อให้ง่าย แก่ผู้เรียนในการเรียนรู้  และน าเสนอแก่ผู้เรียนในลักษณะที่ให้ผู้เรียน
สามารถตอบสนองสิ่งที่เรียนและตรวจสอบการเรียนรู้ของตนเองได้ทันทีว่าผิดหรือถูก ผู้เรียนสามารถใช้เวลาใน
การเรียนรู้มากน้อยตามความสามารถและสามารถตรวจสอบผลการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพราะบทเรียนจะมีทั้ง
แบบสอบก่อนเรียน และแบบสอบหลังการเรียนไว้ให้พร้อม 
 2.  การหาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนโปรแกรมคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมมีคะแนนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.7045  หรือ คิดเป็นร้อยละ 70.45  สาเหตุที่นักเรียนมี
คะแนนเพิ่มขึ้นมากกว่า 0.50 หลังการใช้บทเรียนโปรแกรมคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ทั้งนี้เพราะว่าบทเรียน
โปรแกรมคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  และได้รับการออกแบบ
อย่างเหมาะสมเป็นส่ือกลางในการเรียนที่ดี  ท าให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน เนื่องจากผู้เรียนมีโอกาส
เรียนด้วยตนเองตามความสามารถ มีเวลาศึกษาท าความเข้าใจมากขึ้น โดยผู้เรียนที่เก่งเมื่อเรียนจบเร็วก็สามารถใช้
เวลาที่เหลือท ากิจกรรมอื่นๆได้ ส่วนผู้เรียนที่เรียนอ่อนก็มีโอกาสเรียนได้ตามความสามารถของตน โดยไม่ต้องเร่ง
รีบ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสบายใจในการเรียนและผู้เรียนมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากครูเป็น
รายบุคคล อีกทั้งการที่ผู้เรียนได้ทราบผลการเรียนได้ด้วยตนเองในทันที เพราะในบทเรียนมีเฉลยค าตอบไว้ให้ ซ่ึง
ท าให้ทราบข้อบกพร่องในการเรียนด้วยตนเอง และเมื่อผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของการทดสอบท้ายบทเรียนในครั้ง
แรกมีโอกาสได้ซ่อมเสริมในจุดประสงค์ที่บกพร่องหรือไม่เข้าใจโดยกลับไปอ่านเนื้อหา ท าแบบฝึกหัดเพิ่มเติม
จากแบบฝึกเสริมทักษะและท าแบบทดสอบใหม่อีกครั้งหนึ่ง จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 3. ผลการวัดความพึงพอใจของนักเรียนในภาพรวมที่มีต่อบทเรียนโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง 
สถิติ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก อาจ
เนื่องมาจาก ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของตนเอง ท าให้ผู้เรียนเกิดสนใจในการเรียน และเมื่อผู้เรียน
สามารถตอบค าถามในบทเรียนได้ถูกต้อง ท าให้มีก าลังใจในการเรียน ถึงแม้ว่าจะตอบค าถามไม่ถูกต้องผู้เรียนก็ไม่
รู้สึกอาย และพยายามหาค าตอบให้ได้ตรงกับเฉลยในบทเรียน อีกทั้งไม่กลัวการทดสอบเนื่องจากคุ้ยเคยกับการ
ทดสอบทุกคาบ ท าให้ประสบผลส าเร็จในการเรียนมากขึ้น เมื่อประสบผลส าเร็จทางการเรียน ย่อมท าให้ความพึง
พอใจต่อบทเรียนโปรแกรมอยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า ควรสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมในเนื้อหาวิชาอื่นๆ เพื่อช่วย
แก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน และเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่ผู้เรียน แต่ผู้สร้างต้อง
ตระหนักด้วยว่าว่าเนื้อหาบางเนื้อหาในวิชาคณิตศาสตร์สามารถน ามาเขียนเป็นบทเรียนโปรแกรมแล้วให้ผู้เรียน
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ศึกษาด้วยตนเองไม่ได้ทั้งหมด จ าเป็นต้องอาศัยส่ือการเรียนที่เป็นรูปธรรมหรือ ภาพเพื่อประกอบการอธิบายให้
ผู้เรียนเข้าใจ และควรสนับสนุนให้ครูได้ร่วมกันจัดท ำ เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้มำกขึ้น ดีกว่าท าคนเดียว
เพราะจะมองไม่เห็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
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ภาพที่ 1 กิจกรรมการเรียนด้วยบทเรียนโปรแกรมเรื่อง สถิติ 

 
 
       
 
 

 
ภาพที ่2 กิจกรรมการซ่อมเสริมด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 
 

258 

การสังเคราะห์งานวิจยัเก่ียวกับการใช้นิทานและงานปั้นสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรูท้ักษะทางภาษาของนักเรียนปฐมวัย 

RESEARCH SYNTHESIS CONCERNING TO USING STORY TELLING AND 
CREATIVITY CLAY TO ENHANCE THE LITERACY SKILLS LEARNING 

OF KINDERGARTEN STUDENTS 

 
อรภัทรกาญจน์ ชัยวัฒน์จตุพร 

คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี 
Email: orra.yok.chai@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสังเคราะห์ผลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้นิทานและงานปั้นสร้างสรรค์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางภาษาของนักเรียนปฐมวัย แบบแผนของการวิจัยเป็นการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ 
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ประชากรคือรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการใช้นิทานและงานปั้นสร้างสรรค์เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางภาษาของนักเรียนระดับช้ันปฐมวัยที่ท าในช่วงปี 2550-2555 จากฐานข้อมูลการวิจัย
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  และ โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จ านวน 25 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบบันทึกข้อมูลการสังเคราะห์งานวิจัย จ านวน 1 ชุด 
ผลการวิจัยพบว่า (1) แนวคิดการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาของนักเรียนปฐมวัย มี 4 แนวคิด คือ 
การสอนโดยแนวคิดทฤษฎีการเล่าเรื่อง การสอนภาษาโดยรวมแบบธรรมชาติ การสอนภาษาตามแนวคิดวอ
ลดอร์ฟ และ การสอนแบบมอนเตสซอรี่ (2) ผลจากการใช้นิทานและงานปั้นสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะทางภาษาของนักเรียนปฐมวัยอยู่ในระดับเกณฑ์ดี และ นักเรียนช้ันปฐมวัยมีพัฒนาการและความเข้าใจ
ทางการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ การคิดโดยผ่านการใช้นิทานและงานปั้นสร้างสรรค์หลังการจัดการ
เรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ ในส่วนด้านพฤติกรรม จากการสังเกตพฤติกรรม พบว่า นักเรียนปฐมวัยส่วน
ใหญ่มีความสามารถในการใช้ภาษาเพิ่มขึ้นมาก นักเรียนสามารถปฏิบัติตามค าส่ังได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมาก
ขึ้น สามารถ เขียน พูด ออกค าส่ัง อธิบาย เล่าเรื่องให้ตนเองและผู้อื่นเข้าใจได้ ส่วนผลงานปั้นสร้างสรรค์ที่ได้
ออกมานั้นนักเรียนปฐมวัยสามารถท าได้อย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กันทั้งทางร่างกาย ทางภาษา นอกเหนือจากนี้
ยังสามารถจัดหมวดหมู่ของส่ิงของ เรียงล าดับเหตุการณ์ต่างๆก่อนหลังได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งมีความสามารถ
ทางการคิดงานสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นมากอีกด้วย ส่วนข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ ควรมีการท าวิจัย
รูปแบบการวิจัยเพื่อพัฒนา เพื่อก่อให้เกิดการวิจัยเชิงประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่จากการใช้นิทานและงานปั้น
สร้างสรรค์เพื่อเร่งส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางภาษาของนักเรียนระดับช้ันปฐมวัยในการช่วยเร่งส่งเสริมให้
นักเรียนปฐมวัยมคีลงัความรู้ คลังค าศัพท์ และทักษะด้านอื่นเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และ น าผลการวิจัยนั้น
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ไปใช้เป็นแนวทางการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมเพื่อวางรากฐานการศึกษาไทยตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนมุ่งสู่
การพัฒนาในระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป 

 
ค าส าคัญ: การสังเคราะห์งานวิจัย นิทาน งานปั้นสร้างสรรค์ ทักษะทางภาษา นักเรียนปฐมวัย 
 

ABSTRACT  
The main objective of this research was to synthesize research concerning to using story telling and 

creativity clay to enhance the literacy skills learning of kindergarten students. The research design was 
qualitative synthesis and content analysis. Populations were researches concerned to using story telling and 
creativity clay to enhance the literacy skills learning of kindergarten students which were conducted during the 
timeline 2007-2012. The 25 research sample items were selected and based on the excellent resources in 
Thailand as follows Thai Education Research and Thai Library Integrated System (ThaiLIS). The research 
instrument was in synthesized record form. The major research findings are as follow: (1) The literacy skills 
learning of kindergarten students conceptual framework, which included four concepts such as Narratology 
Whole Language Waldorf Education and Montessori Education    (2) The results of using story telling and 
creativity clay to enhance the literacy skills learning of kindergarten students are good standard ratio and all 
kindergarten students understood and developed  all skills at the same time i.e. listening, speaking, reading, 
writing and thinking  by the methods previously mentioned  which  was  used to enhance higher achievement 
than the results of pretesting the literacy skills learning design. In the behavior development, the result was 
found that the most of kindergarten students could encourage the literacy skills learning more than compared to 
the previous time as follows; kindergarten students could quickly follow the correct direction command, 
explain, and give the information among themselves to other people. Regarding to the creativity clay 
observation, kindergarten students could create continually their products and good physical and mental skills 
including language skills. Moreover; the subjects could categorize, cohere and correctly comprehend the tasks 
that were undertaken including the more creative thinking tasks too. In addition at this time, there was a 
recommendation for kindergarten education providers; the recommendation being  that they should provide the 
research design in R&D (Research and Development) for Methodology in order to improve the new logical 
knowledge dimension by using story telling and creativity clay to enhance the corpus of early literacy  skills 
learning of kindergarten students.  In conclusion, in order for the educational progress of the future generations 
of students, the academics will be required to understand the results of the research findings and able to apply 
the learning techniques also should be able to develop in Thai kindergarten learning society based therein.  

 
KEYWORDS: Research Synthesis Story Telling Creativity Clay Literacy Skills Kindergarten Students 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 
 

260 

บทน า 
เป็นที่ทราบโดยทั่วกันว่าการศึกษาปฐมวัยนั้นคือรากฐานและความมั่นคงหลักในการพัฒนาคนในระยะ

ยาวของประเทศชาติ ดังนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงต้องร่วมมือจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ได้ตามเป้าประสงค์ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3) หมวดที่ 1 มาตราที่ 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปํญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และ 
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ หมวดที่ 4 มาตราที่ 22 การจัดการ
ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ ถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด กระบวนการการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2553, 2553) จากหลักการที่กล่าวมาช้ีให้เห็นว่า เด็กช่วงอายุ 3-5 ปี เป็นช่วง
วัยที่มีความส าคัญมากที่สุดทั้งร่างกายและสมอง เพราะสมองของเด็กนั้นก าลังเติบโตและพัฒนา เด็กในวั ยนี้มี
โอกาสเรียนรู้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น การส ารวจ การเล่น การทดลอง การค้นพบ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ 
เลือกตัดสินใจ การใช้ภาษาเพื่อการส่ือความหมาย (ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา , 2547)  ด้วยเหตุนี้
เด็กส่วนใหญ่จึงเกิดการเรียนรู้จากการฟังนิทานหรือเรื่องเล่าต่างๆที่ช่ืนชอบ การปั้น การลอกเลียนแบบจากส่ิงที่
อยู่รอบตัว นักการศึกษาปฐมวัยจึงจ าเป็นต้องจัดการเรียนรู้ รวมทั้งต้องเข้าใจที่ท า การส่งเสริม สนับสนุน และการ
เร่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพราะนั่นหมายถึงการเตรียมพ้ืนฐานที่ช่วยเตรียมความพร้อมในทักษะด้านต่างๆให้เด็ก
ประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิตในสังคมและการเรียนรู้ทางวิชาการได้เป็นอย่างดี (Lindy, 2012) การใช้นิทาน
และงานปั้นสร้างสรรค์จึงถือว่าเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับเด็กอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และยังเปรียบเสมือนหน้าต่างและ
ประตูบานใหญ่ที่คงเปิดกว้างส่งเสริมเด็กๆในรายด้านพัฒนาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน การคิด และ การพัฒนาการของกล้ามเนื้อมือส่วนกล้ามเนื้อมัดเล็ก (เลิศ อานันทนะ, 2552) กิจกรรมการ
ใช้นิทานและงานปั้นสร้างสรรค์นี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วยท าให้เด็กนักเรียนสนใจและปรับตัวให้คุ้นเคย
และเด็กก็ยังซึมซับได้รับประสบการณ์ตรงจากการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้ เช่นกัน (บัณฑิต 
ฉัตรวิโรจน์, 2551)   

แต่อย่างไรก็ตามจากผลรายงานการจัดอันดับการทดสอบภาษาอังกฤษของต่างประเทศโดยองค์กรเอ็ด
ดูเคช่ันเฟริ์สท(Education First) ภายใต้ชื่อโครงการ The EF English Proficiency Index (EF EPI) ในปี 2012 พบว่า
ในการจัดอันดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษในกลุ่มประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่จ านวน 54 
ประเทศ โดยสุ่มตัวอย่างประชากรประมาณ 1.7 ล้านคนทั่วโลก ผลที่ออกมาเป็นที่น่าตกใจกับการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในประเทศไทยและท าให้คนไทยต้องตื่นตัวครั้งใหญ่ เพราะประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 53 จาก 
54 ประเทศ (Education First , 2012) ซ่ึงประเทศที่ท าคะแนนได้น้อยกว่าประเทศไทยก็คือประเทศลิเบีย 
(Libya)เท่านั้น  จากผลรายงานนี้บ่งชี้ให้เห็นว่าประชากรโดยรวมของประเทศไทยมีพ้ืนฐานการใช้ภาษาอังกฤษใน
การติดต่อส่ือสารและน ามาใช้งานด้อยเปรียบกว่าหลายชาติในภูมิภาคอาเซียน หรือ อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การใช้
ภาษาอังกฤษในการติดต่อส่ือสารและน ามาใช้งานของคนไทยนั้นเข้าขั้นวิกฤตทีเดียว จากภูมิหลังของปัญหาที่
กล่าวมาท าให้นักการศึกษาปฐมวัยส่วนใหญ่จึงเลือกใช้แนวทางการจัดประสบการณ์และการเตรียมความพร้อม
ของเด็กช้ันอนุบาลให้มีความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ โดย ผ่าน นิทาน กิจกรรมสร้างสรรค์เช่น การปั้น การตัดปะ 
การเล่นบล๊อค งานนิทานจึงสามารถสนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยสามารถกลายเป็นนักเขียนเรื่องราวได้เป็นอย่างดี



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 
 

261 

(Browne, 1999) นอกเหนือจากนี้แล้ว นิทานและงานปั้นสร้างสรรค์นี้ยังช่วยเร่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทาง
ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาพร้อมกันในเวลาเดียวกันจนท าให้เด็กรู้จักการสะสมค าศัพท์ทั้งภาษาของตนเอง 
และภาษาอ่ืนนอกเหนือจากภาษาแม่เพื่อใช้ท าความเข้าใจในเรื่องราว ยิ่งมากไปกว่านั้นเมื่อเด็กฟังนิทานและงาน
ปั้นสร้างสรรค์จบเขาเหล่านั้นจะต้องเป็นผู้มีความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ซ่ึงความคิดสร้างสรรค์นี้
มักจะต้องประกอบไปด้วย ความคิดที่เป็นไปได้ ความคิดในการตัดสินใจ (Newton et al, 2012) อีกทั้งก็ยังต้อง
สามารถเป็นผู้ถ่ายทอดเล่าเรื่องต่อหน้าที่สาธารณชนที่ดีได้ รวมทั้งยังเก็บเป็นต้นทุนทางการอ่าน การเขียน ในกาล
ต่อไปได้อีกด้วย 

 

กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
แนวคิดการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาของนักเรียนปฐมวัย มี 4 แนวคิด  คือ                                     

(1) การสอนโดยแนวคิดทฤษฎีการเล่าเรื่อง (Narratology) ตามแนวคิดของอริสโตเติ้ล (Aristotle) ที่ช้ีให้เห็นว่า 
การน าเสนอการจัดการเรียนรู้แนวนี้ สามารถจัดได้จากเรื่องเล่าต่างๆ ได้จากการส่ืออารมณ์ ความรู้สึก ผ่าน
เรื่องราวที่เล่าต่อกัน และในขณะเดียวกันยังให้ข้อคิดเพิ่มพูนสติปัญญาด้วย (ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ และ กมลรัฐ 
อินทรทัศน์, 2550) (2) การสอนภาษาโดยรวมแบบธรรมชาติ (Whole Language) การสอนตามแนวคิดนี้สามารถ
ท าให้เห็นถึงความส าคัญของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด และ ภาษา (Piaget, 1959) นัก
การศึกษาต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดีจนท าให้เด็กรู้สึกอบอุ่น มีความสุข ความสบายใจ (กรกฎา นักคิ้ม และ 
เจษฎา บุญมาโฮม, 2555) และช่วยเร่งส่งเสริมการเรียนรู้จนเด็กเกิดความสนใจ เกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ทักษะ
ภาษานั้น (3) การสอนภาษาตามแนวคิดวอลดอร์ฟ (Waldorf Education) การสอนในแนวคิดนี้มุ่งเน้นให้นักเรียน
ปฐมวัยเกิดการเชื่อมโยงและพัฒนาให้มีความสมดุล ทั้งทางภาษา ปัญญา ศิลปะ โดยการยึดหลักท าซ้ า การจัดการ
เรียนแบบจังหวะเวลาสม่ าเสมอ การเคารพการยอมรับคุณค่าของทุกส่ิงทุกอย่างในการด าเนินชีวิต (Association of 
Waldorf Schools of North America, 1991)  และ (4) การสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Education) มุ่งเน้น
ปลูกฝังให้เด็กเจริญเติบโตตามความต้องการทางธรรมชาติของเขา แบ่งได้เป็น 5 หมวดใหญ่ คือ ภาษา 
คณิตศาสตร์ วิชาการ ประสบการณ์ชีวิต และ ประสาทสัมผัส เน้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้แบบเด็กเป็นศูนย์กลาง 
(Maria Montessori Academy, 2013) 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
เพื่อสังเคราะห์ผลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้นิทานและงานปั้นสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทาง

ภาษาของนักเรียนปฐมวัย  

 
วิธีการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ผลการวิจัย
เกี่ยวกับ“การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้นิทานและงานปั้นสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทาง
ภาษาของนักเรียนปฐมวัย” เพื่อตอบค าถามการวิจัยคือ (1) แนวคิดการจัดการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
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ทักษะทางภาษา (2) ผลจากการใช้นิทานและงานปั้นสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางภาษาของนักเรียน
ปฐมวัย 
              ประชากร คือ รายงานการวิจัยเกี่ยวกับการใช้นิทานและงานปั้นสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ
ทางภาษาของนักเรียนระดับช้ันปฐมวัย ที่ท าในช่วงปี 2550-2555 จากฐานข้อมูลการวิจัยส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (สกศ.) และ โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จ านวน 25 เรื่อง เป็นงานที่เผยแพร่ในช่วงปี 2550-2555  
              แบบแผนการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ออกแบบการวิจัยแบบการสังเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Synthesis) 
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผู้วิจัยด าเนินการสังเคราะห์งานวิจัยภายใต้กรอบการสังเคราะห์
จากแหล่งข้อมูลที่ส าคัญ คือ ฐานข้อมูลการวิจัยโดยใช้ค าสืบค้นว่า “นิทาน” “การปั้น” “ทักษะทางภาษา” และ 
“นักเรียนปฐมวัย” ประกอบด้วยฐานข้อมูลการวิจัยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 
(www.thaieduresearch.org)   และ โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) (www.thailis.or.th)  
              เครื่องมือวิจัย แบบบันทึกการสังเคราะห์งานวิจัย จ านวน 1 ชุด โดยมีหลักในการเก็บข้อมูล 3 รายการ คือ 
(1) รายละเอียดโดยย่อของงานวิจัย ประกอบไปด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือผู้วิจัย ปีที่ท าวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และ 
ผลการวิจัย (2) วัตถุประสงค์การวิจัย (3) แบบแผนการวิจัย ประกอบไปด้วย เครื่องมือและการออกแบบการสุ่ม
ตัวอย่าง ส าหรับคุณภาพของเครื่องมือได้รับการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้เช่ียวชาญ ในด้านความตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) และ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
              การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ทั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการ
ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้มีความน่าเช่ือถือโดยการน าข้อมูลที่มีลักษณะและประเภทเดียวกัน แล้ว
น ามาจัดกลุ่ม แล้วจึงสรุปเป็นข้อค้นพบผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษา 

ตามที่ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์งานวิจัยทั้ง 25 เรื่องครั้งนี้ ท าให้เห็นว่า การสังเคราะห์งานวิจัย (Research 
Synthesis) คือ การบูรณาการงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อสอดคล้อง ซ่ึงท าการพิจารณาจาก
ผลสรุปความ สรุปผล ของงานวิจัยที่ได้ด าเนินการมาก่อนหน้านี้ในหลายๆเรื่อง ที่ได้ท าการศึกษาในมิติเดียวกันหรือ
คล้ายกัน จากที่ได้กล่าวมา ผู้วิจัยได้มองเห็นภาพรวมการเช่ือมโยงงานวิจัยเหล่านั้น จากการที่มีนักวิจัยหลายท่าน มี
งานวิจัยจากการท าการวิจัยมาก่อนหน้าที่ได้ด าเนินการวิจัยเกี่ยวข้องกับการศึกษาการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางภาษา
และค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช่วงช้ันปฐมวัย ซ่ึงสามารถน ามาเป็นข้อสรุปงานวิจัยในครั้งนี้ที่มีความคล้ายคลึง
กันในมิติที่ใกล้เคียงกัน ด้านการรายงานผลการศึกษาแบ่งได้เป็น  2 หัวข้อตามประเด็นที่มุ่งศึกษา ประกอบด้วย (1) 
แนวคิดการจัดการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางภาษา (2) ผลจากการใช้นิทานและงานปั้นสร้างสรรค์เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางภาษาของนักเรียนปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า  

1. แนวคิดการจัดการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางภาษา มี 4 ข้อ คือ 
1.1 การสอนโดยแนวคิดทฤษฎีการเล่าเรื่อง (Narratology) แนวคิดนี้ เริ่มมาจาก อริสโตเติ้ล 

(Aristotle)ได้กล่าวไว้ว่า เรื่องราว (Story) มีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 1) การแสดงให้เห็น (Showing) และ 2) การเล่า 

http://www.thaieduresearch.org/
http://www.thailis.or.th/


การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 
 

263 

(Telling) ซ่ึงการเล่าเรื่องนี้มีความจ าเป็นที่ต้องผ่านนักเล่าอีกต่อหนึ่งเพื่อการน าเสนอการจัดการเรียนรู้ในเรื่องราว
ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงปัจจุบันกระบวนทัศน์การศึกษาการเล่าเรื่องนี้มี 2 จุดด้วยกันคือ 1) นิยามของเรื่อง
เล่ารวมเรียกว่า ฟิคชัน่ (Fiction) ได้แก่ นวนิยาย นิทาน เรื่องส้ัน ละคร เน้นความเพลิดเพลิน 2) วัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการศึกษา คือ การท าความเข้าใจ (Understanding) มีส่วนหลักอีก 4 ประการ ได้แก่ การเล่าเรื่อง 
(Narrative Function) การส่ืออารมณ์ความรู้สึก (Emotive Function) การให้ความคิดสติปัญญา (Intellectual 
Function) และ ความตระการตาเพริศแพร้ว (Spectacle Function) ดังนั้นนักการศึกษาต้องท าความเข้าใจว่าจะ
จัดการน าเสนอการเรียนรู้อย่างไรจึงจะสามารถท าให้ลงตัวมากที่สุด 

1.2 การสอนภาษาโดยรวมแบบธรรมชาติ (Whole Language) เป็นการเสนอแนวคิดใหม่ในการสอน
ภาษาให้เด็กที่เน้นการส่ือความหมายกับเด็ก ผู้สอนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และ
เด็กควรอยู่ในที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยภาษาที่มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างเป็น
ธรรมชาติ แนวการสอนนี้เกิดจากหลักการทฤษฎีของนักการศึกษา อาทิ ดิวอี้(Dewey) เปียเจต์(Piaget) กีเซลล์
(Gesell) ไวก็อตสกี(้Vygotsky) ที่ชี้ให้เห็นความส าคัญของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดและ
ภาษา ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีที่ตอบสนองธรรมชาติของการพัฒนาในเด็กแต่ละวัย จนท าให้เด็กเกิดความ
สนใจ เกิดแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ภาษาได้ดีไม่เกิดความรู้สึกว่าภาษาเป็นเรื่องยากล าบาก 

1.3 การสอนภาษาตามแนวคิดวอลดอร์ฟ (Waldorf Education) การสอนแนวนี้มีลักษณะที่เรียนรู้
พร้อมกันไปทั้งตัวโดยการเลียนแบบ ทั้งเสียง ท่าทาง และลึกลงไปในแนวจิตวิญญาณโดยที่ตัวเด็กเองไม่รู้ตัว 
พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้เด็กเกิดการเช่ือมโยงและมุ่งพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทางภาษา ปัญญา ศิลปะ 
และด้านการปฏิบัติอย่างพอเหมาะ โดยยึดหลักดังนี้ 1) การท าซ้ า (Repetition) เด็กควรได้มีโอกาสท าส่ิงต่างๆซ้ า
แล้วซ้ าเล่าจนการกระท านั้นซึมลงไปในกายและใจจนเป็นนิสัยโต้ตอบได้ทันทีทันใด  2) จังหวะเวลาที่สม่ าเสมอ
(Rhythm) การจัดการเรียนรู้ควรเป็นไปตามจังหวะเวลาที่สม่ าเสมอเพื่อเด็กจะได้รู้สึกมั่นคง 3) การเคารพและการ
ยอมรับคุณค่าของทุกส่ิงเพื่อเป็นแก่นในการด าเนินชีวิต แนวคิดนี้ยังมีบทบาทในด้านการสังเกตขณะที่เด็กก าลัง
เล่น ก าลังเรียนรู้ ไตร่ตรองความก้าวหน้าของเด็กทั้งก่อนและหลังการสอนอีกด้วย  

1.4 การสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Education) จุดมุ่งหมายในการให้การศึกษาระยะแรกนั้น
ไม่ใช่เอาความรู้ไปบอกให้กับเด็ก แต่ควรเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้เจริญเติบโตไปตามความต้องการทางธรรมชาติ
ของเขา ดังนั้น การสอนเด็กจึงสามารถแบ่งได้เป็น 5 หมวดใหญ่ คือ ภาษา คณิตศาสตร์ วิชาการ ประสบการณ์ชีวิต 
และประสาทสัมผัส ครูในระบบการศึกษาแบบมอนเตสซอรี่นี่จะต้องได้รับการอบรมเพื่อถูกฝึกมาให้เป็นคนช่าง
สังเกตในความสนใจและความต้องการของเด็กแต่ละคน ครูจะเป็นเพียงผู้แนะน า และ จะเน้นในเด็กเป็นศูนย์กลาง
ในการเรียน โดยใช้การสอนแบบ 3 ขั้นตอน(The Three-Period Lesson) คือ (1) สังเกตเห็นลักษณะเฉพาะของส่ิง
นั้น (Recognition of Identity) เพื่อท าให้เกิดความเช่ือมโยงและพูดบอกได้ว่า นี่คือ........ได้ (2) สังเกตเห็นความ
แตกต่าง (Recognition of Contrasts) เพื่อท าให้เด็กเข้าใจและพูดบอกได้ว่าของนั้นมีความต่างกัน (3) เห็นความ
แตกต่างระหว่างสิ่งของที่มีความคล้ายคลึงกัน (Discrimination Between Similar Objects) ขั้นตอนนี้เพื่อที่จะทราบ
ว่าเด็กจ าช่ือของส่ิงต่างๆได้ แล้วพูดบอกได้ว่า อันไหนคือ...... ด้านการประเมินผลนั้นจะประเมินโดยการสังเกตใน
การท ากิจกรรมของการสอนทุกกลุ่มวิชาแล้วจัดท าเป็นรายงานให้ผู้ปกครองทราบต่อไป  



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 
 

264 

2. ผลจากการใช้นิทานและงานปั้นสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางภาษาของนักเรียนปฐมวัย 
และพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยมีดังนี้ คือ การใช้นิทานและงานปั้นสร้างสรรค์มีผลต่อการเร่งส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะทางภาษาของนักเรียนระดับช้ันปฐมวัยอยู่ในระดับเกณฑ์ดี และ นักเรียนช้ันปฐมวัยมีพัฒนาการและความ
เข้าใจทางการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนโดยผ่านการใช้นิทานและงานปั้นสร้างสรรค์หลังการจัดการ
เรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้จากการสังเกตพฤติกรรม พบว่า นักเรียนปฐมวัยส่วนใหญ่มีความสามารถใน
การใช้ภาษาเพิ่มขึ้นมาก นักเรียนสามารถปฏิบัติตามค าส่ังได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น สามารถ  เขียน พูด 
ออกค าส่ัง อธิบาย เล่าเรื่องให้ตนเองและผู้อื่นเข้าใจได้ ส่วนผลงานปั้นสร้างสรรค์ที่ได้ออกมานั้นนักเรียนปฐมวัย
สามารถท าได้อย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กันทั้งทางร่างกาย ทางภาษา ทางความคิดแก้ปัญหา นอกเหนือจากนี้ยัง
สามารถจัดหมวดหมู่ของส่ิงของ เรียงล าดับเหตุการณ์ต่างๆก่อนหลังได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งมีความสามารถ
ทางการคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ซ่ึง ความคิดสร้างสรรค์นี้มักต้องประกอบไปด้วยความคิดที่เป็นไปได้ ความคิดใน
การตัดสินใจ และ มักจะมีความสามารถทางการคิดแก้ปัญหาด้วย 

การสรุปผลการศึกษา คือ เมื่อการสังเคราะห์การวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้นิทาน
และงานปั้นสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางภาษาของนักเรียนปฐมวัย” ส าเร็จลง จะเป็นประโยชน์ใน
แวดวงการศึกษาปฐมวัย 3 ข้อ ดังต่อไปนี้คือ (1) เป็นแนวทางในการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้จากการใช้
นิทานเพื่อก่อให้เกิดการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการใช้นิทานและงานปั้นสร้างสรรค์เพื่อเร่งส่งเสริมการเรียนรู้
ทักษะทางภาษาของนักเรียนระดับช้ันปฐมวัย เพื่อเร่งส่งเสริมคลังความรู้ คลังค าศัพท์ และทักษะด้านอื่นเพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการ (2) สามารถน าผลการวิจัยนั้นไปใช้เป็นแนวทางการใช้ประโยชน์ในการท าวิจัยรูปแบบการ
วิจัยเพื่อพัฒนา (Research and Development) การพัฒนาสังคมเพื่อวางรากฐานการศึกษาไทยตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนมุ่งสู่การพัฒนาในระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (3)เป็นแนวทางส าหรับผู้สนใจศึกษา ค้นคว้า วิจัย และขยายผล
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้การสอนทางทักษะภาษาส าหรับนักเรียนปฐมวัย 

 
อภิปรายผล 
 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมายังเห็นได้จากงานวิจัยว่านักการศึกษาปฐมวัยยังคงยึดโครงร่างด าเนินการปฏิบัติจาก
ตัวกฎหมายแม่บท และมองเป็นภาพรวมได้ว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ให้ร่วมมือจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ได้
ตามเป้าประสงค์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3) หมวดที่ 1 มาตราที่ 6 การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปํญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรม และ วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และ หมวดที่ 4 มาตราที่ 22 
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ ถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด  

กระบวนการการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542)โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ซ่ึง มี 3 ประการ(ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ,2552) 
ได้แก่ (1) การก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้(Objective) โดยนักการศึกษาส่วนมากได้เขียนในลักษณะเป็น
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objective) โดยเน้นให้นักเรียนปฐมวัยได้พัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ ความรู้ 
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(Knowledge) ทักษะกระบวนการ (Process ) ทักษะกระบวนการคิดและการปฏิบัติรวมทั้งการแสดงออก เจตคติ 
(Attitude) คือ ความสนใจ พอใจ รวมทั้งลักษณะนิสัย (2) ประสบการณ์เรียนรู้ (Learning Experiences) ในส่วนนี้
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ เนื้อหาสาระ (Content) ที่ต้องการให้นักเรียนปฐมวัยได้รับ กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
(Process of Learning) เป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นน า ขั้นกิจกรรม ขั้นสรุป (3)การประเมินผล 
(Evaluation) เป็นการตีค่าผลการเรียนรู้ของนักเรียนปฐมวัยซ่ึงต้องใช้ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) หรือการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ซ่ึงผู้วิจัยพบว่าการประเมินที่มีความเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยที่สุดคือ การประเมินการเรียนรู้แบบไม่เป็น
ทางการแบบเป็นรายบุคคล รายวิชา (Formative Assessment) ซ่ึงนักการศึกษาสามารถประเมินการเรียนรู้ของ
นักเรียนปฐมวัยในรายวิชาแนวใหม่นี้(สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2553) ได้ 3 วิธีดังต่อไปนี้ (1) การประเมินสร้าง
ความรู้จักนักเรียนและการพูดคุย (2) การประเมินด้วยการสังเกต (3) การประเมินตามสภาพจริงจากพอตโฟลิโอ  

จากผลการศึกษางานวิจัยการสังเคราะห์ฯนี้แสดงให้เห็นว่าแนวคิดการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ
ทางภาษาของนักเรียนปฐมวัยทั้ง 4 แนวคิดนี้ คือ 1) การสอนโดยแนวคิดทฤษฎีการเล่าเรื่อง (Narratology)  2) การ
สอนภาษาโดยรวมแบบธรรมชาติ (Whole Language) 3) การสอนภาษาตามแนวคิดวอลดอร์ฟ (Waldorf 
Education) และ 4) การสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori Education) ส่งผลช่วยสนับสนุน เสริมแรงการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยจากกฎหมายแม่บทได้เป็นอย่างดี  ตลอดจนผลจากการใช้นิทาน
และงานปั้นสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางภาษาของนักเรียนปฐมวัยนั้นเมื่อน ามาใช้ก็พบว่าอยู่ใน
ระดับเกณฑ์ดี และ นักเรียนชั้นปฐมวัยมีพัฒนาการและความเข้าใจทางการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ การ
คิดโดยผ่านการใช้นิทานและงานปั้นสร้างสรรค์หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  

ในส่วนด้านพฤติกรรม จากการสังเกตพฤติกรรม พบว่า นักเรียนปฐมวัยส่วนใหญ่มีความสามารถในการ
ใช้ภาษาเพิ่มขึ้นมาก นักเรียนสามารถปฏิบัติตามค าส่ังได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วมากขึ้น สามารถ เขียน พูด ออก
ค าส่ัง อธิบาย เล่าเรื่องให้ตนเองและผู้อื่นเข้าใจได้ ส่วนผลงานปั้นสร้างสรรค์ที่ได้ออกมานั้น นักเรียนปฐมวัย
สามารถท าได้อย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กันทั้งทางร่างกาย ทางภาษา นอกเหนือจากนี้ยังสามารถจัดหมวดหมู่ของ
ส่ิงของ เรียงล าดับเหตุการณ์ต่างๆก่อนหลังได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งมีความสามารถทางการคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
มากอีกด้วย ดังนั้นการที่นักการศึกษาจะสามารถจัดการการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้น
รายงานผลการประเมินได้ดีนั้น นักการศึกษาควรปฏิบัติดังนี้ (1) ตั้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objective) ให้ชัดเจน 
โดยเน้นให้นักเรียนปฐมวัยได้พัฒนาในเรื่อง ความรู้ (Knowledge) ทักษะกระบวนการ (Process ) ทักษะ
กระบวนการคิดและการปฏิบัติรวมทั้งการแสดงออก เจตคติ (Attitude) คือ ความสนใจ ความพอใจ รวมทั้ง
ลักษณะนิสัย จิตใจ อารมณ์ สังคม ปัญญา (2) ด าเนินการเรียนการสอนตามแผนงานที่ได้วางไว้จากวัตถุประสงค์ 
(3) ท าการวิเคราะห์ข้อมูล สร้างความเข้าใจในการแปลความหมายของข้อมูล (4) การน าข้อมูลที่ได้จากการตีความ
ไปใช้สร้างกิจกรรมต่อในห้องเรียน รวมทั้งต้องมีการวางแผนขั้นตอนต่อไปที่จะส่งเสริม แก้ไขปรับปรุงนักเรียน
ปฐมวัยในครั้งต่อไป ซ่ึงกระบวนการทั้งหมดนี้ นักการศึกษาปฐมวัยต้องมีความเข้า มีความรู้ วิจารณญาณในการ
จัดการเรียนรู้ การตัดสิน ประเมินและรายงานผลจากการประเมินเด็กนักเรียนปฐมวัยได้อย่างถูกต้องและยุติธรรม 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งนี้ คือ ควรมีการท าวิจัยรูปแบบการวิจัยเพื่อพัฒนา เพื่อก่อให้เกิดการ

วิจัยเชิงประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่จากการใช้นิทานและงานปั้นสร้างสรรค์เพื่อเร่งส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทาง
ภาษาของนักเรียนระดับช้ันปฐมวัยในการช่วยเร่งส่งเสริมให้นักเรียนปฐมวัยมีคลังความรู้ คลังค าศัพท์ และทักษะ
ด้านอื่นเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และ น าผลการวิจัยนั้นไปใช้เป็นแนวทางการใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
สังคมเพื่อวางรากฐานการศึกษาไทยตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนมุ่งสู่การพัฒนาในระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป 
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บทคัดย่อ 

          การวิจัยเรื่องนี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อสังเคราะห์แนวคดิการจัดการศึกษาของสามเณรตามการจัดการศึกษาแนว
ตะวันตกเพื่อส่งเสริมการจัดการศกึษาตามหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี งานวิจัยเรือ่งนี้เป็นการ
วิจัยเอกสาร  (Documentary research) ด้วยวิธีการสังเคราะหเ์นื้อหา จากรายงานการวิจัย ผลงานทางวิชาการ คัมภีร์
ทางศาสนา และงานวรรณกรรมตา่งๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2531-2555 ประชากร คือ กลุ่มเยาวชนของศาสนา ได้แก่ 
สามเณร ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบหลักสูตรในโรงเรียนพระปริยตัธิรรมแผนกบาลีทีจ่ัดการเรียนการสอนโดยแม่
กองบาลีสนามหลวงให้แก่สามเณรนั้น ขาดยทุธศาสตร์ในการจดัระบบการศึกษาที่ชัดเจน ทางคณะสงฆ์และ
หน่วยงานที่รบัผดิชอบ ไม่มีการปรับหลักสูตรใหเ้ป็นรปูธรรม และสอดคล้องกับสภาพสังคมในปจัจุบัน คงใช้
หลักสูตรสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นแบบเรียน   อนึ่ง การจัดการศึกษาทางโลกย่อมก าหนดอายุของผู้ทีเ่ข้ารับการศึกษา
เป็นเกณฑ์ เพื่อให้ผูเ้รียนได้รบัพฒันาการในด้านต่างๆ ใหเ้หมาะสมกับวัย แต่ส าหรับการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกบาลีนั้นไม่ไดจ้ ากัดอายุของผู้เรียน กล่าวคือ อายุน้อยหรือมากเพียงใด คงเรียนหลักสูตรเดียวกันทั้งหมด 
ดังนั้น สามเณรผูท้ี่จะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา หากไม่ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดใีห้มคีวามรู้ในทางคดีโลก และ
คดีธรรมแล้ว ก็ไม่อาจจะธ ารงรักษาอายุพระศาสนาไว้ได้ 
 
ค าส าคัญ : การจัดการศึกษาแนวตะวันตก การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 

 

ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 
         ประเทศไทยมีพระพุทธศาสนาเปน็สถาบัน หลักศาสนาหนึง่ที่มคีวามส าคัญที่สุด และสถาบันหลักของ
ประเทศไทยซึ่งมีอยู่ 3 สถาบัน คอื ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อนึ่งได้มีผู้พูดอยูเ่สมอว่า “ผู้ใดท าลายชาติ            
ผู้นั้นชื่อว่าท าลายศาสนาด้วย ผู้ใดท าลายศาสนา ผู้นั้นก็ช่ือว่าท าลายชาติด้วย” (เสฐียรพงษ์ วรรณปก, 2555 : 48) 
ศาสนาพุทธมีลักษณะคล้ายเปน็รปูบรษิัท มีพระภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา เป็นผู้ถือหุ้น เมื่อใดผู้ถือหุ้นไม่ท า
หน้าที่ ไม่ท ากิจกรรมของตน บรษิัทก็ล้มหายไปจากโลก กิจกรรมหลักของพุทธบริษทั คือ การส่งมนุษย์ให้พ้น
ทุกข์ บทบาทแท้ของชาวพุทธจึงไม่ใช่การศึกษาแต่คัมภีร์ แต่เน้นการใช้ปัญญาประพฤติตามทฤษฎลีะราคะ โทสะ 
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โมหะ (สนิท ศรีส าแดง, 2544 : 5)  และการจะหลุดพ้นจากความเศร้าหมองเหล่านั้นได้ ควรด าเนินตามมรรคมีองค์ 
8 ได้แก่ 1) สัมมาทิฏฐิ เหน็ชอบ 2) สัมมาสังกัปปะ ด าริชอบ 3) สัมมาวาจา วาจาชอบ 4) สัมมากัมมันตะ กระท า
ชอบ 5) สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ  6) สัมมาวายามะ พยายามชอบ 7) สัมมาสติ ระลึกชอบ 8) สัมมาสมาธิ จิตมั่น
ชอบ ซ่ึงสามารถสรุปลงในไตรสิกขา โดยจัดสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะเข้าเปน็หมวดศีล จัด
สัมมาวายามะและสัมมาสมาธิเข้าเป็นหมวดสมาธิ จัดสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเข้าเปน็หมวดปญัญา รวม
เรียกว่า ไตรสิกขา ค าว่า สิกขา แปลว่า การศึกษา ได้แก่ ข้อปฏิบตัทิี่เปน็หลักส าหรับฝึกอบรมกาย วาจา จิตใจ และ
ปัญญา ให้เจริญงอกงามย่ิงขึ้นไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุด คือ ความหลุดพ้น หรือนิพพาน สิกขา 3 มีความหมาย 
ดังนี ้

1. อธิศีลสิกขา การฝึกอบรมในด้านการประพฤติ ระเบียบวินัย ให้มสุีจริต 

2. อธิจิตตสิกขา การฝึกอบรมทางจิตใจ การปลูกฝังคุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพจิตและรู้จักใช้
ความสามารถในกระบวนสมาธิ 

3. อธิปัญญาสิกขา การฝึกอบรมทางปัญญาอย่างสูง ท าใหเ้กิดความรู้แจ้ง ที่สามารถช าระจิตใจให้
บริสุทธิ์หลุดพ้นเปน็อิสระโดยสมบูรณ์ (ผู้วิจัย) 

องค์ประกอบของการศึกษาพระพทุธศาสนาที่ส าคัญมี 3 ประการ คอื 

1. ปริยัติ ได้แก่ การศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย นับเป็นองค์ประกอบส าคัญโดยความเป็นพื้นฐานของ
การปฏิบัติ และการศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมนั้นเปน็การศึกษาภาคทฤษฎี คือการศึกษาธรรมวินัยใหม้ีความรู้
พื้นฐานอย่างแจ่มแจง้ เพื่อใหเ้กิดความกระจ่างแจง้ว่าค าสอนของพระพุทธองคท์ี่จดัเป็นธรรมบทนั้นบทนี้ว่าด้วย
เรื่องอะไร ถ้าผู้เรียนจะน้อมน าเอาพระธรรมค าส่ังสอนมาปฏิบัตเิพือ่เป็นแนวทางหรือแสงประทีปแห่งชีวิตจะท า
อย่างไร และเมื่อปฏบิัติตามแล้วจะได้ผลอย่างไรเป็นต้น เรียกว่า ปริยัติ 
         2. ปฏิบตัิ ได้แก่ การน้อมน าเอาหลักธรรมค าสอนที่ได้เรียนรู้ในทางทฤษฎนีั้นมาสู่ภาคปฏบิัติ คือ น ามา
ประพฤติปฏิบัตจิริงๆ เพื่อเป็นการอบรมกาย วาจา และใจ กล่าวอีกนัยหนึ่งกค็ือน าเอาหลักธรรมที่เรยีนรู้แล้วนั้น
มาเป็นแนวทางหรือปทฏัฐานแหง่ชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะของตน เรียกว่า ปฏิบัติ 
        3. ปฏิเวธ ได้แก่ ผลของการปฏิบตัิธรรมนั้น เช่น พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหนัตสาวก 
และพระอริยบคุคลเป็นตน้ ผู้ใดรบัผลแหง่การปฏบิัติ ซ่ึงท าให้ยกฐานะจากปุถุชนธรรมดาขึน้มาเปน็พระ
อริยบุคคล การบรรลุธรรมช้ันนั้น ๆ ตามภูมิธรรมที่ตนปฏบิัตินัน้ ไม่มีใครมายกย่องหรือแต่งตั้งให้ แต่การยก
ฐานะดังกล่าวเป็นไปโดยอัตโนมตัิ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ฐานะ หรือต าแหนง่แห่งพระอริยเจ้านัน้ไม่มีการ
แต่งตั้งให้ จะรู้ได้ด้วยตนเอง คือเป็นปจัจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ เรยีกว่า ปฏิเวธ (สมศักดิ์ บุญปู,่ 2552 : 17-18) 
การศึกษาพระปริยัติธรรมนัน้ก็คอืการศึกษาพระธรรมวินัยอันเป็นค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าไตรปิฏก
นั่นเอง ธุระหรือหน้าที่อันนี้มีมาตัง้แต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ การศึกษาปริยัตจิึงเท่ากับเปน็ก้าวแรก
แห่งการสืบอายุพระพุทธศาสนา สามารถน าพระศาสนาให้เปน็ไปได้นาน เมื่อยังมีผูศ้ึกษาแล้วปฏิบตัิตามอยู่ตราบ
ใด พระศาสนาก็ยังด ารงอยู่ตราบนั้น ถ้าการณ์ เป็นไปตรงข้ามพระศาสนาก็คงอันตรธาน ตั้งอยู่ไม่ได้ดังที่พระบรม
ศาสดาได้ตรัสเหตขุองการด ารงอยู่และอันตรธานแห่งพระศาสนาไว้ในพระไตรปฏิก ปัญจกนบิาต องัคุตตรนิกาย
ว่า “ศาสนาจะอันตรธานไปก็ด้วยเหตุ 5 ประการคือ 
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          1) พระสงฆ์ไม่ได้ศึกษาธรรม 

          2) ไม่แสดงธรรม 

          3) ไม่สอนธรรม 

          4) ไม่สาธยายธรรม 

          5) ไม่ตรึกตรองพิจารณาธรรม 

 พระศาสนาจะด ารงมัน่ก็ด้วยเหตุ 5 ประการอันตรงกันข้ามจากนี”้ โดยนัยนีจ้ะเห็นได้ว่าการศึกษา
ปริยัติและการไม่ศึกษาเป็นหลักส าคัญทีจ่ะชี้ใหเ้หน็ถึงความเจริญและความเสื่อมของพระศาสนา ดังนั้นพระสงฆ์
สาวกทั้งหลายจึงได้ขวนขวายเอาใจใส่ศึกษาสืบต่อกันมาตามล าดบั (เสฐียรพงษ์ วรรณปก, 2555 : 149-150)    
          กุลบุตรที่เข้ามาบวชในพระพทุธศาสนา  มีกิจวัตรส าคัญที่จะต้องท าอยู่ 2 อย่างคือ คันถธุระ และวปิัสสนา
ธุระ การศึกษาเล่าเรียนค าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าทีเ่รียกว่า นวังคสัตถุศาสน์จนสามารถจ าได้คล่องปากขึ้นใจ
เรียกว่า “คันถธุระ” ส่วนการเล่าเรียนวิธีปฏิบัติสมาธิและฝึกอบรมจติใจของตน จนเกิดความรู้แจง้เหน็จริงใน
สภาวธรรมทั้งปวง และมีจติหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทัง้หลาย เรียกว่า “วิปัสสนาธุระ” การศึกษาเล่า
เรียนทัง้ 2 ประการนี้ถือว่ามีความส าคัญเท่ากันเพราะเป็นความรู้พื้นฐานที่จะน าไปสู่การปฏบิัตทิี่ถูกต้อง (พระมหา
ชลอ ชยสิทฺโธ, 2551 : 1)  การศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและบาลีนอกจากจะเปน็การศึกษา
หลักธรรมค าส่ังสอนแล้ว ยังได้ชื่อว่าเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไว้อีกด้วยโดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลี
เพราะถ้าไม่รู้ภาษาบาลีแล้ว ก็จะไม่มีผู้ใดสามารถรู้และเข้าใจพระพุทธวจนะในพระไตรปิฎก ถ้าขาดความรู้เรื่อง
พระไตรปิฏกแล้ว พระพุทธศาสนาก็จะต้องเสื่อมสูญไปด้วย ด้วยเหตุนี้กษตัริย์ผู้เป็นศาสนูปถัมภกตัง้แต่โบราณมา 
จึงทรงท านบุ ารุงสนับสนนุการเลา่เรียนพระปริยตัิธรรม และทรงยกย่องพระภิกษุสามเณรที่เรียนรู้พระพุทธวจนะ
ให้มีฐานันดร พระราชทานราชูปการต่างๆ มีนิยตภัตรเปน็ต้น จึงจดัให้มีวิธีการสอบพระปริยัติธรรมเพื่อใหป้รากฏ
ต่อชาวโลกทั่วไปว่า พระภิกษุสามเณรมีความรู้มากน้อยแค่ไหนเพยีงใด เมื่อปรากฏว่าพระภิกษุสามเณรรูปใดมี
ความรอบรู้ ถึงช้ันที่ก าหนดไว้ พระมหากษัตริย์ก็ทรงยกย่องพระภกิษุสามเณรรูปนั้นให้เป็นมหาบาเรียน (ปจัจบุัน
เรียกว่า “มหาเปรียญธรรม”)   ครัน้อายุพรรษาถึงเถรภูมิ ก็ทรงตัง้ให้มีสมณศักดิ์ในสังฆมณฑลตามควรแก่
คุณธรรมและความรู้ เป็นครบูาอาจารย์ส่ังสอนพระปริยัติธรรมสืบๆ กันมาจนบดันี้ (สมศักดิ์ บุญปู,่ 2552 : 16-17) 
ความเจริญรุง่เรืองและความมั่นคงของพระพุทธศาสนา โดยส่วนมากย่อมขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ในการศึกษาพระ
ธรรมวินัยรวมถึง การประพฤติดีปฏิบตัิชอบของภิกษุสามเณรเปน็หลักใหญ่ สังเกตได้ว่าในยุคสมัยใดที่พระภิกษุ
และสามเณรประพฤติย่อหย่อนหรือแสดงสิ่งนอกธรรมนอกวินัย ยุคสมัยนั้นย่อมเป็นยคุเสื่อมแหง่พระศาสนา แต่
การที่พระพุทธศาสนาได้รับการสืบต่อและมีความมั่นคงเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะอาศัยความเอาใจใส่ในธุระ
ทั้งฝ่ายคนัถธุระและฝ่ายวิปัสสนาธุระของสามเณรในทุกยุคทุกสมยั (สุนทร บุญสถิต, 2543 : 63) การที่
พระพุทธศาสนาได้เปดิโอกาสใหเ้ยาวชนซึ่งมีอายุไม่เกิน  20 ปี บรรพชาเป็นสามเณร ถือได้ว่าเป็นแนวทางส าคัญ
ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหก้ลายเป็นทรัพยากรที่มคีุณค่าในการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและ
พระพุทธศาสนาในอนาคต  การบรรพชาสามเณรนอกจากจะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามาพัฒนาตนเองแล้ว ยัง
มีความส าคัญต่อสังคมไทย และพระพุทธศาสนาในหลายด้านด้วยกัน เช่น ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
คุณธรรม (พระมหาหรรษา นิธิบญุยากร, 2545. บทคดัย่อ)  ส าหรับประเทศไทยสามเณรส่วนใหญเ่ป็นเยาวชนมา
จากครอบครัวชาวชนบทที่มีฐานะค่อนข้างยากจนจนถึงปานกลาง เยาวชนเหล่านั้นได้อาศัยสถาบัน
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พระพุทธศาสนาเพื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยและวิชาการแขนงอื่นๆ ภายในวัดและสถาบันการศึกษา หลังจาก
บรรพชาเป็นสามเณรในระยะหนึง่แล้ว ส่วนหนึ่งได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่มีบทบาทต่อสังคมและพระศาสนา 
อีกส่วนหนึ่งได้ลาสิกขาเพื่อท าหน้าที่รับใช้ชาติบ้านเมืองต่อไป จึงนับได้ว่าการบวชเรียนเป็นสามเณรใน
พระพุทธศาสนา ได้อุม้ชูเยาวชนส่วนหนึ่งของชาติให้มีโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาตนองให้มศีักยภาพ
สูงขึ้นเพื่อรบัพระศาสนาและชาตบิ้านเมือง (ผู้วิจัย) 
           จากปัญหาและเหตผุลดังกล่าวมา จะเห็นว่าพระพุทธศาสนาจะธ ารงมั่นคงได้ด้วยอาศัยกุลบุตรศึกษาค า
สอนให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง น าส่ิงที่ตนศึกษามานั้นเผยแผใ่ห้แก่คนทั่วไปไดเ้ข้าใจอย่างถูกต้องเพื่อป้องกัน
สัทธรรมปฏิรปู (ธรรมปลอม) ทีถู่กบิดเบือนให้คลาดจากความเปน็จริง และประการที่ส าคัญเมื่อพทุธศาสนิกชน
ได้รับการถ่ายทอดจากพระภิกษุผูเ้ป็นพหูสุตแล้ว ย่อมเป็นบ่อเกิดแห่งสันติภาพและภราดรภาพท าให้สังคมโลก
ตลอดถึงมวลมนุษยชาติเกิดความผาสุกอย่างยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อสังเคราะห์แนวคดิการจัดการศึกษาของสามเณรในด้านพระปรยิัติธรรมแผนกบาลี 

2.เพื่อสังเคราะห์แนวคดิการใช้รูปแบบ การจัดการศึกษาของสามเณรในด้านพระปริยัติธรรมแผนก 

บาล ี

3.เพื่อสังเคราะห์แนวคดิและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาของสามเณรในด้านพระปริยัติธรรม 

แผนกบาลีให้สอดคล้องกับสภาพของสังคมปัจจบุัน 

   

ระเบียบวิธีวิจัย 

          การวิจัยครั้งนีเ้ป็นงานวิจัยเอกสาร (Documentary research) มีจุดมุง่หมายเพื่อสังเคราะห์แนวคิดการจัด
การศึกษาของสามเณรตามการจัดการศึกษาแนวตะวันตกเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลี และเพื่อตอบค าถาม คือ 1) แนวคิดการจดัการศึกษาของสามเณรในด้านพระปริยัติธรรม
แผนกบาลี ควรเป็นไปในทิศทางใด 2) การใช้รูปแบบการจัดการศกึษาของสามเณรในด้านพระปริยตัิธรรมแผนก
บาลีควรมีองคป์ระกอบและลักษณะอย่างไร และ3) จะบูรณาการองค์ความรู้ในทางด้านคดโีลกและคดีธรรมให้
ผสมผสานกลมกลืนกันได้อย่างไร 
            ประชากร คือ รายงานวิจัย ผลงานทางวิชาการและวรรณกรรมต่างๆ เกี่ยวกับสามเณรที่ท าในช่วงป ี
2531-2555 
            แบบแผนของการวิจัย การวิจัยครัง้นี้เปน็การสังเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Synthesis) โดยใช้
วิธีการสังเคราะห์เนื้อหา (Content Synthesis) ในประเดน็ทีเ่กี่ยวกับด้านหลักสูตรพระปริยตัิธรรมแผนกบาลีที่จดั
โดยแม่กองบาลีสนามหลวง ผู้วิจยัด าเนินการสังเคราะหง์านวิจัยจากแหล่งข้อมูล คือ ศาสตร์การสอนองคค์วามรู้
เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่มปีระสิทธิภาพ, พุทธศาสนาไทยในอนาคต,วิกฤติพุทธศาสนา ศึกษาเฉพาะกรณี 
การบรรพชาเป็นสามเณรในประเทศไทย, รายงานการวิจัยการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ เป็นต้น    
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สรุปผลการวิจัย 

  กุลบุตรผู้เข้ามาบวชเรียนในพระพุทธศาสนา เบื้องตน้จะต้องศึกษาธุระทั้ง 2 อย่างเป็นอันดบัแรกไดแ้ก่ 
คันถธุระ คือ เน้นไปในด้านของเนื้อหาวิชา หรือ ด้านทฤษฎี ส่วนวิปัสสนาธุระ คือ เน้นไปในด้านปฏิบตัิ ฝึกฝน
อบรมจิตใจภายในใหห้ลุดพ้นจากบาปอกุศลทัง้มวล ธุระทั้ง 2 อย่างนี้ เป็นส่ิงที่เกื้อกูลกันและกัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ในส่วนของคันถธุระซ่ึงถือว่าเป็นบุรพภาคของการศึกษา หมายถึงการศึกษาภาคบังคับส าหรบัผูเ้ข้ามาบวชหรือ
อยู่ประจ าวัด ได้แก่ พระสงฆ์สามเณรและศิษย์วัดโดยศษิย์วัดเรียนขั้นพื้นฐานเรียกว่าธรรมศึกษา ส่วนสามเณรให้
เรียนวิชาสามเณรเพิ่มเข้าไปด้วย การศึกษาระดับนี้จะแตกต่างจากการศึกษานักธรรมในปจัจุบันอย่างน้อยก็
ประการหนึง่ คือให้เนื้อหาสาระแก่ผู้เรียนแตกต่างกันออกไปตามสถานะหรือสภาวะของตัว (พระไพศาล วิศาโล, 
2546 : 320) หลักสูตรดังกล่าวควรปรับให้เหมาะกับสถานะของผูเ้รียน และควรให้สอดคล้องกับสภาวะทางสังคม
ควบคู่กันไป หากเยาวชน คือ สามเณรข้ามขั้นไปเรียนวิชาช้ันสูงก่อนแล้ว ก็หมดโอกาสที่จะเรียนวิชาพ้ืนฐาน ซ่ึง
เป็นการเตรียมพ้ืนฐานให้มั่นคงอนัจะเป็นการต่อยอดวิชาช้ันสูงในอนาคต (ผู้วจิัย)  สอดรับกับแนวคิดของท่าน
พุทธทาสภิกขุที่ได้กล่าวว่า “...การที่สามเณรชิงเรียนหลักสูตรชั้นมหาเถระเรียนเสียตั้งแตแ่รกเช่นนี้ ย่อมหมด
โอกาสที่จะเรียนวิชาเบื้องต้นบางส่ิงบางอย่างทีจ่ะท าให้สามเณรผูน้ั้นเป็นพระมหาเถระที่ปราดเปรือ่งที่สุดใน
ภายหลัง ทั้งสมองยังถูกทรมานมาให้แกร็นเสียแตเ่ล็ก เสื่อมคุณภาพไปในภายหลัง ทั้งร่างกายก็อ่อนแอจนเปน็
เหยื่อแหง่โรค เช่น วัณโรค ได้อยา่งง่ายดาย  ดังปรากฏอยู่ในแถลงการณ์ของคณะสงฆ์อนัจะเปน็สถิติได้ว่าเปรียญ
หนุ่มที่ถงึแก่มรณภาพนั้น มรณภาพด้วยวัณโรคมากที่สุด...สามเณรควรได้รับความเอาใจใส่เพิ่มขึ้น คือ ในด้าน
หลักสูตรของการศึกษาที่เกี่ยวถึงสุขภาพด้วย ทั้งทางกายและทางจติ”  (พุทธทาสภิกขุ, 2556 : 234) 
 

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
           การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปน็ราชภาระของพระมหากษัตริย์ทรงจดัให้พระภิกษุสามเณร
เรียนตามก าลังสติปัญญา สืบเนื่องเป็นพระราชกรณียกิจมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ครั้นถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น นบัแต่สมัยรัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 5 พระมหากษัตริย์ทุกพระองคท์รงรบัพระราชภาระอยู่โดยสม่ าเสมอ 
โดยเฉพาะในรัชกาลที่ 2 คือ พระบาทสมเดจ็พระพุทธเลิสหล้านภาลัย นอกจากพระองคจ์ะทรงมีพระราชด าริให้
สมเด็จพระสังฆราช (มี) วันพระเชตุพนฯ จัดพิธีวิสาขบูชาขึ้นเปน็ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2360 แล้วยังทรงโปรดให้
สมเด็จพระสังฆราช ขยายหลักสูตรบาลีจากบาเรียนตรี โท เอก ซ่ึงสืบเนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเปน็เปรียญ 9 
ประโยค ยังคงสืบเนื่องมาจนบัดนี้ (วิจิตร สมบัตบิริบูรณ์, 2555 : 18) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม
และบาลี จัดเป็นการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนาระดบัสูงส าหรับพระภิกษุสามเณร โดยแบ่งช้ันเรียนออกเป็น 8 
ช้ัน คือ ช้ันประโยค 1-2  มีรายวิชาเรียน  2 วิชา คือ 1) วิชาแปลไทยเป็นมคธ โดยพยัญชนะและโดยอรรถใช้
หนังสือธัมมปทฏัฐกถา ภาค 1 – 4 เป็นหลักสูตร 2) วิชาบาลีไวยากรณ์ มีหนังสือบาลีไวยากรณ์เป็นหลักสูตร (เน้น
ความจ า) ช้ันประโยค ป.ธ. 3  มีรายวิชาเรียน 4 วิชา คือ 1)วิชาแปลมคธเป็นไทย โดยพยัญชนะและโดยอรรถ มี
หนังสือธัมมปทฏัฐกถา ภาค 5 – 8 เป็นหลักสูตร 2) วิชาสัมพันธ์ไทยมีหนงัสือ ธัมมปทัฏฐกถา ภาค 5 – ภาค 8 เป็น
หลักสูตร 3) วิชาบาลีไวยากรณ์ มีหนังสือบาลีไวยากรณ์ เป็นหลักสูตร (เน้นความจ าและความเข้าใจ)  และ4) วิชา
บุรพภาคข้อเขียนภาษาไทย โดยแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบวรรคตอนตามอักษรสมัยนิยม ช้ันประโยค ป.ธ. 4 มี
รายวิชาเรียน 2 วิชา คือ 1) วิชาแปลไทยเป็นมคธ มีหนงัสือธัมมปทฏัฐกถา ภาค 1 เป็นหลักสูตร 2) วิชาแปลมคธ
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เป็นไทย มีหนังสือมังคลัตถทปีนี ภาค 1 เป็นหลักสูตร ช้ันประโยค ป.ธ. 5 มีรายวิชาเรียน 2 วิชา คือ 1) วิชาแปล
ไทยเปน็มคธ มีหนงัสือธัมมปทัฏฐกถาภาค 2 – 4 เป็นหลักสูตร 2) วิชาแปลมคธเป็นไทย มหีนังสือมงัคลัตถทปีนี  
ภาค 2 เป็นหลักสูตร ช้ันประโยค ป.ธ. 6 มีรายวิชาเรียน 2  วิชา คือ 1) วิชาแปลไทยเปน็มคธ มีหนังสอืธัมมปทัฏฐ
กถา ภาค 5 – ภาค 8 เปน็หลักสูตร 2) วิชาแปลมคธเป็นไทยมีหนังสอื ตติย-จตุตถ-ปัญจมสมันตปาสาทิกาเป็น
หลักสูตร ช้ันประโยค ป.ธ. 7  มีรายวิชาเรียน 2  วิชา คือ 1) วิชาแปลไทยเป็นมคธ มีหนงัสือมังคลัตถทีปนีภาค 1 
เป็นหลักสูตร 2) วิชาแปลมคธเปน็ไทย มีหนงัสือ ปฐม-ทุติยสมันตปาสาทิกาเป็นหลักสูตร ช้ันประโยค ป.ธ. 8 มี
รายวิชาเรียน 3  วิชา คือ 1) วิชาแต่งฉันทเ์ปน็มคธโดยก าหนดเป็นฉันท์ภาษามคธ เลือกแต่ง 3 ฉันท์ ใน 6 ฉันท์ คือ 
ปัฐยาวัตร,อินทรวิเชียร,อุเปนทรวิเชียร,อินทรวงศ,์วังสัฏฐะ,วสันตดิลก ข้อความแล้วแต่กรรมการก าหนดให้ 2) 
วิชาแปลไทยเป็นมคธมีหนงัสือปฐมสมันตปาสาทิกา  3) วิชาแปลมคธเป็น มหีนังสือวิสุทธิมรรคเปน็หลักสูตร
และช้ันประโยค ป.ธ. 9 มีรายวิชาเรียน 3 วิชา คือ 1) วิชาแต่งไทยเปน็มคธ (ข้อความแล้วแต่กรรมการจะ
ก าหนดให้)  2) วิชาแปลไทยเป็นมคธ มีหนังสือวิสุทธิมรรคเป็นหลักสูตร 3) วิชาแปลมคธเป็นไทยมีหนังสือ 
อภิธัมมัตถภาวินี (สนามหลวงแผนกบาลี,2548 : 71-73) ในปัจจุบนัมีพระภิกษุสามเณรที่ศึกษาหลักสูตรพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลีทั่วประเทศ มีอยูจ่ านวนมาก จากสถิติสนามหลวงปีพุทธศักราช 2555 มีนักเรียนอยู่เป็นจ านวนถึง 
34,994 รปู (บาลีสนามหลวง 2555) แต่เมื่อพจิารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของพระภิกษุและสามเณรพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี จากผลการสอบปรากฏว่า ในการสอบแต่ละปีมีนกัเรียนขาดสอบ และสอบตกกันเป็นจ านวนมาก 
ดังแสดงไว้ในตาราง (สนามหลวงแผนกบาลี 2555 แสดงสถิติพระภิกษุสามเณรที่เข้าสอบ – สอบได้และสอบตก
แผนกบาลี (พึงสังเกตตัวเลขเฉพาะของบางชั้น) 

     
ประโยค 

 
ส่งเข้าสอบ ขาดสอบ คงสอบจริง สอบได ้

1-2 ถึง ป.ธ. 9 

เฉพาะ ป.ธ. 8 
เฉพาะ ป.ธ. ๙ 

34,994 
594 
440 

11,970 
278 
36 

21,875 
357 
361 

3,693 
50 
63 

 
จากสถิติการสอบบาลีสนามหลวง พอจะตั้งสมมุติฐานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีได้ว่า เกิด

ความสูญเปล่าทางการศึกษา จ านวนพระภิกษุสามเณรที่สอบไม่ผ่านบาลีสนามหลวงมีจ านวนมากกว่าพระภิกษุ
สามเณรที่สอบผ่าน และยังคงปรากฏภาวการณ์เช่นนี้อยู่ทุกปี (ผู้วิจยั) สอดคล้องกับทัศนะของ พระไพศาล วิสาโล
ว่า “ความตกต่ าทางการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยนั้นเป็นเรื่องที่รู้กันมานานแล้ว เพียงแค่พิจารณาจากข้อมูลเชิง
ปริมาณของการศึกษาสงฆ์เฉพาะด้านเดียว คือการศึกษาปริยัตทิั้งแผนกนักธรรมและบาลีก็จะเหน็ถึงสภาพดังกล่าว
ได้ชันเจน หลักฐานที่มักน ามากล่าวถึงอยู่บ่อยๆ ก็คือจ านวนพระภิกษุและสามเณร ซ่ึงขาดสอบและสอบตกเป็น
จ านวนมากในแต่ละปีติดต่อกันมาหลายสิบปีแล้ว โดยสัดส่วนผู้สอบได้ก็มีแนวโน้มลดลงทุกปี...ความล้มเหลว
ของการศึกษาสงฆ์ในปัจจุบนัมีสาเหตุส าคัญ ได้แก่การยึดติดอยู่กับของเดิมไม่ยอมให้มีการปรบัปรงุใดๆ ไม่ว่า
หลักสูตร แบบเรียน วิธีการสอนและการจัดการศึกษา เพื่อให้มีคุณค่าและความหมายต่อสังคมและชีวิตของผูค้นใน
ปัจจุบนั” (พระไพศาล วิสาโล,2546 : 285–291) และสอดคล้องกับทัศนะของพระราชวรมุนี (ป.อ.ปยุตโต) ว่า           
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“ไม่ฝึกให้รู้จักคิดอย่างถูกต้องตามหลักธรรม หรือรู้จักเลือกสรรธรรมไปใช้ใหเ้หมาะกบัสภาพปัญหาของบุคคล
หรือสังคม อีกทั้งยงัมีความเข้าใจอย่างคับแคบ และไม่สนใจเพื่อหาความรู้ทางด้านธรรมวินัย มุ่งที่การแปลภาษา
บาลีให้ไดเ้ท่านัน้” (พระไพศาล วิสาโล, 2549 : 291 อ้างถึงใน พระราชวรมุนี ป.อ. ปยุตโต, 2531 : 29 ) การ
ประเมนิผลสัมฤทธิ์ด้วยระบบความจ าเพียงอย่างเดียวใครจ าได้มาก ก็มีโอกาสสอบได้ ก่อให้เกิดความเป็นห่วงใน
ประเด็นที่ว่า เป็นการลงทุนทีศู่นย์เปล่า เพราะจะท าให้ผู้เรียนเกิดความท้อแท้และเบื่อหน่าย ความเจริญก้าวหน้า
ของพุทธศาสนาในด้านพระปริยตัิธรรมแผนกบาลีอาจจะอยู่ในภาวะวิกฤติ ควรประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ด้วยการเข้าใจในหลักธรรมะ และน าไปส่ังสอนได้ (ผู้วจิัย) เพื่อใหผู้้เรียนมีก าลังใจและอยากเรียนมากขึ้นควรมีการ
วัดผลผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน คือ พุทธิพิสัย จิตพิสัยและทักษะพิสัยรวมทัง้วัดความสามารถในการเข้าใจธรรมะ ตีความ
ธรรมะและน าไปส่ังสอนได้ด้วย (สุภาพร มากแจ้ง และสมปอง มากแจ้ง, 2542 : 220) การศึกษาต้องสอนให้
สอดคล้องกับจริต เป็นไปเพื่อพัฒนาสติ ปัญญาในไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลก็คือฝึกสติ สมาธิ สติบวกปัญญา 
ปัญญาก็คือพัฒนาปัญญา ในประเทศสหรัฐอเมริกามีจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความถนัดของผูเ้รียน 
หรือทีเ่รียกว่า ให้ผู้เรียนเปน็ศนูยก์ลาง ผู้เรียนสนใจเรื่องอะไรถนัดเรื่องอะไรเลือกเรียนตามนัน้ ทฤษฎีนี้มาจากพหุ
ปัญญา (Multiple intelligence) (พระธรรมโกศาจารย์ ประยูร ธมฺมจติฺโต, 2551 : 18 - 30) การ์ดเนอร์ (Gardner, 
1983) ให้ค านิยามว่า “เชาวน์ปัญญา” (intelligence) ไว้ว่า หมายถึงความสามารถในการแก้ปัญหาในสภาพแวดล้อม
ต่างๆ หรือการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ซ่ึงจะมคีวามสัมพันธ์กับบรบิททางวัฒนธรรมในแต่ละแห่ง รวมทั้ง
ความสามารถในการตั้งปัญหาเพือ่จะหาค าตอบและเพิ่มพูนความรู ้เชาวน์ปัญญา 8 ด้าน ตามแนวคิดของการ์ดเนอร์ 
มีดังนี ้

1. เชาวน์ปัญญาด้านภาษา (linguistic intelligence) 
2. เชาวน์ปัญญาด้านคณิตศาสตรห์รือการใช้เหตผุลเชิงตรรกะ (logical mathematical intelligence) 
3. สติปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (spatial intellgence) 
4. เชาวน์ปัญญาด้านดนตรี (Musical intelligence) 
5. เชาวน์ปัญญาด้านการเคลื่อนไหวและกล้ามเนื้อ (bodily-kinesthetic intelligence) 
6. เชาวน์ปัญญาด้านการสัมพันธ์กับผู้อื่น (interpersonal intelligence) 
7. เชาวน์ปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง (intrapersonal intelligence)         
8. เชาวน์ปัญญาด้านความเข้าใจธรรมชาติ (naturalist intelligence) (ทิศนา แขมมณี, 2554. : 87 -88) 
การเรียนการสอนควรเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ เอาวิถีชีวิต บริบททางสังคม และวัฒนธรรมมาเปน็กรอบใน

การศึกษา ผู้สอนเปน็เพียงผูค้อยช้ีแนะแนวทางเพื่อใหผู้้เรียนได้คดิเป็น ท าเป็น และรูจ้ักแก้ปัญหาซ่ึงเป็นการเรียนรู้
ที่มีความส าคัญในศตวรรษที่21 (ผู้วิจัย) 

 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาของพระภิกษุสามเณรเป็นการศึกษาในมิตขิองปรมตัถธรรม กล่าวคือ ส่ิงที่เป็นจริงโดย
ความหมายสูงสุด ปฏิบตัิตนให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งปวง มมีรรค ผล นิพพานเป็นจดุหมายเบือ้งหน้า และ
เป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพทุธศาสนาที่กุลบุตรผูเ้ข้ามาบวชในบวรพุทธศาสนาควรด าเนินตามรอยบาทพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า แต่การศึกษาของพระภิกษุสามเณรในปจัจบุันขาดมิติลุ่มลึกทางจิตวิญญาณ เน้นไปในรปูแบบเชิง
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วิทยาศาสตร์ กล่าวคือมีรูปแบบของการประเมนิผล และการตรวจสอบได้อย่างเปน็ระบบมากจนเกนิไป ท าให้
ผู้เรียนขาดด้านมติิของปรมัตถธรรมไปอย่างส้ินเชิง สืบเนื่องมาจากการปฏิรูปการศึกษาของสงฆ์ในสมัยรัชกาลที่  
5 เป็นต้นมา การศึกษาในด้านปรยิัติและด้านปฏิบัติถูกแยกออกจากกัน เพียงเพราะเข้าใจว่าด้านการปฏิบตัิ หรือใน
ส่วนที่เป็นวปิัสสนาธุระนั้น วัดผลให้เห็นเป็นรปูธรรมที่ชัดเจนไม่ได้  คงเหลือไว้แตเ่พียงปริยัตศิึกษา หรือคันถะ
ธุระเท่านั้น และที่ประการส าคัญหลักสูตรปริยัติธรรมแผนกบาลีในปัจจบุัน ตั้งแต่ ประโยค 1-2 ถึงประโยค ป.ธ. 9  
ไม่ได้เน้นไปที่สมาธิภาวนาอันเปน็สิ่งฝึกฝนขัดเกลาจติใจแม้แต่น้อย ตรงกันข้ามเนน้การแปลภาษาบาลีให้ได้เพียง
อย่างเดียว และเน้นการท่องจ าขาดการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ในเนื้อหารายวิชา ขณะที่ผู้วิจัยเคยศึกษามามักจะได้ยิน
ข้อความว่า  “แปลได้ก็สอบได”้ ปัญหาที่ส่งผลกระทบตามมาก็คือ หลังจากจบการศึกษาแล้วขาดความรู้ความเข้าใจ
ในหลักธรรมที่ตนเรียนมา ไม่สามารถแยกแยะประเดน็ วิเคราะห์วิจารณ์ให้ผู้ฟังเข้าใจ คลายความสงสัย รวมไปถึง
เนื้อหารายวิชาที่เรียน ขาดการประยุกต์เข้ากับเนื้อหาวิชาทางโลก ย่อมเข้าใจเฉพาะในแง่มุมทีต่นเรียนมาเท่านั้น หา
ได้ประยุกตห์ลักธรรมให้สอดคล้องสภาพการณ์ของสังคมไม่ ถึงจะมีตัวเลขทางสถิติออกมาว่าผู้สอบได้มีจ านวน
น้อยกว่าผู้สอบไม่ได้  แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการสอบได้น้อย จะมีคุณภาพ และภาวการณ์ในลักษณะเช่นนี้
ยังคงปรากฏอยู่ทุกครั้ง ที่มีการสอบบาลีสนามหลวง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาของสามเณรตามการจัด
การศึกษาแนวตะวันตกเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ย่อม
ก่อให้เกิดกระบวนทศัน์ในการปรบัปรุงหลักสูตรเดิม เพื่อให้มปีระสิทธิผลมากย่ิงขึ้น โดยเน้นจุดศนูย์กลาง คือ 
ผู้เรียนเป็นส าคญั ทั้งนีเ้พื่อใหเ้หลา่เยาวชน คือ สามเณรมีความรู้ความเข้าใจทั้งในทางคดีโลก และคดีธรรม มีความ
ปราดเปรื่อง เป็นพระมหาเถระผูท้รงคุณค่า สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในอนาคต ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาใน
ประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

1. ศึกษาทศันะของสามเณรและผูท้ี่เกี่ยวข้องที่มีต่อการปรบัปรงุหลกัสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
บาล ี

2. ศึกษาผลกระทบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของทางคณะสงฆ์ที่มีต่อสามเณร 
3. ควรมีการศึกษาเชิงอนาคตต่อการบรรพชาเป็นสามเณรในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการรายวิชา LSC 305 การ

จัดการผู้ขายปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดการผู้ขายปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2555  โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม จ านวน 3 กลุ่มเรียน จ านวน 105 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการผู้ขายปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาการจัดการผู้ขาย
ปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านบุคลิกลักษณะของ
อาจารย์ รองลงมาคือด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านส่ือประกอบการสอน 
ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาการจัดการผู้ขายปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research was to  students’ satisfaction in learning and teaching of the LSC 305 

Supplier Relationship Management course, Department of Logistics and Supply Chain Management, Faculty of 
Business Administrator, Sripatum University. The sample of this research was 105 of the undergraduate 
students in the Logistics and Supply Chain Management Department, Faculty of Business Administrator, 
Sripatum University  who registered the Supplier Relationship Management course in the 2nd semester of 2555 
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academic year  by cluster random sampling method. The instrument for collecting data was validated five-rating 
scale questionnaire. The data was analyzed in percentage, mean and standard deviation. 

The results of this research was the current instructional satisfaction of the Supplier Relationship 
Management course for the undergraduate students in the Logistics and Supply Chain Management, Faculty of 
Business Administrator, Sripatum University as a whole was at  high score.   When considering the data 
individually, the highest score is the personality of the instructor.  Then the rest of the teaching/technique of 
teaching, evaluating data ware in the following orders:  teaching material supports, quiz and evaluation 
respectively.  

 
KEYWORDS :  Students’ satisfaction in learning and teaching, Supplier Relationship Management course. 
 

1. ความส าคัญและท่ีมาของการวิจัย 
 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 โดยที่เกิดการเรียนรู้ ร่วมกันระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
 พันธกิจหลักของอาจารย์ ระดับอุดมศึกษานั้น มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนสอน 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  

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา LSC 305 การจัดการผู้ขายปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะบริหารธุรกิจ มีประเด็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก
นักศึกษามีความสนใจในการเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จึงมีความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
นักศึกษามีความสนใจและมีทัศนคติที่ดีในการเรียนมากขึ้น ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน และข้อเสนอแนะของนักศึกษาในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
ในรายวิชาดังกล่าว เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการสร้างความพึงพอใจให้กับนักศึกษาต่อการจัดการเรียน
การสอน ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
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กรอบแนวคิดและทฤษฎี  
ความพึงพอใจ หมายถึง เป็นทัศนคติอย่างหนึ่งที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ 

เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่เป็นสุขเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการของตนในส่ิงที่ขาดหายไป และเป็นส่ิงที่
ก าหนดพฤติกรรมในการแสดงออกของบุคคลที่มีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมนั้น ๆ  ความพึงพอใจจะท า
ให้บุคคลเกิดความสบายใจหรือตอบสนองความต้องการท าให้เกิดความสุข รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยท าให้เกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ 

การจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน เพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีประสบการณ์ เจตคติและพฤติกรรมตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยกระบวนการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

การสอน หมายถึง การกระท าทั้งหลายที่เป็นระบบของผู้สอนในการถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมให้ความ
สะดวกต่อผู้เรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ตลอดจนเกิดความคิดที่จะน าความรู้ไปใช้ให้เกิดทักษะหรือ
ความช านาญในการที่จะแก้ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม 

เทคนิคการสอน หมายถึง กลวิธีต่างๆที่ใช้เสริมกระบวนการ ขั้นตอน  วิธีการสอน เพื่อช่วยให้
กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการสอน มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นเทคนิคการสอนหรือด าเนินการสอน 
เพื่อช่วยให้การสอนมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ในการบรรยาย การสาธิต การอภิปราย เป็นต้น  
ผู้สอนอาจใช้เทคนิคต่างๆ ที่สามารถช่วยให้การบรรยายมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น  เช่น การยกตัวอย่าง 
การใช้ส่ือการสอน การใช้ค าถาม เป็นต้น 

ผู้สอน หมายถึง บุคลากรซ่ึงท าหน้าที่สอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง  ๆ ให้
เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน 

ส่ือการสอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ ซ่ึงถูกน ามาใช้ในการการเรียนการสอน เพื่อเป็นตัวกลาง
ในการถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และเจตคติ จากผู้สอนหรือแหล่งความรู้ไปยังผู้เรียน  ช่วยให้การเรียนการสอน
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่ตั้งไว้ 

การวัดผล หมายถึงวิธีการที่จะท าให้ทราบปริมาณและคุณภาพโดยอาศัยเครื่องมือหรือวิธีการต่าง ๆ เช่น 
การสังเกต การตรวจผลงาน การสอบถาม หรือสัมภาษณ์ และการใช้แบบทดสอบ  

การประเมินผล หมายถึง กระบวนการที่ผู้สอนใช้วัดความรู้ ความสามารถ การพัฒนาการ การ
เปลี่ยนแปลงทางเจตคติ ทักษะ รวมทั้งผลส าเร็จทางการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อน ามาสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

ส าหรับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศกึษาความพึงพอใจ ที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางคือ Maslow (1954, หน้า
80-91) ระบุว่าบคุคลจะมคีวามต้องการที่เรียงล าดบัจากระดบัพื้นฐานไปยังระดับสูงสุด  

Maslow ท าการศึกษาเขาแบ่งความต้องการของมนษุย์เป็น 5 ล าดับ ล าดับ 1-3 เป็นความต้องการระดับ
ต้น ล าดับที ่4-5 เป็นความต้องการระดับสูง  

ล าดับขั้นที ่1 ความต้องการทางรา่งกาย (Physiological Needs) หมายถึงความต้องการขั้นต่ าสุดเพื่อความ
อยู่รอดของชีวิต เช่น ความต้องการ อาหาร อากาศ น้ า ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค  
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ล าดับขั้นที ่ 2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) หมายถึงความต้องการนี้เปน็ความต้องการ
ภายหลังจากที่ความต้องการทางรา่งกายถูกตอบสนองแล้ว เป็นความต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยปราศจาก
อันตรายทางร่างกายและจติใจ  

ล าดับขั้นที ่ 3 ความต้องการทางสังคม(Belonging needs) หมายถึงความต้องการที่จะเข้าร่วมและได้รับ
การยอมรับในสังคม ความเป็นมติร และความรักจากเพื่อนร่วมงาน 

ล าดับขั้นที ่ 4 ความต้องการเป็นที่ยอมรับนบัถือ (Estem needs)  หมายถึงความต้องการการมีช่ือเสียง 
และการได้รับการยกย่องจากบคุคลอื่น  

ล าดับขั้นที ่ 5 ความต้องการความสมหวังของชีวิต (Self-Actualization Needs) หมายถึงความต้องการ
ความสมหวังของชีวิตคือ ความตอ้งการระดับสูงสุด เป็นความต้องการที่จะบรรลุความ สมหวังของตนเองด้วยการ
ใช้ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพอย่างเต็มที่  

ทฤษฏคีวามต้องการตามล าดับขัน้ของมาสโลว์ สรุปว่า ความต้องการทั้ง 5 ขั้นของมนษุย์มคีวามต้องการ
ไม่เท่ากัน การจูงใจตามทฤษฏนีีต้้องตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มคีวามแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความพึง
พอใจทีจ่ะได้รบัจากการตอบสนองความต้องการในแต่ละขั้น 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 (1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอน ในรายวิชา รายวิชา LSC 305 การ
จัดการผูข้ายปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ ด้านการสอนและเทคนิคการสอน  ด้านการใช้ส่ือประกอบการสอน ด้าน
บุคลิกภาพของอาจารย์ และด้านการวัดและประเมนิผล 
 (2) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของนักศึกษาในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  ในรายวิชา LSC 305 
การจัดการผู้ขายปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ 
 

3. ค าถามวิจัย 
 (1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา LSC 305 การจัดการผู้ขาย
ปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ ด้านการสอนและเทคนิคการสอน  ด้านการใช้ส่ือประกอบการสอน ด้านบุคลิกภาพของ
อาจารย์ และด้านการวัดและประเมินผล อยู่ในระดับใด 
 (2) ศึกษาข้อเสนอแนะของนักศึกษาในการปรับปรุงการการจัดการเรียนการสอนควรเป็นอย่างไร 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  LSC 305  
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (ใช้วธีการสุ่ม) และ การวิเคราะห์
ข้อมูลข้อมูลเชิงปริมาณ โดยวิเคราะห์ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสังเคราะห์จากข้อค าถามปลายเปิด  
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 4.1 เป้าหมายของการประเมิน 
 การวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  LSC 305 
ภาคการศึกษาที่ 2/2555 เกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในด้านการสอนและเทคนิค
การสอน ด้านบุคลิกภาพของอาจารย์  ด้านส่ือประกอบการสอน และด้านการวัดและประเมินผล 
 4.2 แหล่งข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการประเมิน 
 แหล่งข้อมูลบุคคล ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา LSC 305   ภาคการศึกษาที่ 2/2555 จ านวน 
105 คน ที่ได้มาจากการสุ่มเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม   
 4.3 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย 
 จ านวน 6 เดือน (พฤศจิกายน 2555 – เมษายน 2556)  
 4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    

ลักษณะของเครื่องที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1กสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถาม

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ตอนที่ 2กสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน

การสอน รายวิชาการจัดการผู้ขายปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ ใน 4 ด้านได้แก่ ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้าน
บุคลิกภาพของผู้สอน ด้านส่ือประกอบการสอน และด้านการวัดและประเมินผล 

ตอนที่ 3กสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  ลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบค าถามปลายเปิด 
 4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดการผู้ขายปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ 
ในภาคการศึกษาที่ 2/2555 จ านวนทั้งหมด 136 คน 

  กลุ่มตัวอย่างที่เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดการผู้ขายปัจจัยการผลิตสัมพันธ์  ในภาค
การศึกษาที่ 2/2555 โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ านวน 2 กลุ่มเรียน ซ่ึงมีจ านวน
นักศึกษา 105 คน 
   ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป และสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์มีดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์ด้วยการหาค่าร้อยละ 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการผู้ขายปัจจัยการผลิต

สัมพันธ ์วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
3. ข้อเสนอแนะ สังเคราะห์จากข้อค าถามปลายเปิด 
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5. สรุปผลการวิจัย 
ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 60 57.14 
หญิง 45 42.86 

รวม 105 100 
การเข้าเรียนต่อภาคการศึกษา   

น้อยกว่า 5 ครั้ง 0 0 
5 – 10 ครั้ง 16 15.24 
มากกว่า 10 ครั้งขึ้นไป 89 87.76 

รวม 105 100 

 
ตารางท่ี 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน ใน

รายวิชาการจัดการผู้ขายปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ จ าแนกเปน็รายด้าน 

ด้าน 
                          ระดบัความพึงพอใจ 

  SD แปลความ 
1. การสอนและเทคนิคการสอน 4.42 0.56 มาก 

2. บุคลิกลักษณะของอาจารย์ 4.59 0.49 มากที่สุด 

3. ส่ือประกอบการสอน 4.26 0.52 มาก 

4. การวัดและประเมินผล 4.32 0.54 มาก 

ภาพรวม 4.40 0.53 มาก 

 
 (1) การจ าแนกข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ จ าแนกตามเพศ พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามเป็นเพศชาย 60 คน และเพศหญิง จ านวน 45 คน จ าแนกตามจ านวนครั้งในการเข้าเรียนต่อภาค
การศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการเข้าเรียนมากกว่า 10 ครั้งขึ้นไปต่อภาคการศึกษา จ านวน 89 คน เข้า
เรียน 5-10 ครั้งต่อภาคการศึกษา จ านวน 16 คน และเข้าเรียนน้อยกว่า 5 ครั้งต่อภาคการศึกษา จ านวน 0 คน 
ตามล าดับ 

(2) ผลศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน  ในรายวิชาการจัดการผู้ขายปัจจัย
การผลิตสัมพันธ ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านบุคลิกลักษณะของ
อาจารย์ รองลงมาคือด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านส่ือประกอบการสอน 
ตามล าดับ 
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6. อภิปรายผล 
การประเมิความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาการจัดการผู้ขายปัจจัยการ

ผลิตสัมพันธ์ ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกภาพของผู้สอน ด้านส่ือการสอน และด้านการวัดและ
ประเมินผล ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการจัดการผู้ขายปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2555 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการผู้ขายปัจจัยการผลิต
สัมพันธ์ ในปัจจุบันที่พบว่าด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกภาพของผู้สอน ด้านการวัดและ
ประเมินผลและด้านส่ือประกอบการสอน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากนั้น แสดงว่าในรายวิชา
การจัดการผู้ขายปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ มีการจัดการเรียนการสอนครบถ้วนตามองค์ประกอบของการสอน  ตามที่
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์(2542: 54) กล่าวไว้ว่า “องค์ประกอบของการจัดการเรียนการสอน จะต้องประกอบด้วย 
เนื้อหาวิชา ทักษะกระบวนการและการประเมินผล ซ่ึงมีองค์ประกอบย่อยๆ ได้แก่ การเตรียมการสอน 
วัตถุประสงค์ของวิชา เอกสารประกอบการสอนความสามารถในการสอน การจัดกิจกรรมการสอน การใช้ส่ือการ
สอนและการประเมินผลการสอน” ซ่ึงส่ิงต่างๆเหล่านี้ทางมหาวิทยาลัยได้ให้อาจารย์จัดท าแผนการเรียนไว้
ล่วงหน้าก่อนเปิดเรียนอยู่แล้ว ซ่ึงได้มีการก าหนดแผนการเรียนในแต่ละหัวข้อ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และการ
วัดผล โดยผู้วิจัยได้อธิบายให้นักศึกษาทราบตั้งแต่คาบแรกของการเรียนการสอน ดังนั้นนักศึกษาก็จะได้สามารถ
ตรวจสอบตัวเองได้ว่าเข้าใจเนื้อหาที่เรียนแค่ไหน และทั้งนี้เนื่องจากจุดประสงค์การเรียนรู้สามารถใช้เป็นเกณฑ์
ส าหรับวัดผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาและ เป็นแนวทางส าหรับประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพทางการสอนได้
ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543 : 133) ให้ความหมายของแผนการสอนว่า หมายถึง การ
วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเป็นแนวด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละครั้งโดยก าหนด
สาระส าคัญ จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนส่ือ ตลอดจนการวัดผลและการประเมินผล  

ส าหรับส่ือการสอนในรายวิชาการจัดการผู้ขายปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ ได้มีการน าเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จึงท าให้นักศึกษามีความเข้าใจ้มากยึ่งขึ้น   ช่วยกระตุ้นความสนใจ 
และการจดจ าได้ดี ซ่ึงนักศึกษาสามารถน าไปทบทวนได้ด้วยตัวเอง ดังที่ กรมวิชาการ (2533: 32-33) ได้กล่าวไว้ว่า
การใช้ส่ือการสอนจะกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้ดี ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและช่วยสร้างแรงจูงใจให้
ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝ่รู้มากย่ิงขึ้น  

ส าหรับผู้วิจัยได้มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนอย่างทั่วถึง
เสมอ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่า การจัดการเรียนการสอนได้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังที่ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 (2545: 13) ระบุว่า การจัดการศึกษาต้อง
ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  และ อาภรณ์ 
ใจเที่ยง (2540: 4) กล่าวว่า ผู้สอนหรือครู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพผู้ท าหน้าที่สอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบส าคัญของการจัดการเรียนการสอนที่ขาดไม่ได้  บุคลิกภาพและ
ความสามารถของผู้สอน มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้สอนควรมีบุคลิกภาพที่ดีและรู้จักเลือกใช้วิธีสอนที่
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เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้  ส าหรับการวัดและประเมินผล  ผู้วิจัยได้ก าหนด
วิธีการวัดผลและช้ีแจงหลักเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษาทราบตั้งแต่ครั้งแรกของการสอน  และก่อนที่จะมีการ
ประเมินผลการเรียนย่อยในแต่ละครั้งก็จะแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า เพื่อจะได้เตรียมตัวและเตรียมความ
พร้อมก่อน ซ่ึงจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง ส าหรับวิธีการประเมินผลที่ใช้ส่วนใหญ่ในรายวิชานี้ ได้แก่ การ
สอบ และการทดสอบย่อย โดยพิจารณาและเลือกใช้วิธีการประเมินตามความเหมาะสมทั้งนี้เพราะวิธีการ
ประเมินผลแต่ละวิธีมีจุดเด่นแตกต่างกัน ดังที่ กรมวิชาการ (2546: 24) กล่าวว่า การประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง
กระบวนการที่ให้ครูผู้สอนให้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพราะจะช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงพัฒนาการ
ความก้าวหน้าและความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  

ในส่วนของสถานที่สอนและส่ืออุปกรณ์ ทางมหาวิทยาลัย ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านสถานที่  
และส่ืออุปกรณ์การเรียน รวมถึงการดูแลรักษาหรือตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง  ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลาเช่น คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ไมโครโฟน เครื่องเสียง และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ท าให้สามารถรองรับ
ส่ือการสอนที่น ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อาภาภรณ์ เทียนขาว (2544) เรื่อง การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
สาขาวิชาการขายในวิทยาลัยเทคนิคกลุ่มภาคกลาง  กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาสถานศึกษา พบว่าควรมี
ห้องปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่เพียงพอกับจ านวนนักเรียนและถูกต้องเหมาะสมตามรายวิชาชีพให้ดี
ยิ่งขึ้น 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการจัดการผู้ขาย

ปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช ้
(1) ข้อเสนอแนะด้านการสอนและเทคนิคการสอน รายวิชาการจัดการผู้ขายปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ 
อาจารย์ผู้สอนควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  พยายามสอดแทรก

เนื้อหาให้น่าสนใจเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ดี  เนื้อหาที่สอนควรมีความสัมพันธ์และต่อเนื่องกัน จะส่งผล
ให้ผู้เรียน เรียนรู้ไปตามล าดับ อาจารย์ผู้สอนควรหากรณีศึกษาหรือตัวอย่างของธุรกิจมาให้นักศึกษาวิเคราะห์ และ
น าทฤษฏีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ เพื่อนักศึกษาจะได้มีความเข้าใจในรูปแบบหรือกระบวนการด าเนินงานของ
ธุรกิจ  นอกจากนี้ควรมอบหมายแบบฝึกหัดที่มีลักษณะค านวณในเรื่องของการจัดซ้ือวัตถุดิบหรือสินค้า และ
เส้นทางการขนส่งวัตถุดิบเพื่อนักศึกษาจะได้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น 

(2) ข้อเสนอแนะด้านบุคลิกภาพของผู้สอน รายวิชาการจัดการผู้ขายปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ 
อาจารย์ผู้สอนควรแต่งการสุภาพเหมาะสม เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา รวมทั้งการควบคุม

อารมณ์ และการใช้วาจาที่เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ดี  ไม่เกิดความเบื่อหน่ายต่ออาจารย์ 
(3) ข้อเสนอแนะด้านส่ือประกอบการสอน รายวิชาการจัดการผู้ขายปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ 
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มหาวิทยาลัยควรมีการจัดหาส่ือการสอน เทคโนโลยี และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องทางด้านโลจิสติกส์ 
ในการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ และเข้าใจระบบการด าเนินการของโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชนได้ทั้งกระบวนการ นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าส่ือการสอนให้มีความน่าสนใจ ซ่ึงจะท า
ให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น และควรมีการพัฒนารูปแบบของ e-learning ให้ดึงดูดความสนใจของนศ. เพื่อให้
นักศึกษาเข้ามาใช้งานมากขึ้น  จะเป็นผลท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 

(4) การวัดและประเมินผล รายวิชาการจัดการผู้ขายปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ 
อาจารย์ผู้สอนควรจัดให้มีการทดสอบก่อนเรียนและหลังการเรียนในแต่ละเรื่อง เพื่อเป็นการ

กระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจต่อการเรียนในแต่ละครั้ง  
7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 

(1) ควรท าการวิจัยเพื่อวิเคราะห์เนื้อหารายวิชาการจัดการผู้ขายปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ เพื่อก าหนด
เนื้อหาที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความรู้ของผู้เรียน ล าดับของเนื้อหา และระยะเวลาในการสอน และน ามา
ปรับปรุงแก้ไขแผนการเรียนการสอนดังกล่าวให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากขึ้น 

(2) ควรมีการศึกษาในเรื่องบทบาทของเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
การจัดการผู้ขายปัจจัยการผลิตสัมพันธ์ โดยวิเคราะห์ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน  และศึกษาว่าจะน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้แก้ปัญหาและสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1)  พัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่องเครื่องดนตรีสากล ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 80/80 (2) ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555โรงเรียน
เทศบาล 1 ทรงพลวิทยา จ านวน 40 คน ได้มาโดยเลือกแบบกลุ่ม  เครื่องมือในการวิจัย คือ (1) ชุดการสอนแบบ
ศูนย์การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องเครื่องดนตรีสากล   จ านวน 3 หน่วย คือ หน่วยที่ 8 ความรู้เบื้องต้นดนตรี
สากล หน่วยที่ 9 ประเภทของเครื่องดนตรีสากล และหน่วยที่ 10 วงดนตรีสากล (2) แบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนแบบคู่ขนาน และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าประสิทธิภาพ E1/E2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจัยพบว่า  (1) ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เครื่องดนตรีสากล  ที่ผลิต
ขึ้นทั้ง 3 หน่วย มีประสิทธิภาพ 80.97/81.94, 80.89/81.29 และ 80.81/81.61 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 (2) นักเรียนมี
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ความก้าวหน้าในการเรียนจากชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และ (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการสอน
แบบศู นย์การเรียนในระดับเห็นด้วยมาก 
 
ค าส าคัญ  :  ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องดนตรีสากล มัธยมศึกษา 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were three-fold: (1) to Develop electronic learning center instructional  
packages in the Art Learning Area  The Music Instruments for Mathayom Suksa I  students based on the set 
efficiency criterion; (2) to study the learning progress of the students who learned from the electronic Learning 
center instructional packages; and (3) to study the opinions of  students on the quality from the electronic 
learning center instructional packages. 
  The sample consisted of 40 Group selected Mathayom Suksa I students studying in the second 
semester of the 2012 academic year at Songpholvithaya School under Banpong Municipality , Ratchaburi 
Province. Research instruments comprised of (1) electronic learning center instructional packages on Music 
Instruments comprising three units,namely, Units 8: Introduction Music; Units 9: Type of Instrument; and Units 
10: The Band Music; (2) two parallel forms of an achievement test for pre-testing and post-testing; and (3) a 
questionnaire asking the student’s opinions on the quality of the electronic learning center instructional 
packages. Statistics used were the E1/E2 efficiency index, mean, standard deviation, and t-test. 
  Research findings were that (1) the developed three units of electronic learning center instructional 
packages  were efficient at 80.97/81.94, 80.89/81.29, and 80.81/81.61 respectively , thus meeting the set 
efficiency criterion of 80/80; (2) the student learning from the electronic learning center instruction packages 
achieved learning progress significantly at the .05 level; and (3) the opinions toward the electronic center 
instructional packages of the students  were at the “Highly Agreeable” level. 
 

KEYWORDS: Electronic learning center instructional package, Music Instruments  
 

1. บทน า 
 ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ เพราะเสียงของดนตรีเป็นเสียงที่ไพเราะ ซ่ึงทุกคนในโลกนี้ต้องการ
ความไพเราะ เสียงเป็นกระแสคลื่นที่สามารถสร้างความเคลื่อนไหว ความเคลื่อนไหวจะก่อให้เกิดการพัฒนา 
ปัญญา และคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า  เมื่อทุกคนมีดนตรีในหัวใจ สังคมก็ย่อมน่าอยู่มากขึ้น  ด้วยความส าคัญในเรื่อง
ดนตรีในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดแบ่งออกเป็น 3 สาระ ได้แก่  สาระ
ทัศนศิลป์ สาระดนตรี  และสาระนาฏศิลป์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ช่ืนชมความงาม สุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซ่ึงมีผล
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ต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ สภาพที่พึงประสงค์ในด้านการเรียนการสอนกลุ่มสาระดนตรี คือ การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง เป็นการเรียนด้วยตนเอง และการเรียนเป็นกลุ่ม การเรียนด้วยตนเองเป็นการเรียนที่ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ และความต้องการ การเรียนเป็นกลุ่มเป็นการเรียนที่นักเรียนมารวมกันเพื่อท า
กิจกรรมร่วมกัน ได้แสดงความคิดเห็น ได้ท างานเป็นทีม ได้รู้จักแก้ปัญหา และมีความรับผิดชอบ สภาพที่พึง
ประสงค์ด้านส่ือการสอน  ที่ใช้ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระดนตรี ส่ือที่ใช้กับการเรียนการสอนที่ควรน ามาใช้
ในกลุ่มสาระดนตรี คือ ส่ืงส่ิงพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ในรูปของส่ือผสม คือ ชุดการสอนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ( ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และวาสนา ทวีกุลทรัพย์ 2540 : 161 ) พระราชบัญญัติการศึกษาได้ก าหนดให้
โรงเรียนได้จัดการศึกษาโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน เลือกส่ือให้เหมาะสมกับระดับ
พัฒนาการของผู้เรียน จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมเทคโนโลยีและส่ือสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ จัดแหล่งการ
เรียนรู้ ศูนย์ส่ือการเรียนรู้ จัดท าส่ือการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับวิธีการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นส่ือในการเรียนรู้  การเรียนการสอนกลุ่มสาระดนตรี ของโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 
พบว่า  ( 1 ) วิธีการสอนที่เป็นอยู่ปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยังยึดครูเป็นศูนย์กลาง นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อย 
สอนตามหนังสือและแบบเรียน มีการให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเครื่องดนตรีขลุ่ยรีคอร์เดอร์ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเป็น
รายบุคคล ( 2 ) ส่ือที่ใช้ในการเรียนกลุ่มสาระดนตรี ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ครูผู้สอนใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ ได้แก่ 
แบบเรียน ใบงาน ใบความรู้ประกอบการสอน เนื่องจากเป็นสื่อที่หาง่ายและสะดวกในการใช้  
 จากสภาพที่พึงประสงค์ในด้านวิธีการสอนและส่ือที่ใช้ในการสอนกลุ่มสาระดนตรี ในช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 เมื่อพิจารณาจากสภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบัน พบว่า (1) ปัญหาด้านวิธีการสอนของครูยังขาดวิธีการสอนที่เน้น
กิจกรรมกลุ่ม   ชัยยงค์ พรหมวงศ์ นิคม ทาแดง และศรีสุดา จริยกุล  ( 2556 : 41 ) ได้กล่าวว่า  “ การสอนแบบศูนย์
การเรียนเป็นการสอนแบบกิจกรรมกลุ่มที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักท างานเป็นกลุ่ม ฝึกฝนการคิดและแก้ปัญหาโดยให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรมด้วยตนเอง มีโอกาสทราบค าติชมทันท่วงที ภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
ดังนั้นการเรียนการสอนในกลุ่มสาระดนตรี ควรมจะได้มีการสอนโดยเน้นแบบกิจกรรมกลุ่มศูนยการเรียน  ( 2 ) 
ปัญหาด้านสื่อการสอนจะพบว่า ครูผู้สอนยังไม่มีการน าชุดการสอน ซ่ึงเป็นส่ือประสมมาใช้ในการเรียนการสอน 
ชุดการสอนจะมีคุณค่าต่อนักเรียน ดังที่    ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ( 2523 : 54-55 ) ผู้พัฒนาและบุกเบิกการผลิตชุด
การสอนได้กล่าวว่า ชุดการสอนมีคุณค่า ช่วยถ่ายทอดเนื้อหาและประสบการณ์ให้กับนักเรียน เร้าความสนใจและ
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ท างานเป็นกลุ่ม และมีความรับผิดชอบต่อการเรียน 
   จากความพยายามแก้ปัญหางานวิจัย ท าให้ผู้วิจัยเห็นว่า ชุดการสอนที่น ามาใช้กับศูนย์การเรียน จะช่วย
แก้ปัญหา ในด้านวิธีการสอน ท าให้มีการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมขึ้น ในด้านส่ือ ควรมีชุดการสอนแบบศูนย์การ
เรียนใช้ควบคู่กับการเรียนการสอน ควรให้การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน ซ่ึงจะประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่
ต้องผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ในรูปของบัตรต่างๆจ านวนมา และประหยัดเวลาในการผลิต 
 บทความนี้ เป็นการน าเสนอชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้กระบวนการ
หาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน ความพึงพอใจ โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่องเครื่องดนตรีสากล ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี   
 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยและพัฒนา 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล
เมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี จ านวน 3 โรงเรียน จ านวน 240 คน  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ที่ก าลังศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2555 จ านวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
 3.  เนื้อหาสาระที่ ใ ช้ในการวิจัย  เป็นเนื้อหาสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2551  เรื่อง เครื่องดนตรีสากล ครอบคลุม 3 หน่วย คือ หน่วยที่ 8 ความรู้
เบื้องต้นดนตรีสากล หน่วยที่ 9 ประเภทของเครื่องดนตรีสากล  และหน่วยที่ 10  วงดนตรีสากล 
 4.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง เครื่องดนตรีสากลโดยยึดขั้นตอนการผลิตชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนของ
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2) แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน และ (3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
   ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี  จ านวน  240  คน  จ านวน 3 โรงเรียน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1  ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  จ านวน  40  คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 3 
ประเภท ได้แก่ (1) ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์  เรื่องเครื่องดนตรีสากล จ านวน 3 หน่วย คือ  
หน่วยที่ 8 ความรู้เบื้องต้นดนตรีสากล  หน่วยที่ 9  ประเภทของเครื่องดนตรีสากล  และหน่วยที่ 10 วงดนตรีสากล  
(2) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอน
แบบศูนย์การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การ
เรียน ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการหาค่าประสิทธิภาพ E1/E2 การทดสอบค่าที ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

5.สรุปผลการวิจัย 
  1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์   กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ  เรื่องเครื่องดนตรีสากล  พบว่าชุดการเรียนการสอน หน่วยที่ 8 ความรู้เบื้องต้นดนตรีสากล หน่วยที่ 9 
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ประเภทของเครื่องดนตรีสากล  และหน่วยที่ 10 วงดนตรีสากล มีประสิทธิภาพดังนี้ 80.97/81.94 ,80.89/81.29 
และ80.81/81.61 ตามล าดับมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 
  2. ผลความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 3 หน่วย ท าให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 3. ผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์  ใน
ภาพรวมระดับเห็นด้วยมาก  
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 องค์ประกอบของชุดการสอนประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ให้ความรู้  คือ บัตรเนื้อหา  และส่วนที่น า
ความรู้ไปใช้ ได้แก่ บัตรกิจกรรมและบัตรค าถาม ซ่ึงทั้ง 2 ส่วน ช่วยให้นักเรียนท าคะแนนกิจกรรมระหว่างเรียน 
และแบบฝึกหัดได้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ดังนี้  (1) บัตรเนื้อหา  ประกอบด้วย แนวคิด  ค าอธิบายเนื้อหา  
ภาพ ประกอบ  และสรุปแนวคิด  เป็นการให้สาระส าคัญของเนื้อหาที่นักเรียนจะเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ทราบ
สาระส าคัญก่อนที่จะเรียน  ค าอธิบายเนื้อหา  มีการจัดล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่
ซับซ้อนเกินไป และเหมาะสมกับวัยของนักเรียน  ภาพประกอบ มีลักษณะเป็นภาพนิ่ง เพื่ออธิบายเนื้อหาให้เข้าใจ
มากย่ิงขึ้น ตรงกับเนื้อหาสาระของบทเรียน ความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า บัตรเนื้อหาช่วยท าให้นักเรียนได้รับ

ความรู้และประสบการณ์ใหม่ ตรงตามหัวเรื่องในระดับเห็นด้วยมาก ( X = 4.55) ซ่ึงสอดคล้องกับ วาสนา ทวีกุล
ทรัพย์ (2540:90) ได้กล่าวว่า บัตรเนื้อหาเป็นส่วนเสนอเนื้อหาสาระที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ใหม่ตรง
ตามหัวเรื่อง  (2)  บัตรกิจกรรม  มีลักษณะเป็นกิจกรรมประเภทปฏิบัติ บัตรกิจกรรม ประกอบด้วย ช่ือหัวเรื่อง 
วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้  ขั้นตอนการปฏิบัติ  และ  เฉลยกิจกรรม  แต่ละส่วนประกอบของบัตรกิจกรรมช่วยท าให้ผู้เรียน
รู้ว่าจะท าการปฏิบัติเรื่องอะไร ช่ือหัวเรื่องจะตรงกับเนื้อหาในบัตรเนื้อหาในศูนย์นั้น ๆ  ช่วยท าให้นักเรียนได้ทราบ
ว่านักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ  (3) บัตรค าถาม  รูปแบบของบัตรค าถามมี 3 ลักษณะ คือ  เป็นการตอบ
ค าถามให้ตรงประเด็น  เป็นการวิเคราะห์ข้อถูก-ผิด  และเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบจ านวน 4 ตัวเลือก จ านวน  

5 ข้อ  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับเห็นด้วยมาก ( X = 4.45) ซ่ึงสอดคล้องกับ วาสนา  ทวีกุลทรัพย์ (2540: 92)  
ที่กล่าวว่า บัตรค าถาม เป็นการถามความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่นักเรียนได้รู้จากการอ่านบัตรเนื้อหาและ
ศึกษาจากส่ือการสอน ค าถามที่ใช้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวัดในระดับพฤติกรรมเดียวกับแบบทดสอบหลัง
เรียน  
  ความก้าวหน้าของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ มีความก้าวหน้า
ในการเรียนด้วยชุดการสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 โดยมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนน
ทดสอบก่อนเรียนทั้ง 3 หน่วย สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก (1) การศึกษาจากบัตรเนื้อหาของ
บทเรียน (2) การท ากิจกรรม    การทดลองในบัตรกิจกรรม และการท ากิจกรรรมแบบฝึกหัดในบัตรค าถามของ
บทเรียน (3) คุณลักษณะของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และ (4) คะแนนกิจกรรมระหว่างเรียน 
 1)  การศึกษาจากบัตรเนื้อหาของบทเรียน ผู้วิจัยได้ออกแบบให้บัตรเนื้อหาถ่ายทอดเนื้อหาสาระแทนครู 
โดยนักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองตามความถนัด และความสนใจของนักเรียน เมื่อนักเรียนศึกษาบัตรเนื้อหา
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แล้ว นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ใน 2 ส่วน คือ (1) การท าปฏิบัติกิจกรรมในบัตรกิจกรรม และ (2) การท ากิจ
กรรรมแบบฝึกหัดในบัตรค าถาม จากการศึกษาจากบัตรเนื้อหาซ่ึงให้ความรู้หลักแก่นักเรียน ช่วยท าให้นักเรียน
เข้าใจเนื้อหาดียิ่งขึ้น ท าให้นักเรียนท าคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนสูงขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่ม
ปานกลาง และอ่อนท าคะแนนทดสอบหลังเรียนได้สูงเท่ากับนักเรียนกลุ่มเก่ง  และในประเด็นนี้ยังสอดคล้องกับ 
วาสนา ทวีกุลทรัพย์ (2540 : 90) กล่าวว่า บัตรเนื้อหาช่วยถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จนช่วยให้นักเรียนเกิด
ความกระจ่างและเข้าใจลึกซ้ึงในเนื้อหายิ่งขึ้น 
 2)  การท ากิจกรรมของบทเรียน มี 2 อย่าง คือ (1) การท ากิจกรรมในบัตรกิจกรรม และ (2) การท า
กิจกรรมแบบฝึกหัดในบัตรค าถาม   
 ในส่วนของการท ากิจกรรมในบัตรกิจกรรม นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ตรง ท าให้นักเรียน
เกิดความเข้าใจเนื้อหาดียิ่งขึ้น และนักเรียนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้และวิเคราะห์ได้ ซ่ึงใน
แบบทดสอบหลังเรียนมีการวัดความรู้ในระดับการน าไปใช้และการวิเคราะห์ พบว่านักเรียนท าแบบทดสอบหลัง
เรียนในข้อนั้นได้  ส่วนการประกอบกิจกรรมแบบฝึกหัดในบัตรค าถาม  ซ่ึงเป็นส่วนสุดท้ายก่อนที่จะไปท า
แบบทดสอบหลังเรียนซึ่งมีลักษณะคล้ายกับแบบฝึกหัด  เป็นการตอบค าถามให้ตรงประเด็น  เป็นการวิเคราะห์ข้อ
ถูก-ผิด  และเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบจ านวน 4 ตัวเลือก วัดในระดับความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ และ
การวิเคราะห์ ในวัตถุประสงค์และพฤติกรรมเดียวกันกับแบบทดสอบหลังเรียน ช่วยท าให้นักเรียนได้รับความรู้
และเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น ส่งผลให้นักเรียนเกิดความเชื่อม่ันในตนเอง 
 3)  คุณลักษณะของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  เป็นแบบทดสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย  
มีค่าความยากง่าย และค่าอ านาจจ าแนก และความเที่ยง อยู่ในมาตรฐานเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนที่
มีความรู้ในระดับอ่อน และปานกลาง ท าแบบทดสอบได้ จะเห็นได้ว่าจากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 

นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก( X =4.58) ในข้อที่ว่า การทดสอบหลังเรียนช่วยท าให้นักเรียนมี
ความรู้ความก้าวหน้าในการเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ วาสนา ทวีกุลทรัพย์ (2523:85) กล่าวว่า แบบทดสอบก่อนเรียน
เป็นเครื่องมือใน    การวัดและประเมินความรู้พื้นฐานเดิมของนักเรียน ส่วนแบบทดสอบหลังเรียนเป็นเครื่องมือ
ใน  การวัดและประเมินความก้าวหน้าในการเรียน ซ่ึงเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของชุดการเรียน 
 4)  คะแนนกิจกรรมระหว่างเรียน คือ การท ากิจกรรมในบัตรกิจกรรม บัตรค าถาม ในแบบฝึกหัด 
นักเรียนที่มีความรู้ในระดับอ่อน ปานกลาง และเก่ง ท ากิจกรรมระหว่างเรียนได้คะแนนสูง จึงส่งผลให้นักเรียนท า
แบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนสูง ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการของวาสนา ทวีกุลทรัพย์ (2540:73) กล่าวว่า 
กิจกรรมระหว่างเรียนต้องจัดให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริง และมีน้ าหนักพฤติกรรมที่พึงประสงค์อยู่ใน
ระดับสูง จึงท าให้คะแนนกิจกรรมระหว่างเรียนของนักเรียนได้คะแนนสูง  จากเหตุผลที่กล่าวมาจึงกล่าวได้ว่าการ
เรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนท าให้นักเรียนมีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น 
 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาพรวมนักเรียน

มีความพึงพอใจในระดับเห็นด้วยมาก (มีค่าเฉลี่ย X =4.48) สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  บัตรกิจกรรมท าให้
นักเรียนได้ปฏิบัติงานกลุ่มโดยน าความรู้ที่เรียนมาปฏิบัติกิจกรรม ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ออกแบบการปฏิบัติกิจกรรม โดย
นักเรียนจะต้องศึกษาบัตรเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดก่อน เพื่อน าความรู้ที่เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมได้ 
นักเรียนต้องช่วยกันเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ช่วยกันสังเกต และช่วยกันจดจ า  ดังนั้น กิจกรรมการปฏิบัติจึงช่วยให้
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นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม และน าความรู้ที่ได้มาใช้ ซ่ึงสอดคล้องกับ ซ่ึงสอดคล้องกับ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 
(2556:14-51) ได้กล่าวว่า บัตรกิจกรรมเป็นการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาจากบัตรเนื้อหาและศึกษาจากส่ือการ
เรียนการสอน 
   

7.ข้อเสนอแนะ 
  ระยะเวลาในการเรียน ในการวิจัยครั้งนี้ในแต่ละหน่วยการเรียนใช้เวลาเรียน  3 ช่ัวโมง อย่างต่อเนื่องกัน 
การอธิบายขั้นตอนการเรียนแบบศูนย์การเรียน   ผู้วิจัยใช้เวลาอธิบายขั้นตอน   การเรียนแบบศูนย์การเรียน 
ประมาณ 5 นาที  ก่อนที่นักเรียนจะชมคอมพิวเตอร์แนะน าการเรียนแบบศูนย์การเรียน  การจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน  จัดมุมในห้องเรียน จัดมุมป้ายนิเทศ  เพื่อจัดแสดงผลงานของนักเรียนที่ปฏิบัติงานบรรลุผลสัมฤทธิ์  มุม
ตัวอย่างช้ินงาน รวบรวมช้ินงานของนักเรียนมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ดู  และมุมวัสดุอุปกรณ์ จัดวางวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทเรียนเป็นส่ือของจริงจัดแสดงให้นักเรียนดู   และมีจ านวนเพียงพอช่วยให้
นักเรียนได้เกิดทักษะและประสบการณ์ตรง  การเตรียมความพร้อมของครูผู้สอน ในชุดการสอนแบบศูนย์การ
เรียนทางอิเล็กทรอนิกส์  เรื่องเครื่องดนตรีสากล  ผู้สอนต้องตรวจความพร้อมของคอมพิวเตอร์  ซีดีรอมด้วย  และ
อุปกรณ์ประจ าคอมพิวเตอร์  แนะน าการใช้ชุดการเรียนการสอน และแจกคู่มือการเรียนชุดการเรียนการสอนแบบ
ศูนย์การเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ให้นักเรียนก่อนการทดลองคนละ 1 เล่ม ในส่วนของวัสดุและครุภัณฑ์เครื่อง
ดนตรีสากลที่ใช้ประกอบกิจกรรมการทดลองในบัตรกิจกรรม ควรเตรียมวัสดุและครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากลใน
ส่ือของจริง เป็นมุมที่จัดวางให้นักเรียนศึกษา  วัสดุและอุปกรณ์ต้องมีประสิทธิภาพ และมีจ านวนเพียงพอในต่อ
นักเรียนในแต่ละกลุ่ม 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิ และความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนโดยการแก้ปัญหา ในรายวิชา FIB426 การจัดการธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ในการวิจัยนี้ท าการ
ส ารวจจากประชากรนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคารทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา FIB426 การ
จัดการธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 80 คน โดยไม่มีการสุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม หลังจากนั้นได้ท าการวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อหาค่าสถติิ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบด้วย paired t-test 

ผลการวิจัยด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมในหัวข้อ การลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้โดยใช้การแก้ปัญหาจะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น 
ส่วนผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้การแก้ปัญหา 
พบว่าผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหาอยู่ในระดับ 
“มากที่สุด”  

นอกจากนี้ผู้ตอบแบบส ารวจได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ เช่น 
การแบ่งเป็นกลุ่มในการท ากิจกรรมที่มีขนาดเล็กลงเพื่อให้นักศึกษาแต่ละคนมีส่วนร่วมมากขึ้นรวมถึงควรมีการ
จัดกิจกรรมให้มีเวลามากขึ้น  

 
ค าส าคัญ :  การจัดการเรียนการสอน, การแก้ปัญหา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การลงทุนในโครงการ

อสังหาริมทรัพย ์
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ABSTRACT 
This survey research was proposed to examine the effect of learning achievement based on problem-

based approach in FIB426 Real Estate Management. The research was also extended to investigation on 
opinions regarding to the problem-based approach used in the class.  

The study started by collecting 80 observations from all students who enrolled FIB426 Real Estate 
Management in the second semester of B.E. 2554 (without sampling) by questionnaire. Then, a computer 
program was used to calculate statistics such as percentage, mean, standard deviation and paired t-test. The 
results of the study show that the participated students significantly improve their knowledge in the real estate 
investment topic. Regarding to student satisfactions, the average level of satisfaction is in “very good level”. 

The participants also provide useful suggestions for instructional practices. For example, small group 
activities and suitable time program should be appointed.  

 
KEYWORDS: Instructional Practice, Problem-based Study, Learning Achievement, Real Estate Project 

Investment 

 
บทน า 
 พันธกิจหลักของอาจารย์ ระดับอุดมศึกษานั้น มีหน้าที่จัดการเรียนการสอน การท าวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จะเห็นได้ว่าในช่วงเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา กระบวนการการเรียนการ
สอน ซ่ึงเป็นพันธกิจหลักอันหนึ่งของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ได้รับการพัฒนามาตลอดเพื่อให้ก้าวทันกับโลกที่
เปลี่ยนแปลง 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 โดยที่เกิดการเรียนรู้ร่ วมกันระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) อย่างไรก็ตามอาจารย์ส่วนใหญ่ที่สอนใน
ระดับอุดมศึกษา ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ ที่ไม่ใช่ด้านศึกษาศาสตร์ และไม่ได้ศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสตร์การสอนมาก่อน ท าให้อาจมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง ทักษะในการจัดการเรียนการสอน หรือ เทคนิควิธีสอน
แบบต่างๆ ซ่ึงแนวโน้มของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันให้ความส าคัญในเรื่องการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยอาศัยปรัชญาการสอนและทฤษฎีการเรียนรู้ การพัฒนาส่ือประกอบการสอน และ
การวัดและประเมินผล  

การจัดการเรียนการสอนโดยการปัญหา เป็นวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างจากวิธีการสอนแบบดั้งเดิมที่เน้นตัว
สาระความรู้ และมุ่งเน้นที่ตัวผู้สอนเป็นส าคัญ แต่จะมุ่งเน้นที่ตัวผู้เรียน โดยถือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และมุ่งที่การ
ใช้ปัญหาจริงหรือการจ าลองสถานการณ์เป็นตัวเริ่มต้น กระตุ้นการเรียนรู้ ทักษะการคิดวิจารณญาณในตัวผู้เรียน 
น าประเด็นจากปัญหาไปสู่การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เพื่อเรียนรู้เพิ่มขึ้น และสร้างความเข้าใจกลไกของตัว
ปัญหา รวมทั้งวิธีการแก้ปัญหาในการศึกษาด้านวิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทาง
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การศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็นฐานนั้นยังมีข้อสรุปที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น  ณัฐนันท์ สกุลอรุณเพชร 
(2550) ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาพบว่า การศึกษาโดยการแก้ปัญหามีส่วนช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้  และทักษะที่มุ่งหวังดังกล่าวข้างต้นเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม จริยา 
บุญหงส์ (2545) ท าการศึกษาเปรียบเทียบการสอนแบบบรรยายกับการสอนในระดับอุดมศึกษา โดยใช้ปัญหาเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้เพื่อท าสอบว่าจะสามรถท าให้นิสิตเกิดการเรียนรู้และมีความพึงพอใจต่อการสอน
มากกว่าการสอนแบบปกติหรือไม่ ผลการศึกษาพบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบ
บรรยายกับกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น 
 จากแนวคิดและงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา FIB426 การ
จัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ มีประเด็นปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอน เนื่องจาก นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จึงมีความต้องการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น โดยท าการศึกษาผลของการใช้วิธีการเรียนโดย
การแก้ปัญหาในรายวิชาดังกล่าว เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
ต่อไป 
 

กรอบแนวคิดและทฤษฎี  
ตามแนวคิดและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ. 2544 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาแห่งชาติระยะที่ 9 กระบวนการวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง
นักเรียน ครูและผู้จัดการศึกษาทุกระดับ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติจะท าให้เกิดการปฏิรูป
การศึกษาที่แท้จริง โดยมีเป้าหมายมุ่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นส าคัญ โดยให้ผู้ เรียนเกิดทักษะ
กระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบและยั่งยืน  โดยน าเอากระบวนการวิจัยไปพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง เช่น มี
ความคิดใหม่ๆ จัดท าโครงงาน สร้างส่ืออุปกรณ์ส่ิงประดิษฐ์ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้หรือสร้างสรรค์ การน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน แก้ปัญหา ตรวจสอบความรู้ของตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่ เกิดการ
บริโภคนิยมเชิงสร้างสรรค์ผู้สอนในฐานะนักการสอน นักพัฒนาหลักสูตร นักวิจัย ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้ เรียน
เพื่อ แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพโดยใช้กระบวนการวิจัยในการส่งเสริมให้ผู้เรยีน
เกิดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาตนเอง โดยท าการวิจัยควบคู่กับการพัฒนาการเรียนการสอน โดย
ท าการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน ใช้การวิจัยเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงเป็นการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ในแผนการเรียนรู้การหาความรู้หรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใชก้ับสถานการณ์ของการเรียนการ
สอนในช้ันเรียน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนและบุคลิกภาพของผู้เรียนให้เป็นไปในแนวทางที่พึง
ประสงค์ (ชัยยนต ์ชิโนกุล, 2553) 

พัฒธณี  ดวงเนตร (2552) ได้ให้ความหมายของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า หมายถึง ส่ิงที่เกิดจากการได้
เรียนรู้ ฝึกฝน ในวิชาต่างๆ ที่ได้เรียนมาแล้ว ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดังกล่าวได้มาจากแบบทดสอบวัดผลที่
อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าขึ้น โดยองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีหลายองค์ประกอบด้วยกัน ที่
ส าคัญแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ องค์ประกอบด้านปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน องค์ประกอบด้านตัว
นักเรียน และองค์ประกอบด้านคุณภาพการสอนและการบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี
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ประสิทธิภาพ ในขณะที่ ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2538)  กล่าวถึงการประเมินผลการเรียนหลังจากการ
สอนเสร็จส้ินแล้ว เพื่อจะได้รู้ว่าผลการเรียนของผู้เรียนก้าวหน้าไปอย่างไร การประเมินผลจึงนิยามว่า เป็น
กระบวนการพิจารณาตัดสินที่เป็นระบบครอบคลุม ถึงจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้นั้นคือประเมินดูว่ากิจกรรมที่ท าทัง้หลาย
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้เพียงใด 

วูดส์ (1985) ได้แบ่งการสอนออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ การสอนโดยใช้ครูเป็นฐาน (Teacher – Based 
Learning) ใช้ต าราหรือส่ือการสอนเป็นฐาน (Text or Media Based Learning) และ ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem- 
Based Learning: PBL) หากน า PBL ไปเปรียบเทียบกับวิธีสอนกลุ่มอื่นที่ใช้ฐานในการสอนต่างกัน จะเห็นถึง
ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ (Learning responsibility) ของครูและผู้เรียนที่แตกต่างกัน  

รูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบ การใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ  PBL ที่ส าคัญได้แก่  
1. ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้อย่างแท้จริง (Student-centered learning) 
2. จัดกลุ่มผู้เรียนให้มีขนาดเล็ก (ประมาณ 3 – 5 คน) 
3. ครูท าหน้าที่ เป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator)  หรือผู้ให้ค าแนะน า (Guide) 
4. ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น (ส่ิงเร้า)ให้เกิดการเรียนรู้ 
5. ลักษญะของปัญหาที่น ามาใช้ ต้องมีลักษณะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน มีวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลาย  

อาจมีค าตอบได้หลายค าตอบ 
6. ผู้เรียนเป็นผู้แก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ ด้วยตนเอง (Self-directed learning)  
7. การประเมินผล  ใช้การประเมินผลจากสถานการณ์จริง(Authentic assessment) ดูจากความสามารถใน

การปฏิบัติ ของผู้เรียน 
ในระดับมัธยมศึกษา ณัฐนันท์ สกุลอรุณเพชร (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา เรื่อง

พฤติกรรมเส่ียงและความปลอดภัยในชีวิต ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาผล
การศึกษาพบว่าการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีบทบาทในการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง และสามารถคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น  ผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็น
ทางเลือกหนึ่งที่เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน นอกจากได้รับความรู้แล้ว นักเรียนยังได้ทักษะในการคิด
วิเคราะห์   คิดแก้ปัญหา  มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ผลการศึกษาพบว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีส่วน
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้  และทักษะที่มุ่งหวังดังกล่าวข้างต้นเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง 

นารีรัตน์ ศิริอนันต์ (2550) ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมลดภาวะโลกร้อนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนสุรนารีวิทยาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
จ านวน 10 ห้อง โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านบรรยากาศการเรียนรู้
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้จากการประเมิน พฤติกรรมลดภาวะโลกร้อน
นักเรียน หลังเรียนดีกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 

ในระดับอุดมศึกษา ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ (2556) เปรียบเทียบระดับความตระหนักในความเป็น
พลเมืองของนักศึกษาในวิชาการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง ก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย โดยออกแบบงานวิจัยในลักษณะการทดสอบก่อนและหลังเรียนกับกลุ่มเดียว 
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จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์จานวน 57 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาการศึกษาเพื่อสร้าง
พลเมือง โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา และแบบวัดความตระหนักในความเป็นพลเมือง วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ paired t-test ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีระดับความตระหนักในความเป็นพลเมืองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ผลการทดลองดังกล่าวเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับผลการศึกษาก่อนหน้า
ของ จริยา บุญหงส์ (2545) ที่ท าการศึกษาเปรียบเทียบการสอนแบบบรรยายกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ว่าแบบใดจะสามารถท าให้นิสิตเกิดการเรียนรู้และมีความพึงพอใจต่อการสอนมากกว่า
กัน ในช่ัวโมงเรียนวิชาไฟฟ้าวินิจฉัย ผลการศึกษากลับพบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบ
บรรยายกับกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น ทั้งความรู้ที่นิสิตได้รับและความพึงพอใจต่อวิธีการ
สอน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลการใช้วิธีการเรียนโดยการแก้ปัญหาในกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา FIB426 
การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้วิธีการเรียนโดยการแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีแบบแผนการทดลองดังต่อไปนี้ 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหา ในการจัดการเรียน
การสอน 
 2. การสร้างเครื่องมือ ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหา 
และหลังการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหา ในหัวข้อการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยมี
การจ าแนกค าถามด้านความรู้ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ความรู้ทั่วไปในการลงทุน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ และความสามารถในการตัดสินใจลงทุนในโครงการที่มีความเส่ียง  หลังจากได้แบบทดสอบฉบับร่างแล้ว 
จึงน าแบบทดสอบดังกล่าวไปให้ผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาการเงินท าการประเมิน พร้อมทั้งปรับปรุงตามค าแนะน า 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล จากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา  FIB426 การจัดการธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง และมีการเก็บข้อมูล 3 ช่วง ช่วงแรกให้นักศึกษาท าแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน (pretest) ก่อนใช้วิธีการเรียนโดยการแก้ปัญหา ใช้เวลาในการท า
แบบทดสอบประมาณ 30 นาที ช่วงที่สองหลังจากด าเนินการทดลองไปแล้วน าแบบทดสอบชุดเดิม มาเก็บข้อมูล
อีกครั้งหนึ่ง และให้นักศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้วย 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดย
น าผลคะแนนก่อนและหลังการเข้าร่วมการเรียนโดยการแก้ปัญหามาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานและ
สรุปผลการวิจัย 
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 5. สรุปผลการวิจัย จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาและผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งอภิปรายผลการวิจัย 
6. ด าเนินการเขียนรายงานการวิจัยและจัดพิมพ์รูปเล่มรายงาน รวมทั้งสรุปผลงานเผยแพร่ 

  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แบบประเมินตนเองก่อนการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหา ในรายวิชา FIB426 การ
จัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก ตอบถูกให้ 1 
คะแนน และตอบผิดได้ 0 คะแนน 

2. แบบประเมินตนเองหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงเป็นฉบับเดียวกัน
กับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนการเข้าร่วมการเรียนโดยการแก้ปัญหา 

3. แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม เป็นแบบประเมินความพึงพอใจการเรียนโดยการ
แก้ปัญหา ในรายวิชา FIB426 การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น นอกจากนี้ยังมี
การประเมินตนเองหลังร่วมกิจกรรม และมีค าถามปลายเปิดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

4. เนื่องจากการทดลองที่ใช้เป็นแบบกลุ่มเดียว ไม่มีการสุ่มตัวอย่าง จึงมีข้อจ ากัดในการยืนยันผล
การศึกษา ดังนั้นจึงมีการใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเพื่อ
เป็นการประเมินเชิงคุณภาพอีกทางหนึ่ง 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา  

FIB426 การจัดการธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 80 คน เป็นนักศึกษา
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจทั้งหมด ผู้วิจัยสามารถด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากนักศึกษาได้จ านวนทั้งหมด 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100   
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อย
ละ 80 และเป็นเพศชายจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ในจ านวนนี้มีนักศึกษาช้ันปีที 4 มากที่สุดจ านวน 71 คน 
คิดเป็นร้อยละ 89 รองลงมาคือช้ันปีที่ 3 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6 และนักศึกษาตกค้างอื่นๆ จ านวน 4 คน คิด
เป็น ร้อยละ 5  

ผลการศึกษาของการใช้แบบทดสอบก่อนการเรียน และแบบทดสอบหลังเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้
โดยการแก้ปัญหาพบว่า คะแนนทดสอบก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมในหัวการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.8275 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.7224  ส่วนใหญ่นักศึกษามีคะแนนอยู่ในช่วง 4 - 6 
คะแนน จัดอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีนักศึกษาได้คะแนนต่ าสุดคือ 3 คะแนน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 16 
และมีนักศึกษาได้คะแนนสูงสุด 10 คะแนน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับผลคะแนนทดสอบ
หลังการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.6025 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.3124 โดยคะแนน
ทดสอบหลังการเรียนส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 8 - 9 คะแนน จัดอยู่ในระดับดีโดยมีผู้ได้คะแนนต่ าสุด 3 คะแนน 
จ านวนลดลงเหลือ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6 และเมื่อท าสอบด้วยเครื่องมือทางสถิติ paired t-test พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
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คะแนนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่าโดย
ภาพรวมกระบวนการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหา จะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น 

จากผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ โดยการ
แก้ปัญหา ดังแสดงในตาราง 1 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการ
เรียนรู้โดยการแก้ปัญหาในวิชา FIB426 การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อยู่ในระดับ “มากที่สุด” โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.91 โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในหัวข้อที่ 3 กิจกรรมนี้ท าให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาคือ 4.85 รองลงมาคือหัวข้อที่ 2 วิธีการด าเนินกิจกรรม เวลาที่ใช้ มี
ความเหมาะสมในหัวข้อที่ศึกษา ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ส่วนค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อยที่สุดในหัวข้อที่ 7 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในกิจกรรมมีความเหมาะสมในกระบวนการเรียนรู้โดยการแก้ปัญหา คือ 3.65  

 
ตาราง 1  ความพึงพอใจในการเขา้ร่วมการเรียนโดยการแก้ปัญหา 

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ 
โดยการแก้ปัญหา 

N X  S.D. ความหมาย 

1. กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการศึกษาชัดเจน  

80 4.32 0.83 มากที่สุด 

2. วิธีการด าเนินกิจกรรม เวลาที่ใช้ มีความเหมาะสมในหัวข้อที่ศึกษา 80 4.51 0.43 มากที่สุด 

3. กิจกรรมนี้ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 80 4.85 0.76 มากที่สุด 

4. กิจกรรมนี้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น  80 4.17 1.21 มาก 

5. อาจารย์ใช้ค าถามหรือกิจกรรมสนับสนุนที่กระตุ้นให้นักศึกษาคิด
วิเคราะห์หรือวิจารณ์ 

80 4.22 1.80 มากที่สุด 

6. อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น  ประชุม 
พูดคุย  ให้ค าแนะน า และรับฟัง ข้อคิดเห็นของนักศึกษาที่แตกต่างหรือ
ขัดแย้งกันระหว่างกลุ่ม 

80 3.94 0.25 มาก 

7. เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในกิจกรรมมีความเหมาะสมในกระบวนการ
เรียนรู้โดยการแก้ปัญหา 

80 3.65 1.54 มาก 

8. โดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้โดยการ
แก้ปัญหา 

80 4.41 0.42 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 80 4.26 0.91 มากที่สุด 

 

อภิปรายผลการวิจัย  
 การศึกษาศึกษาผลการใช้วิธีการเรียนโดยการแก้ปัญหาในกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา FIB426 
การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในระดับปริญญาตรีในครั้งนี้ให้ผลการศึกษาในเชิงบวกเช่นเดียวกับงานวิจัยที่
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ผ่านมา เช่น ณัฐนันท์ สกุลอรุณเพชร (2550) และนารีรัตน์ ศิริอนันต์ (2550) ซ่ึงเป็นการศึกษาผู้เรียนในระดับ
มัธยมศึกษา และ ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ (2556) ในระดับอุดมศึกษา อย่างไรก็ตามงานแม้ว่าผลการวิจัยในครั้งนี้
ให้ผลในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยเรื่องผลการใช้วิธีการเรียนโดยการแก้ปัญหาโดยรวม แต่ก็ยังมีข้อสังเกตใน
เรื่องของการควบคุมตัวแปรอื่นๆที่ใช้ในการทดลอง เนื่องจากงานวิจัยส่วนใหญ่รวมถึงงานวิจัยช้ินนี้มักจะใช้กลุ่ม
ตัวอย่างหรือประชากรกลุ่มเดียวในการทดสอบ จึงอาจท าให้ขาดข้อสรุปที่มีน้ าหนักที่จะเช่ือได้ว่าการเรียนรู้ที่
เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการใช้การเรียนการเรียนโดยการแก้ปัญหาเพียงอย่างเดียว และอีการที่ผลการศึกษาของ
หลายสถาบันมีความแตกต่างกันนั้น อาจเป็นไปได้หลายสาเหตุซ่ึงมิได้ท าการควบคุมในการศึกษาครั้งนี้ เช่น 
ลักษณะของวิชาที่ท าการศึกษา หัวข้อที่ท าการศึกษา และสภาพแวดล้อมในการศึกษา ดังนั้นการแปลผลความ
แตกต่างนี้จึงควรกระท าด้วยความระมัดระวังถึงข้อจ ากัดดังกล่าว 
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ทั้งที่ได้จากแบบสอบถามปลายเปิด และการสัมภาษณ์ในด้านความคิดเห็น
เพิ่มเติม และข้อเสนอแนะที่มีต่อกิจกรรม ได้ผลการศึกษาสรุปได้ คือ ควรมีการก าหนดเนื้อหาของกิจกรรมการ
แก้ปัญหาให้หลากหลายมากย่ิงขึ้น เช่นในหัวข้ออื่นๆ ของวิชานี ้ควรแบ่งเป็นกลุ่มในการท ากิจกรรมที่มีขนาดเล็ก
ลงเพื่อให้นักศึกษาแต่ละคนมีส่วนร่วมมากขึ้น เนื่องจากการจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มใหญ่อาจมีบางคนไม่มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมดังนั้นจึงควรมีการวัดผลเป็นรายคนมากกว่าการวัดผลด้วยกิจกรรมกลุ่ม  
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แนวทางในการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 
ด้วยการน าตนเองส าหรับนักศึกษานอกระบบ 

GUIDELINES FOR DEVELOPMENT OF MOBILE SCIENCE EXHIBITION 
TO ENHANCE SELF-DIRECTED LEARNING RESOURCES FOR  

NON-FORMAL EDUCATION STUDENTS 
 

วระศิลป์ คงดี 
นักศึกษาปริญาโทคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 

E-mail: worasin01@hotmail.com 
คณะกรรมการควบคุม:  

อาจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ,์ อาจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการน าตนเองส าหรับนักศึกษานอกระบบ  ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่
ในการจัดนิทรรศการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านวิชาการ  ให้ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วม
นิทรรศการได้มากที่สุด และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์ที่
ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการน าตนเองส าหรับนักศึกษานอกระบบ โดยจ าแนกตามเพศ อายุ จังหวัดที่เข้าร่วม
กิจกรรมและความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษานอกระบบ 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในขณะที่ออกให้บริการตามแผนการบริการระยะ
ส้ันและระยะยาวในปี 2556 ทั้ง 6 จังหวัด ซ่ึงได้จากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 398 คนใช้แบบสอบถามวัดความ
คิดเห็นและแบบวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง เป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ น าไปทดสอบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่  ผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษานอกระบบที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ในด้านสถานที่ในการจัดนิทรรศการแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษานอกระบบที่เข้าร่วมกิจกรรมในจังหวัดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทาง
ในการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ด้านสถานที่ในการ
จัดนิทรรศการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษานอก
ระบบที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ แนวทางในการพัฒนา
นิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ 
ด้านวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 แต่นักศึกษานอกระบบที่มีอายุ แตกต่างกันมีความ

mailto:worasin01@hotmail.com
http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=500056
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คิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน ด้านสถานที่ที่ใช้ในการจัดนิทรรศการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดีที่สุดคือ 
โรงเรียน สนามกีฬา และมหาวิทยาลัย ลักษณะอาคารสถานที่ที่ใช้ในการจัดนิทรรศการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี
ที่สุดคือ หอประชุมที่มีเครื่องปรับอากาศ หอประชุมเปิดโล่ง  และเต็นท์ส้ันยกสูง ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
นักศึกษานอกระบบสามารถเรียนรู้ได้ดีเมื่อเจ้าหน้าที่มีกิริยาวาจาสุภาพ เจ้าหน้าที่ช่วยแก้ปัญหาได้และเจ้าหน้าที่มี
มนุษย์สัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส ด้านวิชาการ ประเภทของเนื้อหาวิชาการที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเองมากที่สุดคือ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับอาชีพ และวิทยาศาสตร์ใกล้ตัวในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองมากที่สุดคือ ท้องฟ้าจ าลองเคลื่อนที่ มินิอะแควเรียม  และเกมทาง
วิทยาศาสตร์ 
 
ค าส าคัญ : การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง แหล่งการเรียนรู้ นทิรรศการเคลื่อนที ่
 

ABSTRACT 
 This research focuses on studying Guidelines for Development of Mobile Science Exhibition to 
Enhance Self-Directed Learning Resources for Non-Formal Education Students for non formal students in three 
aspects; exhibition location, staff, and academic content regarding the main purpose which is to enhance 
capability in responding to customers’ learning to the greatest level. The research also covers a comparative 
study Guidelines for Development of Mobile Science Exhibition to Enhance Self-Directed Learning Resources 
for Non-Formal Education Students with focus on sex, age, location, and readiness in learning by themselves. 
Samples used in this research came from grade 7-9 non-formal students in elementary education curriculum of 
2008 which were derived while conducting service in accordance with the 2013 short – long term service plan 
in six provinces. 398 samples were obtained using the purposive sampling method. They were presented with 
questionnaire and self-learning readiness measure forms as research tools. Statistic used in data analysis 
comprised of, percentage, average, and standard deviation. The results of statistical hypothesis testing were 
scaled by t-test and f-test. If statistically significant difference was found, the post hoc test would be deployed 
applying Scheffe’s Test. The results show that The statistical hypothesis testing shows that, focusing Guidelines 
for Development of Mobile Science Exhibition to Enhance Self-Directed Learning Resources for Non-Formal 
Education Students, non-formal students of different genders develop a statistically significant difference in 
aspect of the exhibition location at .05. The non-formal students who attended the activity from different 
provinces had Guidelines for Development of Mobile Science Exhibition to Enhance Self-Directed Learning 
Resources for Non-Formal Education Students that represent statistically significant difference at .05 in aspects 
of exhibition location and servicing staff. Moreover, non-formal students with different levels of readiness for 
self-learning process also had Guidelines for Development of Mobile Science Exhibition to Enhance Self-
Directed Learning Resources for Non-Formal Education Students in aspects of servicing staff and academic 
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content that were statistically significant different at .05. However, non-formal students of different ages had 
identical Guidelines for Development of Mobile Science Exhibition to Enhance Self-Directed Learning 
Resources for Non-Formal Education Students in both overall and certain aspect levels.Locations of the 
exhibition that can enhance ability to learn at the highest level are school, sport stadium, and university, 
respectively. The most effective exhibition location for learning advancement is air-conditioned auditorium, 
open-air convention center, and elevated short tent, respectively. Type of staff who was rated to be capable of 
enhancing non-formal students’ learning ability are those who were polite, helpful, friendly and cheerful. 
Academic subjects that encouraged the most self-learning process were “Astronomy”, “Science for Profession”, 
and “Science is Everywhere.” Activities that resulted in better self-learning ability in the highest levels were 
Mobile Planetarium, Mini Aquarium, and Scientific Games. 
 
KEY WORD: Self directed learning readiness, Learning resource, Mobile Scientific Exhibition 

 
บทน า 
 ตามมาตราที่ 24 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้เน้นการฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การฝึกทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย การฝึกปฏิบัติจริงและ
การประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ จึงก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ (พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ 2542: 13) โดย พจนา ทรัพย์สมาน (2549: 3 )  กล่าวว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัว
บุคคล บุคคลเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม เกิดเป็น
โครงสร้างทางปัญญาในแต่ละบุคคล  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 15 ได้ก าหนดรูปแบบการศึกษาออกเป็น 3 รูปแบบ 
คือ 1) การศึกษาในระบบ 2) การศึกษานอกระบบ 3) การศึกษาตามอัธยาศัย ในเฉพาะการศึกษาตามอัธยาศัยได้มี
การก าหนดค านิยามไว้ดังนี้คือ การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม ส่ิงแวดล้อม ส่ือ หรือแหล่งการ
เรียนรู้อื่น เพื่อกระจายแหล่งบริการการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าและส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 (5) และ (6) ได้มีการส่งส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และการอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมี
ความรอบรู้ ผู้เรียนและผู้สอนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ 
และมีการจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ 
 การจัดนิทรรศการนั้นมีบทบาทและมีความส าคัญต่อการศึกษาเนื่องจากการจัดนิทรรศการนั้นเป็นสากล 
กล่าวคือการจัดนิทรรศการจะท าได้ทุกสถานการณ์ ทุกสถานที่ ทุกสาขาอาชีพ จัดได้ทั้งภาครัฐและเอกชน (ศุภชัย 
ตันศิริ. 2546: 73) การน าเทคโนโลยี ความรู้จากกรุงเทพซ่ึงเปรียบเสมือนศูนย์กลางของการศึกษาวิทยาการของ
ประเทศไปเผยแพร่แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนในชนบท โดยหวังว่าส่ิงนี้จะเป็นแหล่งการเรียนรู้อย่างหนึ่ง
ที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความรู้ ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ส่ิงใหม่ (สุมาลี สังข์ศรี. 2548: 1) ซ่ึงส านักงาน
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย.ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ (2555:17-18 ) ได้มี
นโยบายด้านการศึกษาตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาดังนี้ 1) พัฒนาและจัดท านิทรรศการ มหกรรม
วิทยาศาสตร์สัญจร และจัดกิจกรรมที่เน้นการเสริมสร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ อย่างต่อเนื่อง 2) เช่ือมโยงกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชนโดยเน้น
วิทยาศาสตร์ชุมชนให้ผู้รับบริการสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่ 3) ส่งเสริม 
สนับสนุน ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แก่ผู้รับบริการ 4) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาส่ือการเรียนรู้และ
กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ให้มีรูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ เพื่อเป็นฐานต่อการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ 6) พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงวิชาการ แหล่งจุดประกายการพัฒนาอาชีพและแหล่งท่องเที่ยวประจ า
ท้องถิ่น 

จากนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานปี 2555 ด้านวิทยาศาสตร์ของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จะเห็นได้ว่า บทบาทและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการความรู้แก่ประชาชน
ในด้านวิทยาศาสตร์นั้นเป็นภาระหน้าที่หลักของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาที่เป็นผู้รับผิดชอบจากรายงานการ
ให้บริการนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (2555:2) ได้บันทึกสถิติการให้บริการ
ความรู้แก่ประชาชนที่ผ่านมานั้น มีนักเรียนและประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการเป็นจ านวนมาก ดังนี้ ปี 
2550 ผู้รับบริการทั้งหมด 304,136 คน ปี 2551 ผู้รับบริการทั้งหมด 120,796 คน ปี 2552 ผู้รับบริการทั้งหมด 
59,720 คน ปี 2553 ผู้รับบริการทั้งหมด 68,106 คน ปี 2554 ผู้รับบริการทั้งหมด 61,623 คน ปี 2555 ผู้รับบริการ
ทั้งหมด 77,928 คน  

นิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัยอีกรูปแบบหนึ่งที่
สามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่อยู่ห่างไกลแหล่งการเรียนรู้และเปิดโอกาสในการเรียนรู้แก่ประชาชนที่สนใจ แต่ในการ
ออกให้บริการในแต่ละครั้งสถานที่ในการจัดนิทรรศการจะแตกต่างกันไปส่งผลต่อการเข้ามาเรียนรู้ในส่ิงที่ผู้
ต้องการเรียนรู้สนใจ อีกทั้งวิทยากรในการให้บริการมีจ านวนจ ากัดไม่สามารถอ านวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง การสร้างแรงกระตุ้น และพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์ให้
ตอบสนองกับความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองให้ประชาชนที่เข้าร่วมนิทรรศการเกิดการเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองได้มากที่สุดจึงจ าเป็นที่นิทรรศการเคลื่อนที่ต้องมีการให้บริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองใน
ทุกด้าน 

ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่เข้ารับบริการสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
ขึ้นผู้วิจัยในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยนิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา (ท้องฟ้าจ าลอง) จึงสนใจที่จะท าการศึกษาแนวทางการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของประชาชนที่เข้าร่วมนิทรรศการ ใน 3 ด้าน คือ ด้านสถานที่ในการจัด
นิทรรศการ ด้านวิทยากร และด้านวิชาการ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเองส าหรับนักศึกษานอกระบบที่เข้าร่วมนิทรรศการ 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์ที่
ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการน าตนเองส าหรับนักศึกษานอกระบบ โดยจ าแนกตามเพศ อายุ จังหวัดที่เข้าร่วม
กิจกรรม และความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
 

 สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักศึกษานอกระบบ ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทาง
วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการน าตนเองต่างกัน 
 2. นักศึกษานอกระบบ ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทาง
วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการน าตนเองต่างกัน 
 3. นักศึกษานอกระบบ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในจังหวัดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนา
นิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการน าตนเองต่างกัน 
 4. นักศึกษานอกระบบ ที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนว
ทางการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการน าตนเองต่างกัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ก าหนดเฉพาะนักศึกษานอกระบบ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2551 ในขณะที่ออกให้บริการตามแผนการบริการระยะส้ันและระยะยาวในปี 2556 ทั้ง 6 จังหวัด รวมทั้งส้ิน             
67, 083 คน (รายงานจ านวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ภาคเรียน55/2)  จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 398 คน ซ่ึงได้จากการเลือกแบบเจาะจง การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตัวแทนของประชากรตามสูตร
ของ ยามาเน ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95    
 2. เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามแนวทางการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์ใน 3 ด้าน คือ 
ด้านสถานที่ในการจัดนิทรรศการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านวิชาการจ านวน 70 ข้อ มีค่าความเช่ือมั่น 
แบบสอบถาม ด้านสถานที่ในการจัดนิทรรศการ เท่ากับ 0.8848 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เท่ากับ 0.8800 ด้าน
วิชาการเท่ากับ 0.8808 และได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.883 และแบบวัดความพร้อมในการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ของ อาจารย์ สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2547: 56-58) จ านวน 39 ข้อ ซ่ึงมีค่าความเชื่อม่ัน 0.8200 
 3.วิเคราะห์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ  วิเคราะห์
แนวทางการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์ โดยจ าแนกตามเพศ อายุ 
จังหวัดที่เข้าร่วมกิจกรรม และความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองโดยทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้สถิติทดสอบที และเอฟ เมื่อพบความแตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ 
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ผลการวิจัย 
 1. นักศึกษานอกระบบมีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นักศึกษานอกระบบมีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม
แหล่งเรียนรู้ด้วยการน าตนเองอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านวิชาการ                 
( = 4.34) รองลงมาคือด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ( = 4.32) และด้านสถานที่ในการจัดนิทรรศการ ( = 3.70)      
   2. ผลการเปรียบเทียบแนวทางในการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่ง
เรียนรู้ด้วยการน าตนเองส าหรับนักศึกษานอกระบบ พบว่า นักศึกษานอกระบบเพศชายและเพศหญิง มี ความ
คิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษานอกระบบเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็น
ต่อแนวทางในการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรี ยนรู้ด้วยการน าตนเองด้าน
สถานที่ในการจัดนิทรรศการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05ส่วนด้านวิชาการและด้ารเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการไม่แตกต่างกัน นักศึกษานอกระบบที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนานิทรรศการ
เคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการน าตนเองโดยรวมและรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
นักศึกษานอกระบบที่เข้าร่วมกิจกรรมในจังหวัดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนานิทรรศการ
เคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการน าตนเองโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสถานที่ในการจัดนิทรรศการ และด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านวิชาการไม่แตกต่างกัน และ นักศึกษานอกระบบที่มี
ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการน าตนเองโดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ ด้านวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ระดับ .05 ส่วนด้านสถานที่ในการจัดนิทรรศการไม่แตกต่างกัน 
 

อภิปรายผล  
 1. ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วย
การน าตนเองส าหรับนักศึกษานอกระบบ ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่ในการจัดนิทรรศการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ และด้านวิชาการ โดยรวม นักศึกษานอกระบบมีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนานิทรรศการ
เคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง อยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจากการจัดการ
เรียนรู้ที่มีความหลากหลายและเข้าถึงผู้ที่ต้องการที่จะเรียนรู้ได้สามารถเลือกที่จะเรียนในส่ิงที่ตนสนใจ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษานอกระบบมีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการน าตนเองอยู่ในระดับมากทุกด้านเช่นกัน ผู้วิจัยขอน าเสนอการ
อภิปรายเป็นรายด้าน ดังนี้ 
    1.1 ด้านสถานที่ในการจัดนิทรรศการ ผลการวิจัยพบว่า ด้านสถานที่ในการจัดนิทรรศการ พบว่า 
นักศึกษานอกระบบมีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริม
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แหล่งเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ในด้านสถานที่ในการจัดนิทรรศการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
สถานที่ที่ใช้ในการจัดนิทรรศการอยู่ใกล้แหล่งชุมชน สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความสะดวกสบาย มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิไกร เลื่อนแป้น (2547: 17-18) ที่ว่าอาคารสถานที่และส่ิงแวดล้อม
บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนคือ บรรยากาศการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการกระบวนการเรียนรู้ 
มีโอกาสได้เลือกตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีอิสระในการเลือกปฏิบัติการท างานตามความต้องการ มีการ
ประเมินผลตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนจะได้รับรู้ว่าตนเองมีพัฒนาการและเกิดการเรียนรู้มากขึ้นเพียงใด 
                  1.2.  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษานอกระบบมีความคิดเห็นต่อแนวทางใน
การพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความเช่ียวชาญในเรื่องที่
ให้บริการ มีความพร้อมในการให้บริการ มีกิริยาวาจาสุภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เข้ามาเรียนรู้ อีกทั้งยังสามารถ
ให้ค าแนะน า ปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหา ตลอดจนเจ้าหน้าที่มีการเชิญชวนให้เข้ามาเรียนรู้ในแต่ละฐานกิจกรรม 
พร้อมแจกของรางวัลเมื่อเข้าร่วมกิจกรรม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ อุดม เชยกีวงศ์ (2551: 153-154)ที่กล่าวว่า 
ผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะภูมิปัญญา มีประสบการณ์ในสาขาอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่นที่สามารถถ่ายทอด
ความรู้ ทักษะ เจตคติให้แก่ผู้ที่สนใจที่ต้องการเรียนได้ 
  1.3. ด้านวิชาการ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษานอกระบบมีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนา
นิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ในด้านวิชาการ  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์ได้น ากิจกรรมการแสดงที่หลากหลาย
ซ่ึงผู้เรียนสามารถเลือกทีจะเรียนได้ตามความสนใจ อีกทั้งยังสามารถน าไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้ในหลาย
กิจกรรม โดยเฉพราะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับส่ิงใกล้ตัว และด้านวิชาชีพ อีกทั้งการจัดแสดงช้ินงานน าส่ิงที่ช่วย
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ทั้งระบบแสงสีเสียง สามารถทดลอง สัมผัสได้ ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความต้องการที่จะ
เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นซ่ึงสอดคล้องกับ รักขณา ตัณฑวุฒโฒ (2555:144 – 149) ได้กล่าวไว้ว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาเป็นกลไลการเรียนรู้เพื่อการศึกษาตลอดชีวิตอีกอย่างที่มีความส าคัญ การจัดการศึกษาของศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาครอบคลุมการส่งเสริมการศึกษาด้วยวัสดุ อุปกรณ์ การทดลอง สาธิต การแสดง ท้องฟ้า
จ าลอง การจัดแหล่งวิทยาการให้ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ อวกาศ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ภัคธีรา พงศ์ศรีตรีเนตร (2553: 11) ที่ว่าแหล่งการเรียนรู้มีประโยชน์ต่อผู้เรียน เพราะผู้ เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เห็นคุณค่าของการเรียนมากขึ้น และสามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนและสังคมได้ 

2. ผลการเปรียบเทียบนักศึกษานอกระบบเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนา
นิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  ในด้านสถานที่ในการจัด
นิทรรศการแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกัน
ทางด้านกายภาพ เมื่อเข้าไปอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ อาทิ อากาศร้อน มีผู้เข้ามาเรียนรู้ใน
ปริมาณมากจนเกินไป จึงส่งผลต่อผู้ที่เข้ามาเรียนรู้โดยตรง ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ สุรี เถาธรรมพิทักษ์ 
(2546: 35) ที่กล่าวว่า จ านวนคนเข้าชม ผู้จัดจะต้องประมาณการว่าจะมีคนดูมากน้อยเพียงไร เพื่ อที่จะน ามา
พิจารณาว่าอาคารหรือสถานที่แสดงนั้น มีขนาดเพียงพอกับผู้ชมหรือไม่ หากไม่พอผู้จัดต้องด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อไป 
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 3. ผลการเปรียบเทียบนักศึกษานอกระบบที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนา
นิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายที่มีกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เหมาะกับทุกช่วงวัย สามารถเลือกเรียนได้ตามต้องการ ไม่ว่าผู้ที่เข้ามาเรียนรู้จะมีอายุต่างกันมากน้อย
เพียงใด ต่างก็สามารถที่จะเลือกเรียนได้ตามความเหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของนฤมล ตันธสุรเศรษฐ์ 
(อุดม เชยกีย์วงศ์. 2551: 150; อ้างอิงจาก นฤมล ตันธสุรเศรษฐ์. 2533: 13) ที่กล่าวว่า การศึกษาตลอดชีวิต
ประชาชนสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์เพื่อหาความรู้ต่างๆได้ด้วยตนเองตลอดเวลา ไม่จ ากัดเพศและวัย  
 4. ผลการเปรียบเทียบนักศึกษานอกระบบที่เข้าร่วมกิจกรรมในจังหวัดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อแนวทาง
ในการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการน าตนเองในด้าน สถานที่ใน
การจัดนิทรรศการต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ในการจัดนิทรรศการในแต่ละ
ครั้งสถานที่ในการจัดนิทรรศการจะขึ้นอยู่กับความสะดวกของฝ่ายประสานงานของแต่ละจังหวัด ซ่ึงบางจังหวัด
อาจสะดวกในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ เหมาะแก่การเรียนรู้  บางจังหวัดอาจสะดวกในสถานที่ ที่มี
สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการเรียนรู้ อีกทั้งต้องอาศัยสภาพภูมิอากาศที่สามารถแปรปรวนได้ตลอดเวลาในการท า
กิจกรรม จึงส่งผลต่อแนวทางในการเรียนรู้ของนักศึกษานอกระบบที่อาศัยในจังหวัดต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของสุรี เถาธรรมพิทักษ์ (2546: 35) ได้กล่าวว่า สถานที่ที่จัดแสดงนิทรรศการต้องทราบว่าอยู่ในอาคารหรือ
กลางแจ้งเป็นเต็นท์หรือบูท ควรพิจารณาถึงขนาดเนื้อที่มีความกว้างเหมาะสมกับจ านวนผู้ชม จ านวนวัสดุและ
เนื้อหาในการแสคง ส่ิงที่ควรค านึง ได้แก่ ความสะดวกของเข้าชม มีประตูทางเข้าออกระหว่างห้องแสดง ถ้าเป็น
ประตูทางเดียวแบ่งเป็นด้านทางเข้าและด้านทางออก การถ่ายเทอากาศตลอดจนแสงสว่างตองเพียงพอ  
 5. ผลการเปรียบเทียบนักศึกษานอกระบบที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อแนวทางในการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
ในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและด้านวิชาการต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้ที่มี
ความพร้อมในการเรียนรู้ที่มากกว่าสามารถที่จะเรียนรู้ในส่ิงที่ต่างๆ ได้ดีกว่าผู้ที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ที่น้อย
กกว่า สามารถที่จะรับรู้และเรียนรู้ได้ดีโดยเฉพาะเมื่อส่ิงที่จะเรียนรู้นั้นมีผู้ที่คอยให้ค าแนะน า ช้ีแนะแนวทางใน
การเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจึงเป็นส่วนส าคัญที่ต้องพยายามกระตุ้น น าเสนอ ช้ีแนะ อธิบายในส่วนที่ตนเอง
รับผิดชอบให้ผู้ที่เข้ามาเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และเข้าใจได้ดีที่สุด พร้อมกับการชักชวนให้ผู้ที่ยังไม่
มีเป้าหมายในการเรียนรู้ได้มีโอกาสเปิดการรับรู้ในส่ิงนั้น อีกทั้งเนื้อหา สาระวิชาการก็เป็นส่วนส าคัญที่จะช่วย
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ หากนักศึกษานอกระบบที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองในระดับที่มากอยู่
แล้ว ก็จะสามารถก าหนดเป้าหมาย ในการเรียนรู้ในส่ิงนั้นได้เป็นอย่างดี สามารถเลือกวิธีการที่จะน าไปสู่ส่ิงที่
ตนเองสนใจได้โดยตรง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสาวคนธ์ วงศ์ศุภชัยนิมิต (2546: บทคัดย่อ) ที่ว่าระดับการ
เห็นคุณค่าในตนเอง เหตุผลที่เข้ามาศึกษา แรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธ์ิ การรับรู้ประสิทธิภาพแห่งตน ทัศนคติต่อวิชาชีพ 
วิธีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ ระดับการศึกษา และวิธีการเรียนรู้ด้วยวิธี
ต่างๆ มีผลทางบวกกับลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของผู้ใหญ่ 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ด้านสถานที่ที่ใช้ในการจัดนิทรรศการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดีที่สุดควรจัดในโรงเรียน สนามกีฬาหรือ
มหาวิทยาลัย และอาคารสถานที่ที่ใช้ในการจัดนิทรรศการควรจัดในหอประชุมที่มีเครื่องปรับอากาศ หรือ
หอประชุมเปิดโล่งเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ส่วนด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการควรมีกิริยาวาจาสุภาพสามารถ
ช่วยแก้ปัญหาแก่ผู้เข้ารับบริการได้และควรมีมนุษย์สัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส  และด้านวิชาการ เนื้อหาวิชาการที่
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองมากที่สุด ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับอาชีพ และวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว
ในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองมากที่สุดคือ ท้องฟ้าจ าลองเคลื่อนที่ 
มินิอะแควเรียม และเกมทางวิทยาศาสตร์  
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  

 1. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษานักศึกษาที่อยู่ในระดับการศึกษาอื่น ที่มีผลต่อแนวทางในการพัฒนา
นิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ด้วยการน าต้นเองส าหรับนักศึกษานอกระบบ  
 2.ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนานิทรรศการเคลื่อนที่ทางวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
ด้วยการน าตนเองส าหรับนักศึกษานอกระบบโดยผู้บริหารศูนย์วิทยาศาสตร์และผู้บริหารการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม ซ่ึงรับผิดชอบงานด้านต่างประเทศ มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีการลง
นามข้อตกลงความร่วมมือกัน (MOU) ผู้วิจัยท าการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย ศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน ภาคการศึกษาที่  1 ปี
การศึกษา 2555 จ านวน 108 คน โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามปลายปิด ที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 
ความต้องการศึกษาต่อในต่างประเทศ ส่วนที่  2 ความเข้าใจหรือการรับรู้ ของนักศึกษาเกี่ยวกับโครงการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ส่วนที่ 3 ทัศนคติของนักศึกษาที่ต่อ
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และสืบค้นข้อมูล หรือการขอค าปรึกษา ในโครงการนี้ . ผลการวิจัยพบว่า ความ
คิดเห็นและทัศนคติ ของนักศึกษาต่อการศึกษาในต่างประเทศอยู่ในระดับมาก และสมัครใจอย่างยิ่งที่จะเข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อย่างไรก็ตาม ไม่มีนักศึกษาคนใดไปขอค าปรึกษาเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวจาก
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ผู้วิจัยจึงเสนอทางออก เพื่อสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

 
ค าส าคัญ: โครงการแลกเปลี่ยนนกัศึกษา ส านักงานกิจการต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์ ความคิดเห็น ทศันคติ 
 

ABSTRACT 
The purpose of this paper is to clarify the current status of as well as issues faced by Sripatum 

University’s Office of International Relations (OIR), which is primarily responsible for international exchange, 
with a focus on student exchange programs with universities that signed academic exchange agreements. The 
researcher conducted a study of 108 students of the Faculty of Liberal Arts who took Japanese and Chinese 
language courses during the first semester of academic year 2012 at the Bangkhen campus of Sripatum 
University (SPU), as a target group through a closed-ended questionnaire. The questionnaire was divided into 3 
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domains: 1) students’ consciousness of or thoughts about studying abroad, 2) students’ understanding or 
recognition of student exchange programs and the evaluation for public relations at SPU, 3) students’ concerns 
or attitudes towards SPU’s student exchange program and students’ action to inquire or consult regarding this 
program. The results indicated that students’ consciousness of and attitude towards studying abroad were strong 
and that there is a strong willingness to participate in student exchange program. However, no students chose 
OIR as the institution to consult with. The researcher has proposed some solutions so as to promote the student 
exchange program. 

 
KEYWORDS:  student exchange program, office of international affairs, public relations, students’ 

consciousness, students’ attitudes  
 
INTRODUCTION 

 A student exchange program is usually implemented on the basis of an academic exchange 
agreement which is signed with a foreign university. An academic exchange agreement means a letter of 
confirmation or a statement of mutual agreement which is called a memorandum of understanding or a letter of 
agreement. In these agreements, there is a comprehensive or a limited   form, and there is also a form which is 
divided into mutual universities or departments (e.g., faculty and institute or center within an institution). 
Moreover, an academic agreement includes a form of international consortium which is signed by three or more 
universities (Mori, 2011). The number of academic agreements that private universities in Japan singed with 
universities in Thailand was 149 (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan, 
2006). The student exchange accounted for the first 6,347 cases and it occupied 94.1% of the total in the content 
of exchange, which was based on the academic agreement. It should be noted that the students exchange plays 
an important role in the international academic exchange.  
       The purpose of this paper was to clarify the current status and issues of the office of international 
relations (OIR) at SPU which is responsibility for an international exchange by a small action research on SPU 
students (Bangkhen main campus)’ attitudes and behaviors toward for student exchange scheme or program. 
This action research was also a study to case student exchange scheme or program which was an important 
pillar in the international educational exchange. The benefits in this research could be taken as an opportunity to 
review or reconsider some roles for student exchange program by the OIR, as a chance to be active for or to 
promote international student exchange, and as a trigger to reconsider the implementation of educational 
information services to SPU students or the internationalization of the university in general.    
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 

316 

RELATED STUDY   
       The descriptions relating to the student exchange programs of the other universities were    considered 
here. They were referred to each page of the website at university. In this paper, there was a focus on 6 major 
private institutions in the Bangkok metropolitan area (Office of the Higher Education Commission, 2009).  
     

Table 1  Web contents which were involved in student exchange programs of the major private universities in 
Bangkok metropolitan area 

Univ. The contents of web pages related to the student exchange program 
AU Au Student Exchange Program 

1. Au Outbound Exchange Program Instructions/ requirements/application form/ list of Exchange partners Institutions (list of 
outbound exchange students by Year)   
2. Au Inbound Exchange Program Instructions/ requirements/ application form/list of Exchange partners Institutions. / www.au.edu 
( list of Exchange students by year and graph) 
3. Free Movers - Instructions/ requirements/ application form/ www.au.edu 
4. Study Abroad Guidelines 
5. Agreements with International Institutions (MOU list by Country) 

BU The University has long established good relationships with international higher education institutions that lead to mutual 
collaboration and support in academic and cultural aspects. Examples are faculty and student exchange programs, as well as 
reciprocal visits by executives. Exchange students are eligible for a tuition fee waiver at participating institutions.  

DPU Under various student exchange schemes. DPUIC students also have the opportunity to study one of two semesters of their course 
work at designated universities in Europe, America or Australia. The experience derived from this will extend their reach and 
understanding of the international community.  

KBU KBU has signed and joined in the educational collaboration and cooperation for the purposes of promoting academic and cultural 
learning and experiences while enhancing and furthering exchange of knowledge, faculty and students with other leading 
international universities such as Southern New Hampshire University and Washburn University in USA, Central St. Martins College 
of Art and Design in England, University of Applied Sciences Neubrandenburg in Germany, Kunming Metallurgy College, Chuxiong 
Normal University, Lincang Teachers’ College in China, etc.  

SU Number of Institutional Collaborations : 44  
SPU Student Exchange Programs:  

To strengthen academic standards and promote an international academic environment, all students are encouraged to participate in 
Student Exchange Programs which are in close association with accredited higher education institutions in over 25 countries 
worldwide, namely U.S.A., Canada, France, U.K. Switzerland, Australia, New Zealand as well as our neighboring Asian Countries  
such China, Japan, etc. 

 Note: The table was created by extracting original text (English) partially from the official webpage  
involved in the student exchange program of each university.       

 

       As all of the descriptions of the student exchange programs were written in English, it seemed that the 
descriptions on the student exchange program were treated as part of an international college or international 
program (hereinafter: international program). In table1, whereas there were 3 institutions from universities 
with International Affairs Office, that is, AU (Assumption Univ.), BU (Bangkok Univ.) and SPU (Sripatum 
Univ.), the 3 remaining institutions, that is, DPU (Dhurakijpundit Univ.), KBU (Kasem Bundit Univ.) and SU 
(Siam Univ.) had no department, division, or section name on their respective webpages. It is thought that 
because the positioning of the student exchange program means an institutional aspect for the students who 
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enrolled in international program, and it also appears that the explanation of the international program in 
English means the acknowledgment that foreign students are more important than the dispatch of the enrolled 
students. The point that there was no explanation of a student exchange program in Thai for the students who 
registered for a foreign language subject in the Thai program, not an international program creates the 
assumption that the students enrolled in Thai program have no concern or interest for a student exchange 
program.       

 
RESEARCH METHODOLOGY 

Purpose 
       The purpose of this research was to survey the students’ thoughts and attitudes at SPU   towards a 
student exchange program by being focused on the three domains: 1) the consciousness for studying abroad, 2) 
the extent of understanding on a student exchange program at SPU and 3) the attitudes for a student exchange 
program at SPU, and was also to grasp the problems and issues in the role and operation of the OIR.         

Target group  
       The object in this research was the students enrolled in the faculty of liberal arts at SPU who 
registered Japanese subjects and Chinese subjects as a compulsory one. However, some of the students who 
registered JPN331 Japanese 1/CHN331 Chinese 1 as a free elective subject were from other faculties. They 
were the students who registered JPN331 Japanese 1 (1 section), CHN Chinese 1 (1 section), JPN333 Japanese 
3 (2 sections) and CHN Chinese 3 (2 sections) in the first semester (from June to October) of 2012 academic 
year. Foreign language subjects as compulsory subjects were assigned in the curriculum of the faculty of           
liberal arts.          

Instrument 
A closed-ended questionnaire, which was consisted of 8 items, was used in accordance to the purpose 

of this research. The questions of No.1 to No.7 were yes-or-no form. Only the question No.8 was a multiple-
choice method and allowed multiple answers (10 items).           

Data collection 
       The questionnaire was filled out by 108 students in total. The distribution of the questionnaire and 
collection was carried out during class hours of each section from July to August. Valid was collected from 105 
students. The data from 3 students (2 students who registered for Japanese and 1 student who registered for 
Chinese) were invalidated. The ratio of male and female students who entered valid answers was 30 male 
students (28.6%) and 75 female students (71.4%) respectively. The ratio of Japanese and Chinese subjects was 
64 students who registered for Japanese subjects (61.0%) and 41 students who registered for Chinese subjects 
(39.0%). It was understood that the collected data had content validity including logical and face validity in the 
light of the contents of questions which were suitable for the purpose of this research and of obtained results 
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from students’ answers.          
Data analysis 

       The aggregated result of the data collected was indicated by the percentage as a radix of the number of 
answers in each item (the ratio of the numbers of respective choice as answer to the numbers of the answered 
students). The percentage in this data was calculated to 2 decimal points, namely, rounded off the fractions to 2 
decimal places. Incidentally, Cramer’s coefficient of association (= Cramer’s V) was 0.3721 (0≤V≤1) in the 
indicator that represents the strength of the relation between column and line factors in a cross-tabulation table.  
 
Table 2 Aggregated results from the question No.1 to No.7 
No. Question Yes No 

1 After you entered SPU, do you have ever thought you would study abroad? 87 
(82.9%) 

18 
(17.1%) 

2 Are you interested in student exchange scheme or program with a foreign university at SPU? 91 
(86.7%) 

14 
(13.3%) 

3 Do you know SPU has student exchange scheme or program with universities in foreign countries? 71 
(67.6%) 

34 
(32.4%) 

4 Do you think you want to study abroad by using student exchange scheme or program with foreign 
universities? 

88 
(83.8%) 

17 
(16.2%) 

5 Does SPU have website to be able to see the information about scholarships to go abroad? 49 
(46.7%) 

56 
(53.3%) 

6 Do you think that the student exchange scheme or program with foreign universities at SPU is perfect?  42 
(40.0%) 

63 
(60.0%) 

7 Do you think you want to consult on going abroad at SPU?  77 
(73.3%) 

28 
(26.7%) 

 

       As shown in the table 2, the items which showed the affirmative answers of Yes were No.1 (82.9%), 
No.2 (86.7%), No.3 (67.6%), No.4 (83.8%) and No.7 (73.3%), especially No.1, No.2 and No.4 indicated higher 
results than 80%. On the other hand, the items which showed negative answers or No were No.5 (53.3%) and 
No.6 (60.0%).   
 
Table 3 Consultant on campus involved in the students’ studying abroad (multiple answers) 
No. 8 If you are interested or you want, who or which office do you consult with? 
1 International Institute of Languages and Cultures 56 (53.3%) 6 Faculty members that students belonged to 19 (18.1%) 
2 Instructors who teach foreign languages   53 (50.5%) 7 Office of Students Scholarship 16 (15.2%) 
3 Advisor 50 (47.6%) 8 Office of Students Activities 8 (7.6%) 
4 International College 26 (24.8%) 9 Office of International Relations (OIR) 0 (0.0%) 
5 Office of Academic Affairs 21 (20.0%) 10 Others 0 (0.0%) 

 Note: The left number from 1 to 10 in the table means precedence.  
       

The question 8 (No.8) was multiple answers, nevertheless, no students chose OIR (0.0%). This was 
the most characteristic fact (See table 3). The answers indicated that more than 50.0% approximately would 
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firstly consult the International Institute of Languages and Cultures (53.3%), secondly instructors who teach 
foreign languages (50.5%) and thirdly their advisor (47.6%).     
 

FINDINGS  
       The result of data analysis was observed from 3 domains as follows. 1) students’ consciousness of or 
thoughts about studying abroad (No.1 and No.2): as a whole, it showed high numerical results (82.9% and 
86.7%), and a strong tendency was revealed in the consciousness of or thoughts for studying abroad. 2) 
students’ understanding or recognition of student exchange programs and evaluation for public relations at SPU 
(No.3, No.5 and No.6): it became low numerical results (67.6%, 46.7% and 40.0%) in comparison with the first 
domain. In particular, the incompleteness of university’s web sites to be able to browse information on a student 
exchange program (No.5) and insufficient student exchange programs (No.6) were seen as in need of 
improvement. In spite of seeing that 67.6% (No.3) of the students knew about the student exchange program at 
SPU, it should be noted that they gave a low evaluation for information management and public relations 
system. 3) students’ concerns or attitudes towards SPU’s student exchange program and students’ action to 
inquire or consult regarding this program (No.4 and No.7): although comparatively highly positive reactions 
were observed (83.8% and 73.3%), no students chose OIR which is in charge of procedure on studying abroad 
as shown in No.8. Rather, it was a remarkable result that good consultants were departments or teachers - 
International Institute of Languages and Cultures to which a considerable amount of foreign language teachers 
belong (53.5%), foreign language instructors (50.5%) and advisors (47.6%) - that there is a day-to-day contact 
with students. It was recognized as a major problem that the OIR at SPU had no contact point with the students.            
 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS  
       It was found that the system of public relations in the OIR, which is responsibility for a student 
exchange programs at SPU, was for off-campus use, not for on-campus use and the students at SPU perceived 
that the public relations activities by OIR were insufficient. In any event, it is concluded that the role of the OIR 
for student exchange program at SPU should be reconsidered. It is a challenge to check and rebuild the public 
relations of educational information services within the university. The researcher suggests 3 points in terms of 
information sharing, not simple sharing, but   sharing so as to produce added qualitative and quantitative values 
(Mori, 2012, pp.71-72). That is, 1) as a short-term challenge, it is to establish a cross-campus information 
network (= organic cooperation) among the faculties or departments within the university, 2) as a medium-term 
one, the OIR should explore public relations routes to connect directly between the campus and overseas and 3) 
as a long-term one, it must build and improve operational cooperation, collaboration and cooperative system 
between departments or faculties - OIR, International College, International Institute of Languages and Cultures 
and each faculty - by aiming to create a system of educational information services in the student exchange 
program at SPU and studying abroad in general for SPU’s students.                 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 
3 ในรายวิชา LAW304 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา 
LAW304 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ของนักศึกษาช้ันปีที่ 
3 จ านวน 93 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) 
แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา  และ 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในรายวิชา LAW304 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นมา
ตราวัดระดับ 5 ระดับ  สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับนิสัยในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ของนักศึกษา และความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
 
ค าส าคัญ: ปัจจัยที่มคีวามสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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ABSTRACT 
 The studying purposes of FACTORS  RELATED TO LEARNING ACHIEVEMENT OF THE LAW 
STUDENTS; SOPHOMORE, OF “LAW304 - THE CIVIL AND COMMERCIAL CODE OF THAILAND; 
LAW OF SUCCESSIONS”, FACULTY OF LAW, SRIPATUM UNIVERSITY is to study the factors that 
related to the learning achievement of LAW 304; The Civil and Commercial Code of Thailand, Law of 
Successions of semester 2nd of academic year B.E. 2554 of 93 law students. The collecting data instrument of 
this research is questionnaire of 2 parts; 1) the questionnaire of general information of students, and 2)  the 
factors that related to the learning achievement of LAW 304, The Civil and Commercial Code of Thailand, Law 
of Successions. The type of questionnaire is the 5 levels of measurement. The statistic of the research is 
Percentage, Average, Standard deviation, and the Pearson Correlation. The result of research is follow; 
 The Learning Achievement of students be positive-related to their study habit achievement motive 
and the satisfaction of students in teaching class. 

 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 การศึกษาเป็นนโยบายส าคัญส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติทุกฉบับตั้งแต่ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-
2509) จนถึงฉบับปัจจุบันคือฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  เพราะการพัฒนาให้คนในชาติมีความรู้เป็นกลไกส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศ ส าหรับการศึกษาด้านนิติศาสตร์นั้น ปรากฏนโยบายในการพัฒนาบุคลากร โดยเริ่มขึ้นใน
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 2 ที่ได้กล่าวถึงแผนการพัฒนาบุคลากรด้านนิติศาสตร์ว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการรับ
นักศึกษาเข้าใหม่ปีละประมาณ 800 คน ภายในระยะเวลา 5 ปีคาดว่าจะผลิตบัณฑิตได้ 4,200 คน  จนในปัจจุบันมี
จ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ปีละนับแสนคน  ดังนั้นความต้องการเรียนกฎหมาย
ของนักเรียนไทยจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ด้วยกฎหมายเป็นเครื่องมือที่ส าคัญทางสังคมที่ก าหนดขึ้นโดยรัฏฐาธิปัตย์ 
เพื่อควบคุมความประพฤติของบุคคลและจะต้องอาศัยศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ศีลธรรมประจ าใจของบุคคลในสังคมด้วย  กฎหมายจึงถูกน าไปใช้ในลักษณะป้องปรามโดยการควบคุมและ
ลงโทษบุคคลผู้ละเมิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย 
 ดังนั้นเมื่อการใช้กฎหมายมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิของบุคคลไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญา 
บุคคลผู้ใช้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มต้นที่การเรียนกฎหมาย จึงถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะการเรียน
กฎหมายหมายถึง การเรียนเพื่อให้รู้และเพื่อใช้กฎหมายเป็น โดยศึกษาทั้งด้านเนื้อหาของกฎหมายและนิติวิธี  (วิธี
คิดเกี่ยวกับกฎหมาย)  ซ่ึงวัตถุประสงค์ทั้งสองประการดังกล่าวย่อมมีปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดสัมฤทธ์ิภาพทางการ
เรียนที่แตกต่างกัน ดังนั้นกระบวนการส่งเสริมการเรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิที่ดีนั้น ย่อมส่งผลถึงการใช้กฎหมายและ
การพัฒนากฎหมายของประเทศไทย  
 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดให้มีการเรียนการสอนรายวิชาประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยมรดก ซ่ึงเป็นรายวิชาที่ปรากฏอยู่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบรรพที่ 6 ซ่ึงเป็นบรรพ
สุดท้ายแห่งการเรียนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้นตามปกติแล้วนักศึกษาที่จะศึกษาวิชานี้ได้ จึงต้องเป็นผู้ที่ได้
สอบผ่านรายวิชาส าคัญในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในลักษณะต่าง ๆ มาแล้ว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
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นักศึกษาในการเรียนวิชา กฎหมายมรดก จึงอาจมีในด้านต่างๆ เช่น ระดับการศึกษาของบิดามารดา ฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว   นิสัยรักการเรียน และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
 ส าหรับการเรียนสาขาวิชานิติศาสตร์ ในช้ันปีที่ 3 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมบางเขน ก าหนดรายวิชา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก (LAW304)  ซ่ึงเป็นรายวิชาสุดท้ายของการศึกษาตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 6 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นรายวิชาที่ต้องอาศัยความเข้าใจเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกัน
ระหว่างกฎหมายลักษณะครอบครัวและลักษณะมรดก 
 ปัญหาที่ส าคัญของนักศึกษาในการเรียนวิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก ที่ผ่านมา 
เกิดจากความไม่เข้าใจเนื้อหาสาระของตัวบทกฎหมาย การตีความกฎหมาย รวมถึงการน ากฎหมายในลักษณะ
ทรัพย์และกฎหมายลักษณะครอบครัวมาใช้ในลักษณะควบคู่กันไปได้ อาจเนื่องมาจากนักศึกษายังขาดความ
พยายามในการศึกษา การอ่าน การตอบค าถามในช้ันเรียน ท าให้ผลการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าวใน
ภาพรวมไม่เป็นที่น่าพอใจ เพราะมีนักศึกษามีผลการสอบต่ ากว่า C เป็นจ านวนกว่าร้อยละ 25  
 การศึกษาถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความส าคัญต่อนักศึกษา เพราะผลสัมฤทธิ์ทางการหมายถึงความรู้ 
ความเข้าใจ ความสามารถและทักษะทางด้านวิชาการ รวมทั้งสมรรถภาพทางสมองและมวลประสบการณ์ทั้งปวง
ที่ผู้ เรียนได้รับการเรียนการสอน มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ได้ด้วยคะแนนจาก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 ดังนั้น การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปี
ที่ 3ในรายวิชา LAW304 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ย่อมท าให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ปัจจัยกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา และ
แนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ในรายวิชา LAW304 ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชยว่์าด้วยมรดก  

 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา LAW304 ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ว่าด้วยมรดก 

 
3.  ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นั้น ค าว่า “ผล” ตามพจนานุกรมไทย
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  หมายถึง ส่ิงที่เกิดจากการกระท าหรือประโยชน์ที่ได้รับ ส่วนค าว่า “สัมฤทธ์ิ” 
หมายความว่า ความส าเร็จ ดังนั้น ค าว่า “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน” ย่อมหมายถึง การกระท าที่ท าให้เกิดผล
เกี่ยวข้องกับความส าเร็จทางการเรียน  และยังมีการให้ความหมายไว้อีกว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง  
คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน  เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  และ
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดจากการฝึกฝนอบรม  หรือจากการสอน  ซ่ึงได้แก่ ความจ า  ความเข้าใจ  การ
วิเคราะห์  การน าไปใช้  การสังเคราะห์  และการประเมินค่า (ไพศาล หวังพาณิช (2526: 89)) ค าว่าแรงจูงในใฝ่
สัมฤทธิ์ (Achievement Motive) ไว้ว่าเป็นการกระท าที่เกิดจากแรงผลักดัน ซ่ึงบุคคลรู้ตัวว่าการกระท าจะต้องมีการ
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ประเมินผลจากตัวเองและจากบุคคลอื่น และผลการประเมินอาจเกิดความพึงพอใจ เมื่อผลงานนั้นเกิดความส าเร็จ
หรืออาจไม่พอใจเมื่อผลงานนั้นไม่ส าเร็จ ซ่ึงจะเกิดความส าเร็จมากน้อยเพียงใดก็จะต้องน างานนั้นไปเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานที่สังคมถือว่าดี โดยได้กล่าวถึงบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง  (แอทคินสัน (Atkinson, 1964, อ้าง
ถึงใน ทรงพล ภูมิพัฒน์, 2538) กฤษฎา บุญวัฒน์ (2541: 12) กล่าวว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึง ความส าเร็จ  
ความคล่องแคล่ว  ความช านาญในการใช้ทักษะหรือการประยุกต์ใช้ความรู้ต่างๆ ส่วนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
หมายถึง  ความรู้หรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ ที่ได้เรียนมาแล้ว  ซ่ึงได้จากผลการทดสอบของ
ครูผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบในการสอนหรือสองอย่างรวมกัน หรือ สนทยา เขมวิรัตน์ (2542: 6) ได้ให้ความหมาย
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้หรือความสามารถของบุคคลที่ได้มาจากการเรียนรู้และความสามารถ 
โดยสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือศึกษาต่อเนื่องได้ ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสามารถวัดได้ด้วย
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทั่วไป ศิริพร ดีสุขแสวง (อ้างใน ระวิวรรณ ภาโสดา, 2549:12) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหรือผลลัพธ์ทางการศึกษา เป็นผลที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ขององค์ประกอบต่างๆ ของ
กระบวนการผลิต ผลผลิต และมีปริบท ทั้งนี้ในการแปลผลจ าเป็นต้องค านึงถึงองค์ประกอบที่ส าคัญและจ าเป็นใน
การอธิบายเฉพาะกาล 4 ด้าน คือ หลักสูตรและเนื้อหาวิชา ตัวผู้เรียนและการเรียน ตัวครูและการสอน และ
สภาพแวดล้อม 

จากแนวคิดและทฤษฏีดังกล่าวข้างต้นอาจสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียน หมายถึง  ความรู้และ
ความสามารถของบุคคลที่พัฒนาการดีขึ้น ซ่ึงประกอบด้วยความสามารถทางสมอง ความรู้สึก ค่านิยมต่างๆ และ
ความสามารถในการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาและศึกษาต่อได้  ส่ิงต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากการได้เรียนรู้  
ฝึกฝน  ฝึกอบรมในวิชาต่างๆ ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยทั่วไปได้มาจากแบบทดสอบวัดผลที่อาจารย์ผู้สอน
ได้จัดท าขึ้น กัมปนาท ศรีเช้ือ (2550: 2) กล่าวถึงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว้ว่า การจัดการศึกษาใน
ปัจจุบัน ถือเอาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงสภาพความส าเร็จ หรือความล้มเหลว ในการ
จัดการศึกษา  ดังนั้น ภาระหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของครู  คือการส่งเสริมและขจัดปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการ
เรียน  ให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาให้ถึงขีดสุดตามศักยภาพของตนเอง  เพื่อนักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างเต็มที่และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามความสามารถที่แท้จริง  ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทาง
เรียนสูงหรือต่ า  มีอยู่ 2 ประการ  คือองค์ประกอบทางด้านสติปัญญา และ องค์ประกอบที่มิได้เกี่ยวข้องกับ
สติปัญญา   

จากแนวคิดและทฤษฏีดังกล่าวข้างต้นที่กล่าวมานี้อาจสรุปได้ว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ในการเรียนมีหลายองค์ประกอบด้วยกัน ที่ส าคัญแบ่งออกได้เป็นสามกลุ่ม คือ  1) องค์ประกอบด้านปัจจัย
แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา  2) องค์ประกอบด้านตัวนักศึกษา และ 3) องค์ประกอบด้านคุณภาพการสอนและ
การบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. ขอบเขตของการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ปกติ

ที่ลงทะเบียนในรายวิชา LAW304 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก ปีการศึกษา 2/2554 จ านวน 93 
คน 
 ขอบเขตของตัวแปรที่ใช้ในการศกึษา  

ขอบเขตของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ตัวแปรอิสระ  (Independent  Variables)  ซ่ึงเป็นตัวแปร
พยากรณ์ (Predictor  Variables)  ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าดว้ยมรดก ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ซ่ึงแบ่งเป็น  3  ด้าน  คือ   

ด้านที่  1 ปัจจัยด้านนิสัยรักการเรียน  
ด้านที่ 2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์   
ด้านที่ 3 ปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน  
ส าหรับ ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ซ่ึงเป็นตัวแปรเกณฑ์ (Criterion Variables) คือ ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนในวิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม วิทยาเขตบางเขน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ผู้ วิจัยซ่ึงเป็นอาจารย์ผู้สอนประจ า วิชาเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยจากแบบสอบถามด้วยวิธีแจก

แบบสอบถามให้แก่นักศึกษาในชั้นเรียนแต่ละกลุ่มเรียน โดยมี  2 กลุ่ม คือ กลุ่ม 01 มีจ านวน 44 คน และกลุ่ม 02 
มีจ านวน 49 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 93 คน 

2. การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม  ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการและเงื่อนไขในการตอบค าถามลงใน
แบบสอบถาม และท าการช้ีแจงด้วยวาจาเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในแบบสอบถามที่ตรงกัน  ท าให้การตอบ
แบบสอบถามเป็นไปด้วยความถูกต้องและครบถ้วน 

3. ผู้วิจัยซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง 
4. น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม   
วิเคราะห์โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสถิติทางสังคมศาสตร์ส าหรับวินโดวส์ (Statistical Package for 

the Social Sciences: SPSS for Windows) ในการประมวลผลข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product–Moment Correlation) 

 

5. ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3ในรายวิชา LAW304 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก สาขานิติศาสตร์           
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คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 
ปกติที่ลงทะเบียนในรายวิชา LAW304 ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก ปีการศึกษา 2/2554 จ านวน
ทั้งส้ิน 93 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามซ่ึงมีสาระครอบคลุมถึงปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3ในรายวิชา LAW304 ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก  ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ตอน คือ  

 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา   
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3ในรายวิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก ได้แก่   
1) ปัจจัยด้านนิสัยในการเรียนวิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดกมีลักษณะเป็นมา

ตราวัดระดับ 5 ระดับ  
2) ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักศึกษาในวิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย

มรดกมีลักษณะเป็นมาตราวัดระดับ 5 ระดับ และ  
3) ปัจจัยด้านความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนในวิชาประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ว่าด้วยมรดกมีลักษณะเป็นมาตราวัดระดับ 5 ระดับ  
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการเรียน วิชาประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ว่าด้วยมรดก โดยเป็นค าถามแบบปลายเปดด ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน   

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ จะแบ่งเป็น 3 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา  เป็นแบบสอบถามที่ให้ผู้ตอบ

แบบสอบถามเลือกตอบเพียงข้อเดียว และให้เติมค าตอบลงไปในช่องที่เว้นว่างไว้  มีจ านวนทั้งส้ิน   3  ข้อ  โดย
สอบถามเกี่ยวกับ เพศ  อายุ (เศษของปีถ้าเกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี) ผลการเรียน (ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคฤดู
ร้อน/2554) 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษาในรายวิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็น
แบบสอบถามแบบประมาณค่า 5 ระดับความคิดเห็น ดังนี้  

  5 หมายถึง  มากที่สุด 
  4 หมายถึง  มาก 
  3 หมายถึง  ปานกลาง 
  2 หมายถึง  น้อย 
  1 หมายถึง  น้อยที่สุด 
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   เกณฑ์การแปลผล 
4.51  –  5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
3.51  –  4.50  หมายถึง   มาก                 
2.51  –  3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
1.51  –  2.50  หมายถึง   น้อย 
1.00 –  1.50  หมายถึง   น้อยที่สุด 

แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก  ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในตอนที่ 2 จะ
ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ 3 ด้าน ดังนี้ 

ปัจจัยด้านที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับนิสัยในการเรียนวิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
มรดก จ านวน 14 ข้อ ซ่ึงแบบสอบถามในตอนนี้ผู้วิจัยได้ดัดแปลงจากแบบสอบถามส่วนหนึ่งในผลงานวิจัยของ 
พัฒธณี ดวงเนตร (2551) และในแบบสอบถามตอนนี้จะมีทั้งค าถามในลักษณะเชิงบวก (Positive) และเชิงลบ 
(Negative) 

ปัจจัยด้านที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักศึกษาในวิชาประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ว่าด้วยมรดก จ านวน 10 ข้อ  ซ่ึงแบบสอบถามในตอนนี้ผู้วิจัยได้ดัดแปลงจากแบบสอบถามส่วนหนึ่ง
ในผลงานวิจัยของผลงานวิจัยของธัญกร  ค าแวง (2550) และในแบบสอบถามแบบสอบถามตอนนี้จะมีทั้งค าถาม
ในลักษณะเชิงบวก (Positive) และเชิงลบ (Negative) 

ปัจจัยด้านที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนซ่ึงจะ
ประกอบด้วย ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน จ านวน 10 ข้อ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
กิจกรรมการเรียนการสอน  จ านวน 4  ข้อ  และความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการวัดและประเมินผล จ านวน 6  
ข้อ 

 
6.  ผลการศึกษา 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชา LAW304 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก สาขานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนคือ  

1) ผลการวิเคราะห์นิสัยในการเรียนของนักศึกษาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2) ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
3) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มี

รายละเอียดดังนี้  
1) ผลการวิเคราะห์นิสัยในการเรียนของนักศึกษาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา LAW304 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย  
 (1) ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญเกี่ยวกับนิสัยในการเรียนของนักศึกษา  
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  (2) ผลการวิเคราะห์การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างนิสัยในการเรียนของนักศึกษากับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยด้านนิสัยในการเรียนของนักศึกษา พบว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่มีนิสัยในการเรียนที่ดี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55   และเมื่อพิจารณารายข้อ
แล้วพบว่า นักศึกษามักมีนิสัยในการขีดเส้นใต้ข้อความหรือจดลงสมุดเมื่ออาจารย์เน้นในหัวข้อส าคัญ เมื่ออยู่ใน
ห้องเรียนนักศึกษามักใจจดจ่ออยู่กับเนื้อหาวิชา และเข้าเรียนตรงเวลาหรือก่อนอาจารย์ผู้สอนอย่างสม่ าเสมอโดยมี
ค่าเฉลี่ยคือ   4.58 4.35 และ 4.22 ตามล าดับ 
 ส าหรับ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนิสัยในการเรียนของนักศึกษากับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในรายวิชา LAW304 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก พบว่า ปัจจัยทั้งสองมี
ความสัมพันธ์กัน ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กัน ร้อยละ 33.00 ซ่ึงความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็น
ความสัมพันธ์เชิงบวก กล่าวคือ หากนักศึกษามีนิสัยในการเรียนที่ดีจะท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน
วิชารายวิชา LAW304 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดกอยู่ในระดับดีด้วยเช่นกัน 
 
 2) ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา 
LAW304 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  1) ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
  2) ผลการวิเคราะห์การหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักศึกษา
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 โดยค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักศึกษาพบว่า นักศึกษา
ส่วนใหญ่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 และเมื่อพิจารณารายข้อแล้ว
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ นักศึกษามักรู้สึกเสมอว่าไม่มีส่ิงใดจะมีค่าเท่าเทียมกับ 
“ความส าเร็จในการท างาน” นักศึกษามีความตั้งใจและอดทนในการท างานทุกเรื่อง และมักทบทวนเนื้อหา
บทเรียนในช่วงเวลาใกล้สอบเท่านั้น โดยมีค่าเฉลี่ยคือ   4.11, 4.10 และ 4.09 ตามล าดับ 

ส าหรับผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักศึกษากับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา LAW304 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดกพบว่า ปัจจัยทั้งสอง
มีความสัมพันธ์กัน ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กัน ร้อยละ 68.20 ซ่ึงความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็น
ความสัมพันธ์เชิงบวก กล่าวคือ หากนักศึกษามีแรงจูงใจในการเรียนที่ดีจะท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนในวิชารายวิชา LAW304 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดกอยู่ในระดับดีด้วยเช่นกัน 
 3) ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในรายวิชา LAW304 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย  
  1) ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของ
นักศึกษา  
  2) ผลการวิเคราะห์การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน
ของนักศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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 โดยแสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของ
นักศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าในภาพรวมปัจจัยด้านความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนเป็นปัจจัยที่
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41  และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักศึกษามี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุดเกี่ยวกับ การเอาใจใส่จริงจังต่อการเรียนการสอนของอาจารย์  เทคนิคการสอน
การถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ท าให้นักศึกษาสามารถเข้าใจได้ง่าย การให้ความช่วยเหลือของอาจารย์เมื่อนักศึกษามี
ปัญหาในการเรียน การสอดแทรกคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพ/ค่านิยมระหว่างการสอน อาจารย์มี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน อาจารย์วางตนเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักศึกษา เอกสารประกอบการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน เทคนิคการสอนหลายๆ แบบ ที่ท าให้นักศึกษา
บทเรียนน่าสนใจโดยมีค่าเฉลี่ยคือ   4.67  4.62  4.61  4.59  4.54  4.54  4.53 และ 4.51 ตามล าดับ 

ส่วนผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านความพึงพอใจของนักศึกษากับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในรายวิชา LAW304 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
พบว่า ปัจจัยทั้งสองมีความสัมพันธ์กัน ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์กัน ร้อยละ 41.70 ซ่ึง
ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก กล่าวคือ หากนักศึกษามีความพึงพอใจของนักศึกษาที่ดีจะท าให้
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชารายวิชา LAW304 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดกอยู่ใน
ระดับดีด้วยเช่นกัน 

 

7. อภิปรายผล  
จากการศึกษาครั้งนี้มีประเด็นที่น่าจะน ามาอภิปรายดังนี้ 
1.  ผลการวิเคราะห์นิสัยในการเรียนของนักศึกษาที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่าปัจจัยด้าน

นิสัยในการเรียนของนักศึกษากับผลฤทธ์ิทางการเรียน มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก โดยนิสัยในการเรียนที่ดี ก็
จะท านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ขึ้นตามไปด้วย ซ่ึงทางตรงข้ามหากมีนิสัยในการเรียนไม่ดีก็จะมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า หรือไม่ประสบความส าเร็จในการเรียน ชลธิชา จินดากุล (2530: 9) ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของ พัฒธณี  ดวงเนตร (2551) ที่พบว่านักศึกษาที่มีนิสัยทางการเรียนที่ดีจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี  
นั่นแสดงให้เห็นว่านิสัยในการเรียนที่ดีเมื่อปฏิบัติอย่างเป็นประจ าแล้ว จะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาดีขึ้น ทั้งนี้นิสัยในการเรียน หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมในการเรียนที่แต่ละบุคคลได้ประพฤติเป็น
ประจ า และนิสัยในการเรียนนี้สามารถสร้างขึ้นได้หรือปรับปรุงให้เป็นไปในทางที่ดีได้ หรืออาจจะสรุปได้ว่า 
นิสัยในการเรียน หมายถึง พฤติกรรมการเรียนของแต่ละบุคคลที่เกิดจากการฝึกฝน แก้ไข และพัฒนาจนสามารถ
น าไปใช้ได้จริง วิโรจน์ บรรดาศักดิ์ (2543: 48) ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงควรสร้างเสริมนิสัยในการเรียนที่ดีให้แก่
นักศึกษา ในอันที่จะส่งผลให้นักศึกษาประสบผลส าเร็จมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีได้ 

2.  ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ปัจจัยด้าน
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักศึกษาที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยปัจจัยทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในเชิง
บวก ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของธัญกร ค าแวง (2550) ที่พบว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นองค์ประกอบหนึ่งใน
หลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ดังนั้นการสร้างให้นักศึกษามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ย่อมที่ก่อให้เกิดการกระตุ้นพลังขับ หรือช่วยผลักดันให้นักศึกษาเกิดความปรารถนาที่จะเรียนให้ส าเร็จ 
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3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า ปัจจัยทั้งสองมี
ความสัมพันธ์กัน ซ่ึงความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งปัจจัยด้าน
ความพึงพอใจของนักศึกษาออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน ประกอบด้วย 1) ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน ทั้งในเรื่องบุคลิกลักษณะ เทคนิคและวิธีการสอน รวมถึงสื่อการสอน 2) ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อกิจกรรมการเรียนการสอน และ 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการวัดและประเมิน ซ่ึงจากผล
การศึกษาพบว่า 

  3.1  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบุคลิกลักษณะของอาจารย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษา โดยนักศึกษาเห็นว่าคุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนทั้งในด้านความรู้ ความสามารถที่
เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน การแสดงออกต่อนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นกิริยาท่าทาง การส่ือสาร ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ ความประพฤติ การเป็นตัวอย่างที่ดี รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา โดยเมื่อพิจารณาราย
ข้อจากค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยด้านความพึงพอใจของนักศึกษาต่อบุคลิกลักษณะของอาจารย์
แล้วพบว่า ข้อที่มีการปฏิบัติโดดเด่นมากที่สุดในความเห็นของนักศึกษา คือ อาจารย์เอาใจใส่จริงจังต่อการเรียน
การสอน อาจารย์ให้ความช่วยเหลือเมื่อนักศึกษามีปัญหาในการเรียน อาจารย์สอนโดยมีการสอดแทรกคุณธรรม/
จริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพ/ค่านิยมระหว่างการสอน อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถ
เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ตลอดจนอาจารย์วางตนเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับ
ข้อมูลที่ได้จากผลการวิจัยต่างประเทศของโคเฮนและแมคคีย์ (1981) ที่ได้สรุปเกณฑ์ของประสิทธิผลการสอนใน
ระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมว่าอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาหรือศาสตร์ที่สอน อุทิศตนให้กับ
การสอน และความสนใจในการเรียนรู้ของนักศึกษา ซ่ึงล้วนเป็นลักษณะของครูที่ดีที่ ธนู แสวงศักดิ์ (2550) ได้ให้
ความเห็นว่าครูที่ดีจะต้องสนใจ เอาใจใส่ปัญหาของนักเรียน คอยตอบปัญหาให้กระจ่าง แนะแนว ไม่แสดงอารมณ์
รุนแรง ไม่เยาะเย้ย รู้จักชมเชย ตลอดจนมีการเตรียมการสอนและสอนได้ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าจากการส ารวจความความคิดเห็นในด้านนี้ นักศึกษาเห็นว่าบุคลิกลักษณะของอาจารย์มีการแสดงออกที่ดีใน
ทุกข้อ อย่างไรก็ตามอาจารย์ก็ยังควรที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาองค์ความรู้
ใหม่ๆ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้น าความรู้มาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษาควบคู่กับการปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม
ในวิชาชีพ 

  3.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านเทคนิคหรือวิธีการสอนของอาจารย์มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และเมื่อพิจารณารายข้อจากค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัย
ด้านความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านเทคนิคหรือวิธีการสอน แล้วพบว่าข้อที่นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด คือ อาจารย์มีเทคนิคการสอนการถ่ายทอดเนื้อหาวิชาที่ท าให้นักศึกษาสามารถเข้าใจได้ง่าย อาจารย์มี
เทคนิคการสอนหลายๆ แบบ ที่ท าให้นักศึกษาบทเรียนน่าสนใจ และอาจารย์มีเทคนิคการสอนที่ท าให้กระตุ้นให้
นักศึกษามีความกระตือรือร้นที่จะเข้าเรียน ดังนั้นผู้วิจัยซ่ึงเป็นอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาเห็นว่า แม้ว่าตามความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่เห็นว่า อาจารย์จะมีเทคนิคหรือวิธีการสอนเหมาะสมแล้ว แต่เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ศักยภาพของอาจารย์ที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนในสูงขึ้นได้ อาจารย์ผู้สอนต้องค านึงเสมอว่าผู้สอน
ที่ดีจะต้องพยายามปรับปรุงการสอนให้สอดคล้องกับสภาพเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงเข้าใจในลักษณะวิชาที่จ าเป็น
จะต้องเช่ือมโยงเนื้อหาในส่วนทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความแม่นย าของบทบัญญัติของ
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กฎหมาย การตีความโดยอ้างอิงค าพิพากษาศาลฎีกา ดังนั้นรูปแบบการสอนที่ จะช่วยให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเป็นอย่างดี ส าหรับวิชานี้ควรใช้รูปแบบการสอนในลักษณะ “แบบอภิปรายกลุ่ม (Debate Learning)” ที่เป็น
การสอนโดยเน้นการอภิปรายระหว่างผู้สอนและนักศึกษาเป็นหลัก โดยใช้วิธีการมอบหมายงานให้ไปศึกษา
ล่วงหน้า เช่น เลขค าพิพากษา เพื่อใช้ในการอภิปรายในช้ันเรียนครั้งถัดไป  โดยให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และทั่วถึงมากที่สุด ซ่ึงจะเป็นการพัฒนานักศึกษาให้รู้จักค้นคว้าและ
ยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นที่จะเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง
นักศึกษาด้วยกัน และยอมรับความเห็นซ่ึงกันและกัน รวมทั้งท าให้นักศึกษาสามารถน าความรู้และประสบการณ์
ไปใช้ได้จริง ซ่ึงท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

  3.3  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อส่ือการสอนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษา ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าการเลือกใช้ส่ือการสอนของอาจารย์มีความเหมาะสม โดย ไชยยศ เรืองสุวรรณ 
(2553) กล่าวว่า การเลือกใช้ส่ืออย่างเหมาะสม ส่ือจะช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจูงใจให้ผู้ เรียนมี
ความตั้งใจ และสนใจเรียนมากขึ้น รวมถึงเป็นการให้ประสบการณ์แก่ผู้เรียนอย่างมีความหมาย ก่อให้เกิดเจตคติที่
ดี และมีความประทับใจในส่ิงที่เรียน ส่ือจะช่วยอธิบายเนื้อหาวิชา และทักษะกระบวนการต่างๆ ได้ อย่างชัดเจน 
และเปดดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น ซ่ึงจะท าให้การเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมาย และเมื่อ
พิจารณารายข้อจากค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยด้านความพึงพอใจของนักศึกษาต่อส่ือการสอน
แล้วพบว่านักศึกษาเห็นด้วยว่ามีการปฏิบัติในระดับมากถึงมากที่สุดโดยนักศึกษาเห็นด้วยมากที่สุดคือ อาจารย์ใช้
เอกสารประกอบการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน รองลงมาคือ อาจารย์ใช้ส่ือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
ประกอบการสอน อาจารย์ใช้ส่ือประกอบการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาสามารถเข้าใจและเรียนรู้เนื้อหาได้ดีขึ้น 
อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการแจ้งรายช่ือหนังสือและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะ
ศึกษา ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง แม้ว่านักศึกษายังเห็นว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก แต่เป็นระดับการปฏิบัติที่น้อย
กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับข้ออื่นๆ ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงควรแจ้งแหล่งความรู้ให้แก่นักศึกษาได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
ทั้งนี้เพื่อให้แหล่งความรู้ดังกล่าวเป็นส่วนช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนตามที่ก าหนดไว้ 

  3.4  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยมรดก มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา สะท้อนให้เห็นว่ารูปแบบ
การบรรยาย การมอบหมายงานและการน าเสนอผลงานที่อาจารย์ผู้สอนจัดขึ้น นักศึกษาเห็นว่าท าให้นักศึกษา
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยด้านความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่านักศึกษาเห็นด้วยว่ามีการปฏิบัติในระดับมากทั้งที่เป็น
ภาพรวมและเมื่อพิจารณารายข้อ โดยนักศึกษาเห็นว่า กิจกรรมการเรียนการสอนท าให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
องค์ความรู้จากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เรียนมาทั้งหมด สามารถน ามาประยุกต์ไปใช้จริงได้ กิจกรรมการเรียน
การสอนท าให้สามารถสร้างสรรค์ คิด แก้ไขและพัฒนาผลงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ได้ และ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับลักษณะของวิชาสามารถเช่ือมโยงความรู้จากภาคทฤษฎี ตลอดจน
กิจกรรมการเรียนการสอนมีส่วนท าให้ศักยภาพ ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของนักศึกษาสูงขึ้น อย่างไรก็
ตาม แม้ว่านักศึกษาจะเห็นด้วยว่ากิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาจะมีความเหมาะสมดีอยู่แล้ว แต่อาจารย์
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ผู้สอนก็ควรที่จะมีการประเมินสภาพของกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่เสมอ เนื่องจากการประเมินเปรียบเสมือน
กระจกเงาสะท้อนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนว่าเหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา
หรือไม่ มากน้อยเพียงใด โดยผลของการประเมินจะน ามาสู่การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอน ให้ดียิ่งขึ้น 

  3.5  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการวัดและประเมินผลมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษา และเมื่อพิจารณารายข้อจากค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยด้านความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการวัดและประเมินผล พบว่านักศึกษาเห็นด้วยว่ามีการปฏิบั ติในระดับมากทั้งที่เป็น
ภาพรวมและเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยนักศึกษาเห็นว่าอาจารย์ผู้สอนให้คะแนนยุติธรรม และโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ อาจารย์ผู้สอนมีการแจ้งให้นักศึกษาทราบถึง แนวทางการทดสอบล่วงหน้า อาจารย์ผู้สอนจัดให้มี
สอบเนื้อหาทฤษฎี  ทดสอบความรู้ ตามที่ก าหนดไว้  วิธีการประเมินผลเหมาะสมกับลักษณะของรายวิชา อาจารย์
ผู้สอนมีการแจ้งหลักเกณฑ์ในการประเมินผลให้ทราบก่อนเรียน และนักศึกษาได้รับทราบผลการทดสอบของ
นักศึกษาทุกครั้ง ภายหลังจากที่สอบหรือส่งผลงาน อย่างไรก็ตามแม้ว่านักศึกษาได้มีความความพึงพอใจต่อสภาพ
ของการวัดและประเมินผลในรายวิชาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยมรดก ภาพรวมจะอยู่ในระดับมาก 
ซ่ึงเป็นการสะท้อนว่านักศึกษาเห็นว่าการวัดและประเมินผลของการจัดการเรียนการสอนในสภาพปัจจุบันมีความ
เหมาะสม แต่ตามความเห็นของผู้วิจัยซึ่งเป็นอาจารย์สอนเห็นว่านักศึกษาที่เรียนในรายวิชาประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ว่าด้วยมรดกมีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรน าการประเมินผลก่อนเรียนมาใช้ เพื่อเป็น
การประเมินความพร้อมและพื้นฐานตลอดจนความรอบรู้ของนักศึกษาในเรื่องที่จะเรียน และน าข้อมูลที่ได้มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถของนักศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา LAW 305 ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค้ าประกัน จ านอง จ าน า”   มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา LAW305 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค้ าประกัน จ านอง จ าน า 
โดยประชากรวิจัย คือ นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ าประกัน จ านอง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ซ่ึงมีจ านวนทั้งสิ้น 136 คน  เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน  ได้แก่ 1)  ลักษณะข้อมูลทั่วไปของ
นักศึกษาที่ใช้ในการศึกษา และ 2)  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา LAW 305 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค้ าประกัน จ านอง จ าน า โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราวัด
ระดับ 5 ระดับ  สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจะมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพื้นฐานความรู้เดิมของนักศึกษา เจต
คติต่อการเรียน และพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษา ส่วนปัจจัยทางด้านเจตคติและพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษานั้น  พบว่าหากนักศึกษาที่มีเจตคติและพฤติกรรมการเรียนที่ดีก็จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีด้วย
เช่นกัน  ในขณะที่การปรับตัวของนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสัมพันธ์เชิงบวก 
ในขณะที่การปรับตัวของนักศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
ค้าส้าคัญ : ปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค้ าประกัน จ านอง จ าน า 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 
 

336 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study “Factors Related to the Learning Achievement of subject 
LAW 305; The Civil and Commercial Code of Thailand, Suretyship, Mortgage and Pledge” of the bachelor 
students of law program (LL.B.) who registered for the Suretyship, Mortgage and Pledge subject of the 2nd 
semester of the 2013 academic year , totally 136 persons. The research collection instrument is the five-level 
questionnaires into 2 parts; 1) the general information of students, and 2) factors related to the learning 
achievement of subject LAW 305; The Civil and Commercial Code of Thailand; Suretyship, Mortgage and 
Pledge. The statistic methods of this research are percentage, average, standard deviation, and the Pearson 
Correlation. Result of the research is the learning achievement of students will be positive relationship with the 
students’ prior knowledge, learning attitude, learning behavior. Moreover, if the learning attitude and learning 
behavior of students are good, the learning achievement will be the same, while the investigation characteristics 
of students are not related with the learning achievement. 
 Positive Relationship, in the meanwhile, the investigation characteristics of students are not related to 
the learning achievement. 
 
KEYWORD : Factors that Achieved-Learning ,Suretyship,Mortgage,Pledge 

 
1.  ความส้าคัญและท่ีมาของการวิจัย 
 “การศึกษา” ถือเป็นพื้นฐานอันส าคัญยิ่งส าหรับการพัฒนาประเทศในทุกด้าน โดยเฉพาะประเทศที่ก าลัง
พัฒนาอย่างประเทศไทย ซ่ึงให้ความส าคัญกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างมาก เนื่องจากถือเป็นระดับ
การศึกษาที่จะช่วยสร้างเยาวชนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อตลาดแรงงานประเทศไทยซ่ึงส่งผลต่อการยกระดับ
ขีดความสามารถของประเทศในอนาคตได้ 
 วัตถุประสงค์หรือภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในฐานะที่เป็นแหล่งสร้างองค์ความรุ้และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญของสังคม ประกอบด้วย 4 ประการ ได้แก่ การสอนหรือผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้
ใหม่หรือการวิจัย  การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุง ส่ง เสริมศิลปวัฒนธรรม โดยปัจจุบัน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพของการเรียนการสอน คือ การเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญหรือเรียกว่า “การสอนโดยยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centered หรือ Child Centered) เป็นรูปแบบการสอนที่ปัจจุบันให้การยอมรับอย่าง
มากในการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดหลักการจัดการศึกษาว่า “การจัดการศึกษาต้องถือผู้เรียนเป็นส าคัญที่สุด”  
 เมื่อพิจารณาถึงคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซ่ึงเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มี
หน้าที่ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมประเทศ โดยมีความมุ่งมั่นในการให้การศึกษา ถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้แก่นักศึกษาเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเอง สามารถน าความรู้ที่ได้รับ 
ไปประยุกต์ใช้เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
มีความส านึกและความรับผิดชอบ โดยแสดงให้เห็นว่าแนวคิดและวัตถุประสงค์ของคณะนิติศาสตร์นั้นเป็นไปใน
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ทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาในปัจจุบันซ่ึงต้องมุ่งสร้างสรรค์สังคมให้มีลักษณะที่เอื้ออ านวย
ต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยรวมโดยมุ่งสร้างคนหรือผู้เรียน ซ่ึงเป็นผลผลิตโดยตรงให้มีคุณลักษณะที่มีศักยภาพ
และความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและสังคมไปสู่ความส าเร็จได้   รวมทั้ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้ “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และสติปัญญา ความรู้ คุณธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”  
 ด้วยเหตุดังกล่าวจึงท าให้คณะนิติศาสตร์ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ มีความสามารถในวิชากฎหมายอย่างเต็มศักยภาพ  ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของสังคมสามารถออกไปประกอบอาชีพทางกฎหมายได้โดยถูกต้องแก่กรณี รู้จักใช้เหตุผล เข้าใจตัว
บทกฎหมาย เข้าใจหลักการ การตีความและเจตนารมย์ของกฎหมาย  
 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในด้านความต้องการแรงงานที่ส าเร็จระดับปริญญาตรี พบว่า ประเทศไทย มี
แนวโน้มการผลิตก าลังคนระดับปริญญาตรีเกินความต้องการ ซ่ึงท าให้แรงงานในระดับดังกล่าวมีโอกาสว่างงาน
สูง หรือความรุนแรงในการแข่งขันเพื่อให้ได้งานท าจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย โดยจากข้อมูลสถิติพบว่า
ตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 11.5 ของความต้องการแรงงาน
ทั้งหมด แต่ในขณะที่แรงงานระดับปริญญาตรีขึ้นไปที่ส าเร็จการศึกษา มีสัดส่วนในตลาดแรงงานถึงร้อยละ 45 
(กระทรวงแรงงาน, 2555) โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการว่างงานในระดับ  ปริญญาตรีในปี 2556 คือ กลุ่ม
แรงงานที่จบการศึกษาใหม่ เนื่องจากนายจ้างเลือกจ้างแรงงานที่มีประสบการณ์และคุณสมบัติ  สาขาตรงกับ
ต าแหน่งงานเป็นอันดับแรก  
 
แผนภาพที่ 1  เปรียบเทียบสัดส่วนของความต้องการแรงงานและปริมาณแรงงานที่จบใหม่จ าแนกตามระดับ

การศึกษา 
 

 
ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูล 

  
 ดังนั้น เพื่อให้สามารถพัฒนาบัณฑิตด้านนิติศาสตร์ที่มีคุณสมบัติด้านความรู้พร้อมคุณธรรม และเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานวิชาชีพซ่ึงมีแนวโน้มการแข่งขันค่อนข้างสูง รวมถึง เป็นการแก้ปัญหาผลการเรียนของ
นักศึกษาที่ผ่านมาซ่ึงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ผู้วิจัยซ่ึงเป็นผู้สอนหรือผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้หลักสูตรนิติศาสตร
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บัณฑิต ในรายวิชา LAW305 ป.พ.พ.ว่าด้วยค้ าประกัน จ านอง จ าน า ซ่ึงเป็นรายวิชาหมวดเฉพาะด้านกลุ่มวิชา
บังคับเฉพาะสาขา ของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ที่เน้นให้นักศึกษาผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ
โดยเฉพาะในกฎหมายเรื่องหนี้และสัญญาที่มีลักษณะเฉพาะ (Specific Contract) ที่เป็นการประกันการช าระ
หนี้ ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา LAW305 เพื่อเป็นประโยชน์ในการน าผลวิจัยไปพัฒนาแนวทางการเรียนการ
สอนให้เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 
2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา LAW305 ป.พ.พ.ว่าด้วยค้ า
ประกัน จ านอง จ าน า ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 

3.  ค้าถามการวิจัย 
 ค าถามการวิจัยได้ก าหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  สามารถแบ่งได้เป็น 4 ข้อดังนี้ 

1.  พื้นฐานความรู้เดิมของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่เรียนวิชาป.พ.พ.ว่าด้วยค้ าประกัน จ านอง จ าน า มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหรือไม่  

2. เจตคติต่อการเรียนของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่เรียนวิชาป.พ.พ.ว่าด้วยค้ าประกัน จ านอง จ าน า มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหรือไม่  

3. พฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่เรียนวิชาป.พ.พ.ว่าด้วยค้ าประกัน จ านอง จ าน า 
มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหรือไม่ 

4. การปรับตัวของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่เรียนวิชาป.พ.พ.ว่าด้วยค้ าประกัน จ านอง จ าน า มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหรือไม่ 

 

4.   สมมติฐานการวิจัย 
1.  พื้นฐานความรู้เดิมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
2. เจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิชา LAW305 ป.พ.พ.ว่าด้วยค้ าประกัน จ านอง จ าน า มีความสัมพันธ์

ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
3. พฤติกรรมการเรียนที่ดีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
4. การปรับตัวที่ดีมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
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5. ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากร  ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี 

ปกติ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา LAW305 ป.พ.พ. ว่าด้วยค้ าประกัน จ านอง จ าน า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 
จ านวนทั้งสิ้น 136 คน 

2. ขอบเขตของตัวแปรที่ใช้ในการศกึษา  
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย 
 2.1  ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาป.พ.พ. ว่าด้วยค้ าประกัน จ านอง จ าน า ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ซ่ึงแบ่งเป็น  4  ด้าน  คือ 
ด้านที่  1 ปัจจัยด้านความรู้พื้นฐานเดิม 
ด้านที่ 2 ปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียนในรายวิชาป.พ.พ.ว่าด้วยค้ าประกัน จ านอง จ าน า   
ด้านที่ 3 ปัจจัยด้านพฤติกรรมในการเรียนในรายวิชาป.พ.พ.ว่าด้วยค้ าประกัน จ านอง จ าน า 
ด้านที่ 4 ปัจจัยด้านการปรบัตัวของนักศึกษา 

 2.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา ป.พ.พ.ว่าด้วยค้ าประกัน จ านอง จ าน า ของนักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 
 

6. ผลการศึกษา 
ส่วนท่ี 1  ลักษณะขอ้มูลทั่วไปของนักศึกษาที่ใช้ในการศึกษา 

 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาที่ใช้ในการศึกษา นักศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมีทั้งส้ิน 136 คน 
โดยเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 2 และมีอายุระหว่าง 17 – 20 ปี  

ส่วนที่ 2  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา LAW 305 ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค ้าประกัน จ้านอง จ้าน้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา LAW305 ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ว่าด้วยค้ าประกัน จ านอง จ าน า ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม พบว่าปัจจัยด้านพ้ืนฐานความรู้เดิมของ

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

พื้นฐานความรู้เดิม 

 

 

ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

เจตคติต่อวิชาLAW305 ป.พ.พ.ว่าด้วยค้้า
ประกัน จ้านอง จ้าน้า 

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 

การปรับตัวของนักศึกษา 
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นักศึกษา ด้านเจตคติต่อการเรียนของนักศึกษา และด้านพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ทั้งสามปัจจัยมี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเป็นความสัมพันธ์เชิงบวก ในขณะที่การปรับตัวของนักศึกษาไม่มี
ความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาครั้งนี้มีประเด็นที่น่าจะน ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. จากผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า ผลการเรียนที่ผ่านมาของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในวิชา LAW305 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค้ าประกัน จ านอง จ าน า  โดยมี
ความสัมพันธ์กันถึงร้อยละ 63.30 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของเมธี ธรรมวัฒนา (2544:บทคัดย่อ) ที่พบว่าพื้น
ความรู้เดิมของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการถ่ายโยงการเรียนรู้ มี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ของบุคคล เพราะว่าผู้เรียนสามารถน าความรู้เดิมมาสัมพันธ์กับความรู้ใหม่ได้ ซ่ึงจะช่วยให้
การเรียนรู้บทเรียนใหม่ได้รวดเร็วขึ้น โดยการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Transfer of Learning) หมายถึง การน าผลการ
เรียนรู้จากสถานการณ์หนึ่งไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับอีกสถานการณ์หนึ่ง เช่น การน าผลการเรียนรู้ที่ง่ายขึ้น เป็น
ต้น มาลี จุฑา (2542: 142) ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับรายวิชาที่มีเนื้อหาเช่ือมโยงกัน รวมถึงการจัดล าดับ
รายวิชาก่อน-หลัง แก่นักศึกษาในคณะนิติศาสตร์ ในแต่ละภาคการเรียนถือเป็นประเด็นส าคัญที่ต้องพิจารณา ซ่ึง
จากข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่ได้รับการทดสอบพื้นฐานความรู้เดิมได้ผ่านการศึกษา
ในรายวิชา ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน (LAW103) และ ป.พ.พ.ว่าด้วยนิดิกรรมและ
สัญญา (LAW201) ป.พ.พ.ว่าด้วยหนี้  (LAW202) (และ ป.พ.พ. ว่าด้วยละเมิด  จัดการงานนอกส่ัง  ลาภไม่ควรได้ 
LAW203)  
 2. จากผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยด้านเจตคติการเรียนการสอนใน
ภาพรวมเห็นว่าปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียนการสอนเป็นปัจจัยที่ดี มีความเหมาะสม ในระดับปานกลาง  และเมื่อ
พิจารณารายข้อแล้วพบว่าประเด็นค าถามที่นักศึกษาให้คะแนนความส าคัญมากที่สุด คือ ความเห็นว่าวิชาดังกล่าว
มีความส าคัญต่อการเรียนทางด้านนิติศาสตร์ รวมทั้ง เห็นว่าเป็นวิชาที่เกิดความท้าทายและพัฒนาความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ซ่ึงสอดคล้องกับรูปแบบการสอนของผู้สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายร่วมกันซึ่งต่อยอดให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา
ได้อย่างดี จากรูปแบบการสอนวิชา LAW305 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ าประกัน จ านอง จ าน า ที่
ผ่านมาจะอยู่ในลักษณะ “แบบอภิปรายกลุ่ม (Debate Learning)” ซ่ึงคือการสอนโดยเน้นการอภิปรายระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียนเป็นหลัก โดยใช้วิธีการมอบหมายงานให้ไปศึกษาล่วงหน้า เช่น เลขค าพิพากษา เพื่อใช้ในการ
อภิปรายในชั้นเรียนครั้งถัดไป  โดยให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
และทั่วถึงมากที่สุด ทั้งนี้ ข้อดีของการสอนในรูปแบบดังกล่าว คือ การพัฒนาผู้เรียนในด้านการฝึกให้คิด ให้แสดง
ความคิดเห็น ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และยอมรับความเห็นซ่ึงกันและกัน รวมทั้ง ท าให้
ผู้เรียนสามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง ซ่ึงท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
 3.  จากผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเจตคติต่อการเรียนการสอนของนักศึกษากับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงพบว่ามีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ร้อยละ 23  ซ่ึงสอดคล้องกับผล
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การศึกษาของธัญกร ค าแวง (2552) และอดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ ที่พบว่าเจตคติมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ซ่ึงเจตคติหมายถึงความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง บุคคลหรือสถานการณ์ต่างๆ อันเป็นผล
เนื่องจากการเรียนรู้ประสบการณ์ แล้วส่งผลให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่อส่ิงนั้น ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง อาจ
เป็นไปในทิศทางสนับสนุนหรือคัดค้านพอใจหรือไม่พอใจ พนิดา  จันทรา (2543: 15) ดังนั้นในการเรียนการสอน
หากอาจารย์ผู้สอนสามารถสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนให้กับผู้เรียนได้ ก็จะท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 4.  จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านพฤติกรรมของนักศึกษาต่อการเรียนกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบว่ามีความสัมพันธ์กัน ร้อยละ 36.70 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของเมธี ธรรม
วัฒนา (2544:บทคัดย่อ) ที่พบว่าพฤติกรรมในการเรียนของนักศึกษามีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับการศึกษาของลินเกร็น (Lingren, 1969, อ้างถึงใน ชลิศา รัตรสาร, 2549) ส ารวจพบว่า 
นักศึกษาที่ผลการเรียนดี มาจากนิสัยในการเรียนดี มีความสนใจในการเรียนเป็นส่วนใหญ่ และมาจากเชาวน์
ปัญญาเป็นส่วนน้อย ดังนั้นหากนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนที่ดีก็จะส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษา
ด้วยเช่นกัน 
 5.  จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการปรับตัวของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างวิชา 
LAW305 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยค้ าประกัน จ านอง จ าน า กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบว่า 
ปัจจัยทั้งสองไม่มีความสัมพันธ์กัน ทั้งในภาพรวมและรายข้อ ซ่ึงสามารถสะท้อนให้เห็นว่าการปรับตัวอาจจะถือ
เป็นภาวะในระยะเวลาขณะหนึ่งขณะใด เช่น เมื่อเริ่มเรียนวิชาดังกล่าว ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นภาวะที่เกิดขึ้นชั่วคราวและ
มักจะค่อยๆ ปรับเข้าสู่พฤติกรรมการเรียนตามปกติได้ในที่สุด จึงท าให้ไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่วัดผลในช่วงกลางและปลายภาคการศึกษา 
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ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เร่ือง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  

และความเช่ือม่ันในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
THE EFFECTS OF ORGANIZING ACTIVE LEARNING IN 

MATHEMATICAL PROCESS SKILLS ON MATHEMATICAL PROBLEM 
SOLVING ABILITY, CRITICAL THINKING ABILITY AND  

SELF-CONFIDENCE OF MATHAYOMSUKSA III STUDENTS 
 

เชิดศักดิ์   ภักดีวิโรจน์  

นักศึกษาปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
E-mail: cherd_fanthom@hotmail.com 

สมชาย  ชูชาติ 

รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
E-mail: somchai.ch@swu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความเชื่อม่ันในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเที ยบความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ หลังการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์กับเกณฑ์ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  ของ
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบ
กลุ่ม (Cluster Random Sampling) จ านวน 1 ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งหมด 45 คน ใช้เวลาในการทดลอง 19 คาบ 
แบบแผนการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบ One – Group Pretest – Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแบบสอบถามวัดความ
เชื่อมั่นในตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ t – test for Dependent Samples และค่าสถิติ t – test one group 

 ผลการวิจัยพบว่า  

mailto:cherd_fanthom@hotmail.com
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1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 16.78 คิดเป็นร้อยละ 83.90 ของคะแนนเต็ม 

3. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

4. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 22.64 คิดเป็นร้อยละ 75.47 ของคะแนนเต็ม 

5. ความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
ค าส าคัญ:  การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การคิดย่างมีวิจารณญาณ ความ

ช่ือมั่นในตนเอง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to compare the effects of organizing active learning on 

Mathematical Problem Solving Ability, Critical Thinking Ability and Self-Confidence of Mathayomsuksa III 
Students before and after being organized Active Learning  in Mathematical Process Skills and compare 
Mathematical Problem Solving Ability, Critical Thinking Ability after being organized Active Learning  in 
Mathematical Process Skills with a criterion. 

The Subjects of this study were 45 Mathayomsuksa III students in the second semester of 2012 
academic year from King’s College School. They were selected by using cluster random sampling technique. 
The experiment lasted for 19 periods. The One – Group Pretest – Posttest Design was used for this study. The 
instruments used in research were lesson plans being organized Active Learning in Mathematical Process 
Skills, Mathematical Problem Solving Ability  test, Critical Thinking Ability  test  and Questionnaire for 
evaluated Self - Confidence . The data were analyzed by using t – test for dependent samples and t – test one 
group. 

The findings were as follows: 
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1. Mathematical Problem Solving Ability for Mathayomsuksa III students after attending active 
learning on Mathematical Process Skills was higher than that before attending the learning at the .01 level of 
significance. 

2. Mathematical Problem Solving Ability for Mathayomsuksa III students after attending active 
learning on Mathematical Process Skills was statistically higher than the  65 percent criterion at the .01 level of 
significance. 

3. Critical Thinking Ability for Mathayomsuksa III students after attending active learning on 
Mathematical Process Skills was higher than that before attending the learning at the .01 level of significance. 

4. Critical Thinking Ability for Mahtayomsuksa III students after attending active learning on 
Mathematical Process Skills was statistically higher than the 65 percent criterion at the .01 level of significance. 

5. Self-Confidence for Mathayomsuksa III students after attending active learning on Mathematical 
Process Skills was higher than that before attending the learning at the .01 level of significance. 

 

KEYWORDS: Active Learning, Mathematical problem solving ability, Critical Thinking ability, Self-
Confidence, Mathematical Process Skills 

 

บทน า 
ปัจจุบันพบว่าปัญหาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ คือ ผู้สอนส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการสอนแบบ

บรรยายเพียงอย่างเดียว มุ่งเน้นการสอนเนื้อหา โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนผู้เรียนที่
เรียนรู้ช้าหรือฟังการบรรยายไม่ทันจะเกิดความเบื่อหน่าย ถึงแม้ว่าผู้สอนจะพูดช้า ๆ ผู้เรียนก็จะฟังอย่างเบื่อหน่าย
และใจ การจัดการเรียนรู้ที่สามารถกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นอยากที่จะ
เรียนรู้ ซ่ึงการที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   จะช่วยเอื้อต่อสถานการณ์เหล่านี้
ได้เป็นอย่างดี (Shenker; Goss;& Bernstein. 1996) เพราะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิสัมพันธ์ผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียนกับเพื่อนในช้ันเรียน ผู้สอนเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเป็นผู้สร้างเนื้อหาใหม่ คอยน าทางเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจและใช้ข้อมูลข่าวสารให้เป็นประโยชน์ เป็นการ
จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อโต้แย้ง โดยใช้เหตุผลในการอธิบาย หรือแสดงการแก้ไข
ปัญหา และสามารถเสนอทางเลือกในการปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อน  

การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นรูปแบบหนึ่งของการคิดในระดับสูงที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการและ
เหตุผล มีการศึกษาข้อเท็จจริง ถือว่าเป็นทักษะการคิดที่มีความส าคัญต่อการเรียนรู้และด าเนินชีวิต (Russell. 1991) 
จากการศึกษาของครูดเทสก้ี (วินัย  ด าสุวรรณ.2538 ; อ้างอิงจาก Kruteski. 1995)  พบว่า องค์ประกอบในการเรียนรู้ทาง
คณิตศาสตร์กับกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสัมพันธ์กัน การสอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดมี
แนวทางท าได้ 2 วิธี คือ การสอนโดยตรง และการสอดแทรกการคิด โดยผ่านเนื้อหาวิชาตามหลักสูตรโรงเรียน ซ่ึง
ฟิชเชอร   (สมกิต อุดมอิทธิเสถียร. 2543 ; อ้างอิงจาก Fisher. 1992) ได้จ าแนกเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ที่เอื้อต่อการ
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณออกเป็นเรื่อง ๆ ได้แก่ จ านวน พีชคณิต รูปทรง การวัด การจัดกระท า
ข้อมูล และการแก้ปัญหา ดังนั้นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาจึงเอื้อต่อการพัฒนาการคิ ดอย่างมี
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วิจารณญาณ คุณลักษณะหนึ่งที่มีความส าคัญที่การจัดการศึกษาควรมุ่งพัฒนาเด็ก คือ ความเช่ือมั่นในตนเอง 
เนื่องจากคุณลักษณะนี้เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญยิ่งที่ท าให้คนเราประสบความส าเร็จในการท าส่ิงต่างๆ มีความเป็น
ตัวของตนเอง กล้าคิด กล้าแสดงออก สามารถปรับตัวและเผชิญเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสม ด้วยความรู้สึกที่
มั่นคง ความเช่ือมั่นในตนเองเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการพัฒนาสติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ ในส่วนของ
ความสามารถในการแก้ปัญหาบางครั้งยังขึ้นอยู่กลับความเช่ือมั่นในตนเอง การที่บุคคลจะประสบความส าเร็จทั้ง
ด้านการเรียน การท างาน การใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่า ต้องอาศัยความเช่ือมั่นในตนเอง (วาสนา  เจริญสอน. 
2537: 20)  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อศึกษาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความเช่ือมั่นในตนเอง โดยทดลองกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  

 
กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของ    
เมเยอร์ส และโจนส์ (Meyers; & Jones. 1993: 1-139) ซิลเบอร์แมน (Silberman. 1996) สัญญา ภัทรากร (2552: 7)  
และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของโพลยา (Polya. 1980 : 225) ศุภกิจ ประชุมกาเยาะมาต 
(2552: 78-93) และความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเอนนิส และมิลล์แมน (Ennis & Millman. 
1985) ลดารัตน์ สงวรรณา (2553: 9) และความเช่ือมั่นในตนเองของเอนก  สีขาว (2543: 103-104) และจันทจิรา  
เสถียร (2551: 159-160) ท าให้ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่มีต่อ

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่มีต่อ

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
3. เพื่อเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่มีต่อความ

เชื่อมั่นในตนเอง 

 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 

การจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก 
- ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

- ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

- ความเชื่อมั่นในตนเอง 
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สมมติฐานในการวิจัย 

1. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนเรียน ใช้สถิติทดสอบ t – test for Dependent Samples 

2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65ใช้สถิติทดสอบ  t – test one group 

3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  มีความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนเรียน ใช้สถิติทดสอบ t – test for Dependent Samples 

4. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์  มีความสามารถใน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65ใช้สถิติทดสอบ  t – test one group 

5. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความเช่ือมั่นใน
ตนเองสูงกว่าก่อนเรียน ใช้สถิติทดสอบ t – test for Dependent Samples 

 
วิธีการด าเนินวิจัย 

การสร้างและหาคุณภาพของเครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง

กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รายคาบทั้งส้ิน 15 และให้ผู้เช่ียวชาญด้านการ
สอนคณิตศาสตร์ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความชัดเจน และความถูกต้องของ
จุดประสงค์การเรียนรู้ สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรม ส่ือการเรียนรู้ และความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์
การเรียนรู้กับการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ แบบอัตนัย จ านวน 5 ข้อ ใช้เวลา  50  
นาที รวมคะแนนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 20 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (Rubric 
Assessment) ซ่ึงผู้วิจัยปรับปรุงมาจากเกณฑ์การตรวจให้คะแนนของปรีชา   เนาว์เย็นผล (2544: 311) และแบบ
ประเมินการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555: 96 - 132) 
แล้วเสนอให้ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์และการวัดผลการศึกษา  จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความ
สอดคล้องโดยมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 ค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.47 – 0.60 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.40 – 0.70 
และหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ แบบอัตนัย โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบัค ได้ค่าความเช่ือมั่น
ของแบบทดสอบเท่ากับ 0.83 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบปรนัย จ านวน 30 ข้อ การให้คะแนน     
แต่ละข้อจะมีค าตอบที่ถูกต้องเพียง 1 ข้อ ถ้าตอบถูกให้ 1 คะแนน และตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน แล้วเสนอ
ให้ผู้เช่ียวชาญด้านการสอนคณิตศาสตร์และการวัดผลการศึกษา จ านวน 3 ท่านโดยมีค่าสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 – 
1.00      ค่าความยากตั้งแต่ 0.36 – 0.79  ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่  0.29 – 0.71 และหาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดย
ใช้สูตร    KR-20 ของ Kuder-Richardson ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.71 

4. แบบสอบถามวัดความเช่ือมั่นในตนเอง แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ                    
น าแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่านได้ตรวจสอบพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาษาว่าถูกต้อง
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เหมาะสม จ านวน 3 คน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 – 1.00 มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 2.37 – 5.76 และหา
ค่าความเชื่อม่ันโดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค มีความค่าเชื่อมั่นเท่ากับ 0.76 

การด าเนินการวิจัย 
1. ขอความร่วมมือจากโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ าเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม เลือกกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 1 ห้องเรียน ซ่ึงผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการสอนด้วยตนเอง โดย
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

2. ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามวัดความเช่ือมั่นในตนเอง  แบบทดสอบความสามารถในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  ตรวจและบันทึกเป็น
คะแนนก่อนเรียน 

3. ด าเนินการทดลองโดยการจดัการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ จ านวน 15 
คาบ กับกลุ่มตัวอย่าง 

4. เมื่อด าเนนิการทดลองเรียบร้อย ให้กลุ่มตัวอย่างท าแบบสอบถามวัดความเชื่อมั่นในตนเอง 
แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และแบบทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ตรวจและบันทึกเปน็คะแนนหลงัเรียน 

5. น าคะแนนที่ไดบ้ันทึกไว้จากการท าแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และ
แบบสอบถามวัดความเชื่อมั่นในตนเอง มาท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานต่อไป 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 

2. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าร้อยละ 65 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
มีคะแนนเฉลี่ย 16.78 คิดเป็นร้อยละ 83.90 ของคะแนนเต็ม 

3. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกเรื่องทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 

4. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 22.64 คิดเป็นร้อยละ 75.47 ของคะแนนเต็ม 

5. ความเช่ือมั่นในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง 
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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อภิปรายผล 
1.  ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ และสูงกว่า
เกณฑ์ร้อยละ 65 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

1.1 การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ผู้เรียนจะมีโอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยน
ความคิด หรือมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในชั้นเรียน และครูผู้สอน เป็นการสร้างบรรยากาศที่ดี เป็นมิตรในการเรียนรู้ 
ท าให้ผู้เรียนไม่เกิดความรู้สึกเครียด หรือความรู้สึกกดดันในการเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของชัยศักดิ์  ลีลา
จรัสกุล (2543) ที่กล่าวว่าการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกการช่วยเหลือเกื้อกูล การอยู่
ร่วมกันอย่างเป็นสุข และช่วยให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนต่อครู นอกจากนั้นผู้วิจัยใช้กิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุกที่หลากหลาย และเว้นระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกการใช้
ค าถาม และการตอบสนองย้อนกลับสู่ผู้เรียนแบบทันทีทันใด เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรืนร้นต่อการเรียน 
และไม่รู้สึกเบื่อหน่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของจอห์นสัน และคนอื่น ๆ (Johnson; et al. 1991) ที่ด าเนินการสอน
โดยการสอน 10-15 นาที ตามด้วยกิจกรรมอื่น 3-4 นาที เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและเป็นการให้โอกาสผู้สอนมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ซ่ึงเป็นประโยชน์เมื่อถึงขั้นตอนการสร้างองค์ความรู้ และขั้นสรุป 

1.2 การน าเสนอสถานการณ์ปัญหาให้กับผู้เรียนนั้น ผู้วิจัยจะก าหนดให้เป็นสถานการณ์ที่มีโอกาส
เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริง หรือเป็นสถานการณ์ที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน เพื่อเร้าผู้เรียนเกิดความสนใจในการตอบ
ค าถามและแก้ปัญหา ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของบารูดี้ (Baroody. 1993) ที่กล่าวว่า ปัญหาเป็นส่ือในการเรียนรู้ ที่
แนวคิดใหม่เชื่อมโยงกับแนวคิดการพัฒนาทักษะและสร้างความรู้ทางคณิตศาสตร์ นั่นคือ ใช้ปัญหาในการศึกษา
เนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์ โดยการแสดงความสัมพันธ์ของเนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์กับโลกที่เป็นจริงใช้
ปัญหาในการแนะน าและท าความเข้าใจเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ และสอดคล้องกับกรมวิชาการ (2544ก) ที่ระบุไว้
ว่าผู้สอนอาจจัดกิจกรรม หรือสถานการณ์สอดแทรกในการเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นการน าความรู้
เนื้อหา สาระ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ หรือน าความรู้และกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์มาแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ผู้สอนก าหนดขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความเช่ือมโยงของคณิตศาสตรับ
ศาสตร์อื่น ๆ หรือเห็นการน าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับชีวิตประจ าวัน 

1.3 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยใช้ขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา (Polya. 1957 ) 
โดยการก าหนดแบบแผนการเขียนแสดงวิธีการแก้ปัญหาตามขั้นตอนทั้ง 4 ขั้น ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ซ่ึงเป็น
การจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิด ตรวจสอบ
ความคิดระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ ข้างต้นนี้จะถูกสอดแทรกในทุกขั้นตอน
กระบวนการแก้ปัญหา ท าให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดในการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของวิลเลียม (William. 2003) ซ่ึงศึกษาการแก้ปัญหา
โดยการเขียนตามขั้นตอนกระบวนการการแก้ปัญหาว่าสามารถช่วยส่งเสริมการแก้ปัญหาได้ นอกจากนั้นผู้วิจัยยัง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนด าเนินการแก้ปัญหาตามขั้นตอน และให้ผู้เรียนเขียนร่องรอยการแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอนให้
มากขึ้น อย่างต่อเนื่องทั้ง 15 คาบเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ (2539) ที่พบว่าเมื่อผู้เรียน
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มีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์มากขึ้น ผู้เรียนจะใช้เวลามากขึ้นในการท าความเข้าใจปัญหา 
วิเคราะห์ปัญหา และอภิปรายกลุ่มก่อนลงมือแก้ปัญหา ส่งผลให้สามารถการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

2. ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ และสูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 65 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีจุดประสงค์
การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้ยุทธวิธี
การแก้ปัญหาที่หลากหลายซ่ึงปัญหาที่ถูกก าหนดนั้นจะเป็นปัญหาในโลกที่เป็นจริง เกี่ยวพันกับผู้เรียน ซ่ึงในการ
แก้ปัญหาผู้เรียนต้องคิดวิเคราะห์ พิจารณาข้อมูลที่สถานการณ์ปัญหาก าหนด และเลือกยุทธวิธีที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา จึงเป็นการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปพร้อมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของทิศนา  แขมมณี 
(2545) ที่กล่าวว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้จากกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
ซ่ึงครูจ าเป็นต้องหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการคิดให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ใช้
ในการฝึกทักษะควรท้าทายความสนใจ และเกี่ยวพันกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียนด้วย และจากการจัดการเรียนรู้
เชิงรุกที่ครูผู้สอนแสดงบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ หรือเป็นผู้ให้ค าปรึกษามากกว่าเป็นผู้ให้
ความรู้ท าให้ผู้เรียนสามารถคิดหาค าตอบอย่างเป็นล าดับขั้นตอนจากค าถาม หรือการอภิปรายระหว่างกันด้วย
ตนเองได้ ซ่ึงสอดคล้องกับคิลเลียน (ภัทรรัตน์  แสงเดือน. 2553; อ้างอิงจาก Killian. 1993) ที่กล่าวว่า การส่งเสริม
การสอนที่จะท าให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้นั้น ผู้สอนควรจะสอนให้ผู้เรียนรู้จักการ
ตัดสินใจด้วยตนเอง ครูไม่ควรท าตัวเป็นผู้ให้ค าตอบ แก่ผู้เรียนและพยายามใช้ค าถามปลายเปิด และรู้จักใช้ค าถาม
เพื่อกระตุ้นความคิดของผู้เรียน ซ่ึงสิ่งเหล่านี้เป็นแนวทางหนึ่งของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

3. ความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง ทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียน หลังได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู ้
ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเป็นการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือหลายวิธีการ
ทั้งกระบวนการที่เป็นกิจกรรมกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย หรือการท ากิจกรรมเป็นคู่ ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น
กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคละความสามารถทั้งเก่ง กลาง และอ่อน ท าให้เมื่อปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
จะคละความสามารถกันด้วย ดังนั้น ผู้เรียนที่เป็นเด็กอ่อนจะได้รับการแนะน าช่วยเหลือจากผู้เรียนที่เป็นเด็กเก่ง 
ช่วยให้ผู้เรียนที่เป็นเด็กอ่อนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากกว่าที่ครูจะเป็นผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว เมื่อผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาจนกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายในกลุ่มย่อย จึงท าให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเองสูงขึ้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของเอนก สีขาว (2543) ที่อภิปรายไว้ว่าผู้เรียนที่มีระดับผลสัมฤทธ์ิพื้นฐานต่ า เมื่อได้รับการ
อธิบายเนื้อหาจากผู้สอนแล้ว ในกลุ่มย่อยผู้เรียนยังได้รับการช่วยเหลือจากสมาชิกในกลุ่มขณะท าแบบฝึก เป็นผล
ให้ผู้เรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์พ้ืนฐานต่ ามีความเชื่อม่ันในตนเองสูงขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจะมีการท าการวิจัยศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยเลือกเนื้อหาคณิตศาสตร์   อื่น ๆ  เช่น ทฤษฎีบท

พีธาโกรัส พื้นที่ผิวและปริมาตร ฯลฯ หรือเนื้อหาคณิตศาสตร์ในระดับช้ันอื่น ๆ และศึกษาตัวแปรอื่น ๆ  เช่น 
ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง หรือความสุขในการเรียน เป็นต้น 

2. ควรจะมีการท าการวิจัยศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ โดยเฉพาะกับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ ากว่าเกณฑ์ 

3. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก ครูผู้สอนต้องมีความอดทนในการรอฟังค าตอบ หรือความคิดเห็นของนักเรียน 
ให้การเสริมแรงเมื่อนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้อง เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 
และให้ก าลังใจหากนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมไม่ถูกต้อง เพื่อเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนท ากิจกรรมต่อไป 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับระยะเวลาต้องสอดคล้องกัน เพื่อความครบถ้วน สมบูรณ์ ในขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เร่ืองระบบนิเวศที่มีต่อ 
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสในเขตอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี ่
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน          
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ  และ 2) เปรียบเทียบ 
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ 
เรื่องระบบนิเวศ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบากัน จังหวัดกระบี่ ได้มาจากการสุ่ม
แบบกลุ่ม(Cluster random samping) จ านวน 25 คน จากโรงเรียนขยายโอกาสในเขตอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์  แบบวัดทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าที  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนด้านทักษะกระบวนการของนักเรียนทีไ่ด้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั.05 และ  2) คะแนนเจตคติทาง

mailto:yoobio.ju@gmail.com
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mailto:Nuanjid.Cha@stou.ac.th
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วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวทิยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  ที่ระดบั .05  
 
ค าส าคัญ :  โครงงานวทิยาศาสตร์   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   เจตคติทางวิทยาศาสตร์   มัธยมศึกษา 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to 1) compare the science process skills of Ninth graders students 

before and after learning using science project in the topic of ecosystem and 2) compare the scientific attitude of 
Ninth graders students before and after learning using science project in the topic of ecosystem.  

 The sample group of this study was  25 Ninth graders students at Banbakan school Krabi province, in      
Ao Luek distric education expansion school, obtained from Cluster random sampling. The experiment tools of 
this study consisted of the teaching plans by using science project, learning achievement tests, and scientific 
attitude tests. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, and t-test.            

 The results of this study were 1) the score of science process skills by using science project after 
learning was significantly higher than that of before at .05  level and 2) the score of scientific attitude by using 
science project after learning was significantly higher than that of before at .05  level. 

 

KEYWORDS : Science  Project, Science Process  Skills, Scientific Attitude, Ninth graders 
 

บทน า 
 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการเช่ือมโยง
ความรู้  มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ สามารถแก้ปัญหาได้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุก
ขั้นตอน มีการท ากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลายในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นให้
ความส าคัญกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซ่ึงเป็นทักษะส าคัญที่เกิดจากการปฏิบัติและฝึกฝนทางการคิด
อย่างมีขั้นตอนเป็นระบบให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  สามารถค้นหาค าตอบเพื่อใช้ในการแสวงหาความรู้และ
แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ได้ อีกทั้งส่งเสริมเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงถึงเป็นส่ิงส าคัญเป็นส่ิงที่ท าให้ผู้เรียน
ตั้งใจเรียน สนใจเรียน และสามารถแสวงหาความรู้ได้เป็นอย่างดีเพราะเห็นถึงประโยชน์ได้ทราบถึงจุดมุ่งหมาย
โดยแท้จริงและช่วยให้เข้าใจถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์จึงท าให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองได้ แต่ส่ิงที่ผู้วิจัย
ประสบปัญหาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ คือ เมื่อมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนต้องใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น การตั้งสมมติฐาน การทดลอง หรือการตีความหมายข้อมูลและ  ลงข้อสรุปนั้น 
นักเรียนไม่สามารถท ากิจกรรมได้อย่างถูกต้อง หรือเสร็จส้ินตามขั้นตอนกระบวนการ   นั่นหมายถึง นักเรียนขาด
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาหรือแสวงหาค าตอบ  อีกทั้งยังขาดพฤติกรรมที่แสดงออกการ
มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เช่น ความอยากรู้อยากเห็น การเป็นคนที่มีเหตุผล ความเพียรพยายามมานะอดทนและไม่
ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค  
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 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์นั้นมีหลากหลายวิธีที่นักการศึกษาได้ศึกษา  เช่น วิธีจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  (5es)              
การจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry)  การจัดการเรียนรู้แบบค่ายวิทยาศาสตร์ (Science Camp)หรือ
วิธีจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project) วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 
เป็นวิธีของการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการค้นคว้าหาความรู้ เกิดความคิด
สร้างสรรค์ และพัฒนาความสามารถของนักเรียนในการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหา      (ธีระชัย  ปูรณะโชติ, 2531:4) ส่ิงดังกล่าวล้วนแต่ท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนา
ความสามารถในทักษะด้านต่างๆ เหล่านั้นเป็นอย่างดี อีกทั้งนักเรียนได้มีโอกาสเลือกเรื่องที่ตนสนใจจะศึกษาเอง    
ลงมือศึกษาค้นคว้าเองและพบค าตอบของปัญหาดังกล่าวด้วยตนเองเช่นนี้ จะท าให้นักเรียนเกิดความชอบและ
สนใจต่อวิชานั้นๆ ท าให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีทางวิชาวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ การที่นักเรียนลงมือปฏิบัติอย่าง
นักวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเอง ได้เผชิญกับปัญหาต่างๆ และแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยตนเองและค่อยๆ พัฒนาเจตคติ
และค่านิยมทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้น        (พันธ์  ทองชุมนุม,2547) นักเรียนจะได้ฝึกใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้มีความสามารถ ในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของกระบวนการแก้ปัญหาไปใช้ใน
การแก้ปัญหาอ่ืนและเป็นการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา กระตุ้นให้มีความสนใจในวิทยาศาสตร์ มีความ
อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์    มีความช่ืนชมในผลงานของนักวิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2544:3) จากการศึกษา
ทฤษฎีของนักการศึกษานั้นผู้วิจัยเห็นว่าวิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์นี้ สามารถส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์แก่ผู้เรียนได้อย่างดี  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 
  
  
 
 
                แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา  ปีที่ 3 ก่อน

เรียนและหลังเรียนโดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ 

2. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ 
 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 

 

1.ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
 
 

 2.เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
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สมมติฐานการวิจัย 
1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้โครงงาน

วิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์  
เรื่องระบบนิเวศหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
ระบบนิเวศ ที่มีต่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 โรงเรียนขยายโอกาสในเขตอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่   ผู้วิจัยได้น าเสนอวิธีการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 

1.1 ประชากร : นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสในเขตอ าเภออ่าวลึก จังหวัด
กระบี่  ปีการศึกษา 2556 จ านวน 4 โรงเรียน  จ านวนนักเรียน 116  คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง : นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบากัน  จังหวัดกระบี่    ปีการศึกษา 
2556 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 25 คนได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   2.1  แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ วิชาวิทยาศาสตร์ 23101 

ตามขั้นตอนวิธีสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร ์จ านวน 11 แผนการจัดการเรียนรู ้เวลา 21 ช่ัวโมง  ซ่ึงมีขั้นตอนใน
การด าเนินการ ดังนี ้

                   2.1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีการเรียนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ และแนวคิด / หลักการ
เกี่ยวกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 

                   2.1.2 ศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3
พุทธศักราช 2551 คู่มือครู และ แบบเรียนวิทยาศาสตร์ 
                    2.1.3 พัฒนาการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดวิธีสอนแบบโครงงานวทิยาศาสตร์
ตามขั้นตอนของ นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์ และประจวบจิตร  ค าจตัุรัส (2555:22-25) เสนออาจารยผ์ู้เช่ียวชาญด้าน
เนื้อหาและโครงสร้าง เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกจิกรรมพร้อมทัง้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรงุแก้ไข 
                                 2.1.4  วิเคราะห์จดุประสงค์การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน  
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 มารู้จักโครงงานกันเถอะ 
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 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ส ารวจเรื่องที่จะท าโครงงาน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 วิเคราะห์โครงงาน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 ระบเุรือ่งที่จะท าโครงงาน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 ศึกษาเอกสารหรือแหล่งข้อมูลอืน่ๆ เกี่ยวกับเรื่องทีจ่ะท าโครงงาน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 ออกแบบการทดลอง/วางแผนการท าโครงงาน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เขียนเคา้โครงของโครงงาน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 ลงมือท าโครงงาน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 การเขียนรายงานโครงงาน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10 เสนอผลงานและจดัแสดงผลงานโครงงาน 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 อภิปรายผลการเรียนรู้ของโครงงาน 
      2.2 แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1 ฉบับ จ านวน 30 ข้อ แบบอัตนัย โดยมีขั้นตอน 
ดังนี้ 
 2.2.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นผสม 5 ทักษะ 
 2.2.2 สร้างแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จ านวน 30 ข้อ โดยแบ่งทักษะละ 6 ข้อ
โดยรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อที่ 1-6      วัดทักษะการตั้งสมมติฐาน 
ข้อที่ 7-12    วัดทักษะการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
ข้อที่ 13-18  วัดทักษะการก าหนดและควบคุมตัวแปร 
ข้อที่ 19-24  วัดทักษะการทดลอง 
ข้อที่ 25-30  วัดทักษะการตีความหมายและลงข้อสรุป 
และน าให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหาโดยหาดัชนีความสอดคล้องระหว่าง

ข้อสอบกับจุดประสงค์ ลงความเห็นโดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 คะแนน  +1   ส าหรับข้อที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 คะแนน    0   ส าหรับข้อที่ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ 
 คะแนน  -1    ส าหรับข้อที่ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

                    การแปลความหมายจากผู้เช่ียวชาญ ไปหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้ค่าเฉลี่ยมากกว่า 0.6 
แสดงว่าแบบทดสอบมีความตรงตามวัตถุประสงค์ได้จริง 
  2.2.3 น าข้อสอบไปปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
4 ปีการศึกษา 2556โรงเรียนสันติวิทยา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน  
  2.2.4 น าข้อสอบไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
  2.3 สร้างแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ การสร้างแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ได้ยึด
หลักการสร้างแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

2.3.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตร คู่มือประเมินผลหลักสูตร เอกสารและงานวิจัย 
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 ที่เกี่ยวกับหลักการสร้างแบบวัดเจตคติ และตัวอย่างของแบบวัดเจตคติที่สร้างตามวิธีของ  ลิเกิต(Likert ‘ s 
Method) จากหนังสือการวัดด้านจิตพิสัยของล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ (2543: 90-96) โดยมีขั้นตอนการ
สร้างดังนี้ 

1) ก าหนดส่ิงที่ต้องการวัดของเจตคติทางวิทยาศาสตร์ โดยระบุพฤติกรรมทาง 
เจตคติแต่ละประเภท 

2) เมื่อก าหนดส่ิงที่ต้องการวัดแน่นอนแล้วท า การสร้างข้อความในแต่ละด้าน  
ให้ครอบคลุมโดยข้อความที่เขียนมีลักษณะในแง่ความรู้สึก ความเช่ือ หรือความตั้งใจที่จะท า ส่ิงใด ส่ิงหนึ่งไม่ใช่
ข้อเท็จจริง ข้อความที่บรรจุในสเกลประกอบด้วยข้อความที่เป็นบวกและลบคละกันไป  ข้อความส้ันๆ เข้าใจง่าย 
ชัดเจน ไม่ก า กวม มีจ านวนทั้งส้ิน 30 ข้อความ โดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อยตามลักษณะพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีเจต
คติทางวิทยาศาสตร์ 5 พฤติกรรมโดยรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อที่ 1-5      วัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ด้านความอยากรู้อยากเห็น 
ข้อที่ 6-10    วัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ด้านความมีเหตุผล 
ข้อที่ 11-15  วัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ด้านความอดทนและพยายาม 
ข้อที่ 16-20  วัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ด้านความซ่ือสัตย์ 
ข้อที่ 21-25  วัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ด้านความใจกว้างและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
ข้อที่ 26-30  วัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ด้านความเป็นระเบียบและความรอบคอบ 
3) เมื่อได้ข้อความเพียงพอแล้ว บรรจุลงในสเกล โดยให้มีข้อเลือก 5 ข้อเลือก คือ  

เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
4) การก าหนดน ้าหนักในการตอบข้อเลือกต่างๆ แต่ละข้อความก าหนดให้แต่ละ 

ข้อเลือกมีน ้าหนักเป็น 5 , 4 , 3 , 2 , 1 เมื่อชนิดของข้อความเป็นบวก และ 1, 2 , 3 , 4 , 5 เมื่อชนิดของข้อความเป็น
ลบ ตามล าดับ ในแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์นี้ได้ก าหนด ดังนี้ 

ข้อความที่เป็นบวกคือข้อที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 24, 25, 28, 29, 30   
ข้อความที่เป็นลบคือข้อที่   3, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27  
5) ตรวจสอบข้อความที่สร้างขึ้น แล้วน า ไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความ 

บกพร่องในเรื่องการใช้ภาษา ความเข้าใจตรงกัน น า มาแก้ไขปรับปรุง 
             6) น าแบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 30 ข้อ ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 จ านวน 20 คน ซ่ึงได้ผ่านการเรียนตามเนื้อหาที่ใช้ในการทดลองครั้งนีม้าก่อนแล้ว
น า คะแนนจากการทดสอบดงักล่าวไปหาความเที่ยง (Reliability) ชนิดสัมประสิทธิ์แอลฟา (     Cronbach 
Coefficient ) ซ่ึงการวัดความเที่ยงที่ได้โดยวิธีนี้เป็นการวัดความสอดคล้องภายในของแบบวัดเจตคติต่อ
ส่ิงแวดล้อม (ประคอง กรรณสูต 2542: 45- 47) 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.1 การหาประสิทธิภาพแบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบวัดทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
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3.2.  ทดสอบความมีนัยส าคัญของความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนและหลังการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานวทิยาศาสตร ์

3.4  ค านวณหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 

ผลการศึกษา 
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ก่อน

เรียนและหลงัเรียน โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนเิวศ     
 

  ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดบันัยส าคัญทางสถิติเปรียบเทียบ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ก่อนและหลังเรียน 

  
Mean S.D. ผลต่างของค่าเฉลี่ย t df Sig  

1 tailed 

ก่อนเรียน 15.12 2.05 
4.16 20.235* 

 
24 0.000 

หลังเรียน 19.28 2.23 

*p < .05  df=24 
  

จากตารางที่ 1 พบว่า จากการทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผู้เรียนมีคะแนนก่อนเรียน
เฉลี่ยเท่ากับ 15.12 คะแนน (S.D.=2.05) และมีคะแนนหลังเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 19.28 คะแนน (S.D.=2.23)  เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบทั้งสองครั้ง พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

 
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลัง

เรียน โดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ 
 

ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติเปรียบเทียบเจต
คติ-ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน 

  
Mean S.D. ผลต่างของค่าเฉลี่ย t df Sig  

1 tailed 

ก่อนเรียน 3.65 0.42 
0.77 17.036* 

 
24 0.000 

หลังเรียน 4.42 0.27 

*p < .05  df=24 
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จากตารางที่ 4 พบว่า คะแนนเจตคติทางการเรียนวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนโดยใช้โครงงานวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง-ระบบนิเวศ มีค่าเฉลี่ย 3.65 คะแนน (S.D.=0.42) อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วย และหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 4.42 
คะแนน (S.D.=0.27)  อยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนเจตคติทั้งสองครั้ง 
พบว่าคะแนน เจตคติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

อภิปรายผล 
  การอภิปรายผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยการจัดการ
เรียนการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้วิจัยได้จ าแนกเป็นรายด้านดังนี้ 

1. ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการ เรียนรู้แบบ
โครงงานวิทยาศาสตร์มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนการที่ได้ผลเช่นนี้เนื่องจาก
การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์ส่งเสริมกระบวนการการแสวงหาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เริ่มตั้งแต่การก าหนดปัญหาหรือการเลือกหัวข้อที่สนใจ การวางแผน การทดลอง การรวบรวมข้อมูล
และการสรุปผลการศึกษาค้นคว้า เน้นการคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็นด้วยตนเอง  นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์     ( ธีระชัย ปูรณโชติ 2538:1)   อีกทั้งพฤติกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติและฝึกฝน
ความคิดอย่างมีระบบหากได้รับการฝึกฝนอยู่เสมอก็จะเกิดทักษะที่เพิ่มขึ้น  (ภพ เลาหไพบูลย์ 2542:14) นักเรียน
จะได้รับความรู้ซ่ึงเป็นผลมาจากการศึกษาค้นคว้าความรู้ดังกล่าวทั้งจากการศึกษาเอกสารต่างๆ เพื่อมาประกอบ
ความรู้นั้น รวมทั้งความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนั้น   ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์นักเรียนจะได้มี
โอกาสใช้ทักษะต่างๆอย่างเต็มที่จากการท าโครงงานในครั้งนั้น  เช่น ทักษะการสังเกต การตั้งสมมติฐาน การ
ออกแบบ การทดลองและควบคุมตัวแปร การวัด การรวบรวมข้อมูล การจัดกระท าข้อมูลและการแปรความหมาย
ข้อมูล การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการทดลอง การส่ือความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยการเขียนรายงานโครงงาน เป็น
ต้น ส่ิงดังกล่าวล้วนแต่ท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในทักษะด้านต่างๆ เหล่านั้นเป็นอย่างดี (พันธ์ 
ทองชุมนุม 2547:272-273)  

 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ เครือดาว  ข าหินตั้ง (2552) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบ ทักษะ-
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตและส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ทักษะกระบวนการทางวิยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ (ร้อยละ 70 
ของคะแนนต็ม)  สอดคล้องกับ ไพฑูรย์  ชัยประโคน (2542) ได้ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 โดยใช้กิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เนื้อหาสารเคมีที่ใช้ใส่อาหาร นักเรียนโรงเรียนบ้านสระขาม จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า  มี
ผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะ-กระบวนการวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.32  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือร้อย
ละ 70 และมีผู้ผ่านเกณฑ์รอบรู้เฉลี่ยร้อยละ 71.43 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70 นอกจากนั้น สายพิณ  กอง
กระโทก (2552) ได้ท าการวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าและแรง
ไฟฟ้า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ  70.83   คะแนนทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์หลังเรียน  เฉลี่ยร้อยละ 71.11 
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 2.  ด้านเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนการ เรียนรู้แบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน   การที่ได้ผลเช่นนี้   เนื่องจากการที่นักเรียนได้มี
โอกาสเลือกเรื่องที่ตนสนใจจะศึกษาเอง ลงมือศึกษาค้นคว้าเองและพบค าตอบของปัญหาดังกล่าวด้วยตนเองเช่นนี ้     
จะท าให้นักเรียนเกิดความชอบและสนใจต่อวิชานั้นๆ ท าให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ 
การที่นักเรียนลงมือปฏิบัติอย่างนักวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเอง ได้เผชิญกับปัญหาต่างๆ และแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วย
ตนเองและค่อยๆพัฒนาเจตคติและค่านิยมทางวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นเจตคติดังกล่าว มีความส าคัญต่อ
นักวิทยาศาสตร์และบุคคลทั่วไปนักเรียนจะได้ฝึกใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้มี
ความสามารถ ในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของกระบวนการแก้ปัญหาไปใช้ในการแก้ปัญหาอื่นและเป็นการพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหา กระตุ้นให้มีความสนใจในวิทยาศาสตร์ มีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ มีความช่ืนชมในผลงานของนักวิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ อกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,2544:3) สอดคล้องกับงานวิจัยเครือดาว  ข า
หินตั้ง (2552) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงาน เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านดุงวิทยา ผล
การศึกษาพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มี
เจตคติทางวิทยาสตร์เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   และสอดคล้องกับ สุรางค์ ตระกูล
ราษฏร์ (2547: 80) ได้ท าการวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ 3 ด้าน คือ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
ระหว่างการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์กับการสอนปกติ พบว่า  นักเรียนที่ได้รับการสอนแบบโครงงาน
วิทยาศาสตร์มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

และสอดคล้องกับ สุพรรณี  พรพุทธิชัย (2551) : อิทธิพลของการสอนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคซิม
เพล็กซ์  ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05                 
    
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1  ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาสามารถน ากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานวิทยาศาสตร์ไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้และท าโครงงานเรื่องอื่น ๆ ต่อไป 
   1.2  ในการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกการคิด วิเคราะห์และการแก้ปัญหา
ทางวิทยาศาสตร์  นักเรียนจะต้องมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นก่อนการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงานวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนควรสอนให้นักเรียนได้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก่อน เพื่อให้นักเรียน
ได้น าทักษะไปใช้ในการท ากิจกรรมโครงงาน 
   1.3  ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาจะต้องดูแลและให้ค าแนะน านักเรียนอย่างใกล้ชิดเพราะ
นักเรียนในระดับประถมศึกษาถือว่าเป็นการเริ่มต้นการจัดท าโครงงาน  
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      1.4. ครูผู้สอนสามารถปรับปรุงกิจกรรมการจัดการเรียนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ให้เข้ากับเนื้อหาที่
จะเรียนและให้เหมาะสมกับชีวิตประจ าวัน 
  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรเปรียบเทียบวิจัยผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เรียนด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์กับการสอน
ด้วยวิธีสอนอื่นๆ 
  2.2  ควรท าการศึกษาวิจัยกับนักเรียนช้ันอื่นๆ โดยปรับปรุงกิจกรรมให้เหมาะสมกับประสบการณ์
และความรู้ความสามารถของนักเรียน 
  2.3  ควรวิจัยลักษณะเดียวกันนี้ โดยเริ่มต้นในช่วงชั้นที่ 1 เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยในการแสวงหา
ความรู้ และวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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               ทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 จากการ

สอนแบบโครงงาน. วิทยานิพนธ์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน    เรื่อง 
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ก่อนและหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์กับ
สถานการณ์ในชีวิตจริง และศึกษาความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์  เรื่อง  การวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น ของนักเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70  ประชากร คือ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนพัฒนา
วิทยา  จังหวัดยะลา ภาคเรียนที่ 1    ปีการศึกษา 2556 ซ่ึงมีจ านวน 293 คน กลุ่มตัวอย่างนักเรียนจ านวน 31 คน  
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเช่ือมโยงทาง
คณิตศาสตร์กับสถานการณ์ในชีวิตจริง เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  และแบบวัดความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าที วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS  ผลการวิจัย  พบว่า  ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน หลังได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์กับ
สถานการณ์ในชีวิตจริง  เรื่อง  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (p<.05) และความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล
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เบื้องต้น ของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ในชีวิต
จริง ของนักเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05(p<.05) 
 
ค าส าคัญ :        การสอนคณิตศาสตร์  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  การเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ กับ

สถานการณ์ในชีวิตจริง 

  
ABSTRACT 
 The objective of this study is to compare students’ learning achievements on the mathematics Topic 
of Basic Data Analysis before and after Connecting on Mathematics with Real Life Situation and to study 
students’ mathematics  connection ability.  The research sample consisted of  31 Mathayom Suksa VI students 
in  an intact classroom obtained by cluster sampling from those studying in the first semester of the 2013 
academic year at Phattana Whittaya School in Yala.  Statistical procedures for data analysis were the mean, 
Standard deviation and t-test  The results of the study are as follow : students’ learning achievements on the 
mathematics Topic of Basic Data Analysis after  Connecting on Mathematics with Real Life Situation was 
significantly higher than that before under using  Connecting on Mathematics with Real Life Situation  at the 
.05 level(p<.05)  and the students’ mathematics  connection ability was significantly higher than 70% at the .05 
level(p<.05). 
 
KEYWORDS :    Mathematics teaching, Basic Data Analysis, mathematics connection with Real   

 
1. บทน า 
 คณิตศาสตร์มีความส าคัญต่อชีวิตของมนุษย์ ช่วยสร้างความเจริญงอกงามของจิตใจ ความรู้สึก และฝึก
ให้ผู้เรียนมีระเบียบแบบแผน ดังที่ ยุพิน พิพิธกุล (2539: 1) ได้กล่าวโดยสรุปว่า คณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่ส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศและการด ารงชีวิตของมนุษย์ เพราะคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคิด 
ความเป็นเหตุเป็นผล และเป็นฐานของวิทยาการหลายสาขา อีกทั้งมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของ
มนุษย์ให้คิดสร้างสรรค์ มีเหตุผล มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน ท าให้
สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือใน
การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 
 การใช้ทักษะกระบวนการต่างๆ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์
และผู้เรียน เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพื่อให้คณิตศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นนามธรรมอยู่ในรูปของรูปธรรม ดังที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กรมวิชาการ, 2551: 79) ว่า ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์เป็นความสามารถที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ  เพื่อให้ได้มาซ่ึงความรู้และ
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ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นและ
ต้องการพัฒนาให้เกิดกับผู้ เรียน ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา  ความสามารถในการให้เหตุผล  
ความสามารถในการส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และน าเสนอ ความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ 
และการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ความสามารถในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ เป็นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่มีความส าคัญ 
ในการช่วยให้คณิตศาสตร์ไม่ถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ลึกลับซับซ้อน ห่างไกลจากการด าเนินชีวิต ความสามารถใน
การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ส่งเสริมให้คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ท้าทาย น่าเรียนรู้ เช่น การเช่ือมโยงกันในตัว
ของคณิตศาสตร์เอง การเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน 
เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีความต่อเนื่องและเป็นล าดับขั้น  เช่น  การเรียนรู้เรื่องการคูณต้องเรียนรู้เรื่ อง
การบวกมาก่อน ดังนั้น การเช่ือมโยงความรู้เดิมจึงส าคัญและจ าเป็น กอปรกับแนวคิดในการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ด้วยการสร้างความรู้ต้องอาศัยประสบการณ์เดิมมาเช่ือมโยงเพื่อสร้างความรู้ใหม่ นอกจากนี้สาระการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรไม่ได้เป็นอิสระจากกัน การเรียนรู้เรื่องต่างๆ จะสัมพันธ์เชื่อมโยงสนับสนุนและส่งเสริมซ่ึง
กันและกัน เช่นการเรียนรู้เรื่องเรขาคณิตต้องใช้ความรู้เรื่องจ านวนและการวัด (ดวงเดือน อ่อนน่วม, 2547: 26-27) 
นอกจากนี้ วิชาคณิตศาสตร์ยังเป็นพื้นฐานของการศึกษาวิชาต่างๆ เช่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ การบริหารธุรกิจ การเงิน และการบัญชี ซ่ึงถ้านักเรียนมีความสามารถในการเช่ือมโยง
ทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับอนุบาลหรือประถมศึกษาก็ท าให้สามารถเรียนคณิตศาสตร์อย่างมีความสุข สามารถน า
คณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในสาขาวิชาอ่ืนๆ และเป็นพื้นฐานในการเรียนวิชาต่างๆ ในระดับสูงต่อไป 
 สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (The National Council of Teachers of Mathematics, NCTM, 
2000: 64) กล่าวถึง  การเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ว่า เป็นทักษะกระบวนการที่นักเรียนควรเรียนรู้  ฝึกฝน และ
พัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวนักเรียน เพราะการที่นักเรียนเห็นการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตร์ จะส่งเสริมให้นักเรียนเห็น
ความสัมพันธ์ของเนื้อหาและความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดทางคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ  ท าให้นักเรียนเข้าใจ
เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ได้ลึกซ้ึงและยาวนานขึ้น ตลอดจนช่วยให้นักเรียนเห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีคุณค่า 
น่าสนใจ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ ท านองเดียวกัน  ปรีชา เนาว์เย็นผล (2554: 13-34) กล่าวว่า 
การน าส่ิงแวดล้อมรอบตัวมาเป็นส่ือการเรียนรู้  ช่วยให้นักเรียนเห็นความเช่ือมโยงของเนื้อหาสาระของ
คณิตศาสตร์กับส่ิงที่มีอยู่ในชีวิตจริง ท าให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว ช่วยลดความเป็นนามธรรมของบทเรียน
และเพิ่มความเป็นรูปธรรมท าให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนได้เห็น
ประโยชน์ และคุณค่าของคณิตศาสตร์  
 การเช่ือมโยงความรู้กับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวันมีความส าคัญมากต่อการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เป็นส่วนกระตุ้นให้นักเรียนใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายและ
แตกต่างจากคนอื่น รวมทั้งการแก้ปัญหาที่แตกต่างจากคนอื่นไดั (กรมวิชาการ, 2551: 79) ผู้วิจัยจึงได้เลือกเนื้อหา
ในวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเช่ือมโยงกับสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจ าวัน  เพื่อให้นักเรียน น าความรู้ทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาและหาค าตอบที่สนใจ  แล้วศึกษาผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องตน้ ของนักเรียนก่อน
และหลังการจัดการเรียนรู้โดยเชือ่มโยงคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้ อมูล
เบื้องต้น  ของนักเรียนเทียบกับเกณฑ์ที่ร้อยละ 70 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.   ประชากร : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 โรงเรียนพัฒนาวิทยา  จังหวัดยะลา  ภาคการศึกษาที่ 
1/2556 จ านวน  9  ห้องเรียน  มีนักเรียนจ านวน 293  คน  ในแต่ละห้องเรียนได้จดันักเรียนแบบคละความสามารถ 
 2.  กลุ่มตัวอย่าง : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 โรงเรียนพัฒนาวิทยา  จังหวัดยะลา ภาคการศึกษาที่ 
1/2556 จ านวน 1  ห้องเรียน  มีนกัเรียนจ านวน  31 คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.   แผนการจัดการเรียนรู้ : สร้างขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะหข์้อมูล
เบื้องตน้ และใช้ทักษะการเชื่อมโยงความรูทางคณิตศาสตร์มาใช้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใหน้ักเรียนก าหนด 
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันเปน็โจทยป์ัญหา และวางแผนเลือกเครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา
กับสถานการณ์ที่สนใจ  มีทั้งหมด 6 แผนการจดัการเรียนรู้  
 2.    แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ารเรียน : เป็นแบบคู่ขนาน แบบอตันัย จ านวน 8 ข้อ 
 3. แบบสงัเกตความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ : เป็นแบบมาตราประเมินค่าระดบั ใช้
ประเมนิความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน โดยประเมนิจาก
การสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนรู้ในแต่ละแผนการเรียนรู้ 

3.3 การทดลองใช้เครื่องมือ 
1. น าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบคู่ขนาน ทั้งสองฉบับไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555  ของโรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดยะลา จ านวน 30 คน  โดย
ทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน เพื่อหาค่าความยากง่าย  อ านาจจ าแนก และทดสอบความเที่ยงของแบบทดสอบ
คู่ขนาน 

2. น ากระดาษค าตอบมาตรวจให้คะแนนและหาค่าความยากง่าย  อ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ  โดยใช้
เทคนิคสูง-สูงต่ า 50%  ได้แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่มีค่าความยากง่าย  ระหว่าง  0.525-0.675   ค่า
อ านาจจ าแนกระหว่าง 0.500 – 800   และค่าความเที่ยงของแบบทดสอบ  0.83  

3. น าแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  โดยเน้นการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์  ให้
ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ ความตรงของเนื้อหาและ ความสอดคล้องกับ จุดประสงค์การเรียนรู้  ได้แบบสังเกตที่มีค่า
ดัชนี (IOC) 1.00 ทุกด้าน 
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 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.  แนะน า ท าความเจ้าใจ และก าหนดข้อตกลงกับนักเรียนเกี่ยวกับวิธีการเรียนก่อนเริ่มกิจกรรม
การเรียนการสอน 
 2.  ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรา้งขึ้น 
 3.  ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้   
 4. ท าการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  ที่ใช้ทักษะการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันของนักเรียนและบันทึกผลการสังเกตด้วยแบบสังเกตที่สร้างขึ้น ระหว่างด าเนินการ
กิจกรรมตามแผนการสอนที่ 1-5 
 5.  เมื่อส้ินสุดกิจกรรมการเรียนการสอนใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน โดยใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ฉบบัคูข่นาน 
 3.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ข้อมูลที่ไดจ้ากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะหท์างสถิติ ด้วยค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที ( t-test dependent samples)  และทดสอบค่าที (one sample t- test)  วิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมทางสถิติ SPSS 
 

4. ผลการวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6 
โรงเรียนพัฒนาวิทยา  จังหวัดยะลา  ภาคการศึกษาที่ 1/2556  หลังจากได้รับการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงความรู้ทาง
คณิตศาสตร์กับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน สูงกว่า ก่อนได้รับการเรียนรู้โดยเชื่อมโยงความรูท้างคณิตศาสตร์กับ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน  ดังตาราง 1 
 

ตาราง 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้น โดยเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับ
 สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 6  ก่อนและหลังการทดลอง 

การทดลอง n X  s t 

ผลสัมฤทธิ์ก่อนการทดลอง 31 11.42 3.62 
13.132** 

ผลสัมฤทธิ์หลังการทดลอง 31 18.00 5.56 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 

 ในขณะที่การสังเกตความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ ด้านความคิดรวบยอด 
ขั้นตอนวิธีทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหา และลักษณะนิสัยทางคณิตศาสตร์ ดังตาราง 2 โดย
คะแนนเฉลี่ยทั้งส่ีด้านปรากฏว่า ด้านความคิดรวบยอด ได้ 2.33  ด้านขั้นตอนวิธีทางคณิตศาสตร์ ได้ 2.40  ด้าน
ความสามารถในการแก้ปัญหาได้ 2.41 และด้านลักษณะนิสัยทางคณิตศาสตร์ได้ 2.47  และเมื่อเทียบกับเกณฑ์ร้อย
ละ 70  หรือเท่ากับ 2.1 คะแนน  พบว่าทั้งสี่ด้าน  สูงกว่า ร้อยละ 70 หรือ 2.1 คะแนน  
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ตาราง 2 ความสามารถในความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์  เรื่อง  การวิเคราะหข์้อมูล
เบื้องตน้   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในแต่ละด้าน 

การเปรียบเทียบ n 0 (70%) X  
1.  ด้านความคิดรวบยอด 31 2.1 2.329 
2.  ด้านขั้นตอนวิธีทางคณิตศาสตร์ 31 2.1 2.403 
3.  ด้านความสามารถแก้ปัญหา 31 2.1 2.413 
4.  ด้านลักษณะนิสัยทางคณิตศาสตร์ 31 2.1 2.465 
 

และผลทดสอบสมมติฐานของการวิเคราะหค์วามสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ ด้าน
ความคิดรวบยอด ขั้นตอนวิธีทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหา และลักษณะนิสัยทางคณิตศาสตร์      
สูงกว่าเกณฑ์ที่ร้อยละ 70  ดังตาราง 3  ผลการวิเคราะหข์้อมูลพบว่า  คะแนนจากการสังเกตความสามารถในการ
เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ ด้านความคิดรวบยอด ด้านขัน้ตอนวิธีทางคณิตศาสตร์ ด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหา และด้านลักษณะนิสัยทางคณิตศาสตร์  สูงกว่าเกณฑ์ คือร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ตารางท่ี  3   ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์  

เรื่อง  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กับเกณฑ์ร้อยละ 70   
การเปรียบเทียบ N 0 (70%) X  s T 

ความสามารถในการเชื่อมโยง 
ความรู้ทางคณิตศาสตร ์

31 8.4 9.610 0.957 7.036 ** 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพัฒนาวิทยา จังหวัดยะลา ภาคการศึกษาที่ 1/2556 ผล
ปรากฏว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลักการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สูงกว่าก่อนได้รับการ
เรียนรู้โดยเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(p<.05) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและ
รายบุคคล (Luecha et al., 2010: 304-316) กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเช่ือมโยง โดยใช้ส่ิงแวดล้อมรอบตัวหรือ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวันมาเป็นสื่อในการเรียนรู้ จึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและออกแบบ
สถานการณ์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ด้วยตนเองแทนครู ท าให้นักเรียนสนุกที่จะเรียนรู้ ท้าทายความสามารถของ
นักเรียนในการน าความคิดรวบยอด  เทคนิควิธีทางคณิตศาสตร์ และการใช้ความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์มา
ใช้ในการแก้ปัญหา ซ่ึงตรงกับรายงานวิจัยของ มาร์ชชิสโต(Marchisotto,1991) ที่พบว่า การเช่ือมโยงความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ เรื่อง ฟีโบนัสซี ปีทาโกรัสกับส่ิงต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวนักศึกษาในชีวิตจริง  ท าให้นักศึกษาได้สัมผัส 
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กับส่ิงที่ มองเห็นได้จับต้องได้ และเป็นรูปธรรม  สร้างความตื่นเต้นในการเรียนรู้ของนักศึกษา  และนักศึกษามี
ความพึงพอใจต่อการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับโลกความเป็นจริง  

ในขณะเดียวกัน จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ที่ได้รับการสอนโดยเน้นทักษะการ
เชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน ทั้ง 4  ด้าน  ได้แก่ ด้านความคิดรวบยอด  ด้าน
ขั้นตอนวิธีทางคณิตศาสตร์ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา และด้านลักษณะนิสัยทางคณิตศาสตร์   ผลปรากฏ
ว่านักเรียนผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 70  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.05) ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก  
นักเรียนมีทักษะในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์มากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ง่าย และ
เข้าใจความคิดรวบยอด(Tetsushi et al., 2011: 50-58) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ คาราเฮอร์ และ เชอลี่แมน 
(Carraher and Schliemann 1985 : 21- 29) ที่ระบุว่า ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์  นอกจากเด็ก ๆ 
จะได้ใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  พวกเขายังได้พัฒนาความเข้าใจแบบรูปทาง
คณิตศาสตร์และประเด็นส าคัญต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ซ่ึงพวกเขาจะใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันของพวกเขาด้วย  จึงเลือกเครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม และมีลักษณะนิสัยทางคณิตศาสตร์ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม และสอดคล้องกับรายงานวิจัยของ  ดวงรัตน์ รัตนสุด 
(2552) ที่พบว่า ผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน หลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นการ
เช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01(p<.05)   ส่วนความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้น
การเช่ือมโยงพบว่า  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยเน้นการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์  เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส พบว่าอยู่ในระดับดี 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นทักษะการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวันนั้น มีบรรยากาศและ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกห้องเรียน  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้
อย่างไม่มีขอบเขต นักเรียนจึงมีผลสัมฤทธ์ิและความสามารถในการเช่ือมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับ
สถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สูงกว่าก่อนได้รับการเรียนรู้โดยเช่ือมโยง
คณิตศาสตร์กับสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน  ซ่ึงอาจต้องใช้เวลามากขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา
ตัวอย่างการเก็บข้อมูลจากต ารา โครงงาน หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ในการสร้างปัญหา (ศิริพันธ์ุ ศิริพันธ์ุ และ ยุ
พาวรรณ ศรีสวัสดิ์, 2554: 104-112) ทางคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย ครูผู้สอนควรมีการวางแผนการจัดกิจกรรมให้
เหมาะสมกับเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการสอนจะช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลก่อนและหลังของการใช้กิจกรรมความฉลาด
ทางอารมณ์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนิสัยสองสมถรรนะของโกลแมนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
อนุบาลจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนนิคมพัฒนา จังหวัดอุดรธานี กลุ่มเป้าหมาย การวิจัยครั้งนี้  
มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดอุดรธานี จ านวน 48 คนโรงเรียน
เทศบาล 1 จ านวน 29 คน และโรงเรียนนิคมพัฒนา จังหวัดอุดรธานี จ านวน16 คน รวมจ านวน 93 คน ในภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2555 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ แบบส ารวจกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์ กิจกรรมความฉลาด
ทางอารมณ์ มี 5 กิจกรรม มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แต่ละกิจกรรมมีค่าเท่ากับ 1 และแบบวัดคณุลักษณะนิสัย
สองสมถรรนะของโกลแมน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81  การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบวัดคุณลักษณะนิสัยสอง
สมถรรนะของโกลแมน และเปรียบเทียบคะแนนคุณลักษณะนิสัยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 
ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดอุดรธานี  โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนนิคมพัฒนา จังหวัดอุดรธานี 
ตามล าดับ ภายในกลุ่มก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้การทดสอบ T-Test แบบ Paired samples test และ
เปรียบเทียบผลต่างของคะแนนคุณลักษณะนิสัยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลจังหวัด
อุดรธานี โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนนิคมพัฒนา จังหวัดอุดรธานี ตามล าดับ ก่อนและหลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่มโดยการทดสอบ F-test One-way ANOVA การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการประมวลผลข้อมูลที่ได้จาก
การส ารวจความคิดเห็นด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบคะแนนคุณลักษณะนิสัยสองสมถรรนะของโกลแมนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ 
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โรงเรียนอนุบาลจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนนิคมพัฒนา จังหวัดอุดรธานี ตามล าดับ 
ตามล าดับ ภายในกลุ่มก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้การทดสอบ T-Test แบบ Paired samples test และ
ทดสอบการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มด้วยการทดสอบ F-test (One-way ANOVA) และก าหนดระดบั
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ :  ความฉลาดทางอารมณ์, คุณลักษณะนิลัยสองสมรรถนะของโกลแมน, สมรรถนะทางด้านสังคม, และ

สมรรถนะทางส่วนบคุคล 
 

ABSTRACT 
 This research were to study and compare the effects before and after using Emotional Intelligence 
Activities in developing Goleman's two characteristic Competences of Grade 6 students from Anubanudonthani 
School, Udon Thani Municipality School 1, and Nikompattana Udon Thani School. The samples of the the 
study were 93 Grade 6 students: 48 students from   Anubanudonthani School, 29 students from Udon Thani 
Municipality School 1, and 16 students from Nikompattana Udon Thani School in the 2nd semester, academic 
year 2012.The instruments of the study were 1) the survey form of Emotional Intelligence Activities 2) 
Emotional Intelligence Activities have 5 Activities.  consistency index  IOC each Activities = 1, and 3) the 
evaluation form of Goleman's two characteristic competences have  Reliability = 0.81.  The data were collected 
through the evaluation form of Goleman's two characteristic competences. The characteristic competence scores 
of the samples were compared within each groups, before and after the experiment, using T-Test (Paired 
samples test).  The differences of the sample groups' characteristic competence scores before and after the 
experiment were compared among three groups, using F-Test One-way ANOVA.Data analysis was conducted 
trough the evaluation of the survey by the SPSS, using means and standard deviation.  The characteristic 
competence scores of each sample group before and after the experiment were compared by T-Test (Paired 
samples test) within groups and by F-Test One-way ANOVA among three groups at 0.05 significant level. 
 

KEYWORD :  Emotional Intelligence, Goleman's two characteristic Competences, Social competences and 
Personal competences 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เป้าหมายที่ส าคัญของการศึกษา คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสังคม ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
ตามที่สังคมปรารถนา แต่ระบบการศึกษาที่ดีจะต้องสร้างให้บุคคลประสบความส าเร็จ ค าว่า ความส าเร็จ  
อันได้แก่ ความส าเร็จในการเรียน (Study Success) ความส าเร็จในการประกอบอาชีพ (Career Success) 
และความส าเร็จในชีวิต (Life Success)  หากจะถามว่าในการด าเนินชีวิตของบุคคลในปัจจุบันต้องการอะไร
มากที่สุดในชีวิต อาจสรุปโดยรวมได้ว่า “ต้องการความส าเร็จ และความสุข” และนิยามของค าว่า ความส าเร็จ
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และความสุข ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และคนที่จะประสบความส าเร็จในชีวิตได้ก็จะต้องเป็น 
คนเก่ง ความเก่งในสมัยก่อนเราจะมุ่งไปที่สติปัญญา (Intelligence)  และดัชนีที่ช้ีวัดระดับสติปัญญาของมนุษย์ 
เราใช้ค าว่า IQ (Intelligence Quotient) เป็นตัวบ่งช้ี ค าว่า IQ นักจิตวิทยาบางท่านใช้ค า เกณฑ์ภาคเชาวน์  
ทางสถาบันการศึกษาต่างๆ จึงมุง่จัดหลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อจะพฒันาสติปัญญาของเด็กเป็นการใหญ ่
จนบางครั้งท าใหเ้กิดความรู้สึกว่า เราสอนเด็กให้สมองโตแต่แขนขาลีบเข้ากับใครไม่ได้ จากประสบการณ์และ
ข้อเทจ็จริงที่ปรากฏเรามักจะพบวา่ คนที่มคีวามสามารถทางสมองดีมีความคิดความอ่านที่ปราดเปรือ่งที่เรียกว่า มี 
IQ สูง เรียนเก่ง จนประสบความส าเร็จในการเรียน (Study Success) สามารถผ่านทดสอบคัดเลือกเข้าท างาน
ในต าแหน่งที่ดีๆ ในองค์กร แต่ไม่มีหลักประกันใดๆว่าคนทีI่Q สูงๆ เหล่านีจ้ะประสบความส าเร็จในอาชีพ (Career 
Success) เสมอไป บางคนล้มเหลวในการท างาน ไม่อาจก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปได้ หรือเรียกว่าตกราง
เ สียก่อน (Derailed )  เนื่องจากเพราะมีปัญหาทางด้านการควบคุมอารมณ์และด้านมนุษยสัมพันธ์
จากสภาพปัญหาที่คน IQ สูง แต่ขาดทางด้านการควบคุมทางด้านอารมณ์หรือ EQ ท าให้ไม่ประสบ
ความส าเร็จในการท างานร่วมกับผู้อื่น เนื่องจากบุคคลอื่นไม่ให้ ความร่วมมือ บางทีน่าเสยีดายที่บคุคล
เหล่านี้ไม่อาจใช้ศักยภาพหรือความเก่งที่มีอยู่ได้ และมักจะพบว่าคนที่ปราดเปรื่องแต่ท าเรื่องที่ไร้เหตุผล เช่น  
โกรธแฟนก็ถึงกับฆ่าหั่นศพ บางคนเรียนเก่งแต่โมโหขอบทุบท าลายส่ิงของ เปน็ต้น สาเหตุหลักๆกเ็พราะว่าบุคคล
เหล่านี้มีปัญหาในเรื่องการควบคุมอารมณ์ จึงอาจเป็นข้อสรุปได้ว่าคนที่มี IQ สูง มีสติปัญญาดีก็ไม่ได้
หมายความว่าประสบความส าเร็จ (วีรวัฒน์   ปันนิตามัย, 2542 : 3)  
 เดิมเคยเชื่อกันว่า ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาหรือไอคิว  คือปัจจัยส าคัญที่ท าให้มนุษย์ประสบ
ความส าเร็จ มีชีวิตที่ดีและมีความสุข ต่อมา นักจิตวิทยาเริ่มตั้งข้อสงสัยต่อความเช่ือความเข้าใจดังกล่าว เพราะไม่
เช่ือว่าความส าเร็จและความสุขในชีวิตของคนๆ หนึ่งจะขึ้นอยู่กับความสามารถทางเชาวน์ปัญญาแต่เพียงอย่างเดียว 
แต่เนื่องจากในระยะนั้นยังไม่มีข้อมูลจากการศึกษาวิจัยที่เพียงพอ  ความคิดนี้จึงถูกละเลยไปอย่างน่า เสียดาย 
จนกระทั่ง ในปีค.ศ.1990 ซาโลเวย์และเมเยอร์ สองนักจิตวิทยาได้น าความคิดนี้มาพูดถึงอีกครั้ง โดยเอ่ยถึง  
ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นครั้งแรกว่า “เป็นรูปแบบหนึ่งของความฉลาดทางสังคมที่ประกอบด้วยความสามารถ
ในการรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเอง และผู้อื่นสามารถแยกความแตกต่างของอารมณ์ที่เกิดขึ้น  และใช้
ข้อมูลนี้ เป็นเครื่อง ช้ีน าในการคิดและกระท า ส่ิงต่ างๆ ”  จากนั้น  แดเนียล โกลแมน นักจิตวิทยาจาก
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด  ก็สานต่อแนวคิดนี้อย่ างจริงจังโดยได้ เขียนเป็นหนังสือ เรื่อง  ความฉลาดทาง
อารมณ์ (Emotional Intelligence)  และได้ให้ความหมายของอีคิวว่า “เป็นความสามารถหลายด้าน ได้แก่  
การเร่งเร้าตัวเองให้ไปสู่เป้าหมาย มีความสามารถควบคุมความขัดแย้งของตนเอง รอคอยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า 
มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น สามารถจัดการกับอารมณ์ไม่สบายต่าง ๆ มีชีวิตอยู่ด้วยความหวัง” (กรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข, 2552)  โดยความสามารถหลายด้านนั้นโกลแมนจึงสรุปเป็นทฤษฎีสองสมรรถนะแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้านได้แก่  สมถรรนะทางสังคม ประกอบด้วย การเอาใจเขามาใส่ใจเรา มนุษยสัมพันธ์ และ  

สมถรรนะส่วนบุคคล ประกอบด้วย  การตระหนักรู้ตนเอง การควบคุมตนเอง การสร้างแรงจูงใจ (Golemam, 
1998) ซ่ึงสามารถครอบคลุมในการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยเด็กไทยได้ ฉะนั้นทฤษฎีสองสมรรถนะของโกลแมน
สามารถพัฒนาคุณลักษณะนิสัย และการพัฒนาคุณลักษณะนิสัย ก็เป็นส่วนส าคัญประการหนึ่งในชีวิตของเด็ก ซ่ึง
จะท าให้เด็กสามารถใช้ชีวิตในสังคม สามารถเอาตัวรอดได้ และใช้ชีวิตได้มีความสุข ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
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ศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของเด็ก น าผลให้เกิดประสิทธิภาพต่อคุณลักษณะนิสัยในตัวนักเรียน เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพลักษณะนิสัยที่ดีของเด็กไทยในอนาคต 
 

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะนิสัยสองสมถรรนะของโกลแมนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ 
โรงเรียนอนุบาลจงัหวัดอดุรธานี โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนนิคมพัฒนาจังหวัดอดุรธานี    
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการใช้กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนิสัย
สองสมถรรนะของโกลแมนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดอดุรธานี โรงเรียนเทศบาล 1 
และโรงเรียนนคิมพัฒนา จงัหวัดอุดรธานี  

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนนิคม
พัฒนา จังหวัดอุดรธานี ที่เข้าร่วมกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์ มีคุณลักษณะนิสัยอย่างไร 
 2. ภายหลังการใช้กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ โรงเรียน
อนุบาลจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนนิคมพัฒนา จังหวัด มีคุณลักษณะนิสัยดีขึ้น 
 
3. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

นายสงบ  เพิ่มพงษ์พิพัฒน์   (2548) การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของของนักเรียนช่วงชั้น  
ที่ 3 โรงเรียนวัดวังไคร้(วชิรานุกูลประชาสรรค์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2  การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อ  1) พัฒนาชุดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนช่วง
ช้ันที่ 3 โรงเรียนวัดวังไคร้(วชิรานุกูลประชาสรรค์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2)  ศึกษาผลของ
การใช้ชุดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนช่วงชั้นที่  3 โรงเรียนวัดวังไคร้  
(วชิรานุกูลประชาสรรค์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยการเปรียบเทียบคะแนนความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช่วงชั้นที่  3 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนวัดวังไคร้  (วชิรานุกูลประชาสรรค์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
จ านวน 15 คน ได้มาโดยการรับสมัครนักเรียนที่มีคะแนนประเมินความฉลาดทางอารมณ์ต่ ากว่าเกณฑ์  
( 140  คะแนน ก าหนดโดยกรมสุขภาพจิต) แล้วสุ่มอย่างง่ายๆ เข้ากลุ่มทดลอง  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยชุด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น  และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์
ของกรมสุขภาพจิตที่มีค่าความเที่ยง  โดยวิธีสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค  เท่ากับ  .85  สถิติที่น ามาใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ การวิจัยพบว่า 1)  ชุดกิจกรรมมีความสอดคล้องที่ .93 
และ 2) หลังการใช้ชุดกิจกรรมนักเรียนมีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
 สุดารัตน์ พรหมกัณฑ ์และคณะ (2550) การเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็ก9-11 ปี โดยใช้กิจกรรม
การเล่น การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาผลของการใช้กิจกรรมการเล่นในการเสริมสร้าง  
ความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กอายุ 9-11 ปี กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กติดเกมที่มีอายุ 9-11 ปี จากโรงเรียนเทศบาลบ้าน
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โน้นทัน จ านวน 26 คน เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินโครงการ คือแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็ก อายุ 6-
11 ปีส าหรับครูของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ด าเนินโครงการ 22 มิ.ย. 2548 - 10 ส.ค. 2548 การ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และเปรียบเทียบค่าคะแนนรวมก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ  ผลการศึกษา
พบว่า เด็กที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 76.29 อายุ 10 ปีร้อยละ 96.15 อายุ 11-20 ปี 
เด็กเพศชายมีคะแนนรวมเพิ่มขึ้นจ านวน 11 คน (ร้อยละ 42.31) เด็กเพศหญิง มีคะแนนรวมเพิ่มขึ้นจ านวน 4 คน 
(ร้อยละ 15.38) เด็กที่ร่วมโครงการมีพัฒนาการด้านความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น 15 คน (ร้อยละ 57.69) เด็กมี
พัฒนาการเพิ่มขึ้นทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านดี เก่ง และสุข ในด้านสุขเรื่องการพอใจในตนเอง ร้อยละ 57.69 ด้านเก่งใน
เรื่องการกล้าแสดงออก ร้อยละ 50 และด้านดีในเรื่องยอมรับถูกผิด ร้อยละ 50 ก่อนเข้าร่วมโครงการมีเด็กที่มี
คะแนนรวมต่ ากว่า 40 คะแนน จ านวน 12 คน(ร้อยละ 46.15) หลังร่วมโครงการมีจ านวนลดลงเหลือ 6 คน (ร้อยละ 
23.07) เด็กมีระดับความพึงพอใจในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่อง  หนูรู้สึกสบายใจเมื่อได้ฝึกกิจกรรมนี้ (ร้อยละ 
92.31) เด็กที่มีความฉลาดทางอารมณ์ไม่เหมาะสมกับวัยเมื่อได้รับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์โดยการใช้
กิจกรรมการเล่นท าให้เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้นทั้งในด้านดี  เก่งและสุข เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านความฉลาดทางอารมณ์ที่เหมาะสมกับวัยควรส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการเล่นแทน  การเล่ นเกม
คอมพิวเตอร์  

วิลาวัณย์ ทิพย์สุวรรณพร (2553) การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเล่นเกม เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม
การเล่นเกม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนีเ้ป็นเด็กปฐมวัยอายรุะหว่าง 3-6 ปี ซ่ึงก าลังศึกษา ช้ันอนุบาล ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ของศนูย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากหมาก อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จ านวน 27 คน  
การทดลองใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัยได้แก่ 
กิจกรรมเกม16เกม และแผนการจัดกิจกรรมการเลน่เกม 16 แผน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แต่ละรายการมี
ค่าเท่ากับ 1 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้สถิติ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้คา่สถิติt-test แบบ Dependent ผลการศึกษาพบว่า 
พฤติกรรมความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการเล่นเกมแล้ว เด็กปฐมวัยมีคะแนนความ
ฉลาดทางด้านอารมณ์สูงขึ้นกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนการจัดกิจกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย การวิจัยครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายทีใ่ช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนอนุบาลจังหวัดอุดรธานี จ านวน 48 คนโรงเรียนเทศบาล 1 จ านวน 29 คน และโรงเรียนนิคมพัฒนา 
จังหวัดอดุรธานี จ านวน16 คน รวมจ านวน 93 คน  
 2. กรอบแนวคิด การวิจัยครั้งนี้มุ่งด าเนนิการใช้กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์เพื่อพัฒนาคุณลกัษณะ
นิสัยสองสมรรถนะของโกลแมนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดอุดรธานี  
โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนนิคมพัฒนา จงัหวัดอดุรธานี มีดังนี้ 
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 3. ตัวแปรทีศ่ึกษาในการวิจัย ประกอบด้วย 
  3.1 ตัวแปรตน้ คือ กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์ 
  3.2 ตัวแปรตาม คือ คุณลักษณะนสัิยสองสมรรถนะของโกลแมนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 
 4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
  4 .1  ผู้ วิจัยด า เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยผู้ วิจัย ชี้แจงกับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปี
ที่ 6โรงเรียนอนบุาลจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรยีนนิคมพัฒนาจังหวัดอุดรธาน ี
  4.2 ผู้วิจัยด าเนินการวัดคุณลักษณะนิสัยโดยใช้แบบวัดคุณลักษณะนิสัย (pretest) กับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลจงัหวัดอดุรธานี โรงเรยีนเทศบาล 1 และโรงเรียนนิคมพัฒนาจังหวัด
อุดรธาน ี
  4.3 ผู้วิจัยด าเนนิการส ารวจและจัดกจิกรรมความฉลาดทางอารมณ์ 
  4 .4  ผู้ วิ จัยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์แบบวัดคุณลักษณะนิสัย (posttest)  กับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลจงัหวัดอดุรธานี โรงเรยีนเทศบาล 1 และโรงเรียนนิคมพัฒนาจังหวัด
อุดรธาน ี
  4.5  ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ความถี่ ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์และสรุปข้อมูล 
  5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  5.1 แบบส ารวจกจิกรรมความฉลาดทางอารมณ์ 5.2 กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์ มี 5 กิจกรรม มี
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แต่ละกิจกรรมมีค่าเท่ากับ 1   และ 5.3 แบบวัดคุณลักษณะนิสัยสองสมรรถนะของ
โกลแมน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81  
  6. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 6.1 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากกลุ่มเป้าหมายโดยการส ารวจความ
คิดเห็นด้วยโปรแกรมส า เร ็จรูป  โดยใช้ค ่า เฉลี ่ย (Mean) และส่วนเบี ่ยง เบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  และการวิเคราะห์แบบวัดคุณลักษณะนิสัยสองสมถรรนะของโกลแมน โดยน าข้อมูลคุณลักษณะนิสัย
สองสมถรรนะของโกลแมนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่ 6 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดอุดรธานี  
โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนนิคมพัฒนา จังหวัดอุดรธานี ตามล าดับ ตามล าดับ ภายในกลุ่มก่อนและ

กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์ 
กิจกรรมที่ 1.บอกหน่อยได้ไหม            
(ความรู้สึกผ่านการวาดภาพ) 
กิจกรรมที่ 2 สถานการณ์น่าเรียนรู้ 
(สถานการณ์) 
กิจกรรมที่ 3 เรื่องของอุ้ม (กรณีศกึษา) 
กิจกรรมที่ 4. รู้แบบนีจ้ะท าอย่างไร  
(สะท้อนอารมณ์) 
กิจกรรมที่ 5. ค าถามเรื่องEQ (ความรู้) 

 

แบบวัดคุณลักษณะนิสัย 
(Posttest) 

 

แบบวัดคุณลักษณะนิสัย 
(Pretest) 

 

ทดสอบก่อน ทดสอบหลัง 
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หลังการทดลอง โดยใช้การทดสอบ t-test แบบ Paired samples test และทดสอบการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มด้วยการทดสอบ F-test (One-way ANOVA) และก าหนดระดับนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 

5. ผลการศึกษา 
 1. ศึกษาผลการใช้กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนิสัยสองสมถรรนะของ
โกลแมนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนเทศบาล 1 และ
โรงเรียนนิคมพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 
 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบอกหนอ่ยได้ไหม (ความรู้สึกผ่านการวาดภาพ) 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถวาดและบอกความรู้สึกผ่านการวาดภาพ เช่น ภาพหยดน้ า บอก
ความรู้สึกถึงการใจเย็น, ภาพคนติดเกาะ บอกความรู้สึกถึงคนทีโ่ดดเดี่ยว,ภาพไฟบอกความรู้สึกถึงความใจร้อน 
เวลามีคนพูดจะโกรธเหมือนไฟ อารมณ์หงุดหงดิ เวลาที่โกรธจัด, ภาพเกม บอกความรู้สึกถึงเป็นคนที่สนุกสนาน  
ร่าเริง, ภาพตุ๊กตาตลกบอกความรู้สึกถึงตลก สนุกสนาน อยู่กับเพื่อนในสังคม, ภาพต้นไม้ บอกความรู้สึกถึงเป็น
คนใจเยน็ และแข็งแกรง่ สามารถให้คนอื่นพึ่งพาได้, ภาพภูเขาไฟ บอกความรู้สึกถึงพร้อมที่จะระเบิดทุกเวลา  
ท าร้ายทุกส่ิงทุกอย่างได้, ภาพดวงจันทร์ บอกความรู้สึกถึงแสงแห่งความดี แสงทองค าท าใหค้นมคีวามสุข, ภาพ
ดอกไม้ บอกความรู้สึกถึงมีความรา่เรงิ สดช่ืน, ภาพหอยทาก บอกความรู้สึกถึงการท างานช้าๆ, ภาพใบไม้ บอก
ความรู้สึกถึงความสงบร่มเย็น, ภาพโลก บอกความรู้สึกถึงความกว้างใหญ่และมคีวามรักโลกเปน็ต้น 
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสถานการณ์น่าเรียนรู้ (สถานการณ)์ 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถอธิบายเกี่ยวลักษณะนิสัยในเชิงบวกที่ท าให้เกิดความฉลาด
ทางอารมณ์ เช่น ลักษณะนิสัยความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าแสดงออก เช่น การพูดหน้าช้ันเรียน การร้องเพลง  
เป็นต้น, ลักษณะนิสัยความพอใจในตนเอง มีความรู้สึกดีกับตนเอง เช่น เรียนไม่เก่งแต่ขยันการบ้านการเรือนดี 
เป็นต้น, ลักษณะนิสัยอดทน รอคอย ในการเลือกซ้ืออาหารโดยการต่อแถว, ลักษณะนิสัยการใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์ เช่น อ่านหนังสือในเวลาพักกลางวัน เป็นต้น, ลักษณะนิสัยการตั้งใจเรียน และฟังอย่างเข้าใจก่อน
ปฏิบตัิงาน,ลักษณะนิสัยแบง่เวลาการท างาน, ลักษณะนิสัยการมีน้ าใจท าให้เป็นที่ยอมรับของผู้อื่น  เช่น แนะน า
การบ้านให้กับเพื่อนมีนักเรียนในห้องเรียน เป็นต้น และสามารถช่วยแนะน าลักษณะนิสัยในเชิงลบ เช่น  
ไม่ตั้งใจเรียน เกเร ชกต่อย หนีเรียน ขโมยส่ิงของ เป็นต้น สามารถปรับลักษณะนิสัยในเชิงบวกได้ 
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมเรื่องของอุม้ (กรณีศึกษา) 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของอุ้ม เช่น ควรแนะน า
หรือตักเตือนเพื่อนที่มีลักษณะนิสัยขโมย ลักษณะนิสัยเกเร ลักษณะนิสัยไม่ตั้งใจเรียน ลักษณะนิสัยไม่พูดจา
สุภาพ ลักษณะนิสัยท าการบ้านไม่สม่ าเสมอ ลักษณะนิสัยไม่หนีเรียน ลักษณะนิสัยไม่สนใจการเรียน ลักษณะ
นิสัยท าร้ายผู้อื่น เปน็ต้น ให้มีลักษณะนิสัยที่ดีมากขึน้หรือบอกคณุครู พ่อแม่ให้ช่วยเหลือในลักษณะนิสัยที่ไม่ดี
ของอุ้ม หรือฝึกโดยการเข้าวัดฟังเทศน์ ฟังธรรมะหรือถ้ามีลักษณะนิสัยที่ไม่ดีอาจจะต้องเข้าสถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กเมื่อนักเรียนกระท าผดิกฎหมาย 
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 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมรูแ้บบนี้จะท าอย่างไร (สะท้อนอารมณ)์ 
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถเปลี่ยนประโยคค าพูดเชิงลบให้เป็นประโยคค าพูดเชิงบวก 
เพื่อผู้พูดแสดงความห่วงใย ให้ก าลังใจ มีความรู้สึกดีกับผู้ฟังมากขึ้นและควรปฏบิัติตนในการพูดเชิงบวก ยกตัวอย่าง 
 ประโยคค าพูดเชิงลบ “ตายแล้ว พิการแบบนี้ก็มาเรียนหนังสือด้วย” สามารถเปลี่ยนค าพูดเชิงลบให้
เป็นประโยคค าพูดเชิงบวก “ถึงเธอจะพิการ แต่เธอก็เป็นคนเก่งนะ”  “ฉันจะเป็นก าลังใจใหเ้ธอเอง”  “สู้ๆนะเพื่อน
ฉันจะดูแลเธอเอง” 
 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมค าถามเรือ่งEQ (ความรู้) 
 จากการส ารวจกิจกรรมกิจกรรมค าถามเรื่องEQ  (ความรู้ )  นักเ รียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
สามารถอ่านเนื้อหาสาระเรื่อง EQ นักเรียนบางคนมีค าถามเกี่ยวกับEQ เช่น EQ คืออะไร, ความฉลาดทางอารมณ์มี
ความสัมพันธ์กันอย่างไรกับการท าหน้าทีข่องสมอง, เราสามารถพัฒนาEQ ของเราได้อย่างไร, ท าไมเราต้องใช้EQ 
ในชีวิตประจ าวัน, EQ สามารถพัฒนาไดห้รอืไม ่หลังจากนั้นผู้วิจัยอธิบายใหน้ักเรียนเข้าใจเนื้อหา EQ (ความรู้) 
 
 2.เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการใช้กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนิสัย
สองสมถรรนะของโกลแมนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดอุดรธานี  
โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนนิคมพัฒนา จงัหวัดอดุรธานี  
 2.1 ผลก่อนการใช้กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์เพื่อพัฒนาคุณลกัษณะนิสัยสองสมถรรนะของโกลแมน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียนนิคมพัฒนา 
จังหวัดอุดรธานี  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2555 มีดังต่อไปนี ้
 โรงเรียนอนุบาลจงัหวัดอดุรธานี 
  1. สมรรถนะทางด้านสังคม 

- ผลรวมด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (X = 3.38) 
- ผลรวมด้านมนษุยสัมพันธ์ อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (X = 3.37) 
สรุป ผลรวมสมรรถนะทางด้านสังคม อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (X = 3.34) 

  2. สมรรถนะทางส่วนบคุคล 
- ผลรวมด้านการตระหนักรู้ อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (X = 3.33) 
- ผลรวมด้านการควบคุมตนเอง  อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (X = 3.65) 
- ผลรวมด้านการสร้างแรงจูงใจอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (X = 3.79) 
สรุป ผลรวมสมรรถนะทางส่วนบุคคล อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (X = 3.63) 
สรุปผลรวมก่อนการใช้กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนิสัย

สองสมรรถนะของโกลแมนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจงัหวัดอดุรธานี อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (X = 3.52) 
 โรงเรียนเทศบาล 1 
  1. สมรรถนะทางด้านสังคม 

- ผลรวมด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (X = 3.87) 
- ผลรวมด้านมนษุยสัมพันธ์ อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (X = 3.96) 
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สรุป ผลรวมสมรรถนะทางด้านสังคม อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (X = 3.93) 
  2. สมรรถนะทางส่วนบคุคล 

- ผลรวมด้านการตระหนักรู้ อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (X = 4.00) 
- ผลรวมด้านการควบคุมตนเอง  อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (X = 4.24) 
- ผลรวมด้านการสร้างแรงจูงใจอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (X = 4.24) 
สรุป ผลรวมสมรรถนะทางส่วนบุคคล อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (X = 4.41) 
สรุปผลรวมก่อนการใช้กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนิสัย

สองสมรรถนะของโกลแมนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (X = 4.06) 
  โรงเรียนนิคมพัฒนา จังหวัดอดุรธานี 
   1. สมรรถนะทางด้านสังคม 

- ผลรวมด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (X = 4.03) 
- ผลรวมด้านมนษุยสัมพันธ์ อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (X = 4.13) 
สรุป ผลรวมสมรรถนะทางด้านสังคม อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (X = 4.09) 

  2. สมรรถนะทางส่วนบคุคล 
- ผลรวมด้านการตระหนักรู้ อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (X = 4.09) 
- ผลรวมด้านการควบคุมตนเอง  อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (X = 4.25) 
- ผลรวมด้านการสร้างแรงจูงใจอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (X = 4.37) 
สรุป ผลรวมสมรรถนะทางส่วนบุคคล อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (X = 4.26) 
สรุปผลรวมก่อนการใช้กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนิสัย

สองสมรรถนะของโกลแมนของนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนา จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (X = 
4.20) 
 2.2ผลหลังการใช้กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนิสัยสองสมถรรนะของ
โกลแมนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 โรงเรียนอนุบาลจงัหวัดอุดรธานี โรงเรียนเทศบาล 1 และโรงเรียน
นิคมพัฒนา จงัหวัดอดุรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 มีดงัตอ่ไปนี ้
 โรงเรียนอนุบาลจงัหวัดอดุรธานี 
  1. สมรรถนะทางด้านสังคม 

- ผลรวมด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (X = 3.94) 
- ผลรวมด้านมนษุยสัมพันธ ์อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (X = 3.95) 
สรุป ผลรวมสมรรถนะทางด้านสังคม อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (X = 3.95) 

  2. สมรรถนะทางส่วนบคุคล 
- ผลรวมด้านการตระหนักรู้ อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (X = 3.91) 
- ผลรวมด้านการควบคุมตนเอง  อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (X = 4.09) 
- ผลรวมด้านการสร้างแรงจูงใจอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (X = 4.29) 
สรุป ผลรวมสมรรถนะทางส่วนบุคคล อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (X = 4.13) 
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สรุปผลรวมหลังการใช้กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนิสัย
สองสมรรถนะของโกลแมนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจงัหวัดอดุรธานี อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (X = 4.05) 
 โรงเรียนเทศบาล 1 
   1. สมรรถนะทางด้านสังคม 

- ผลรวมด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (X = 4.14) 
- ผลรวมด้านมนษุยสัมพันธ์ อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (X = 4.23) 
สรุป ผลรวมสมรรถนะทางด้านสังคม อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (X = 4.20) 

  2. สมรรถนะทางส่วนบคุคล 
- ผลรวมด้านการตระหนักรู้ อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (X = 4.28) 
- ผลรวมด้านการควบคุมตนเอง  อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (X = 4.45) 
- ผลรวมด้านการสร้างแรงจูงใจอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (X = 4.45) 
สรุป ผลรวมสมรรถนะทางส่วนบุคคล อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (X = 4.33) 
สรุปผลรวมหลังการใช้กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนิสัย

สองสมรรถนะของโกลแมนของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (X = 4.28) 
 โรงเรียนนิคมพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 
   1. สมรรถนะทางด้านสังคม 

- ผลรวมด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา อยู่ในระดับเหมาะสมมากทีสุ่ด (X = 4.53) 
- ผลรวมด้านมนษุยสัมพันธ์ อยู่ในระดบัเหมาะสมมากที่สุด (X = 4.56) 
สรุป ผลรวมสมรรถนะทางด้านสังคม อยู่ในระดับเหมาะสมมากทีสุ่ด (X = 4.55) 

  2. สมรรถนะทางส่วนบคุคล 
- ผลรวมด้านการตระหนักรู้ อยู่ในระดบัเหมาะสมมากที่สุด (X = 4.60) 
- ผลรวมด้านการควบคุมตนเอง  อยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (X = 4.48) 
- ผลรวมด้านการสร้างแรงจูงใจอยู่ในระดบัเหมาะสมมากที่สุด (X = 4.55) 
สรุป ผลรวมสมรรถนะทางส่วนบุคคล อยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด (X = 4.53) 

 สรุปผลรวมหลังการใช้กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนิสัยสอง
สมรรถนะของโกลแมนของนักเรยีนโรงเรียนนิคมพัฒนา จังหวัดอดุรธานี  อยู่ในระดบัเหมาะสมมากที่สุด  
(X = 4.54) 
 2.3 เพื่อเปรียบเทียบผลหลังการใช้กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนิสัยสอง
สมถรรนะของโกลแมนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลจังหวัดอุดรธานี โรงเรียน
เทศบาล 1 และโรงเรียนนิคมพัฒนา จังหวัดอุดรธานี  
 การเปรียบเทียบผลหลังการใช้กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนิสัยสอง
สมถรรนะของโกลแมนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนเทศบาล 1 และ
โรงเรียนนิคมพัฒนาจังหวัดอุดรธานี  พบว่า  สมรรถนะทางด้านสังคม ได้แก่ ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจ
เราเป็นรายข้อ คือ 1.1.1 (นักเรยีนเหน็ใจเพื่อนเมื่อเพื่อนอยู่ในเหตุการณ์ทุกข์ใจหรือเดือดร้อน), 1.1.2 (นักเรียนมี
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จิตอาสาในการบริการเพื่อนหรือบุคคลอื่นเช่น ช่วยคุณครูถือส่ิงของ เป็นตน้), 1.1.3 (นักเรียนแบ่งปันความรู้ หรือ
ช่วยแนะน าการบ้านใหเ้พื่อน) และด้านมนุษยสัมพันธ์ เปน็รายขอ้ คือ 1.2.3 (นักเรียนเป็นผูน้ าและผู้ตามที่ดีได้)
1 . 2 .4  (นั ก เ รี ยนท า ง านร่ วมกับ เพื่ อนด้ วย มิตรภาพที่ ดี  เ ป็นกัน เ อง ) ,  1 . 2 . 5  ( นั ก เ รี ยนสามารถ
ประนีประนอมหรือลดความขัดแย้ง เมื่อเพื่อนทะเลาะกันได้ ), 1.2.6 (นักเรียนท างานร่วมกับเพื่อนด้วย
ความเต็มใจเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายได้อย่างส าเร็จและทันเวลา), 1.2.7 (นักเรียนมีน้ าใจเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน 
อาทร ห่วงใยผู้อื่น) และสมรรถนะทางส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้ เป็นรายข้อ คือ 2.1.1 (นักเรียน
มีความพร้อมต่อการท างานอย่างมีสติ เช่น การตั้งใจเรียน การท างานร่วมกับเพื่อน) เป็นต้น, 2.1.2 (นักเรียนบอก
จุดเด่นและจุดบกพร่องของตนเองได้),2.1.3(นักเรียนมีความเช่ือมั่นในตนเองและกล้าที่จะแสดงความคดิเหน็
และความรู้สึกของตน เช่น แสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ เป็นต้น), 2.1.4 (นักเรียนสามารถรับผดิชอบงานหรือ
การบ้านที่ได้รบัมอบหมาย ด้านการควบคุมตนเอง เปน็รายข้อ คือ 2.2.3 (นักเรียนมคีวามซ่ือสัตย์ต่อค าพูด เช่น ไม่
โกหก ไม่พูดเทจ็เป็นตน้), 2.2.5 (นักเรียนแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยสติปัญญาที่รูช้อบ) และด้าน
การสร้างแรงจูงใจ เป็นรายข้อ คือ 2.3.7 (นักเรียนมีปัญหา นักเรียนจะเผชิญปัญหาอย่างไม่ย่อท้อและพยายามแก้ไข
ปัญหาด้วยวิธีการที่ถูกต้อง) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ .05  
 

6. อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย  สมรรถนะทางด้านสังคม ได้แก่ ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา เป็นรายข้อ คือ 1.1.1 นักเรียน
เห็นใจเพื่อนเมื่อเพื่อนอยู่ในเหตุการณ์ทุกข์ใจหรือเดือดร้อน, 1.1.2 นักเรียนมีจิตอาสาในการบริการเพื่อนหรือ
บุคคลอื่นเช่น ช่วยคุณครูถือส่ิงของ เป็นต้น, 1.1.3  นักเรียนแบ่งปันความรู้  หรือช่วยแนะน าการบ้านให้เพื่อน 
สอดคล้องกับโกลแมน (Golemam, 1998) กล่าวถึง การเอาใจเขามาใส่ใจเรา  คือ การตระหนักรู้ถึงความต้องการ 
ความรู้สึกและความห่วงใยของผูอ้ื่น หมายถึง  การเข้าใจผู้อื่นตระหนักรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดและมมุมองของผู้อื่น, 
สนใจผู้อื่นมากขึ้นรวมทั้งความวิตกกังวลของบุคคลอื่นด้วย , มีจิตใจใฝ่บริการ(Service minded), รับรู้
คาดคะเนและตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่นหรือผู้ที่มาติดต่อสัมพันธ์กับเราได้ดี ,  ส่งเสริมผู้อื่น 
ทราบความต้องการและช่วยพัฒนาให้เขามีความรู้ความสามารถให้ถูกทาง, และให้โอกาสบุคคลอื่น สามารถ
มองเห็นความเป็นไปได้จากการมองเหน็ความแตกต่างของคนและไม่ถือเขาถือเรา 
 จากสมรรถนะทางด้านสังคม ได้แก่ ด้านการเอาใจเขามาใส่ใจเรา ท าให้เกิดคุณลักษณะนิสัย  
มีความเห็นใจเพื่อนเมื่อเพื่อนอยู่ในเหตุการณ์ทุกข์ใจหรือเดือดร้อน จิตอาสาในการบริการเพื่อนหรือบคุคลอื่น 
แบ่งปนัความรู้ หรือช่วยแนะน าการบ้านให้เพื่อน ฝึกฝนคุณลักษณะนิสัยอย่างนี้จะท าให้นักเรียนตระหนักรู้ถึง
ความรู้สึกและห่วงใยผู้อื่น สามารถมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น และสามารถแนะน าความรู้ต่างๆให้กับเพื่อนและ
สังคมได้  
 ด้านมนุษยสัมพันธ์ เป็นรายข้อ คือ 1.2.3 นักเรียนเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีได้ 1.2.4 นักเรียนท างาน
ร่วมกับเพื่อนด้วยมิตรภาพที่ดี เป็นกันเอง , 1.2.5 นักเรียนสามารถประนีประนอมหรอืลดความขัดแย้ง เมื่อ
เพื่อนทะเลาะกันได้, 1.2.6 นักเรียนท างานร่วมกับเพื่อนด้วยความเต็มใจเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายได้อย่าง
ส าเร็จและทันเวลา, 1.2.7 นักเรียนมีน้ าใจเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน อาทร ห่วงใยผู้อื่น สอดคล้องกับโกลแมน 
(Golemam, 1998) กล่าวถึง ทักษะทางสังคมด้านมนษุยสัมพันธ์  เป็นความคล่องในการติดต่อกับผูอ้ื่น เพื่อให้เกิด
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การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีโดยสามารถแสวงหาความร่วมมือจากผู้อื่นได้ ประกอบด้วย ความสามารถในการ
โน้มน้าวจูงใจ สามารถแสดงวิธีการโน้มน้าวความคิดเห็นของบุคคลอื่นๆได้อย่างนุ่มนวล แนบเนียน และได้ผล, 
มีการส่ือความดี (Communication Skill) ชัดเจน นุ่มนวล ถูกต้อง น่าเชื่อถือ, มีความเป็นผู้น า สามารถโน้มน้าวจูงใจ
หรือผลักดันกลุ่มได้อย่างดี ถูกทิศทาง, สามารถกระตุ้นเร้าริเริ่มให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี (Managing 
Change) ซ่ึงทางการบริหารเรียกว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลง, สามารถบริหารความขัดแย้งได้ดี  (Conflict 
Management) เจรจาต่อรองแก้ไขหาทางยุติข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม, สร้างสายสัมพันธ์ เสริมสร้าง
ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย, ท างานเป็นทีมร่วมมือกันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย, สร้าง
สมรรถนะของทีมงานใหเ้กิดพลังร่วมมือ 
 สมรรถนะทางด้านสังคม ได้แก่ ด้านมนุษยสัมพันธ ์ ท าใหเ้กิดคณุลักษณะนิสัย เป็นผูน้ าและผู้ตามที่ดี 
ท างานร่วมกับเพื่อนด้วยมิตรภาพที่ดี เป็นกันเอง ประนีประนอมหรือลดความขัดแย้งเมื่อเพื่อนทะเลาะกันได้ 
ท างานร่วมกับเพื่อนด้วยความเตม็ใจเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างส าเร็จและทนัเวลา มีน้ าใจเอื้อเฟื้อ แบ่งปนั 
อาทร ห่วงใยผู้อื่น ฝึกฝนคุณลักษณะนิสัยอย่างนี้จะท าให้นักเรียนมีความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจ โน้มน้าว  
ความคิดเห็นของบุคคลอื่นๆได้อย่างนุ่มนวล มีความเป็นผูน้ า เจรจาต่อรองแก้ไขหาทางยุติขอ้ขัดแย้งได้อย่าง
เหมาะสม สร้างสายสัมพันธ์ เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจกันปฏบิัติภารกิจใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 และสมรรถนะทางส่วนบคุคล ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้ เป็นรายข้อ คือ 2.1.1 นักเรียนมีความพร้อมต่อ
การท างานอย่างมีสติ เช่น การตั้งใจเรียน การท างานร่วมกับเพื่อน เป็นต้น, 2.1.2 นักเรียนบอกจุดเด่นและ
จุดบกพร่องของตนเองได้, 2.1.3 นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าที่จะแสดงความคิดเหน็และความรู้สึก
ของตน เช่น แสดงความคิดในที่สาธารณะ เป็นต้น, 2.1.4 นักเรียนสามารถรับผิดชอบงานหรือการบ้านที่
ได้รับมอบหมาย สอดคล้องกับโกลแมน (Golemam, 1998) กล่าวถึง สมรรถนะทางส่วนบุคคล เป็น
ความสามารถในการบริหารจัดการกับตัวเองได้อย่างดีประกอบด้วย การตระหนักรู้ตนเอง (Self Awareness)  
เป็นการตระหนักรู้ความรู้สึกและความโน้มเอียงของตนเอง หรือเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติ , สามารถหยั่งรู้โดย 
การส ารวจตนเองรู้ถึงความเป็นไปได้ของตนเองต่อการตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่างๆรอบตัว, และความพร้อมของ
ตนเอง ประกอบด้วย เป็นผู้รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง รู้ถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดความรู้สึกนั้นๆ  และคาดคะเนผล
ที่จะเกิดตามมาได้,สามารถประเมนิตนเองได้ตามความเป็นจริง รู้จดุเด่น และจุดด้อยของตนเอง มคีวามมั่นใจใน
ตนเอง เชื่อมั่นในความสามารถและความมีคุณค่าของตน, สามารถจัดการความรู้สึกภายในตนเองได้ โดยให้อยู่ใน
สภาวะที่พอเหมาะพอด ี
 สมรรถนะทางส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านการตระหนักรู้ ท าให้เกิดคุณลักษณะนิสัยมีความพร้อมต่อ 
การท างานอย่างมีสติ เช่น การตั้งใจเรียน การท างานร่วมกับเพื่อน บอกจุดเด่นและจุดบกพร่องของตนเอง มีความ
เช่ือมั่นในตนเองและกล้าที่จะแสดงความคิดความเห็นและความรู้สึกของตน เช่น แสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ 
เป็นตน้ สามารถรับผิดชอบงานหรือการบ้านที่ได้รับมอบหมาย ฝึกฝนคุณลักษณะนิสัยอย่างนี้จะท าให้นักเรียน
ตระหนักรูค้วามรู้สึกและความโน้มเอียงของตนเอง ผู้ที่มีสต ิสามารถหยั่งรู้โดยการส ารวจตนเองรู้ถึงความเป็นไป
ได้ของตนเองต่อการตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่างๆรอบตัว ประเมินตนเองได้ตามความเป็นจริง รู้จดุเดน่ และจุดด้อย
ของตนเอง มีความมั่นใจในตนเอง 
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 ด้านการควบคุมตนเอง เปน็รายขอ้ คือ 2.2.3 นักเรียนมคีวามซ่ือสัตย์ต่อค าพูด เช่น ไม่โกหก ไม่พดูเทจ็ 
เป็นตน้, 2.2.5 นักเรียนแก้ไขปัญหาหรือสถานการณ์เฉพาะหนา้ด้วยสติปัญญาที่รู้ชอบ สอดคลอ้งกับโกลแมน 
(Golemam, 1998) กล่าวถึง ความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self Regulation) การควบคุมหรอืก าหนดตัวเอง 
นับเป็นปัจจัยส าคัญของความเฉลยีวฉลาดทางอารมณ์ ไม่ท าอะไรโดยใช้พาไป ประกอบด้วย การควบคุมตนเอง 
สามารถจัดการกบัภาวะอารมณ์หรอืความฉุนเฉยีวต่างๆได้, เป็นคนทีม่ีความซ่ือสัตย์ เป็นที่ไว้วางใจ เป็นผู้ที่เน้นที่จะ
ท าอะไร โดยรักษาคุณงามความดีเป็นหลัก, เป็นผู้ใช้สติปัญญาแสดงความผิดชอบ, มีความสามารถใน  
การปรับตัว ยืดหยุ่นในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ, และชอบสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ เปิดใจกว้างกับ
ความคิด แนวทางและข้อมูลใหม่ๆ  ได้อย่างมีความสุข 
 สมรรถนะทางส่วนบคุคล ได้แก่ ด้านการควบคุมตนเอง ท าให้เกิดคุณลักษณะนิสัยมีความซ่ือสัตย์ต่อ
ค าพูด เช่น ไม่โกหก ไม่พูดเท็จ เปน็ต้น แก้ไขปญัหาหรือสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยสติปัญญาทีรู่้ชอบ ฝึกฝน
คุณลักษณะนิสัยอย่างนี้จะท าใหน้ักเรียนควบคุมตนเองได้ สามารถจัดการกับภาวะอารมณ์หรือความฉุนเฉียว
ต่างๆได้  เป็นคนที่มีความซ่ือสัตย์ เป็นที่ไว้วางใจ เปน็ผูท้ี่เนน้ทีจ่ะท าอะไร โดยรักษาคุณงามความดีเปน็หลัก 
 ด้านการสร้างแรงจูงใจ เป็นรายขอ้ คือ 2.3.7 นักเรียนมีปัญหา นักเรียนจะเผชิญปัญหาอย่างไม่ย่อท้อ
และพยายามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่ถูกต้อง สอดคล้องกับโกลแมน (Golemam, 1998) กล่าวถึง สามารถสร้าง
แรงจูงใจและจูงใจตนเองได้ (Motivation oneself) เพื่อเป็นแนวโน้มทางอารมณ์ที่เกื้อหนุนตัวการสู่
เป้าหมาย ประกอบด้วย มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement motive) โดยพยายามท าภารกิจต่างๆ มีการปรับปรุง
ให้สู่มาตรฐานอันดีเลิศ (Standard of Excellence), มีความจงรักภักดี (Royalty) ยึดมั่นกับเป้าหมายของกลุ่ม และ
เป้าหมายขององค์กร, คิดริเริ่มและพร้อมที่จะปฏิบัติตามที่โอกาสจะอ านวย, มองโลกในแง่ดี เผชิญกับ
ปัญหาและอุปสรรคได้อย่างไม่ย่อท้อ จนส าเร็จบรรลุเป้าหมาย  
 สมรรถนะทางส่วนบคุคล ได้แก่ ด้านการสร้างแรงจูงใจ ท าใหเ้กิดคุณลักษณะนิสัยสามารถเผชิญปญัหา
อย่างไม่ย่อท้อและพยายามแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ฝึกฝนคุณลักษณะนิสัยอย่างนี้จะท าให้นักเรียนมอง
โลกในแง่ดี เผชิญกับปัญหาและอปุสรรคได้อย่างไม่ย่อท้อ จนส าเรจ็บรรลเุป้าหมาย  
 ดังนั้น  ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถส่วนหนึ่งของมนุษย์ทีเ่กี่ยวข้องกับการรบัรู้ ความเข้าใจ 
อารมณ์ ความรู้สึกของตนเองและน าเอาพลังแห่งอารมณ์และความรู้สึกนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ท าให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้วยผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์จะเป็น
ผู้ที่มี สุขภาพจิตดี มีความสุขสามารถเผชิญกับความคับข้องใจแก้ไขปัญหาได้อย่างราบรื่น  ควบคุมตนเองได้
สามารถที่จะรอคอยและตอบสนองความต้องการได้ มีสัมพันธภาพที่ดีกับบคุคลรอบข้าง เป็นผู้น าและสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมคีวามสุข มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์ มีพลังความสามารถในการบริหารจัดการ และสามารถขจัด
ความขัดแย้งได้อย่างมปีระสิทธิภาพ บุคคลควรได้รับการพัฒนาทั้ง IQ และ EQ ไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้
ทรัพยากรบุคคลของประเทศเป็นผู้ที่เก่ง ดี และมคีวามสุข ประสบความส าเร็จทั้งด้านการเรียน การท างาน และ
ประสบความส าเร็จในชีวิต (ทรงศิริ ยุทธวิสุทธิ,2543 : 38-42) การพัฒนาบุคคลใหเ้ปน็มนษุย์ที่สมบูรณ์ คือ การ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ในการฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะทางอารมณ์ด้วยการฝึกฝนความคิดเชิงบวก 
(อารี พันธ์มณี, 2546) สร้างความคิด ความเข้าใจที่ถูกต้อง ยอมรับสภาพความเป็นจริงและเหตุผล แสดง
ความรู้สึกที่เป็นจริงที่น่าท้าทาย ฝึกการคิด แสดงเหตุผล แสดงความรู้สึกที่เป็นจริงและการเรียนรู้จากตัวแบบ
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ที่ดี มีการเสริมแรงที่ เหมาะสม ก็จะท าให้บุคคลได้เรียนรู้และพัฒนาตนให้มีความฉลาดทางอารมณ์ให้เข้าใจ
อารมณ์ของตนเอง อารมณ์ผู้อื่น รู้เท่าทันอารมณ์ ความรู้สึกตนเองและของผู้อื่น มีสติในการควบคุม และ  
การจัดการกับอารมณ์ไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับตนเองและผู้อื่น กท็ าให้เกิดผลดีต่อตนเอง ท าให้สัมพันธภาพ
ระหว่างตนเองกับผู้อื่นเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่อารมณ์เสีย โกรธและระเบิดอารมณ์ใส่ผู้อื่นอย่างขาด  
ความย้ าคิด ไตร่ตรอง ขาดสติ และสามารถครองตน ครองตน ครองงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและด าเนินชีวิตได้
อย่างปกตสุิข  
 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจัยต่อไป 
 1. พัฒนากิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์ให้เหมาะสมกับช่วงวัย  และให้ทนัสมัยทันเหตุการณ์ 
 2. กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์ควรมีการฝึกอบรมพัฒนาในระยะเวลามากกว่าเดิมและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องจึงจะเกิดประสิทธผิล 
 3. กิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์สอดแทรกในบทเรียน อันท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและมี
ความสนใจต่อการเรียนมากขึ้น 
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ผลของการใช้กรณีศึกษาในรายวิชา FIB 339 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 
THE EFFECT OF LEARNING ACHIEVEMENT BASED ON CASE STUDY 

APPROACH: FIB 339 MONEY MARKETS  
AND FINANCIAL INSTITUTIONS 

 
ชนิษฎา ถนัดค้า 

อาจารย์ประจ า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
E-mail : chanitda.th@spu.ac.th 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการส ารวจถึงการใช้กรณีศึกษาในวิชา  FIB 339  สถาบันและนโยบายการเงินโดยใช้
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคารที่ลงทะเบียนและเข้าเรียนในรายวิชา  FIB339 ตลาด
การเงินและสถาบันการเงิน  ภาคการศึกษา 2/2554 จ านวน 89 คนโดยได้เพิ่มเนื้อหาตราสารอนุพันธ์ในส่วนของ
การค านวณอันได้แก่  (1) การปรับมูลค่าของตราสารอนุพันธ์ (Mark to Market) เมื่อส้ินสุดของวันหรือเมื่อ
หมดอายุ (2) การค านวณยอดช าระเงิน (Settlement) จากมูลค่าการซ้ือ-ขาย เมื่อมีการปิดสัญญาอนุพันธ์ และ (3) 
การค านวณยอดเงินประกัน (Margins) ที่ต้องการและคงเหลือในแบบต่างๆ ของการซ้ือขายตราสารอนุพันธ์ โดย
ใช้แบบทดสอบก่อนและหลังกิจกรรมการเรียนการสอน  

พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อดังกล่าว 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษามีผลสัมฤทธิ์ดี
ขึ้น ส่วนความพึงพอใจของนักศึกษา ส ารวจโดยใช้กรณีศึกษา พบว่ามีความความพึงพอใจในระดับมาก 

อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะ เช่น นักศึกษายังขาดทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และความรู้พ้ืนฐานทางด้าน
ตราสารทุนดังนั้นจึงยังไม่ควรบรรจุเนื้อหาตราสารอนุพันธ์ในรายวิชาดังกล่าว และควรมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาให้
คละระดับทักษะในเชิงคณิตสาสตร์เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนการสอน, กรณีศึกษา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ตราสารอนุพันธ์ 

 

ABSTRACT 
 This research examines the achievement based on case study in the FIB339 Money Markets and 
Financial Institutions subject. A survey was used to collect the data from 89 students majoring finance and 
banking who enrolled this subject paper in semester of 2/2011, by adding the derivatives topics that are related 
to mathematical calculation including (1) derivatives mark-to-market at the end of the day or contract closing 
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(2) settlement balance calculation from buy-sell prices and (3) required margins calculations in many cases of 
derivatives trading.  Pre and post examinations and satisfaction questionnaires were employed. 

The effectiveness of learning is measured by the average scores of pre and post examinations differ 
significantly at the .05 level of confident indicates that the learning process of the studying case could 
effectively improve.  From the analysis of satisfaction questionnaires for the studying case, the satisfaction level 
is high. 

The questionnaires’ participators suggest that students are lack of mathematical skills and 
fundamental knowledge in securities therefore the derivative topic related to the calculations should not be 
included in this course.  In addition, the in-class group study members shall select from the students who have 
different mathematics skill levels so the students can exchange their knowledge during the activities. 
 
KEYWORDS: Instructional Practice, Case Study, Learning Achievement, Derivative Instruments 

 
บทน า 
 ในปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินในหลายรูปแบบ  และตราสารอนุพันธ์เป็นเครื่องมือทาง
การเงินที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและเป็นองค์ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับบัณฑิตสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ส าหรับน าไปประกอบอาชีพ วิชา FIB339 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน มีค าอธิบายรายวิชาที่รวมเอาหัวข้อ
ตราสารอนุพันธ์ไว้ด้วย อย่างไรก็ตามการเรียนรู้เนื้อหานี้ในเชิงปฏิบัติจริงทางสายวิชาชีพ ต้องการให้ผู้เรียนมี
ความรู้พื้นฐานทางด้วนคณิตศาสตร์และการค านวณทางด้านการเงิน แต่วิชา FIB339 ตลาดการเงินและสถาบัน
การเงินนี้จัดอยู่ในล าดับที่ต้องลงทะเบียนก่อนวิชา FIB323 หลักการลงทุน แต่ไม่ได้มีวิชา FIB209 การเงินธุรกิจ
เป็นวิชาบังคับก่อนหรือบังคับร่วม จึงไม่อาจมั่นใจได้ว่าผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในเนื่องหาดังกล่าวหรือไป 
ผลจากการศึกษาในครั้งนี้สามารถน าไปปรับความยากง่ายของเนื้อหาวิชาตราสารอนุพันธ์ในวิชา FIB339 ตลาด
การเงินและสถาบันการเงินให้เหมาะสมกับผู้เรียนและหลักสูตรต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความยากง่ายของเนื้อหาตราสารอนุพันธ์ที่บรรจุอยู่ในรายวิชา FIB339 
ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน   

2. เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้วิธีการสอน ในเนื้อหาตราสารอนุพันธ์ในรายวิชา 
FIB339 ตลาดการเงินและสถาบนัการเงิน         
 3. เพื่อศึกษาผลของการใช้กรณีศึกษาในรายวิชา FIB 339 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน 
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ประโยชน์ท่ีได้รับ 
 1. จากการศึกษาการใช้กรณีศึกษาในกิจกรรมการเรียนการสอน ท าให้ผู้สอนทราบถึงความเหมาะสมและ
ความยากง่ายของเนื้อหาตราสารอนุพันธ์ที่บรรจุอยู่ในรายวิชา FIB339 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน และ
ทราบถึงระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการใช้วิธีการสอน ในเนื้อหาตราสารอนุพันธ์  

2. น าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา FIB 339 
ตลาดการเงินและสถาบันการเงินในอนาคต รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนล าดับการลงทะเบียนและการบรรจุเนื่อหา
ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 

กรอบแนวคิด ทฤษฎี 
 พัฒธณี  ดวงเนตร (2552) ได้ให้ความหมายของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า หมายถึง ส่ิงที่เกิดจากการได้
เรียนรู้ ฝึกฝน ในวิชาต่างๆ ที่ได้เรียนมาแล้ว ซ่ึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดังกล่าวได้มาจากแบบทดสอบวัดผลที่
อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าขึ้น โดยองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีหลายองค์ประกอบด้วยกัน ที่
ส าคัญแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ   

1. องค์ประกอบด้านปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกบันักเรียน   
2. องค์ประกอบด้านตัวนักเรียนและ  
3. องค์ประกอบด้านคุณภาพการสอนและการบริหารและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ ในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนั้นเป็นกระบวนการใดๆ ก็ตามที่จะได้มาซ่ึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ปริมาณคุณภาพหรือคุณลักษณะของบุคคลหรือส่ิงของ โดยอาศัยเครื่องมือช่วยในการวัดผล ซ่ึงมักจะออกมาเป็น
ตัวเลข พร้อมทั้งมีหน่วยก ากับนั่นเอง    
 ทิศนา แขมณี (2534) ได้ศึกษาและพบว่าเทคนิคการสอน  (Teaching Techniques) เป็นกลวิธีที่จะช่วยให้
วิธีสอนแต่ละวิธีเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เทคนิคเป็นกลวิธีที่ใช้เสริมกระบวนการหรือขั้นตอนหรือการกระท า
ใดๆ เพื่อช่วยให้กระบวนการ ขั้นตอนหรือการกระท านั้นๆ มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นเทคนิคการ
สอนจึงหมายถึง กลวิธีต่างๆ ที่ใช้เสริมกระบวนการสอน ขั้นตอนการสอน หรือการกระท าต่างๆ ในการสอนให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 สุคนธ์ สินธพานนท์ (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นของกลุ่มในวิธีการสอน สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม น าไปสู่การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ อธิบายว่าเทคนิคการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง หมายถึง 
การสอนที่มีการน าเอาสภาพการณ์หรือปัญหาหรือใช้กรณีหรือเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจจะเกิดขึ้นได้ใน
ชีวิตจริงมาดัดแปลงเพื่อเป็นตัวอย่างให้ผู้เรียนได้ศึกษา วิเคราะห์และมีการฝึกให้ผู้เรียนได้ท าความเข้าใจ มองเห็น
ปัญหาอย่างแท้จริง และฝึกฝนหาทางแก้ไขปัญหานั้นๆ ผู้เรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลซ่ึงกันและกัน ตลอดจนร่วมกันตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหาอย่างอิสระ นับว่าเป็นการฝึกผู้เรียนให้รู้จัก
การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เหมาะส าหรับการจัดการกิจกรรมเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถน าไปใช้ร่วมกับวิธีการจัดการ
เรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันแต่ผู้สอนจะต้องเลือกเรื่องที่ มีเนื้อหาเหมาะสมกับ



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2556 วันที ่24 ธันวาคม 2556 

391 

เทคนิคการสอน คือ ต้องเป็นเรื่องที่สามารถให้ผู้เรียนได้ร่วมกันระดมพลังสมองในการคิดแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้อง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน แบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-
Experimental Research) โดยพยายามอธิบายถึงการใช้กรณีศึกษาในกิจกรรมการเรียนการสอน ในรายวิชา FIB 
339  ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน สาขาการเงินและการธนาคาร  คณะบริหารธุรกิจ ของนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนและเข้าเรียนในรายวิชาดังกล่าว ในภาคการศึกษาที่ 2/2554 จ านวนทั้งหมด 89 คน  โดยใช้แบบ
แผนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experiment Design) แบบทดสอบก่อนเรียน(Pre-test) และหลัง
เรียน (Post-test Design) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา และใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาเป็นเครื่องมือใน
การเรียนการสอน 
 ประชากรและตัวอย่าง 

นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคารที่ลงทะเบียนและเข้าเรียนในรายวิชา  FIB339  ตลาดการเงิน
และสถาบันการเงิน  ภาคการศึกษา 2/2554 จ านวน 89 คน 
 เครื่องมือ 
 เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 

1. แผนการเรียนรู้ รายวิชา ตลาดการเงินและสถาบันการเงนิ โดยท าการศึกษาจากหลักสูตร เอกสาร 
ต ารา ขอบข่าย โครงสร้าง เนื้อหา และค าอธิบายรายวิชา  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจยัสร้างขึ้นแบบปรนัย โดยได้รบัการ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความสอดคล้องกับเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒ ิ

3. แบบสอบถามความพึงพอในของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอน ที่ได้รบัการ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้มดีังนี้ 

1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Arithmetic Mean) 
2. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Standard Deviation) 
3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาตลาดการเงินและสถาบันการเงิน โดยการทดสอบความมี

นัยส าคัญของความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยทั้ง สองกลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน โดยใช้สถิติทดสอบที (t – test 
Dependence Sample) 

4 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเกณฑ์การแปรผลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน ใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 4.51 – 5.00 = มากที่สุด, 3.51 – 4.50 = มาก, 2.51 – 3.50 = ปานกลาง 1.51 – 2.50 = 
น้อย, และ 1.00 – 1.50 = น้อยที่สดุ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูข้องนักศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์จากแบบทดสอบก่อนการเรียน และแบบทดสอบหลังเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษา ในเรื่องตราสารอนุพันธ์ ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

 

 

ภาพประกอบที่ 1 คะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) 
 

 จากภาพประกอบที่ 1 จะเห็นได้ว่าคะแนนทดสอบก่อนการเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ า  (2-4 คะแนน) 
อยู่ระหว่างร้อยละ 13.48 ถึง ร้อยละ 21.35  แสดงให้เห็นถึงพื้นความรู้ก่อนการเรียนของนักศึกษาเกี่ยวกับตราสาร
อนุพันธ์ อยู่ในระดับต่ า 
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ภาพประกอบที่ 2 คะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Post-test) 

 

จากภาพประกอบที่ 2 จะเห็นได้ว่าคะแนนทดสอบหลังการเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง (4-7 
คะแนน) ร้อยละ 19.10 ถึงร้อยละ 30.34    

เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) ของนักศึกษาทั้งกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.72 และคะแนนทดสอบหลังการเรียน (Post-test) ของนักศึกษาทั้งกลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5.56 ด้วยการท า
สอบ t-test ดังตารางที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลัง การเข้าร่วมกิจกรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสถิต t Critical two-tail ที่ 1.98 ในขณะที่ค่า t-stat เท่ากับ -13.99 แสดงให้
เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น 
 

ผลส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา  
การวิจัยครั้งนี้  ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จากผู้ตอบ

แบบสอบถามจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยทั้งหมดเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะ
บริหารธุรกิจ ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 80.90 และเป็นเพศชายร้อยละ 19.10 ในจ านวนนี้มี
นักศึกษาช้ันปีที่ 2 มากที่สุดจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 97.75 รองลงมาคือช้ันปีที่ 3 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.12 และนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จ านวน 1 คน คิดเป็น ร้อยละ 1.12 

จากผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษาดังแสดงในตาราง 4 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการ
เรียนรู้โดยการแก้ปัญหาในวิชา FIB339  ตลาดการเงินและสถาบันการเงินอยู่ในระดับ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.20 โดยมีค่าเฉลี่ยในหัวข้อที่ 1 กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการศึกษาชัดเจนมากที่สุดคือ 4.29 รองลงมาคือหัวข้อที่ 3  กิจกรรมนี้ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่
หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่วนค่าเฉลี่ยในหัวข้อที่ 6 อาจารย์เปิดโอกาสให้
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นักศึกษาได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น   ประชุม พูดคุย  ให้ค าแนะน า และรับฟัง ข้อคิดเห็นของนักศึกษาที่
แตกต่างหรือขัดแย้งกันระหว่างกลุ่ม อยู่ในระดับน้อยที่สุดคือ 4.08 

 

ตารางท่ี 3   ค่าสถิติในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบกอ่นและหลังการเรียนโดยใช้
กรณีศึกษา 

t-Test: Paired Two Sample for Means  

 
  

 Pre-test Post-test 
Mean 3.72 5.56 
Variance 1.82 1.34 
Observations 89 89 
Pearson Correlation 0.52  
Hypothesized Mean Difference 0.00  
Df 88  
t Stat -13.99  
P(T<=t) one-tail 0.00  
t Critical one-tail 1.66  
P(T<=t) two-tail 0.00  
t Critical two-tail 1.98  
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ตารางท่ี 4  ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา 

ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู ้
โดยการใช้กรณศีึกษา 

N X  S.D. ความหมาย 

1. กิจกรรมนี้มีจดุมุ่งหมาย/จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเกณฑ์การวัด
และประเมนิผลการศึกษาชัดเจน 

89 4.29 0.52 มาก 

2. วิธีการด าเนินกิจกรรม เวลาที่ใช้ มีความเหมาะสมในหัวข้อทีศ่ึกษา 89 4.19 0.45 มาก 

3. กิจกรรมนี้ท าให้ผูเ้รียนได้รบัความรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชา 

89 4.24 0.86 มาก 

4. กิจกรรมนี้เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เพื่อผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น 89 4.19 1.01 มาก 

5. อาจารย์ใช้ค าถามหรือกิจกรรมสนับสนุนที่กระตุ้นให้นักศึกษาคดิ
วิเคราะหห์รือวิจารณ์ 

89 4.21 0.84 มาก 

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

89 4.08 0.84 มาก 

7. เทคโนโลยีสารสนเทศทีใ่ช้ในกิจกรรมมีความเหมาะสมใน
กระบวนการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา 

89 4.19 1.03 มาก 

8. โดยรวมนักศึกษามคีวามพึงพอใจในกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้
โดยการใช้กรณีศึกษา 

89 4.21 0.45 มาก 

ค่าเฉลี่ย 89 4.20 0.75 มาก 

 
ความคิดเห็นของนักศึกษาในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา 

 จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า 
1. ลักษณะเนื้อหาเรื่อง ตราสารอนุพันธ์ในความเห็นของนักศึกษามีความยาก เนื่องจากนักศึกษาเกือบ

ทั้งหมดยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการลงทุนในตราสารทุน ซ่ึงการลงทุนในตราสารทุนเป็นความรู้
พื้นฐานของตราสารอนุพันธ์ ดังนั้นเมื่อต้องรับความรู้เพิ่มเติมในส่วนของตราสารอนุพันธ์จึงท าให้เกิดความเข้าใจ
ในเนื้อหาได้ยาก ท าให้ไม่สามารถประยุกต์เงื่อนไขต่างๆ ของการซ้ือขายอนุพันธ์กับการค านวณได้  อีกทั้ง
นักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะทางด้านคณิตศาสตร์พื้นฐานที่จ าเป็นที่จ าเป็นจะต้องใช้ในการค านวณตราสาร
อนุพันธ์ 
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2.ในการจัดกลุ่มกิจกรรมทางการสอน ผู้สอนให้อิสระกับนักศึกษาเลือกจัดกลุ่มกันเอง โดยนักศึกษา
ส่วนใหญ่เลือกที่จะเข้ากลุ่มที่ตนเองมีความสนิทสนม แต่จริงๆแล้วควรจะต้องจัดกลุ่มให้นักศึกษาที่มีทักษะทาง
คณิตศาสตร์ในระดับสูงรวมนักศึกษาที่มีทักษะในระดับต่ าเพื่อให้นักศึกษที่มีทักษะดี ได้แบ่งปันความสามารถ
ให้กับนักศึกษาที่ทักษะในระดับอ่อนกว่า 

3.นักศึกษาที่ท ากิจกรรมเรื่องตราสารอนุพันธ์ มีความสนใจและเอาใจใส่ในเนื้อหาวิชาดังกล่าวน้อย 
เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ  

ด้วยเหตุผมทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมา จึงท าให้คะแนนสอบก่อนและหลังกิจกรรมการสอนไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่าง
เด่นชัด 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบส ารวจ ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนโดย
กรณีศึกษาในรายวิชา FIB339  ตลาดการเงินและสถาบันการเงินผู้วิจัยสรุปผลการวิจัยตาม วัตถุประสงค์การวิจัย
ได้ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
การวิจัยครั้งนี้  ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จากผู้ตอบ

แบบสอบถามจ านวน 89 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 80.90 และเป็น
เพศชาย  จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 19.10 ในจ านวนนี้มีนักศึกษาช้ันปีที่ 2 มากที่สุดจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อย
ละ 97.75 รองลงมาคือช้ันปีที่ 3 จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.12 และนักศึกษาช้ันปีที่  1  จ านวน 1 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 1.12  

นอกจากนี้นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ท าการศึกษานี้มากกว่า 10 
ครั้งขึ้นไป  

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา 
จากผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้

กรณีศึกษา พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยกรณีศึกษาใน
วิชา FIB339  ตลาดการเงินและสถาบันการเงินอยู่ในระดับ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 โดยมีค่าเฉลี่ยใน
หัวข้อที่ 1 กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาชัดเจน
มากที่สุดคือ 4.29 รองลงมาคือหัวข้อที่ 3  กิจกรรมนี้ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชา ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่วนค่าเฉลี่ยในหัวข้อที่ 6 อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม แสดง
ความคิดเห็น  ประชุม พูดคุย  ให้ค าแนะน า และรับฟัง ข้อคิดเห็นของนักศึกษาที่แตกต่างหรือขัดแย้งกันระหว่าง
กลุ่ม อยู่ในระดับน้อยที่สุดคือ 4.08 

3. เปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบ 
เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และคะแนนทดสอบหลังการเรียน (Post-

test) ด้วยการท าสอบ t-test พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการเข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อ ตราสารอนุพันธ์ สูงกว่า
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ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาจะส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น 

4. ความคิดเห็นของนักศึกษาในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา 
 จากการวิเคราะห์แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม พบว่า 

1. ลักษณะเนื้อหาเรื่อง ตราสารอนุพันธ์ในความเห็นของนักศึกษามีความยาก เนื่องจากนักศึกษาเกือบ
ทั้งหมดยังไม่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการลงทุนในตราสารทุน ซ่ึงการลงทุนในตราสารทุนเป็นความรู้
พื้นฐานของตราสารอนุพันธ์ ดังนั้นเมื่อต้องรับความรู้เพิ่มเติมในส่วนของตราสารอนุพันธ์จึงท าให้เกิดความเข้าใจ
ในเนื้อหาได้ยาก ท าให้ไม่สามารถประยุกต์เงื่อนไขต่างๆ ของการซ้ือขายอนุพันธ์กับการค านวณได้  อีกทั้ง
นักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดทักษะทางด้านคณิตศาสตร์พื้นฐานที่จ าเป็นที่จ าเป็นจะต้องใช้ในการค านวณตราสาร
อนุพันธ์ 
   2. ในการจัดกลุ่มกิจกรรมทางการสอน ผู้สอนให้อิสระกับนักศึกษาเลือกจัดกลุ่มกันเอง โดยนักศึกษา
ส่วนใหญ่เลือกที่จะเข้ากลุ่มที่ตนเองมีความสนิทสนม แต่จริงๆแล้วควรจะต้องจัดกลุ่มให้นักศึกษาที่มีทักษะทาง
คณิตศาสตร์ในระดับสูงรวมนักศึกษาที่มีทักษะในระดับต่ าเพื่อให้นักศึกษที่มีทักษะดี ได้แบ่งปันความสามารถ
ให้กับนักศึกษาที่ทักษะในระดับอ่อนกว่า 

3. นักศึกษาที่ท ากิจกรรมเรื่องตราสารอนุพันธ์ มีความสนใจและเอาใจใส่ในเนื้อหาวิชาดังกล่าวน้อย 
เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจ  
ด้วยเหตุผมทั้ง 3 ข้อที่กล่าวมา จึงท าให้คะแนนสอบก่อนและหลังกิจกรรมการสอนไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วันฤดี สุขสงวน (2547)  และฐานันดร ปรีดากัญญ
รัตน์ (2548) ซ่ึงได้ข้อสรุปว่าการใช้กรณีศึกษามีผลต่อความสัมฤทธ์ิผลของการเรียนสูงขึ้น นักศึกษาเกิดความพึง
พอใจในการใช้กรณีศึกษาและท าให้ผลการเรียนของนักศึกษาดีขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ในรายวิชา FIB339 ตลาดการเงินและสถาบันการเงินควรเน้นเนื้อหาตราสารอนุพันธ์ เฉพาะแต่ในส่วน
ความรู้พืน้ฐาน ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค านวณลงในวิชาเนื่องจากเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการค านวณนั้น ต้อง
อาศัยทักษะทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ยังเริ่มที่จะลงทะเบียนในส่วนของวิชา
สาขาเป็นเทอมแรก จึงยังขาดการฝึกฝนในทักษะดังกล่าว อีกทั้งนักศึกษาที่เรียนวิชานี้ยังมีความรู้พื้นฐานทางด้าน
ตราสารทุนน้อย นักศึกษาควรจะเรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อได้เรื่องตราสารทุนและการค านวณมูลค่าตราสารก่อน  ซ่ึง
ความรู้เรื่องตราสารทุนและการค านวณมูลค่าตราสารเป็นพื้นความรู้เบื้องต้นในการเรียนเรื่องตราสารอนุพันธ์ 

นอกจากนี้ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยในประเด็น ความคิดเห็นของการจัดการเรียนการสอนใน
หัวข้อที่เฉพาะเจาะจงลงไปมากกว่าเดิม ตลอดทั้งวิชา เพื่อจะท าให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กับการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการเงินและการธนาคารมากย่ิงขึ้น 
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ส านักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
(แท็บเล็ต) ในการจัดการเรียนการสอน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามขนาดโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 320 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติที่ใช้คือ การทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพและปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)  ในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( x = 3.38 และ x = 2.91)  ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
(แท็บเล็ต) จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านการ
เตรียมความพร้อมของสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่ และ
โรงเรียนขนาดเล็ก มีสภาพการใช้เครื่องแท็บเล็ตมากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง  
 
ค าส าคัญ:  การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) การเรียนการสอน, นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1, 

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 
 The purposes of the research were to study and to compare states and problems in using mobile 
computer (Tablet) for teaching first grade students of schools under Bangkok Metropolitan Administration as 
distinguished by size of school. The samples of 87 schools principles and 233 first grade school teachers under 
B.M.A. were asked to answer a set of 5 rating scale questionnaire. The collected data were analyzed by using 
mean, standard deviation, and F-test. The findings revealed that states and problems in using mobile computer 
(Tablet) for teaching first grade students of schools under B.M.A. in over all were at moderate level ( x = 3.38, 
x = 2.91)  . The comparison of states and problems in using mobile computer (Tablet) as distinguished by size 
of school in over all had no statistical difference except the preparation for using mobile computer (Tablet) was 
differences among middle schools and large and small schools.  
 
KEYWORDS: Mobile Computer (Tablet) for Teaching, First Grade Students, Schools under Bangkok 

Metropolitan Administration 
 

บทน า 
 แนวคิดในการจัดการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยจากอดีตจนถึงปัจจุบันตามเหตุการณ์ ตาม
ความเช่ือของผู้น าทางด้านการศึกษาของประเทศ โดยมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายหลักในการน าไปสู่เป้าหมาย (พ.ร.บ. การศึกษา, 2550) หลักการ
จัดการศึกษาที่ส าคัญ ตามมาตรา 8 กล่าวว่า การจัด  การศึกษาให้ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตซ่ึงนักการศึกษาเช่ือ
ว่าเป็นการศึกษาที่ยั่งยืนจนน าเข้าไปบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพของเด็กวัยเรียน ให้มีความรู้ทางวิชาการ ทักษะและสติปัญญาที่สามารถศึกษา
หาความรู้ และต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันกับข่าวสารภายใต้บริบทแห่ง
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาไปสู่ระบบการเรียนรู้ตลอด           
ชีวิตได้ 
 นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันเห็นความส าคัญของการศึกษาได้จัดงบประมาณเพื่อลงทุนกับการจัด
การศึกษาของประเทศ เพื่อให้เด็กนักเรียนของไทยให้มีความรู้ทางวิชาการ มีทักษะ และสติปัญญา ส่งเสริมให้
รู้เท่าทันภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ส านัก
นายกรัฐมนตรี, 2554) โครงการแท็บเล็ต พีซี เพื่อการศึกษาไทย (One Tablet Per Child) จึงเกิดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางการศึกษา (Education Equality) ให้เด็กช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 1 ทุกคน ได้ใช้แท็บเล็ต พีซี เพื่อการเรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามความสนใจ  เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา (Education Quality) ให้เด็กอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และสนุกกับการเรียนรู้ไม่จ ากัดเวลาและ
สถานที่ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555) (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2554) (Owston, R. and Wideman, 
H., 2004) เริ่มทดลองด าเนินการในโรงเรียนน าร่องส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ควบคู่
กับการเร่งพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสม ตามหลักสูตรบรรจุลงในแท็บเล็ตพีซี ใน 5 สาระวิชา (กระทรวงศึกษาธิการ, 
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2552) รวมทั้ง จัดท าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษาที่ก าหนดโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย การด าเนินโครงการลักษณะดังกล่าว เป็นการเตรียมการรองรับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
ต่างๆที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และนับวันจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทยมากขึ้น
ในขณะเดียวกันเป็นการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(ASEAN Community) ในปี พ.ศ. 2558  
 กรุงเทพมหานครมีหน้าที่ส าคัญในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เยาวชนในกรุงเทพมหานคร มี
บทบาทในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีสติปัญญา มีความสุข มีทักษะความสามารถในการส่ือสาร การคิด
วิเคราะห์การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์  
ปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 437 โรงเรียน มีจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2555 
จ านวน 36,260 คน (ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร , 2555) ซ่ึงนักเรียนทุกคนต้องได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์
พกพา (แท็บเล็ต) คนละ 1 เครื่อง ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอน คุ้มค่าด้วยงบประมาณมหาศาลที่รัฐบาลจัดสรรให้ และเพื่อเสริมสร้างพื้นฐานในการใช้
เทคโนโลยีของนักเรียนในวัยเรียน เพื่อก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการศึกษา
สภาพและปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในการจัดการเรียนการสอนระดับช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 1 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในด้านสภาพการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 5 ด้าน คือ 1) 
ด้านการเตรียมความพร้อม 2) ด้านประสิทธิภาพของเครื่องแท็บเล็ต 3) ด้านเนื้อหาวิชาในเครื่องแท็บเล็ต 4) ด้าน
การใช้เครื่องแท็บเล็ตของนักเรียน และ 5) ด้านการใช้เครื่องแท็บเล็ตของครูผู้สอน ส่วนปัญหาการใช้เครื่องแท็บ
เล็ต 4 ด้าน คือ 1) ด้านประสิทธิภาพของเครื่องแท็บเล็ต 2) ด้านการบริหารจัดการ 3) ด้านครูผู้สอน และ 4) ด้าน
นักเรียนเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในการเรียนการสอน
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพสามารถใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าต่อไป  
 

กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
 ตัวแปรต้นก าหนดเป็นขนาดของโรงเรียน 3 ขนาด ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดใหญ่ ตัวแปรตามก าหนดเป็นสภาพการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา, ด้านประสิทธิภาพของ แท็บเล็ต, ด้านเนื้อหาวิชาใน แท็บเล็ต, ด้านการใช้ 
แท็บเล็ตของนักเรียน และด้านการใช้ แท็บเล็ตของครูผู้สอน และปัญหาการใช้แท็บเล็ต 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ประสิทธิภาพของ แท็บเล็ต ด้านการบริหารจัดการ ด้านครูผู้สอน และด้านนักเรียน ซ่ึงเป็นไปตามแนวนโยบาย
ของรัฐบาลตามโครงการ One Tablet Per Child (OTPC) แนวคิดMobile Learning (พูลศรี เวศย์อุฬาร, 2551), 
(มนต์ชัย เทียนทอง, 2547) แนวคิดการประเมินผลส่ือการเรียนรู้ (มนตรี แย้มกสิกร, 2551) 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในการจัดการเรียนการสอน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
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 2)  เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในการจัดการเรียน
การสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีขนาดต่างกัน มีสภาพและปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
(แท็บเล็ต) ในการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แตกต่างกัน 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจเกี่ยวข้องกับการน าเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย แนวคิดในการน าเครื่องแท็บเล็ตมาใช้ในการศึกษา 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา แนวคิดในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพากับการบูรณาการการ
จัดการการเรียนการสอน แนวคิดเกี่ยวกับ Mobile Learning (พูลศรี เวศย์อุฬาร.2551) (มนต์ชัย เทียนทอง. 2547) 
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลส่ือการเรียนรู้ (มนตรี แย้มกสิกร 2551) มาใช้เพื่อการเรียนการสอนในระดับช้ัน ป.
1 ตามนโยบายของรัฐบาล (ส านักนายกรัฐมนตรี 2554) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกัน
ทางการศึกษา (Education Equality) แก่เด็กช้ันป.1 ทุกคน และเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา (Education Quality) 
ให้เด็กได้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น สนุกกับการเรียนรู้ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ ซ่ึงหน่วยงานทางการศึกษาได้
ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลโดยการจัดฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมความพร้อมของ
สถานศึกษา ตลอดจนช้ีแจงผู้ปกครองนักเรียน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
ช้ันป. 1 ยังมีไม่มากนักส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียน
การสอน เช่น ธชกร สุริยา, พ.ต.ต.อัษฎาวุธ  ยศวิถี และ เอกมนูญ ตันธราพรฤกษ์. (2550). การศึกษาสภาพปัญหา
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารทางการศึกษา. ธารินทร์ รสานนท์ และ สุณี มณีวรรณ์. (2556). 
การศึกษาการตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. ในการศึกษาการใช้แท็บเล็ตมีการศึกษาวิจัย อาทิ กิติพันธ์ 
อุดมศิลป์, ศรีนวล ชุรินทร และอรัญญา เชียงคาน. (2554). การศึกษาผลการใช้แท็บเล็ต พี.ซี. ในการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย จังหวัด
เชียงใหม่ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและกลุ่มงานนิเทศติดตามและการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา (2555). การศึกษาผลการด าเนินงานเตรียมความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา 
(แท็บเล็ต) เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
ผลการวิจัยพบว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์พกพาในการจัดการเรียนการสอน ได้ผลในระดับ
หนึ่ง ควรมีการพัฒนาปรับปรุงทางด้านอุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เนตไร้สาย อุปกรณ์ส่ือสาร รวมทั้งครูผู้สอน และ
ผู้ใช้แท็บเล็ต และพัฒนาความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอนของการวิจัย ดังนี้ 
 1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1) ประชากร ได้แก่  ผู้บริหารและครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร   โดยเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 431 คน เป็นครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 
1,151 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 1 คน รวม 1,151 คน  รวมประชากรทั้งส้ิน 1,582 คน  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 160 
โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 136 โรงเรียนและโรงเรียนขนาดใหญ่ 135 โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 431 โรงเรียน  
  1.2) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อ านวยการและครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 320 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณีทราบ
จ านวนประชากร (Finite Population) ยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ 5% หรือ 0.05 (ธานินทร์ 
ศิลปจารุ, 2548 p. 46-48) สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) จ าแนกตามกลุ่ม
เขต และขนาดโรงเรียน 
 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 เชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถาม 1 ชุด มี 3 ตอน ตอนที่ 1 
แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามและขนาดโรงเรียน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ใน
การจัดการเรียนการสอนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ตอนที่ 3 เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในการจัดการเรียนการสอนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท 
มีค่าความเที่ยงตรงซ่ึงผ่านผู้เช่ียวชาญ 5 คน มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสถิติที่ใช้ คือ การทดสอบค่าเอฟ 
(F-test) การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ส่วนที่ 2 เชิงคุณภาพ เมื่อได้
ผลการวิจัยเชิงปริมาณในส่วนที่ 1 แล้วน าผลวิจัยไปสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง 
และโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนละ1 คน และผู้บริหารโครงการแท็บเล็ต 1 คน รวม 4 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง   
 3) วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ขอหนังสืออนุญาตจากส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร แล้วแจก
แบบสอบถามไปยังโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ผ่านฝ่ายการศึกษาส านักงานเขต  
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สรุปผลการวิจัย 
สภาพการใช้เครื่องคอมพิวเตอรพ์กพา (แท็บเล็ต) ในการจัดการเรยีนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 

1 ของโรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร โดยภาพรวมทุกด้าน พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.38) เรียงล าดับ
ดังนี ้ 
 

 
 
 
 
 
  
 

 
ภาพ 1: สภาพการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 

   
  1.1) ด้านเนื้อหาวิชา ได้แก่ มีเนื้อหาสาระครบถ้วนตามหลักสูตรใน 5 สาระวิชา คือ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ ส่ือประสม (Multimedia) มีความน่าสนใจ ตรงกับ
เนื้อหาวิชา หนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) ทุกสาระวิชา มีรูปภาพน่าสนใจ  
  1.2) ด้านการใช้เครื่องแท็บเล็ตของครู พบว่า ครูใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือการเรียนการสอน แบบ
บูรณาการผ่านส่ือประสมได้อย่างเหมาะสม ครูมีการวางแผนการใช้โปรแกรมประยุกต์ (Application) เหมาะสม 
และสามารถน าเสนอข้อมูลได้หลายรูปแบบ น่าสนใจ และใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาวิชาชีพครู 
  1.3) ด้านการใช้เครื่องแท็บเล็ตของนักเรียน พบว่า นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ได้เพิ่มขึ้น นักเรียนได้เรียนครบ 5 สาระวิชา และสามารถศึกษาหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดเวลา นักเรียนได้เพิ่มพูนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ได้ สามารถสืบค้น
ข้อมูลในเรื่องที่เรียนได้กว้างขวาง นอกจากนี้ แท็บเล็ตยังเหมาะสมกับเด็กที่เรียนเก่งและเด็กที่เรียนอ่อน 
  1.4) ด้านประสิทธิภาพ พบว่า เครื่องแท็บเล็ตมีความครอบคลุม โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ หน้าจอ
สว่างและไวต่อความสัมผัสส่ังงาน 
  1.5) ด้านการเตรียมความพร้อม พบว่า มีการเตรียมความพร้อมในห้องเรียน เช่น โต๊ะเก้าอี้ แสง             
การถ่ายเทอากาศเหมาะสม และสถานที่จัดเก็บเครื่องแท๊บเล็ตเหมาะสม ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีเครื่อ งฉาย
โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ รวมทั้งการจัดเตรียมที่ชาร์จไฟฟ้าส าหรับเครื่องแท็บเล็ตให้เพียงพอ 
 2) ปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)  ในการจัดการเรียนการสอนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมทุกด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 
2.91) เรียงล าดับดังนี้ 
 

สภาพการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ฯ 
1. ด้านเนื้อหาวิชาในเครื่องแท็บเล็ต ( x = 3.61)   
2. ด้านการใช้เครื่องแท็บเล็ตของครู  ( x = 3.42)   
3. ด้านการใช้เครื่องแท็บเล็ตของนักเรียน ( x = 
3.32)   
4. ด้านประสิทธิภาพของเครื่องแท็บเล็ต ( x = 3.31)   
5. ด้านการเตรียมความพร้อมของ สถานศึกษา  

( x = 3.24)   
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ภาพ 2: ปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 
  2.1) ปัญหาด้านประสิทธิภาพของเครื่องแท็บเล็ต พบว่า ระบบ Wi-Fi และ 3G ไม่มีประสิทธิภาพ 
ไม่มีแหล่งให้ดาวน์โหลด ส่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ไม่หลากหลาย และไม่ครอบคลุมสาระวิชา และจากการ
สัมภาษณ์พบว่า แบตเตอรี่หมดเร็ว ต้องชาร์จบ่อยๆ ท าให้เสียเวลาในการเรียนการสอน โรงเรียนขาดที่ชาร์จไฟ
และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ของเครื่องแท็บเล็ตมีไม่เพียงพอ 
  2.2) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ พบว่า ไม่สามารถจัดสัญญาณ Wi-Fi ให้ครอบคลุมทั้งโรงเรียน 
ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการซ้ืออุปกรณ์เสริมเครื่องแท็บเล็ต รวมทั้งขาดบุคลากรทางด้านเทคนิค เพื่อ
แก้ปัญหาการใช้เครื่องแท็บเล็ตในขณะใช้งาน และการนิเทศติดตามผลไม่ต่อเนื่อง 
  2.3) ปัญหาด้านนักเรียน พบว่า เวลาในการใช้เครื่องแท๊บเล็ตมีจ ากัด ท าให้การเรียนการสอนไม่
ต่อเนื่อง นักเรียนขาดความพร้อม เนื่องจากมีพื้นฐานอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์น้อย รวมทั้งนักเรียนบางส่วนติดเกม
คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 
  2.4) ปัญหาด้านครู พบว่า ครูมีภาระงานอื่นมากจนท าให้การเตรียมการใช้เครื่องแท็บเล็ตไม่เต็มที่ 
รวมทั้งพบปัญหาทางเทคนิคในการใช้เครื่องแท็บเล็ต ในขณะสอนครูขาดความรู้และทักษะในการใช้เครื่องแท็บ
เล็ต ท าให้มีปัญหาในการบูรณาการการสอนในรายวิชามีความยุ่งยาก 
 3) ผลการเปรียบเทียบสภาพการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในการจัดการเรียนการสอน 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดโรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาด
เล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยภาพรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึง
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ยกเว้นด้านการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จึงได้ท าการทดสอบ ความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) พบว่า ด้าน
การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดกลางกับ
โรงเรียนขนาดใหญ่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนโรงเรียนขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

ปัญหาการใช้เครือ่งคอมพวิเตอร์พกพาฯ 
1. ปญัหาด้านประสทิธิภาพของแทบ็เล็ต (1) ( x = 2.98)  
2. ปัญหาด้านการบริหารจัดการ (1) ( x = 2.98) 
3. ปัญหาด้านผู้เรียน (2) ( x = 2.89) 
4. ปัญหาด้านผู้สอน(3) ( x = 2.78) 
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 4) ผลการเปรียบเทียบปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในการจัดการเรียนการสอน 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดโรงเรียน เป็นโรงเรียนขนาด
เล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
 5) สรุปผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารโครงการ พบว่า มีความเห็นสอดคล้องกับ
ผลการวิจัย โดยเฉพาะด้านการเตรียมความพร้อมและด้านเนื้อหาวิชาในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 
ต้องการให้เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง การสนับสนุนอุปกรณ์เชื่อมต่อ การจัดสัญญาณ Wi-Fi การจัดอบรมครูทุก
คนให้มีความรู้ความสามารถทักษะในการใช้แท็บเล็ต จัดแท็บเล็ตที่มีประสิทธิภาพให้ครูทุกคน จัดสรรบุคคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสภาพการน าแท็บเล็ตมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับช้ันป . 1 
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งในด้านเนื้อหาวิชาในเครื่องแท็บเล็ต 
ด้านการใช้ของครู ด้านการใช้ของนักเรียน ด้านประสิทธิภาพของเครื่องแท็บเล็ต และด้านการเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษา โดยมีด้านเนื้อหาวิชาในแท็บเล็ตมีค่าเฉลี่ยสูงสุด โดยเฉพาะด้านเนื้อหาสาระครบถ้วนตาม
หลักสูตรใน 5 สาขาวิชามัลติมีเดียมีรูปภาพน่าสนใจ ครูสามารถใช้แท็บเล็ตบูรณาการการเรียนการสอนได้
เหมาะสม ใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนาวิชาชีพครู ด้าน
นักเรียนสามารถพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มพูนทักษะในการฟังพูดอ่านเขียน คิด
วิเคราะห์ได้ แสดงให้เห็นว่าการน าแท็บเล็ตมาใช้ในการเรียนการสอนระดับช้ันป. 1 ประสบความส าเร็จในระดับ
พอสมควรตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนด้านการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดเล็กมี

0 

2 

4 

ความพร้อมร.ร. *P<.05 ประสิทธิภาพ เนื้อหาวิชา นักเรียน ครูผู้สอน รวมเฉลี่ย 
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โรงเรียนขนาดใหญ่ 
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ประสิทธิภาพ การจัดการ นักเรียน ครู รวมเฉลี่ย 
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2.86 2.90 

โรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนขนาดกลาง 

โรงเรียนขนาดใหญ่ 
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มากกว่าโรงเรียนขนาดกลาง ในด้านห้องเรียนโต๊ะ เก้าอี้ สถานที่จัดเก็บแท็บเล็ตโดยที่ส่วนใหญ่ทุกโรงเรียน
ต้องการอุปกรณ์เชื่อมต่อแท็บเล็ต เครื่องฉาย Projector ที่ชาร์จไฟฟ้าของแท็บเล็ตสอดคล้องกับมนต์ชัย เทียนทอง 
(2547) พูลศรี เวศย์อุฬาร (2551) และสอดคล้องกับงานวิจัยของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาส่ือนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาและกลุ่มงานนิเทศติดตามและการประเมินผลการจัดการศึกษา (2555). การศึกษาผลการ
ด าเนินงานเตรียมความพร้อมในการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง(กิติพันธ์ อุดมศิลป์, ศรีนวล ชุรินทร และอรัญญา เชียง
คาน. (2554)) และ (ชินภัทร ภูมิรัตน์ (2556). สพฐ.เผยผลวิจัยแท็บเล็ต ป.1 ช่วยพัฒนาการภาษาดีขึ้น 
 ในด้านปัญหาการใช้แท็บเล็ต ผลการวิจัยพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าการน าแท็บเล็ตไป
ใช้สอนในระดับช้ัน ป.1ยังมีปัญหาใกล้เคียงกับการใช้ ปัญหาสูงสุดคือด้านประสิทธิภาพของเครื่อง (พีรพัฒน์
จันทร 2556),บางเครื่องมีประสิทธิภาพต่ า ใช้เวลาชาร์จนานแบตเตอรี่หมดเร็ว เกมการศึกษาน้อยไปด้านการ
บริหารจัดการยังไม่คล่องตัว ขาดงบประมาณซ้ืออุปกรณ์เสริม และขาดครูที่มีความช านาญทางเทคนิค ครูและ
บุคลากรบางส่วนยังไม่มีความช านาญ ขาดทักษะในการใช้แทบเล็ต สัญญาณ Wi-Fiไม่ครอบคลุมทั้งโรงเรียน ด้าน
นักเรียนขาดทักษะการใช้แท็ปเลต นักเรียนมีเวลาใช้เครื่องน้อยไป นักเรียนขาดความพร้อมเนื่องจากความรู้
พื้นฐาน อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ยังมีน้อย ในขณะที่ครูมีภาระงานอื่นมาก จนท าให้การเตรียมการใช้เครื่องแท็บเล็ต
ไม่เต็มที่ ( ชินภัทร ภูมิรัตน์,2556 ) จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียนทั้ง 3 ขนาดพบว่าครูมีปัญหาขาดทักษะ
ประสบการณ์ด้านการใช้แทบเล็ตและเทคโนโลยี  ตัวแท็บเล็ตมีปัญหาหน้าจอปุ่มเล็กเกินไป แบตเตอรี่หมด
ระหว่างสอน แหล่งชาร์ทไม่พอ ประมวลผลช้า โรงเรียนขาดห้องเก็บอุปกรณ์ ครูไม่มีแทบเล็ตที่มีประสิทธิภาพ  
 ผลการเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการใช้เครื่องแท็บเล็ตจ าแนกตามขนาดโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบว่าไม่แตกต่างกันอาจเป็นเพราะโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีบริบทใกล ้
เคียงกัน ผู้บริหารและครูมีความมุ่งมั่นในการด าเนินการใช้แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนตามนโยบายรัฐบาลเช่น 
เดียวกัน จึงท าให้ไม่แตกต่างกัน (ธารินทร์ รสานนท์ และ สุณี มณีวรรณ์ 2556 ) ยกเว้นด้านการเตรียมความพร้อม
ของสถานศึกษา โดยโรงเรียนขนาดกลางขาดความพร้อมมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดเล็ก อาจ
เป็นเพราะว่าโรงเรียนขนาดใหญ่มีจ านวนนักเรียนและบุคลากรมาก จึงอาจมีความร่วมมือจากผู้ปกครองและ
ชุมชนส่วนโรงเรียนขนาดเล็กได้รับความร่วมมือจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆและมีบุคลากรน้อยกว่าสามารถ
ฝึกอบรมครูได้ทั่วถึงมากกว่าโรงเรียนขนาดกลางซ่ึงไม่สอดคล้องกับธชกร สุริยา, พ.ต.ต.อัษฎาวุธ  ยศวิถี และเอก
มนูญ ตันธราพรฤกษ์ (2550). พบว่าการน า ICT มาใช้ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีสภาพปัญหาแตกต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ควรส่งเสริมให้โรงเรียนทั้ง 3 ขนาด ได้ใช้แท็บเล็ตให้คุ้มค่า โดยสนับ 
สนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เสริม จัดหาเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จอภาพ ที่ชาร์จไฟฟ้าอุปกรณ์ประกอบการ
ใช้เครื่องแท็บเล็ต โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดกลาง รวมทั้ง ควรจัดสัญญาณ Wi-Fi ให้เพียงพอและครอบคลุมทุกพื้น 
ที่ภายในโรงเรียน ควรจัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคนิคในการใช้เทคโนโลยี จัดอบรมครูทุกคน
ในโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถทักษะในการใช้แท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอนและให้พัฒนาตนเองอย่างต่อ 
เนื่อง จัดการนิเทศน์ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ควรจัดหาแท็บเล็ตที่มีประสิทธิภาพให้ครูทุกคน ด้านนักเรียนควร
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เพิ่ม การฝึกทักษะพื้นฐานด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนและควรแสวงหาแนวทาง ให้นักเรียนได้ใช้เครื่องแท็บเล็ต
ทันทีเมื่อเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) ควรวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง 5 สาระวิชา ด้วยการเรียนผ่านอุปกรณ์แท็บ
เล็ต ในระดับช้ันประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 2)  ควรวิจัยประเมินผลโครงการแท็บเล็ต พีซี เพื่อการศึกษาของกรุงเทพมหานคร เป็นรายกลุ่มเขต 
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บทคัดย่อ 
การวิ ัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาพฤติกรรมองค์กรและ

ภาวะผู้นจา ของนักศึกษาช้ันปปที่ 3 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการสอนแบบปฏิบัติการกับการสอนตามคู่มือ
ครูกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาช้ันปปที่ 3 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปปการศึกษา2556ของวิทยาลัย
นครราชสีมา วิทยาคารกรุงเทพฯ จานวน 18คนสุ่มตัวอย่างแบบเ าะ งโดยใช้ผู้เรียนในห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มและ
ใช้วิธี ับฉลากใน 1 ห้องเรียนแล้วให้แบ่งออกมา 2 กลุ่ม ๆละ 9 คนแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแต่ละ
กลุ่มผู้วิ ัยเป็นผู้สอนด้วยการสอนแบบปฏิบัติการให้กับกลุ่มทดลองและการสอนตามคู่มือครูให้กับกลุ่มควบคุม
ตามลจาดับโดยใช้เวลาในการทดลองกลุ่มละ18 ช่ัวโมงโดยสลับเช้า-บ่ายกลุ่มละ 9 ช่ัวโมงเครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดลองได้แก่แผนการสอนแบบปฏิบัติการและแผนการสอนตามคู่มือครูเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามวัดความสนใ ในการเรียนวิชาการ ัดแสดงสินค้า
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที (t – test) 
แบบ Independent และแบบ Dependentผลการวิ ัยพบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปฏิบัติการมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยสจาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเว้นช่วงเวลา 2 
สัปดาห์พบว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบปฏิบัติการยังมีความคงทนในการเรียนรู้สูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการ
สอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยสจาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบปฏิบัติการยังมีความ
สนใ ในการเรียนวิชาพฤติกรรมองค์กรและภาวะผู้นจาสูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการสอนตามคู่มือครูอย่างมี
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นัยสจาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รวมทั้งความสนใ ในการเรียนวิชาพฤติกรรมองค์กรและภาวะผู้นจาหลัง ากได้รับ
การสอนแบบปฏิบัติการยังสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสจาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้วย 
 

ค าส าคัญ :  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอนแบบปฏิบัติการ  การสอนตามคู่มือครู ผู้เรียน  
 

ABSTRACT 
The research title : A Comparative Achievement Study of the Course titled “organizational Behavior 

and Leadership of the Students in the Third-Year of the Faculty of Public Health who have taught with practical 
methodology and another group of students who have been taught by following the teachers’ teaching manuals. 
The sample of the research participants are 18 Third-Year students studying in Public Health in semester 1/2013 
in Nakornratchasima College, Bangkok campus. The purposive  sampling technique was used to select the 
samples from the students in the classroom and balloting was also used to divide the students into 2 groups and 
there were 9 samples per sample group. One group is the experimental group and another group is control 
group. The samples in the experimental group were taught with practical methodology and the controlled group 
were taught by the following the teachers’ teaching manuals respectively. Both groups of the samples were 
taught by the researcher. Each sample group was taught for 9 hours. Nine hours in the morning for a group and 
a further nine hours in the afternoon for another group .(18 hours altogether) The research instruments were the 
practical methodology lesson plans and the teachers’ teaching manual. The data collection instruments were 
“the Study Achievement Test” and “the Interesting Questionnaire on the Course named ‘product displaying’. 
The data were analyzed by x , S.D. (Standard Deviation), Independent and Dependent T-test. The research 
results revealed that the students who have been taught with practical methodology were highly achieved on 
studying than another group of samples who were taught by following the teachers’ teaching manuals, at the 0.5 
level of significance. After two weeks, the samples who have been taught with practical methodologyhave still 
had knowledge constantly and even higher than those who have been taught with the teaching manuals at the 
significant level 0.5 and they remained their interests in studying the course named ‘Organizational Behavior 
and Leadership at the 0.5 level of significance. Moreover, the interest of studying the course was higher that 
before after the practical methodology at the 0.5 level of significance. 
 
KEYWORDS: Academic achievement , Teaching operating , Taught by teachers guide, the students 
 

1.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) มุ่งการพัฒนาคนให้มีคุณภาพและ

รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงมีการปฏิรูปการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสจาคัญได้
ทดลองปฏิบัติ ริงเพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดสามารถแสวงหาและสร้างความรู้ด้วยตนเองที่นจาไปสู่
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การคิดวิเคราะห์กล่ันกรองรับข้อมูลข่าวสารอย่างรู้เท่าทัน (ชาชิวัฒน์ศรีแก้ว 2545: 55-56) ดังนั้นการ ัดการศึกษา
 ึง จาเป็นที่ ะให้ผู้เรียนทุกคนตระหนักถึงความสจาคัญของการเรียนรู้เอาใ ใส่ต่อการเรียนรู้และรู้วิธีการแสวงหา
ความรู้ในการที่ ะพัฒนาตนเองนั่นคือการสอนให้นักศึกษารู้ ักคิดเป็นเ ้าของความคิดสามารถสร้างองค์ความรู้
ได้ด้วยตนเองรวมถึงการปลูกฝัง ิตสจานึกดีงามในการพัฒนาตนสังคมและส่ิงแวดล้อมพร้อมทั้งพัฒนา
องค์ประกอบทั้ง 3 ด้านคือด้านพุทธิพิสัยด้าน ิตพิสัยและด้านทักษะพิสัย ( ิราภรณ์ศิริทวี 2541: 37) ซ่ึงการพัฒนา
การศึกษาเป็นส่วนสจาคัญในการปรับปรุงการศึกษาของชาติให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพใน
องค์ประกอบของกระบวนการสอนที่ประกอบด้วย ุดมุ่งหมายของการสอนเนื้อหาวิธีสอนวัสดุอุปกรณ์
ประกอบการสอนการประเมินผลวิธีสอนเป็นองค์ประกอบที่สจาคัญที่ควรได้รับการพัฒนานักการศึกษาทั้งหลายได้
พยายามปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนโดยการเน้นให้นักเรียนได้ลงมือกระทจาด้วยตนเองเพื่อให้นักศึกษา
ได้รับประสบการณ์ตรงตามหลักการเรียนรู้ของบรุนเนอร์(อารีรัตน์ สุดเกตุ 2529: 1) และวิชาพฤติกรรมองค์กร
และภาวะผู้นจาเป็นวิชาทางด้านทักษะและกระบวนการทางความคิดเพราะพฤติกรรมองค์กรและภาวะผู้นจาถือเป็น
ส่ิงสจาคัญในการบริหารงาน เมื่อเราเอ่ยถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การเรามัก ะหมายถึงการแสดงออกของ
ปั เ กบุคคล ( Individual ) ที่อยู่ในสภาวะการทจางานที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน  ผู้บังคับบัญชา  สถานที่  และวิธีการ
ทจางาน  เป็นต้น  ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วต้องอาศัยทฤษฎี ิตวิทยาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์   แต่เมื่อเราพูดถึงวิชา
พฤติกรรมองค์การ  เรามัก ะมองในแง่ของกลุ่ม  (Group)  การทจางานว่ามีพฤติกรรมอย่างไร   มีความร่วมมือ   
ความขัดแย้ง  และแบบฉบับปฏิสัมพันธ์     ( Interaction) เป็นอย่างไร  ผลกระทบที่กลุ่มมีต่อผลงาน  และ
ผลกระทบของงานที่มีต่อกลุ่มเป็นอย่างไร การอธิบายปรากฏการณ์เหล่านี้ จาเป็นต้องอาศัยความรู้ทางด้านสังคม
วิทยา  มนุษยวิทยา  เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์  มาประกอบ     เมื่อพิ ารณาในข้อเท็  ริงแล้ว   การศึกษาพฤติกรรม
องค์การ ะต้องศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในฐานะปั เ กบุคคล   เพราะแม้ว่าเราต้องการเข้าใ พฤติกรรมกลุ่มแต่
กลุ่มก็คือการรวมตัวของปั เ กบุคคล   เรา ึงไม่สามารถแยกปั เ กบุคคลออกไป ากองค์การได้   การที่ ะเข้าใ 
พฤติกรรมองค์การได้ดีนั้น ึง จาเป็นต้องเข้าใ พฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การให้ดีเสียก่อน นอก ากนี้ตัวของ
องค์การเองไม่ว่า ะเป็นบทบาท  หน้าที่ตลอด นบรรยากาศในองค์การก็ ะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลด้วย 

พฤติกรรมองค์การมา ากการรวมคจาสองคจาเข้าด้วยกันคือ  คจาว่า  “พฤติกรรม” กับ “องค์การ”   
พฤติกรรมหมายถึง   การแสดงออก หรือแนวโน้มของปฏิกิริยาที่ ะแสดงออกของบุคคลในสภาพการณ์และ
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวบุคคล  

ภาวะผู้นจา (Leadership) หรือความเป็นผู้นจา ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการนจา (The American 
Heritage Dictionary, 1985 : 719)  ึงเปน็สิ่งสจาคัญยิ่งสจาหรับความสจาเร็ ของผู้นจา ภาวะผู้นจาได้รบัความสนใ และ
มีการศึกษามาเป็นเวลานานแล้ว เพื่อให้รู้ว่าอะไรเปน็องค์ประกอบที่ ะช่วยให้ผู้นจามีความสามารถในการนจา หรือ
มีภาวะผู้นจาที่มีประสิทธิภาพ 
 การศึกษานั้นไดศ้ึกษาตั้ง แต่คุณลักษณะ (Traits) ของผู้นจา อจานา  (Power) ของผูน้จา พฤติกรรม 
(Behavior) ของผู้นจาแบบต่าง ๆ และอื่น ๆ ในป ั บุันนี้ก็ยังมีการศึกษาภาวะผู้นจาอยู่ตลอดเวลา และพยายาม ะหา
ภาวะผู้นจาที่มีประสิทธิภาพในแตล่ะองค์การและในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน  

 ากการวิเคราะห์ความหมายของภาวะผู้นจาข้างต้น  ะเห็นได้ว่าแนวคิดส่วนใหญ่ ะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคน
และสมาชิกของกลุ่มมีความสัมพันธ์ภายในต่อกันอย่างสม่จาเสมอในการนี้ ะมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่า
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ถูกกจาหนดหรือยอมรับให้เป็นผู้นจา (Leader) เนื่อง ากมีความแตกต่างในด้านต่าง ๆ  ากบุคคลอื่น ๆ ของกลุ่ม ซ่ึง
ถือว่าเป็นผู้ตาม (Followers) หรือผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้อง(Subordinates) หรือผู้ปฏิบัติ 

ตามหลักสูตรอุดมศึกษา  มุ่งให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความหมายเรียนรู้ส่ิงต่างๆด้วยความเข้าใ ฝึกฝนให้เกิด
ทักษะ นคล่องแคล่วแม่นยจาแสดงว่าผู้เรียนต้องเรียนรู้โดยได้ปฏิบัติงานทางด้านพฤติกรรมองค์กรและภาวะผู้นจา 
 ึง ะบรรลุถึงเป้าหมายดังนั้นในการ ัดกิ กรรมการเรียนการสอน ึงต้องเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ ริงหรือนจา
เหตุการณ์ที่ผู้เรียนประสบในชีวิตมาเป็นแนวทางในการ ัดกิ กรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการนจา
ศิลปะและนจาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้เห็นคุณค่าของวิชาพฤติกรรมองค์กรและภาวะผู้นจาโดยเฉพาะสมรรถภาพ
ด้านการปฏิบัติงานทางด้านการเป็นผู้นจาซ่ึงเป็นเรื่องที่ผู้เรียน จาเป็นต้องนจาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประ จาวันผู้สอน
 ึงต้องพยายามหากลวิธีการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหานั้นๆเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง น
เกิดเป็นความคิดรวบยอดและความคิดรวบยอดนี้ ะช่วยให้ผู้เรียนลดความซับซ้อนของเรื่องที่เรียนและยังช่วยให้
การสอนเป็นที่น่าสนใ และเป็นการแก้ปัญหานอก ากนั้นยังพบว่าผู้สอนมีพฤติกรรมการสอนโดยใช้ส่ือไม่
หลากหลายสอนเน้นการบรรยายมากกว่าการฝึกปฏิบัติส่ือต่างๆไม่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดังนั้นผู้สอน
 ึงต้องปรับพฤติกรรมการสอนวิธีสอนของตนซ่ึงวิธีสอนนั้นมีหลากหลายวิธีข้อสจาคัญผู้สอน ะต้องเลือกวิธีที่
เหมาะสมที่สุดเพราะแต่ละวิธีมีข้อดีแตกต่างกันออกไปแต่วิธีที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความคงทน
ในการเรียนรู้นั้นต้องเป็นวิธีที่ให้ผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการต่างๆเช่นการได้ลงมือทจาด้วยตนเองได้ เห็นได้ยินได้
คิดได้แสดงความคิดเห็นสามารถสร้างแบบรูปทั่วไปรู้ ักให้สัญลักษณ์ด้วยตัวของผู้เรียนเองและการสร้างความรู้
นั้นเกิดได้โดยให้ผู้เรียนดจาเนินกิ กรรมด้วยตนเองเช่นการค้นคว้าการสร้างโครงการต่างๆการปฏิบัติงานเป็น
รายบุคคลหรือรายกลุ่มตลอด นสรุปบทเรียนด้วยตนเองวิธีสอนที่นับว่าสอดคล้องกับหลักการเบื้องต้นได้แก่การ
สอนแบบปฏิบัติการ (Laboratory  Approach)วิธีสอนแบบปฏิบัติการเกิด ากแนวคิดที่ว่าการเรียนรู้เรื่องใดเรื่อง
หนึ่งนั้นถ้าให้รู้ ริงก็ต้องให้ลงมือปฏิบัติ ริงแสวงหาข้อมูล ัดระเบียบข้อมูลพิ ารณาหาข้อมูลค้นคว้าหาวิธีการหา
กระบวนการด้วยตนเอง นและสามารถสรุปได้เป็นความคิดรวบยอดได ้
 การสอนแบบปฏิบัติการยังเป็นการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหากล่าวคือสอนเนื้อหาให้
น้อยลง ัดเวลาสจาหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้นเน้นความคิดหรือวิธีการให้ได้มาซ่ึงข้อสรุปและสามารถ
ส่งเสริมพัฒนาให้เกิดเ ตคติและความคงทนในการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น วิ ธีการ
สอนแบบปฏิบัติการนี้ ึงเป็นการให้ผู้เรียนได้เรียน ากประสบการณ์ตรงโดยผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาสูงขึ้นผู้สอน ึงต้องปรับปรุงวิ ธีการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าสรุป
หลักเกณฑ์ได้เพื่อส่งเสริมให้พฤติกรรมด้านการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารงานมีระดับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
สูงขึ้นเมื่อวิเคราะห์เนื้อหา ากหลักสูตรอุดมศึกษาพบว่ามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมองค์กรและภาวะผู้นจา
ได้แก่เรื่อง การ ัดบุคคลเข้าทจางาน การส่ังการหรือการอจานวยการ การควบคุม แนวคิดด้านการบริหารใหม่ ๆ ซ่ึง
เนื้อหาเหล่านี้เป็นเนื้อหาที่เหมาะสมที่ ะนจามาสร้างเป็นบทเรียนปฏิบัติการให้นักศึกษาได้ปฏิบัติกิ กรรมด้วย
ตนเองซ่ึงบทเรียนปฏิบัติการนี้ ัดเป็นส่ือการเรียนการสอนแบบหนึ่งของการสอนแบบปฏิบัติการ ากเหตุผล
ดังกล่าวผู้วิ ัย ึงมีความสนใ ที่ ะศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวิธีสอนแบบปฏิบัติการกับวิธี
สอนตามคู่มือครูมีผลแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรเพื่อนจาผลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการเรียน
การสอนในรายวิชาพฤติกรรมองค์การและภาวะผู้นจาและรายวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป 
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2.การวิจัยแบบเชิงทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพฤติกรรมองค์กรและภาวะผู้นจาของผู้เรียนที่ได้รับการ

สอนแบบปฏิบัติการกับการสอนตามคู่มือครู 
 

3.ทบทวนวรรณกรรม 
 สลิลทิพย์  ชจาปฏิ  (2550)  ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเ ตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตรข์อง
นักศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ช้ันปปที่ 2  ที่ได้รับการสอนตามรปูแบบที่เน้นกระบวนการและการสอนตามคู่มือ
ครู  พบว่ากลุ่มเป้าหมายร้อยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนการทดสอบ และนักศึกษามีเ ต
คติต่อรายวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับเห็นด้วย 

บุญนจา  ไชยมิ่ง   (2551)  ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปป
ที่  3  ที่ได้รับการสอนที่เน้นกระบวนการและเปรียบเทียบเ ตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลัง าก
ได้รับการสอน  โดยใช้รูปแบบการวิ ัย  One  Test  Pretest – Postest  Design  ผลการวิ ัยพบว่า  นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง ากที่ได้รับการสอนที่เน้นกระบวนการ  หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนและมีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ  60  ของนักเรียนทั้งหมด  เ ตคติทางบวกต่อวิชาคณิตศาสตร์ทั้ง
ก่อนและหลังเรียน  โดยมีเ ตคติอยู่ในระดับเห็นด้วย 

วราภรณ์ กิ สวัสดิ์. (2554). การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของ
 านวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปปที่ 6 ด้วยการ ัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสม การวิ ัยครั้งนี้มี ุดมุ่งหมาย
เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของ านวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปปที่ 6 
ด้วยการ ัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสม หลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ ัย เป็นนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปปการศึกษา 2554 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร  านวน 1 ห้องเรียน รวมทั้งส้ิน 44 คน ซ่ึงได้มา ากการเลือกแบบกลุ่ม มา 1 ห้องเรียน  าก
ทั้งหมด 10 ห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการ ัดการเรียนรู้เรื่องตัวประกอบของ านวนนับ  ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปปที่ 6 ด้วยการ ัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เรื่องตัวประกอบการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการวิ ัยดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้ ขั้นเตรียมการ ช้ีแ งให้นักเรียน
กลุ่มตัวอย่างทราบถึงวิธีการ ัดการเรียนรู้เรื่องตัวประกอบของ านวนนับ ด้วยการ ัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสม 
เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เข้าใ ตรงกัน และปฏิบัติกิ กรรมได้อย่างถูกต้อง ขั้นดาเนินการผู้วิ ัยดาเนินการ ัดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตามแผนการ ัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นระยะเวลา 12 คาบโดยมีขั้นตอนและวิธีการ ัดการเรียนรู้
เรื่องตัวประกอบของ านวนนับ ด้วยการ ัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสม การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิ ัยครั้งนี้ 
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ากคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องตัวประกอบของ านวนนบั 
สาหรบัชั้นประถมศึกษาปปที่ 6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean)  

ผลการวิ ัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวประกอบของ านวนนับ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปปที่ 6 ด้วยการ ัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสม หลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
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4.ขอบเขตของการวิจัย 
เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย 
รายวิชาพฤติกรรมองค์กร เรื่อง การ ัดบุคคลเข้าทจางาน การส่ังการหรือการอจานวยการ การควบคุม 
ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย 

 ภาคเรียนที่ 1 ของปปการศึกษา 2556 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือน ตุลาคม 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 
นักศึกษา ช้ันปปที่ 3 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา  วิทยาคารกรุงเทพฯ ปปการศึกษา 2556 

ภาคเรียนที่ 1  จานวน 1 ห้องเรียน  จานวน18คน  
กลุ่มตัวอย่าง 
นักศึกษา ช้ันปปที่ 3 สาขาสาธารณสุขศาสตร์  วิทยาลัยนครราชสีมา  วิทยาคารกรุงเทพ ฯ  ปปการศึกษา 

2556 ภาคเรียนที่ 1ที่ได้ ากการสุ่มตัวอย่างแบบเ าะ งโดยใช้ผู้เรียนในห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มและใช้วิธี ับฉลาก
ใน 1 ห้องเรียนแล้วให้แบ่งออกมา 2 กลุ่ม ๆละ 9 คนแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแต่ละกลุ่มผู้วิ ัยเป็น
ผู้สอนด้วยการสอนแบบปฏิบัติการให้กับกลุ่มทดลองและการสอนตามคู่มือครูให้กับกลุ่มควบคุมตามลจาดับ 

การรวบรวมข้อมูล 
การวิ ัยเชิงทดลองนี้ ผู้วิ ัยได้ดจาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยดจาเนินการทดลอง ตามลจาดับ

ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. กจาหนดระยะเวลาในการในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทจาวิ ัยตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2556 ถึงเดือน
ตุลาคม 2556 
 2.ทจาการกจาหนดแล้วผู้วิ ัยได้ ัดทจาแผนการสอนขึ้นมาโดยเป็นแผนการสอนแบบปฏิบัติการกับแผนการ
สอนตามคู่มือครู 
 3.เขียนแผนการสอนเรียบร้อยแลว้ผู้วิ ัยได้นจาเอาแผนการสอนไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน ทจาการตรว 
แล้วนจามาหาค่า IOC หลัง ากไดแ้ล้วก็นจาแผนการสอนนี้ไปทจาการสอนนักศึกษาทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
ตามลจาดับ และได้ทจาการหาค่าเพื่อตรว สอบคุณภาพและสัมประสิทธิ์ความสอดคล้องโดยใชค้่า IOC  ดังนี้  
                                +1  หมายถึง    แน่ใ ว่า  นวัตกรรมมีคุณภาพตามประเดน็ที่กจาหนด   
          0   หมายถึง   ไม่แน่ใ ว่านวัตกรรมมีคุณภาพตามประเด็นที่กจาหนด 
         -1  หมายถึง    แน่ใ ว่านวัตกรรมไม่มีคุณภาพตามประเด็นที่กจาหนด             
                     ซ่ึงผลการวิเคราะห์พบว่ามีค่า สัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (IOC) สูงกว่าเกณฑ์ 0.50 ทุกประเด็น 

4. ได้แผนการสอนแล้วหลัง ากนั้นได้นจาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนมา
ทจาการหาความเช่ือมั่นโดยให้นักศึกษาในกลุ่มอื่นทจาเพื่อหาความเช่ือมั่นต่อไป ซ่ึงแบบทดสอบนี้เป็นการใช้วัด
ความสามารถด้านสติปัญญา โดยให้ผู้ตอบเขียนคจาตอบ และมีการให้คะแนน เช่น ข้อสอบอัตนัย ข้อสอบปรนัย 

5. แนะนจานักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการ โดยใช้แผนการสอน นจาเข้าสู่วิธีการสอน
แบบปฏิบัติการ 
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 6. ทจาการทดสอบนักศึกษาก่อนการเรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา 
พฤติกรรมองค์กรและภาวะผู้นจา เรื่องการ ัดบุคคลเข้าทจางาน การส่ังการหรือการอจานวยการ การควบคุมใช้เวลา 
30 นาที 
 7.  ัดกิ กรรมตามแผนการสอนตามขั้นตอนในแผนการสอน และสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาโดยครูผู้สอน แล้วบันทึกในแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนที่เตรียมไว้ 
 8. ทจาการทดสอบนักศึกษาหลังเรียน โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิม ใช้เวลา 30 นาที 
 9. นจาคะแนนที่ได้ ากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ข้อมูลที่ได้ ากการ
สังเกตซ่ึงใช้โดยการสังเกตพฤติกรรม เหตุการณ์ ปรากฏการณ์แล้วบันทึกลงในแบบสังเกตได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ  และแบบสอบถามใช้เก็บข้อมูลที่เป็นความคิดเห็น ความต้องการ สภาพปัญหา ความคิดเห็นมา
วิเคราะห์ค่าทางสถิติ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิ ัยครั้งนี้ ผู้วิ ัยทจาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสจาเร็ รูป SPSS (Statistical Package for 

Social Science)  

 
5. ผลการศึกษา 
ตารางที ่1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ของคะแนนผลสัมฤทธ์ิก่อนและ

หลังเรียน เรื่อง การ ัดบุคคลเข้าทจางาน การส่ังการหรือการอจานวยการ การควบคุม  โดยการสอนแบบ
ปฏิบัติการกับการสอนตามคู่มือครู 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเต็ม X  S.D. t-test df P 
ก่อนเรียน 30 22.03 2.37 

-2.147* 9 0.03 
หลังเรียน 30 26.53 1.83 
*แตกต่างอย่างมีนัยสจาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P<.05)  
  

 ากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่เรียนเรื่อง การ ัดบุคคลเข้าทจางาน การส่ังการหรือการอจานวยการ 
การควบคุม  โดยการสอนแบบปฏิบัติการและการสอนตามคู่มือครูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพฤติกรรมองค์กรและ
ภาวะผู้นจาของผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบปฏิบัติการสูงกว่าการสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยสจาคัญทางสถิติที่
ระดับ.05นั่นแสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบปฏิบัติการดีกว่าการสอนตามคู่มือ 
 

6. อภิปรายผล 
1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพฤติกรรมองค์กร เรื่อง การ ัดบุคคลเข้าทจางาน การส่ังการ

หรือการอจานวยการ การควบคุม ของผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบปฏิบัติการกับการสอนตามคู่มือครูพบว่า
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพฤติกรรมองค์กร เรื่อง การ ัดบุคคลเข้าทจางาน การส่ังการหรือการอจานวยการ การ
ควบคุมของผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบปฏิบัติการสูงกว่าผู้เรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครูอย่างมีนัยสจาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 1 ทั้งนี้อา เนื่อง ากเนื้อหาที่ผู้วิ ัยนจามาใช้ในการทดลอง
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ครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ ัดบุคคลเข้าทจางาน การส่ังการหรือการอจานวยการ การควบคุม เนื้อหามีลักษณะ
ค่อนข้างเป็นรูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาบุคลากร ซ่ึงเป็นเนื้อหาหนึ่งที่เสนอว่าเป็นเนื้อหาที่เหมาะ ะนจามา
สร้างเป็นบทเรียนปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดยหาข้อสรุป ากการปฏิบัติ
รวบรวมข้อมูลสังเกตและครูใช้วิธีสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัตินักศึกษา ะเกิดความเข้าใ อย่างถ่องแท้ผู้วิ ัยได้ ัด
เตรียมการสอนส่ือและอุปกรณ์ไว้เป็นอย่างดีเพื่ออจานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนและนักศึกษายังมีอิสระในการ
ทจางานการ ัดเตรียมที่ดีเหมาะสมกับเนื้อหาและการ ัดกิ กรรมที่พร้อมทั้งครูและผู้เรียน ึงทจาให้การเรียนการ
สอนบรรลุวัตถุประสงค์ดังข้อเสนอแนะของ สุนทรีดิษฐลักษณ์ (2529: 56-57) กล่าวว่าการนจาเอาวิธีสอนแบบ
ปฏิบัติการไปใช้นั้นส่ิงแรกที่ควรระลึกคือการเตรียมตัวอย่างดีของครูผู้สอนให้ผู้เรียนได้ทดลองเสนอผลการ
ทดลองและสรุปด้วยตนเองมุ่งให้นักศึกษารู้ ักการคิดหาเหตุผลเพื่อให้เกิดความเข้าใ อย่างถ่องแท้เป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดความเข้าใ เกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งที่เกิด ากการได้ประสบการณ์เกี่ยวกับส่ิงนั้นๆ
หลายๆอย่างหลายๆแบบ นสามารถสรุปเป็นนิยามหรือ จาแนกประเภทหรือบอกลักษณะร่วมได้ถูกต้องนอก ากนี้
การสอนแบบปฏิบัติการมีข้อดีที่เด่นชัดซ่ึงน่า ะมีผลอย่างมากต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพฤติกรรมองค์กร
และภาวะผู้นจาเพราะเป็นการเรียนรู้ ากการลงมือปฏิบัติ ริงช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใ อย่างถ่องแท้ทจาใหเ้กดิการ
ถ่ายโยงการเรียนรู้อันเป็นส่ิงที่พึงประสงค์ในการ ัดการเรียนการสอนและผล ากการปฏิบัติการทดลองทจาให้
ผู้เรียนเห็นผลงานและความก้าวหน้าอย่างชัดเ นซึ่งเป็นการเสริมแรงให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น 
(ยุพิน  พิพิธกุล 2537: 87-88)  และการสอนแบบปฏิบัติการทจาให้ผู้เรียนได้ ับต้องวัสดุและได้ปฏิบัติกิ กรรมเพื่อ
เช่ือมโยงไปสู่สัญลักษณ์ผู้เรียน ะสามารถส่ือความหมายที่เป็นนามธรรมมากขึ้นนอก ากนี้การสอนแบบ
ปฏิบัติการมีกิ กรรมที่ผู้เรียน ะต้องปฏิบัติทั้งแบบรายบุคคลและกลุ่มการตรว ผลสรุปความรู้ของผู้ เรียนมี
ขั้นตอนให้นักศึกษารายงานข้อมูลและผลการทดลองนักศึกษาร่วมกันอภิปรายข้อสรุปที่ได้โดยครูผู้สอนเป็นผู้นจา
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องดังนั้นเมื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ึงทจาให้นักศึกษากลุ่มที่ได้รับการสอนแบบ
ปฏิบัติการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าผู้เรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครูดังกล่าวซ่ึงยังสอดคล้องกับ
ผลการวิ ัยของ เรียมรอง  สวัสดิชัย (2525: 43) ที่พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพฤติกรรมองค์การและภาวะ
ผู้นจา ระดับปริญญาตรี ช้ันปปที่ 3 สาขาสาธารณสุขศาสตร์ เรื่องความเท่ากันทุกประการที่เรียนโดยวิธีสอนแบบ
ปฏิบัติการกับบทเรียนโปรแกรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสจาคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 และสอดคล้องกับผลการวิ ัย
ของ อารีรัตน์  สุดเกตุ (2529: 66) ที่พบว่าผลสัมฤทธ์ิด้านมโนมติในวิชาพฤติกรรมองค์กรและภาวะผู้นจา และเ ต
คติต่อวิชาพฤติกรรมองค์กรและภาวะผู้นจา ของผู้เรียนที่เรียนโดยการสอนแบบปฏิบัติการกับการสอนตามคู่มือครู 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสจาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับผลการวิ ัยของ อเนก สุด จานงค์ (2531: 67) ที่
พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอนแบบปฏิบัติการสูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครูและสอดคล้องกับผลการวิ ัยของสุนทรีดิษฐลักษณ์  (2529: 56-57) ที่พบว่า
การสอนแบบปฏิบัติการเป็นวิธีการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ระดมความคิดการหาเหตุผลเพื่อให้เกิดความเข้าใ อย่าง
ถ่องแท้การเรียน ึงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับผลการวิ ัยของเกทส์ (Gates 1977: 4193-A) และ
ซักเคอร์ (Sucker 1978: 2814-A) ที่พบว่าการสอนแบบปฏิบัติการเป็นการสอนที่มีประสิทธิภาพทั้งนี้เนื่องมา าก
การสอนแบบปฏิบัติการเป็นการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยให้ผู้เรียนได้เรียน ากการปฏิบัติ ริง
เป็นการเรียน ากประสบการณ์ตรงผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติเสาะหาข้อมูลค้นหาวิธีการและกระบวนการด้วยตนเอง
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ซ่ึงสอดคล้องกับคจากล่าวของ อารีรัตน์  สุดเกตุ(2529: 26) ได้กล่าวถึงคุณค่าของการสอนแบบปฏิบัติการไว้ว่า
ผู้เรียน ะสามารถโยงพฤติกรรมองค์กรและภาวะในการเป็นผู้นจาเข้ากับโลกภายนอกห้องเรียนหรือชีวิต ริงทจาให้
ได้ประสบการณ์และ ด จาได้ดีดังนั้นการเรียนรู้และการ จามีความสัมพันธ์กันถ้านักศึกษาได้เรียนรู้ ากกิ กรรมที่
ปฏิบัติ ริงทจาให้เกิดข้อสรุปในเรื่องนั้นๆด้วยตนเองผู้เรียนได้คิดโดยอาศัยกิ กรรมเป็นเครื่องช่วยในการทจาตาม
กระบวนการให้เป็นรูปธรรมหรือกึ่งรูปธรรมมากขึ้นช่วยเร้าให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา
ให้กับกิ การและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาให้กับกิ การ
อย่างแท้ ริง 
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2/2555 (2) เพื่อศึกษาผลของการสอนแบบเน้นมโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา EDA713 และ 
(3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนวิชา EDA 713 ในภาคการศึกษาที่ 2/2555 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาปริญญาเอกที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา EDA713 จ านวน 10 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย มีจ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา EDA 713 และ (2) แบบสอบ
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา EDA 713 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาจ านวน 6 
เดือน ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา EDA 713 
หลังเรียน มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน ( =36.80 และ  =23.60 ตามล าดับ) และนักศึกษาร้อยละ 80 ได้
คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า 30 คะแนน นั่นหมายความว่า วิธีการสอนแบบเน้นมโนทัศน์ส่งผลท าให้นักศึกษามี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา EDA713 ดีขึ้น และ (2) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา 
EDA 713 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ส าหรับด้านที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านคุณลักษณะ
อาจารย์ รองลงมา คือ ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการสอน  และด้านการวัดและประเมินผล 
ตามล าดับ  

 
ค าส าคัญ: การสอนแบบเน้นมโนทัศน์ สถิติขั้นสูง การบริหารการศึกษา  
 

ABSTRACT 
This quasi-experimental research was a type of teaching and learning research. Its three main 

objectives were (1) to measure the learning achievement in the subject “EDA 713 Advanced Statistics for 
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Research in Educational Administration” in Semester 2/2012, (2) to study the effect of Concept-Based 
Instruction Method on the learning achievement in EDA 713, and (3) to evaluate the students’ satisfaction on 
the teaching and learning of EDA 713. The population was ten Ph.D. students registering EDA 713. Two types 
of research instruments were included; (1) an achievement test, and (2) a questionnaire. This research was 
conducted within six months and the researcher himself collected data. The descriptive statistics used in this 
research comprised frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation. The research findings were 
(1) the mean of the posttest scores of the learning achievement in the subject EDA713 was higher than the mean 
of the pretest scores (( =36.80 and  =23.60 respectively) and 80% Ph.D. students obtained at least 30 scores 
or higher for the posttest. These meant the Concept-Based Instruction really effected the learning achievement 
of EDA 713, and (2) overall, the Ph.D. students satisfied the teaching and learning of EDA 713 at the highest 
level. As for the aspect which the Ph.D. students satisfied most, it was the characteristics of the lecturers, then 
the supporting resources for learning, the activities of teaching and learning, and the measurement and 
evaluation respectively.  
 
KEYWORDS: Concept-Based Instruction, Advanced Statistics, Educational Administration 
 

1. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาวิจัย 
  การจัดการเรียนการสอนวิชาสถิติขั้นสูงให้กับกลุ่มผู้เรียนในหลักสูตรปริญญาเอก มีความแตกต่างจาก
การจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มผู้เรียนในหลักสูตรปริญญาโท และระดับปริญญาตรี โดยธรรมชาติ วิชาสถิติ
ขั้นสูงจะมีเนื้อหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและยากต่อการท าความเข้าใจ ดังนั้น ตัวแปรความแตกต่างระหว่างนักศึกษา ก็
อาจเป็นอีกสาเหตุที่ส่งผลท าให้การเรียนการสอนวิชาสถิติขั้นสูงไม่ได้คุณภาพอย่างที่ควรจะเป็น  เช่น พื้นความรู้
เดิม หรือสาขาวิชาที่จบในระดับปริญญาโท เป็นต้น  และตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการสอน เช่น เนื้อหาที่สอนไม่
เหมาะสม (อุทุมพร จามรมาน, 2539) การสอนสูตรที่ยุ่งยากซับซ้อนในการวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ (Multivariate 
analysis) ในกลุ่มผู้เรียนที่ไม่ใช่วิชาเอก เป็นต้น หรือการสอนที่ไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student-centered 
approach) ท าให้การสอนวิชาสถิติขาดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
 รายวิชา EDA 713 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา (รหัสวิชาเดิม คือ ED 712) เป็น
วิชาที่อยู่ในหมวดวิชาบังคับของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) สังกัดวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีวัตถุประสงค์ของรายวิชา คือ 
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับสถิติขั้นสูงไปใช้ให้เหมาะสมกับ
ค าถามการวิจัยทางการบริหารการศึกษาได้  โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ตามที่
ระบุไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตร  
 การจัดการเรียนการสอนวิชา EDA 713 ในปัจจุบันและที่ผ่านมาในภาคการศึกษาที่ 2/2554 ใช้เทคนิค
วิธีการสอนแบบทีม (Team teaching method) (Espinor, 2009; Anderson & Speck, 1998) หรือการสอนแบบ
ร่วมมือ (Cooperative teaching) (Bauwens & Hourcade, 1995) โดยก าหนดให้มีผู้สอนจ านวน 3 คน สอนในหัวข้อ
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ที่ต่างกันตามที่ระบุไว้ในค าอธิบายรายวิชา แต่ลักษณะของการสอนในวิชา EDA 713 ที่ผ่านมาเป็นแบบไม่มีผู้น า
ทีม (Associate type) โดยผู้สอนแต่ละท่านจะวางแผน ก าหนดกิจกรรม และใช้เทคนิคการสอนที่ต่างกันหลาย
รูปแบบ การสอนแบบทีมอาจมีข้อดี เช่น ผู้สอนแต่ละคนได้แสดงความสามารถในการสอนอย่างเต็มที่ ผู้เรียนได้
รู้จักและได้เรียนรู้กับผู้สอนหลายแบบท าให้ไม่เบื่อหน่าย เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม การสอนแบบทีมที่ไม่มีผู้น าทีม
อาจน ามาซ่ึงปัญหาหรืออุปสรรคที่ไม่คาดหวัง เช่น ผู้สอนไม่ได้วางแผนร่วมกันในการสอนท าให้คุณภาพในการ
สอนลดลง เสียเวลาในการเตรียมการสอนมากเนื่องจากต้องก าหนดหัวข้อร่วมกัน การเตรียมส่ือการสอนให้มี
จ านวนมากพอ เป็นต้น 
  จากการสัมภาษณ์นักศึกษาในห้องเรียนในการเรียนวิชา ED 712 ในภาคการศึกษาที่ 2/2554 พบว่า 
นักศึกษายังไม่เข้าใจมโนทัศน์ (Concept) ที่แท้จริงของสถิติขั้นสูงแต่ละประเภท ท าให้ไม่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับค าถามการวิจัยแบบต่างๆ และนักศึกษาเห็นว่า การสอนสูตรและศัพท์เทคนิคที่มากเกิน
ความจ าเป็น ท าให้เกิดความสับสน และจากข้อเสนอแนะของ สุบิน ยุระรัช (2555) ท าให้ทราบว่า การสอนสถิติ
ขั้นสูงให้กับนักศึกษาปริญญาเอก ควรเน้นสอนให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์หรือแนวคิดในรื่องที่เรียนมากกว่าการสอน
คิดค านวณโดยใช้สูตรและวิธีการที่ซับซ้อน เพราะหากผู้เรียนเข้าใจแนวคิดหรือมโนทัศน์ที่ส าคัญของสถิติขั้นสูง
แต่ละประเภท ก็จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับปัญหาวิจัยแต่ละแบบได้ 
 การสอนแบบเน้นมโนทัศน์ (Concept-Based Instruction: CBI) (Loertscher & Erickson, 2006; 
Erickson, 1998) เป็นแนวคิดของการจัดการเรียนการสอนที่ยึดมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดเป็นหลักเพื่อช่วย
ให้ผู้เรียนสามารถถ่ายโอนการเรียนรู้ได้มาก โดยการระบุมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดที่ต้องการให้ผู้เรียน
ได้รับ การจัดการเรียนการสอนจะใช้กิจกรรม วิธีการ หรือกระบวนการต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
มโนทัศน์นั้น และสามารถน ามโนทัศน์นั้นไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ๆ ได้ (ทิศนา แขมมณี, 2550) ดังนั้น หาก
ผู้เรียนวิชาสถิติขั้นสูงเข้าใจในมโนทัศน์หรือความคิดรวบยอดของสถิติขั้นสูงแต่ละประเภทย่อมสามารถที่จะ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับค าถามหรือปัญหาวิจัยทางการบริหารการศึกษาแต่ละแบบได้ 
  การจัดการเรียนการสอนวิชาสถิติขั้นสูงในระดับปริญญาเอก มีส่ิงที่ต้องพิจารณาหลายประการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนที่ไม่ใช่วิชาเอก จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาผลการการสอนแบบเน้นมโนทัศน์ที่มีต่อผลการเรียนรู้ (Learning outcome) ของนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในการเรียนวิชา EDA713 ส าหรับผลการเรียนรู้ที่วัด 
คือ คะแนนจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement test) โดยผลการวิจัยจะท าให้ได้สารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้นต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา EDA 713 ในภาคการศึกษาที่ 2/2555 ของนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

(2) เพื่อศึกษาผลของการสอนแบบเน้นมโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา EDA713 
ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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(3) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิชา EDA 713 ในภาคการศึกษาที่ 2/2555 ของ
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  การวิจัยเรื่องนี้ออกแบบโดยใช้การวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-experiment design) ที่ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่ม
เดียว โดยการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest  Design หรือเรียกว่า Before-and-After 
Reflexive Design) (อรพินทร์ ชูชม, 2552) โดยการทดสอบตัวแปรตามก่อนมีการใช้วิธีการสอนแบบเน้นมโน
ทัศน์ และท าการทดสอบตัวแปรตามซ้ ากับกลุ่มตัวอย่างอีกครั้ง ผลที่ได้จากการทดสอบทั้งสองครั้งจะน ามา
เปรียบเทียบกันเพื่อพิจารณาว่า วิธีการสอนแบบเน้นมโนทัศน์มีผลต่อตัวแปรตามหรือไม่ 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
  4.1 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยก่ึงทดลองที่ไม่มีกลุ่มควบคุม ดังนั้น การเลือก
ตัวอย่างเข้ารับการทดลองใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) โดยไม่มีการสุ่มตัวอย่างเข้ารับการ
ทดลอง (Randomization) ส าหรับประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา EDA 713 ในภาคการศึกษาที่ 2/2555 จ านวน 10 คน 
  4.2 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ (1) ตัวแปรอิสระ (Independent variable) หรือตัวแปรจัดกระท า (Treatment) 
คือ วิธีการสอนแบบเน้นมโนทัศน์ (Concept-Based Instruction: CBI) (Erickson, 1998) และ (2) ตัวแปรตาม 
(Dependent variable) หรือตัวแปรที่เป็นผลจากตัวแปรจัดกระท า คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา EDA 713 
  4.3 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 6 เดือน (ธันวาคม 2555-พฤษภาคม 2556) โดยแบ่งออกเป็น 3 
ระยะ คือ ระยะที่ 1 ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ระยะที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการ
สอนแบบเน้นมโนทัศน์ และระยะที่ 3 ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนและประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา EDA 713  
  4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีจ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 

  (1) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา EDA 713 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางการ
บริหารการศึกษา ที่มีลักษณะเป็นแบบทดสอบเลือกตอบชนิดหลายตัวเลือก (Multiple choice test) ส าหรับสถิติที่
น ามาใช้ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ ได้แก่ ค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) การตรวจสอบ
คุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ใช้วิธีการค านวณหาค่าความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์

วิธีการสอนแบบเน้นมโนทศัน ์

(Concept-Based Instruction Method) 

ตัวแปรจัดกระท า (Treatment variable) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา EDA713 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษา 
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กับแบบทดสอบ ด้วยค่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) ผลการวิเคราะห์พบว่า IOC มีค่าอยู่ระหว่าง 
0.66-1.00 ส่วนการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงแบบความคงที่ภายใน (Internal stability reliability) ใช้
วิธีการค านวณด้วยสูตร KR20 ผลการน าเครื่องมือวิจัยไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาปริญญาเอก จ านวน 15 
คน พบว่าได้ค่า KR20=0.71 
  (2) แบบสอบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา EDA 713 ในภาค
การศึกษาที่ 2/2555 โดย แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอน และตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ส าหรับตอนที่ 1-2 เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) ตอนที่ 3 มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) จ านวน 5 ระดับ และตอนที่ 4 มี
ลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended question) การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา ใช้วิธีการ
ค านวณหาค่า IOC ส่วนการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน (Internal consistency 
reliability) ใช้วิธีการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการน า
เครื่องมือวิจัยไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาปริญญาเอก จ านวน 15 คน พบว่าได้ค่า =0.97 
 
ตารางท่ี 1  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือ 

ตัวแปร แหลง่ข้อมูล/ผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือวิจัย การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
รายวิชา EDA 713 

นักศึกษา ป.เอก หลักสูตร 
Ph.D. (EDA) 

แบบทดสอบเลือกตอบชนิด
หลายตัวเลือก (Multiple 
choice test) จ านวน 4 ตัวเลือก 

p, r, Content validity (IOC), 
Internal stability reliability 
(KR20) 

2. ความความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนวิชา EDA 713 

-เล่มหลักสูตร Ph.D. (EDA) 
(พ.ศ.2549 และฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) 
-ผู้วิจัย 

แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) และมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) 
จ านวน 5 ระดับ  

Content validity (IOC), 
Internal consistency 
reliability () 

 
  4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แบบทดสอบและแบบประเมินที่
สร้างขึ้น โดยน าเครื่องมือดังกล่าวไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา EDA 713 ในภาคการศึกษาที่ 2/2555 
  4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา EDA713 ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา พบว่า การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา EDA713 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางการ
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บริหารการศึกษา ที่เกิดจากการใช้วิธีการสอนแบบเน้นมโนทัศน์ (Concept-Based Instruction Method) วัดได้จาก
คะแนนจากการท า “แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา EDA 713” มีลักษณะเป็นแบบทดสอบเลือกตอบ
ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา EDA 713 
หลังเรียน (Posttest) มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน (Pretest) ( =36.80 และ  =23.60 ตามล าดับ) 
 
ตารางท่ี 2 ค่าสถิติเชิงบรรยายของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา EDA 713 ก่อนเรียนและหลังเรียน (N=10) 

นักศึกษาคนที่ 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา EDA 713* 

ก่อนเรียน (Pretest) หลังเรียน (Posttest) 

1 19 35 
2 28 44 
3 17 39 
4 26 42 
5 14 48 
6 25 30 
7 24 36 
8 21 36 
9 31 29 

10 31 29 
ค่าเฉลี่ย ( )  23.60 36.80 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 5.77 6.51 

คะแนนต่ าสุด (Minimum) 14 29 

คะแนนสูงสุด (Maximum) 31 48 

*คะแนนเต็มเท่ากับ 60 คะแนน 
 

 5.2 ผลของการสอนแบบเน้นมโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา EDA713 การ
พิจารณาตัดสินว่า วิธีการสอนแบบเน้นมโนทัศน์มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชา EDA713 หรือไม่ ใช้
เกณฑ์จ านวน 2 ข้อ คือ (1) นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 80 ได้คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา EDA 713 
หลังเรียนตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 60 คะแนน และ (2) คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชา EDA 713 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยสรุป พบว่า มีนักศึกษาจ านวน 8 คน (ร้อยละ 80) ที่ได้คะแนน
ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป และพบว่า คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา EDA 713 
หลังเรียน (Posttest) สูงกว่าคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) นั่นหมายความว่า การสอนด้วยวิธีการ
สอนแบบเน้นมโนทัศน์ หรือ Concept-Based Instruction (CBI) ส่งผลท าให้นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา EDA713 ดีขึ้นจริง  
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ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา EDA 713 ก่อนเรียนและหลังเรียน 
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N ค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 

ก่อนเรียน (Pretest) 10 23.60 5.77 
หลังเรียน (Posttest) 10 36.80 6.51 

 
โดยสรุป จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 2 พบว่า มีนักศึกษาจ านวน 8 คน (ร้อยละ 80) ที่ได้

คะแนนตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป แสดงว่า ผ่านเกณฑ์ข้อที่ 1 และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 3 พบว่า 
คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา EDA 713 หลังเรียน (Posttest) สูงกว่าคะแนน
จากแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) นั่นหมายความว่า การสอนด้วยวิธีการสอนแบบเน้นมโนทัศน์ หรือ Concept-
Based Instruction (CBI) ส่งผลท าให้นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา EDA713 ดีขึ้นจริง แสดงว่า ผ่านเกณฑ์ข้อที่ 2 

5.3 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา EDA 713 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนวิชา EDA 713 อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.76,  =0.38) ส าหรับด้านที่นักศึกษามีความพึง
พอใจมากที่สุด คือ ด้านคุณลักษณะอาจารย์ ( =4.90,  =0.24) รองลงมา คือ ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
( =4.85,  =0.33) ด้านการจัดการเรียนการสอน ( =4.70,  =0.49) และด้านการวัดและประเมินผล ( =4.60, 
 =0.58) ตามล าดับ โดยทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 

6. อภิปรายผล  
 6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา EDA713 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชา EDA713 ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน (Posttest) มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนน
ก่อนเรียน (Pretest) ( =36.80 และ  =23.60 ตามล าดับ) และมีข้อสังเกตว่า จากข้อสอบจ านวน 60 ข้อ (คะแนน
เต็ม 60 คะแนน) นักศึกษาส่วนใหญ่ท าข้อสอบได้มากกว่า 30 คะแนน ในการวัดและประเมินผลหลังเรียน ในขณะ
ที่การวัดและประเมินผลก่อนเรียน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ได้คะแนนไม่ถึง 30 คะแนน แสดงให้เห็นชัดเจนว่า 
เนื้อหาสาระ (Content) ของวิชา EDA713 เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก และอาจท าให้นักศึกษาเกิดความวิตกกังวล 
(บรรจงเศก ทรัพย์โสภา, 2551) เนื่องจากเป็นการสอนสถิติขั้นสูง (Advanced statistics) โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้เรียน
ที่ไม่ใช่สาขาวิชาสถิติ และส่วนใหญ่เคยเรียนมาในระดับปริญญาโทเฉพาะสถิติพื้นฐานเท่านั้น ในขณะที่การใช้
สถิติขั้นสูงในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีหลายแนวคิดและมีวิธีการเชิงเทคนิคที่ซับซ้อนที่ต้อง
อาศัยความเข้าใจ เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเป็นระยะเวลาหนึ่ง  
 วิชา EDA 713 เป็นวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาบังคับไม่สามารถปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาได้ ดังนั้น การ
สอนสถิติขั้นสูงให้กับนักศึกษาจะต้องอาศัยเทคนิคหรือวิธีการสอนที่ไม่น่าเบื่อแต่ได้ผล  โดยเฉพาะการจัดการ
เรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student-centered approach) ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 (กฤษณา คิดดี, 2547) เช่น การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-Based Learning: PBL) 
การสอนแบบนิรมิตวิทยา (Constructivism) การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด (Concept Attainment) 
การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Co-operative Learning) การสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) เป็นต้น (เอียน สมิธ และอนงค์ วิเศษสุวรรณ์, 2550)  
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 การวิจัยเรื่องนี้เลือกใช้วิธีการสอนแบบเน้นมโนทัศน์ (Concept-Based Instruction: CBI) เนื่องจากเป็น
วิธีการสอนที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มผู้เรียนที่ไม่ใช่วิชาเอกสถิติ (Loertscher & Erickson, 2006; Erickson, 1998; 
ทิศนา แขมมณี, 2550) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้โอกาสนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมทางสถิติต่างๆ ที่
น ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เพราะในปัจจุบันการค านวณค่าพารามิเตอร์ของสถิติขั้นสูงแต่ละประเภทไม่จ าเป็นต้อง
ค านวณด้วยมือ แต่สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปได้ หน้าที่หลักของผู้เรียน คือ จะต้องเข้าใจแนวคิด (Concept) 
ของสถิติขั้นสูงแต่ละประเภท สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเป็น และแปลความหมายผลการวิเคราะห์ได้ 
 6.2 ผลของการสอนแบบเน้นมโนทัศน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา EDA713 พบว่า ผล
การทดลองใช้วิธีการสอนแบบเน้นมโนทัศน์ ในวิชา EDA713 และผลการวิเคราะห์ Dependent t-test ของค่า
คะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2555 แสดงให้เห็นว่า การสอนแบบเน้นมโนทัศน์ท า
ให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา EDA713 สูงขึ้นจริงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 นั่น
หมายความว่า การสอนแบบเน้นมโนทัศน์ หรือ CBI เป็นเทคนิคหรือวิธีการสอนที่เหมาะสมส าหรับนักศึกษา
ปริญญาเอกในกลุ่มผู้เรียนที่ไม่ใช่วิชาเอกสถิติ (เฉลิมลาภ ทองอาจ, 2550; วิภา เกียรติธนะบ ารุง, 2537) 
 6.3 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา EDA713 พบว่า 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในวิชา EDA713 อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านที่นักศึกษามี
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านคุณลักษณะอาจารย์ รองลงมา คือ ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านการจัดการ
เรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล ตามล าดับ จากผลการประเมินความพึงพอใจ มีข้อสังเกตว่า ทุกด้าน
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส าหรับด้านคุณลักษณะอาจารย์ที่นักศึกษาพึงพอใจมากที่สุด พบว่า 
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้มีอาจารย์ผู้สอนจ านวน 3 คนใน 1 วิชา ประกอบด้วย อาจารย์
ประจ าในมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าของวิชา จ านวน 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เช่ียวชาญในหัวข้อที่อยู่ใน
ค าอธิบายรายวิชาอีกจ านวน 2 คน  
 นอกจากวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณแล้ว  ผู้ วิจัยยังใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
(Qualitative data) มาช่วยในการสรุปผลและอธิบายในประเด็นที่เกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน โดยพบว่า นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นในเชิงบวกเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอนใน 2 ประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ (1) อาจารย์ผู้สอนมีความรู้
ความสามารถ อธิบายเข้าใจได้ง่าย มีบุคลิกภาพที่ดี มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดการเรียนรู้ได้อย่าง
สนุกสนาน และ (2) อาจารย์ผู้สอนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม และสนใจสอบถามความเข้าใจของผู้เรียนใน
เนื้อหาวิชาที่สอน 
 การสอนแบบเน้นมโนทัศน์ส าหรับนักศึกษาปริญญาเอกในกลุ่มผู้เรียนที่ไม่ใช่วิชาเอกสถิติจะได้ผลดี
มากย่ิงขึ้นหรือท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น อาจจะท าได้โดยการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ช่วยเหลอื
กันได้ฝึกการท างานเป็นทีม และเปิดโอกาสให้มีการสอนงานกันระหว่างกลุ่มเพื่อน (เกรียงไกร คล้ายกล่ า, 2551) 
ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการสอนแบบทีมเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายและไม่น่าเบื่อ        
(ศรีวิไล พลมณี, 2542) และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ส่งเสริมให้มีอาจารย์ผู้สอน 3 คน
ในแต่ละรายวิชา 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) ควรน าวิธีการสอนแบบเน้นมโนทัศน์ไปปรับปรุงประมวลรายวิชา (Course syllabus) และ
แผนการสอนของวิชา EDA713 ในปีการศึกษาต่อไป 

(2) หลักสูตรปริญญาเอกอื่นๆ ที่กลุ่มผู้เรียนไม่ใช่วิชาเอกสถิติ สามารถน าวิธีการสอนแบบเน้นมโน
ทัศน์ไปประยุกต์ใช้ได้ เพราะเป็นเทคนิคหรือวิธีการสอนที่ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาดีขึ้นกว่า
วิธีการสอนแบบปกติ 

(3) ควรน าผลการวิจัยไปสู่การจัดการเรียนรู้ (Knowledge management) ระหว่างอาจารย์ใน
หลักสูตร และระหว่างหลักสูตรปริญญาเอกอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดี
ยิ่งขึ้นในทุกหลักสูตร และควรก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
(1) ควรน าวิธีการสอนแบบเน้นมโนทัศน์ไปทดลองใช้สอนนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกอื่นๆ  
(2) หัวข้อวิจัยส าหรับวิชา EDA713 อาจพิจารณาเลือกวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบใหม่

มาทดลองใช้ และอาจศึกษาคุณลักษณะอื่นเพิ่มเติมนอกจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เช่น แรงจูงใจในการเรียน 
ความมุ่งมั่นในการเรียน เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมวลชน ด้านการสอนและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์  ด้านส่ือ
ประกอบการสอน  ด้านการวัดและประเมินผล  2) ต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ประชากรและกลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา
ENG321 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือส่ารมวลชน คณะศิลปศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จ านวน 50 
คน เป็นกลุ่มที่ผู้วิจัยสอนโดยใช้แบบสอบถามสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนใน 4 ด้าน คือ ด้านการ
สอนและเทคนิคการสอน ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ ด้านส่ือประกอบการสอน ด้านการวัดและประเมินผล 
สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารมวลชน ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน  ด้านการสอนและเทคนิคการสอน  ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์  ด้านส่ือ
ประกอบการสอน  ด้านการวัดและประเมินผล   มีปัญหาน้อยที่สุด   2) ข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่มีต่อด้าน
บุคลิกลักษณะของอาจารย์คือเรื่องอาจารย์สามารถควบคุมอารมณ์ขณะสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.96 อยู่ในระดับ
น้อย นักศึกษาบางคนเสนอแนะว่าอยากให้อาจารย์มีบุคลิกที่เป็นกันเองกับนักศึกษาให้มากกว่านี้ 

 
ค าส าคัญ:  สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอน เทคนิคการสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมวลชน   
 บุคลิกลักษณะของอาจารย์  ส่ือประกอบการสอน ด้านการวัดและประเมินผล    
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ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to investigate current instructional practices and identify any 

problems with of ENG321 English for Communication Arts; Teaching techniques,Teacher  personality, 
Instruction media,and Evaluation methods and 2) to develop teaching techniques  for improved our students’ 
grades in the future. The sampling of this research was the 50 English for Business Communication’s students. 
The instruments used were questionnaires of 4 sections; Teaching techniques, Teacher personality, Instruction 
media and Evaluation methods. The statistical values were the frequency, percentage, mean and standard 
deviation. 

The findings of the research were found as following; 1) The Current Instruction Practices and 
Problems of of ENG321 English for Communication Arts of 4 sections; Teaching techniques, Teacher 
personality,   Instruction media and Evaluation methods were the least 2) The results from the open-ended 
questionnaire found that a student wanted the teacher should change or adapt her personality.  

 
KEYWORDS :  The Current Instruction Practices and Problems, Teaching Techniques, English for  

        Communication Arts, Teacher Personality, Instruction Media, Evaluation Methods 
 

1. บทน า 
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นความจ าเป็นส าหรับคนไทย การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงควรมีเป้าหมาย

เพื่อให้สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและเป็นเครื่องมือในการติดต่อระหว่างชน
ชาติต่างๆ (บัญชา อึ๋งสกุล. 2541:63) ปัจจุบันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
การศึกษา ความเจริญก้าวหน้านี้ได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการศึกษา โดยเฉพาะการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษในทุกระดับ ท าให้เกิดแนวคิดเทคนิควิธีและพัฒนาการใหม่ๆในการเรียนการสอน รวมถึงการที่
ครูผู้สอนและผู้เรียนสามารถเข้าถึงส่ือได้หลายรูปแบบซ่ึงล้วนแต่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพทางด้านการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เช่นส่ือโทรทัศน์  มีรายการภาคภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ สามารถฝึกฝนการใช้
ภาษาอังกฤษได้หลายรายการเช่น รายการข่าว News line  รายการ Morning talk รายการเรียนภาษาอังกฤษกับ 
Chris Delivery เป็นต้น นอกจากนี้สถานีวิทยุหลายสถานียังมีการจัดรายการเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
การฟัง เช่นคลื่น FM 95.5 หรือแม้แต่ส านักพิมพ์ต่างๆยังมีฉบับภาษาอังกฤษเพื่อฝึกฝนทักษะการอ่านและการ
เขียน เช่น Bangkok Post, The Nation, Student Weekly, Nation Junior เป็นต้น 

แต่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษในประเทศไทยยังขาดประสิทธิภาพไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร  กล่าวคือนักศึกษา
เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นระดับประถมจนถึงระดับอุดมศึกษา นั่นคือใช้เวลาเรียนภาษาอังกฤษมากกว่า 10 ปีแต่
ไม่สามารถที่จะพูดหรือติดต่อส่ือสารกับชาวต่างชาติหรือเจ้าของภาษาได้ (ปราณี อมรรัตนศักดิ์. 2541:276) 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับไม่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
ไวยากรณ์อังกฤษในภาษาเขียนให้ถูกต้อง และปริมาณค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการพูดหรือการเขียนค่อนข้าง
จ ากัด จึงเป็นอุปสรรคในการฟัง การพูด การอ่านหรือการเขียนภาษาอังกฤษให้ได้ดี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากใน
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ชีวิตประจ าวันของคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ ส่ือมวลชนแทบทุกแขนงเสนอข้อมูล
ข่าวสารเป็นภาษาไทย ส่ิงแวดล้อมที่อยู่รอบตัวของผู้เรียนไม่เอื้อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ 
(English Exposure) นอกห้องเรียน (นันทกา ทาวุฒิ. 2542:15-16) 

แต่ถึงแม้จะมีการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
ก็ตาม แต่ดูเหมือนว่าจะมีสาเหตุหลายประการที่ท าให้การเรียนภาษาอังกฤษไม่ได้ผลตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ประสบ
ผลส าเร็จ อาจเนื่องมาจากการที่นักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษซ่ึงเกิดจากความไม่พร้อมในการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ จึงท าให้นักเรียนบางคนไม่ต้องการที่จะเรียนวิชานี้ (กุสุมา ล่านุ้ย. 2539:78) 

ในกระบวนการเรียนการสอน ผู้สอนจัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญที่จะท าให้การเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (สุเทพ อ่อนไสว. 2541:100) ในทางตรงกันข้ามจากรายงานการประชุมสัมมนาประชา
พิจารณ์โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง อุดมศึกษาไทย: วิกฤตและทางออก ได้สรุปปัญหาของอาจารย์ระดับอุดมศึกษา
ประการหนึ่งในด้านการเรียนการสอนคือ วิธีการสอนของอาจารย์ ยังคงใช้แบบถ่ายเทความรู้ไม่ถ่ายเทความคิด
เป็น ท าเป็น กระบวนการสอนมุ่งเน้นการท่องจ าเพื่อสอบมากกว่าเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (ศิริ
เพ็ญ มากบุญ. 2541:57) 

ส าหรับปัจจัยภายในอื่นที่อาจมีความส าคัญต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษคือแรงจูงใจและทัศนคติต่อ
พฤติกรรมการสอนของครู ดังที่ลิตเติ้ลวูด (Littlewood. 1990:53)กล่าวไว้ว่าแรงจูงใจเป็นพลังส าคัญที่ก าหนดได้ว่า
ผู้เรียนจะมีความมุมานะให้กับการเรียนรู้หรือไม่ ผู้เรียนจะอุทิศตนทุ่มเทแรงกายและจะมีความเพียรพยายามมาก
น้อยเพียงใดในการเรียนรู้ภาษาที่สอง และนูแอน (Nuan. 1990) กล่าวว่าองค์ประกอบด้านพฤติกรรมการสอนของ
ผู้สอนก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่อาจมีผลต่อการเรียนรู้ภาษา เนื่องจากพฤติกรรมการสอนของผู้สอนทั้งในด้าน
วิธีการและกระบวนกการสอน การใช้ภาษา การปฏิบัติตนในการสอน การใช้ส่ือการสอนฯลฯ สามารถบ่งบอก
และมีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดทัศนะหรือเจตคติต่อการเรียนภาษาและส่งผลต่อการ
เรียนรู้ได้ 

วิชาENG321 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมวลชน คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษาหลักและการใช้
ภาษาโครงสร้างของประโยคในรูปแบบต่างๆที่ใช้ในการส่ือสารมวลชน เช่นหนังสือพิมพ์ ข่าวสารต่างๆ ฝึกการ
เขียนข้อความส้ันๆและการเขียนเสนอข่าวต่อส่ือมวลชน โดยเน้นความถูกต้องในการใช้ส านวนโวหารที่เกี่ยวกับ
ภาษาส่ือมวลชน วิชานี้อยู่ในหมวดวิชาชีพบังคับที่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจทุกคนต้องเรียน มี
ประเด็นปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจอาจ
เนื่องมาจากนักศึกษาไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในข่าวและหนังสือพิมพ์ท าให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นวิชาที่ยาก 
ผู้สอนมีความต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น จึงจ าเป็นต้อง
ท าการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว เพื่อน าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ใน
การแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

2. กรอบแนวคิดและทฤษฎี 
องค์ประกอบพื้นฐานของการเรียนการสอนสามารถแสดงความสัมพันธ์กันได้ดังนี้ 
(กาญจนา จันทะดวง. 2540: 118; อ้างอิงมาจาก ทรงศรี เนียวกุล, 2534: 338) 
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                                                                วัตถุประสงค ์

 ทางการศึกษา 
 กระบวนการ             ประสบการณ์  
 
 ประเมินผล                                             การเรียนรู้  
  
 เมื่อพิจารณาถึงการจัดกระบวนการเรียนการสอนแล้ว จะพบว่าในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่
ดีนั้น ผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษาวัตถุประสงค์หรือทิศทางของจุดมุ่งหมายทางการศึกษาให้ถ่องแท้เสียก่อน จึงจะท า
ให้ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ได้  จุดมุ่งหมาย
ของการวัดผลและการประเมินผล มีดังนี้ 1) เพื่อการคัดเลือก (Screen) 2) เพื่อการจ าแนกบุคคล (Classification) 3) 
เพื่อดูความก้าวหน้า (Assessment of change)   4) เพื่อท าการวิจัย (Diagnosis)     5)เพื่อการท านาย (Prediction) 6) 
เพื่อการจูงใจ (Motivation) 7) เพื่อประเมินการสอน (Teaching evaluation)8) เพื่อการประเมินค่า (Evaluation) 

การวัดและการประเมินผลทางการเรียนการสอน ไม่ใช่เป็นเพียงเพื่อวัดการสอบตกเท่านั้น แต่ยังให้
ประโยชน์แก่การสอนในแง่มุมอื่นๆ อีกมากอาทิ  ด้านตัวผู้เรียน  ด้านตัวผู้สอน และด้านการบริหารโรงเรียน 

งานวิจัยภายในประเทศ 
อุบล แคล้วกลาง (2540: 102) ได้ศึกษาปัญหาและความต้องการของครูผู้สอนภาษาอังกฤษช้ัน

ประถมศึกษาปีที่ 5 ในเขตปฏิบัติการทางการศึกษาที่ 2 ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย
พบว่าครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีปัญหา ดังนี้ 

1. ด้านหลักสูตร สภาพปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่เป็น
ปัญหามากกว่าข้ออื่นๆคือ ความพอเพียงของเอกสารประกอบหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ เช่น คู่มือครู หนังสืออ่าน
ประกอบ 

2. ด้านวิธีสอน สภาพปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่เป็น
ปัญหามากกว่าข้ออื่นๆคือ ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ภารกิจการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

3. ด้านส่ือการสอน สภาพปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่เป็น
ปัญหามากกว่าข้ออื่นๆคือ งบประมาณที่ได้รับในการจัดซื้อและผลิตส่ือการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

4. ด้านการวัดประเมินผล สภาพปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อ
ที่เป็นปัญหามากกว่าข้ออื่นๆคือ มาตรฐานของเครื่องมือที่ใช้ในการวัดประเมินผล 

วัชรา หมัดป้องตัว (2545:3) ได้ศึกษาปัญหาในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนเกษมโปลี
เทคนิค พบว่า นักเรียนชายและหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ในด้านการฟังการ
พูด การอ่านและการเขียนโดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับปานกลาง โดยนักเรียนหญิงมีปัญหามากกว่า
นักเรียนชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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งานวิจัยในต่างประเทศ 
เบลดโซ (Bledsoe. 1971: 121-122) ได้ศึกษาทัศนคติของนักเรียนโดยวิธีสังเกตครูที่สอนในช้ันเรียน 

และให้คะแนนการสังเกตกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาจ านวน 4.368 คน แยกเป็นกลุ่มตามระดับ
ความสามารถทางการเรียน พบว่า นักเรียนที่มีความสามารถต่างกัน มีทัศนคติต่อครูต่างกัน กลุ่มที่มีความสามารถ
ทางการเรียนที่สูงมีทัศนคติที่ดีกว่ากลุ่มที่มีความสามารถทางการเรียนต่ า นักเรียนที่มีอายุต่างกันมีทัศนคติต่อครู
ต่างกัน นักเรียนที่มีอายุมากจะมีทัศนคติที่ดีต่อครูมากกว่านักเรียนที่มีอายุน้อย และนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อครูที่มี
อายุต่ ากว่า 35 ปี มากกว่าครูที่มีอายุสูงกว่า 35 ปี 

ยุน (Eun, 2002) ได้ศึกษาอ านาจและความรู้ความสามารถของครูในการปรับใช้วิธีสอนต่างๆ ให้
เหมาะสมกับบริบท โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ครูผู้สอนในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ผู้วิจัยมุ่ง
ส ารวจส่ิงที่สัมพันธ์กับเหตุผลที่ต้องน ามาพิจารณาเกี่ยวกับวิธีสอนในปัจจุบัน โดยเฉพาะการสอนตามแนวส่ือสาร 
ซ่ึงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อส ารวจ เพื่อเสริมพลังอ านาจให้กับครูวิชาชีพ
ตระหนักถึงการสร้างพลังอ านาจของตนเอง ในการดัดแปลงวิธีสอนที่รับมาจากประเทศเจ้าของภาษาให้เหมาะสม
กับบริบทของตนเอง การศึกษานี้พบว่า ประสิทธิภาพการสอนของผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษมีความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอน ซ่ึงการที่ครูผู้สอนจะสามารถปฏิบัติการสอนได้ดีมีประสิทธิภาพและบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้นั้น ประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านตัวครูผู้สอน วิธีการสอน ส่ือเทคนิค
การสอนต่างๆ บรรยากาศ สภาพแวดล้อมและปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ  ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่าประสิทธิภาพการสอน
ของครูประกอบด้วยตัวแปรต่างๆ ดังนี้ การเตรียมการสอนของครู  การใช้ส่ือการสอนของครู  การวัดและ
ประเมินผลของครู  บรรยากาศในการเรียนการสอน  การให้การเสริมแรงแก่นักเรียน ความสัมพันธ์ครูและ
นักเรียน ประสบการณ์ในการสอนของครู บุคลิกภาพของครูผู้สอน  เจคติต่อการสอน  ความสัมพันธ์ระหว่างครู
ภายในโรงเรียน  สภาพเศรษฐกิจของครู ขวัญและก าลังใจของครู 
จากการศึกษางานวิจัยในประเทศและวิจัยในต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน กระบวนการสอน 
เทคนิคและวิธีการสอน คุณลักษณะบุคลิกภาพของผู้สอนภาษาในด้านต่างๆรวมถึง  ปัญหาในการเรียนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษ และการวัดและประเมินผล นั้นท าให้เกิดแนวคิดในการน าไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ENG321 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารมวลชน ด้านการเตรียมการสอน การด าเนินการสอน การใช้ส่ือการสอน การวัดและการประเมินผล และ
ด้านการปรับปรุงการเรียนการสอน 

2) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ ที่ลงทะเบียนในวิชาENG 321 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมวลชนในภาคเรียนที่ 
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2/2553 จ านวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามสภาพและปัญหาการจัดการเรียน
การสอนแบบ 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน
ประกอบด้วย    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ในวิชา ENG 321 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารมวลชนตอนที่ 2 สภาพการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาENG 321 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมวลชน 
ตอนที่ 3  ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา ENG 321 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมวลชน ตอนที่  4 
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาENG 321 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมวลชน 

  

5. สรุปผลการวิจัย 
1. ผู้วิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ที่ศึกษาในรายวิชา  ENG 321 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมวลชน เป็น

เพศหญิง จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 76.0 เพศชายจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย นักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษส่ือสารธุรกิจ จ านวนลงทะเบียนทั้งส้ิน 50 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 และศึกษาอยู่ในระดับช้ันปีที่ 2 จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 94.0 ระดับช้ันปีที่ 3 จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.0 ตามล าดับ และนักศึกษาส่วนใหญ่เข้าห้องเรียน 5- 10 ครั้ง จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 และเข้า
ห้องเรียน มากกว่า 10 ครั้ง จ านวน12 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 ตามล าดับ  

 2. ผู้วิจัยพบว่าสภาพการจัดการเรียนการสอนใน ENG 321 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมวลชนภาพรวม
มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับ 4 มีการปฏิบัติมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.10) (S.D = 0.61) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า  

 ด้านการสอนและเทคนิคการสอน   ระดับการปฏิบัติในการเรียนการสอนด้านการสอนและเทคนิคการ
สอน เรื่องที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เรื่อง อาจารย์แจ้งจุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและ
เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสอนชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36  อาจารย์ระบุวิธีสอน เวลาที่ใช้สอน วัสดุ
อุปกรณ์ไว้อย่างชัดเจนในแต่ละหัวข้อที่สอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และเรื่อง อาจารย์ใช้เทคนิคต่างๆ ในการสอน 
เพื่อผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น ได้แก่ การยกตัวอย่าง การใช้ค าถาม การอภิปราย การน าเสนอผลการค้นคว้า ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.20 ส่วนเรื่องที่เหลือจะมีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติในการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเรื่องที่มีค่าเฉลี่ย
ระดับปฏิบัติต่ าที่สุด คือ  อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น   ประชุม พูดคุย  ให้
ค าแนะน า และรับฟัง ข้อคิดเห็นของนักศึกษาที่แตกต่างหรือขัดแย้งจากอาจารย์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.96  

ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ ระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์
ที่มีค่าเฉลี่ยระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ อาจารย์เข้าสอนตรงเวลาทุกครั้ง และ อาจารย์แต่งกาย
สุภาพเรียบร้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 และ 4.66 ตามล าดับ ส่วนเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยระดับปฏิบัติต่ าที่สุดในด้านนี้
ได้แก่ เรื่อง การควบคุมอารมณ์ของอาจารย์ในขณะสอนได้ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 อยู่ในระดับมีการปฏิบัติมาก  

ด้านสื่อประกอบการสอน   ระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด้านส่ือประกอบการสอน   ที่มี
ค่าเฉลี่ยระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุดมีเพียงเรื่องเดียว คือ  อาจารย์ใช้ต ารา/ เอกสารประกอบการสอนสอดคล้อง
กับเนื้อหาที่สอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.38   ส่วนเรื่องที่เหลือทั้งหมดมีระดับปฏิบัติในการเรียนการสอนอยู่ในระดับ
มาก โดยเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยระดับ การปฏิบัติต่ าที่สุดในด้านนี้ คือ  อาจารย์ใช้ ส่ือ E-learning มาช่วยเสริมให้การเรียน
การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46  
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 ด้านการวัดและประเมินผล    ระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด้านการวัดและประเมินผล  ที่มี
ค่าเฉลี่ยระดับปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เรื่อง  อาจารย์แจ้งให้นักศึกษาทราบถึง แนวทางการทดสอบล่วงหน้า  
อาจารย์มีการทบทวนเนื้อหา หรือเฉลยข้อสอบ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจมากขึ้น และ อาจารย์แจ้งผลการทดสอบ
ของนักศึกษาให้ทราบ หลังจากการสอบทุกครั้ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40   4.38   และ  4.24 ตามล าดับ ส่วนเรื่องที่เหลือ
จะมีระดับปฏิบัติการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก โดยเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ เรื่องอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.66   

3. ผู้วิจัยพบว่า ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ENG 321 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมวลชน
ภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับ 1   มีปัญหาน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 1.35) (S.D = 0.18)    เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 

ด้านการสอนและเทคนิคการสอน  พบว่า ปัญหาของการเรียนการสอนอยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด โดย
ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ ปัญหาอาจารย์ใช้ค าถามหรือกิจกรรมการสอนที่กระตุ้นให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์
หรือวิจารณ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.86 อยู่ในระดับมีปัญหาน้อย รองลงมาเป็นเรื่อง อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
ซักถาม แสดงความคิดเห็น  ประชุม พูดคุย  ให้ค าแนะน า และรับฟัง ข้อคิดเห็นของนักศึกษาที่แตกต่างหรือขัดแย้ง
จากอาจารย์และ อาจารย์ใช้ภาษาในการสอนที่นักศึกษาสามารถเข้าใจได้ง่ายและเหมาะสมกับเนื้อหาค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
1.76  อยูใ่นระดับมีปัญหาน้อยที่สุด ส่วนเรื่องที่มีค่าเฉลี่ย ระดับปัญหาต่ าที่สุดในด้านนี้ คือ  อาจารย์แจ้งจุดมุ่งหมาย/
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมและเกณฑ์การวัดและประเมินผลการสอนชัดเจนและ อาจารย์ใช้วิธีสอนที่หลากหลาย
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.58 อยู่ในระดับมีปัญหาน้อยที่สุด 

ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์    ส่วนใหญ่มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยถึงน้อยที่สุด ปัญหาที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดในด้านนี้ได้แก่เรื่อง อาจารย์สามารถควบคุมอารมณ์ในขณะสอนได้ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.96 อยู่ในระดับน้อย 
รองลงมาเป็นเรื่อง อาจารย์สอนโดยมีการสอดแทรกคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณวิชาชีพ/ค่านิยมระหว่างการ
สอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.82 อยู่ในระดับน้อย  ส่วนเรื่องที่เป็นปัญหาน้อยที่สุดคือเรื่อง อาจารย์แต่งกายสุภาพ 
เรียบร้อยเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.46 อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ด้านสื่อประกอบการสอน    ส่วนใหญ่มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด ยกเว้นปัญหาเรื่อง อาจารย์ ใช้ ส่ือ E-
learning มาช่วยเสริมให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.80 อยู่ในระดับมีปัญหา
น้อย ส่วนเรื่องที่เป็นปัญหาน้อยที่สุดในด้านนี้ คือเรื่อง อาจารย์ใช้ต ารา/ เอกสารประกอบการสอนสอดคล้องกับ
เนื้อหาที่สอน และ อาจารย์ใช้ส่ือเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.56    

ด้านการวัดและประเมินผล    พบว่าปัญหาทั้งหมดมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด โดยเรื่องที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดในด้านนี้ได้แก่ อาจารย์แจ้งผลการทดสอบของนักศึกษาให้ทราบ หลังจากการสอบทุกครั้ง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.58  ส่วนเรื่องที่มีปัญหาน้อยที่สุด คือ เรื่องอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.33   

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์     
ผลการวิจัยด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์พบว่าอาจารย์ควบคุมอารมณ์ในขณะสอนได้ดียังมีปัญหาซ่ึง

สอดคล้องกับ ทัศนีย์ สัตยมาศ (2547) กล่าวไว้ว่า  บุคลิกลักษณะของผู้สอนที่ดีมีความส าคัญต่อการเรียนการสอน 
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รวมทั้งบุคลิกภาพของผู้สอนจะส่งเสริมให้บรรยากาศในการเรียนการสอนดีมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน  กล่าวไว้
ว่า  บุคลิกภาพของครู 3 ประเภท ดังนี้ 

ครูประเภทที่ 1 จะสร้างบรรยากาศแบบประชาธิปไตย  นักเรียนและครูจะยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกัน
และกัน ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้รู้จักท างานร่วมกัน รู้จัก
สิทธิและหน้าที่ของตนเอง มีเหตุมีผล นักเรียนจะรู้สึกสบายใจในการเรียนเป็นบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ดี 

ครูประเภทที่ 2 จะสร้างบรรยากาศแบบเผด็จการ  นักเรียนไม่ได้แสดงความคิดเห็นครูจะเข้มงวด  ครู
เป็นผู้บอก หรือท ากิจกรรมทุกอย่าง  นักเรียนไม่มีโอกาสคิด หรือ ท ากิจกรรมที่ต้องการ  นักเรียนจะรู้สึกเครียด 
อึดอัด  นักเรียนจะขาดลักษณะการเป็นผู้น า  ขาดความริเริ่มสร้างสรรค์เป็นบรรยากาศที่ไม่ ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ที่ดี 

ครูประเภทที่ 3 จะสร้างบรรยากาศแบบตามสบาย  เป็นบรรยากาศน่าเบื่อหน่ายนักเรียนย่อท้อ สับสน 
วุ่นวาย ขาดระเบียบวินัย  ไม่มีความคงเส้นคงวาแน่นอน ครูไม่สามารถควบคุมช้ันเรียนให้อยู่ในความสงบ
เรียบร้อยได้  เป็นบรรยากาศที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี  จะเห็นได้ว่าผู้สอนมีบทบาทที่ส าคัญต่อการ
บรรยากาศการเรียนการสอน เพราะฉะนั้นบุคลิกภาพของผู้สอนนั้นควรจะต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้เรียน 
และมีเหตุมีผล เพื่อท าให้ผู้เรียนเองมีความมั่นใจในการเรียน เปิดโอกาส และไม่ ใช้ระบบเผด็จการ ท าให้ผู้เรียน
ขาดความมั่นใจ รวมทั้งไม่บ่อยให้สบายเกินไป ความควบคุมให้การเรียนนั้นคงเส้นคงวาจะท าให้การเรียนการ
สอนราบรื่น และท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ซ่ึงสอดคล้องกับ ประดินันท์  อุปรมัย (2523) ที่ว่า บุคลิกภาพบาง
ประการของครูมีผลต่อการสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนอย่างเห็นได้ชัด ได้แก่ สีหน้า ท่าทาง น้ าเสียง การใช้ค าพูด 
การมีอารมณ์ขัน  การแสดงบทบาทในฐานะผู้น าของครู 

ด้านสื่อประกอบการสอน 
ผลการวิจัยด้านส่ือประกอบการสอนในครั้งนี้พบว่าอาจารย์ใช้ส่ือการสอนประเภทE-learning มาช่วย

เสริมการเรียนการสอนน้อยเกินไป ซ่ึงสอดคล้องกับที่กรมวิชาการกระทรวงศึกษา (2539) ได้กล่าวถึงส่ือ
ประกอบการสอนว่า ควรเป็นส่ือที่มีความหลากหลาย น่าสนใจ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาการเรียนรู้ภาษาได้
อย่างรวดเร็วโดยผู้สอนต้องสามารถเลือกใช้ปรับและจัดการใช้ส่ือต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับจุดประสงค์ การ
เรียนรู้ และเนื้อหาของเรื่องที่เรียน นับตั้งแต่ส่ือพื้นฐานใกล้ตัวผู้เรียน เช่น ส่ือของจริง ส่ิงพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนถึง
ส่ือเป็นเทคโนโลยี เทคโนโลยี ซ่ึงสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช (2530) ได้สรุปถึงความส าคัญ
ในการใช้ส่ือการเรียนการสอนไว้ดังนี้ 

1. ส่ือการสอนมีความจ าเป็น และส าคัญต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างมาก เพราะเป็นการ
ประหยัดเวลาและแรงงานของครูในการอธิบายเรื่องต่างๆ ได้ นอกจากนี้สื่อการสอนยังเป็นส่ิงที่เร้าให้นักเรียนเกิด
ความสนใจ ท าให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นได้ 

2. การจัดส่ือการสอนเป็นหน้าที่โดยตรงของครู ซ่ึงอาจจัดหามาได้ด้วยการซ้ือส่ือส าเร็จรูป หรือ การ
จัดท าขึ้นเอง 
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3. ส่ือการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้กันอยู่ทั่วไป แยกได้เป็น 3 ประเภท คือ ส่ือการสอน ประเภทวัสดุ 
ประเภทอุปกรณ์ และประเภทวิธีการ ส่ือแต่ละประเภทมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน จึงควรรู้จักเลือกให้เหมาะสมกับ
ส่ิงที่จะใช้สอน 

4. ครูสามารถผลิตส่ือประเภทวัสดุ และอุปกรณ์ ไว้ใช้เองได ้
5. ทักษะที่จ าเป็นในการผลิตส่ือการสอนภาษาอังกฤษ คือ การวาดภาพเส้น 
6. ครูควรจะได้เสริมความรู้ของตนอยู่เสมอและส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ รายการวิทยุ และโทรทัศน์ สถาบันการ

สอนภาษา ซ่ึงเป็นแหล่งวทิยาการส าหรับครทูี่จะเพิ่มพูนทักษะความรู้ของตนได้  
ด้านการวัดและประเมินผล     
ผลการวิจัยด้านการวัดและประเมินผลจากการวิจัยครั้งนี้พบว่าเป็นปัญหาน้อยที่สุดโดยอาจารย์ผู้สอนได้

ท าการประเมินผลและแจ้งผลการประเมินอย่างสม่ าเสมอซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพระปริพัฒน์ นาคา (2544) 
กล่าวถึงจุดประสงค์ของการวัดและประเมินผลการเรียนการได้ดังนี้ 

1. เพื่อประเมินวิธีการสอนของครูว่าวิธีสอนแบบในช่วยให้เกิดการเรียนรู้และวิธีสอนแบบในที่ต้องการ
การปรับปรุง 

2. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิผลในการเรียนของผู้เรียนว่ามีความรู้ความสามารถตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
เพียงใด สมควรที่จะได้เลื่อนช้ันให้สูงขึ้นหรืออยู่ที่เดิม 

3.  เพื่อจ าแนกหรือจัดล าดับความสามารถของนักเรียนแต่ละคนเพื่อจัดช้ันเรียนหรือแบบกลุ่มนักเรียน
ตามความสามารถ เพื่อให้นักเรียนได้เรียน ในกลุ่มที่มีความสามารถเท่าเทียมกัน 

4. เพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่อง และจุดเด่นในการเรียนภาษาของแต่ละบุคคล 
5.  เพื่อประโยชน์ในการสอนซ่อมเสริมแก่นักเรียนที่เรียนอ่อน 
6.  เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการสอนของครู 
7.  เพื่อทราบถึงกระบวนการเรียนรู้ภาษาของเด็กในแต่ละระดับอายุ 
8.  เพื่อทดสอบผลการทดลองเกี่ยวกับการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
สรุป ว่าการวัดประเมินผลมีหลากหลายวิธี ซ่ึงล้วนแล้วแต่เน้นการปฏิบัติจริง ครอบคลุมเนื้อหา และให้

ผู้เรียนได้แก้ปัญหาเป็น สามารถประยุกต์ใช้ได้ และมีมาตรฐานสามารถวัดผล และประเมินผลได้ตามจริงเพื่อช่วย
ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามปลายเปิด 
ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน วิชา ENG 321 ภาษาอังกฤษเพื่อ

การส่ือสารมวลชน ผู้วิจัยพบว่าด้านการสอนและเทคนิคการสอน พบว่านักศึกษาบางคนต้องการให้อาจารย์เพิ่ม
รายละเอียดในการอธิบายงานแต่ละครั้ง ให้โอกาสผู้เรียนบ้างถ้าผิดพลาดด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ พบว่าใน
ด้านบุคลิกลักษณะของอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาบางคนเสนอแนะว่าอยากให้อาจารย์มีบุคลิกที่เป็นกันเองกับ
นักศึกษามากกว่านี้ เพราะบุคลิกแบบเดิมนักศึกษาไม่กล้าเข้าพบ ด้านสื่อประกอบการสอนพบว่าในด้านส่ือ
ประกอบการสอนไม่มีปัญหา เนื่องจากอาจารย์มีการน านักศึกษาไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมวลชน และการให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประกาศข่าวโดย
การใช้ส่ือเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ทันสมัย เป็นส่วนประกอบในการน า เสนอ  ด้านการวัดและประเมินผล   
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พบว่าในด้านการวัดและประเมินผลไม่มีปัญหาเนื่องจากอาจารย์มีการวัดและประเมินผลเป็นระยะสม่ าเสมอและ
แจ้งผลคะแนนให้ทราบเป็นระยะ เพื่อที่นักศึกษาจะได้ทราบความก้าวหน้าว่ามีคะแนนเก็บเท่าไร เพื่อจะได้
ประเมินการท าข้อสอบปลายภาคของตนเอง 

 

7. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ในการวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ENG 321 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารมวลชน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะแยกเป็นประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
ด้านการสอนและกิจกรรมการสอน    
1. การจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น 

ประชุม พูดคุย ให้ค าแนะน าโดยเพิ่มรายละเอียดให้มากขึ้น และรับฟังข้อคิดเห็นของนักศึกษาที่เห็นต่างหรือ
ขัดแย้งจากอาจารย์ 

2. การจัดการเรียนการสอน อาจารย์ควรให้ผู้เรียน เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น  รวมทั้งต้องเพิ่มกิจกรรม
หรือค าถามที่กระตุ้นให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์หรือวิจารณ์ร่วมกันมากขึ้นเพื่อให้นักศึกษากล้าคิด กล้าพูด กล้า
แสดงออกในเชิงวิชาการมากขึ้น 

3. การจัดการเรียนการสอนอาจเชิญผู้มีประสบการณ์มาบรรยายบ้าง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถน า
สิ่งที ่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับการท างานและชีวิตประจ าวันได้  และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก
ผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพ 

ด้านสื่อการสอน 
1. ควรมีการน าวีดีโอ หรือภาพข่าวจากเว็บไซต์ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาที่เรียนให้นักศึกษาใน

ห้องเรียนให้มากกว่านี้ 
2. ควรมีการปรับหนังสือ ต ารา แบบฝึกหัด และเอกสารประกอบการสอน ตัวอย่างโจทย์ เพื่อให้เกิด

ความหลากหลายเพื่อน าไปสู่การพัฒนาทักษะของผู้เรียน 
3. ควรมีการน าบทเรียนขึ้นระบบ e-Learning เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  
ด้านการวัดผลและประเมินผล 
1. ควรจัดให้มีการสอบเพื่อประเมินระดับและศักยภาพของผู้เรียน เพื่อประเมินและปรับกิจกรรมการ

เรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาวะของผู้เรียน 
2. ควรเพิ่มสัดส่วนการประเมินผลตามสภาพจริงมาใช้ประเมินรายวิชานี้ในสัดส่วนที่มากกว่าการ

ประเมินจากการท าข้อสอบ 
 

8. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการท าวิจัยในด้านการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยจัดการ เรียน

การสอนโดยมีกลุ่มคอยให้ค าแนะน าการเรียน และสามารถศึกษาค้นคว้า 
2. ควรมีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการสอน และเน้นการเรียนรู้ด้าน

คุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปัญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
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ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 
2552 

     การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการท าวิจัยเพื่อน าผลการวิจัยมาใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา ENG 321 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารมวลชนและใน
รายวิชาอ่ืนๆ ผู้วิจัยเห็นว่า ควรจะท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษา เพื่อให้ผู้สอนได้น า
ผลการวิจัยมาพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยัง เป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพใน
ตัวผู้สอนอย่างตรงจุดอันจะก่อให้เกิดประสิทธิผลโดยตรงกับนักศึกษาอีกด้วย  
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