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บทคัดย่อ  

งานวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาลักษณะการด ารงชีวิต  ความคิดเห็น และ
สาเหตุของพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักศึกษาในรายวิชา DGA 352 ศิลปะนิยม (ART APPRECIATION) ใน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และ (2) เพื่อพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายในรายวิชาดังกล่าว กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา DGA 352 ศิลปะนิยม (ART 
APPRECIATION) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และมีพฤติกรรมไม่ส่งงานตามที่อาจารย์ก าหนด จ านวน
ทั้งส้ิน 5 คน  โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือการวิจัย  ประกอบด้วย แบบบันทึก
ผลการสัมภาษณ์  แบบบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรม และแบบบันทึกการส่งงานของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 
ผลการวิจัย สรุปได้ว่า (1) นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 2 คน จาก 5 คน มีสภาพความเป็นอยู่ที่ขัดสน ต้องช่วยผู้ปกครอง
ท างานควบคู่กับการเรียน จึงเป็นข้อจ ากัดของการเรียนและการท างานส่งอาจารย์ (2) สาเหตุที่นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายไม่ส่งงานตามที่อาจารย์ก าหนด คือ (2.1) ต้องท างานส่งอาจารย์ในหลายวิชาในเวลาใกล้เคียงกัน 
(2.2) ไม่เข้าใจในค าส่ังงานของอาจารย์ (2.3) ต้องช่วยเหลืองานผู้ปกครองจนไม่มีเวลาท างานส่งอาจารย์  และ 
(2.4) งานที่อาจารย์มอบหมายไม่น่าสนใจ  และ (3) ผลจากการใช้วิธีการจูงใจให้นักศึกษาส่งงานในรายวิชา DGA 
352 ศิลปะนิยม (ART APPRECIATION) ซ่ึงประกอบด้วย วิธีการควบคุมโดยกลุ่มเพื่อนเพื่อกดดันนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายให้ช่วยท างานกลุ่ม และวิธีการให้ผลตอบแทนทางการเรียนที่พัฒนาโดยผู้วิจัยนั้น ท าให้นักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายเกิดพฤติกรรมการส่งงานตรงเวลาตามที่อาจารย์มอบหมาย  
 
ค าส าคัญ :  พฤติกรรมของนักศึกษา  การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษา ปัจจัยเสริมแรงทางบวก  

และลบ  ผลตอบแทนเพื่อกระตุ้นการกระท า 
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ABSTRACT  
This research was conducted with two objectives, (1)  to study the targeted students’ way of living, 

opinion and cause of missing assignment submission in a subject of  DGA 352 ART APPRECIATION in 
semester 2/B. E.  2557 and (2) to develop a way of problem solution for the targeted student. The research 
scope was covered the key contents stated in the two objectives, with a five-month working period (March-July, 
B. E.  2558). Samples were five students ,selected by purposive  sampling, who registered in a subject of DGA 
352 ART APPRECIATION in semester 2/B. E. 2557 and denied to submit the assignments on time as the 
teacher assigned.  The reserch instrument included an interview form, an observation form and  an assignment 
check list form. The results were the followings: (1) two from five targeted students were in tough families 
causing them to do the jobs to earn for their living which then reduced the chance to fullfill their studies and 
assignment submissions as the teacher assigned (2)  the overall causes of missing assignment submission 
included (2.1) having many assignments from many subjects which were required to hand in within the same 
time (2.2) not understanding the requirement to fullfill the assignments (2.3) having jobs to do to earn for their 
family-livings  and (2.4) viewing the assignments uninteresting for them and (3) results of applying “Group 
Control and Study Performance Reward  Method” was the targeted students submitted the assignments on time 
as the teacher directed. 

 
KEYWORDS: student’s behavior, problem solving in assignment submissions, reinforcement,  rewarding. 

 
1.  ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาวิจัย 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้ งเมื่อปี  พ .ศ. 2513 โดยเป็น 1 ใน 5 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกๆ ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย ผู้ก่อตั้ง คือ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ยึดมั่นในปรัชญา 
“การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ”ส่วนคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุมนั้น มีจุดก าเนิดจากความต้องการของ
ตลาดเทคโนโลยีด้านดิจิทัลที่มุ่งผลิตผลงานที่ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ใน
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านดิจิทัลคอนเทนท์  ซ่ึงปัจจุบันมีความต้องการผลงานดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ จาก
การบริโภคสื่อด้านดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ  เมื่อความต้องการผลงานรูปแบบดังกล่าวมีจ านวนเพิ่มขึ้น ความ
ต้องการด้านบุคลากรที่มีความสามารถในการผลิตผลงานเหล่านั้นก็มีเพิ่มขึ้นตามไปด้วย  ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุมจึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการพัฒนาเยาวชนไทยซ่ึงมีพื้นฐานด้านความคิดสร้างสรรค์อยู่แล้ว ให้เป็น
บุคลากรที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านดิจิทัลคอนเทนท์ของประเทศ ดังนั้น จึง
ได้ก่อตั้งคณะดิจิทัลมีเดียขึ้น โดยเปิดการสอนหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์  เมื่อปี
การศึกษา 2547 ซ่ึงได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้
สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้านดิจิทัลคอนเทนท์ที่ก าลังเติบโตอย่างอย่างต่อเนื่อง 
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รายวิชา DGA 352 ศิลปะนิยม (ART APPRECIATION)  เป็นรายวิชาหนึ่งจากหลายวิชาที่ส าคัญของ
คณะดิจิทัลมีเดีย โดยระบุจุดมุ่งหมายของรายวิชาไว้ 3 ประการ คือ (1) เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ทฤษฏี                        
การสร้างสรรค์งานศิลปะ ทฤษฎีการได้มาซ่ึงแนวความคิดและวิธีการถ่ายทอดทางแนวความคิดให้ออกมาเป็นงาน
ศิลปะได้อย่างมีขั้นตอน   (2)  เน้นให้นักศึกษาสามารถฝึกสังเคราะห์และวิเคราะห์จากตัวอย่างงานศิลปะของ
ศิลปิน เพื่อให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์และวิเคราะห์งานของตัวเองได้อย่างมีขั้นตอน 
และ (3) เน้นให้นักศึกษาสามารถอธิบายขั้นตอนกระบวนการคิดและขั้นตอนการท างานศิลปะของตนเองให้ผู้อื่น
รับรู้ได้อย่างมีคุณค่าและเหมาะสม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดวิธีการประเมินผลของรายวิชาดังกล่าวไว้           
4 ข้อ โดย 1 ใน 4 ข้อนั้น ระบุว่า การประเมินผลให้พิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการท างานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างถูกต้องและตรงเวลา  ทั้งนี้ เพื่อให้การเรียนการสอนสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายและเป็นไปตาม
วิธีการประเมินผลของรายวิชาดังกล่าว  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาจะต้องลงมือฝึกปฎิบัติงานตามที่อาจารย์
ผู้สอนมอบหมายและส่งงานที่อาจารย์มอบหมายภายในเวลาที่ก าหนด 

อย่างไรก็ตาม  ในปัจจุบัน ช้ันเรียนรายวิชา DGA 352 ศิลปะนิยม (ART APPRECIATION) ในภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ยังมีนักศึกษาที่ไม่ส่งงานตามที่อาจารย์มอบหมายรวมทั้งไม่ส่งงานตามเวลาที่
อาจารย์ก าหนด ซ่ึงหากไม่เร่งแก้ปัญหาดังกล่าว จะเกิดผลเสียต่อการเรียนของนักศึกษาและอาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมการท างานของนักศึกษาในอนาคตหลังจบการศึกษาแล้ว ทั้งนี้ มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ปรารถนา  
เชาวน์เสฏฐกุล (2556: 65-67) ศึกษาวิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่นักศึกษาไม่ส่งงาน
ล าดับแรกคือ แบบฝึกหัดยาก ท าไม่ได้ และติดงานในรายวิชาอื่น นอกจากนี้ มาลิวรรณ บุญพลอย (2556: 49-51) 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมการส่งแบบฝึกหัดของนักศึกษาในรายวิชา CSE399 ปฏิบัติการการเขียน
ชุดค าส่ัง ผลการวิจัยพบว่า การใช้เทคนิคการเสริมแรงด้วยการเพิ่มคะแนนจะกระตุ้นให้นักศึกษามีพฤติกรรมการ
ส่งแบบฝึกหัดส่งเพิ่มขึ้น 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนจึงเห็นความส าคัญของการหยิบยกปัญหาดังกล่าวมาพิจารณาและ
ศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีผลการเรียนที่ดีขึ้น มี
พฤติกรรมความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต  รวมทั้งเป็นผลการปฏิบัติงานในทางบวก
ของคณะดิจิทัลมีเดียและของมหาวิทยาลัยในภาพรวมที่สามารถบรรลุพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่
การเป็นทรัพยากรบุคคลของประเทศ  ตาม ปรัชญา “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” ของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย 
ดร.สุข พุคยาภรณ์ ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาลักษณะการด ารงชีวิต  ความคิดเห็น และสาเหตุของพฤติกรรมการไม่ส่งงานของ
นักศึกษาในรายวิชา DGA 352 ศิลปะนิยม (ART APPRECIATION) ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ของ
สาขาดิจิทัลอาร์ตส์  คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

(2) เพื่อพัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายในรายวิชาดังกล่าว
ตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 งานวิจัยฉบับนี้ เน้นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อศึกษาสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหาการไม่ส่ง
งานของนักศึกษาสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะดิจิทัลมีเดีย ในรายวิชา DGA 352 ศิลปะนิยม (ART 
APPRECIATION)โดยใช้กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

ตวัแปรอิสระ :   
วิธีการจูงใจท่ีพฒันาโดยผูว้จิยั

1. วิธีการควบคุมโดยกลุ่มเพื่อน
เพื่อกดดนันกัศึกษากลุ่มเป้าหมาย
ใหช่้วยท างานกลุ่ม 

2. วิธีการใหผ้ลตอบแทน
ทางการเรียน

ตวัแปรตาม :  
พฤติกรรมการส่งงาน

ของนกัศึกษา

 
4.  วิธีการด าเนินวิจัย 

4.1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา DGA 352 ศิลปะนิยม (ART 
APPRECIATION) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และมีพฤติกรรมไม่ส่งงานตามที่อาจารย์ก าหนด จ านวน
ทั้งส้ิน 5 คน  โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างซ่ึงผู้วิจัย
ก าหนดไว้ 4 ข้อ  มีดังนี้ (1)  เป็นนักศึกษาที่แสดงพฤติกรรมไม่สนใจในเนื้อหาของบทเรียนและกิจกรรมในช้ัน
เรียน(2)   เป็นนักศึกษาที่แสดงพฤติกรรมไม่เข้าใจในค าส่ังเกี่ยวกับช้ินงานที่อาจารย์มอบหมาย (3)  เป็นนักศึกษา
ที่แสดงพฤติกรรมไม่ส่งงานตามที่อาจารย์มอบหมายและ (4)  เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า 5 อันดับของช้ัน
เรียน 

4.2  ตัวแปรทีศ่ึกษา การวิจัยครั้งนี้  ก าหนดตัวแปรดงันี้ (1) ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คอื   
วิธีการจูงใจด้วยการเสริมแรงที่พฒันาโดยผู้วิจัย และ (2) ตัวแปรตาม (Dependent variable)  คือ  พฤติกรรมการส่ง
งานของนักศึกษา 

4.3  วิธีวิจัย  การวิจัยครั้งนี้  ใชวิ้ธีการจูงใจนักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่ส่งงานโดยใชก้ารเสริมแรงที่พัฒนา
โดยผู้วิจัย ประกอบด้วย (1) วิธีการควบคุมโดยกลุ่มเพื่อนเพื่อกดดันนักศึกษากลุ่มเป้าหมายให้ช่วยท างานกลุ่ม
ตามที่อาจารย์มอบหมาย และ (2) วิธีการให้ผลตอบแทน 3 ส่วนแก่นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย อันประกอบด้วย  
คะแนนจิตพิสัยอย่างน้อย 6 จาก 10 คะแนน  คะแนนการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 13 จาก 20 คะแนน  และ
หลักประกันผลการเรียนอย่างน้อยเกรด C+ หากท าตามทุกเงื่อนไข  

4.4  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยการวิจัยครั้งนี้  ด าเนินการในระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-
กรกฎาคม 2558 
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4.5  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ประกอบด้วย เครื่องมือ 3 ส่วนดังนี้(1)  แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์ เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการด ารงชีวิต  ความคิดเห็น และสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของนักศึกษา
กลุ่มที่ไม่ส่งงานตามที่อาจารย์ก าหนด (2)  แบบบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลลัพธ์จากวิธีการจูงใจและ (3)  แบบบันทึกการส่งงานของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย (Assignment Check-List)  
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์จากวิธีการจูงใจ 

ทั้งนี้  เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้  ใช้แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบ
การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก  จึงต้องใช้วิธีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยในแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ
ด้วย โดยประยุกต์ใช้วิธีการตรวจสอบ “ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา” (Content Validity)  เพื่อวัดความเที่ยงตรง
ระหว่างประเด็นสัมภาษณ์ที่ระบุในแบบบันทึกผลการสัมภาษณ์  (interview form) เทียบกับประเด็นใน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  (สุ วิมล ติรกานันท์ , 2543: 25) โดยผู้ วิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ  3  ท่านเป็น 
ผู้ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย ผลการตรวจสอบสรุปได้ว่า  ประเด็นสัมภาษณ์ที่สอดคล้องกับประเด็นย่อย
ภายใต้วัตถุประสงค์ของการวิจัย  มีทั้งหมด 7 ประเด็น และประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับประเด็นย่อยภายใต้
วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีเพียง 1 ประเด็น โดยผู้วิจัยน าประเด็นสัมภาษณ์ที่สอดคล้องกับประเด็นย่อยภายใต้
วัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้งหมด 7 ประเด็นตามผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยดังกล่าวนี้ ไปพัฒนาเป็น
แบบบันทึกผลการสัมภาษณ์และน าไปใช้สัมภาษณ์จริงต่อไป 

4.6  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือ 3 ส่วนดังที่กล่าวไว้ใน
ข้อ 4.4 เป็นเครื่องมือช่วยบันทึกผลที่ได้จากการใช้วิธีการจูงใจ 2 ส่วน อันประกอบด้วย (1)  การใช้“ปัจจัย
เสริมแรงด้านบวกและลบ” ตามทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theory) ของสกินเนอร์ (Skinner, 1972: 84 
อ้างถึงใน จิราภา  เต็งไตรรัตน์, 2543: 51)   และ (2)  การใช้ “ผลตอบแทนเพื่อกระตุ้นการกระท า” ตามแนวคิดของ
เอลเลียท และ โควิงตัน (Ellliot, and Covington, 2001: 2)  ซ่ึงด าเนินการกับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรม
ไม่ส่งงานของนักศึกษาในรายวิชา DGA 352 ศิลปะนิยม (ART APPRECIATION) ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 ของสาขาดิจิทัลอาร์ตส์  คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

4.7  การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อประมวล 
สรุป และวิเคราะห์สาเหตุการไม่ส่งงานของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย เพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทางแก้ปัญหาที่ท า
ให้นักศึกษากลุ่มเป้าหมายปรับพฤติกรรมใหม่และส่งงานตามที่อาจารย์มอบหมายได้ในที่สุด โดยน าเสนอ
ผลการวิจัยในลักษณะการอธิบายความเชิงพรรณนา 

 

5.  สรุปผลการวิจัย 
5.1ภูมิหลัง  ลักษณะการด ารงชีวิต ความคิดเห็น และสาเหตุของพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักศึกษาใน

รายวิชา DGA 352 ศิลปะนิยม (ART APPRECIATION) 
(1)  ภูมิหลังและลักษณะการด ารงชีวิตของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายในรายวิชา DGA 352 ศิลปะนิยม 

(ART APPRECIATION)  นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 2 จาก 5 คน มีสภาพความเป็นอยู่ที่สุขสบาย มีเงินใช้จ่าย
ส าหรับการด ารงชีวิตและการเรียนอย่างเพียงพอ ส่วนนักศึกษา 1 คน จาก 5 คน มีสภาพความเป็นอยู่ในฐานะปาน
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กลาง และนักศึกษาอีก 2 คน จาก 5 คน มีสภาพความเป็นอยู่ที่ขัดสน ต้องช่วยผู้ปกครองท างานควบคู่กับการเรียน 
จึงเป็นข้อจ ากัดของการเรียนและการท างานส่งอาจารย์ 

(2)  ความคิดเห็นของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายในรายวิชา DGA 352 ศิลปะนิยม (ART 
APPRECIATION)นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย 4 คน จาก 5 คน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในเรื่องการส่งงานที่
อาจารย์มอบหมาย โดยมีความเห็นว่า งานที่อาจารย์มอบหมายให้ท าและให้ส่งตามเวลานั้น มีประโยชน์ต่อการ
เรียน ต่อผลการเรียน และต่อการท างานในอนาคต อย่างไรก็ตาม  นักศึกษา 1 คน จาก 5 คน ระบุว่า งานที่อาจารย์
มอบหมายนั้น จะเกิดประโยชน์มากขึ้นหากเป็นงานที่ตรงตามความถนัดของนักศึกษา ซ่ึงงานที่ตรงตามความถนัด
ของนักศึกษานั้น จะท าให้นักศึกษามีความสนใจมากขึ้นในการท างานเพื่อส่งอาจารย์ 

(3)  สาเหตุของพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักศึกษาในรายวิชา DGA 352 ศิลปะนิยม (ART 
APPRECIATION) เรียงตามล าดับความถี่สูงสุดถึงความถี่ต่ าสุด ได้ดังนี้คือ (3.1) นักศึกษาต้องเรียนหลายวิชา
และต้องท างานที่อาจารย์มอบหมายในหลายวิชาซ่ึงต้องส่งงานในเวลาใกล้เคียงกัน  (3.2) นักศึกษาไม่เข้าใจใน
ค าส่ังงานของอาจารย์ในรายวิชา (3.3) นักศึกษาต้องช่วยเหลืองานผู้ปกครองจนไม่มีเวลาท างานส่งอาจารย์  และ 
(3.4)งานที่อาจารย์มอบหมายไม่น่าสนใจ 

5.2  แนวทางการแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย : ผลลัพธ์จากการจูงใจโดยการ
เสริมแรงเพื่อแก้ปัญหานักศึกษาไม่ส่งงานในรายวิชา DGA 352 ศิลปะนิยม (ART APPRECIATION) ตามที่
อาจารย์ผู้สอนก าหนด 

(1)นักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในค าส่ังมอบหมายงานจากอาจารย์ผู้สอนมากขึ้น  โดย
พิจารณาจากการส่งงานให้กลุ่มเพื่อนที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ตามที่กลุ่มก าหนดก่อนจะประกอบเป็นช้ินงานของ
กลุ่มซ่ึงเป็นไปตามโจทย์ที่อาจารย์ก าหนดอย่างครบถ้วน 

(2)นักศึกษากลุ่มเป้าหมายแสดงพฤติกรรมยอมรับในแนวทางการมอบหมายงานของอาจารย์ โดย
ยินยอมให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานของกลุ่มภายใต้การควบคุมของกลุ่ม ซ่ึงการควบคุมของกลุ่มดังกล่าวท าให้
นักศึกษากลุ่มเป้าหมายแสดงเจตนาและมีพฤติกรรมในการท างานส่งอาจารย์ในรูปแบบและในช่วงเวลาที่อาจารย์
ก าหนด 

(3)  นักศึกษากลุ่มเป้าหมายมีการส่งงานให้กลุ่มเพื่อนที่ตนเองเป็นสมาชิกอยู่ตามที่กลุ่มก าหนด
ก่อนจะประกอบเป็นช้ินงานของกลุ่มและส่งให้อาจารย์ตรงตามเวลา โดยผลงานที่ส่งอาจารย์เป็นไปตามโจทย์
ค าส่ังงาน ของอาจารย์ผู้สอน 

(4)  ผลงานกระดาษเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนช่วยกลุ่มเพื่อนท างาน 
จนส าเร็จและส่งอาจารย์ตามที่อาจารย์ก าหนด ประกอบด้วยผลงานที่ถ่ายทอดความประทับใจเกี่ยวกับศิลปวัตถุ
และสถาปัตยกรรมในวัดอรุณราชวราราม ดังนี้คือ (4.1) ผลงานกลุ่มที่ 1 พระปรางค์องค์เล็ก (4.2) ผลงานกลุ่มที่ 2 
ยักษ์วัดอรุณราชวราราม (ยักษ์วัดแจ้ง) (4.3) ผลงานกลุ่มที่ 3 ซุ้มประตูยอดมงกุฎ (4.4) ผลงานกลุ่มที่ 4 เจดีย์และ 
(4.5) ผลงานกลุ่มที่ 5 พระปรางค์องค์ใหญ่ 

กล่าวโดยสรุป คือ ผลลัพธ์การใช้วิธีการจูงใจที่ด าเนินการโดย สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ของตัวแปรอิสระ (วิธีการจูงใจที่พัฒนาโดยผู้วิจัย) และตัวแปรตาม (พฤติกรรมการส่งงานของนักศึกษา) ที่สรุปได้
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ว่า วิธีการจูงใจด้วยการใช้ส่ิงจูงใจจากปัจจัยเสริมแรงด้านลบ และส่ิงจูงใจจากผลตอบแทน  ที่พัฒนาโดยผู้วิจัยนั้น 
ท าให้นักศึกษาเกิดพฤติกรรมการส่งงานตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
6. อภิปรายผล 

6.1ภูมิหลัง  ลักษณะการด ารงชีวิต  ความคิดเห็น และสาเหตุของพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักศึกษา
ในรายวิชา DGA 352 ศิลปะนิยม (ART APPRECIATION)ผลการวิจัยครั้งนี้ ที่พบว่า สาเหตุอันดับแรกที่
นักศึกษากลุ่มเป้าหมายไม่ส่งงานในรายวิชา DGA 352 ศิลปะนิยม (ART APPRECIATION)  คือ ต้องเรียนหลาย
วิชาและต้องท างานที่อาจารย์มอบหมายในหลายวิชาซ่ึงต้องส่งงานในเวลาใกล้เคียงกัน ผลการวิจัยดังกล่าว 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของปรารถนา  เชาวน์เสฏฐกุล (2556 : 65-67)  ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การแก้ปัญหาการไม่ส่ง
งานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปีที่ 2 สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคตรัง  ซ่ึง
ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุการไม่ส่งงานของนักศึกษาล าดับที่ 1 คือ ติดงานในรายวิชาอ่ืน ๆ 

6.2 แนวทางการแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย : ผลลัพธ์จากการจูงใจเพื่อแก้ปัญหา
นักศึกษาไม่ส่งงานในรายวิชา DGA 352 ศิลปะนิยม (ART APPRECIATION) ตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 

(1)  ส่ิงจูงใจที่ผู้วิจัยน ามาใช้แก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษาสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต คณะดิจิทัล
มีเดีย ในรายวิชา DGA 352 ศิลปะนิยม (ART APPRECIATION) ซ่ึงประกอบด้วย 1) การควบคุมของกลุ่มเพื่อน
เพื่อกดดันนักศึกษากลุ่มเป้าหมายให้ช่วยท างานกลุ่มตามที่อาจารย์มอบหมาย และ 2) ผลตอบแทน 3 ส่วนอัน
ประกอบด้วย  คะแนนจิตพิสัยอย่างน้อย 6 จาก 10 คะแนน  คะแนนการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 13 จาก 20 คะแนน  
และหลักประกันผลการเรียนอย่างน้อยเกรด C+ หากท าตามทุกเงื่อนไข นั้น เมื่อน ามาพิจารณาเทียบเคียงกับทฤษฎี
การเสริมแรง (Reinforcement Theory) ของ B.F. Skinner จะพบว่า  ส่ิงจูงใจในการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับทฤษฎี
ดังกล่าว โดย “การควบคุมของกลุ่มเพื่อนเพื่อกดดันนักศึกษากลุ่มเป้าหมายให้ช่วยท างานกลุ่มตามที่อาจารย์
มอบหมาย” สอดคล้องกับค าจ ากัดความของค าว่าปัจจัยเสริมแรงด้านลบ (Nagative reinforces)  ส่วนผลตอบแทน 
3 ส่วนในการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับค าจ ากัดความของค าว่าปัจจัยเสริมแรงด้านบวก (Positive reinforces) ตาม
แนวคิดของสกินเนอร์ (Skinner, 1972: 84 อ้างถึงใน จิราภา  เต็งไตรรัตน์, 2543: 51) 

(2)  จากผลลัพธ์ของการใช้ “การควบคุมของกลุ่มเพื่อนเพื่อกดดันนักศึกษากลุ่มเป้าหมายให้ช่วย
ท างานกลุ่มตามที่อาจารย์มอบหมาย” ซ่ึงนับว่าเป็นปัจจัยเสริมแรงด้านลบตามแนวคิดของ B.F. Skinner นั้น 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กาวิน คอสกราฟ (Gavin Cosgrave,2015 : 25)  ผู้ช่วยจิตแพทย์และที่ปรึกษาด้านการ
วิจัยของหน่วยงายด้านการอาชีวศึกษาแห่งภาคตะวันออกของประเทศไอร์แลนด์  (the Eastern Vocational 
Enterprises (EVE), Ireland) ที่ให้ความเห็นว่า การปรับพฤติกรรมและการจูงใจเยาวชนให้เปลี่ยนพฤติกรรมสู่การ
กระท าที่พึงประสงค์นั้น  ไม่ใช่ต้องใช้เพียงปัจจัยเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) เท่านั้น  ทั้งนี้  เรา
สามารถปัจจัยเสริมแรงทางลบ (Negative reinforcement) มาใช้เป็นสิ่งจูงใจให้เกิดการแก้ปัญหา เกิดการฝ่าฟันจาก
ภาวะที่ไม่พึงประสงค์ได้  ดังเช่นผลการทดลองของคอสกราฟ (Gavin Cosgrave)  กรณีของเด็กในงานวิจัยของ
ตนเอง ช่ือจอห์น (นามสมมติ) ที่เคยวิตกกังวลเรื่องความร้อนของภาชนะอุ่นอาหารที่อาจท าให้ตนเองมือพอง แต่
เมื่อจอห์นได้พยายามฝึกฝนการอุ่นอาหารเองด้วยไมโครเวฟโดยสวมถุงมือผ้า จึงค้นพบว่า การใช้ความพยายาม
ดังกล่าวท าให้ตนเองได้รับประทานอาหารอร่อยพร้อมมีความปลอดภัยไม่ได้รับความเจ็บปวดจากความร้อนของ
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ภาชนะอีกแล้ว  โดยเงื่อนไขของคอสกราฟ (Gavin Cosgrave)  ถือว่าเป็นการน าปัจจัยเสริมแรงทางลบ (Negative 
reinforcement) มาเป็น “ส่ิงจูงใจ เพื่อให้จอห์นได้รับประทานอาหารอร่อยตามที่ปรารถนาควบคู่กับความสามารถ
ในการผ่านพ้นสภาพการวิตกกังวลเรื่องมือพองจากความร้อนได้ในเวลาเดียวกัน 

(3)  จากผลสรุปการวิจัยครั้งนี้ ที่ระบุว่า วิธีการจูงใจด้วยการใช้ส่ิงจูงใจจากปัจจัยเสริมแรงด้านลบ 
และส่ิงจูงใจจากผลตอบแทน  ที่พัฒนาโดยผู้วิจัยนั้น ท าให้นักศึกษาสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ต คณะดิจิทัลมีเดีย เกิด
พฤติกรรมในการส่งงานรายวิชา DGA 352 ศิลปะนิยม (ART APPRECIATION) ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
นั้น  แสดงให้เห็นว่า การจูงใจให้นักศึกษาเกิดพฤติกรรมการส่งงานตามที่อาจารย์มอบหมายนั้น ไม่จ าเป็นต้องใช้
ปัจจัยเสริมแรงด้านบวก (Positive reinforces) เช่น รางวัล หรือการเพิ่มคะแนน เพียงอย่างเดียว แต่การจูงใจ
นักศึกษานั้น ยังสามารถใช้ปัจจัยเสริมแรงทางลบ (Negative reinforcement) มาใช้เป็นส่ิงจูงให้นักศึกษาพยายาม
ขวยขวายเพื่อให้หลุดพ้นจากค าต าหนิของเพื่อนในกลุ่มและมุ่งท างานส่งอาจารย์ได้ในที่สุด  ซ่ึงสอดคล้องกับ
สอดคล้องกับแนวคิดของ กาวิน คอสกราฟ (Gavin Cosgrave. 2015 : 25)  ที่ระบุว่า การปรับพฤติกรรมและการจูง
ใจเยาวชนให้เปลี่ยนพฤติกรรมสู่การกระท าที่พึงประสงค์นั้น  ไม่ใช่ต้องใช้เพียงปัจจัยเสริมแรงทางบวก (Positive 
reinforcement) เท่านั้น  ทั้งนี้  เราสามารถน าปัจจัยเสริมแรงทางลบ (Negative reinforcement) มาใช้เป็นส่ิงจูงใจ
ให้เกิดการแก้ปัญหา เกิดการฝ่าฟันจากภาวะที่ไม่พึงประสงค์ได้ 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช ้

(1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปพิจารณาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาตัวช้ีวัดด้าน
ผลส าเร็จทางการศึกษา  และด้านการประเมินคะแนนในรายวิชาต่างๆ  รูปแบบใหม่ โดยควรร่วมกันพิจารณาปรับ
ตัวช้ีวัดเหล่านั้นให้เหมาะสมสอดคล้องกันระหว่างจ านวนรายวิชาที่นักศึกษาต้องเรียน ปริมาณงานที่มอบหมายให้
นักศึกษาในแต่ละวิชา  ระยะเวลาในการเรียนการสอน เกณฑ์การผลการเรียนของนักศึกษา ทั้งนี้  เพื่อให้ตัวช้ีวัด
ดังกล่าว ส่งเสริมให้นักศึกษา  สามารถเรียนวิชาในเชิงทฤษฎีในเวลาที่เหมาะสมและสร้างสรรค์งานในเชิงปฏิบัติ
เพื่อส่งงานให้อาจารย์ได้ตามเวลา รวมทั้งมีผลการเรียนที่ดีตามเป้าหมายในเวลาเดียวกัน 

(2)  หน่วยงานระดับนโยบายของมหาวิทยาลัย ควรน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปพิจารณาและส่งเสริมให้
มีการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงิน การประกอบอาชีพ
ระหว่างเรียน และการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการเรียน  ทั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการสร้าง
เยาวชนที่รักการเรียนให้ก้าวสู่การเป็นบัณฑิตตามที่คาดหวัง และสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพส าหรับ
สังคมไทยได้ต่อไป 

7.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
(1)  ควรสนับสนุนให้บุคลากรท างานวิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษาในคณะ

ต่างๆ ให้ครบถ้วน รวมทั้งนักศึกษาสาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะดิจิทัลมีเดีย ในรายวิชาอ่ืนๆ นอกเหนือจากรายวิชา
รายวิชา DGA 352 ศิลปะนิยม (ART APPRECIATION) ทั้งนี้เนื่องจากตามปรากฎการณ์จริงในการสอน พบว่า มี
นักศึกษาที่มีฝีมือในการสร้างสรรค์ผลงานดิจิทัลอาร์ตจ านวนไม่น้อย แต่นักศึกษาเหล่านั้น ไม่ส่งงานตามที่
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อาจารย์มอบหมายอยู่บ่อยครั้ง จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ผู้เกี่ยวข้องไม่มีโอกาสส่งเสริมและแก้ปัญหาของนักศึกษา
ที่มีฝีมือกลุ่มดังกล่าวได้มากเท่าที่ควร 

(2)  ควรสนับสนุนให้บุคลากรท างานวิจัยเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของ
นักศึกษาในด้านต่างๆ อย่างครบมิติ ไม่เน้นเฉพาะด้านพฤติกรรมการไม่ส่งงานของนักศึกษาเท่านั้น  ตัวอย่าง
หัวข้อวิจัยที่ควรส่งเสริม เช่น การพัฒนาสุขภาพจิต สุขภาพกาย และพุฒิปัญญาเพื่อการเป็นนักศึกษาคุณภาพ  การ
พัฒนาบุคลิกภาพและสมรรถนะการท างานของนักศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้มีบทบาทในการใช้
ประโยชน์จากการวิจัยเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ (1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในรายวิชา EDA713 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 
จากการใช้เทคนิคการสอนแบบเน้นมโนทัศน์และแบบอิงประสบการณ์ และ (2) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อ
การเรียนการสอนแบบเน้นมโนทัศน์และแบบอิงประสบการณ์ในรายวิชา EDA713 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา EDA713 ในภาค
การศึกษาที่ 1/2557 จ านวน 11 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 2 ฉบับ คือ (1) แบบทดสอบผลการเรียนรู้ และ                
(2) แบบประเมินความพึงพอใจ การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาจ านวน 6 เดือน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย 
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า (1) ค่าเฉลี่ยคะแนนผลการเรียนรู้ 
เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจที่เกิดจากการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบเน้นมโนทัศน์ หลังเรียนมี
ค่าสูงกว่าก่อนเรียน และค่าเฉลี่ยคะแนนผลการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  ที่เกิดจากการ
สอนโดยใช้เทคนิคสอนแบบอิงประสบการณ์ หลังเรียน มีค่าสูงกว่าก่อนเรียน และ (2) นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา EDA 713 อยู่ในระดับมาก ส าหรับด้านที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2558 
 

11 

ด้านคุณลักษณะอาจารย์ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านการจัดการเรียนการ
สอน และด้านการวัดและประเมินผล ตามล าดับ โดยทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 

ค าส าคัญ: การสอนแบบเน้นมโนทัศน์ การสอนแบบอิงประสบการณ์ การบริหารการศึกษา สถิติ 
 

ABSTRACT 
 The two main objectives of this research were (1) to study the learning outcome and the satisfaction of 
the Ph.D. students majoring in Educational Administration enrolling the subject “EDA 713 Advanced Statistics 
for Research in Educational Administration” by using Concept-Based Instruction (CBI) and Experience-Based 
Approach (EBA), and (2) to evaluate the students’ satisfaction on the teaching and learning by using CBI and 
EBA in EDA 713. The population was 11 Ph.D. students majoring in Educational Administration enrolling the 
subject “EDA 713” in the 1/2014 semester. The learning outcome test and the satisfaction evaluation form were 
applied for data collection. It took six months to conduct this research. The descriptive statistics used in this 
research comprised frequency, percentage, arithmetic mean and standard deviation. The research findings were 
as follows: (1) The mean of the posttest scores of the learning outcome of Exploratory Factor Analysis (EFA) 
by using CBI was higher than the mean of the pretest scores and also the mean of the posttest scores of the 
learning outcome of Confirmatory Factor Analysis (CFA) by using EBA was higher than the mean of the 
pretest scores, and (2) The Ph.D. students satisfied the teaching and learning by using CBI and EBA in EDA 
713 at a high 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, Experience-Based Approach, Educational Administration, Statistics 
 

1. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาวิจัย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 22 

ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษาไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ” (กระทรวงศึกษาธิการ , 2545) ดังนั้น  
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดการ
เรียนการสอนวิชาสถิติขั้นสูงในระดับปริญญาเอก มีส่ิงที่ต้องพิจารณาหลายประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้
วิธีการสอนที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนที่ไม่ใช่วิชาเอก จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนการสอนวิชาสถิติขั้นสูงให้กับ
กลุ่มผู้เรียนในหลักสูตรปริญญาเอก มีความแตกต่างจากการจัดการเรียนการสอนให้กับกลุ่มผู้เรียนในหลักสูตร
ปริญญาโท และระดับปริญญาตรี ส าหรับการสอนในระดับปริญญาโทจะเน้นสอนสถิติวิจัยที่ไม่ซับซ้อนมากนัก 
ได้แก่ สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) และสถิติเชิงสรุปอ้างอิง (Inferential statistics) เช่น t-test, 
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ANOVA, correlation, regression analysis เป็นต้น ขณะที่การสอนในระดับปริญญาตรีจะเน้นสอนสถิติพื้นฐาน
และการฝึกคิดค านวณตามสูตรที่ก าหนดให้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้ทดลองท าด้วยตนเอง เช่น frequency, 
percentage, measure of central tendency (mean, mode, median), measure of dispersion (range, SD, percentile, 
etc.), Z-score, T-score เป็นต้น  

สถิติขั้นสูง (Advanced statistics) มีเนื้อหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและยากต่อการท าความเข้าใจ ดังนั้น ตัว
แปรความแตกต่างระหว่างนักศึกษา ก็อาจเป็นอีกสาเหตุที่ส่งผลท าให้การเรียนการสอนวิชาสถิติขั้นสูงไม่ได้
คุณภาพอย่างที่ควรจะเป็น เช่น พื้นความรู้เดิม หรือสาขาวิชาที่จบในระดับปริญญาโท เป็นต้น และตัวแปรที่
เกี่ยวข้องกับการสอน เช่น เนื้อหาที่สอนไม่เหมาะสม (อุทุมพร จามรมาน, 2539) การสอนสูตรที่ยุ่งยากซับซ้อนใน
การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ (Multivariate analysis) ในกลุ่มผู้เรียนที่ไม่ใช่วิชาเอก เป็นต้น หรือการสอนที่ไม่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student-centered approach) ท าให้การสอนวิชาสถิติขาดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

รายวิชา EDA 713 “สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา” เป็นวิชาที่อยู่ในหมวดวิชา
บังคับของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) สังกัด
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับสถิติขั้นสูงไปใช้ให้เหมาะสมกับค าถามการวิจัยทางการบริหาร
การศึกษาได้  โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ตามที่ระบุไว้ในแผนการศึกษาของ
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนวิชา EDA 713 ในปัจจุบันและที่ผ่านมาในภาคการศึกษาที่ 2/2554 และ 2/2555  
ใช้เทคนิควิธีการสอนแบบทีม (Team teaching method) (Espinor, 2009; Anderson & Speck, 1998) หรือการสอน
แบบร่วมมือ (Cooperative teaching) (Bauwens & Hourcade, 1995) โดยก าหนดให้มีผู้สอนจ านวน 3 คน สอนใน
หัวข้อที่ต่างกันตามที่ระบุไว้ในค าอธิบายรายวิชา และในภาคการศึกษาที่ 2/2555 ใช้เทคนิคการสอนแบบเน้นมโน
ทัศน์ (Concept-Based Instruction: CBI) (Loertscher & Erickson, 2006; Erickson, 1998)  

จากผลการสอนแบบทีมและการสอนแบบเน้นมโนทัศน์ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา (สุบิน ยุระรัช, 
2555, 2556) พบว่า การสอนแบบเน้นมโนทัศน์ได้ผลดีกว่าการสอนแบบทีม เนื่องจากการสอนแบบทีมใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นการสอนแบบไม่มีผู้น าทีม (Associate type) โดย
ผู้สอนแต่ละท่านจะวางแผน ก าหนดกิจกรรม และใช้เทคนิคการสอนที่ต่างกันหลายรูปแบบ แม้ว่าจะท าให้
นักศึกษารู้สึกไม่เบื่อหน่าย แต่การสอนที่ใช้เทคนิคการสอนหลากหลายรูปแบบ อาจท าให้นักศึกษาสับสน และไม่
สามารถสรุปแนวคิดรวบยอด (Concept) ของการเรียนสถิติขั้นสูงในแต่ละประเภทได้ แต่การสอนแบบเน้นมโน
ทัศน์ (CBI) ไม่ได้เน้นการสอนสูตรและศัพท์เทคนิคที่มากเกินความจ าเป็น แต่เป็นการสอนที่เน้น ให้ผู้เรียนเกิด
มโนทัศน์หรือแนวคิดในเรื่องที่เรียนมากกว่าการสอนคิดค านวณโดยใช้สูตรและวิธีการที่ซับซ้อน เพราะหาก
ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดหรือมโนทัศน์ที่ส าคัญของสถิติขั้นสูงแต่ละประเภท ก็จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
เหมาะสมกับปัญหาวิจัยแต่ละแบบได้ 

นอกจากการสอนแบบเน้นมโนทัศน์ (CBI) จะมีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้สามารถน าสถิติขั้นสูงไป
ประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับค าถามการวิจัยแบบต่างๆ แล้ว จากการสัมภาษณ์นักศึกษาในห้องเรียนในการเรียนวิชา 
EDA 713 ในภาคการศึกษาที่ 1/2555 พบว่า นักศึกษาที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ในแต่ละช้ันปีค่อนข้างมีภูมิหลัง (Background) และประสบการณ์ (Experience) ต่างกัน เช่น อายุ 
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ต าแหน่งหน้าที่การงาน หลักสูตรที่เรียนในระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข) ประสบการณ์การท างานใน 
แวดวงการศึกษา เป็นต้น ท าให้นักศึกษามีพื้นความรู้ทางสถิติไม่เท่ากัน ส่งผลท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทาง   
การเรียนต่างกัน แม้ว่าจะเรียนรู้จากการสอนด้วยวิธีการสอนแบบเดียวกัน  จากสภาพปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัย
ค้นพบว่า น่าจะน าเทคนิคการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบอื่นๆ มาทดลองใช้สอนกับกลุ่มผู้เรียนที่มี               
ภูมิหลังและประสบการณ์ต่างกัน จากการศึกษาพบว่า “เทคนิคการสอนแบบอิงประสบการณ์ (Experience-Base-
Approach: EBA)” ที่พัฒนาโดย ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2541) เป็นเทคนิคที่เหมาะสมมากที่สุดในการจัดการเรียนการ
สอนให้กับกลุ่มผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการสอน โดยเฉพาะ
เป็นเทคนิคที่นิยมน ามาใช้มากในกลุ่มผู้เรียนที่มีลีลาการเรียนรู้ (Learning style) แตกต่างกัน 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะทดลองและเปรียบเทียบผลของการใช้เทคนิคการ
สอนแบบเน้นมโนทัศน์และการสอนแบบอิงประสบการณ์ผลการที่มีต่อผลการเรียนรู้ (Learning outcome) ของ
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในการเรียนวิชา EDA713 ในภาคการศึกษา
ที่ 1/2557 โดยผลการวิจัยจะท าให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหรือพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
สถิติขั้นสูงให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้นต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ในรายวิชา EDA713 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา จากการใช้เทคนิคการสอนแบบเน้นมโน
ทัศน์และแบบอิงประสบการณ์  

(2) เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบเน้นมโนทัศน์และแบบอิงประสบการณ์ใน
รายวิชา EDA713 สถิติขั้นสูงส าหรับการวิจัยทางการบริหารการศึกษา 

 

3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  การวิจัยเรื่องนี้ออกแบบโดยใช้การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-experiment design) (อรพินทร์ ชูชม, 2552) 
โดยตัวแปรอิสระ (Independent variable) หรือตัวแปรจัดกระท า (Treatment) คือ เทคนิคการสอนแบบเน้นมโน
ทัศน์ (Concept-Based Instruction: CBI) และเทคนิคการสอนแบบอิงประสบการณ์ (Experience-Based 
Instruction: EBI)  ส่วนตัวแปรตาม (Dependent variable) หรือตัวแปรที่เป็นผลจากตัวแปรจัดกระท า คือ ผลการ
เรียนรู้ (Learning outcome) ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ลงทะเบียน
เรียนวิชา EDA713 ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 ส าหรับกรอบแนวคิดในการวิจัย แสดงในแผนภาพที่ 1 
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แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
  4.1 แบบแผนการวิจัย  
  การวิจัยเรื่องนี้ออกแบบโดยใช้การวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-experiment design) ที่ศึกษากลุ่มทดลองกลุ่ม
เดียว โดยการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (One-Group Pretest-Posttest  Design หรือเรียกว่า Before-and-After 
Reflexive Design) (อรพินทร์ ชูชม, 2552) โดยการทดสอบตัวแปรตามก่อนมีการใช้เทคนิคการสอนแบบเน้นมโน
ทัศน์ และเทคนิคการสอนแบบอิงประสบการณ์ และท าการทดสอบตัวแปรตามซ้ ากับกลุ่มตัวอย่างอีกครั้ง โดยผล
ที่ได้จากการทดสอบทั้งสองครั้งจากการใช้เทคนิคการสอน 2 วิธี จะน ามาเปรียบเทียบกันเพื่อทดสอบสมมติฐาน
ของการวิจัย คือ ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา EDA713 ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 จากการใช้เทคนิคการสอนแบบเน้นมโนทัศน์และแบบ
อิงประสบการณ์ หลังเรียนน่าจะสูงกว่าก่อนเรียน  
 

กลุ่ม ทดสอบก่อน 
(Pretest) 

ทดลอง 
(Treatment) 

ทดสอบหลัง 
(Posttest) 

E T1 X  
(CBI-EFA) 

T2 

E T2 X 
(EBI-CFA) 

T2 

แผนภาพที่ 2 แบบการทดลองแบบ Non-Randomized One-Group Pretest-Posttest  Design 
 

4.2 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา EDA713 ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 จ านวน 11 คน เนื่องจากเป็นการวิจัยกึ่งทดลองที่
ไม่มีกลุ่มควบคุม ดังนั้น การเลือกตัวอย่างเข้ารับการทดลองใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection) โดย
ไม่มีการสุ่มตัวอย่างเข้ารับการทดลอง (Randomization)  

4.3 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรอิสระ มีจ านวน 2 ตัวแปร คือ เทคนิคการสอนแบบเน้นมโนทัศน์และ
การสอนแบบอิงประสบการณ์ ส่วนตัวแปรตาม มีจ านวน 1 ตัวแปร คือ ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ลงทะเบียนเรียนวิชา EDA713 ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 

เทคนิคการสอนแบบเน้นมโนทศัน์ 
(Concept-Based Instruction: CBI) 

ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
(Learning outcome) 

ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ต่อการเรียนการสอน  

(Satisfaction on Teaching and 
Learning) 

เทคนิคการสอนแบบอิงประสบการณ์ 
(Experience-Based Instruction: EBI) 
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4.4 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน 6 เดือน (สิงหาคม 2557-มกราคม 2558) โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ 
คือ ระยะที่ 1 วัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนเรียน ระยะที่ 2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการสอน
แบบเน้นมโนทัศน์ และการสอนแบบอิงประสบการณ์ ระยะที่ 3 วัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังเรียน และระยะ
ที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา EDA713  

4.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีจ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 

 (1) แบบทดสอบผลการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis: EFA) และ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โดยวัดได้จาก
คะแนนรวมจากการท าแบบทดสอบที่มีลักษณะเป็นแบบสอบเลือกตอบชนิดหลายตัวเลือก (Multiple choice test) 
ส าหรับสถิติที่น ามาใช้ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ ได้แก่ ค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) การ
ตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ใช้วิธีการค านวณหาค่าความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ ด้วยค่า IOC (Index of Item-Objective Congruence) ส่วนการตรวจสอบคุณภาพ
ด้านความเที่ยงแบบความคงที่ภายใน (Internal stability reliability) ใช้วิธีการค านวณด้วยสูตร KR20 ผลการน า
เครื่องมือวิจัยไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาปริญญาเอก จ านวน 10 คน พบว่าได้ค่า KR20=0.76 
  (2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา EDA 713 ในภาค
การศึกษาที่ 1/2557 ที่มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) จ านวน 5 ระดับ โดยเป็นแบบประเมินที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นมาเอง การตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงเชิงเนื้อหา ใช้วิธีการค านวณหาค่าความสอดคล้องระหว่าง
วัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ ด้วยค่า IOC ส่วนการตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงแบบความสอดคล้องภายใน 
ใช้วิธีการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ผลการน าเครื่องมือวิจัยไปทดลองใช้ (Try out) กับ
นักศึกษาปริญญาเอก จ านวน 10 คน พบว่าได้ค่า =0.96 
 

ตารางท่ี 1  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมือ 
ตัวแปร แหลง่ข้อมูล 

/ผู้ให้ข้อมูล 
เครื่องมือวิจัย การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. ผลการเรียนรู้ในรายวิชา 
EDA 713 

นักศึกษา ป.เอก 
หลักสูตร Ph.D. (EDA) 

แบบทดสอบเลือกตอบชนิดหลาย
ตัวเลือก (Multiple choice test)  
จ านวน 4 ตัวเลือก 

p, r, Content validity (IOC), 
Internal stability reliability (KR20) 

2. ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนวิชา EDA713 

หลักสูตรฯ (2549), 
ผู้วิจัย 

แบบประเมินที่เป็นมาตรประมาณค่า 
(Rating scale)  
จ านวน 5 ระดับ  

Content validity (IOC), 
Internal consistency reliability () 

 

  4.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แบบทดสอบและแบบประเมินที่สร้างขึ้น โดยน าเครื่องมือ
ดังกล่าวไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่ลงทะเบียน
เรียนในวิชา EDA713 ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 จ านวน 11 คน 
  4.7 การวิเคราะห์ข้อมูล  
  สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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5. สรุปผลการวิจัย 
          5.1 เพื่อวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา EDA713 ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 จากการใช้เทคนิคการสอนแบบเน้นมโนทัศน์และแบบ
อิงประสบการณ์ การวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา วัดได้จากคะแนนจากการท าแบบทดสอบ 2 ชุด คือ                           
(1) แบบทดสอบ เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ และ (2) แบบทดสอบ เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน ที่มีลักษณะเป็นแบบสอบเลือกตอบชนิดหลายตัวเลือก จ านวนแบบทดสอบละ 10 ข้อ  
 
ตารางท่ี 2  ค่าสถิติเชิงบรรยายของคะแนนทีไ่ด้จากการท าแบบทดสอบ เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 

(Exploratory Factor Analysis: EFA) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) (N=11)  

นักศึกษาคนที่ 

คะแนนผลการเรียนรู้เรื่อง EFA* 
(เทคนิคการสอนแบบ CBI) 

คะแนนผลการเรียนรู้เรื่อง CFA* 
(เทคนิคการสอนแบบ EBI) 

ก่อนเรียน (Pretest) หลังเรียน (Posttest) ก่อนเรียน (Pretest) หลังเรียน (Posttest) 

1 4 6 3 5 
2 5 7 4 6 
3 3 6 3 7 
4 6 7 5 8 
5 4 5 3 6 
6 5 7 2 5 
7 3 7 4 6 
8 7 8 3 7 
9 3 7 5 7 
10 6 9 3 7 
11 4 8 4 8 

ค่าเฉลี่ย ( )  4.55 7.00 3.55 6.55 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 1.37 1.10 0.93 1.04 
คะแนนต่ าสุด (Minimum) 3 5 2 5 
คะแนนสูงสุด (Maximum) 7 9 5 8 

*คะแนนเต็มเท่ากับ 10 คะแนน 
 

 จากข้อมูลในตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบผลของการใช้เทคนิคการสอนระหว่างการสอน
แบบเน้นมโนทัศน์และแบบอิงประสบการณ์ ที่มีต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาในรายวิชา EDA713 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการเรียนรู้เรื่อง EFA ที่เกิดมาจาก
การสอนแบบเน้นมโนทัศน์ (Concept-Based Instruction: CBI) และค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการเรียนรู้เรื่อง CFA ที่
เกิดมาจากการสอนแบบอิงประสบการณ์ (Experience-Based Instruction: EBI) หลังเรียน (Posttest) สูงกว่าก่อน
เรียน (Pre-test) 
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ตารางท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนผลการเรียนรู้ที่เกิดจากการสอนแบบเน้นมโนทัศน์ (Concept-Based 
Instruction: CBI) และผลการเรียนรู้ที่ เกิดจากการสอนแบบอิงประสบการณ์ (Experience-Based 
Approach: EBA) 
วิธีสอน N ค่าคะแนนเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) 

CBI 11 7.00 1.10 
EBA 11 6.55 1.04 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่า ในภาพรวมค่าเฉลี่ยคะแนนผลการเรียนรู้เรื่อง EFA ที่
เกิดจากการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบเน้นมโนทัศน์ (Concept-Based Instruction: CBI) หลังเรียน มีค่าสูง
กว่าก่อนเรียน  ( =7.00 และ  =4.55 ตามล าดับ) และค่าเฉลี่ยคะแนนผลการเรียนรู้เรื่อง CFA ที่เกิดจากการสอน
โดยใช้เทคนิคสอนแบบอิงประสบการณ์ (Experience-Based Approach: EBA) หลังเรียน มีค่าสูงกว่าก่อนเรียน  
( =6.55 และ  =3.55 ตามล าดับ)  
 

5.2 เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิชา EDA 713 ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 ของ
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

 
ตารางท่ี 4  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา EDA 713 

ประเด็น     

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.29 0.63 
1.1. การอธิบายและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสอนไว้อย่างชัดเจน เช่น ในครั้งแรกของการสอนมีการอธิบาย
โครงการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผล เป็นต้น 

4.36 0.50 

1.2. การใช้วิธีสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหามากขึ้นเช่น การ
บรรยายเนื้อหา การยกตัวอย่าง การสาธิต และการให้ฝึกปฏิบัติ  

4.09 0.70 

1.3 เนื้อหาในรายวิชาตรงตามที่ก าหนดไว้ในโครงการสอน (Course Outline) 4.27 0.65 
1.4 การสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาท าในสิง่ที่ถูกต้อง และมีคุณธรรมจริยธรรม 4.45 0.69 
2.ด้านการวัดและประเมินผล 4.15 0.56 

2.1 การแจง้เกณฑ์การประเมินผลการเรียนอย่างชัดเจนล่วงหน้า 4.36 0.50 
2.2 การวัดและประเมินผลการเรียนของผู้เรียนใช้วิธีการหลากหลาย เช่น การท ารายงาน การท าการบ้าน การ
ท าชิ้นงาน การทดสอบย่อยระหว่างเรียนและการถามตอบในห้องเรียน เป็นตน้ 

4.45 0.52 

2.3 การแจง้ผลการประเมินการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบพร้อมทั้งอธิบายค าตอบ เช่น เฉลยข้อสอบ เฉลย
การบ้าน ให้ข้อมเสนอแนะในการปรับปรุงชิ้นงาน เป็นต้น 

3.64 0.67 

3. ด้านคุณลักษณะอาจารย์ 4.57 0.59 

3.1 อาจารย์เข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา 4.45 0.69 
3.2 อาจารย์ใช้วาจาที่สุภาพเหมาะสม 4.55 0.52 
3.3 อาจารย์แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม 4.73 0.47 
3.4 อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือและให้ค าแนะน า 4.55 0.69 
4. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.45 0.80 
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ประเด็น     

4.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อช่วยในการสอน เช่น E-learning, E-Library, 
LMS/LTAS, e-mail, Blog, Facebook, หรือ social network ต่างๆ เป็นต้น 

4.55 0.69 

4.2 การแนะน าหนังสือ แหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม และ Website เพื่อศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 4.36 0.92 
รวม 4.37 0.63 

  
จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่า ในภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน

การสอนวิชา EDA 713 อยู่ในระดับมาก ( =4.37,  =0.63) ส าหรับด้านที่นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ 
ด้านคุณลักษณะอาจารย์ ( =4.57,  =0.59) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
( =4.45,  =0.80) ด้านการจัดการเรียนการสอน ( =4.29,  =0.63) และด้านการวัดและประเมินผล ( =4.15, 
 =0.56) ตามล าดับ โดยทุกด้านมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า (1) ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ประเด็นที่นักศึกษา มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ “การสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาท าในส่ิงที่
ถูกต้อง และมีคุณธรรมจริยธรรม” โดยคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.45,  =0.69) (2) ด้าน
การวัดและประเมินผล ประเด็นที่นักศึกษา มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ “การวัดและประเมินผลการเรียนของ
ผู้เรียนใช้วิธีการหลากหลาย เช่น การท ารายงาน การท าการบ้าน การท าช้ินงาน การทดสอบย่อยระหว่างเรียนและ
การถามตอบในห้องเรียน เป็นต้น” โดยคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.45,  =0.52) (3) ด้าน
คุณลักษณะอาจารย์ ประเด็นที่นักศึกษา มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ “อาจารย์แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสม” 
โดยคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.73,  =0.47) และ (4) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประเด็น
ที่นักศึกษา มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เพื่อช่วยในการ
สอน เช่น E-learning, E-Library, LMS/LTAS, e-mail, Blog, Facebook, หรือ social network ต่างๆ เป็นต้น” โดย
คะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.55,  =0.69)  

นอกจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ (Quantitative data) ผู้วิจัยยังใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ (Qualitative data) ซ่ึงเป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

1. เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน นักศึกษาให้ความเห็นว่า (1) อยากให้มีการสอนเชิงทฤษฎีให้
เข้าใจก่อนลงมือปฏิบัติ และอยากให้อาจารย์สอนตาม Courses outline ที่แจ้งในรายวิชาตั้งแต่ต้น เพราะจะมีผลต่อ
ความเข้าใจของนักศึกษา (2) การจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนสอนมีความเหมาะสม และเนื้อหาสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง และ (3) ควรเพิ่มช่ัวโมงในการฝึกโดยใช้โปรแกรม SPSS ในหัวข้อที่หลากหลายเพื่อนักศึกษา
จะได้น าไปใช้ในงานวิทยานิพนธ์และหน่วยงานต้นสังกัด 

2. เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน นักศึกษาให้ความเห็นว่า (1) การวัดและประเมินผลการ
เรียนเป็นไปตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยมีอยู่แล้ว และเป็นไปตามเนื้อหาที่อยู่ในประมวลรายวิชา (Course 
Outline) และ (2) อยากให้มีการสอบย่อยเพิ่มมากขึ้นเพื่อวัดความเข้าใจของนักศึกษาเป็นระยะๆ หรืออาจจะมีการ 
Discuss กันในห้องเรียนเพื่อ Check ความเข้าใจของนักศึกษา  
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3. เกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาให้ความเห็นว่า (1) อาจารย์ผู้สอนสอนดี ตั้งใจสอนดีมาก พยายาม
สอน และคอยสังเกตพฤติกรรมนกัศึกษาอยู่ตลอดเวลา และอาจารยจ์ะเป็นกังวลด้วยเวลาที่นักศึกษาท าหน้างง 
สรุปนักศึกษาไดใ้หค้วามเห็นเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอนว่า “อาจารย์สุดยอดค่ะ” และ (2) มีการใช้ส่ือการเรียนที่
ทันสมัยเข้าใจง่าย และมีสรุปในแต่ละครั้ง  

4. เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ นักศึกษาให้ความเห็นว่า (1) อยากให้มีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น 
ปลั๊กไฟในห้องเพิ่ม หรือถ้าเรียนภาคปฏิบัติ ควรมีห้อง Lab ให้นักศึกษาท า เพราะที่ผ่านมาเสียเวลาตรงที่บางคน
ลงโปรแกรมไม่ได้ บางคนใช้คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ไม่สามารถลงโปรแกรมกับบางเวอร์ช่ันได้ หรือกรณีบางคนไม่
สะดวกพกโน๊ตบุ๊คมาเรียนก็จะสามารถใช้ห้องเรียน และปฏิบัติได้พร้อมกัน เป็นต้น และ (2) อาจารย์จัดท าเอกสาร
ประกอบการเรียน จัดสร้าง กลุ่ม Facebook ที่เป็นช่องทางให้ติดต่อส่ือสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติมให้ ตรง
ประเด็นเพื่อเติมให้ ท าให้นักศึกษาได้ข้อมูลและความรู้จากอาจารย์โดยตรง มีนักศึกษาบางท่านกล่าวว่า “อาจารย์
สละเวลาตอบค าถามนักศึกษาตลอดเวลา น่าเกือบจะ 24 ช่ัวโมง (อาจารย์นอนตอนไหน)”  

5. เรื่องอื่นๆ นักศึกษาให้ความเห็นว่า (1) สถิติบางประเภท อยากให้อาจารย์สอนอย่างละเอียดในเชิง
ลึก เพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนท าวิทยานิพนธ์ต่อไป และ (2) ควรเพิ่มกรณีศึกษาวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอกในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา พร้อมตัวอย่างในการใช้สถิติขั้นสูงในการวิจัย เพื่อให้นักศึกษาได้มี
ข้อมูลส าหรับการเตรียมหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อไป ตลอดจนได้เห็นแนวทางในการน าสถิติขั้นสูงไปประยุกต์ใช้ 

 

6. อภิปรายผล  
 6.1 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา EDA713 ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 จากการใช้เทคนิคการสอนแบบเน้นมโนทัศน์และแบบ
อิงประสบการณ์ เมื่อพิจารณาจากคะแนนผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา จ านวน 11 คน ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1/2557 จะเห็นได้ว่า นักศึกษาได้คะแนนผลการเรียนรู้
ก่อนเรียน (Pre-test) น้อยกว่าครึ่งของคะแนนเต็ม ( =4.55 ส าหรับเรื่อง EFA และ  =3.55 ส าหรับเรื่อง CFA) 
แสดงให้เห็นชัดเจนว่า เนื้อหาสาระ (Content) ของวิชา EDA713 เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก และอาจท าให้นักศึกษา
เกิดความวิตกกังวล (บรรจงเศก ทรัพย์โสภา, 2551) เนื่องจากเป็นการสอนสถิติขั้นสูง (Advanced statistics) 
โดยเฉพาะกับกลุ่มผู้เรียนที่ไม่ใช่สาขาวิชาสถิติ และส่วนใหญ่เคยเรียนมาในระดับปริญญาโทเฉพาะสถิติพื้นฐาน
เท่านั้น ในขณะที่การใช้สถิติขั้นสูงในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีหลายแนวคิดและมีวิธีการเชิง
เทคนิคที่ซับซ้อนที่ต้องอาศัยความเข้าใจ เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเป็นระยะเวลาหนึ่ง นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากผล
การเรียนรู้หลังเรียน (Posttest) จะพบว่า นักศึกษากลุ่มเดิมทุกคน (ร้อยละ 100) ได้คะแนนผลการเรียนรู้สูงกว่า
ก่อนเรียน ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน แสดงให้เห็นว่า เทคนิคการสอน 2 วิธี ได้แก่ เทคนิค CBI และ 
EBA ที่อาจารย์ประจ าวิชาได้น ามาใช้ทดลองสอนเป็นวิธีการที่มีคุณภาพที่สามารถท าให้ผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาเพิ่มขึ้น ซ่ึงนอกจากเทคนิค CBI และ EBA แล้ว อาจมีเทคนิคการสอนแบบอื่นๆ ที่สามารถน ามาใช้ได้ 
เพราะรายวิชา EDA 713 เป็นวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาบังคับของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาได้ ดังนั้น การสอนสถิติขั้น
สูงให้กับนักศึกษาจะต้องอาศัยเทคนิคหรือวิธีการสอนที่ไม่น่าเบื่อแต่ได้ผล โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน
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แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student-cantered approach) ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 (กฤษณา คิดดี, 2547) อย่างไรก็ตาม เทคนิคการสอน 2 วิธี จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหากส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการเพิ่มมากขึ้นในการใช้โปรแกรมทางสถิติต่างๆ ที่น ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพราะใน
ปัจจุบันการค านวณทางสถิติแต่ละประเภทไม่จ าเป็นต้องค านวณด้วยมือ และสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น 
(Needs) ของนักศึกษาส าหรับการน าไปใช้ในการท างานวิทยานิพนธ์ 
 นอกจากนี้ ผลของการใช้เทคนิคการสอนระหว่าง CBI และ EBA ที่มีต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จะ
เห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการเรียนรู้ที่เกิดมาจากการสอนแบบ  CBI สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการ
เรียนรู้ที่เกิดมาจากการสอนแบบ EBA ( =7.00 และ  =6.55 ตามล าดับ) แสดงให้เห็นว่า การสอนโดยใช้เทคนิค
การสอนแบบ CBI ท าให้นักศึกษาเกิดผลการเรียนรู้ได้มากกว่าเทคนิคการสอนแบบ EBA หากพิจารณาใน
ประเด็นของระดับความยากง่ายของเนื้อหาที่น ามาใช้ทดลองสอน จะเห็นได้ว่า เรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (CFA) มีความซับซ้อนและความยากมากกว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (EFA) จึงเป็นไปได้ว่า 
เป็นผลท าให้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการเรียนรู้ในเรื่อง CFA น้อยกว่าในเรื่อง EFA อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าอาจารย์
ผู้สอนจะใช้เทคนิคการสอนแบบใด ก็ถือได้ว่าเป็นเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนในระดับปริญญาเอก 
และเหมาะสมส าหรับกลุ่มผู้เรียนที่ไม่ใช่วิชาเอกสถิติ  (เฉลิมลาภ ทองอาจ, 2550; วิภา เกียรติธนะบ ารุง, 2537) 
นอกจากนี้ หากต้องการผลการวิเคราะห์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อาจจะต้องมีการท าวิจัยเชิงทดลองโดยการเพิ่มกลุ่ม
ควบคุม (Control group) หากอนาคตมีนักศึกษาจ านวนมากที่อาจแบ่งได้เป็นอย่างน้อย 2 กลุ่มเรียน (Section) และ
การเปรียบเทียบระหว่างเทคนิคการสอน อาจพิจารณาเปรียบเทียบผลการเรียนรู้เรื่องเดียว (EFA หรือ CFA) จาก
นักศึกษากลุ่มเดิม ที่เกิดจากการสอนด้วยเทคนิคการสอน 2 วิธี ได้แก่ CBI และ EBA แทนที่จะใช้ EFA คู่ CBI 
และใช้ CFA คู่ EBA อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากเทคนิคการสอนแบบ CBI และ EBA ซ่ึงเป็นเทคนิคการสอนที่มี
คุณภาพและเหมาะกับนักศึกษาระดับปริญญาเอกแล้ว อาจารย์ผู้สอนอาจส่งเสริมนักศึกษาโดยการฝึกให้ท างาน
เป็นทีมและเปิดโอกาสให้มีการสอนงานกันระหว่างกลุ่มเพื่อน (เกรียงไกร คล้ายกล่ า, 2551) ตลอดจนการส่งเสริม
ให้มีการสอนแบบทีมเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายและไม่น่าเบื่อ 
 6.2 ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนวิชา EDA 713 ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 ของนักศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชา EDA713 พบว่า ใน
ภาพรวม นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา EDA 713 อยู่ในระดับมาก ส าหรับด้านที่
นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้านคุณลักษณะอาจารย์ อยู่ในระดับมากที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้มีอาจารย์ผู้สอนจ านวน 3 คนใน 1 วิชา ประกอบด้วย อาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย
ที่เป็นเจ้าของวิชา จ านวน 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เช่ียวชาญในหัวข้อที่อยู่ในค าอธิบายรายวิชาอีกจ านวน 
2 คน แต่มขี้อสังเกตว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในทุกด้านอยู่ในระดับมากกับมากที่สุด นอกจากวิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณแล้ว ผู้วิจัยยังใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพมาช่วยในการสรุปผลและอธิบายในประเด็นที่
เกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอน โดยพบว่า นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกเกี่ยวกับอาจารย์ผู้สอนใน 2 ประเด็นที่
ส าคัญ ได้แก่ (1) อาจารย์ผู้สอนสอนดี ตั้งใจสอนดีมาก พยายามสอน และคอยสังเกตพฤติกรรมนักศึกษาอยู่
ตลอดเวลา และ (2) มีการใช้ส่ือการเรียนที่ทันสมัยเข้าใจง่าย และมีสรุปในแต่ละครั้ง 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2558 
 

21 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

 (1) ควรน าเทคนิคการสอนแบบเน้นมโนทัศน์ (CBI) และเทคนิคการสอนแบบอิงประสบการณ์ (EBA) 
ไปปรับปรุงประมวลรายวิชา (Course syllabus) และแผนการสอนของวิชา EDA713 ในปีการศึกษาต่อไป  

 (2) หลักสูตรปริญญาเอกอื่นๆ ที่กลุ่มผู้เรียนไม่ใช่วิชาเอกสถิติ เช่น บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (Doctor of 
Business Administration: DBA) การจัดการดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Management: DM) เป็นต้น สามารถน า
เทคนิคการสอนแบบเน้นมโนทัศน์ (CBI) และเทคนิคการสอนแบบอิงประสบการณ์ (EBA) ไปประยุกต์ใช้ได้ 
เพราะเป็นวิธีการสอนที่ท าให้ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาดีขึ้นกว่าวิธีการสอนแบบปกติ 

 (3) ควรน าผลการวิจัยไปสู่การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นในทุกหลักสูตร และควรก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ 

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 (1) ควรน าเทคนิคการสอนแบบเน้นมโนทัศน์ (CBI) และเทคนิคการสอนแบบอิงประสบการณ์ (EBA) 
ไปทดลองใช้สอนนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาเอกอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย  
 (2) หัวข้อวิจัยส าหรับวิชา EDA713 อาจพิจารณาเลือกวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแบบใหม่มา
ทดลองใช้ และอาจศึกษาคุณลักษณะอื่นเพิ่มเติมนอกจากผลการเรียนรู้ในบางหัวข้อของสถิติ เช่น แรงจูงใจในการ
เรียน ความมุ่งมั่นในการเรียน เป็นต้น  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ส่ือประสม เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต  (2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
ของนักเรียน ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสม  เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต กับ
เกณฑ์ร้อยละ 80  และ (3)   เปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ที่ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสม เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบางปะอิน อ าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จ านวน   1  ห้องเรียน  จ านวนนักเรียน  35 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster 
random sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  (1)  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสม เรื่อง ส่ิงมีชีวิต
กับกระบวนการด ารงชีวิต (2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ (3) แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย
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พบว่า (1) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสม เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต             
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (2) นักเรียนที่ได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสม  เรื่อง  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ส่ือประสม เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต  มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรมส่ือประสม  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เจตคติต่อวิทยาศาสตร์   
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to (1) compare the learning achievement of Mathayom Suksa I 
students at Bang Pa-in school in Phra Nakhon Si Ayutthaya province between before and after learning by 
using multimedia activity package in the topic of living things and processes of life, (2) compare the learning 
achievement of the students after learning by using multimedia activity package  in the topic of living things 
and processes of life with the criteria of 80 percent, and (3) compare attitudes towards science between before 
and after learning by using the multimedia activity package in the topic of living things and processes of life. 
The samples used in the research is students Mathayom Suksa I students at Bang Pa-in school in Phra Nakhon 
Si Ayutthaya province one classroom of 35 students who were randomly selected from the group (cluster 
random sampling). The instruments included (1) lesson plans using multimedia in the topic of living things and 
processes of life, (2) pre-test and post-test in the topic of living things and processes of life, and (3) the test of 
attitude towards science. Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and t-test. 
The results revealed that (1) the students who learned by using multimedia in the topic of living things and 
processes of life had post-test score of learning achievement which was significantly higher than that of pre-test 
at .05 level, (2) the students who learned by using multimedia in the topic of living things and processes of life 
had post-test score of learning achievement which was significantly higher than the criteria of 80 percent at .05 
level, and (3) the students attitude toward science after learning by using multimedia in the topic of living 
things and processes of life was significantly higher than that of before at .05 level.  
 

KEYWORDS : Multimedia activity package, Achievement, Attitudes towards science 
 

1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ผ่านมา พบว่าไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าที่ควร  ครูยังไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร  ขาดเทคนิคในการจัดการเรียนการ
สอน 
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ขาดการเตรียมการสอนที่ดี ใช้การสอนแบบยึดครูเป็นศูนย์กลาง  สอนแบบบรรยาย  มุ่งสอนให้จบตามเนื้อหา 
นักเรียนไม่ค่อยมีส่วนร่วมในกิจกรรมให้นักเรียนท่องจ ามากกว่าศึกษาค้นคว้าและทดลอง  ขาดแคลนส่ือหรือไม่
ใช้ส่ือ ปัญหาดังกล่าว ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จะต้องหาทางปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น (กรมวิชาการ, 2545, น. 58) 
 จากการศึกษาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปี
การศึกษา 2553 - 2556  ของโรงเรียนบางปะอิน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พบว่าคะแนน
เฉลี่ย วิชา วิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 24.60, 25.38, 29.49 และ 32.92 ตามล าดับ และจากผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556  วิชาวิทยาศาสตร์ สาระการ
เรียนรู้ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต พบว่า คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 31.04 และเมื่อพิจารณาจากระดับ
คะแนนแล้ว พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกปี ซ่ึงคะแนนอยู่
ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ า และควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
 ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอน โดยการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมให้มากขึ้น เปลี่ยนจากผู้ถ่ายทอดเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือส่งเสริมผู้เรียนในการแสวงหา
ความรู้จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ จัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง  และจาก
การศึกษาเกี่ยวกับการใช้ส่ือที่มีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนพบว่า ส่ือประสมเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่
มีความเหมาะสมที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนองความคิด การแก้ปัญหา การศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง  ฝึกทักษะการท างานกลุ่ม ช่วยในการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย  ส่ือประสมมีการสร้างโดย
อาศัยหลักการและทฤษฎีทางการศึกษาเข้ามาช่วย เช่น ความแตกต่างระหว่างบุคคล  การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
และหลักการวิเคราะห์ระบบเข้ามาช่วย (กรมวิชาการ, 2544, น. 58) ซ่ึงสอดคล้องกับ ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2533, น. 
5) ที่กล่าวว่า การใช้ส่ือประสมจะช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จากประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกัน ได้พบวิธีการที่
จะเรียนในส่ิงที่ต้องการได้ด้วยตนเองมากย่ิงขึ้น 

จากการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในการเรียนวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติที่ไม่ดี
ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เช่น ไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียน ขาดความสนใจใฝ่รู้ เบื่อหน่ายในการเรียน  
สอดคล้องกับ จันทร์จิรา  ชาวบ้านเกาะ (2553, น. 2) ได้กล่าวว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ เนื่องมาจากวิชาวิทยาศาสตร์มีเนื้อหาค่อนข้างมาก นักเรียนเข้าใจได้ยาก รายละเอียดของเนื้อหา
มีความซับซ้อนต้องท่องจ า ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากเรียนวิทยาศาสตร์ เมื่อนักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดี
ต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ส่งผลต่อความสนใจและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ที่ก าหนดว่า นักเรียนจะต้องมีความรู้ มีทักษะกระบวนการในการเรียน 
และเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน โดยครูต้องพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้
นักเรียนมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สูงหรือเพิ่มขึ้น เมื่อนักเรียนมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สูงหรือเพิ่ มขึ้น จะส่งผลถึง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547, น. 137) สอดคล้องกับ วิชัย  
วงษ์ใหญ่ (2543, น. 11,19) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม เปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้ท าการทดลองจริง มีการใช้กระบวนการเรียนการสอนที่สนุกน่าสนใจ ท าให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่อง
ง่ายต่อการเข้าใจ และสร้างสรรค์ให้มีเจตคติในทางบวก 
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 การพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้น คือ การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
เพราะส่ือเป็นพาหะหรือตัวกลางในการถ่ายทอดเนื้อหาสาระและประสบการณ์จากผู้สอนไปยังผู้เรียน (ชัยยงค์  
พรหมวงศ์, 2545, น. 17) ในการจัดการเรียนการสอนด้วยส่ือประสมท าให้เกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้และความ
คงทนในการจ า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง ส่งผลให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีขึ้น 
สอดคล้องกับ กิดานันท์  มลิทอง (2543, น. 267) ได้กล่าวว่า ส่ือประสม หมายถึง การน าส่ือหลายๆ ประเภทมาใช้
ร่วมกัน ทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน 
สอดคล้องกับ สมสิทธิ  จิตรสถาพร (2547, น. 98) กล่าวเสริมว่า ส่ือประสม (Multimedia) หมายถึง การใช้ส่ือ
หลายอย่างประกอบกันอย่างเป็นระบบ การน าส่ือหลายๆ ประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยการใช้ส่ือแต่ละอย่างตามล าดับขั้นตอน
ของเนื้อหา  
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อประสม พบว่า สื่อประสมช่วยแก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ต่ า ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ช่วยให้เข้าใจในเนื้อหา และช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสามารถของ
ตน สอดคล้องกับ ชัยยงค์  พรหมวงศ์ (2545, น. 116) กล่าวถึง ลักษณะเด่นของส่ือประสมว่า ชุดส่ือประสมเป็น
แหล่งความรู้ที่ช่วยสร้างและเพิ่มพูน ความรู้ ความสามารถ  ประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนตาม
ความสามารถของตน ไม่มีส่ือชนิดใดชนิดเดียวที่จะสนองวัตถุประสงค์ได้ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด การใช้ชุด
ส่ือประสมจะให้ผลดีกว่าการใช้ส่ือการเรียนการสอนอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว ดังนั้น การน าส่ือการเรียน
การสอนหลายชนิดมาประสมเข้าด้วยกันอย่างมีระบบและสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างดี  ย่อมก่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และประสบการณ์หลายอย่างพร้อมๆ กัน 

จากแนวคิดและเหตุผลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าส่ือประสมสามารถท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์สูงขึ้น จากการน าส่ือหลายชนิดมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ท าให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจอยากเรียนรู้ ไม่เบื่อหน่ายในการเรียนและมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสม มาเป็นส่ือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ และเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 

2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1  ก่อนและหลังได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสม เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต   
 2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 1 หลังไดร้ับการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสม เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต กับเกณฑ์ร้อยละ 80  
 2.3  เพื่อเปรียบเทียบเจตคตติ่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1 ก่อนและหลังได้รบัการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสม เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต 
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3.  สมมติฐานการวิจัย 
 3.1  นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสม เรือ่ง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการ
ด ารงชีวิต  มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3.2  นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสม เรือ่ง  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการ
ด ารงชีวิต  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 80 
 3.3  นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสม  เรื่อง  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการ
ด ารงชีวิต  มีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 

4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 4.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนบางปะอิน อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จ านวน 3  ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 94 คน 
โดยจัดห้องเรียนคละตามความสามารถของนักเรียน  
 4.2  กลุ่มตัวอย่าง  ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1  ปี
การศึกษา 2558 โรงเรียนบางปะอิน  อ าเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จ านวน  1 ห้องเรียน  จ านวน
นักเรียน 35 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) 

4.3  ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 
4.3.1  ตัวแปรตน้ ได้แก่  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมส่ือประสม  
4.3.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 

4.4  ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  ได้ด าเนินการวิจัย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  ใช้เวลาในการจัด   
การเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน 8 แผน รวม 18 ช่ัวโมง โดยไม่รวมเวลาในการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน-หลังเรียน และแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ 
 4.5  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4.5.1  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมส่ือประสม  เรื่อง  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการ
ด ารงชีวิต  จ านวน  8  แผน รวม  18 ช่ัวโมง 
 4.5.2  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิท์างการเรียนก่อนเรียนและหลังเรยีน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง  
ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต มีลักษณะเป็นแบบทดสอบคูข่นานด้านเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ ชุด
ละ 30 ข้อ  แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก   
 4.5.3  แบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   5  ระดับ  
คือ  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ประกอบด้วยข้อความเชิงนมิาน  20  ข้อ  
ข้อความเชิงนเิสธ 17 ข้อ  รวม  37 ข้อ   
 4.6  การเก็บรวบรวมข้อมลู 
  การวิจัยครั้งนี้ใช้แผนการวิจัยแบบ (One  Group  Pre-test - Post-test  Design) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  35 คน โรงเรียนบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่
เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) ด าเนินการเก็บ
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รวบรวมข้อมูลของการวิจัย โดยทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง  ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต มีลักษณะเป็น
แบบทดสอบคู่ขนานด้านเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ ชุดละ 30 ข้อ  แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ  4  
ตัวเลือก  และวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมส่ือประสม เรื่อง 
ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต กับกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ จ านวน 37 ข้อ แล้วน า
ข้อมูลคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบวัดเจตคติต่อ
วิทยาศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 4.7  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
   

5. สรุปผลการวิจัย 
 5.1  นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมส่ือประสม เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับ
กระบวนการด ารงชีวิต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 5.2  นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมส่ือประสม  เรื่อง  ส่ิงมีชีวิตกับ
กระบวนการด ารงชีวิต มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ย  26.37 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 
87.90  สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 5.3  นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกจิกรรมส่ือประสม  เรื่อง  ส่ิงมีชีวิตกับ
กระบวนการด ารงชีวิต  มีเจตคติตอ่วิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดบั .05 
 

6.  อภิปรายผล 
 6.1  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังได้รับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมส่ือประสม เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐาน ข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะส่ือประสมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน า
ส่ือและกิจกรรมหลายประเภทมาใช้ร่วมกัน ประกอบกันอย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  มีจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่มย่อย และมีโอกาสเรียนรู้ได้ตาม
ความสามารถและความสนใจของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสร้างส่ือประสมได้เลือกส่ือให้มีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ ส่ือประสมที่สร้างขึ้น ประกอบด้วยส่ือหลายอย่าง มีทั้งส่ือวัสดุ 
อุปกรณ์ของจริงที่ใช้ทดลอง รูปภาพ ใบความรู้ ใบงาน ใบกิจกรรม และวีดีทัศน์ ซ่ึงช่วยกระตุ้นและสร้างความ
สนใจให้กับผู้เรียนท าให้เกิดความสนุกสนานและไม่เบื่อหน่ายการเรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหา
บทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายมากขึ้นในระยะเวลาอันส้ัน และช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว การผลิตส่ือประสมเป็นการเปลี่ยนการเรียนการสอนจากเดิมที่เคยยึดครูเป็นแหล่งความรู้หลักมา
เป็นแบบจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน เรียนด้วยการใช้แหล่งความรู้จากส่ือการสอนแบบต่างๆ ซ่ึงประกอบด้วย วัสดุ 
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อุปกรณ์ และวิธีการ น ามาใช้ให้ตรงตามเนื้อหาและประสบการณ์ตามหน่วยการสอนของวิชา (ชัยยงค์  พรหมวงศ์, 
2538, น. 115)  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ กฤษณาพร จันทะพันธ์ (2553, น. 48-49) ได้ศึกษา    ผลของการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการใช้ส่ือประสมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ตารางธาตุ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น .05   
 6.2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมส่ือประสม เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต กับเกณฑ์ร้อยละ 80  
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 26.37 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.90 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (ร้อยละ 80) ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐาน ข้อที่ 2 ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะส่ือประสมที่น ามาใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน ซ่ึงมีทั้งวัสดุ 
อุปกรณ์และวิธีการ มีการน ามาใช้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์และส่งเสริมซ่ึงกันและกัน เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน การน าส่ือหลายๆ ประเภทมาใช้ร่วมกัน เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน  การจัดการเรียนการสอนด้วยส่ือประสมจะท าให้เกิด
การถ่ายโยง  การเรียนรู้และความคงทนในการจ า ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนดีขึ้น (กิดานันท์  มลิทอง, 2543, น. 267 ; ชัยยงค์  พรหมวงศ์, 2545, น. 17) 
 6.3  การเปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมส่ือประสม เรื่อง ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต  ผลการวิจัย พบว่า 
นักเรียนมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐาน ข้อที่ 3 ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสม เป็นการจัดกิจกรรมที่
น่าสนใจ ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่เห็น สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้อย่างมาก เพราะส่ือประสม
ช่วยท าให้ผู้เรียนมีอิสระเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมโดยใช้ความสามารถของตน ท า
ให้มีความกระตือรือร้น ที่จะศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติ การที่ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อ  วิชาวิทยาศาสตร์ จะท าให้เพิ่ม
ความสามารถในการเรียนของผู้เรียนส่งผลให้การเรียนดีขึ้นด้วย ในการจัดการเรียนการสอนควรให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม เปิดโอกาสให้นักเรียนท าการทดลองจริง มีการใช้กระบวนการเรียนการสอนที่สนุกน่าสนใจท า
ให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่ายต่อการเข้าใจ และสร้างสรรค์ให้มีเจตคติในทางบวก (วิชัย  วงษ์ใหญ่, 2543, น. 11, 19)  
 

7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้                                                                     
  7.1.1  ก่อนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมส่ือประสม ควรแนะน าให้นักเรียนได้เข้าใจ
ในวิธีการเรียนตามล าดับขั้นก่อน โดยใช้เวลาตามความเหมาะสม เพราะหากไม่ตรงตามเวลาที่ก าหนดอาจส่งผล
ให้ไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียน 
 7.1.2  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมส่ือประสม ครูผู้สอนควรให้
ค าแนะน า เมื่อมีปัญหาและอ านวยความสะดวกให้กับนักเรียน 
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 7.1.3  การสร้างชุดกิจกรรมส่ือประสมในการจัดการเรียนการสอน ควรเลือกสร้างในส่วนของ
เนื้อหาที่น าไปใช้แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 7.1.4  การสร้างชุดกิจกรรมส่ือประสมควรคัดเลือกส่ือที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่เรียนและวัยของ
ผู้เรียน 
 7.2  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 7.2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมส่ือประสมกับ
การสอนแบบปกติ 
 7.2.2  ควรศึกษาตัวแปรอื่น ที่เป็นผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมส่ือประสม เช่น 
ความคงทนในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการเรียน
วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาวิชา MGT351 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ 
ที่มีต่อการเรียนรู้เชิงรุก  

STUDENT’S SATISFACTION OF MGT351 ORGANIZATION BEHAVIOR 
AND ORGANIZATION DEVELOPMENT IN ACTIVE LEARNING 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาวิชา MGT351 ต่อการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 88 คน การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดย
ใชแ้บบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้สถิติร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผลการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้เชิงรุกในระดับมาก เนื่องจากเป็นการเรียน
ที่ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอน โดยการเรียนรู้เชิงรุกแบบใช้เกม เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการ
เรียนมากที่สุด เพราะมีการใช้ส่ือการสอนที่หลากหลาย ช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผู้ให้
ข้อมูลได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่าควรน าไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาอื่นเพื่อท าให้การเรียนไม่น่าเบื่อ 
ไม่เครียด ผู้เรียนได้ฝึกการคิดซึ่งท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหามากขึ้น 
 
ค าส าคัญ:  การจัดการเรียนการสอน, การเรียนรู้เชิงรุก, ความพึงพอใจในการเรียน  
 

ABSTRACT 
The proposes of this research were to examine the student’s satisfaction of MGT351 Organization 

Behavior and Organization Development in Active Learning, School of Business Administration in the second 
semester of 2014 academic year. This research was applied research using a qualitative method which use 
questions for interviewing 88 students for  collect the data and use percentage to analyze the data.   
  The findings of this research show that most of students satisfy at the high level in which made the 
students understood the content easily with high effective learning and opportunity to participate in classroom. 
The students are satisfied a method of active teaching by using The Games at the highest level in their 
satisfaction.     Because of using variety of teaching media that will stimulate students’ interest in learning.  The 
suggestion that using The game more should be applied to teaching for other subjects, and  to make the learning 
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not boring, students’ stress.  The students can practice their idea which makes the students more understand in 
the content. 
 
KEYWORDS:  Instructional Practice, Active Learning, Learning Satisfaction 
 

1. ความส าคัญและท่ีมาของการวิจัย 
 ปัจจุบันโลกอยู่ในยุคของสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) ซ่ึงสนับสนุนให้บุคคลสามารถ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Long Life Learning) อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์พัฒนาสินค้า บริการ รวมถึงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของสังคมอย่างยั่งยืน การพัฒนาคนจึงเป็นพื้นฐานของการพัฒนาสังคมฐานความรู้สู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development) ส่งผลให้สถาบันการศึกษาในทุกระดับจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัด
การศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการสร้างเสริมความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ซ่ึงมีความส าคัญต่อการเพิ่ม
ความสามารถในการคิดเชิงบูรณาการของบุคคล  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2545 มาตรา 6 และ 22 ได้ระบุอย่างชัดเจนว่า การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาให้เป็นคนที่สมบูรณ์ รวมถึงมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตราที่ 24 ซ่ึงมุ่งให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อันจะท าให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ ที่เป็นคุณลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก 
 การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสดงบทบาทของตนเองในการเรียนมากกว่าการเข้ามานั่งฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว ท าให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาตนเองทั้งด้านสติปัญญา (IQ) ด้านอารมณ์ (EQ) และด้านจริยธรรม (MQ) เนื่องจากเป็นการจัดการเรียน
การสอนที่มีรูปแบบของกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้ ด้วยการลง
มือปฏิบัติ ท าให้ได้ฝึกทักษะทางการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการเพื่อหาข้อสรุป ในขณะเดียวกันผู้เรียน
จะได้รับการบ่มเพาะนิสัยการเรียนรู้เพื่อเติมเต็มและแบ่งปันซ่ึงกันและกัน รวมถึงได้ฝึกทักษะการท างานเป็นทีม 
การพัฒนาภาวะผู้น าและผู้ตามเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย  
 มหาวิทยาลัยศรีปทุม   เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนช้ันน าที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการผลิตบัณฑิต  เพื่อ
รับใช้สังคม โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณสมบัติ  3  H กล่าวคือ เก่งคิด เก่งปฏิบัติและเก่งในการด าเนินชีวิต สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 
ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว จึงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยในวิชา MGT351 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ เป็นวิชาที่สอนให้นักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมในระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์การ จึงมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้าน
สติปัญญา ด้านอารมณ์และด้านสังคม  
  จากสภาพการณ์ข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะท าการวิจัย เรื่อง “ความพึงพอใจของนักศึกษาวิชา 
MGT351พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การที่มีต่อการเรียนรู้เชิงรุก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารปูแบบ
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การเรียนรู้เชิงรุกที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของนักศึกษา ซ่ึงผู้วิจัยหวังว่าผลการวิจัยที่ได้รับจะสามารถน าไปใช้
เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน   

 
กรอบแนวคิดและทฤษฎี  
  การเรียนรู้เชิงรุก 

“การเรียนรู้เชิงรุก เปน็ รูปแบบหนึ่งของการเรียนแบบยดึผูเ้รียนเป็นศนูย์กลาง ที่กระบวนการเรียนจะ
เน้นให้ผูเ้รียนเรียนรูจ้ากการปฏิบตัิ โดยมีรูปแบบกจิกรรมการเรียนที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นกระบวนการคิดขั้น
สูง สร้างการพัฒนาด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และสังคมของผูเ้รียน” ซ่ึงมีการพิจารณาความต้องการและ
ความรู้เดิมของผู้เรียนประกอบ”  ซ่ึงองค์ประกอบส าคัญของการเรยีนเชิงรุก  

- เปน็รูปแบบหนึ่งของการเรียนแบบยึดผู้เรียนเปน็ศนูย์กลาง เพือ่ให้ผูเ้รียนได้พัฒนาทักษะการฟงั การ
พูด การอ่าน การเขียน 

- เน้นการปฏิบัติ (Learning by doing) 
- การออกแบบการเรียนต้องพิจารณาความต้องการและภูมิหลังของผู้เรียนประกอบ 
- มีรูปแบบกิจกรรมการเรียนและทรัพยากรประกอบการสอนทีห่ลากหลาย 
- มุ่งพัฒนาผู้เรียน 4 ด้าน คือ ด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และสังคม 
- เน้นให้ผูเ้รียนมีการตอบสนองกบัผู้อื่นและส่ิงที่ได้เรียนรู ้
ดังนั้นการเรียนรู้เชิงรุกท าใหผู้้สอนต้องปรบับทบาทของตน ทีแ่ตกต่างไปจากการเรียนรูท้ี่เน้นผูส้อน 

อาจกล่าวได้ว่าการจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรูเ้ชิงรุกได้ ผูส้อนจึงเป็นผูท้ี่มีบทบาทส าคัญ ซ่ึงสามารถสรุป
บทบาทของผู้สอนกับการเรียนรู้เชิงรุกได้ดังนี ้

- สนับสนุนและสร้างเสริมกิจกรรมที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผูเ้รียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศนูย์กลาง เนน้ให้
ผู้เรียนไดน้ าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปน็พลวัต อาทิ การศึกษาด้วยตนเอง หรือการฝึกแก้ปัญหา 
เพื่อกระตุ้นผูเ้รียน รวมทั้งส่งเสรมิให้ผูเ้รียนได้มีส่วนร่วมในกจิกรรมที่สนใจ 

- สร้างเสริมบรรยากาศในการเรยีนที่สนับสนนุใหผู้้เรียนมีส่วนร่วม ได้มีปฏิสัมพันธ์กับทั้งผู้สอนและ
เพื่อนร่วมช้ันเรียน 

- สร้างให้มบีรรยากาศของการเรยีนรู้แบบร่วมมือ (Collaboratory Learning) เพื่อสนับสนุนการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างกลุ่มผู้เรียน 

- ใช้วิธีการสอนที่หลากหลายและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มคีวามท้าทาย 
- มีการวางแผนการสอนที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการสอน ทัง้ในเรื่องเนื้อหาและ

กิจกรรมการสอน 
- เปดิใจยอมรับความคิดเห็นของผู้เรียน    รวมถึงยอมรับในความสามารถของผู้เรียน (ทวีวัฒน์ วัฒนกุล

เจริญ, ม.ป.ป.) 
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การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรกุ 
McKinney ได้เสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยแบบการ

เรียนรู้เชิงรุก ประกอบด้วย 
1)  การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด (Think-Pair-Share)  
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผูเ้รียนคดิเกี่ยวกับประเดน็ที่ก าหนดเพียงคนเดียว โดยให้เวลาคิด

ประมาณ 2-3 นาที (Think) จากนั้นให้แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนอีกคน 3-5 นาที (Pair) และน าเสนอความ
คิดเห็นต่อผู้เรียนทั้งหมด (Share) 

2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative learning group) 
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสใหผู้้เรียนได้ท างานร่วมกับผู้อื่น โดยจัดผูเ้รียนเป็นกลุ่ม

ย่อย กลุ่มละ 3-6 คน 
3) การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผูเ้รียน (Student-led review sessions)  
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ที่เปิดโอกาสใหผู้้เรียนได้ทบทวนความรู้ รวมถึงและพิจารณาข้อ

สงสัยจากการปฏิบัติ โดยผู้สอนจะคอยให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในกรณีที่มีปัญหา 
4) การเรียนรู้แบบใชเ้กม (Games)  
หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ผู้สอนใช้เกมกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งในช่วงน าเข้าสู่

บทเรียน ระหว่างการสอน การมอบหมายงานและการประเมนิผล ทั้งนีผู้้สอนอาจใช้เกมในช่วงใดช่วงหนึ่งของ
การจัดการเรียนการสอนก็ได้    

5) การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดโีอ (Analysis or Reactions to videos) 
หมายถงึ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนน าวิดีโอมาเปน็สื่อการสอน โดยวิดีโออาจมีความยาว

ประมาณ 5-10 นาที เพื่อใหผู้้เรยีนได้แสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับส่ิงที่ได้ดู หลังจากนั้นจึงให้ผูเ้รียนได้แสดงความ
คิดเห็นผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเขียนหรือการสรุปร่วมเป็นรายกลุ่ม 

6) การเรียนรู้แบบโต้วาที (Students Debates)  
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรยีนรุ้ที่เปิดโอกาสใหผู้้เรียนได้น าเสนอข้อมูลที่มาจากประสบการณ์หรือ

การเรียนรู้ เพื่อยืนยันแนวคิดของตนเองหรือของกลุ่ม 
7) การเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทดสอบ (Student Generated Exam Questions)  
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เปิดโอกาสใหผู้้เรียนสร้างแบบทดสอบจากส่ิงที่ได้เรียนรู้ 
8)  การเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย (Mini-Research Proposals or Project) 
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนน ากระบวนการวิจัยมาใช้เพื่อการเรียนรู้ โดยมี

การก าหนดหัวข้อที่ต้องการเรียนรู้ ซ่ึงบางครัง้อาจเรียกว่าการสอนแบบใชป้ัญหาเป็นฐาน (Problem-Based 
Learning) หรือ การสอนแบบโครงงาน (Project-Based Learning) การเรียนการสอนแบบนี้มุง่ใหผู้้เรียนสามารถ
สรุปความรู้หรือสร้างชิ้นงานเพื่อสะท้อนส่ิงที่ไดเ้รียนรู ้

9) การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา (Analyze Case Studies)  
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผูเ้รียนได้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่ก าหนดให้และแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกับเพื่อนในกลุ่ม เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วน าเสนอแนวทางนั้นกบัผู้เรียนคนอืน่  
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10) การเรียนรู้โดยการเขียนบนัทกึ (Keeping Journals or Logs)  
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผูเ้รียนไดจ้ดบันทึกส่ิงที่เรียน เรื่องราวที่ได้พบเหน็หรือ

เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นประจ าวัน โดยมีการเสนอแนะความคดิเห็นเพิ่มเติมลงไปในบันทึกที่เขียน 
11) การเรียนรู้แบบเขียนจดหมายข่าว (Write and Produce a Newsletter)  
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มอบหมายให้ผู้เรียนร่วมกันผลิตจดหมายข่าว อาทิ บทความ ข้อมูล

สารสนเทศ ข่าวสารรวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีการส่งข้อมูลที่เขียนขึน้เหล่านี้ไปให้บคุคลอืน่   
12. การเรียนรู้แบบผงัความคดิ (Concept Mapping)  
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งให้ผูเ้รียนไดน้ าเสนอความคิดรวบยอด ผ่านผังความคิด เพื่อ

แสดงความเชื่อมโยงของกรอบความคิด ที่มีการใช้เส้นเปน็ตัวเชือ่มโยง แล้วน าเสนอต่อผู้เรียนคนอื่น เพื่อเปดิ
โอกาสให้ผู้เรียนคนอืน่ได้ซักถามและเสนอแนะความคิดเห็น สามารถมอบหมายได้ทั้งงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม           
(วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล, 2552) 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
 

3. ค าถามวิจัย 
1. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้เชิงรุกหรือไม่ 
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้เชิงรุกแบบใด 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
1) ขอบเขตด้านประชากร   
 ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรในการวิจัย คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา  MGT351 ปีการศึกษา 2557 

จ านวน 88 คน  
2) ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรในการวิจัยไว้ดังนี้ 

2.1) ตัวแปรอิสระ คือ การเรียนรู้เชิงรุก ประกอบด้วย 
 -  การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 -  การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 -  การเรียนรู้แบบใช้เกม 
 -  การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดีโอ 
 -  การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา 
 -  การเรียนรู้แบบผังความคิด 
 -  การเรียนรู้แบบระดมสมอง 
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  -  การเรียนรู้แบบ e-Learning 
 2.2) ระดับความพึงพอใจ 
 มี 5 ระดับ คือ ความพึงพอใจมากที่สุด ความพึงพอใจมาก ความพึงพอใจปานกลาง ความพึง

พอใจน้อยและความพึงพอใจน้อยที่สุด  
  2.3) ขอบเขตด้านระยะเวลา  

ระยะเวลา 6 เดือน มกราคม พ.ศ 2558 ถึง มิถุนายน พ.ศ.2558  
3) กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
         ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 
 
     รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก            ระดับความพึงพอใจ 
    - การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
    - การเรียนรู้แบบร่วมมือ       - ความพึงพอใจมากที่สุด 
    - การเรียนรู้แบบใช้เกม       - ความพึงพอใจมาก 
    - การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดีโอ       - ความพึงพอใจปานกลาง 
    - การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา       - ความพึงพอใจน้อย 
    - การเรียนรู้แบบผังความคิด       - ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
    - การระดมสมอง 
    - การใช้ e-Learning 
 
  4) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
   เป็น ค าถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ช้ันปี การเข้าเรียนและพฤติกรรมการเข้าเรียน รวม 5 ข้อ 
  ส่วนที่ 2  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงรุก 
   มีค าถามรวม 9 ข้อ  
 ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนรู้เชิงรุก 
   มีค าถามรวม 8 ข้อ 
 4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อน ามาวิเคราะห์
ผลการวิจัย โดยผู้วิจัยใช้สถิติร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน ามาสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะจากการ
วิจัยเป็นล าดับต่อไป 
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5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 1) ข้อมูลทั่วไป  
 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 79.55 มีอายุระหว่าง 20-22 ปี 

จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 78.41 เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 2 จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 47.73 ผู้ให้ข้อมูล
โดยมากขาดเรียนไม่เกิน 3 ครั้ง จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 69.32 ส่วนใหญ่จะเข้าเรียนตรงเวลา จ านวน 73 คน 
คิดเป็นร้อยละ 82.96  

2) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงรุก 
ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากเห็นว่าการเรียนรู้เชิงรุกมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ จ านวน 88 คน คิด

เป็นร้อยละ 100.00 เพราะท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในการเรียนมากขึ้น โดยมากผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าการเรียนรู้เชิงรุก
เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับรายวิชา จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 เพราะเป็นวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุคสมัย ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากเห็นว่าการเรียนรู้เชิงรุกเป็นวิธีการจัดการเรียนการ
สอนที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยมากผู้ให้
ข้อมูลเห็นว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมีผลต่อการเรียนรู้ เพราะได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจและ
จดจ าเนื้อหาได้มากขึ้น จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ส่วนใหญ่ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าการเรียนรู้เชิงรุกเป็น
วิธีการจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 เพราะมีการใช้วิดีโอเป็นส่ือ
ประกอบการสอนท าให้สนใจอยากติดตาม โดยมากผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าการเรียนรู้เชิงรุกเป็นวิธีการจัดการเรียนการ
สอน ที่ท าให้กล้าแสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการเรียนในรูปแบบเดิม จ านวน 88 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 การใช้ส่ือการสอนที่หลากหลายประกอบการเรียนรู้เชิงรุกเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้ให้ข้อมูลส่วน
ใหญ่เห็นว่ามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 เพราะท าให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้เพิ่มมากขึ้น ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่าการเรียนรู้เชิงรุกมีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองในด้านความกล้าแสดงออก
มากที่สุด จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 55.68 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก ต่อการจัดการ
เรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงรุก จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50 เพราะท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย ซ่ึง
สามารถแสดงข้อมูลได้ดังตารางที่ 1  

 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลเบื้องตน้เกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงรุก 
 

ข้อมูลเบื้องตน้เกี่ยวกับการเรียนรูเ้ชิงรุก จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. การเรียนรู้เชิงรุกมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ 88 100.00 
2. การเรียนรู้เชิงรุกเป็นการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับรายวิชา 88 100.00 
3. การเรียนรู้เชิงรุกเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอน 

88 100.00 

4. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมีผลต่อการเรียนรู้ เพราะท าให้เข้าใจและ
จดจ าเนื้อหาได้มากขึ้น 

88 100.00 

5. การเรียนรู้เชิงรุกเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ 88 100.00 
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6. การเรียนรู้เชิงรุกเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ท าให้กล้าแสดงออกและกล้าแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มขึ้น 

88 100.00 

7. การใช้ส่ือการสอนที่หลากหลายประกอบการเรียนรู้เชิงรุกมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ 

88 100.00 

8. การเรียนรู้เชิงรุกมีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองด้านการแสดงออกมากที่สุด 49 55.68 
9. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเรียนรู้เชิง
รุก 

55 62.50 

 
  3) ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้เชิงรุก 
  ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากได้จัดล าดับให้การเรียนรู้แบบใช้เกม เป็นรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ท าให้

ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจสูงสุด จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73 เพราะท าให้การเรียนสนุกสนานขึ้น โดยผู้ให้
ข้อมูลเห็นว่าการเรียนรู้แบบใช้เกมมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้เพราะเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สร้างความ
สนุกสนานพร้อมกับการได้รับความรู้ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ส าหรับรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่สร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดเพราะช่วยพัฒนาระบบความคิดนั้น ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการเรียนรู้แบบระดม
สมอง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 20.45 เพราะท าให้ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ โดยที่ผู้ให้ข้อมูลส่วนมากเห็นว่ารูปแบบ
การเรียนรู้เชิงรุกที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดเพราะสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม การแสดงความคิดเห็นและการ
มีปฏิสัมพันธ์ คือ การเรียนแบบรู้ร่วมมือ จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 28.41 เพราะสร้างความกล้าแสดงออกและ
การแสดงความคิดเห็น ขณะที่ผู้ให้ข้อมูลโดยมากรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดเพราะท าให้
เกิดการบูรณาการความรู้ คือ การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 28.41 เพราะ
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนและได้ผสานความคิดเข้าด้วยกัน ผู้ให้ข้อมูลโดยมากเห็นว่าการเรียนรู้เชิงรุกมี
ผลต่อการพัฒนาด้านสติปัญญา จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 60.23 เพราะท าให้ได้ฝึกคิด วิเคราะห์จากวิธีการ
สอนที่หลากหลาย โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ให้ข้อมูลว่าควรน ารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกไปปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาอ่ืน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 20.45 ซ่ึงสามารถแสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ต่อการเรียนรู้เชิงรุก ได้ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้เชิงรุก 

ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้เชิงรกุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
1. การเรียนรู้แบบใช้เกมเป็นรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่สร้างความพึงพอใจในการ
เรียนสูงสุด 

20 22.73 

2. การเรียนรู้แบบใช้เกมมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการเรียนรู้ เพราะสร้างความ
สนุกสนานพร้อมกับการได้รับความรู้ 

16 80.00 

3. การเรียนรู้แบบระดมสมองเป็นรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่สร้างความพึงพอใจสูงสุด
เพราะช่วยพัฒนาระบบความคิด 

18 20.45 

4. การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่สร้างความพึงพอใจสูงสุด 25 28.41 
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เพราะสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม การแสดงความคิดเห็นและการมีปฏิสัมพันธ์ 
5. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่สร้างความ
พึงพอใจสูงสุดเพราะเกิดการบูรณาการความรู้ 

25 28.41 

6. การเรียนรู้เชิงรุกมีผลต่อการพัฒนาการด้านสติปัญญา เพราะท าให้ฝึกคิดวิเคราะห์ 53 60.23 
7. ควรน ารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกไปปรับใช้กับการจัดเรียนการสอนวิชาอ่ืน 18 20.45 
 

5.2) อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่พบว่าการเรียนรู้เชิงรุกมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ เพราะท าให้ผู้เรียนเข้าใจ

เนื้อหามากขึ้น ในทัศนะของผู้วิจัยเห็นว่าการที่ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น เป็นผลมาจากการมีจัดการ
เรียนการสอนที่มีรูปแบบวิธีการสอนที่หลากหลาย และเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา (2553) ที่พบว่า นักศึกษาที่รับการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียน มี
ความรู้ความเข้าใจที่สูงขึ้นกว่าการสอนที่ไม่เน้นผู้เรียน รูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกเป็นวิธีการหนึ่งในการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน (Student Center) โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน
มากขึ้น ซ่ึงเป็นรูปแบบการจัดการการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเห็นว่ามีความสอดคล้องกับยุคสมัย เพราะท าให้
ผู้เรียนได้รับความรู้จากวิธีการสอนที่หลากหลาย  สร้างเสริมความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนและจดจ าเนื้อหาการ
เรียนได้มากขึ้น  

 นอกจากนี้จากผลการวิจัยที่พบว่าการเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดีโอ ที่ใช้วิดีโอจาก youtube เป็นส่ือ
ประกอบการสอน ท าให้ผู้เรียนมีความสนใจอยากติดตาม ในทัศนะของผู้วิจัยเห็นว่าปัจจุบันเป็นยุคที่เทคโนโลยีมี
บทบาทในการวิถีชีวิต (life style) ของผู้เรียน ดังนั้นหากผู้สอนมีการน าเทคโนโลยีและส่ือสังคมออนไลน์มาเป็น
ส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน จะเป็นประโยชน์ต่อการรับรู้และเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งยังสามารถ
กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนมากขึ้น อันจะท าให้การเรียนรู้เชิงรุกที่ผู้สอนน ามา
ปรับใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนประสบความส าเร็จ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Brent Kitchens , 
Tawnya Means and Yinliang Tan (2015) ที่พบว่าการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เป็นหนึ่งใน
องค์ประกอบพื้นฐานที่ต้องน ามาพิจารณาประกอบการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ซ่ึงเป็นกุญแจส าคัญที่จะสร้าง
ความส าเร็จในการน าแนวคิดการเรียนรู้มาใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิร
ภา อรรถพร (2557) ที่พบว่า รูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลน์มีส่วนช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 จากผลการวิจัยที่พบว่าการเรียนรู้แบบใช้เกม เป็นรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกล าดับแรกที่สร้างความพึง
พอใจในการเรียนให้กับผู้เรียน เพราะท าให้ผู้เรียนได้รับความสนุกสนานไปพร้อมกับการได้รับความรู้ การที่
ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานไปกับการเรียน ในทัศนะของผู้วิจัยเห็นว่ามีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนไม่เกิดภาวะกดดันจากความเครียดในการเรียน ท าให้ผู้ เรียนเปิดรับความรู้ได้มากขึ้น  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธาวี แก้วสนิท (2558ก : ออนไลน์) ที่พบว่า การเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านการ
เรียนรู้เชิงรุก เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนลดความกดดันในการเรียนและมีผลต่อทัศนคติที่ดีกับ
การเรียน 
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 จากผลการวิจัยที่พบว่าการเรียนรู้แบบระดมสมอง เป็นรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกที่ท าให้ผู้เรียนพึงพอใจ
สูงสุดเพราะช่วยพัฒนาระบบความคิด เนื่องจากเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ ในทัศนะของผู้วิจัยเห็นว่า
ความเข้าใจจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้เรียนได้น าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับมาผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่จะน าไปสู่การพัฒนาต่อยอดความรู้ของผู้เรียน นอกจากนี้จากผลการวิจัยที่พบว่าผู้เรียนเห็นว่าการเรียนรู้เชิงรุกมี
ผลต่อการพัฒนาด้านสติปัญญามากที่สุด ย่อมสะท้อนให้เห็นว่าการเรียนรู้เชิงรุกผ่านรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนนั้น มีผลต่อการ
พัฒนาทางสติปัญญาของผู้เรียน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมธาวี แก้วสนิท (2558ข : ออนไลน์) ที่พบว่า การ
จัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ควรเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในลักษณะของการสอนเชิงรุก ที่ให้นักศึกษาได้มี
โอกาสในการคิด การแสดงออกและมีโอกาสในการฝึกปฏิบัติที่น าไปสู่กิจกรรมหรือช้ินงานจริง รวมถึงสามารถ
สรุปเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้กับส่ิงที่เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติได้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีปทุมส าหรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 

ข้อเสนอแนะ 
      1) ข้อเสนอส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  ควรมีการน ารูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกไปปรับใช้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน 
  2) ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุกแบบ e-Learning เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
 2. ควรวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การใช้ส่ือออนไลน์ เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้เชิงรุก 
 

รายการอ้างอิง 
จิรภา อรรถพร. 2557. “การพัฒนารูปแบบการสอนเชิงรุกออนไลนเ์พื่อส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ ของนิสิต 

ปริญญา บัณฑิต”. An Online Journal of Education, Vol 9, No 4 , 2014 สืบค้นเมื่อวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2558, จาก http://www.edu.chula.ac.th/ojed/doc/V94/v94d0010.pdf. 

ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา. 2553. “การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศกึษาในการ
เรียนวิชาหลักการตลาด โดยการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning)”. สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. ม.ป.ป.. “การเรียนเชิงรุก”. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2558, จาก 
http://www4.eduzones.com/images/blog/sasithep/File/activet.pdf 

เมธาวี แก้วสนิท. 2558ก. “การเรียนการสอนเชิงรุกโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางในสาขาวิชานิเทศศาสตร์”. 
KASEM BUNDIT JOURNAL. Vol 16, No 1, 2015. สืบคน้เมื่อ 20 กรกฏาคม 2558, จาก 
http://www.tci-thaijo.org/index.php/jkbu/article/view/34696.  



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2558 
 

42 

__________. 2558ข. “การใช้การเรียนรู้เชิงรุกเพื่อสร้างทัศนคตทิี่ดแีละพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องาน
นิเทศศาสตรข์องนักศึกษานิเทศศาสตร์ ช้ันปีที่ 1”. สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558, จาก
https://www.academia.edu/Documents/in/%E0%B8%AA%E0%B8%B7_%E0%B8%AD. 

วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล. 2552. “Active Learning สู่ Action Research”. ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.์ สืบค้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558, จาก
http://pochanukul.com/doc/Active_Learning_to_Action_Research.pdf.  

Brent Kitchens , Tawnya Means and Yinliang Tan. 2015. “Captivate : Building Blocks for Implementing Active 
Learning”.  Retrieved Aug. 24 2015, from 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2649676. 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2558 

43 

  การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษา ด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือ 
  แบบสืบสวนสอบสวน จี.ไอ รายวิชา TMT222 มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว 

THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ KNOWLEDGE  
AND UNDERSTANDING BY USING GROUP INVESTIGATION (GI) 

TEACHING METHOD IN TMT222 THAI HERITAGE FOR TOURISM 
 

ปรียาภรณ์  เฮอร์ริงตัน 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

E-mail: Preeyaporn.ji@spu.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัย เรื่อง “การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษา ด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบสืบสวน
สอบสวนจี.ไอ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของนักศึกษาในการเรียนเรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขไทย 
รายวิชา TMT222 มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว” โดยใช้วิธีการสอนด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบสืบสวนสอบสวน
จี.ไอ. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา TMT222 
มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว จ านวน 36 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบ ใบงาน การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการค านวณหา
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเปรียบเทียบ (t-test) และวิเคราะห์เนื้อหาส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ  
  ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบสืบสวนสอบสวนจี.ไอ กลุ่ม
ตัวอย่าง นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และผลการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจพบว่า นักศึกษาสามารถสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 86.11 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด นั่นหมายความว่า วิธีการสอนด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบสืบสวน
สอบสวนจี.ไอ ส่งผลท าให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง “ประวัติศาสตร์ไทย” วิชา TMT222 มรดกไทย
เพื่อการท่องเที่ยวสูงขึ้น.  
 
ค าส าคัญ : การพัฒนา/ความรู้ ความเข้าใจ/เทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบสืบสวนสอบสวนจี.ไอ/ 

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ABSTRACT 
  This study “The Development of Students’ Knowledge and Understanding by Using Group 
Investigation (GI)” is a study that used the group investigation (GI) teaching method for the development of 
students’ knowledge and understanding of “Sukothai history” for TMT222 Thai Heritage for Tourism. The 
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objectives of this research were to study the achievements, the development of students’ knowledge, and their 
understanding of their learning and the teaching of ‘Sukothai history’ using the group investigation (GI) 
method. The sample in this study was collected using simple purposive sampling. The sample was 36 third year 
students, from academic year 2013. They were students studying the TMT222 Thai Heritage for Tourism 
course. The instruments were used in this research were learning activity plans, ‘pre’ and ‘post’ test papers, and 
group worksheets. The statistical values that were used were frequency, percentage, mean, standard deviation 
and t-test for dependent samples and content analysis for quality data. 
  The results of the study were as follows: The Achievements in TMT222 after completion by the 
students were significantly higher than before being taught at the .01 level. The results found that the 
development of knowledge and understandings revealed that over 75% of students could pass the test, 86.11% 
of all students in total. This meant the group investigation (GI) method greatly influenced their knowledge and 
understanding, and their scores in “Sukothai history” for TMT222 Thai Heritage for Tourism were higher than 
any other module 

 
KEY WORD : Development/ Knowledge and Understanding/Group investigation (GI)/Achievement 

 
1. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาวิจัย 
  ปัญหาของการเรียนรายวิชา TMT222 มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว เรื่องประวัติศาสตร์ไทย  เมื่อกล่าวถึง 
ภาพลักษณ์ของวิชาประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์ถือเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่สังกัดในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ ซ่ึงเป็นศาสตร์ที่เน้นศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวกับมนุษย์ในฐานะที่เป็นสัตว์วัฒนธรรมและเป็น
องค์ประกอบพื้นฐานของศาสตร์ทางสังคมวิทยามานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และสาขาที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมทั้งกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ด้วย (อาจารย์วรรณา ค าปวนบุตร, 2543) โดยประเด็นปัญหา
ส าคัญในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก นักศึกษาไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่ชอบการท่องจ า ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จึงมีความต้องการพัฒนาความรู้  ความเข้าใจของนักศึกษาให้มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในเรื่องประวัติศาสตร์ไทยให้สูงขึ้น ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล่าว  ผู้ศึกษาจึงเลือกใช้เทคนิคกลุ่ม
ร่วมมือแบบสืบสวนสอบสวนจี.ไอ 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 สมาชิกกลุ่มแต่ละคน เลือกหัวข้อเรื่องที่จะ
ศึกษา (Topic Selection) ขั้นที่ 2 การวางแผนร่วมมือกันในการท างาน  (Cooperative Planning) ขั้นที่ 3  การ
ด าเนินงานตามแผนการที่วางไว้  (Implementation)  ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานที่ท า  (Analysis and 
Synthesis) ขั้นที่ 5 การน าเสนอผลงาน (Presentation of Final Report) ขั้นที่ 6 การประเมินผล (Evaluation) 
(Joyce and Weil, 1996; Sharan, 1990; นาตยา ปิลันธนานนท์, 2543; ทิศนา แขมมณี, 2550; วัชรา เล่าเรียนดี, 
2550) ท าการศึกษา ส าหรับผลการเรียนรู้ที่วัดคือ คือ คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดย
ผลการวิจัยจะท าให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป 
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เทคนิคการจัดกจิกรรมการเรียนรู้                
ด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือ            

แบบสืบสวนสอบสวนจี.ไอ  

ความรูค้วามเข้าใจเรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย  
1. อาณาจักรโบราณในดินแดนประเทศไทยก่อนสมัยสุโขทัย  
2. ความเป็นมาและการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 
3. รายพระนามพระมหากษัตริย์ของอาณาจักรสุโขทัยหรือ

ราชวงศ์พระร่วง 
4. การเมืองการปกครอง พระราชอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัย 
5. ความสัมพันธ์กับต่างประเทศของอาณาจักรสุโขทัย 
6. ระบบกฎหมายของอาณาจักรสุโขทัย 
7. ด้านเศรษฐกิจของอาณาจักรสุโขทัย  
8. ด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณีของอาณาจักรสุโขทัย  
9. การเสื่อมอ านาจของอาณาจักรสุโขทัย และสุโขทัยในปจัจุบัน  

 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจของนักศึกษาในการเรียนเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย โดยใช้วิธีการสอน  

ด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบสืบสวนสอบสวนจ.ีไอ 

 
3. สมมติฐานการวิจัย  

นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย โดยใช้วิธีการสอน ด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือ
แบบสืบสวนสอบสวนจี.ไอ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 

4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                            ตัวแปรต้น                                                    ตัวแปรตาม 

  
          

 
 
 
 
  
 

 
 
 

แผนภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

5. วีธีด าเนินการวิจัย 
   5.1 แบบแผนการทดลอง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองใช้รูปแบบการทดลอง (Experimental 
Design) ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า กับกลุ่มทดลอง (Experimental Group) ซ่ึงผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยการประยุกต์
ตามแบบแผนการวิจัยแบบการทดลองแบบกลุ่มเดียว (One Group Pretest-Posttest Design) มุ่งเน้นการด าเนินการ
ทดลองกับกลุ่มทดลองที่เลือกสุ่มตัวอย่างมา 1 กลุ่ม ท าการทดลอง และทดสอบก่อนและหลังการทดสอบ จากนั้น
จึงน าผลที่ได้จากการวัดหรือการสังเกตไปเปรียบเทียบกัน  เพื่อทดสอบดูว่าแตกต่างกันหรือไม่ การจัดผู้เรียนเข้า
กลุ่มโดยการแบ่งรายช่ือตามล าดับคะแนน คละความสามารถกลุ่มคนเก่ง ปานกลาง อ่อน โดยดูจากเกรดเฉลี่ย
สะสมปลายภาคการศึกษา 3 ปีการศึกษา 2555 จากนั้นให้จับฉลากเข้ากลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ในอัตราส่วน 1:2:1 เพื่อ
ศึกษาเนื้อหาสาระร่วมกัน ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวขอที่สนใจ หรือไดรับมอบหมายมาท าการสืบคนขอมูล โดย

http://orachanok_k.igetweb.com/index.php?mo=2&c_art=154918
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วิเคราะห์ แหลงขอมูล ตั้งค าถาม และจัดแบง หัวขอออกเปนหัวขอยอย ผู้เรียนทุกคนมีสวนรวมในกลุม เพื่อศึกษา
หัวขอยอยที่ตนเลือก ในการเลือกเนื้อหา ควรให้ผู้เรียนอ่อนเป็นผู้เลือกก่อน 
 

         กลุ่มตัวอย่าง                              สอบก่อนเรียน                     การทดลอง                    สอบหลังเรียน 
                E                                                 T1                                      X                                    T2 

 

แผนภาพที่ 2  แบบแผนการทดลอง 
 

5.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา TMT222 มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว ในภาคการศึกษาที่ 1/2556 ได้มาโดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 36 คน 
           5.3 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ (1) ตัวแปรต้น คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบ
สืบสวนสอบสวนจี.ไอ ตัวแปรตาม คือ ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขทัย 

5.4  ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย  จ านวน 6 เดือน ภาคการศึกษาที่ 1/2556 โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ  
ระยะที่ 1 ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน  ระยะที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือ
แบบสืบสวนสอบสวนจี.ไอ  และระยะที่ 3 ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน   

5.5 เครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วย  
(1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบสืบสวนสอบสวนจี.ไอ จ านวน 1 

แผน เวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 9 ช่ัวโมง  
(2) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแบบปรนัยชนิด  เลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
โดยพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบแต่ละข้อ IOC (Item-Objective Congruence Index) ผล                 
การตรวจสอบของผู้เช่ียวชาญพบว่าค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบจ านวน 30 ข้อ แต่ละข้อ มีค่าระหว่าง                 
0.67- 1.00  

(3) ใบงานกลุ่ม ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย ศึกษาเฉพาะหัวข้อ 
ประวัติศาสตร์สุโขทัย 

5.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
(1) กลุ่มเป้าหมายทดสอบความรู้ความเข้าใจก่อนเรียน ด้วยแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  

4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ (60 นาท)ี 
(2) ผู้สอนแบ่งผู้เรียนออกเป็น 9 กลุ่มๆ ละ 4 คน และแจกใบงานกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่ม คัดเลือก

หัวหน้ากลุ่ม เพื่อท าหน้าที่ประสานการด าเนินงานและสรุปงาน เรือ่ง ประวัติศาสตร์สุโขทัย  (7 ช่ัวโมง) 
(3) ผู้สอนใช้เทคนคิกลุ่มร่วมมือแบบสืบสวนสอบสวนจี.ไอ มี 6 ขั้นตอนดงันี้ คือ 
 ขั้นที่ 1  นักศึกษาแต่ละคน เลือกหัวข้อเรื่องทีจ่ะศึกษา (Topic Selection) ในใบงานกลุ่มที ่

ตนเองสนใจ คนละ 1-2 หัวข้อ  
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 ขั้นที่ 2  การวางแผนร่วมมือกันในการท างาน  (Cooperative Planning) ผู้สอนและนักศึกษา
วางแผนร่วมกันในวิธีด าเนนิการ ภาระงานที่ท า และเป้าหมายของงานในแต่ละหัวข้อย่อย และก าหนดระยะเวลา
ในการด าเนินการ  

ขั้นที่ 3  การด าเนินงานตามแผนการที่วางไว้  (Implementation)  นักศึกษาต้องศึกษาจาก 
แหล่งข้อมูลทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ผู้สอนจะให้ค าปรึกษากับกลุ่มพร้อมกับติดตามความก้าวหน้าในการ
ท างานของนักเรียนและช่วยเหลือนักศึกษาเมื่อต้องการความช่วยเหลือ 
   ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานที่ท า  (Analysis and Synthesis) นักศึกษา 
วิเคราะห์และประเมินข้อมูลหาขอ้สรุปในรปูแบบที่น่าสนใจเพื่อน าเสนอต่อชั้นเรียน  

ขั้นที่ 5 การน าเสนอผลงาน (Presentation of Final Report) นักศึกษาน าเสนอผลงาน ตาม 
หัวข้อเรื่องที่เลือก ครูต้องพยายามให้นักศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วม 

ขั้นที่ 6 การประเมนิผล (Evaluation) ครูและนักศึกษาจะร่วมกันประเมินผลงานที่ถูกน าเสนอ  
พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นที่มีตอ่ผลงานทุกช้ิน การประเมินผล มีทั้งการประเมินเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

(3) กลุ่มเป้าหมายทดสอบความรู้ความเข้าใจหลังเรียนในเนือ้หาด้วยแบบทดสอบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ (60 นาท)ี 

 

 
 

แผนภาพที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนคิกลุ่มร่วมมือแบบสืบสวนสอบสวนจ.ีไอ 
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5.7 การวิเคราะห์ข้อมูล แบบทดสอบปรนัย วัดความรู้ความเข้าใจผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตรวจให้
คะแนนแล้ววิเคราะห์ด้วยค่าสถิติร้อยละ (Percentage) น าไปเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือร้อยละ 75 จึงถือว่าผ่าน 
และใช้สถิติเปรียบเทียบ t-test for dependent Samples เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนและหลังเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลประเมนิผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
6. สรุปผลการวิจัย 

6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบสบืสวน
สอบสวนจี.ไอ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ รายวิชา TMT222 มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว วัดได้จากคะแนนจาก
การท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน  30 ขอ้ ผลการวิเคราะหข์อ้มูล พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 36 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียน 24.14 มคี่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน 16.33 สามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ร้อยละ 75 ขึ้นไป 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 86.11 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
 

ตาราง 1  ค่าสถิติเชิงบรรยายของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน (N=36) 
 

นักศึกษาคนที่ 
คะแนนทดสอบ  (30 คะแนน) 

ก่อนเรียน (Pre test) หลังเรียน (Post test) 
1 20 25 
2 22 26 
3 24 27 
4 15 24 
5 16 25 
6 14 23 
7 23 26 
8 18 23 
9 14 24 
10 15 23 
11 24 26 
12 14 23 
13 13 24 

http://orachanok_k.igetweb.com/index.php?mo=2&c_art=154918
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14 15 24 
15 16 25 
16 13 24 
17 12 25 
18 9 23 
19 10 24 
20 8 22 
21 23 27 
22 17 24 
23 13 22 
24 23 26 
25 13 21 
26 16 24 
27 14 23 
28 24 26 
29 13 22 
30 13 21 
31 22 24 
32 16 25 
33 15 23 
34 16 26 
35 21 25 
36 14 24 

ค่าเฉลี่ย (Mean) 16.33 24.14 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Std. Deviation) 1.55 4.46 
คะแนนต่ าสุด (Minimum) 8 21 
คะแนนสูงสุด (Maximum) 24 26 

 
6.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย

เทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบสืบสวนสอบสวนจี.ไอ ผลการศึกษา  T-test = 13.49* หมายความว่า เทคนิคกลุ่มร่วมมือ
แบบสืบสวนสอบสวนจี.ไอ ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 
 
 
 

http://orachanok_k.igetweb.com/index.php?mo=2&c_art=154918
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ตาราง 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนก่อนและหลังเรียนที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนคิ
กลุ่มร่วมมือแบบสืบสวนสอบสวนจี.ไอ  

 

          การทดสอบ      n              X              S.D.                      t   
            ก่อนเรียน    36          24.14                1.55                13.49* 
            หลังเรียน    36          16.33                           4.46     

* นัยส าคัญ .05 
 

7. การอภิปรายผล 
  7.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบสืบสวน
สอบสวนจี.ไอ เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน พบว่า ค่าเฉลี่ยหลังเรียน 
24.14 มีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนเรียน 16.33 และมีข้อสังเกตว่าจากข้อสอบจ านวน 30 ข้อ ในการวัดและ
ประเมินผลหลังเรียน นักศึกษาสามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ร้อยละ 75 ขึ้นไป จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อย
ละ 86.11 ในขณะที่การวัดและประเมินผลก่อนเรียน พบว่าสามารถสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด คือ ร้อยละ 75 ขึ้นไป 
จ านวน 6 คนเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 20.00  

แสดงให้เห็นว่า เนื้อหาสาระ (Content) รายวิชา TMT222 มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว  เรื่อง
ประวัติศาสตร์ไทย เป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างยาก หากผู้เรียนไม่ชอบอ่านหนังสือ และมีพื้นฐานด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์น้อย ดังนั้น การสอนวิชานี้ผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคการสอนที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และเน้นการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student centered approach) (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ. 2545) จะช่วยพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ทั้งด้านความรู้ทักษะ 
และเจตคติ (ลักษณะนิสัย) และทั้งด้าน IQ (Intelligence Quotient) ด้าน EQ (Emotional Quotient) และด้าน
คุณธรรมจริยธรรม (Morality) ซ่ึงจะน าไปสู่ความเป็นคนเก่ง คนดีและความสุขตามเป้าหมายการจัดการศึกษาใน
ปัจจุบัน สังคมจะเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนสืบไป ซ่ึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบสืบสวน
สอบสวนจี.ไอ และจากการสังเคราะห์ขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบกลุ่มสืบสอบ  (Joyce and 
Weil, 1996; Sharan, 1990; นาตยา ปิลันธนานนท์, 2543; ทิศนา แขมมณี, 2550; วัชรา เล่าเรียนดี, 2550) ได้จัด
ขั้นตอนการเรียนเป็น 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 สมาชิกกลุ่มแต่ละคน เลือกหัวข้อเรื่องที่จะศึกษา (Topic 
Selection) ขั้นที่ 2 การวางแผนร่วมมือกันในการท างาน  (Cooperative Planning) ขั้นที่ 3  การด าเนินงานตาม
แผนการที่วางไว้  (Implementation)  ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์และสังเคราะห์งานที่ท า  (Analysis and Synthesis) ขั้นที่ 
5 การน าเสนอผลงาน (Presentation of Final Report) ขั้นที่ 6 การประเมินผล (Evaluation) โดยเทคนิคกลุ่มร่วมมือ
แบบสืบสวนสอบสวนจี.ไอ มีลักษณะพิเศษ คือ ในการเรียนรู้นักเรียนแต่ละคนจะร่วมกันวางแผนตามก าหนดใน
เนื้อเรื่องที่มีความสนใจตรงกัน และท าตามแผนที่ก าหนดไว้พร้อมทั้งเตรียมน าเสนอผลงานต่อกลุ่มให้รับทราบ 
กิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว ช่วยแก้ปัญหาการเรียนการสอน โดยมีหลักการที่ส าคัญก็คือ การปลูกฝังการร่วมมือ
อย่างมีประชาธิปไตย มีการกระจายงาน และสิทธิที่เท่าเทียมกันของสมาชิกภายในกลุ่ม กระตุ้นบทบาทที่แตกต่าง
กันทั้งภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็น ไม่น่าเบื่อ ซ่ึงเมื่อผ่านการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคจีไอ ผู้เรียนน่าจะได้ทั้งองค์ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไทย และทักษะการท างานกลุ่ม  ผลการวิจัยมาใช้ให้
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เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องประวัติศาสตร์ให้ไม่น่า
เบื่อ ได้รับความรู้ และความสนุกสนานไปพร้อมๆกัน ทั้งยังสามารถพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ส่งผลต่อยอด
โดยตรงในการประกอบวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวในอนาคต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นผลดีต่อตัวนักศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อไป 

7.2 ผลการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบสืบสวน
สอบสวนจี.ไอ รายวิชา TMT222 มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว เรื่องประวัติศาสตร์ไทย เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนผลการศึกษา T-test = 13.49* แสดงว่า เทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบสืบสวนสอบสวน
จี.ไอ ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่น
หมายความว่า เทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบสืบสวนสอบสวนจี.ไอ เป็นวิธีการจัดการเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
รับผิดชอบในการจัดการเรียนของตนเองและของกลุ่ม  โดยมีความส าเร็จเป็นเป้าหมายในการเรียน  (Slavin, 
1995;Johnson and Johnson, 1994; สุมณฑา พรหมบุญ และอรพรรณ พรสีมา, 2540; จันทรา ตันติพงศานุรักษ์, 
2543; ปานใจ จิรานุภาพ, 2546) ส่ิงส าคัญที่สุดที่ครูผู้สอนควรยึดถือปฏิบัติ คือ การเตรียมความพร้อมการจัดการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 ก าหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด (Learner Center) โดย
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ง เสริมให้  ผู้ เ รี ยนสามารถพัฒนาตามธร รมชาติและเต็มศักยภาพ ” 
(กระทรวงศึกษาธิการ,2545) 
 

8. ข้อเสนอแนะ 
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

(1) สามารถน าเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบสืบสวนสอบสวนจี.ไอ ไปใช้ในการปรับปรุงประมวล
รายวิชา (Course syllabus) และแผนการสอนของรายวิชา TMT222 มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว ในปีการศึกษา
ต่อไป 

(2) รายวิชาอื่นๆในสาขาวิชา สามารถน าเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบสืบสวน
สอบสวนจี.ไอ มาใช้ในการพัฒนาแผนการสอน และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้มีรูปแบบที่หลากหลาย
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

8.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยครั้งต่อไป 
(1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องนี้ครั้งต่อไป นอกจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแล้ว

ควร มีการสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ทั้งรายกลุ่ม และรายบุคคลในการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการสอน  และให้
คะแนนประเมินรายกลุ่ม และรายบุคคล เพื่อน าผลมาพัฒนานักศึกษา และควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึก  

(2) การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคกลุ่มร่วมมือแบบสืบสวนสอบสวนจ.ีไอ ควรมีการก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง เพื่อให้สามารถประเมินและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้
อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และควรสอบถามความคิดเห็นต่อความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมด้วยเทคนิคกลุ่ม 
ร่วมมือแบบสืบสวนสอบสวนจี.ไอ 

http://orachanok_k.igetweb.com/index.php?mo=2&c_art=154918
http://orachanok_k.igetweb.com/index.php?mo=2&c_art=154918
http://orachanok_k.igetweb.com/index.php?mo=2&c_art=154918
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(3) ผู้สอนควรท าการศึกษาภาพรวมด้านการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติของ
นักศึกษาครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) และ 
เจตพิสัย (Affective Domain) ในการเรียนการสอน  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้าง

สมรรถนะการวิจัยในช้ันเรียนของครู ประเภทการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วยขั้นตอนการศึกษาเพื่อ
หาสาระส าคัญของสมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียน โดยวิเคราะห์จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
สอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาการวิจัยและความต้องการของครู ตามล าดับ  แล้วน าสาระ
ดังกล่าวมาสร้างเป็นชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง 4 หน่วยการเรียน ได้แก่  การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา  การพัฒนา
นวัตกรรม  การน านวัตกรรมไปใช้ และการเขียนรายงานการวิจัย โดยแต่ละหน่วยการเรียนประกอบด้วยช่ือหน่วย
การเรียน หัวข้อเนื้อหา แนวคิด วัตถุประสงค์ เนื้อหา เอกสารอ้างอิง แบบประเมินผลตนเอง แบบทดสอบท้าย
ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง และชุดพัฒนาเพื่อซ่อมเสริม พร้อมด้วยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมด้วยตนเอง  
หลังจากนั้นจึงน าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครู จ านวน 30 คน  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียนของครู มีประสิทธิภาพ 
80.74/80.80    
 2. ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียนของครูในแต่
ละด้านปรากฏ ดังนี้  
 2.1 ครูที่ใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเองมีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียนหลังการใช้ชุดฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนการใช้ชุดฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2.2 ครูที่ใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเองมีทักษะการวิจัยในช้ันเรียน โดยสามารถเขียนเค้าโครงการวิจัย
ในช้ันเรียนที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
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 2.3 ครูที่ใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเองมีเจตคติที่ดีต่อการวิจัยในช้ันเรียนหลังการใช้ชุดฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนการใช้ชุดฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ : สมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของคร,ู ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง, การวิจัยในชั้นเรียน 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research are to develop and test the efficiency of the self-development training 
package to promote classroom research competency of teachers. The research process comprises the 
preliminary analytical study of the related literatures and the survey of the experts’ opinions on contents and the 
need assessment of teachers, respectively. The collected data are analyzed and employed to develop the self-
development training package comprises of four units, including survey and analysis of problem, innovation 
development, implementation of innovation, and research report writing. Within each units, the name of unit, 
topic of content, concept, objectives, contents, references, self-evaluation, posttest, remedial teaching, and pre-
test and post-test of the self-development package are provided. Thirty teachers are participated in the research. 
 The research findings reveal that: 
 1. The efficiency of the self-development training package to promote classroom research competency 
of teachers bases on 80/80 efficiency criteria are 80.74/80.80. 
 2. The efficiency of the self-development training package to promote classroom research competency 
of teachers in each domains are presented as 
 2.1 Teachers who employed the self-development training package acquire classroom research 
knowledge after training with the higher scores than before training at .01 level of statistical significance. 
 2.2 Teachers who employed the self-development training package acquire classroom research 
skills by composing the classroom research proposals with good quality at .01 level of statistical significance. 
 2.3 Teachers who employed the self-development training package demonstrate positive attitudes 
toward the self-development training package to promote classroom research after training higher than before 
training at the .01 level of significance. 
 

KEYWORDS:  classroom research competency of teachers, self-development training package, classroom 
research 

 

บทน า 
การจัดการเรียนการสอนของครูมักจะประสบปัญหาต่างๆ  ในชั้นเรียน ซ่ึงวิธีการหนึ่งในการที่จะแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวนั้นครูจะต้องใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน ซ่ึงการวิจัยในช้ันเรียนเป็นการวิจัยที่ท าโดยครู ของครู 
เพื่อครู ส าหรับครู เป็นการวิจัยที่ครูจะต้องดึงปัญหาในการเรียนการสอนออกมา และครูจะต้องแสวงหาข้อมูลเพื่อ
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น ามาแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยกระบวนการที่เช่ือถือได้ ผลของการวิจัยคือค าตอบที่ครูจะเป็นผู้น าไปใช้แก้ปัญหาของ
ตน (อุทุมพร จามรมาน, 2537: 16) นอกจากนี้ การวิจัยในช้ันเรียนยังเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในห้องเรียน 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ทั้งในส่วนหลักสูตร วิธีการสอน การจัดกิจกรรม ส่ือการสอน 
แบบฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการวัดและประเมินผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ และคุณภาพ
การเรียนการสอนในช้ันเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 24 และมาตรา 30 ที่ให้
ความส าคัญกับการน าการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวก 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรอบรู้และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ อีกทั้งให้สถานศึกษา
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  โดยส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถท าการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ดังนั้น ครูจะต้องใช้กระบวน การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาเรียน  อันจะส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ซ่ึงถ้าครูผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการวิจัยในช้ันเรียนแล้ว จะท าให้ครู
สามารถที่จะใช้กระบวนการดังกล่าวในการ ค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นสารสนเทศในการแก้ไขปัญหาใน
ช้ันเรียนของตนได้ และสอดคล้องกับสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของตน 

ชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเป็นชุดของส่ือประสม (multi-media) ที่จัดขึ้นส าหรับหน่วยการเรียนตามหัวข้อ
เนื้อหา  และประสบการณ์ของแต่ละหน่วยที่ต้องการจะให้ผู้เรียนได้รับ โดยจัดไว้เป็นชุดๆ บรรจุลงในซอง กล่อง 
หรือกระเป๋า (บุญเกื้อ  ควรหาเวช, 2543: 91) โดยผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอิสระในการเรียน ผู้เรียน
สามารถใช้เวลาเรียนตามความสามารถและความสนใจของตนเอง การจัดสื่อการเรียนการสอนอยู่ในลักษณะส่ือ
ประสม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจ  ความต้องการ 
ความสามารถของแต่ละบุคคล จึงท าให้ส่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองในลักษณะต่างๆ ถูกน าไปใช้กันอย่างแพร่หลาย   
โดยเฉพาะส่ือที่เป็นเอกสารส่ิงพิมพ์ที่พัฒนาขึ้น  โดยอาศัยหลักการสอนแบบโปรแกรม ซ่ึงมีลักษณะที่เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนอย่างกระฉับกระเฉง  กล่าวคือมีการเรียนรู้ด้วยการท ากิจกรรมด้วยตนเอง  
ให้ผู้เรียนได้ทราบผลการเรียนของตนในทันที  โดยให้ทราบค าตอบที่ถูกต้องซึ่งเรียกว่าข้อมูลย้อนกลับ  ซ่ึงเป็นส่ิง
ที่ท าให้ผู้เรียนอยากเรียนต่อไป  ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์แห่งความส าเร็จเป็นระยะๆ โดยการเสริมแรง ซ่ึงในการ
เสริมแรงควรกระท าทันที ถ้าหากล่าช้าออกไปตัวเสริมแรงก็จะลดประสิทธิภาพของการเสริมแรงลงไป  และการ
จัดล าดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนย่อยๆ ต่อเนื่องกัน  กล่าวคือเริ่มจากเรื่องง่ายหรือส่ิงที่รู้แล้ว  เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ
เริ่มแรก  แล้วจึงค่อยเพิ่มความยากขึ้นตามล าดับ ดังนั้น จะเห็นว่าชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ
การวิจัยในชั้นเรียนของครูจึงมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาครูในเรื่องดังกล่าว 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการ
วิจัยในช้ันเรียนของครู เพื่อที่จะพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียนได้ อันจะส่งผล
ให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนได้สอดคล้องสภาพจริง ท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียน
ของคร ูสังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนีเ้ป็นการวิจัย และพัฒนา มีขั้นตอนในการวิจัยและพฒันา  ดังนี้ 
1. ศึกษาสมรรถภาพหลักและสมรรถภาพย่อยของการวิจัยในช้ันเรียน โดยได้ด าเนนิการ ดังนี ้

1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในช้ันเรียน  แล้วสรุปสมรรถภาพหลักและ
สมรรถภาพย่อยของการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อน าไปใหผู้้เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบ 

1.2 ตรวจสอบดัชนีความสอดคลอ้งโดยผู้เชี่ยวชาญ   น าผลการวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1.1  มาร่าง
เป็นแบบสอบถามแล้วส่งใหผู้้เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จากนั้นน ามาวิเคราะห์
ความสอดคล้อง โดยพิจารณาคดัเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปไว้ พบว่าได้คา่ดัชนีความ
สอดคล้องระหว่าง 0.60 – 1.00 

1.3 ส ารวจความต้องการพัฒนาตนเอง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยในชั้นของครู  โดยน าสาระ
จากผลการตรวจสอบของผู้เช่ียวชาญในข้อ 1.2 ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป มาสร้างเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของครูที่เปน็กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 360 คน จากนั้นจึง
น าข้อมูลมาวิเคราะห์  แล้วคัดเลือกสมรรถภาพที่ครูมีความต้องการอยู่ในระดบัมากขึ้นไป ( 51.3X )  มา
ก าหนดสาระเพื่อน าไปสร้างเป็นชุดฝึกอบรมด้วยตนเองต่อไป 

2. สร้างชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู  โดยแต่ละหน่วย
การเรียนมี 9 องค์ประกอบ คือ ช่ือหน่วยการเรียน  หัวข้อเนื้อหา  แนวคิด วัตถุประสงค์  เนื้อหา  เอกสารอ้างอิง  แบบ
ประเมินผลตนเอง  แบบทดสอบท้ายชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง  และชุดพัฒนาเพื่อซ่อมเสริม 

3. สร้างแบบทดสอบฉบบัรวมส าหรับใช้ในการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยสร้างจาก
สาระส าคัญอันเป็นเป้าหมายของแต่ละหน่วยการเรียน  ซ่ึงได้แบบทดสอบฉบับรวมจ านวน 50 ข้อ โดยมีค่าอ านาจ
จ าแนก อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.86 ค่าความเชื่อม่ันโดยวิธีของโลเวทท์ (Lovett) มีค่า 0.70  

4. หาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง ดงันี ้
 4.1 หาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง  โดยการน าไปทดลองใช้ เพื่อพัฒนาให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80    
 4.2 ทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติของคะแนนก่อนและหลังการใชชุ้ดฝึกอบรมด้วยตนเอง  โดย

การทดสอบค่าที (t-test แบบ dependent samples)  
 4.3 ประเมินทักษะการวิจัยในชั้นเรียน จากการเขียนเค้าโครงการวิจยัในชั้นเรียน โดยการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test แบบ one sample)  

 4.4 การทดสอบความมีนัยส าคัญทางสถิติของเจตคติต่อการวิจัยในช้ันเรียนระหว่างก่อนและหลัง
การใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง โดยการทดสอบค่าที (t-test แบบ dependent samples)  
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า 
1. ชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเพื่อเสรมิสร้างสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครู  ประกอบด้วย 4 หนว่ย

การเรียน ได้แก่ หน่วยที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา หน่วยที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม หน่วยที่ 3 การน า
นวัตกรรมไปใช้ และหน่วยที่ 4 การเขียนรายงานการวิจัย โดยแต่ละหน่วยการเรียนประกอบด้วยช่ือหน่วยการ
เรียน หัวข้อเนื้อหา แนวคิด วัตถปุระสงค์ เนื้อหา เอกสารอ้างอิง แบบประเมนิผลตนเอง แบบทดสอบท้ายชุดฝึก
อบรมด้วยตนเอง และชุดพัฒนาเพื่อซ่อมเสริม พร้อมด้วยแบบทดสอบก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง  

2. การหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง ดังนี ้
 2.1 การหาประสิทธิภาพของชุดฝกึอบรมด้วยตนเอง  โดยการน าไปทดลองใช้ เพื่อพัฒนาให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 โดยด าเนินการทดลอง 3 ขั้นตอน  ผลการทดลองพบว่า 
  2.1.1 การทดลองแบบเดี่ยว ใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 คน ประสทิธิภาพของชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง

เป็น 69.48/71 
  2.1.2 การทดลองแบบกลุ่มย่อย ใช้กลุ่มตัวอย่าง 8 คน ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมด้วย

ตนเองเป็น 76.95/77.76 
  2.1.3 การทดลองแบบภาคสนาม ใช้กลุ่มตัวอย่าง 30 คน ประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมด้วย

ตนเองเป็น 80.74/80.80  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ 80/80 แสดงว่าชุดฝึกอบรมด้วยตนเองมีประสิทธิภาพ 
 2.2 การหาประสิทธิภาพของชุดฝกึอบรมด้วยตนเอง จากการน าไปทดลองใช้พบว่า   
  2.2.1 ครูที่ใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเองมีความรู้การวิจัยในชั้นเรียนหลังการใช้ชุดฝึกอบรมสูง
กว่าก่อนการใช้ชุดฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   2.2.2 ครูที่ใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเองมทีักษะการวิจัยในช้ันเรียน สามารถเขียนเค้าโครงการวิจัย
ในช้ันเรียนที่มคีุณภาพอยู่ในระดบัดี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
  2.2.3 ครูที่ใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเองมีเจตคตทิี่ดีต่อการวิจัยในช้ันเรยีนหลังการใช้ชุดฝึกอบรม
สูงกว่าก่อนการใช้ชุดฝึกอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบสารสนเทศส าคัญและอภิปรายผลได้  ดังนี ้
 1. สาระส าคัญของชุดฝึกอบรมด้วยตนเองได้จากการศึกษาเอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและพิจารณาความสอดคล้องกับความต้องการของครู ได้สาระหลักและสาระ
ย่อยมาสร้างชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง 4 หน่วยการเรียน ได้แก่ หน่วยที่ 1 การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา หน่วยที่ 2 
การพัฒนานวัตกรรมหน่วยที่ 3 การน านวัตกรรมไปใช้ และหน่วยที่ 4 การเขียนรายงานการวิจัย 
 สาระหลักของหน่วยการเรียนข้างต้นผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหามีความเห็นสอดคล้องกันว่ามีความจ าเป็นต่อการ
วิจัยในชั้นเรียน (ค่า IOC อยู่ในช่วงระหว่าง 0.60 ถึง 1.00)  ซ่ึงเป็นไปตามสาระที่ได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องทุกหัวข้อ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 คน ต่างก็เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในด้านการวิจัยในช้ันเรียน มีผลงานทางวิชาการในเรื่องดังกล่าว มีประสบการณ์การสอนเกี่ยวกับการ
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วิจัย หรือประสบการณ์การนิเทศเกี่ยวกับการท าวิจัยของครูมานาน จึงมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าองค์ความรู้ที่
ผ่านการศึกษาอย่างมีขั้นตอนทั้ง 4 หน่วยการเรียน ล้วนมีความจ าเป็นส าหรับครูในการท าวิจัยในช้ันเรียน เมื่อ
ศึกษาถึงความต้องการพัฒนาตนเองของครูผู้สอนพบว่ามีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการวิจยั
ในช้ันเรียนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการค้นคว้าหาค าตอบ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการสอน เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนางานสอนของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  (อัจฉรา สระวาสี, 2541: 15-17; สุวิมล ว่องวาณิช, 
2551) ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 24 ข้อ (5) ได้กล่าวถึงการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ โดยให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม ส่ือการสอน และอ านวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรู้ รวมทั้งสามารถใช้
การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ นอกจากนี้ในมาตรา 30 ได้เน้นย้ าถึงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนว่าให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ครูสามารถวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา  ซ่ึงจะเห็นว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ได้เน้นถึงความส าคัญของการวิจัยในช้ันเรียนมาก จึงส่งผลให้ครูผู้สอนมีความต้องการที่จะพัฒนา
ตนเองในเรื่องดังกล่าวอยู่ในระดับมากที่สุด  
 2. การทดลองหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมด้วยตนเองได้ผล  ดังนี้  
 2.1 ผลการทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ในการทดลอง 3 ครั้ง ปรากฏว่าได้ผลในเกณฑ์ 
69.48/71, 76.95/77.76 และ 80.74/80.80 ตามล าดับ ในการทดลองทั้ง 3 ครั้ง ได้ผลที่แตกต่างกันและได้เกณฑ์
สูงขึ้นตามล าดับ จนเข้าสู่เกณฑ์ในครั้งที่ 3  ทั้งนี้เนื่องจากการทดลองแต่ละครั้งผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาปรับปรุงใน
ส่วนที่พบข้อบกพร่อง จึงท าให้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเองมีความสมบูรณย์ิ่งขึ้นตามล าดับ  ซ่ึงสามารถอธิบายได้ดังนี้   
  2.1.1 เนื้อหาสาระของชุดฝึกอบรมด้วยตนเองในแต่ละหน่วยการเรียนสอดคล้องกับความ
ต้องการของครู ซ่ึงจะเห็นได้จากผลการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาตนเองของครูที่อยู่ในระดับมากที่สุด 
ประกอบกับกระบวนการได้มาซ่ึงชุดฝึกอบรมด้วยตนเองผา่นการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ และการศึกษาค้นคว้า
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ซ่ึงการด าเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่ว่าผู้ใหญ่
จะเรียนรู้ได้ดี ถ้าหากเรื่องนั้นตรงกับความต้องการและความสนใจของตนเอง (จริยา เหนียนเฉลย, 2546: 117)  
  2.1.2  ครูมคีวามต้องการที่จะพัฒนาตนเองอยูใ่นระดับมากที่สุด   ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์
ที่พบว่ามีความต้องการอยู่ในระดบัมากและระดับมากที่สุดมาก าหนดสาระของชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง  ประกอบ
กับกลุ่มที่ทดลองใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง มีเวลา มีความพร้อมที่จะศึกษาหน่วยการเรียนต่างๆ ซ่ึงเป็นไปตามกฎ
ความพร้อม (law of readiness) ของธอร์นไดค์ (Thorndike) ที่ว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นได้เมื่อมีความพร้อม ความพอใจ
ย่อมตามมากับความส าเร็จนั้น (ประสาท อิศรปรดีา, 2549: 219)  
  2.1.3 ครูผู้สอนไดศ้ึกษาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองตามก าลังความสามารถ  ความพร้อม ความพึง
พอใจ และความถนัดของตนเอง โดยไม่ต้องมาอยู่รวมกันตามสถานที่และเวลาที่ก าหนด ซ่ึงบคุคลจะเรียนรู้ไดด้ี
ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว (Werther and Davis, 1981: 185)  
 2. ครูที่ใช้ชุดฝึกอบรมด้วยตนเองมีความรู้ มีเจตคติต่อการวิจัยในชั้นเรียนหลังการใช้ชุดฝกึอบรมสูง
กว่าก่อนการใช้ชุดฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และมีทักษะการวิจัยในชั้นเรียน โดยสามารถ
เขียนเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพอยู่ในระดบัดี อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจาก
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ผู้เรียนมคีวามพึงพอใจ มีความพรอ้มที่จะเรียน ประกอบกับการศึกษาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองนั้น ผูศ้กึษาจะต้องท า
ความเข้าใจถึงแนวคดิ วัตถุประสงค์ และเนื้อหาอย่างละเอียด  แล้วจึงท าแบบประเมนิผลตนเอง ท าแบบทดสอบ
ท้ายชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง และชุดพัฒนาเพื่อซ่อมเสริม ตามล าดับ ซ่ึงกระบวนการศึกษาในลักษณะนี้เป็นการ
เปิดโอกาสใหผู้้ศึกษาได้ประเมินความก้าวหน้าของตนเองเป็นระยะๆ  โดยอาศัยข้อมูลย้อนกลับอย่างเป็นระบบ 
ลักษณะดังกล่าวเป็นจุดเด่นของชุดฝึกอบรมด้วยตนเองที่ท าให้ผูศ้ึกษาเกิดการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
(Dessler, 1982: 272; Steers, 1984: 287) จึงส่งผลให้สมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครหูลังการใช้ชุดฝึกอบรม
ด้วยตนเองสูงขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 การน าชุดฝึกอบรมด้วยตนเองเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการวิจัยในช้ันเรียนของครไูปใช้ ควร
ด าเนินการ ดังนี้ 

 1.1.1 ท าการทดสอบครูกลุ่มเป้าหมายด้วยแบบทดสอบฉบับรวม หากใครที่ท าคะแนนได้ไม่ถึง
ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม ควรต้องได้รับการพัฒนา   

 1.1.2  ให้ผูท้ี่ต้องการรับการพัฒนาท าแบบทดสอบประจ าหน่วยด้วยตนเองก่อนที่จะศึกษาชุด
ฝึกอบรมด้วยตนเองในแต่ละหน่วย เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถว่าจะต้องได้รับการพัฒนาด้วยชุดฝึกอบรมด้วย
ตนเองนั้นหรือไม่  โดยผู้ท าคะแนนได้ถึงร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มไม่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ควรได้รับการ
พัฒนาหรือศึกษาด้วยตนเองเฉพาะหน่วยที่ท าคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มเท่านั้น  

 1.1.3  ให้ผูท้ี่ควรได้รับการพัฒนาด าเนินการตามข้อ 1.1.2 ตามล าดับจากหน่วยที่ 1 ถึงหน่วยที่ 4  
ในเวลาและสถานที่ที่แต่ละคนมีความสะดวก  หลังการศึกษาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองที่ต้องศึกษาแล้วให้ผู้ศึกษาท า
แบบทดสอบประจ าหน่วยด้วยตนเอง เสร็จแล้วจึงท าการตรวจสอบความถูกต้องโดยอาศัยค าเฉลยในชุดฝึกเพื่อซ่อม
เสริม ถ้าหากข้อสอบข้อใดท าไมถู่กต้องใหท้ าการศึกษา ซ่อมเสริมตามค าแนะน าในชุดฝึกเพื่อซ่อมเสริมนั้นจนกว่า
จะมีความรู้ความเข้าใจ หรือฝึกปฏิบัติในเรื่องนั้น ๆ ได้ จึงจะท าการทดสอบตนเองเพื่อศึกษาชุดฝึกหน่วยอื่น ๆ ต่อไป 

 1.1.4  เมื่อผู้ศึกษาได้ศึกษาชุดฝึกด้วยตนเองครบทุกหน่วยแล้วให้ท าแบบทดสอบฉบับรวมอีกครั้ง
หนึ่ง  หากสามารถท าแบบทดสอบได้คะแนนถึงร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มหรือมากกว่า แสดงว่าเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถเรื่องการวิจัยในช้ันเรียนตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด แต่ถ้าหากท าแบบทดสอบได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์
ดังกล่าวควรตรวจสอบหาข้อบกพร่องที่ท าให้ไม่สามารถท าคะแนนได้ตามเกณฑ์ดังกล่าว แล้วหาทางปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อเพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ หรือฝึกปฏิบัติได้ต่อไปอีก 

1.2  หลังจากพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายไปได้ในช่วงระยะเวลา 15 วัน หรือ 30 วัน หรืออื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสม ผู้บริหารโรงเรียนควรสังเกตพฤติกรรมการท างานของผู้รับการพัฒนาไปแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นหรือไม่  นอกจากนั้นควรตรวจสอบผลงานว่ามีคุณภาพขึ้นหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อหาสาเหตุที่ควรปรับปรุง
แก้ไขพฤติกรรม หรือคุณภาพของงานต่อไป  

 1.3 ผู้ที่น าชุดฝึกอบรมด้วยตนเองนี้ไปใช้ศึกษาควรมีความซ่ือสัตย์ต่อตนเอง  ไม่ดูค าตอบก่อน และ
ควรปฏบิัติตามคู่มืออย่างเคร่งครดั 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2558 

61 

 1.4 ผู้ศึกษาควรมีเวลาเพียงพอในการศึกษาแต่ละหน่วยการเรียน  เพื่อที่จะไดท้ ากิจกรรมให้แล้ว
เสร็จก่อนทีจ่ะศึกษาในหน่วยต่อไป 
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจัยครั้งต่อไป 

 2.1 ควรมีการติดตามผลผู้ทีศ่ึกษาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองไปแล้ว ว่าสามารถน าเอาความรู้และทักษะ
ไปปฏบิัติในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนได้มากน้อยเพียงใด หรือมีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง เพื่อที่จะ
หาทางช่วยเหลือต่อไป 

 2.2 ควรมีการสร้างชุดฝึกอบรมด้วยตนเองให้อยูใ่นลักษณะของส่ือหลายมิติ ในสาระทีจ่ าเปน็ตอ้งส่ือด้วย
การเคลื่อนไหว และมีเสียง เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วีดิทัศน์ (video) ซ่ึงจะท าให้การศึกษาน่าสนใจยิ่งขึ้น 

 2.3  ควรมีการศึกษาและพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเองในเรือ่งต่างๆ ให้มากขึ้น เพื่อให้ครูได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพต่าง ๆ  ที่จ าเป็นส าหรับครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น เทคนิคการสอน การเสริมแรง การจูงใจ   
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการสอนแบบกรณีศึกษาที่มีต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

ในรายวิชา LSM 439 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์โดยท าการส ารวจจากนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชา 
LSM 439 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 97 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) หลังจากนั้นได้ท าการวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อหาค่าสถิต ิได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนและหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมในหัวข้อ กลยุทธ์โซ่อุปทาน มีความแตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา
ส่งผลให้พัฒนาการของนักศึกษาดีขึ้น ส่วนผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กระบวนการเรียนรู้โดยกรณีศึกษาอยู่ในระดับ “มาก” อย่างไรก็ตามผู้ตอบแบบส ารวจได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ เช่น ควรมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อท าให้นักศึกษามีความ
เข้าใจมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ:  การจัดการเรียนการสอน, กรณีศึกษา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to examine The Effect of Case Study Technique on Student Learning 

Outcome in LSM 439 Strategic Supply Chain Management by Teaching with Case Study, Faculty of Business 
Administration. The research was also extended to investigate opinions regarding to case study approach used 
in the class. After collecting 97 students who enrolled on LSM 439 Strategic Supply Chain Management in the 
second semester of B.E. 2557 by questionnaire, a computer package was used to calculate statistics such as 
percentage, mean, and standard deviation.   
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Results showed that students significantly improve their knowledge in the Strategic Supply Chain. 
Regarding to student satisfactions, the average level of satisfaction was in “good level”. Participants also 
provide useful suggestions for instructional practices. For example, should be visit to Logistic and Supply 
Chain Company would help better understanding of the students. 
 
KEYWORDS: Instructional Practice, Case Study, Learning Achievement, Strategic Supply Chain  
 Management 
 

1. ความส าคัญและท่ีมาของการวิจัย 
การศึกษาเป็นการถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ที่รวบรวมไว้อย่างเป็นระเบียบให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา โดยผ่าน

กระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความคิดที่จะน าความรู้ไปใช้ ให้เกิดทักษะหรือความช านาญที่จะ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม   คุณภาพของผู้เรียนนั้นนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง เช่น 
ความพร้อม สติปัญญา เจตคติ และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ แล้ว กระบวนการเรียนการสอนที่ผู้สอนจัดให้ก็นับว่าเป็น
ส่ิงส าคัญยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเช่นกัน ผู้สอนที่สามารถคัดเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม มีความ
หลากหลายก็จะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการเปิดเสรี
ทางการค้ากับประเทศต่าง ๆ  ผู้สอนจ าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ เพื่อบ่มเพาะให้บัณฑิตมีความ
พร้อม มีความรอบรู้ และมีทักษะในการประกอบอาชีพตามศักยภาพของตนอย่างเหมาะสม ดั้งนั้นเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนในช้ันเรียนให้มีประสิทธิภาพ  ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และได้พบว่าใช้
กรณีศึกษา เป็นวิธีการสอน ซ่ึงช่วยให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และมองภาพในการศึกษาได้อย่างชัดเจน (วรพ
รรณ กระต่ายทอง, 2550) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นส่ือการเรียนรู้ จะสามารถส่งเสริมให้เกิด
ความเช่ือมโยงองค์ความรู้ระหว่างภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติมากขึ้นในระหว่างการเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ในหมวด 6 แนวการจัดการศึกษา 
มาตรา 22 และมาตรา 24 เน้นการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตนเองได้ตามความถนัดเต็มศักยภาพ โดยฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการจากประสบการณ์
จริง ให้คิดเป็นท าเป็น รักการอ่าน เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง โดยที่เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 
 ส าหรับการเรียนในรายวิชา LSM 439 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ นักศึกษาต้องเข้าใจบทบาท
ของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ โดยผ่านการลดต้นทุน
รวม และการเพิ่มระดับคุณภาพของการให้บริการลูกค้าให้มากที่สุด รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของโลจิสติกส์ ซ่ึงเป็น
กระบวนการที่ประสานกิจกรรมและเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้สินค้าหรือข้อมูลข่าวสารมีการ
ไหลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์, 2550) จากขอบเขตเนื้อหาดังกล่าว อาจท าให้มีผล
การเรียนรู้ไม่มากนัก เพราะนักศึกษายังไม่มีประสบการณ์จริงในการท างาน ท าให้ไม่สามารถใช้ทฤษฏีที่ได้ศึกษา
มาในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในธุรกิจได้อย่างลึกซ้ึง เพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือแก้ปัญหาของผู้เรียน อาจารย์
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ผู้สอนอาจใช้วิธีวิจัยในช้ันเรียนมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน (สุวิมล ว่องวานิช, 2543) ส าหรับในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาเครื่องมือที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนดังเช่นการใช้กรณีศึกษาในรายวิชาดังกล่าว ซ่ึงทิศนา  แขมมณี 
(2548) ได้กล่าวไว้ว่า การสอนโดยใช้กรณีศึกษาจะเป็นกระบวนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องที่สมมติขึ้นจากความเป็นจริงและตอบประเด็นค าถามเกี่ยวกับเรื่อง
นั้น แล้วน าค าตอบและเหตุผลที่มาของค าตอบนั้นมาใช้เป็นข้อมูลในการอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ ดังนั้น ผลการวิจัยครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
   

กรอบแนวคิดและทฤษฎี  
ในการเลือกวิธีสอนนั้น จากการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ การจ า และการระลึกได้ พบว่า มนุษย์สามารถ

เรียนรู้โดยการสัมผัสได้ร้อยละ 10 เรียนรู้โดยการได้ยินร้อยละ 11 เรียนรู้โดยการมองเห็นได้ร้อยละ 83 และหาก
ผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง  2 ทางคือการได้ยินและ
การมองเห็น จะมีผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ถึงร้อยละ 94 ขณะที่ในด้านความสามารถในการจ านั้น มนุษย์
สามารถจ าจากส่ิงที่ได้อ่านร้อยละ 10 จ าจากส่ิงที่ได้ยินร้อยละ 20 จ าจากส่ิงที่ได้เห็นร้อยละ 30 จ าจากส่ิงที่ได้ยิน
และได้เห็นร้อยละ 50 จ าจากส่ิงที่ได้พูดร้อยละ 70 และสามารถจดจ าได้ถึงร้อยละ 90 จากส่ิงที่ได้พูดและได้ท า 
ส่วนในด้านการระลึกได้ พบว่าการสอนโดยวิธี “บอกให้ท า” มีผลต่อการระลึกได้ของผู้เรียนหลังการสอนแล้ว 3 
ช่ัวโมงคิดเป็นร้อยละ 70 ระลึกได้หลังจากการสอนแล้ว 3 วันคิดเป็นร้อยละ 10 การสอนโดยวิธี “แสดงให้ดู” มีผล
ต่อการระลึกได้ของผู้เรียนหลังการสอนแล้ว 3 ช่ัวโมงคิดเป็นร้อยละ 72 ระลึกได้หลังจากการสอนแล้ว 3 วันคิด
เป็นร้อยละ 20 และการสอนโดยวิธี “บอกวิธีการและแสดงให้ดู” มีผลต่อการระลึกได้ของผู้เรียนหลังการสอนแล้ว 
3 ช่ัวโมงคิดเป็นร้อยละ 85 ระลึกได้หลังจากการสอนแล้ว 3 วันคิดเป็นร้อยละ 65 (สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์, 2550) 

อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถบอกได้ว่าวิธีสอนใดเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะการสอนต้องขึ้นกับองค์ ประกอบ
หลายประการ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะต้องตัดสินใจเลือกวิธีสอนตามความเหมาะสมของสภาพที่
เป็นอยู่ ส าหรับในการวิจัยนี้เห็นว่าการสอนโดยใช้จะใช้กรณีศึกษาจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเช่ือมโยงองค์ความรู้
ระหว่างภาคทฤษฎีกับการปฏิบัติมากขึ้นในระหว่างการเรียน 

วิธีการสอนโดยใช้กรณีศึกษา  
วิธีการสอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) เริ่มปรากฏขึ้นครั้งแรกในปี 1880 ที่คณะนิติศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด (Harvard Law School) โดย Cristopher Columbus Langdell เป็นผู้ที่ริเริ่มใช้กรณีศึกษา ต่อมา
คณะบริหารธุรกิจก็ได้น ามาใช้ในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะส านักปริญญาโททางการบริหาร 
(MBA) ของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด (Harvard) ซ่ึงได้รับการยกย่องว่ามีความเชี่ยวชาญในการสร้างกรณีศึกษา เพื่อให้
เหล่านักศึกษาช้ันน าจากทั่วโลกได้ศึกษา ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากส านักนี้จะเป็นผู้เช่ียวชาญในการแก้ไขปัญหา
ทางด้านธุรกิจ จนในที่สุดวิธีการสอนด้วยวิธีนี้ก็ได้แพร่หลายไปยังมหาวิทยาลัยอื่น ๆ รวมทั้งในประเทศไทยด้วย 
ส าหรับในประเทศไทยมีการใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงจ านวนไม่มากนัก เนื่องจากการที่จะพัฒนากรณีศึกษาจาก
ธุรกิจไทย ยังเป็นส่ิงที่ไม่ค่อยเปิดเผยหรือไม่แพร่หลายมากนัก การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่ยัง
ใช้กรณีศึกษาจากต่างประเทศ (ดนัย เทียนพุฒ, 2552) 
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ทฤษฎีความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจเป็นทัศนคติอย่างหนึ่งที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ เป็ น
ความรู้สึกส่วนตัวที่เป็นสุขเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการของตนในส่ิงที่ขาดหายไป ในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ส้ัน ๆ ว่า พอใจ ชอบใจ ส่วน อุทัยพรรณ สุดใจ 
(2545) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหนึ่ง โดยอาจเป็นไปใน
เชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อส่ิงหนึ่งส่ิงใดนั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ สอดคล้องกับ สง่า ภู่
ณรงค์ (2540) ที่กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อได้รับความ ส าเร็จตามความมุ่งหมาย หรือเป็น
ความรู้สึกขั้นสุดท้ายที่ได้รับผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

วิธีการสร้างความพึงพอใจในการเรียน  
การศึกษาจะมีความสัมพันธ์และความพึงพอใจที่ดีต่อการเรียน  ต้องมีการสร้างความพอใจในการเรียน

ตั้งแต่เริ่มต้นให้แก่ผู้เรียน ซ่ึงการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจเป็นส่ิงส าคัญที่ช่วยกระตุ้นให้
ผู้เรียนท างานที่ได้รับมอบหมายหรือการปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  ให้ค าแนะน าปรึกษา จึงต้องค านึงถึง
ความพึงพอใจ ซ่ึงในปัจจุบันผู้สอนเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกหรือให้ค าแนะน าปรึกษา จึงต้องค านึงถึงความ
พึงพอใจในการเรียนรู้การกระท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้โดยมีแนวความ คิดพื้นฐานที่ต่างกันอยู่ 
2 ลักษณะ (ศิระ สัตยไพศาล, 2554) ดังนี้  

1. ความพึงพอใจน าไปสู่การปฏิบัติงาน การตอบสนองความต้องการของผู้ปฏิบัติ งานจนเกิดความพึง
พอใจ จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานที่สูงกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการตอบสนองทัศนะตาม
แนวคิดดังกล่าว  

2. ผลของการปฏิบตัิงานไปสูค่วามพึงพอใจ ซ่ึงเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพึงพอใจ และการปฏบิัต ิ งาน
จะถูกเชื่อมโยงด้วยปัจจัยอื่น ๆ ผลของการปฏบิัติงานที่ดจีะน าไปสู่ผลของการตอบแทนที่เหมาะสม ซ่ึงในที่สุดจะ
น าไปตอบสนองความพึงพอใจในรูปของรางวัลหรือผลตอบแทนภายใน (intrinsic rewards) และผลตอบแทน
ภายนอก (extrinsic rewards) โดยผ่านการรับรู้เกี่ยวกับความยุติธรรมของผลตอบแทน ซ่ึงเป็นตัวบ่งช้ีของการตอบ
แทนที่ได้รับรู้แล้ว ความพึงพอใจย่อมเกิดขึ้น 

การวัดความพึงพอใจ 
Stromborg (1984) กล่าวว่าการจะวัดความพึงพอใจในเรื่องใดนั้นย่อมแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์

ของการวัด แต่มีวิธีที่นิยมใช้ ดังนี้ 
1. การสัมภาษณ์ วิธีนี้ผู้ศึกษาจะมีแบบสัมภาษณ์ที่มีค าถาม ซ่ึงได้รับการทดสอบหาความเที่ยงตรงและ

ความเช่ือมั่นแล้ว ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ข้อดีของวิธีนี้  คือ ผู้สัมภาษณ์อธิบายค าถามให้ผู้ตอบเข้าใจได้ 
สามารถใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่อ่านเขียนหนังสือไม่ได้ แต่มีข้อเสีย คือ การสัมภาษณ์ต้องใช้เวลามาก และอาจมี
ข้อผิดพลาดในการส่ือความหมาย 

2. การใช้แบบสอบถาม เป็นวิธีที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุด มีลักษณะเป็นค าถามที่ได้รับการทดสอบความ
เที่ยงตรงและความเช่ือมั่นแล้ว กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบหรือเติมค า ข้อดีของวิธีการนี้คือ ได้ค าตอบที่มีความหมาย
แน่นอน มีความสะดวก รวดเร็วในการส ารวจ สามารถใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ ข้อเสีย คือ ผู้ตอบต้องอ่าน
ออกเขียนได้ และมีความสามารถในการคิดเป็น 
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการใช้กรณีศึกษาในกิจกรรมการเรียนการสอน   ในรายวิชา LSM 439 การจัดการโซ่อุปทาน

เชิงกลยุทธ ์  
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการใช้กรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอน  ในรายวิชา 

LSM 439 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 

3. ค าถามวิจัย 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนและหลังการใช้กรณีศึกษามีความแตกต่างกันหรือไม่ 
2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอนอยู่ในระดับใด 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experiment Design) แบบ 

Pre-test และ Post-test Design (วสันต์ ทองไทย, 2550) เพื่ออธิบายถึง ความแตกต่างของคะแนนของนักศึกษาที่
ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2/2557 ก่อนและหลังการน ากรณีศึกษามาใช้ในการสอนในรายวิชา LSM 439 การ
จัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ โดยใช้ข้อสอบและแบบประเมินความพึงพอใจต่อกรณีศึกษา  เป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูล 
  4.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา LSM 439การจัดการโซ่อุปทาน
เชิงกลยุทธ์   ภาคการศึกษาที่ 2/2557 จ านวน 97 คน ที่ได้มาจากการสุ่มเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม   
 4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรทีศ่ึกษาได้แก่ตัวแปรตน้ คอื วิธีการสอนแบบกรณีศึกษา  ตัวแปรตาม คือ ผลการเรียนรู้ ของ
นักศึกษาเกี่ยวกับความรูค้วามเข้าใจในบทเรียน และความพึงพอใจในวิธีการสอนโดยแบบกรณีศึกษา 
 4.3 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย 
 ระยะเวลา 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 4.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
1. แผนการเรียนรู้ รายวิชาการจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ โดยท าการศึกษาจากหลักสูตร เอกสาร ต ารา 
ขอบข่าย โครงสร้าง เนื้อหา และค าอธิบายรายวิชา  
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบบอัตนัย เพื่อทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจในบทเรียนของนักศึกษา  
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอน  

 4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ มกราคม 2558 –พฤษภาคม 2558 โดยมี

รายละเอียด ดังนี้  
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1. ท าการประเมินผลก่อนเรียน (pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนการทดลอง 1 สัปดาห์ 
และบันทึกผลคะแนนก่อนเรียน  

2. ด าเนินการทดลองสอน  
3. ท าการประเมินผลหลังเรียน (post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ซ่ึงเป็นฉบับเดียวกัน  กับ

แบบทดสอบผลการเรียนรู้ก่อนเรียน (pre-test)  
4. น าคะแนน pre-test / post-test มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อทดสอบพัฒนาการของนักศึกษาและสรุป

ผลการวิจัย 
5. ท าการประเมินแบบสอบถามความพึงพอในของนักศึกษาต่อการใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอน 
4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และการ
วิเคราะห์เพื่อตอบค าถามการวิจัย ใช้สถิติการวิเคราะห์คือ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) การหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ส าหรับการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของนักศึกษาจากแบบทดสอบก่อนการเรีย น และ
แบบทดสอบหลังเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิธีการเรียนแบบกรณีศึกษานั้น จะใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย 
( X ) และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เกี่ยวกับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้วิธีเรียนแบบกรณีศึกษา  วิเคราะห์
ด้วยค่าเฉลี่ย ( X ) และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 

5. สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จากจ านวน

นักศึกษาทั้งหมดที่ลงทะเบียน 97 คน โดยเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 98 
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0  ประชากรประกอบด้วยนักศึกษาเพศชาย จ านวน 47 
คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 และนักศึกษาเพศหญิงจ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 ในจ านวนนี้มีนักศึกษาช้ันปีที่ 3 
มากที่สุด จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 70.1 รองลงมาคือ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบก่อนการเรียน (Pre-test) และ หลังการเรียน (Post-test) 
 

คะแนน 
Pre-test Post-test 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

10 0 0.00 2 2.08 
9 0 0.00 5 5.21 
8 0 0.00 14 14.58 
7 0 0.00 31 32.29 
6 15 15.63 24 25.00 
5 31 32.29 15 15.63 
4 28 29.17 5 5.21 
3 22 22.92 0 0.00 
2 0 0.00 0 0.00 
1 0 0.00 0 0.00 
0 0 0.00 0 0.00 

รวม 96 100 96 100 

ค่าเฉลี่ย ( X ) 4.39 6.59 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.01 1.32 
คะแนนต่ าสุด 3 4 
คะแนนสูงสุด 6 10 

 
จากผลการวิเคราะห์คะแนนทดสอบก่อนการเรียนพบว่า  ส่วนใหญ่ได้ 5 คะแนน จ านวน 31 คน คิดเป็น

ร้อยละ 32.29 รองลงมาได้ 4 คะแนน จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 29.17 และได้ 3 คะแนน จ านวน 22 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.92 และได้ 6  คะแนน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.63  ตามล าดับ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.39 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.01 คะแนนต่ าสุด 3 และคะแนนสูงสุด 6 

จากผลการวิเคราะห์คะแนนทดสอบหลังการเรียนพบว่า ส่วนใหญ่ได้ 7 คะแนน จ านวน 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.29 รองลงมาได้ 6 คะแนน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 25 และได้ 5 คะแนน จ านวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.63 และได้ 8 คะแนน จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 14.58 และได้ 4 และ 9 คะแนน จ านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.21 และได้ 10 คะแนน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.08  ตามล าดับ โดยมีค่าเฉลี่ย 6.59 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.32 คะแนนต่ าสุด 4 และคะแนนสูงสุด 10 

จากผลการเปรียบเทียบก่อนและหลังการเรียน สามารถน าคะแนนที่ได้มาค านวณคะแนนพัฒนาการได้
จากสูตร คะแนนพัฒนาการ    =   (คะแนนครั้งหลัง – คะแนนครั้งแรก / คะแนนครั้งหลัง) × 100 

เมื่อแทนค่าในสูตรพบว่านักศึกษามีคะแนนพัฒนาการเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.17  
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ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้วิธีเรียนแบบกรณีศึกษา 
 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

N X  S.D. ความหมาย 
1. การเรียนการสอนนี้มีจุดมุง่หมาย/จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
และเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาชัดเจน 

97 4.40 0.512 
พึงพอใจมาก 

2. วิธีการด าเนินกิจกรรม เวลาที่ใช้ มีความเหมาะสมในหัวข้อที่
ศึกษา 

97 4.50 0.611 พึงพอใจมาก 

3. การเรียนการสอนแบบใช้กรณีศึกษานี้ท าให้ผูเ้รียนได้รบั
ความรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 

97 4.46 0.626 พึงพอใจมาก 

4. การเรียนการสอนแบบใช้กรณีศึกษานี้เน้นผูเ้รียนเป็น
ศูนย์กลาง เพื่อผู้เรียนเข้าใจง่ายขึน้ 

97 4.34 0.590 พึงพอใจมาก 

5. อาจารย์ใช้ค าถามหรือกิจกรรมสนับสนุนที่กระตุ้นให้
นักศึกษาคดิวิเคราะห์หรือวิจารณ์ 

97 4.44 0.701 พึงพอใจมาก 

6. อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม แสดงความคิดเหน็  
ประชุม พูดคุย  ใหค้ าแนะน า และรับฟัง ข้อคิดเห็นของ
นักศึกษาที่แตกต่างหรือขัดแย้งกนัระหว่างกลุ่ม 

97 
 

4.55 
 

0.609 
 

พึงพอใจมาก 
      ที่สุด 

7. การเรียนการสอนแบบใช้กรณีศึกษานี้ท าให้ผูเ้รียนเห็น
ความส าคัญของการท างานร่วมกัน 

97 4.36 0.662 พึงพอใจมาก 

8. โดยรวมนักศึกษามคีวามพึงพอใจในกิจกรรมกระบวนการ
เรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา 

97 4.51 0.577 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

ความพึงพอใจรวมทุกด้าน 97 4.45 0.611 พึงพอใจมาก 

 
จากผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้

กรณีศึกษาดังแสดงในตาราง 2 พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามมีความความพึงพอใจในการใช้วิธีการเรียนแบบ
กรณีศึกษาในรายวิชา LSM 439 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ อยู่ในระดับ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 
โดยในหัวข้อที่ 6 อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น  ประชุม พูดคุย  ให้ค าแนะน า และ
รับฟังข้อคิดเห็นของนักศึกษาที่แตกต่างหรือขัดแย้งกันระหว่างกลุ่ม   มีความพึงพอใจในระดับ “มากที่สุด”  ซ่ึง
ค่าเฉลี่ยคือ 4.55 หัวข้อที่ 8โดยรวมนักศึกษามีความพึงพอใจในกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้กรณีศึกษา 
มีความพึงพอใจในระดับ “มากที่สุด”  ซ่ึงค่าเฉลี่ยคือ 4.51   ส่วนหัวข้อที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก” มีดังนี้ 
คือหัวข้อที่ 2 การเรียนการสอนแบบใช้กรณีศึกษานี้ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 
ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50  หัวข้อที่ 3 การเรียนการสอนแบบใช้กรณีศึกษานี้ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่หลากหลาย
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 หัวข้อที่ 5 อาจารย์ใช้ค าถามหรือกิจกรรมสนับสนุนที่กระตุ้นให้
นักศึกษาคิดวิเคราะห์หรือวิจารณ์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 หัวข้อที่ 1 การเรียนการสอนนี้มีจุดมุ่งหมาย/จุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมและเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาชัดเจน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 หัวข้อที่ 7 การเรียนการสอน
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แบบใช้กรณีศึกษานี้ท าให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการท างานร่วมกัน  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และหัวข้อที่ 4 การ
เรียนการสอนแบบใช้กรณีศึกษานี้เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 4.34 
 

6. อภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้พบว่า หลังจากใช้วิธีเรียนแบบกรณีศึกษา ท าให้นักศึกษามีผลการ

เรียนรู้ดีขึ้น กว่าก่อนใช้กรณีศึกษา โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษา  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ       
ชูวิทย์  ไชยเบ้า (2552) ที่อธิบายว่า การสอนแบบกรณีศึกษาท าให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์และมองภาพใน
การศึกษาได้อย่างชัดเจน  เช่นเดียวกับ ฐานันดร  ปรีดากัญญรัตน์ (2548) ที่กล่าวว่า การใช้กรณีศึกษาประกอบการ
เรียนสามารถเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาได้เข้าใจง่าย นอกจากนี้จากผลการวิจัยยังพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจใน
การใช้วิธีเรียนแบบกรณีศึกษาอยู่ในระดับมาก ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประจวบ  เพิ่มสุวรรณ (2552) และ 
ศิระ  สัตยไพศาล (2554) ทั้งนี้อาจเป็นดังที่ ทิศนา  แขมมณี (2534) อธิบายไว้ว่า วิธีการสอนโดยใช้กรณีศึกษาจะ
ช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝนการเผชิญหน้าและแก้ปัญหา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และเรียนรู้ความคิดของผู้อื่น 
ช่วยให้ผู้เรียนมีมุมมองที่กว้างขึ้น 
 

7. ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา รายวิชาการ

จัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ  ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช ้
จากการศึกษาครั้งนี้ต้องการทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบกรณีศึกษา ซ่ึงเหน็ได้

ชัดว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงควรอย่างยิ่งที่จะน าวิธีการสอนลักษณะนี้ไปพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
และควรน าไปปรับใช้ในแผนการสอนของปีการศึกษาต่อไป 

7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. การวิจัยครั้งนี้ใช้กรณีศึกษาแบบไม่เฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรมี

การวิจัยในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง เพื่อจะท าให้ได้ข้อมูลในเชิงลึก ซ่ึงจะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

2. ควรมีการศึกษาโดยใช้กรณีศึกษารูปแบบที่หลากหลายขึ้น เช่น จากการที่มอบหมายให้นักศึกษาเข้า
ไปเรียนรู้จากสถานประกอบการ เป็นต้น 

3. การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้กรณีศึกษากับธุรกิจเดียว ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยในหลาย ๆ 
ธุรกิจ เพื่อจะท าให้ผู้เรียนได้เข้าใจกระบวนการในการจัดการโซ่อุปทานได้หลากหลายยิ่งขึ้น 

4. ควรน าวิธีการสอนแบบใช้กรณีศึกษาไปใช้ในรายวิชาอ่ืน ๆ  
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้    

วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ ร้อยละ 70 
ของคะแนนเต็ม 3) วิเคราะห์หาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 31 คน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนาน้อย อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t-test dependent samples  พบว่า  1) คะแนนหลังเรียนของ
นักเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t= 28.60* , p = 0.00)  2) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 78.79  มีนักเรียนร้อยละ 87.10 ของนักเรียนทั้งหมดที่ผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 70  3) นักเรียนมีความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 0.70 ซ่ึงจัดอยู่ในระดับสูง   
 
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to 1) compare the achievement before and after learning by 5E 
inquiry learning cycle 2) compare the achievement learning with the 70% criterion 3) analyze students’ learning 
progression. Samples were 31 students of grade 10 in first semester academic year 2015 at Nanoi school, Nanoi 
district, Nan province. The instruments were 5E inquiry learning cycle lesson plan, learning achievement test 
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and satisfaction questionnaire. Data analysis was t-test dependent samples.  The results showed that                  
1) post-academic achievement was significantly higher than pre-academic achievement at the 0.05                   
(t= 28.60*, p = 0.00) 2) the posttest score averages were 78.79. There were 87.10% of the students who passed 
the prescribed passing criterion of 70% 3) the students had learning improvement of achievement score at a 
high level (0.70). 
 
KEYWORDS:  Achievement, 5E inquiry learning cycle 

 

1. บทน า 
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับประเทศและผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน    

(O-NET) วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
(สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ, 2557) นักเรียนโรงเรียนนาน้อยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาชีววิทยา
ต่ า โดยเฉพาะเนื้อหาเรื่องการแลกเปลี่ยนแก๊สและระบบไหลเวียนเลือด ซ่ึงพิจารณาได้จากผลการเรียนของ
นักเรียนย้อนหลัง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่านักเรียนได้คะแนนต่ ามากเมื่อเทียบกับเนื้อหาในหน่วยอื่นๆ อาจเพราะว่า
เป็นเนื้อหาที่ยากจะเข้าใจ มีความซับซ้อน ซ่ึงท าให้นักเรียนสับสนได้ง่าย  และด้วยภูมิหลังของนักเรียน ครอบครัว
มีอาชีพเกษตรกร ท าไร่ ท าสวน นักเรียนจึงให้ความส าคัญกับการช่วยงานครอบครัวมากจนบางครั้งท าให้ละเลยที่
จะสนใจในการเรียน และในหลายๆปีที่ผ่านมา การจัดการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนนาน้อยยังไม่ได้มีการ
สอนในรูปแบบที่หลากหลาย  นักเรียนอาจเกิดความเบื่อหน่าย มีความสนใจในการเรียนลดลง ครูจึงควรให้
ความส าคัญต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่จะพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น เป็นเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ท าให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาความคิดได้อย่างเต็มที่ มีโอกาสได้ฝึกความคิด ฝึก
กระท า เรียนรู้การจัดระบบความคิดและวิธีเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552) การศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น พบว่านักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Osman cardak, Musa dikmenli and 
Ozge saritas, 2008; วารุณี สิงห์จันทร์, 2552 ; กรรณิกา แท่นค า, 2555)   ศรัญญา ธนมิตรามณี (2552)  ได้
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้  5 ขั้น กับการสอนแบบปกติ เรื่อง
ระบบไหลเวียนเลือด พบว่าผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีสืบเสาะหาความรู้มีค่าเฉลี่ยของเกรดเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่
ได้รับการสอนแบบปกติ  สอดคล้องกับ Ozlem sadi and Jale cakiroglu (2010)  ที่พบว่าการสอนโดยใช้วัฏจักร
การเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ และจากการศึกษาของ พรทิพย์ พลธรรม (2552) พบว่านักเรียนมีมโนทัศน์เกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือด
ที่มีความคลาดเคลื่อนในหัวข้อโครงสร้างหน้าที่ของเลือดและหัวใจ  รูปแบบของการไหลเวียน และความสัมพันธ์
ของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ  
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะจัดการเรียนการสอนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น เพื่อให้
นักเรียนได้ร่วมท ากิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกกระบวนการคิด ฝึกสังเกต ฝึกการเช่ือมโยงความรู้ และเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน เรื่องการแลกเปลี่ยนแก๊สและระบบไหลเวียนเลือด 

 

2. แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยครั้งนีเ้ป็นแบบกึ่งทดลอง ใช้รูปแบบการวิจัยเปน็แบบกลุ่มตัวอย่างเดียว มีการทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียน (one-group pretest and posttest design)  ซ่ึงมีรูปแบบดังนี ้
 

    O1 ------------X------------ O2 
  

โดย  O1  คือ การทดสอบก่อนเรียน (pretest)    
O2  คือ การทดสอบหลังเรียน (posttest) 

              X   คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น 

 
3. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

3.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะ 5 ขั้น 

3.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเทียบกบัเกณฑ์ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 3.3 เพื่อวิเคราะหห์าความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน 
   

4.วิธีการด าเนินการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 4.1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จ านวน 31 คน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

4/2 จ านวน 35 คน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 จ านวน 36 คน รวมทั้งหมดจ านวน 102 คน ในภาคเรียนที่ 1          
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนาน้อย อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

 4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4/1 จ านวน 31 คน ในภาคเรียนที่  1                       
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนาน้อย อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โดยเลือกแบบเจาะจงจากประชากร (purposive 
sampling)  

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 4.2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการแลกเปลี่ยนแก๊สและระบบไหลเวียนเลือด โดยใช้วัฏจักรการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น จ านวน 10 แผน รวม 14 ช่ัวโมง ประสิทธิภาพ 83.65/78.79 มากกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 70/70 
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ตารางท่ี 4.1 แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการแลกเปลี่ยนแก๊สและระบบไหลเวียนเลือด 
แผนที่ เรื่อง ชั่วโมง 

1 โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและของสัตว์บางชนิด 2 
2 โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของคน และการแลกเปลี่ยนแก๊ส 2 
3 การควบคุมการหายใจ และการหายใจเข้า-หายใจออก  2 
4 การวัดอัตราการหายใจและความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคของระบบทางเดินหายใจ 1 
5 การล าเลียงสารในร่างกายของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด  2 
6 โครงสร้างของหัวใจ   1 
7 หลอดเลือดและการไหลเวียนเลือดในรา่งกาย    1 
8 ชีพจรและความดันเลือด 1 
9 เลือด 1 

10 การให้และการรับเลือด 1 

 
 4.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการแลกเปลี่ยนแก๊สและระบบไหลเวียนเลือด      

แบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ตามทัศนของบลูม (Bloom’s Taxonomy) มีค่า p ระหว่าง 0.20-0.80 
และค่า r ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 

4.3. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 4.3.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้วัฏจักรการ

เรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น เรื่องการแลกเปลี่ยนแก๊สและระบบไหลเวียนเลือด โดยการวิเคราะห์ด้วยสถิติค่าทีแบบ
กลุ่มตัวอย่างไม่อิสระต่อกัน (dependent-samples t-test analysis) ทีร่ะดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

 4.3.2 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิท์างการเรียนหลงัเรียนของนักเรียนเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 70 
ของคะแนนเต็ม 

 4.3.3 วิเคราะห์หาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน (normalized gain; <g>) จากคะแนนร้อย
ละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรยีนและหลังเรียน โดยพิจารณาแบบรายห้องเรียน รายกลุ่มความสามารถ และ
รายบุคคล แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามความก้าวหน้าทางการเรียน (อภิสิทธิ์ ธงไชย และคณะ, 2550) ดังนี ้

 กลุ่มที่มีความก้าวหน้าในระดบัสงู (high gain)  <g>  ≥  0.7 
 กลุ่มที่มีความก้าวหน้าในระดบัสงู (medium gain)  0.3 ≤  <g>  <  0.7 
 กลุ่มที่มีความก้าวหน้าในระดบัสงู (low gain)  0.0 ≤  <g>  <  0.3 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
 5.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
 คะแนนหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05              
ทั้งโดยรวมทั้งหมด (ตารางที่ 5.1) รายแผนการจัดการเรียนรู้ (ภาพที่ 5.1) และรายกลุ่มความสามารถ (ภาพที่ 5.2) 
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ตารางท่ี 5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนก่อนเรียนและหลังเรียนของนกัเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

การทดสอบ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ S.D. 
 

S.D. t P 
ก่อนเรียน 11.58 28.95 3.11 

19.94 3.88 28.60* 
 

0.0000 
หลังเรียน 31.52 78.79 3.70 

 

 
ภาพที่ 5.1 คะแนนร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายแผนการจดัการเรยีนรู้ 

 

 
ภาพที่ 5.2 คะแนนร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายกลุ่มความสามารถ 

 
 
 
 
 

D
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5.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเทียบกบัเกณฑ์ (ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม)  
 

ตารางท่ี 5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนหลังเรียนเทียบกับเกณฑ ์(ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม) 
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จ านวนนักเรียน (คน) ร้อยละของจ านวนนกัเรียน 

สูงกว่าร้อยละ 70 27 87.10 
ต่ ากว่าร้อยละ 70 4 12.90 

 หมายเหตุ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 78.79 
 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 78.79  มีนักเรียนที่ได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 4 คน จาก

นักเรียนทั้งหมด 31 คน คิดเป็นร้อยละ 12.90 และมีนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ จ านวน 27 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 87.10 ของนักเรียนทั้งหมด (ตารางที่ 5.2) แสดงให้เห็นว่ามีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 70 ของ
นักเรียนทั้งหมด  

5.3 ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน 
 

 
ภาพที่ 5.3 ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนรายบุคคล 

 

 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด มีความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 0.70 จัดอยู่ในระดับสูง และเมื่อพิจารณา
ความก้าวหน้าของนักเรียนเป็นรายบุคคล พบว่านักเรียนที่มีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ในระดับสูง มีจ านวน 
19 คน จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด 31 คน คิดเป็นร้อยละ 61.29 นักเรียนที่มีความก้าวหน้าทางการเรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 38.71 ดังภาพที่ 5.3 
 

 
ภาพที่ 5.4 ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนรายกลุ่มความสามารถ 
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หากพิจารณาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายกลุ่มความสามารถแล้ว พบว่านักเรียนกลุ่ม
เก่งและกลุ่มปานกลางมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งห้อง โดยกลุ่มเก่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่มี
ความก้าวหน้ามากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.74 และ 0.71 ตามล าดับ ซ่ึงทั้งสองกลุ่มมี
ความก้าวหน้าจัดอยู่ในระดับสูง ส่วนนักเรียนกลุ่มอ่อนมีความก้าวหน้าน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.68 อยู่ใน
ระดับปานกลาง ดังภาพที่ 5.4 
 

6. อภิปรายผล 
 6.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนหลังเรียนของนักเรียนสูง 
กว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงว่าการจัดการเรียนรู้นี้ท าให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้น เนื่องจากการจัดการเรียนรู้จะเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ฝึกให้นักเรียนได้ท างาน
ร่วมกันเป็นทีม มีการแสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้มากที่สุด (ทัสริน สมนวนตาด, 2554) การมีใบความรู้ ใบ
กิจกรรม และใบงาน ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ จะท าให้นักเรียนมีความสนใจ และมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ (นิรมล ช่วยบุญญะ, 2553) กระบวนการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะ 5 ขั้น จึงช่วยให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ทั้งหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนการลงมือปฏิบัติ และสามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลาย นักเรียนจึงไม่รู้สึก
เบื่อหน่าย และมีความสนใจที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา ส่งผลท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

หากพิจารณาตามรายแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกแผนการจัดการ
เรียนรู้ ซ่ึงแผนการจัดการเรียนรู้ที่คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนเรียนมากที่สุด คือแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องหลอดเลือดและการไหลเวียนเลือดในร่างกาย  ใน
แผนการจัดการเรียนรู้นี้ นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและได้แสดงความคิดสร้างสรรค์โดยการเปรียบเทียบการ
ไหลเวียนเลือดกับส่ิงที่อยู่ใกล้ตัว ท าให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่ดูเหมือนจะยุ่งยากซับซ้อน  กลายเป็น
เนื้อหาที่ง่ายส าหรับนักเรียน และเมื่อวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นรายกลุ่มความสามารถ คือกลุ่ม
เก่ง กลุ่มปานกลาง และกลุ่มอ่อน พบว่านักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนกลุ่มเก่งมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อน ตามล าดับ 
 

6.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเทียบกบัเกณฑ์ (ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม)  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 78.79  มีนักเรียนที่ได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ จ านวน 

27 คน จากนักเรียนทั้งหมด 31 คน คิดเป็นร้อยละ 87.10 และมีนักเรียนที่ได้คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 4 คน   
คิดเป็นร้อยละ 12.90 ของนักเรียนทั้งหมด โดยหากพิจารณาเป็นรายบุคคลแล้ว นักเรียนจ านวน 4 คน ที่ได้คะแนน
ร้อยละต่ ากว่าเกณฑ ์เป็นนักเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มอ่อน มีศักยภาพการเรียนรู้ที่ต่ ากว่านักเรียนคนอื่นๆ 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจ าปี 2558 วันที่ 22 ธันวาคม 2558 
 

79 

6.3 ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน 
นักเรียนทุกคนมีความก้าวหน้าโดยเฉลี่ยเท่ากับ 0.70 ซ่ึงจัดอยู่ในระดับสูง (อภิสิทธ์ิ ธงไชย และคณะ, 

2550) เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้สืบเสาะ 5 ขั้นนี้ นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการจัด
กิจกรรม ครูเป็นส่วนที่ช่วยด าเนินกิจกรรมให้ส าเร็จลุล่วง นักเรียนจึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลา 
(พัชรวีร์  นามพิกุล, 2553) นักเรียนทุกคนมีโอกาสที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง ทั้งในด้านการ
แสดงออก การแสดงความคิดเห็น ด้านความคิดสร้างสรรค์  ส่งผลให้นักเรียนมีความก้าวหน้าเฉลี่ยระดับสูง หาก
พิจารณาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายกลุ่มแล้ว พบว่านักเรียนกลุ่มเก่งเป็นกลุ่มที่มี
ความก้าวหน้ามากที่สุด  รองลงมาคือกลุ่มปานกลาง ทั้งสองกลุ่มมีความก้าวหน้าจัดอยู่ในระดับสูง  ส่วนนักเรียน
ในกลุ่มอ่อนมีความก้าวหน้าน้อยที่สุด จัดอยู่ในระดับปานกลาง การที่นักเรียนกลุ่มเก่งมีความก้าวหน้าในระดับสูง
นั้น เพราะในกระบวนการเรียนรู้ นักเรียนกลุ่มนี้จะมีความเป็นผู้น าในการปฏิบัติกิจกรรมและมีความเข้าใจใน
เนื้อหาเช่ือมโยงและบูรณาการเนื้อหาได้เร็วกว่านักเรียนกลุ่มอื่น ในขณะที่นักเรียนกลุ่มปานกลางอาจจะมีความ
เข้าใจในเนื้อได้เร็วไม่เท่ากับกลุ่มเก่ง แต่เมื่อได้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองหลายครั้ง ก็ท าให้นักเรียนกลุ่มนี้มีการ
เรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ประกอบกับมีนักเรียนกลุ่มเก่งที่คอยช่วยเหลือในการเรียนรู้ จึงท าให้นักเรียนทั้งสอง
กลุ่มมีความก้าวหน้าจัดอยู่ในระดับสูง ส่วนนักเรียนกลุ่มอ่อนถึงแม้จะมีการเรียนรู้ที่ช้ากว่านักเรียนกลุ่มเก่ง และ
กลุ่มปานกลาง แต่ในการด าเนินกิจกรรม ตัวกิจกรรมจะเป็นตัวบังคับให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ นักเรียนต้อง
ค้นคว้าและเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเพื่อน ในช่วงแรกนักเรียนอาจยังปรับตัวไม่ได้ แต่เมื่อได้เรียนรู้ในรูปแบบนี้บ่อย
ขึ้น นักเรียนมีความคุ้นเคยและมีความมั่นใจในการท ากิจกรรมมากขึ้น ประกอบกับได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่ม
เก่งและกลุ่มปานกลาง จึงท าให้นักเรียนกลุ่มนี้มีความก้าวหน้าขึ้น  และเมื่อพิจารณาความก้าวหน้าของนักเรียน
เป็นรายบุคคล พบว่า ไม่มีนักเรียนคนใดที่มีคะแนนความก้าวหน้าอยู่ในระดับต่ า แสดงให้เห็นว่านักเรียนทุกคนมี
ความก้าวหน้าทางการเรียน เมื่อได้เรียนรู้โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น  

   

7. ข้อเสนอแนะ  
 7.1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องหลอดเลือดและการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย ได้ให้นักเรียน
สร้างสรรค์เปรียบเทียบการไหลเวียนเลือดกับส่ิงรอบตัว แต่เนื้อหาส่วนนี้มีความซับซ้อนมาก ดังนั้นมีข้อควร
ระวังในการใช้ คือ ต้องมีการตรวจสอบความรู้ของนักเรียนโดยการซักถามในระหว่างการน าเสนอ เนื่องจากการ
เปรียบเทียบอาจท าให้แนวคิดของนักเรียนมีความคลาดเคลื่อนจากแนวคิดที่ถูกต้อง  
 7.2 การวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียน พบว่านักเรียนกลุ่มอ่อนมีความก้าวหน้าทางการเรียนน้อย
ที่สุด ทั้งๆที่ใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบเดียวกัน ซ่ึงอาจเป็นผลมาจาก นักเรียนในกลุ่มนี้มีศักยภาพในการเรียนรู้
ที่ต่ ากว่ากลุ่มอื่นๆ ครูผู้สอนจึงควรดูแล ใส่ใจ และคอยกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากกว่าปกติ 
 7.3 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ 5 ขั้น นักเรียนต้องมีการท ากิจกรรมกลุ่ม การอภิปรายผลและการหา
ข้อสรุปที่ได้จากการท ากิจกรรมร่วมกันตลอด ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ครูจะต้องแสดงบทบาทใน
การกระตุ้นให้นักเรียนมีความร่วมมือร่วมใจในการเรียนรู้ โดยเฉพาะในนักเรียนกลุ่มอ่อน  
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