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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 5 ด้านในรายวิชาชีววิทยา คณะ
นวัตกรรมการจัดการเกษตร โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ Active leaning กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส าหรับ
กระบวนการท าวิจัย คือนักศึกษาคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาที ่1.1/2559 รายวิชาหลักชีววิทยา จ านวน 52 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยแบบ 
แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียนรู้ ซึ่งตรงตาม
คุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาไทย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ร้อย
ละและค่าเฉลี่ย จากการศึกษาผลการประเมินตนเองภายหลังเรียนรายวิชานี้ ของนักศึกษาเพ่ือทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธี Active learning รายวิชาชีววิทยาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ตาม
คุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาไทย (Thai Qualification Framework 
- TQF) 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (4.50) โดยด้านคุณธรรม จริยธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.76) รองลงมาเป็น
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (4.54) ด้านทักษะทางปัญญา (4.47) ด้านความรู้ 
(4.44) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (4.31) ตามล าดับ 
และเทคนิควิธีการเรียนการสอนแบบ Active learning ยังส่งผลลัพธ์ที่พัฒนาขึ้นของผลการเรียนโดยเทคนิค
วิธีการเรียนการสอนแบบ Active learning คิดเป็นร้อยละ 13 ของการเรียนรู้แบบเดิม ดังนั้นเทคนิควิธีการ
เรียนการสอนแบบ Active learning เหมาะสมและสามารถน าไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไปได้ 

 ค าส าคัญ: ชีววิทยา วิธีการเรียนรู้แบบการลงมือปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์ 
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ABSTRACT  

 The objective of this study was to evaluate 5 character of academic achievement in 
biology course, Faculty of Innovative Agricultural Management using the Active Leaning 
Method.  The first year student (52 person) in semester 1.1 / 2559 of Faculty of Innovative 
Agricultural Management were sample used. Focusing on characteristics of students in the 
standard framework of higher education in Thailand, data analysis was based on frequency, 
percentage and mean by questionnaires. Based on the results of self-evaluation after this 
course. This research study to the qualitative characteristics of the students in the Thai 
Qualifications Framework (TQF). The percentage of 5 characters were 4.50. The highest level 
was 4.76 (Ethical and moral development). Followed by interpersonal skills and 
responsibility (4.54), Cognitive skill (4.47), Knowledge (4.44) and Analytical and 
communication skills (4.31), respectively, and Active Learning teaching techniques also 
developed improved results of learning, representing 13 percent of learning. Therefore, the 
technique of Active Learning is suitable and can be used to improve the curriculum. 
 Keywords: Biology, Active learning Process  

 
บทน า  

 การเรียนการสอนแบบเดิมในรายวิชาหลักชีววิทยา คือ ให้ผู้สอนบรรยาย และมอบการบ้านแก่ผู้เรียน 
ไม่มีกิจกรรมร่วมกัน อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในปัจจุบันต้องมีการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ทันสมัย และ
เหมาะกับผู้เรียนในศตวรรษ ที่ 21 โดยวิธีการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม และการลงมือปฏิบัติจริง หรือ 
Active learning รวมถึงการประเมินผลตามคุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาไทย (Thai Qualification Framework - TQF) 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) 
ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 5) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 5 ด้านในรายวิชาชีววิทยา คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ Active leaning เพ่ือส ารวจ ปรับปรุง และพัฒนา
ทิศทางในการสร้างสรรค์ วิธีการเรียนการสอน ในรายวิชาหลักชีววิทยาให้สอดคล้องกับผู้เรียนในยุคปัจจุบัน 
และปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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ทบทวนวรรณกรรม 

Active learning หมายถึง การเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องหาความหมายและท าความเข้าใจด้วยตนเอง หรือ
ร่วมกันสืบค้นหาค าตอบกับเพ่ือน ร่วมกันอภิปราย ร่วมกันน าเสนอ และสรุปความคิด รวบยอดร่วมกัน หรืออีก
นัยหนึ่งคือการเปลี่ยนจากการเป็นผู้นั่งฟังอย่างเดียว (Passive) มาเป็นผู้เรียนที่ร่วมกิจกรรมการแสวงหา
ความรู้ที่ผู้สอนก าหนด         
 Active Learning คือ กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องได้มีโอกาส ลงมือกระท า
มากกว่าการฟังเพียงอย่างเดียว ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้โดยการอ่าน การเขียน การโต้ตอบ และ
การวิเคราะห์ปัญหา อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า Active Learning คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท าและได้
ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระท าลงไปเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพ้ืนฐาน 2 
ประการคือ (1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ และ (2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการ
เรียนรู้ที่แตกต่างกัน โดยผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ (receive) ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้าง
ความรู้ (co-creators) (ประภัสรา โคตะขุน, 2554; วรวรรณ เพชรอุไร 2555)   
 บทบาทของครูผู้สอน กับ Active Learning (ประภัสรา โคตะขุน, 2554; วรวรรณ เพชรอุไร 2555) 
ซ่ึงบทบาทของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของ Active Learning ดังนี้ (1) จัดให้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอน กิจกรรมต้องสะท้อนความ ต้องการในการพัฒนาผู้เรียนและเน้นการนาไป
ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียน (2) สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม และการเจรจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพ่ือนในชั้นเรียน (3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัต ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ (4) จัดสภาพการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน (5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทาย และให้
โอกาสผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่หลากหลาย (6) วางแผนเกี่ยวกับเวลาในจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจน ทั้ง
ในส่วนของเนื้อหาและกิจกรรม (7) ครูผู้สอนต้องใจกว้าง ยอมรับในความสามารถในการแสดงออก และ
ความคิดของที่ผู้เรียน 
 ลักษณะของ Active Learning (ประภัสรา โคตะขุน, 2554; วรวรรณ เพชรอุไร 2555) ได้อธิบายถึง
ลักษณะส าคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ดังนี้ (1) เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนา
ศักยภาพทางสมอง ได้แก่ การคิด การแก้ปัญหาและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ (2) เป็นการเรียนการสอนที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด (3) ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้
ด้วยตนเอง (4) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้างปฏิสัมพันธ์
ร่วมกัน และร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขัน (5) ผู้เรียนได้เรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกัน การมีวินัยในการ
ท างาน และการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ (6) เป็นการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่าน พูด ฟัง คิดอย่างลุ่มลึก 
ผู้เรียนจะจัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (7) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (8) เป็น
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และหลักการสู่การสร้างความคิดรวบยอด 
(9) ผู้สอนจะเป็นผู้อานวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง (10) ความรู้
เกิดจากประสบการณ์ การสร้างองค์ความรู้ และการสรุปทบทวนของผู้เรียน 

ทั้งนี้ในการเรียนการสอนของระบบการศึกษาไทยภายใต้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับให้เป็นมาตรฐานการอุดมศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาไทย (Thai Qualification Framework - TQF) 5 ด้าน ประกอบด้วย 
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 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethical and moral development) 
 2. ด้านความรู้ (Knowledge) 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive skill)       
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
 Responsibility) 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Analytical and 
Communication skills) 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 5 ด้านในรายวิชาชีววิทยา คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร 
โดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ Active leaning  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะนวัตกรรมการจัด
การเกษตร ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักชีววิทยา จ านวน 52 คน ตัวแปรต้นที่ศึกษา ได้แก่ การเรียนการ
สอนแบบ Active learning ในรายวิชาหลักชีววิทยา และตัวแปรตาม คือ ผลจากการประเมินตนเองของ
นักศึกษาเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียนรู้ตามคุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาไทย (Thai Qualification Framework - TQF) 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 เทคนิควิธีการเรียนการสอนแบบ Active learning ในรายวิชา IAM1003 หลักชีววิทยา ประกอบด้วย
กระบวนการตามรูปที่ 1 ดังนี้ (กรวิทย์ ไชยสุ, 2558: G1-G7) 

 
รูปที่ 1: กระบวนการเรียนการสอนแบบ Active learning ในรายวิชาหลักชีววิทยา 
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 ซึ่งในการเรียนการสอนของสัปดาห์สุดท้าย จะจัดกิจกรรม Bio model เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักชีววิทยา จ านวน 52 คน ได้น าเสนอผลการ
ส ารวจสิ่งมีชีวิตรอบๆบริเวณสถาบันการศึกษา ซึ่งแบ่งแยกเป็น 6 โซนตามกลุ่มพ้ืนที่ที่ได้รับผิดชอบ พร้อมกับ
การแข่งขันการน าเสนองานแบบ oral presentation การน าเสนอแบบ poster presentation และการ
น าเสนอแบบ bio model presentation ภายใต้การการดูแลของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาชีววิทยา  
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยลักษณะค าถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแต่ละค าถามมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และ น้อยที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2538: 99) ซึ่งมีเกณฑ์แต่ละระดับดังนี้ 
 
  5  มีความพึงพอใจ ระดับมากท่ีสุด 
  4  มีความพึงพอใจ ระดับมาก 
  3  มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 
  2  มีความพึงพอใจ ระดับน้อย 
  1  มีความพึงพอใจ ระดับน้อยที่สุด 
 
 การแปรผลค่าเฉลี่ยระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรม 
  คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง  มีผลการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด  
 คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง  มีผลการเรียนรู้ในระดับมาก 
 คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง  มีผลการเรียนรู้ในระดับปานกลาง 
 คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง  มีผลการเรียนรู้ในระดับน้อย 
 คะแนน 1.49 – 1.00 หมายถึง  มีผลการเรียนรู้ในระดับน้อยที่สุด  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลจากการประเมินตนเองของนักศึกษาเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการเรียนรู้ 
ลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาไทย ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) 
ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 5) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาคณะนวัตกรรมการจัด
การเกษตร ไดด้ังตารางที ่1 
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ตารางที่ 1: ค่าเฉลี่ยผลการประเมินตนเองภายหลังการเรียนของนักศึกษาเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รายวิชาชีววิทยาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร 

 
 
 

คุณลักษณะ 5 ด้าน ระดับการประเมินตนเอง 
ข้อที่ หัวข้อ X SD ระดับ 

1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.76 0.49 มากที่สุด 
2 ด้านความรู้ 4.44 0.68 มาก 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 4.47 0.70 มาก 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.54 0.56 มากที่สุด 
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.31 0.74 มาก 

เฉลี่ยรวม 4.50 0.63 มากที่สุด 
 
 
 

 โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยของผลจากการประเมินตนเองของนักศึกษาเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังจากการเรียนรู้ โดยวิธี Active learning รายวิชาชีววิทยาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะนวัตกรรม
การจัดการเกษตร อยู่ในระดับมากที่สุด (4.50) โดยด้านคุณธรรม จริยธรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.76) รองลงมา
เป็นด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (4.54) ด้านทักษะทางปัญญา (4.47) ด้าน
ความรู้ (4.44) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (4.31) 
ตามล าดับ โดยรายละเอียดของแต่ละด้านสรุปได้ดังนี้ 
 ล าดับที่ 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม (4.76) เป็นคุณลักษณะของนักศึกษาที่ประเมินตนเองอยู่ในระดับ
มากที่สุดเป็นอันดับแรก ซึ่งประกอบไปด้วยความมีวินัย ตรงเวลา (4.80) มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง สังคม
และการประกอบอาชีพ (4.80) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม (4.77) ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ (4.74) และมีความซื่อสัตย์สุจริต (4.69) ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทั้งหมด 
 ล าดับที่ 2 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (4.54) ซึ่งนักศึกษาประเมิน
ตนเองอยู่ในระดับมากที่สุดเป็นอันดับที่สอง ประกอบไปด้วยความสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมองค์กร (4.63) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไป (4.60) มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย (4.57) ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งหมด และ สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็น
อย่างดีและมีภาวะผู้น า (4.37) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 ล าดับที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา (4.47) ซึ่งนักศึกษาประเมินตนเองอยู่ในระดับมาก ประกอบไปด้วย 
มีความกระตือรือร้นในการใฝ่หาความรู้ (4.54) อยู่ในระดับมากที่สุด ตามด้วยนักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์
และเชื่อมโยงความรู้อย่างเป็นองค์รวม (4.46) และ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดกรอบความรู้เดิม 
สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาและประสบการณ์เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม กิจกรรมหรือแนวทางใน
ศาสตร์เฉพาะนั้นๆ (4.40) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
 ล าดับที่ 4 ด้านความรู้ (4.44) ซึ่งนักศึกษาประเมินตนเองอยู่ในระดับมาก ประกอบไปด้วยการมี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะนั้นๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาใน
การปฏิบัติงานจริงได ้(4.51) อยู่ในระดับมากที่สุด ตามด้วยการมีความรู้อย่างกว้างขวางและสามารถน าความรู้
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นั้นไปใช้ในชีวิตประจ าวัน (4.43) และเข้าใจและวิเคราะห์หลักการของศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องและน ามาใช้ เป็น
พ้ืนฐานของศาสตร์เฉพาะนั้นๆ (4.37) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ  
 และล าดับสุดท้าย ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(4.31) ซึ่งนักศึกษาประเมินตนเองอยู่ในระดับมาก ประกอบไปด้วยความสามารถสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูลตลอดจนการน าเสนอ (4.54) อยู่ในระดับมากที่สุด ตามด้วยการมี
ทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4.43) ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และ
น าเสนอ (4.20) และ การมีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการติดต่อสื่อสารอย่างน้อยหนึ่งภาษา ทั้งหมด
อยู่ในระดับมาก  
 จากรูปที่ 2 แสดงถึงค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบผลการเรียนในรายวิชาชีววิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร โดยวิธีการสอนแบบเดิม (64.36) และแบบ Active learning 
(72.73) แสดงให้ถึงผลลัพธ์ที่พัฒนาขึ้นของผลการเรียนโดยเทคนิควิธีการเรียนการสอนแบบ Active learning 
คิดเป็นร้อยละ 13 ของการเรียนรู้แบบเดิม ดังนั้นเทคนิควิธีการเรียนการสอนแบบ Active learning เหมาะสม
และสามารถน าไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไปได้  
 

 
 

รูปที ่2: ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบผลการเรียนในรายวิชาชีววิทยาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะนวัตกรรมการ
จัดการเกษตร โดยวิธีการสอนแบบเดิม และแบบ Active learning 
 

 จากผลการวิจัยสอดคล้องกับ น้ าฝน พิทักษาไพศาล (2548) ซึ่งผู้วิจัยพบว่า รูปแบบการสอนที่ส่งเสริม
การส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ มีลักษณะที่สอดคล้องกัน คือ มีกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการ
ในการเรียนรู้ การที่ผู้เรียนได้เป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรม และการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอนที่ดึงดูดความ
สนใจของผู้เรียน นอกจากนี้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการปรับ
พฤติกรรมการเรียนรู้ด้วย (จิรภา อรรถพร และ ประกอบ กรณีกิจ, 2557) อีกทั้งยังได้ผลที่เป็นแนวทางเดี่ยว
กันกับ ฟาตีฮะห์ อุตส่าห์ราชการ (2558) จากการวิเคราะห์คะแนนจากแบบทดสอบพบว่านักเรียนที่ได้รับการ
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สอนโดยรูปแบบการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่0.05      
 
สรุป 
 จากการศึกษาผลการประเมินตนเองภายหลังเรียนรายวิชานี้ ของนักศึกษาเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังจากการเรียนรู้ โดยวิธี Active learning รายวิชาชีววิทยาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะ
นวัตกรรมการจัดการเกษตร ตามคุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาไทย 
(Thai Qualification Framework - TQF) 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (4.50) โดยด้านคุณธรรม จริยธรรมมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.76) รองลงมาเป็นด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (4.54) ด้าน
ทักษะด้านทักษะทางปัญญา (4.47) ด้านความรู้ (4.44) และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (4.31) ตามล าดับ และเทคนิควิธีการเรียนการสอนแบบ Active learning ยังส่ง
ผลลัพธ์ที่พัฒนาขึ้นของผลการเรียนโดยเทคนิควิธีการเรียนการสอนแบบ Active learning คิดเป็นร้อยละ 13 
ของการเรียนรู้แบบเดิม ดังนั้นเทคนิควิธีการเรียนการสอนแบบ Active learning เหมาะสม อีกทั้งสามารถ
ขยายผลไปยังรายวิชาอ่ืนๆ และสามารถน าไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไปได้ 
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บทคัดย่อ  
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษารูปแบบภาวะผู้น าของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ของ
สถาบันการศึกษาเอกชน ABC ในรายวิชาภาวะผู้น าในสังคมยุคใหม่ (SOC 1104)                        
 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ของสถาบันการศึกษาเอกชน 
ABC ที่ศึกษาในรายวิชาภาวะผู้น าในสังคมยุคใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1.2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 27 
ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ได้น าเสนอในรูปแบบ ความถี่ 
ร้อยละ  
  ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 70.4  มีอายุ
อยู่ในช่วง 18-20 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 74.1 มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง 2.01-3.00  จ านวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 74.1 มีต าแหน่งงานการฝึกปฎิบัติงานเป็นพนักงาน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 88.9 มี
ประสบการณ์ในการท างาน 1 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 70.4 และการวัดรูปแบบภาวะผู้น าของผู้ตอบ
แบบสอบถาม คือ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ของสถาบันการศึกษาเอกชน ABC ในกรณีจ าลองสถานการณ์ 
ปฎิบัติงานในต าแหน่งผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ ส่วนใหญ่เลือกรูปแบบภาวะผู้น าแบบ S2 คือ แบบขายความคิด 
จ านวน 9 ข้อ ใน 12 สถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 75.0 รองลงมาคือการเลือกรูปแบบภาวะผู้น าแบบ S3 คือ
แบบการมีส่วนร่วม จ านวน 2 ข้อ ใน 12 สถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 16.67 การเลือกรูปแบบภาวะผู้น าแบบ 
S1 คือแบบการสั่ง จ านวน 1 ข้อ ใน 12 สถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 8.33 และรูปแบบภาวะผู้น าที่นักศึกษา
ส่วนใหญ่ไม่เลือก คือ S4 รูปแบบภาวะผู้น าแบบมอบหมาย  

ค าส าคัญ: รูปแบบภาวะผู้น า วิชาภาวะผู้น าในสังคมยุคใหม่ 
 
ABSTRACT  
  This study aims to study the leadership styles of first-year undergraduate students, 
ABC private educational institution in Leadership of Modern Society (SOC 1104). 
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 The samples of this study are 27 first-year undergraduate students, ABC private 
educational institution in Leadership of Modern Society, Semester 1.2, 2015 by using a 
questionnaire to collect data. The data presented in the area of style, frequency, and 
percentage. 
 The results showed that most samples are 19 females representing 70.4 percent, 20 
samples aged between 18 and 20, representing 74.1 percent, 20 samples have accumulated 
GPAs between 2.01 -3.00, representing 74.1 percent, 24 samples have experienced job 
training, representing 88.9 and 19 samples have one-year work experience, representing 70.4 
percent and measuring leadership styles of the respondents which are first-year 
undergraduate students in ABC private educational institution by using role-play scenarios, 
representing a convenience store manager. The most chosen leadership style is situational 
leadership: selling (S2), 9 of 12 scenarios or 75.0 percent. The second is the situational 
leadership: participating (S3), 2 of 12 scenarios or 16.67 percent. For the situational 
leadership: telling (S1), there is 1 of 12 scenarios or 8.33 percent and the style that most 
students did not choose is the situational leadership: delegating (S4).            
  Keywords: Leadership styles, The course of Leadership of Modern Society   
 
บทน า  
  ในปัจจุบันหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ ของสถาบันการศึกษาเอกชน ABC ได้ให้ความส าคัญกับ
หลักสูตรการเรียนการสอนโดยสอดแทรกรายวิชาที่ใช้ในการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้สามารถเป็นผู้บริหารที่ดี
ในอนาคตได้ผ่านรายวิชาภาวะผู้น าในสังคมยุคใหม่ (SOC 1104) เพราะเล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนา
เยาวชนของประเทศชาติและพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตท่ามกลางสังคมยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
จึงจ าเป็นที่ต้องอาศัยบุคคลซึ่งมีภาวะผู้น าในการขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจ สังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งการพัฒนา
ศักยภาพผู้น าในตนเองนั้น สามารถพัฒนาได้ตั้งแต่ประถมวัย แต่สามารถพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเต็ม
ศักยภาพได้ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีวุฒิภาวะที่เพียงพอในการตัดสินใจกระท ากิจกรรมใด ๆ อันแสดงถึงการ
มีภาวะผู้น าอย่างชัดเจน (กฤษณ์ รุยาพร, 2558)  
  โดยนักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 จะได้เรียนรู้ในรายวิชาภาวะผู้น าในสังคมยุคใหม่ เพ่ือให้
นักศึกษาได้ทราบความหมาย พัฒนาการของภาวะผู้น าและสังคมยุคใหม่ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น า ผู้น ากับ
การใช้อ านาจ คุณลักษณะและทักษะส าคัญของผู้น าในสังคมยุคใหม่ ผู้น าในสภาวะวิกฤต ผู้น ากับจิตสาธารณะ 
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้น า กรณีศึกษาของผู้น าที่ประสบความส าเร็จและผู้น าที่ล้มเหลว รวมไปถึงสามารถ
ทราบถึงรูปแบบภาวะผู้น าของตนเอง จุดเด่น จุดด้อยของการมีภาวะผู้น าในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะท าให้นักศึกษา
ได้ปรับใช้รูปแบบภาวะผู้น าของตนเองให้เกิดประโยชน์ในการเข้าร่วมสังคมภายในห้องเรียน สังคมภายนอก 
และสังคมในการฝึกปฎิบัติงาน และในอนาคตสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้น าในการบริหารองค์กรได้ 
เมื่อนักศึกษาได้จบหลักสูตรการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต   
      ดังนั้น การจะพัฒนาภาวะความเป็นผู้น าได้นั้น นักศึกษาจะต้องทราบรูปแบบความเป็นผู้น าในรูปแบบ
ต่าง ๆ และทราบถึงลักษณะรูปแบบภาวะผู้น าของตนเองร่วมด้วย เพ่ือให้สามารถน าไปพัฒนาศักยภาพตนเอง
ได้อย่างถูกวิธี และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเข้าร่วมสังคมการเรียน และในการฝึกปฎิบัติงาน ภายใต้การ
เรียนรู้ และพัฒนาภาวะผู้น าผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาภาวะผู้น าในสังคมยุคใหม่ (SOC 1104) 
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ทบทวนวรรณกรรม  
    

    
S3 : Participating S2 :Selling 

มนุษยสัมพันธ์สูง 
และงานต่ า 
แบบที่ 3 

งานสูงและ 
มนุษยสัมพันธ์สูง 

แบบที่ 2 
S4 : Delegatting S1 : Telling 

มนุษยสัมพันธ์ต่ า 
และงานต่ า 
แบบที่ 4 

งานสูงและ 
มนุษยสัมพันธ์ต่ า 

แบบที่ 1 
 
                                   

             
รูปที่ 1: แสดงแบบพ้ืนฐานของภาวะผู้น า    
 
          จากรูปที่ 1 แสดงถึงรูปแบบของภาวะผู้น าซึ่งพัฒนาโดยเฮอร์เซร์และบลันชาร์ด ที่ศูนย์วิจัยภาวะผู้น า 
(Center for Leadership Studies) นั้น ยัคล์ (Yukl, 1981: 140 อ้างถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2531: 44) 
กล่าวว่าผลงานได้ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งนี้ ชื่อว่า “ทฤษฎีว่าด้วยวงจรชีวิตของผู้น า” (A Life Cycle Theory of 
Leadership) ในวารสาร Trainning and Development Journal, May, 1969 และต่อมาได้ปรับปรุงใหม่
เป็น ทฤษฎีภาวะผู้น าตามสถานการณ์ ซึ่งชาญชัย อาจินสมาจาร , 2555: 196 กล่าวว่าผู้น าจะแสดงพฤติ
กรรมการบริหารโดยการผสมผสานพฤติกรรมด้านงาน (Task Behavior) และพฤติกรรมด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
(Relationship Behavior) ในสัดส่วนที่แตกต่างกันไป ก่อให้เกิดพ้ืนฐานของผู้น า 4 แบบ คือ        
         แบบที่ 1 ผู้น าแบบการบอก (Telling) หรือแบบ S1 ผู้น าแบบนี้ใช้พฤติกรรมการบริหารองค์กรแบบ
ทางเดียว คือ จากผู้น าสู่ผู้ตาม (One Way Communication) ผู้น าจะบอกผู้ตามว่า ต้องการอะไร เมื่อไหร่ 
และอย่างไร ผู้น าใช้มาตรการควบคุม ติดตามและนิเทศการปฎิบัติงานอย่างใกล้ชิด ผู้น าแบบนี้จะมีพฤติกรรม
มุ่งงานสูงและความสัมพันธ์ต่ า (High Task and Low Relationship) 
       แบบที่ 2 ผู้น าแบบการขายความคิด (Selling) หรือ S2 ผู้น าแบบนี้ใช้พฤติกรรมมุ่งเน้นการก ากับสั่ง
การ ในขณะเดียวกันก็ให้ผู้ตามได้มีโอกาสซักถามหรือเสนอความคิดเห็น แต่ผู้น าเป็นผู้ตัดสินใจเอง การสื่อสาร
มีลักษณะแบบสองทาง (Two Way Communication) ผู้น าเป็นที่ปรึกษา หรือ แนะน า ท าหน้าที่เสมือนพ่ี
เลี้ยง (Coach) ให้แก่ผู้ตามโดยใกล้ชิดตลอดเวลา ผู้น าแบบนี้มีพฤติกรรมมุ่งงานสูงและเน้นความสัมพันธ์สูง
ด้วย (High Task and High Relationship)  
      แบบที่ 3 ผู้น าแบบการมีส่วนร่วม (Participating) หรือแบบ S3 ผู้น าเป็นผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือ 
อ านวยความสะดวกตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนด้านต่าง ๆ ในการปฎิบัติงานของผู้ตาม ผู้ตามมีส่วนในการ
ตัดสินใจ ผู้น าจะไม่เข้าไปควบคุม ก ากับ หรือสั่งการโดยผู้น าเอง ผู้น าแบบนี้มีลักษณะพฤติกรรมมุ่ง
ความสัมพันธ์สูงและพฤติกรรมด้านงานต่ า (Low Task and High Relationship) 

พฤติกรรมด้าน 
มนุษยสัมพันธ์ 

(สูง) 

(ต่ า) 
(สูง) (ต่ า) พฤติกรรมด้านงาน 
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 แบบที่ 4 ผู้น าแบบการมอบหมาย (Delegating) หรือแบบ S4 ผู้น าจะให้ความเชื่อถือไว้วางใจใน
ความรู้ความสามารถ ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้ตาม ผู้น าจะมีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบทั้ง
การตัดสินใจในงานนั้นแก่ผู้ตาม เปิดโอกาสให้ผู้ตามมีความเป็นของตนเอง และมีอิสระในการก าหนดขั้นตอน 
วิธีการท างาน ตลอดจนการควบคุมตนเองในการปฎิบัติหน้าที่ ผู้น าคอยให้ความช่วยเหลือ เมื่อผู้ตามขอมา
เท่านั้น ผู้น าแบบนี้จะมีพฤติกรรมด้านงานและความสัมพันธ์ต่ า (Low Task and Low Relationship) 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
          เพ่ือศึกษารูปแบบภาวะผู้น าของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ของสถาบันการศึกษาเอกชน ABC ใน
รายวิชาภาวะผู้น าในสังคมยุคใหม่ (SOC 1104)                      
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
  1. ประชากรและวิธีสุ่มตัวอย่าง ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 
ของสถาบันการศึกษาเอกชน ABC ที่ศึกษาในรายวิชาภาวะผู้น าในสังคมยุคใหม่ (SOC 1104) ในภาคการศึกษา
ที่ 1.2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 27 คน 
  2. เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ใช้การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) โดยศึกษาตามแนวทฤษฎีของเฮอร์เซร์และ  บลันชาร์ด โดยแบ่งการเก็บข้อมูลใน
แบบสอบถามเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ เกรดเฉลี่ย ต าแหน่ง
งาน และประสบการณ์ในการท างาน ข้อค าถามเป็นลักษณะการเลือกตอบ (Check – list) ซึ่งตอบได้เพียง
ค าตอบเดียว ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดรูปแบบภาวะผู้น าของนักศึกษาในกรณีจ าลองสถานการณ์ 
ปฎิบัติงานในต าแหน่งผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ ประกอบด้วยค าถาม 12 ข้อ แต่ละข้อมี 1 สถานการณ์ ในแต่ละ
สถานการณ์มีทางเลือกปฎิบัติ 4 ทาง ให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงทางเลือกเดียว (Check – list) ที่พิจารณาตรง
กับพฤติกรรมความเป็นน าของนักศึกษา และส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะปลายเปิด  (Open ended Question) 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ 

3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามน ามาตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้อง
และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จ านวน 27 ชุด ซึ่งข้อมูลที่ลงรหัสแล้วจะมีการน าไปประมวลผลข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ คือ SPSS หรือ Statistical Package for Social Science 
ดังนี้        
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะการเลือกตอบเป็นแบบ
เลือกตอบ (Multiple Choices) ประกอบด้วย เพศ อายุ เกรดเฉลี่ยสะสม ต าแหน่งการฝึกปฎิบัติงาน 
ประสบการณ์ในการฝึกปฎิบัติงาน ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และอัตราส่วน
ร้อยละ (Percentage)                
  ส่วนที่  2 เป็นแบบสอบถามวัดรูปแบบภาวะผู้น าของนักศึกษาในกรณีจ าลองสถานการณ์ 
ปฎิบัติงานในต าแหน่งผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ โดยนักศึกษาที่ศึกษาในรายวิชาภาวะผู้น าในสังคมยุคใหม่เป็น
ผู้ตอบ ประกอบด้วยค าถาม 12 ข้อ แต่ละข้อมี 1 สถานการณ์ ในแต่ละสถานการณ์มีทางเลือกปฎิบัติ 4 ทาง 
ให้ผู้ตอบเลือกตอบเพียงทางเลือกเดียวที่พิจารณาตรงกับพฤติกรรมความเป็นผู้น า ซึ่งมีเกณฑ์การตรวจและให้
คะแนน เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบภาวะผู้น าของนักศึกษา ดังนี้  
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ในแต่ละสถานการ์จากแบบสอบถามทางเลือกของนักศึกษาในกรณีจ าลองสถานการณ์ปฎิบัติงาน
ในต าแหน่งผู้จัดการสาขาซึ่งมี 4 ตัวเลือก ตัวเลือกจะบ่งบอกถึงรูปแบบภาวะผู้น าของนักศึกษาแต่ละแบบ คือ
  S1 หมายถึง แบบการสั่ง  
  S2 หมายถึง แบบการขายความคิด  
  S3 หมายถึง แบบการมีส่วนร่วม  
  S4 หมายถึง แบบการมอบหมาย  
 โดยน าผลการตอบแบบสอบถามมาเปรียบเทียบกับตารางการวิเคราะห์รูปแบบสภาวะผู้น า และนับ
ความถี่ในแต่ละแถว ผลรวมของแต่ละแถว หมายถึง ความถี่ของแบบภาวะผู้น าแต่ละแบบ มาใช้ในการ
วิเคราะห์รูปแบบภาวะผู้น า ดังนี้  
  ผลรวมแถวที่ 1 (S1) หมายถึง แบบการสั่ง   
  ผลรวมแถวที่ 2 (S2) หมายถึง แบบการขายความคิด  
  ผลรวมแถวที่ 3 (S3) หมายถึง แบบการมีส่วนร่วม  
  ผลรวมแถวที่ 4 (S4) หมายถึง แบบการมอบหมาย  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
  ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในกลุ่มที่ท าการศึกษาของสถาบันการศึกษาเอกชน 
ABC ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 70.4  มีอายุอยู่ในช่วง 18-20 ปี จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 74.1 มีเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ในช่วง 2.01-3.00  จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 74.1 มีต าแหน่ง
งานการฝึกปฎิบัติงานเป็นพนักงาน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 88.9 มีประสบการณ์ในการท างาน 1 ปี 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 70.4 และในกรณีจ าลองสถานการณ์ปฎิบัติงานในต าแหน่งผู้จัดการร้านสะดวก
ซ้ือ นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกรูปแบบภาวะผู้น าแบบ S2 คือ แบบขายความคิด จ านวน 9 ข้อ ใน 12 สถานการณ์ 
คิดเป็นร้อยละ 75.0 รองลงมาคือการเลือกรูปแบบภาวะผู้น าแบบ S3 คือแบบการมีส่วนร่วม จ านวน 2 ข้อ ใน 
12 สถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 16.67 การเลือกรูปแบบภาวะผู้น าแบบ S1 คือแบบการสั่ง จ านวน 1 ข้อใน12 
สถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 8.33 และรูปแบบภาวะผู้น าที่นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เลือก คือ รูปแบบภาวะผู้น า
แบบ S4 คือแบบการมอบหมาย จ านวน 0 ข้อ ใน 12 สถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 0.00    
  นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในกลุ่มท่ีท าการศึกษาของสถาบันการศึกษาเอกชน ABC ในกรณีจ าลอง
สถานการณ์ ปฎิบัติงานในต าแหน่งผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ เลือกตัดสินใจในรูปแบบภาวะผู้น าแบบ S2 คือ 
แบบขายความคิดเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผู้จัดการมักวางเป้าหมายหรือนโยบายให้พนักงานด าเนินการภายใต้การ
ก ากับดูแลของผู้จัดการ กล่าวคือ ผู้จัดการจะเป็นที่ปรึกษา หรือผู้แนะน า ท าหน้าที่เสมือนพ่ีเลี้ยง (Coach) 
ให้แก่พนักงานอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา แต่ในขณะเดียวกันก็ให้พนักงานได้มีโอกาสซักถามหรือเสนอความ
คิดเห็น โดยที่ผู้จัดการจะเป็นผู้ตัดสินใจเอง ซึ่งเป็นการใช้การสื่อสารแบบสองทาง (Two Way 
Communication) โดยผู้จัดการที่มีพฤติกรรมเช่นนี้จะเป็นผู้น าที่มีพฤติกรรมมุ่งงานสูงและเน้นความสัมพันธ์
สูงด้วย ( High Task and High Relationship) 
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ตารางที่ 1: แสดงความถี่และร้อยละของการวัดรูปแบบภาวะผู้น าของผู้ตอบแบบสอบถามในกรณีจ าลอง   

สถานการณป์ฎิบัติงานในต าแหน่งผู้จัดการร้านสะดวกซ้ือ (N = 27) 
 

         รูปแบบภาวะผู้น า                       
  สถานการณ์         

                          รูปแบบภาวะผู้น า        
S1 S2 S3 S4 

สถ
าน

กา
รณ

์ 
สถ

าน
กา

รณ
์ 

สถานการณ์ที่ 1 
9 

33.3% 
16 

  59.3% 
2 

7.4% 
0 

0.0% 

สถานการณ์ที่ 2 
1 

3.7% 
19 

 70.4% 
6 

22.2% 
1 

3.7% 

สถานการณ์ที่ 3 
14 

51.9% 
9 

33.3% 
3 

  11.1% 
1 

3.7% 

สถานการณ์ที่ 4 
4 

14.8% 
19 

70.4% 
1 

3.7% 
3 

11.1% 

สถานการณ์ที่ 5 
10 

37.0% 
11 

40.7% 
5 

18.5% 
1 

3.7% 

สถานการณ์ที่ 6 
6 

22.2% 
8 

29.6% 
10 

37.0% 
3 

11.1% 

สถานการณ์ที่ 7 
4 

14.8% 
18 

66.7% 
4 

14.8% 
2 

7.4% 

สถานการณ์ที่ 8 
5 

18.5% 
15 

55.6% 
0 

0.00% 
7 

25.9% 

สถานการณ์ที่ 9 
9 

33.3% 
12 

44.4% 
4 

14.8% 
2 

7.4% 

สถานการณ์ที่ 10 
4 

14.8% 
13 

48.2% 
4 

14.8% 
6 

22.2% 

สถานการณ์ที่ 11 
5 

18.5% 
13 

48.1% 
9 

33.3% 
0 

00.0% 

สถานการณ์ที่ 12 
7 

25.9% 
3 

11.1% 
16 

59.3% 
1 

3.7% 
 
         จากตารางที่ 1 แสดงความถี่และร้อยละของการวัดรูปแบบภาวะผู้น าของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 
ในกรณีจ าลองสถานการณ์ ปฎิบัติงานในต าแหน่งผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ จ านวน 27 คน สามารถจ าแนก
รูปแบบภาวะผู้น าตามการตัดสินใจเลือกตอบในสถานการณ์จ าลอง ทั้ง 12 สถานการณ์ได้ ดังนี้ 
  สถานการณ์ท่ี 1 พนักงานไม่ปฎิบัติงานตามท่ีผู้จัดการขอร้อง แม้จะมีการพูดคุยอย่างเป็นมิตร ซึ่งมีผล
ท าให้การปฎิบัติงานของพนักงานได้ผลลดลงอย่างรวดเร็ว โดยนักศึกษาส่วนใหญ่เลือกพูดคุยปรึกษาหารือกับ
กลุ่มพนักงาน และตั้งเป้าหมายท างานร่วมกัน จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 ซึ่งเป็นลักษณะของรูปแบบ
ภาวะผู้น าแบบ S2 คือ แบบการขายความคิด 
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  สถานการณ์ท่ี 2 ผลการปฎิบัติงานของพนักงานที่ปรากฏมีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆ ผู้จัดการต้องการให้
พนักงานมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบและรักษามาตรฐานของการปฎิบัติงานให้อยู่ในระดับที่คาดหวังไว้ 
โดยนักศึกษาส่วนใหญ่เลือกมีปฎิสัมพันธ์อย่างเป็นกันเองกับกลุ่มพนักงาน แต่ยังคงควบคุมการปฎิบัติงานของ
พนักงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 70.4 ซึ่งเป็นลักษณะของรูปแบบ
ภาวะผู้น าแบบ S2 คือ แบบการขายความคิด 
  สถานการณ์ท่ี 3 โดยปกติผู้จัดการจะมอบหมายงานให้พนักงานปฎิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งงานของตน 
การปฎิบัติงานและความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการและพนักงานเป็นไปด้วยดี แต่เมื่อพนักงานมีปัญหาในหน้าที่
งานของตนเองเกิดขึ้น พนักงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่เลือกรีบด าเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งทันทีเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานของพนักงานเสียใหม่  
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 51.9 ซึ่งเป็นลักษณะของรูปแบบภาวะผู้น าแบบ S1 คือ แบบการสั่ง 
 สถานการณ์ท่ี 4 ร้านสาขาได้รับนโยบายจากผู้บริหารให้มีการเปลี่ยนแปลงภายในร้านสาขาเกิดขึ้น 
เพ่ือให้งานมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น โดยพนักงานก็เป็นบุคคลที่มีความสามารถและประสบการณ์ รวมไปถึงการ
มองเห็นถึงความจ าเป็นและยอมรับให้มีการเปลี่ยนแปลง โดยนักศึกษาส่วนใหญ่เลือกยอมรับฟังข้อเสนอแนะ
และความคิดเห็นของพนักงาน แต่ผู้จัดการยังคงเป็นผู้ก าหนดทิศทางและควบคุม ขอบเขตการเปลี่ยนแปลง 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 70.4  ซึ่งเป็นลักษณะของรูปแบบภาวะผู้น าแบบ S2 คือ แบบการขายความคิด 
  สถานการณ์ท่ี 5 หากเกิดกรณีที่ผลการปฎิบัติงานของพนักงานในระยะเวลาที่ผ่านมาลดต่ าลงเรื่อยๆ 
เพราะพนักงานไม่ยินดียินร้ายกับผลการปฎิบัติงานของตนเองและได้รับการตักเตือนอยู่เสมอ เพ่ือให้งานเสร็จ
ตามก าหนดเวลา โดยนักศึกษาส่วนใหญ่เลือกยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน เมื่อ
พิจารณาเห็นว่าแนวทางตามการปฎิบัติงานของพนักงานจะท าให้งานส าเร็จ บรรลุผลตามเป้าหมายได้ จ านวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 ซึ่งเป็นลักษณะของรูปแบบภาวะผู้น าแบบ S2 คือ แบบการขายความคิด 
         สถานการณ์ที่ 6 ก่อนที่ผู้จัดการร้านคนปัจจุบันมาด ารงต าแหน่ง ร้านสาขานี้เป็นร้านสาขาที่มี
ประสิทธิภาพ เพราะผู้จัดการคนก่อนใช้วิธีการควบคุมก ากับการปฎิบัติงานอย่างเข้มงวด โดยผู้จัดการคน
ปัจจุบันต้องการให้คงสภาพองค์กรที่มีประสิทธิภาพไว้ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่เลือกกระท าให้พนักงานมี
ความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญและมีส่วนร่วมในการรักษาประสิทธิภาพของร้านเป็นส าคัญ จ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.0 ซึ่งเป็นลักษณะของรูปแบบภาวะผู้น าแบบ S3 คือ แบบการมีส่วนร่วม 
         สถานการณ์ที่ 7 ผู้จัดการร้านต้องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบงานเสียใหม่ เพ่ือให้เหมาะสม
กับพนักงานในร้านยิ่งขึ้น แต่กลุ่มพนักงานมีความคิดเห็นว่าควรเปลี่ยนแปลงเฉพาะในส่วนที่มีความจ าเป็น
เพราะปัจจุบันระบบงานที่เป็นอยู่ พนักงานสามารถปฎิบัติงานได้อย่างดีและมีความคล่องตัวอยู่แล้ว  โดย
นั ก ศึ ก ษ า ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ลื อ ก ด า เ นิ น ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ 
ข้อเสนอแนะของพนักงาน แต่ผู้จัดการจะคอยควบคุม ดูแล และก ากับการปฎิบัติงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 ซึ่งเป็นลักษณะของรูปแบบภาวะผู้น าแบบ S2 คือ แบบการขายความคิด 
  สถานการณ์ท่ี 8 ในขณะที่ผลการปฎิบัติงานและความสัมพันธ์ระหว่างผู้จัดการและพนักงานเป็นไป
ด้วยดี ในระดับท่ีน่าพอใจ แต่ผู้จัดการเกิดความไม่แน่ใจในผลการปฎิบัติงานของพนักงาน เนื่องจากตนเองไม่ได้
เป็นผู้ก าหนดแนวทางให้พนักงานได้ปฎิบัติ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่เลือกร่วมประชุมปรึกษาหารือกับพนักงาน 
แล้วด าเนินการในสิ่งที่เห็นว่าจ าเป็น จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 55.6 ซึ่งเป็นลักษณะของรูปแบบภาวะผู้น า
แบบ S2 คือ แบบการขายความคิด 
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  สถานการณ์ท่ี 9 ผู้จัดการคนปัจจุบันเป็นผู้จัดการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาด ารงต าแหน่งใหม่ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาและเปลี่ยนแปลงการปฎิบัติงานของพนักงาน แต่พนักงานไม่เข้าใจเป้าหมายของงานและมักมีข้อจ ากัด
ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยนักศึกษาส่วนใหญ่เลือกรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน เมื่อ
พิจารณาเห็นว่าสามารถแก้ไขปัญหาให้งานส าเร็จลุล่วงไปได้ ก็ให้พนักงานปฎิบัติด้วยตนเอง  จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.4 ซึ่งเป็นลักษณะของรูปแบบภาวะผู้น าแบบ S2 คือ แบบการขายความคิด 
  สถานการณ์ท่ี 10 โดยปกติพนักงานเป็นบุคคลที่มีความสามารถที่จะรับผิดชอบงานได้ แต่พนักงานไม่
เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามที่ผู้จัดการก าหนดขึ้นมาใหม่  หากนักศึกษาเป็นผู้จัดการ
ร้าน นักศึกษาโดยส่วนใหญ่เลือกจะยอมรับฟังข้อเสนอแนะของพนักงานแต่จะคอยดูแลการปฎิบัติงานของ
พนักงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1  ซึ่งเป็นลักษณะของรูปแบบภาวะผู้น า
แบบ S2 คือ แบบการขายความคิด 
  สถานการณ์ท่ี 11 ผู้จัดการคนก่อนไม่สนใจในเรื่องการปฎิบัติงานของพนักงาน แต่พนักงานยังสามารถ
ปฎิบัติงานเป็นไปด้วยดี งานส าเร็จบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนด และปัจจุบันได้ผู้จัดการคนใหม่มาด ารงด า
แหน่งแทนผู้จัดการคนก่อน หากนักศึกษาเป็นผู้จัดการร้านคนใหม่ นักศึกษา โดยส่วนใหญ่เลือกประชุม 
อภิปรายเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่ผ่านมาร่วมกับพนักงาน และผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณาว่า ต่อไปควร
ด าเนินการอย่างไร จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 48.1 ซึ่งเป็นลักษณะของรูปแบบภาวะผู้น าแบบ S2 คือ 
แบบการขายความคิด 
  สถานการณ์ที่ 12 ที่ผ่านมาพนักงานมีการปฎิบัติงานตามปกติ สามัคคีปรองดองกันและยึด
เป้าประสงค์ระยะยาวอยู่ตลอดเวลา ท าให้การปฎิบัติงานของพนักงานประสบความส าเร็จอย่างดี แต่ หากเกิด
เหตุการณ์และข้อมูลบางประการที่ชี้ให้เห็นถึงความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นในกลุ่มพนักงาน นักศึกษาโดยส่วนใหญ่
เลือกเข้าร่วมกับพนักงานในการประชุมอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันจะคอยให้การ
สนับสนุน ช่วยเหลือการปฎิบัติงานของพนักงานจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 ซึ่งเป็นลักษณะของ
รูปแบบภาวะผู้น าแบบ S4 คือ แบบการมีส่วนร่วม 
 
ตารางท่ี 2: สรุปรวมรูปแบบภาวะผู้น าส่วนใหญ่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกในกรณีจ าลองสถานการณ์ 

ปฎิบัติงานในต าแหน่งผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ 
 

รูปแบบภาวะผู้น า จ านวนสถานการณ์ที่นักศึกษาเลอืก ร้อยละ 

รูปแบบการสั่ง (S1) 1 8.33 

รูปแบบการขายความคิด (S2) 9 75.00 

รูปแบบการมีส่วนร่วม (S3) 2 16.67 

รูปแบบการมอบหมาย (S4) 0 0.00 
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                  รูปที/่1//ช่ือรูปภาพ,  
รูปที่ 2: แผนภูมิแสดงร้อยละของรูปแบบภาวะผู้น าส่วนใหญ่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกในกรณี  
          จ าลองสถานการณป์ฎิบัติงานในต าแหน่งผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ 

 
สรุป  
  จากรูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ของสถาบันการศึกษาเอกชน ABC ในกรณี
จ าลองสถานการณ์ ปฎิบัติงานในต าแหน่งผู้จัดการร้านสะดวกซื้อ ส่วนใหญ่เลือกรูปแบบภาวะผู้น าแบบ S2 คือ 
แบบขายความคิด จ านวน 9 ข้อ ใน 12 สถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 75.0 รองลงมาคือการเลือกรูปแบบภาวะ
ผู้น าแบบ S3 คือแบบการมีส่วนร่วม จ านวน 2 ข้อ ใน 12 สถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 16.67 การเลือกรูปแบบ
ภาวะผู้น าแบบ S1 คือแบบการสั่ง จ านวน 1 ข้อ ใน 12 สถานการณ์ คิดเป็นร้อยละ 8.33 และรูปแบบภาวะ
ผู้น าที่นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เลือก คือ S4 คือรปูแบบภาวะผู้น าการมอบหมาย จ านวน 0 ข้อ ใน 12 สถานการณ์ 
คิดเป็นร้อยละ 0.00  
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ 

ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในวิชาศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนวัดราชโกษา โดยท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนจ านวน 35 คน ซึ่งใช้แผนการจัดการเรียนรู้
โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ Paired-Sample Statistics ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่าง หลังเรียนด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาสูงกว่าก่อนเรียน ในระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มตัวอย่าง หลังเรียนด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาสูงกว่า
ก่อนเรียน ในระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา 
 
ABSTRACT 

 The purposes of this research were to study Learning achievement and creative The 
purposes of this research were to compare learning achievement and creative thinking in art 
subject before and after studying through the process of contemplative education for grade 3 
students at  Watrakosa School. The samples of this study were 35 Grade 3 students who studied 
the art subject. The instruments were learning management plan based on the process of 
contemplative education, the achievements test and the test of creativity. The statistics used in 
this study were mean, standard deviation and t-test (Paired-Sample Statistics). The research 
findings were as follows: 1) Learning achievement of the sample after learning the process of 
contemplative education was higher than before learning with statistical significance at .05 level. 
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2) The creative thinking of the sample after learning the process of contemplative education was 
higher than before learning with statistical significance at .05 level. 

Keywords: Learning achievement, The creative thinking, The process of contemplative 
education. 
 
บทน า 

 ระบบการศึกษาของประเทศไทยในบริบทการศึกษาไทย 4.0 ที่จะมุ่งจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาที่ยั่งยืน 
จากการประชุมทางวิชาการของคุรุสภาประจ าปี 2559 หัวข้อการวิจัยนวัตกรรมการเรียนรู้และการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559 ที่ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ
และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการเตรียมการศึกษาไทยเพ่ือก้าวเข้า
สู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องค านึงถึง ดังนั้นการจะเปลี่ยนแปลงต้องเป็นการก้าวทีละก้าวจึงจะ
เกิดความยั่งยืนโดยต้องการวางแผนการศึกษาอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน เริ่มจากการพัฒนาหลักสูตรให้
ครอบคลุมทุกกลุ่ม ปรับปรุงหนังสือต ารา และเปลี่ยนระบบการประเมินให้สอดคล้องกับหลักสูตร โดยเน้น
ทักษะการคิดวิเคราะห์ตามทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้ก าหนดทักษะหนึ่งให้ผู้เรียนต้องควรมี คือ ความคิด
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมและใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม น าไปสู่การพัฒนาสติปัญญาตนเอง 
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์, 2559) โดยวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันระดับนานาประเทศ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ซึ่งการจัดการเรียนรู้ให้ได้ประสิทธิผลส่งผลโดยตรงต่อบทบาทหน้าที่ของ
ผู้สอนที่จะต้องสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยลดบทบาทของการเป็นผู้บอกผู้บรรยายใน
ชั้นเรียนไปเป็นผู้ออกแบบวิธีเรียน จัดกิจกรรมและก ากับให้กิจกรรมด าเนินไปตามกระบวนการและขั้นตอน 
เป็นผู้กระตุ้นผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน คอยอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เป็นผู้วัดและ
ประเมินผล เ พ่ือให้นักเรียนได้ เกิดการเรียนรู้ จากการปฏิบัติอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 13) 

ความพยายามที่จะปฏิรูปการศึกษาของไทยตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบองค์กรบริหารจัดการแบบลอกเลียนประเทศอ่ืนมา แม้จะใช้งบประมาณการศึกษามาก แต่ก็เป็นการใช้
งบประมาณและก าลังคนอย่างด้อยประสิทธิภาพ ท าให้เกิดปัญหาทั้งด้านการให้บริการการศึกษาได้ไม่ทั่วถึง ไม่
เป็นธรรม และคุณภาพการศึกษาเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ต่ า ซึ่งการเรียนรู้ส่วนใหญ่อยู่แต่ภายในชั้นเรียน เด็กส่วน
ใหญ่จะใช้เวลาเรียนทั้งหมดอยู่ในห้องเรียนเท่านั้น เด็กเรียนมากแต่ขาดทักษะที่จะน าไปใช้ในการท างานในชีวิต
จริง ทั้งนี้เพราะครูจะสอนโดยวิธีบรรยายและให้ความรู้นักเรียนผ่านการฟัง จด และท่องจ าเป็นหลัก ไม่มี
กิจกรรมให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดวิเคราะห์และต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต
จริง ส่งผลเชิงลบต่อพฤติกรรมผู้เรียนส่วนใหญ่ คือ ไม่ชอบคิด วิเคราะห์ไม่เป็น คิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ไม่ได้ 
ไม่สามารถหาค าตอบได้ด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ า
กว่าเกณฑ์ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559: 153-154) 

การจัดการเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษา คือ การจัดการเรียนรู้การศึกษาที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา
ภายใน ประกอบด้วยจิตและการคิดผ่านการฝึกปฏิบัติจากกิจกรรมที่หลากหลาย จนเกิดกระบวนการคิด
ใคร่ครวญด้วยจิตทีมีความเมตตากรุณา ท าให้จิตใจเปิดกว้าง สามารถท าความเข้าใจกับสิ่งต่าง ๆ มีความคิด
สร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยง สิ่งที่ได้เรียนรู้กับการปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญา
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ศึกษาจึงเน้นฝึกพัฒนาจิต ฝึกสมาธิให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่นักเรียนก าลังคิด วิเคราะห์ หรือก าลังคิดสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ จนเกิดความคิดรวบยอดที่เป็นองค์ความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21  

จากการปฏิบัติการวิชาชีพครูของผู้วิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ และ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดราชโกษา ต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ซึ่งเท่ากับ 23.72 และความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน อยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การ
เรียนและความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาในวิชาศิลปะ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชโกษา 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า เพ่ือท าความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการศึกษาครั้งนี้ โดยได้แยกเนื้อหาต่างๆ  ดังนี้ 1) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2) การออกแบบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ 3) ทฤษฎีการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์ 4) 
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ 6) ความคิดสร้างสรรค์  

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 190-194) ได้ก าหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่

ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ 
ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจนการน าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง อันเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ ซึ่งคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปี่ 3 
สาระทัศนศิลป์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีดังนี้ 

1) รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง และจ าแนกทัศนธาตุของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ มีทักษะพ้ืนฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงาน วาดภาพระบายสี โดยใช้
เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพ้ืนผิว ภาพปะติด และงานปั้น งานโครงสร้างเคลื่อนไหวอย่างง่าย ๆ ถ่ายทอด
ความคิดความรู้สึกจากเรื่องราว เหตุการณ์ ชีวิตจริง สร้างงานทัศนศิลป์ตามที่ตนชื่นชอบ สามารถแสดง
เหตุผลและวิธีการในการปรับปรุงงานของตนเอง 

2) รู้และเข้าใจความส าคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจ าวัน ที่มาของงานทัศนศิลป์ใน
ท้องถิ่น ตลอดจนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการสร้างงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น 

2. การออกแบบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ 
การสอนศิลปะในปัจจุบัน มีรูปแบบและเทคนิคต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพ่ือให้นักเรียนเกิ ด

ความคิดสร้างสรรค์ในการเรียนวิชาศิลปะ (จันตรี คุปตะวาทิน, 2550:146-149) กล่าวว่า รูปแบบการสอน
ศิลปะนั้นสามารถแบ่งได้ดังนี้ 1) การเรียนแบบบูรณาการ มีลักษณะการบูรณาการด้านความรู้ เจตคติ และ
ทักษะทางศิลปะอย่างผสานกลมกลืนในทุกหน่วยการเรียนรู้ บูรณาการบางเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะให้อยู่ในหน่วยการเรียนรู้เดียวกัน ให้สอดคล้องและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันของคนในยุคปัจจุบันได้  2) 
การเรียนที่เน้นการให้ข้อมูลป้อนกลับ เป็นการเรียนการสอนในลักษณะที่เน้นการให้ข้อมูลป้อนกลับทันที
เนื่องจากการปฏิบัติงานศิลปะจะเน้นความละเอียด งดงาม ประณีต และเน้นการพัฒนาความมีเอกลักษณ์
เฉพาะตน การให้ข้อมูลที่ป้อนกลับอย่างรวดเร็ว ท าให้นักเรียนปฏิบัติงานได้ถูกต้อง และเกิดการพัฒนาผลงาน
ที่ดีขึ้น 3) การเรียนจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นการเรียนการสอนที่น าสื่อการเรียนต่างๆ  มา
ประกอบการจัดการเรียนรู้ เช่น ซีดี วีดิทัศน์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
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จากข้อความที่กล่าวมาสรุปได้ว่า รูปแบบการสอนศิลปะที่ดี ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดง
ความคิดเห็น รู้จักคิด ใช้เหตุและผล มีอิสระในการท างาน  

3. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบคอนสตรัคติวิสต์ 
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ คือ การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยอาศัยการบูรณาการ

ระหว่างความรู้เดิมที่มีอยู่กับสิ่งที่พบเห็น เน้นถึงการได้มาซึ่งความรู้ของผู้เรียนที่มาจากโครงสร้างทางสติปัญญา
เป็นทั้งความรู้และการเรียนรู้ (อรสินี ริตจันทร์, 2552: 33) นอกจากข้อความที่กล่าวมา ได้มีผู้อ่ืนที่กล่าวถึง 
ความหมายของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ดังนี้ 

ธีรวุฒิ ชุมทองโด (2555: 30) กล่าวว่า ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนได้พัฒนาหรือจัดโครงสร้างทางความคิดจากสิ่งที่ได้พบเห็นสถานการณ์ หรือปัญหาให้เชื่อมโยงกับความรู้
ความเข้าใจเดิมที่มีอยู่แล้ว มาสร้างเป็นความรู้ใหม่ด้วยตนเองโดยความร่วมมือระหว่างครูและผู้เรียนท าให้เกิด
การเรียนรู้อย่างมีความหมาย 

จากข้อความที่กล่าวมาสรุปว่าทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ คือ กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยเชื่อมโยงกับความรู้เดิมกับประสบการณ์ใหม่แล้วสร้างมาเป็นความรู้ใหม่ ส่วน
ผู้สอนมีหน้าที่จัดหากิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนแก้ปัญหา 

4. แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 
จิตตปัญญาศึกษา เป็นการเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใน และการ

เปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในตนเองอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้เกิดปัญญาท่ีเห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง และเกิดความ
รักความเมตตาที่อยู่พ้ืนฐานของความเข้าใจอย่างแท้จริง ซึ่งน าไปสู่การเกิดส านึกที่ดีงาม และตระหนักถึง
ภาระหน้าที่ของตนที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสิ่งในธรรมชาติในที่สุด (น าพงศ์ สุขสบาย, 2556: 64) นอกจาก
ข้อความที่กล่าวมา ได้มีผู้อื่นที่กล่าวถึงจิตตปัญญาศึกษา ดังนี้ 

ณัฐชยา วิริยะสร้างตน (2556: 26) กล่าวว่า จิตตปัญญาศึกษา หมายถึง การเรียนรู้ตามวิถีแห่ง
ความตระหนัก ใคร่ครวญคิดด้วยใจจากภายในสู่ภายนอก พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  

จากข้อความที่กล่าวมาสรุปได้ว่า จิตตปัญญาศึกษา หมายถึง การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาจาก
ภายในให้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง จนน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้เข้าใจสรรพสิ่งรอบตัว 
มีจิตส านึกต่อส่วนรวม และสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้อย่างสมดุล ซึ่งการจัดการเรียนรู้
ตามกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาสามารถท าได้ดังนี้ 

ศศิลักษณ์ ขยันกิจ (2553: 42) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจิตปัญญา 
โดยออกแบบการสอนไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 สร้างความผ่อนคลาย เช่น การนั่งสงบนิ่งกับเสียงเพลง ขั้นที่ 
2 ให้เรียนรู้ผ่านการท างาน เช่น การระบายสีน้ า การร้องเพลง ขั้นที่ 3 ให้ฝึกการสังเกตอย่างใคร่ครวญ เช่น 
การสังเกตก้อนหินการสังเกตต้นข้าว การสังเกตนิ้วมือตนเอง การสังเกตเด็กอนุบาล ขั้นที่ 4 ให้มโนทัศน์
เกี่ยวกับการประเมิน เช่น การน าเสนอผลงาน ขั้นที่ 5 ให้พ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น สุนทรียสนทนา ขั้นที่ 6 
ให้สะท้อนตนเอง เช่น การเขียนบันทึกสะท้อนการเรียนรู้ 

จากข้อความท่ีกล่าวมาจึงสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา ต้องจัด
ให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือกระท า ความรู้สึกหรือการสร้างความสัมพันธ์ และการคิด ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ศึกษาแล้วน าไปพัฒนาเป็นขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการจิตตปัญญาเพ่ือใช้ในการวิจัย 
ซึ่งมีข้ันตอนตามตารางที่ 1 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1: การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาของผู้วิจัย 
  

ล าดับขั้นตอน ข้อปฏิบัตขิองผู้สอน 
ขั้นตอนที่ 1 สร้างความผ่อนคลาย  ให้นักเรียนนั่งสงบนิ่งกับเสยีงเพลงที่ผ่อนคลาย 
ขั้นตอนที่ 2 ฟังอย่างลึกซึ้ง ก าหนดลมหายใจเข้าออก เพื่อก าหนดสมาธิ ก่อนอธิบายความรู้  
ขั้นตอนที่ 3 เรียนรู้ผ่านการท างาน ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติงานในใบงาน โดยผูส้อนมีหน้าทีคอยแนะน านักเรียน 
ขั้นตอนที่ 4 พื้นที่แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียน เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน และใบงาน 
ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนการเรียนรู้ ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัด หรือน าเสนอผลงานเพื่อประเมินการเรียนรู้ 

 
จากตารางที่ 1 การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการจิตตปัญญาศึกษาทุกขั้นตอนนั้น นักเรียนสามารถ

จะเกิดความคิดสร้างสรรค์ทุกข้ันตอน โดยความคิดสร้างสรรค์จะสามารถปรากฏในเชิงประจักษ์ ในขั้นตอนที่ 5 
ผ่านการท าใบงานหรือน าเสนองาน ดังนั้นผู้สอนสามารถประเมินความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้ 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 184) ได้ก าหนดคุณภาพผู้เรียนวิชาศิลปะ สาระทัศนศิลป์ของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไว้ดังนี้ 
1) รู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปร่าง รูปทรง และจ าแนกทัศนธาตุของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และงานทัศนศิลป์มีทักษะพ้ืนฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงานวาดภาพระบายสี โดยใช้เส้น 
รูปร่าง รูปทรง สี และพ้ืนผิว ภาพปะติดและงานปั้นงานโครงสร้างเคลื่อนไหวอย่างง่ายๆ ถ่ายทอดความคิด
ความรู้สึกจากเรื่องราว เหตุการณ์ชีวิตจริง สร้างงานทัศนศิลป์ตามที่ตนชื่นชอบ สามารถแสดงเหตุผลและ
วิธีการในการปรับปรุงผลงานของตนเอง 

2) รู้และเข้าใจความส าคัญของงานทัศศิลป์ในชีวิตประจ าวัน ที่มาของงานทัศศิลป์ในท้องถิ่น 
ตลอดจนการใช้วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการสร้างงานทัศศิลป์ในท้องถิ่น 

6. ความคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดสร้างสรรค์ คือ กระบวนการทางปัญญาระดับสูงที่ประกอบด้วย ความคิดคล่องแคล่ว 

ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ ที่แสดงออกมาซึ่งอิสระทางความคิดหรือจินตนาการ
แปลกใหม่ ฉีกกรอบ และหลากหลายทิศทาง (ชลิดา โอดบาง, 2554: 11) นอกจากข้อความที่กล่าวมา ได้มี
ผู้อื่นที่กล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ชลธิชา ชิวปรีชา (2554: 10) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์นั้นจะหมายถึง กระบวนการคิดทาง
สมองที่สามารถน าไปสูความคิดท่ีแปลกใหม่ หรืออาจจะคิดเพ่ิมเติมจากความคิดเดิม และก่อให้เกิดผลงานหรือ
นวัตกรรมที่ค้นพบข้ึนมาใหม่ โดยความคิดอาจจะเชื่อมโยงจากประสบการณ์ของตนเอง 

จากข้อความที่กล่าวมาจึงสรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์หมายถึงกระบวนการทางสมองที่สามารถ
คิดแก้ปัญหาได้หลายทิศทางหรือท าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วย ความคิดคล่องแคล่ว 
ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการเรียนด้วยกระบวนการจิตต-
ปัญญาศึกษาในรายวิชาศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชโกษา  

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ระหว่างก่อนและหลังการเรียนด้วยกระบวนการจิตตปัญญา
ศึกษาในรายวิชาศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชโกษา 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชโกษา  
จ านวน 3 ห้องเรียน รวม 117 คน ที่เรียนวิชาศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
(แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนวัดราชโกษา ปี 2557-2559: 14) 

1.2 กลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/1 ซึ่งมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน วิชาศิลปะ ในปีการศึกษา 2558 ต่ าสุดใน 3 ห้อง โดยกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ห้อง 3/1 จ านวน 35 คน ซึ่งเลื่อนชั้นมาจาก ป.2/1 

2. ก าหนดเครื่องมือในการวิจัย 
2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาศิลปะ เรื่องทัศนศิลป์ โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา ซึ่งมีข้ันตอนการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
2.1.1 ศึกษาค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานการการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ขอบเขตสาระการเรียนรู้ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาศิลปะ เรื่องทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
แนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา  

2.1.2 ออกแบบการจัดการเรียนรู้เรื่อง ทัศนศิลป์ ตามกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา 
จ านวน 5 แผน  

2.1.3 เสนอแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาต่อผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบประเมินความถูกต้องและความสอดคล้องของเนื้อหา กิจกรรม แบบ
ประเมิน และจุดประสงค์การเรียนรู้และให้พิจารณาค่าความสอดคล้อง IOC (index of item objective 
congruence) โดยค่าดัชนีความสอดคล้องที่ยอมรับได้ต้องมีค่าตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ซึ่งผลจากการพิจารณา
คะแนนมีค่าความสอดคล้อง สูงกว่า .50 จึงแสดงว่า ทุกแผนมีความเท่ียงตรงตามเกณฑ์  

2.1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทัศนศิลป์ เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จ านวน 20 ข้อ ซึ่งมีข้ันตอนการสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
2.2.1 ศึกษาค าอธิบายรายวิชา ขอบเขตเนื้อหาสาระ จุดประสงค์การเรียนรู้ มาตรฐาน

และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 วิชา ศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามขอบเขตของเนื้อหาสาระวิชา
ศิลปะ เรื่องทัศนศิลป์ 

2.2.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 
ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ โดยอิงจาก พุทธพิสัย ซึ่งเป็นพฤติกรรมการศึกษาของ บลูม (Bloom) และคณะ   

2.2.3 เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
3 ท่าน ตรวจสอบและน ามาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึ่งคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของข้อสอบตั้งแต่ .50 ขึ้นไป ซ่ึงทุกข้อมีค่าสูงกว่า .50 แสดงว่า ข้อสอบทุกข้อมีความเท่ียงตรงตามเกณฑ์ 

2.2.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 35 คน โรงเรียนวัดราชโกษา ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง น าผลการทดสอบที่ได้ไป
ค านวณหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 
.20-.80 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .20-1.00 ซึ่งเมื่อค านวณแล้วข้อสอบทุกข้อมีค่าความยากง่าย และ
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ค่าอ านาจจ าแนกผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จึงสามารถใช้ได้ จากนั้นน าไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach) ถ้าอยู่ระหว่าง .20-1.00 ข้อสอบฉบับนี้
สามารถน าไปใช้ได้ ซึ่งเท่ากับ .65 จึงสามารถใช้ได้ 

2.2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับสมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
2.3 แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ วิชาศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์ เป็นแบบทดสอบโดยอาศัย

รูปภาพ (thinking creatively with pictures) ชนิดต่อเติมรูปภาพจากสิ่งเร้า จ านวน 1 ชุด ซึ่งมีขั้นตอนการ
สร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

2.3.1 ศึกษาค าอธิบายรายวิชา ขอบเขตเนื้อหาสาระ จุดประสงค์การเรียนรู้ มาตรฐาน
และตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 วิชา ศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 และการสร้างแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ ตามขอบเขตของเนื้อหาสาระวิชาศิลปะ 
เรื่อง ทัศนศิลป์ 

2.3.2 สร้างแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ วิชาศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์ เป็น
แบบทดสอบโดยอาศัยรูปภาพ จ านวน 1 ชุด ซึ่งมี 3 กิจกรรม โดยปรับใช้จากแบบทดสอบวัดความคิด
สร้างสรรค์ของทอแรนท์  

2.3.3 เสนอแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน ตรวจสอบและน ามาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ตรวจสอบและน ามาค านวณหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง ซึ่งคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อสอบตั้งแต่ .50 ขึ้นไป พบว่ามีค่าความ
สอดคล้องเท่ากับ 1 จึงแสดงว่า ทุกกิจกรรมมีความเท่ียงตรงตามเกณฑ์  

2.3.4 น าแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1 ผู้วิจัยได้ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคิดสร้างสรรค์ เรื่องทัศนศิลป์ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ และแบบทดสอบวัด
ความคิดสร้างสรรค์ เม่ือเสร็จแล้ว ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ถึงแผนที่ 5 
และทดสอบความเข้าใจของนักเรียน โดยใช้แบบฝึกหัดระหว่างเรียน เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ 

3.2 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบทั้ง 5 แผน ผู้วิจัยทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาศิลปะและและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาศิลปะ และแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ โดยน าคะแนนที่ได้จากการใช้แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์และแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ทางการเรียนมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 สถิติเชิงพรรณาที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน และแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4.2 สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ 

ก่อนและหลังเรียนโดยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา ได้แก่ t-test แบบ Paired-Sample Statistics  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. ผลการวิจัย 

1.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการเรียนด้วยกระบวนการ
จิตตปัญญาศึกษา ในรายวิชาศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดราช
โกษา ปรากฏดังตารางที่ 2 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา           

ในวิชาศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชโกษา 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน X  S.D. t df p- Value 
ก่อนเรียน 9.03 3.69 

7.50* 34 .00 
หลังเรียน 12.80 2.87 

    *นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 

 จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยกระบวนการ
จิตตปัญญาศึกษาในวิชาศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชโกษา โดยใช้ t-test แบบ 
Paired-Sample Statistics พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนด้วย
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

1.2 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ระหว่างก่อนและหลังการเรียนด้วยกระบวนการจิตต-
ปัญญาศึกษา ในรายวิชาศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลป์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชโกษา 
ปรากฏดังตารางที่ 3 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 3: การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียนด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา           

เรื่องทัศนศิลป์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชโกษา 
 

ความคิดสร้างสรรค์ X  S.D. t df p- Value 
ก่อนเรียน 3.65 .62 

12.95* 34 .00 
หลังเรียน 4.72 .33 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 

จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ก่อนและหลังเรียนด้วยกระบวนการจิตต
ปัญญาศึกษาในวิชาศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชโกษา โดยใช้ t-test แบบ 
Paired-Sample Statistics พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนด้วย
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2. อภิปรายผล 
2.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการเรียนด้วยกระบวนการ

จิตตปัญญาศึกษาในวิชาศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชโกษา พบว่า หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงให้เห็นว่า การใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา
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สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ ซึ่งอาจมีสาเหตุเพราะ 1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาข้ันแรก คือ การสร้างความผ่อนคลาย จนถึงขั้นฟังอย่างลึกซึ้ง ซึ่งได้ข้อค้นพบว่า 
นักเรียนมีอาการผ่อนคลายจิตใจ พร้อมรับความรู้จากผู้สอน ได้สอดคล้องกับ จุมพล ภัทรชีวิน (2553: 2) ที่
กล่าวว่า การผ่อนคลาย เป็นการปลดคลายความตึงเครียดในทุกส่วนของร่างกายและน้อมน าความรู้สึกปล่อย
วางและความสบายกลับเข้ามาในตัว ละวางความคิด ความกังวลต่าง ๆ สร้างให้เกิดสภาวะของการเปิดรับและ
พร้อมเรียนรู้ และขั้นเรียนรู้ผ่านการท างานจนถึงขั้นแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ซึ่งได้ข้อค้นพบว่า นัก เรียนมีการ
แสดงความคิดในการแก้ปัญหาที่เผชิญ และมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่เรียนมา ซึ่งสอดคล้อง
กับ สมมาตร ค าเพ่ิมพูล (2554: 97-98) ที่กล่าวว่า การสอนแบบอภิปราย เป็นการสอนแบบเปิดโอกาสให้
นักเรียนแสดงความคิดเห็น รู้จักคิด ใช้เหตุและผลเพ่ือหาวิธีแก้ปัญหา ซึ่งเป็นการให้อิสระในการท างานศิลปะ 
แต่มีจุดหมายที่แน่นอน จึงเหมาะกับการสอนศิลปะ ซึ่งเด็กจะมีอิสระในการใช้ความคิดและรู้จักการแก้ปัญหา  
2) เนื้อหาที่ใช้เรียนสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ของสาระทัศนศิลป์ รายวิชาศิลปะ ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ซึ่งสอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ก าหนดคุณภาพผู้เรียนเมื่อ
จบชั้นประถมศึกษาปี่ 3 สาระทัศนศิลป์ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดังนี้ นักเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
รูปร่าง รูปทรง และจ าแนกทัศนธาตุของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ มีทักษะพ้ืนฐาน
การใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างงาน วาดภาพระบายสี โดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี และพ้ืนผิว ภาพปะติด และ
งานปั้น งานโครงสร้างเคลื่อนไหวอย่างง่าย ๆ ถ่ายทอดความคิดความรู้สึกจากเรื่องราว เหตุการณ์ ชีวิตจริง 
สร้างงานทัศนศิลป์ตามที่ตนชื่นชอบ สามารถแสดงเหตุผลและวิธีการในการปรับปรุงงานของตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะรัตน์ อินทะสุข (2557: ก) ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

2.2 การเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ระหว่างก่อนและหลังการเรียนด้วยกระบวนการจิตต-
ปัญญาศึกษาในวิชาศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชโกษา พบว่า หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา
สามารถพัฒนานักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งประกอบด้วย ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม ความคิด
ยืดหยุ่น ความคิดละเอียดลออ เพ่ิมขึ้นทั้ง 4 ด้าน ซึ่งอาจมีสาเหตุเพราะ 1) ความคิดสร้างสรรค์จากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา ซึ่งได้ข้อค้นพบว่า ความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียนจากข้ันแรกก่อนถึงข้ันสุดท้าย จะสามารถปรากฏในเชิงประจักษ์ในใบงาน รวมถึงแบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์ที่มีเกณฑ์การประเมินที่จะสามารถวัด ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่ม ความคิดยืดหยุ่น 
ความคิดละเอียดลออ ของนักเรียนแต่ละคนได้ ซึ่งสอดคล้องกับ วรวุธ มัสพันธ์ (2556: 18) ที่กล่าวว่า การวัด
ความคิดสร้างสรรค์จะเป็นการวัดที่แตกต่างไปจากการวัดด้านสติปัญญาโดยทั่ว ๆ ไป เช่น การวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหรือการวัดความถนัดทางการเรียน ฉะนั้นการวัดความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณลักษณะที่วัดได้
ค่อนข้างยาก เพราะมีองค์ประกอบที่ไม่คงที่แน่นอน และมีหลายองค์ประกอบย่อย 2) เนื้อหาที่ใช้เรียนที่จะเน้น
ให้นักเรียนปฏิบัติงานตามความสามารถและจินตนาการของนักเรียน ซึ่งได้ข้อค้นพบว่า นักเรียนมีความอยากรู้
อยากเห็นในการเรียน และนักเรียนกล้าแสดงออกอย่างอิสระ ตามความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะ ซึ่งสอดคล้องกับ ชลธิชา ชิวปรีชา (2554: 27) ที่กล่าวว่า การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความคิดที่ต้องเน้นให้เด็กมีอิสระ สร้างบรรยากาศที่กระตุ้นหรือเร้าความสนใจให้อยาก
ค้นคว้าทดลอง ได้คิดจินตนาการ และแก้ปัญหาอย่างกว้างขวาง ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อ
การท างานของเด็ก ซึ่งจะช่วยให้เขาได้คิดสิ่งใหม่ ๆ และสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดสร้างสรรค์ให้
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ก้าวหน้าตามขีดความสามารถของเขา ซึ่งผลวิจัยได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมมาตร ค าเพ่ิมพูล (2554: ข) 
ที่พบว่า ความคิดสร้างสรรค์และจิตส านึกก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรมการสอนศิลปะเพ่ือส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์และจิตส านึกโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติติท่ีระดับ .05  
 
สรุป 

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษา
ในวิชาศิลปะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาท่ี 3 โรงเรียนวัดราชโกษา สามารถสรุปผลวิจัยได้ดังนี้  

1. ผู้วิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังการเรียนด้วยกระบวนการจิตต
ปัญญาศึกษาในวิชาศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชโกษา โดยใช้ t-test แบบ 
Paired-Sample Statistics พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนด้วย
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  

2. ผู้วิจัยเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรค์ระหว่างก่อนและหลังการเรียนด้วยกระบวนการจิตต
ปัญญาศึกษาในวิชาศิลปะ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชโกษา โดยใช้ t-test แบบ 
Paired-Sample Statistics พบว่า ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนด้วย
กระบวนการจิตตปัญญาศึกษาสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยสามารถน ากระบวนการจิตตปัญญาศึกษา มาบรูณาการใช้กับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่ม

สาระอ่ืน ๆ  
2. ผู้วิจัยสามารถท าการวิจัยเพ่ือใช้กระบวนการจิตตปัญญาศึกษากับตัวแปรด้านอ่ืน ๆ นอกจาก

ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การมีจิตส านึก การมีวินัยในตนเอง การมีจิตสาธารณะ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อข้อค าถามที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วม
กระบวนการโค้ช แบ่งตามเพศ เจเนอเรชั่น และรูปแบบบุคลิกภาพ และเพ่ือศึกษาผลที่นักศึกษาได้รับจากการ
เข้าร่วมกระบวนการโค้ชโดยใช้สมองเป็นฐาน เป็นการวิจัยในชั้นเรียน (Action Research) ด้วยการโค้ชแบบใช้
สมองเป็นฐาน (Brain-based Coaching) และสัมภาษณ์ผลที่เกิดขึ้นจากการโค้ชกับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 23 คน 
โดยได้ท าการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาเพศชาย พึงพอใจค าถามที่
กระตุ้นการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดข้อจ ากัดในชีวิต ส่วนนักศึกษาเพศหญิง พึงพอใจค าถามที่กระตุ้นการคิดถึง
เป้าหมายในชีวิต นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพประเภทนกแก้ว พึงพอใจค าถามเกี่ยวกับเป้าหมายในชีวิต การ
วางแผนชีวิต และการลงมือปฏิบัติ และสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการโค้ชแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการ
ก าหนดเป้าหมาย (2) ด้านการเข้าใจตนเอง และ (3) ด้านการเปลี่ยนแปลงแนวคิด  

ค าส าคัญ: การโค้ชโดยใช้สมองเป็นฐาน ลายผิววิทยา นักศึกษา 
 
ABSTRACT  
 The objective of this study is to investigate students’ satisfaction on research questions 
which acquired from coaching process, divided by genders, เจเนอเรชั่น and personalities, as 
well as, to examine the result of brain-based coaching in People Management and Organization 
Strategies students. This Action research work on brain-based coaching and interview the 
result from 23 persons by specification data. The research shows that male students prefer 
the questions with the problem solution stimulation, whereas; female students have great 
satisfaction on objective setting question. Furthermore, “peacock-typed” students choose 
the question of life objective setting, planning and conducting. There are 3 main outcomes 
from coaching that students gain which are 1) Life objective setting 2) Self-realization 3) 
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Conceptualization change. 
Keywords: Brain-based Coaching, Dermatoglyphics, College Students 

 
บทน า 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 พ.ศ.2551 – 2559 (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา , 2556)  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีศักยภาพตรงตามความต้องการของสังคม  
มีความสามารถคิดวิเคราะห์ มีความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีคุณธรรม 
มีความรับผิดชอบ มีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ นั่นหมายความว่าการที่ผู้เรียนจะประสบความส าเร็จใน
การศึกษานั้น ไม่เพียงแต่มีเป้าหมายในการได้รับผลการศึกษาที่ดี ผู้ เรียนต้องได้รับการพัฒนาทักษะ
ความสามารถรอบด้านเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันด้วย สถาบันการศึกษาจ าเป็นต้อง
จัดหาวิธีการ กระบวนการ หรือเครื่องมือที่เหมาะสมกับช่วงวัยเพ่ือใช้ในการพัฒนาผู้เรียน สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้เอ้ือต่อการดึงศักยภาพของนักศึกษา 
โดยใช้ระบบการศึกษาแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Work-based Education: WBE) ท าให้นักศึกษา
ได้เกิดกระบวนการคิด การมีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง แต่ปัญหาหนึ่งที่พบใน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือ การไม่เข้าใจความต้องการของตนเอง ท าให้ก าหนดเป้าหมายในการท า
วิทยานิพนธ์มีความล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการหาแนวทางพัฒนาให้
นักศึกษาเกิดกระบวนการคิดเพ่ือมุ่งเป้าไปยังผลส าเร็จที่ตนต้องการ จึงน ากระบวนการโค้ชโดยใช้สมองเป็นฐาน
ซึ่งสามารถกระตุ้นการคิด มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนานักศึกษา ประกอบกับการท าความเข้าใจนักศึกษาที่มี
กลุ่มบุคลิกภาพแตกต่างกันตามศาสตร์ลายผิววิทยา จะท าให้สามารถเลือกใช้ค าถามที่เหมาะสมในการกระตุ้นให้
นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกันได้เข้าใจตนเอง คิดและหาแนวทางวางแผนจัดการชีวิตตามแบบของตนเอง 
แล้วมุ่งสู่เป้าหมายด้านการศึกษา และส าเร็จการศึกษาตามก าหนดในที่สุด 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการโค้ชโดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Coaching) 
เกศสุดา ใจค า (2552) กล่าวว่าการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน คือ การน าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

สมองและระบบการท างานของสมองมาใช้ในการออกแบบจัดกระบวนการการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เพื่อก่อให้เกิดศักยภาพและพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์  

การท างานของสมองกับการโค้ช 
 Rock (2008) กล่าวว่า การท างานของสมองส่วนที่เกี่ยวกับการโค้ชอย่างมากมี 2 ส่วน ได้แก่ เปลือก

สมองส่วนหน้า (Pre-frontal cortex หรือ PFC) และ ระบบลิมบิค (Limbic System) เปลือกสมองส่วนหน้า
อยู่ลึกลงไปในสมองถัดจากบริเวณหน้าผาก เป็นส่วนหลักของสมองที่ใช้ในการพัฒนา ท าหน้าที่ส าคัญ 5 
ประการ ได้แก่ การท าความเข้าใจ การตัดสินใจ การระลึกข้อมูล การจ าข้อมูล และการสกัดกั้น เพ่ือช่วยในการ
วางแผน แก้ไขปัญหา และสื่อสาร ส่วนระบบลิมบิคมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์ อารมณ์ที่ไม่เป็นอันตราย เช่น 
ความสุข ความพอใจ จะท าให้เกิดสภาวะเข้าหา (Toward) แต่อารมณ์ที่เป็นอันตราย เช่น ความกังวล ความเศร้า 
และความกลัว จะก่อให้เกิดสภาวะถอยหนี (Away) โดยเขาเชื่อว่าการโค้ชช่วยให้สมองท าหน้าที่ได้ดีขึ้น ส่งผลให้
คนสามารถแก้ปัญหาของตนเอง ด้วยตนเองได้ดียิ่งขึ้น สมองมีประสิทธิภาพในการคิดเพ่ิมขึ้น มีแนวโน้มที่สร้าง
พฤติกรรมใหม่ จนแทนที่พฤติกรรมเดิมได้มากขึ้น  
 Rock and Schwartz (2006: 5-6) กล่าวว่า ค าถามที่เราตั้งขึ้นจะมีผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ต่างๆ
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ของสมอง ดังนั้น หากเราต้องการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆ เราก็จะต้องให้ความสนใจกับสิ่งใหม่ๆ การให้ความ
สนใจเช่นนี้กับสมอง ท าให้สมองเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโครงสร้าง และระดับหน้าที่การท างาน ซึ่งใน
กระบวนการโค้ชเรียกว่าการกระตุ้นให้เกิด Insight ผ่านการตั้งค าถาม 

ตัวแบบการโค้ชโดยใช้สมองเป็นฐาน 
Rock (2006) กล่าวว่า การโค้ชเกิดจากการผสมผสานศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ได้แก่ การฝึกอบรม การ

เรียนรู้ของผู้ใหญ่ การให้ค าปรึกษา การบริหารความเปลี่ยนแปลง จิตวิทยาและทฤษฎีเชิงระบบ แต่ละศาสตร์ก็มี
ตัวแบบและกระบวนการที่ต่างกันในการโค้ช ทั้งนี้ สิ่งที่เหมือนกันประการหนึ่ง คือ ทุกศาสตร์เชื่อว่าการโค้ชนั้น
ได้ผล แต่การโค้ชที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนชัดเจนที่สุด คือ การโค้ชโดยใช้สมองเป็นฐาน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1. ตัวแบบ SCARF การโค้ชจะตอ้งค านึงถึง 5 เรื่องต่อไปนี้ 

(1) Status หมายถึง ความรู้สึกเกี่ยวกับสถานะของผู้รับการโค้ช เมื่อเทียบกับคนอ่ืนๆ หากรู้สึก
ว่าตนมีสถานะด้อยกว่าคนอื่น (ที่ควรจะมีสถานะเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน) ก็จะรู้สึกเหมือนได้รับอันตราย 

(2) Certainly หมายถึง มนุษย์จะรู้สึกไม่ปลอดภัย หากอยู่ในภาวะที่ไม่ชัดเจน คลุมเครือ หรือไม่
แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้น โดยรวมแล้ว คือ ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาอนาคตได้ 

(3) Autonomy คือ ความรู้สึกว่าสามารถควบคุม หรือมีโอกาสได้เลือกในเรื่องหนึ่งๆ 
(4) Relatedness คือ ความรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่กับคนอ่ืน มีความผูกพันในฐานะมนุษย์เหมือนกัน 
(5) Fairness  คือ ความยุติธรรมในการเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ระหว่างคนในสังคมเดียวกัน 

Delport (2011) กล่าวว่า ความเข้าใจใน 5 เรื่องนี้ จะเพ่ิมความเข้าใจในปฏิกิริยา และพฤติกรรมของ
เรา ซึ่งจะช่วยให้เราปรับปรุงความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self-regulation) 
 2. ตัวแบบ CREATE 
 ในการท าการโค้ช 1 ครั้ง จะมีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วนในการสนทนา ซึ่งอาจจะท าครบทั้งสามส่วน
หรือไม่ก็ได้ องค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที่ 1 Current Reality (CR) เป็นขั้นตอนการส ารวจสิ่งที่ผู้รับการโค้ชต้องการให้เกิดขึ้น เช่น 
เป้าหมาย หรือผลลัพธ์ที่ต้องการ รวมไปถึงสภาพปัจจุบัน เช่น ความรู้สึกในตอนนี้ ความส าคัญของเรื่องนี้ 
แรงจูงใจที่จะแก้ปัญหานี้ เป็นต้น 
 ส่วนที่ 2 Explore Alternative (EA) เป็นขั้นตอนท่ีจะเกิดขึ้น ต่อเมื่อผู้รับการโค้ชเกิด Insight จาก
ขั้นตอน Current Reality เป็นขั้นตอนที่โค้ชจะใช้ค าถามเพ่ือช่วยให้ผู้รับการโค้ชลงรายละเอียดในทางเลือกที่
คิด และใช้ค าถามเพ่ือให้เกิดทางเลือกหลากหลายมากข้ึน 
 ส่วนที่ 3 Tap their Energy (TE) เป็นขั้นตอนที่โค้ชจะใช้ถามเพ่ือให้ผู้รับการโค้ชระบุขั้นตอน 
กระบวนการ แผนงาน ในทางเลือกที่เลือกจากขั้นตอนที่แล้ว เป็นขั้นตอนเดียวที่จะลงในรายละเอียดมาก 
เพ่ือให้เกิดภาพที่ชัดเจนในสมองของผู้รับการโค้ช และสร้างความมั่นใจ โค้ชจะถามเกี่ยวกับการเริ่มต้นกระท า
ตามแผนงานที่ได้คุยกันในขั้นตอนนี้ และจะขอติดตามผลในการโค้ชในครั้งต่อไป 
 3. การตั้งค าถามด้วย GROW Model มีขั้นตอนดังนี้ 

1. G – Grow ตั้งค าถามเพ่ือหาเป้าหมายในการโค้ช ให้ทั้งผู้ Coach และกลุ่มเป้าหมายเห็นภาพ
เป้าหมายเดียวกัน และให้แน่ใจด้วยว่า กลุ่มเป้าหมายมองเห็นเป้าหมายที่แท้จริงหรือไม่ 

2. R – Reality ตั้งค าถามให้กลุ่มเป้าหมายพิจารณาสถานการณ์ หรือข้อเท็จจริงของตนในปัจจุบัน 
3. O – Option พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมและเป็นไปได้ ที่จะน ามาใช้พัฒนาตนตามเป้าหมายที่

ก าหนดไว้ในขั้นที่ 1 (Grow)  
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4. W – Will สร้างแรงกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกผูกพันและมุ่งมั่น (commit) ในการปฏิบัติ
ตามทางเลือกของตน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
สุวัฒน์  วัฒนวงศ์  (2547:7-26)  มีแนวคิดว่าการเรียนรู้ในสถานการณ์หนึ่งๆ อาจเกิดขึ้นได้มากกว่า

หรือดีกว่าในอีกสถานการณ์หนึ่ง หลักการที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ให้ประสบความส าเร็จด้วยดี  
ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่เหล่านี้มีส่วนสัมพันธ์กันอย่างมากในการเรียนรู้และการฝึกอบรมผู้ใหญ่ 
ต้องค านึงถึงการให้ความส าคัญกับแรงจูงใจในการเรียน สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ต้องมีความเหมาะสม 
รวมทั้งการให้เกียรติและความไว้วางใจแก่ผู้เรียน ควรค านึงถึงความต้องการในการเรียนของแต่ละบุคคล และ
รูปแบบของการเรียนรู้ของบุคคลที่แตกต่างกัน ค านึงถึงคุณค่าของความรู้เดิมและประสบการณ์ซึ่งสามารถ
น ามาเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ได้ ควรดูแลและให้ความส าคัญกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ความส าคัญ
กับปัญหาที่สอดคล้องกับความจริงและน าการเรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้
เกิดการมีส่วนร่วม ทั้งด้านร่างกายและสติปัญญาจะท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น ควรจัดสรรเวลาใน
การเรียนรู้ ให้เพียงพอ โดยเฉพาะการเรียนรู้ข้อมูลใหม่ การฝึกทักษะใหม่ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ แล้ว
ให้โอกาสในการน าความรู้ไปประยุกต์หรือฝึกปฏิบัติจนได้ผลดี รวมทั้งการให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพหรือ
สมรรถภาพในการเรียนรู้ จนกระท่ังเห็นถึงความก้าวหน้าว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได ้ 

โดยพื้นฐานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานั้นอยู่ในวัยผู้ใหญ่ การพัฒนานักศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้าน
อารมณ์ สังคม หรือสติปัญญา จึงต้องอาศัยหลักการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัยเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจ 
และปรับตัวได้มากขึ้น การประยุกต์หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่เข้ากับกระบวนการโค้ชจะท าให้นักศึกษาได้รับ
การกระตุ้นให้มีส่วนร่วมที่จะคิดและแก้ปัญหาในด้านการเรียนของตน ซึ่งวิธีการแก้ปัญหานั้นจะมาจาก
กระบวนการคิดของตน ได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนวางแผนและเต็มใจปฏิบัติ เพราะเป็นความต้องการของตนเอง  

 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับลายผิววิทยา 
ค าว่า “Dermatoglyphics” มาจากรากศัพท์ภาษากรีก 2 ค าคือ derma ที่แปลว่า ผิวหนัง (skin) 

และ glyph ที่แปลว่า การแกะสลัก (carving) เป็นการศึกษาการสร้างลายเส้นของผิว (Ridges) บนผิวหนัง
บางส่วนของร่างกายมนุษย์ เช่น ฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า นิ้วเท้า การมีลายเส้นจะช่วยท าให้การจับหรือยึดเกาะดี
ขึ้น การศึกษาด้านลายผิววิทยามักเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางพันธุกรรมและมักจะเป็นการศึกษาทางชีวเวช
ศาสตร์โดยมักจะใช้ในการวินิจฉัยความพิการแต่ก าเนิด เนื่องจากลายนิ้วมือมีความเฉพาะตัวท าให้การศึกษา
ค้นคว้าน าไปสู่การวิเคราะห์ความสามารถ บุคลิกภาพ และความชอบส่วนบุคคลได้ด้วย ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าลาย
ผิวไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา เว้นแต่มีการถูกท าลายอย่างรุนแรง นอกจากนี้แล้วการศึกษาลายผิวยัง
แสดงถึงความเชื่อมโยงกับส่วนต่างๆ ของสมองอีกด้วย (Wikipedia: Dermatoglyphics, June 17, 2015) 

 Ahmed-Popova, Mantarkov, Sivkov, & Akabaliev (2014: 5-10) ได้ให้ความหมายของลายผิว
วิทยา (Dermatoglyphics) ไว้ว่า เป็นการศึกษาการก่อตัวของลายผิวและความแตกต่างกันของลายผิวแต่ละ
บุคคลท าให้เห็นถึงกระบวนการที่ซับซ้อน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับพัฒนาของมือและเท้าของมนุษย์ อีกทั้งความ
เที่ยงตรงของจ านวนลายเส้นและกระบวนการอ่ืนที่ก่อให้เกิดลายผิว โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลต่างพิสูจน์ว่าลายผิว
วิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ และปัจจุบันมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของลายผิวที่ท าให้เข้าใจถึงความ
บกพร่องทางพันธุกรรม นอกจากนี้ยังมีการศึกษาถึงความบกพร่องด้านการมองเห็น การฟัง และสติปัญญาของ
เด็กโดยใช้ศาสตร์ด้านลายผิววิทยา ซ่ึงในประเทศไทยการศึกษาด้านลายผิววิทยายังไม่แพร่หลายมากนัก จาก
การค้นหาข้อมูลท าให้ทราบว่าศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญธารา (P-PAC) เป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่มีความ
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เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการวิเคราะห์ศักยภาพบุคคลด้วยศาสตร์ลายผิววิทยาในเชิงของการพัฒนา
บุคลากรในรูปแบบองค์กร จากหนังสือคู่มือการอ่านรายงานผลการวิเคราะห์ศักยภาพบุคคลของศูนย์วิเคราะห์
ศักยภาพปัญญธารา (P-PAC) แสดงถึงบุคลิกภาพส่วนบุคคล (Personal Characteristics) เป็นการวิเคราะห์
บุคลิกภาพรวมของแต่ละบุคคลโดยใช้สัญลักษณ์ของนก 5 ประเภทในการสื่อถึงลักษณะของบุคลิกภาพ โดย
สรุปพอสังเขปได้ดังนี ้

นกเหยี่ยว มีจุดเด่นคือ มุ่งเป้าหมาย ชอบความท้าทายและสิ่งใหม่ มีวิสัยทัศน์ มองเห็นภาพกว้าง
ต้องการพิสูจน์ความสามารถ 

นกห่านป่า มีจุดเด่นคือ เน้นมาตรฐาน ความถูกต้อง เน้นคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพ รักความ
ยุติธรรม เคารพกฎเกณฑ ์มีข้ันตอน ลงรายละเอียด 

นกยูง มีจุดเด่นคือ เน้นความสัมพันธ์กับผู้คน (เชิงรุก) ชอบแบ่งปันข้อมูล และชอบช่วยเหลือ ชอบ
สร้างบรรยากาศสนุกสนาน มีวาทศิลป์ สามารถพูดโน้มน้าวได้ดี 

นกกระจอกเทศ มีจุดเด่นคือ เน้นความสัมพันธ์กับผู้คน มีความสุขุม อดทน อดกลั้น สุภาพ เรียบง่าย 
สม่ าเสมอ มั่นคง เน้นท างานเป็นทีม 

นกแก้ว มีจุดเด่นคือ ปรับตัวง่าย มีความยึดหยุ่นสูง มักอยู่ท่ามกลางผู้คน มองภาพกว้าง บูรณาการ
ข้อมูล มีความเป็นกลาง เป็นนักประนีประนอม 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 Bettinger P. E. and Baker R. (2011) ท าการศึกษาผลของการโค้ชนักศึกษาแบบตัวต่อตัวเพ่ือเพ่ิม
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา และอัตราการส าเร็จการศึกษา เนื่องจากนักศึกษามักไม่ประสบความส าเร็จในการ
เรียนระดับบัณฑิตศึกษาเพราะขาดการใส่ใจ ไม่รู้ว่าจัดการกับข้อมูลที่เขามีอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ หรือ
จัดการอย่างไรจึงเกิดความล้มเหลว จึงท าการทดลองเป็นเวลา 2 ปีการศึกษา ด้วยบริการออนไลน์ที่มีชื่อว่า
Insidetrack ซึ่งเป็นบริการโค้ช โดยนักศึกษาจะถูกสุ่มรายชื่อเพ่ือให้ได้รับบริการโค้ช และโค้ชจะท าการติดต่อ
กับนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ เป็นประจ า เช่น ทางโทรศัพท์, sms, email, หรือ social network เพ่ือพัฒนา
ให้นักศึกษามีเป้าหมายที่ชัดเจน พาให้นักศึกษาตั้งเป้าหมายในชีวิตประจ าวันให้สัมพันธ์กับเป้าหมายระยะยาว 
และช่วยสนับสนุนนักศึกษาในการสร้างทักษะต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงการจัดการเวลา การจัดการชีวิตตัวเอง และ
ทักษะการเรียน นักศึกษาที่ถูกสุ่มให้โค้ชส่วนใหญ่จะท าการโค้ชต่อเนื่องจนจบกระบวนการ และมีความตั้งใจที่
จะศึกษาต่อหลังจากโค้ชจบลง การโค้ชพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพสูงและเพ่ิมความส าเร็จในการเรียนจบ เมื่อ
เปรียบเทียบการเข้าไปช่วยเหลือด้วยวิธีอ่ืน เช่น การช่วยเหลือทางการเงิน 
 Oreopoulos P. and Petronijevic U. (2016) ท าการวิจัยเชิงทดลองกับนักศึกษาชาวแคนาดา
จ านวน 4,000 คน โดยแบ่งการแทรกแซง (intervention) เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ก าหนดให้ท าแบบทดสอบ
ออนไลน์จ านวน 1 ครั้ง แบบทดสอบนี้ออกแบบให้นักศึกษาสามารถรู้คุณค่าและเป้าหมายของตนเอง กลุ่มที่ 2 
การส่งข้อความประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่นักศึกษาเรื่องค าแนะน าในการเรียนและข้อมูลสร้างแรงบันดาลใจ กลุ่ม
ที่ 3 ด าเนินการโค้ชแบบตัวต่อตัว โดยท าการโค้ชให้กับนักศึกษาชั้นปีที่3 และชั้นปีที่4 ผลการทดลองพบว่า 
การโค้ชแบบตัวต่อตัวเกิดผลบวกอย่างมาก นักศึกษาที่ได้รับการโค้ช ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเกรดโดย
เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 0.3 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ GPA เพ่ิมขึ้น 0.35 ในทางกลับกัน เขาพบว่าการท า
แบบทดสอบออนไลน์และการส่งข้อความไม่เกิดผลบวกต่อผลการเรียนเลย 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อข้อค าถามที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมกระบวนการโค้ช แบ่งตาม        
 เพศ เจเนอเรชั่น และบุคลิกภาพ 

2. เพ่ือศึกษาผลที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมกระบวนการโค้ชโดยใช้สมองเป็นฐาน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมกระบวนการโค้ชแบบใช้สมองเป็น

ฐานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” 
เป็นการวิจัยในชั้นเรียน (Action Research) ด้วยการโค้ชแบบใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Coaching) 
และสัมภาษณผ์ลที่เกิดขึ้นจากการโค้ช กับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 23 คน โดยได้ท าการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ส าหรับกระบวนการโค้ช 
แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อข้อค าถาม และแบบสอบถามสิ่งที่ได้รับจากกระบวนการโค้ช ท าการวิเคราะห์
ผลที่นักศึกษาได้รับด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบและ
ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ผู้วิจัยจึงด าเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการโค้ชแบบใช้สมองเป็นฐาน แนวคิดเกี่ยวข้องกับ
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ แนวคดิที่เก่ียวข้องกับลายผิววิทยาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารคน
และกลยุทธ์องค์การ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ านวน 23 คน ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1.1/2559 

ขั้นตอนที่ 3 สร้างแบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีข้อค าถามปลายเปิดเพ่ือเป็นแนวทางในการโค้ช (มีการ
ปรับเปลี่ยนค าถามไปตามบริบทเมื่อด าเนินการโค้ชจริง) 

ขั้นตอนที่ 4 การคัดเลือกโค้ช โดยต้องเป็นโค้ชที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) 
ระดับ Professional Certified Coach (PCC) คือ ผ่านการโค้ชในระดับอาชีพมาแล้ว อย่างน้อย 500 ชั่วโมง 

ขั้นตอนที่ 5 สร้างแบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อข้อค าถาม และแบบสอบถามสิ่งที่ได้รับจาก
กระบวนการโค้ช 

ขั้นตอนที่ 6 ด าเนินการโค้ชและสัมภาษณ์ผลที่เกิดขึ้นจากการโค้ช  
 การด าเนินการโค้ชโดยใช้สมองเป็นฐาน มีรูปแบบการตัง้ค าถามแบบ GROW Model เป็น

หลัก โดยมีกระบวนการถามค าถามเป็นขั้นตอน ดังนี้ 
1. G – Grow ก าหนดเป้าหมายในการโค้ชร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย 
2. R – Reality ตั้งค าถามให้กลุ่มเป้าหมายพิจารณาสถานการณ์ของตนในปัจจุบัน 
3. O – Option พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมและเป็นไปได้ ที่จะน ามาใช้พฒันาตน 
4. W – Will สร้างแรงกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้สึกผูกพันและมุ่งมั่น (commit)    

      ในการปฏิบัติตามทางเลือกของตน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
      วันและเวลาที่ด าเนินการโค้ช: 29 ตุลาคม 60 เวลา 13.00 - 16.00 น.  
                      30 ตุลาคม 60 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ขั้นตอนที่ 7 ส่งแบบสอบถามให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลที่

นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมกระบวนการโค้ชแบบใช้สมองเป็นฐาน 
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ผลการวิจัย 
การวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “การศึกษาผลที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมกระบวนการโค้ชแบบใช้สมองเป็น

ฐานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง” ผู้วิจัยท ากระบวนการโค้ชแล้วรวบรวมข้อมูลสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจากการสัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 23 คน ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อข้อ
ค าถาม แบ่งตามเพศ เจเนอเรชั่น และรูปแบบบุคลิกภาพ 5 ประเภทของศาสตร์ลายผิววิทยา และผลที่
นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมกระบวนการโค้ชโดยใช้สมองเป็นฐาน รายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที ่1: ตารางแสดงผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อข้อค าถาม แบ่งตามเพศ 

เพศ ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อข้อค าถาม 

เพศชาย 

เชื่อในวันพรุ่งนี้หรือไม่? ถ้าไมม่ีพรุง่นี้แล้ว วันนี้จะท าอะไร (นาย A) 

เพื่อให้เกิดสิ่งนั้น เราต้องท าอะไรบ้าง (นาย E) 

ถ้าเรามีวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต เราจะบอกอะไรกับครอบครัว (นาย K) 

ถ้าไม่มีอะไรต้องกังวลคุณคดิว่าสามารถท าอะไรได้อีก (นาย U) 

เพศหญิง 

อะไรที่ขาดหายไปท่ีจะท าให้คณุบรรลเุป้าหมาย, ต้องมีความเช่ืออะไรถึงจะลงมือท า 
อุปสรรคที่ท าใหไ้มส่ามารถบรรลุตามเป้าหมายได้คืออะไร, ท าอะไรตามเป้าหมายไปแล้วบ้าง (นางสาว B) 

มีเป้าหมายอะไรในชีวิต, มองตัวเองในอีก 10 ปีข้างหน้าอย่างไร (นางสาว C) 

ท าไมเราต้องสนใจสภาพแวดล้อมหรือสิ่งท่ีเป็นอุปสรรค มากกว่าการมองถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ท่ี
ชัดเจนเริม่แรก (นางสาว P) 

ถ้าเราเปลี่ยนแปลงแล้วจะมีสิ่งดีๆ  เข้ามาในชีวิตอย่างไรบา้ง (นางสาว S) 

คุณคิดว่าคุณจะท าอะไรเพื่อไปใหถ้ึงเป้าหมาย (นางสาว T) 
  
 จากตารางแสดงผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อข้อค าถาม แบ่งตามเพศ พบว่า นักศึกษา
เพศชาย พึงพอใจค าถามที่กระตุ้นการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดข้อจ ากัดในชีวิต ได้แก่ เชื่อในวันพรุ่งนี้หรือไม่ ถ้าไม่มี
พรุ่งนี้แล้ว วันนี้จะท าอะไร ถ้าเรามีวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต เราจะบอกอะไรกับครอบครัว และถ้าไม่มีอะไร
ต้องกังวลคุณคิดว่าสามารถท าอะไรได้อีก  

ส่วนนักศึกษาเพศหญิง พึงพอใจค าถามท่ีกระตุ้นการคิดถึงเป้าหมายในชีวิต ได้แก่ อะไรที่ขาดหายไปที่
จะท าให้คุณบรรลุเป้าหมาย อุปสรรคที่ท าให้ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้คืออะไร ท าอะไรตามเป้าหมาย
ไปแล้วบ้าง มีเป้าหมายอะไรในชีวิต มองตัวเองในอีก 10 ปีข้างหน้าอย่างไร ท าไมเราต้องสนใจสภาพแวดล้อม
หรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคมากกว่าการมองถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ที่ชัดเจนเริ่มแรก และคุณคิดว่าคุณจะท าอะไร
เพ่ือไปให้ถึงเป้าหมาย 
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ตารางที ่2: ตารางแสดงผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อข้อค าถาม แบ่งตาม เจเนอเรชั่น 

เจเนอเรชั่น ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อข้อค าถาม 

Gen X 

เชื่อในวันพรุ่งนี้หรือไม่? ถ้าไมม่ีพรุง่นี้แล้ว วันนี้จะท าอะไร (นายA) 
เพื่อให้เกิดสิ่งนั้น เราต้องท าอะไรบ้าง (นายE) 

อะไรที่ขาดหายไปท่ีจะท าให้คณุบรรลเุป้าหมาย, ต้องมีความเช่ืออะไรถึงจะลงมือท า 
อุปสรรคที่ท าใหไ้มส่ามารถบรรลุตามเป้าหมายได้คืออะไร, ท าอะไรตามเป้าหมายไปแล้วบ้าง (นางสาวB) 

Gen Y 

ถ้าเรามีวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต เราจะบอกอะไรกับครอบครัว (นาย K) 

ถ้าไม่มีอะไรต้องกังวลคุณคดิว่าสามารถท าอะไรได้อีก (นาย U) 

มีเป้าหมายอะไรในชีวิต, มองตัวเองในอีก 10 ปีข้างหน้าอย่างไร (นางสาว C) 

ท าไมเราต้องสนใจสภาพแวดล้อมหรือสิ่งท่ีเป็นอุปสรรค มากกว่าการมองถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ท่ี
ชัดเจนเริม่แรก (นางสาว P) 

ถ้าเราเปลี่ยนแปลงแล้วจะมีสิ่งดีๆ  เข้ามาในชีวิตอย่างไรบา้ง (นางสาว S) 

คุณคิดว่าคุณจะท าอะไรเพื่อไปใหถ้ึงเป้าหมาย (นางสาว T) 

จากตารางแสดงผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อข้อค าถาม แบ่งตาม เจเนอเรชั่น พบว่า 
นักศึกษาทั้งกลุ่ม Gen X และกลุ่ม Gen Y พึงพอใจค าถามที่กระตุ้นการคิดถึงเป้าหมายในชีวิต ได้แก่ อะไรที่
ขาดหายไปที่จะท าให้คุณบรรลุเป้าหมาย อุปสรรคที่ท าให้ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายได้คืออะไร ท าอะไร
ตามเป้าหมายไปแล้วบ้าง มีเป้าหมายอะไรในชีวิต มองตัวเองในอีก 10 ปีข้างหน้าอย่างไร ท าไมเราต้องสนใจ
สภาพแวดล้อมหรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคมากกว่าการมองถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ที่ชัดเจนเริ่มแรก และคุณคิดว่า
คุณจะท าอะไรเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย 

ตารางที ่3: ตารางแสดงผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อข้อค าถาม แบ่งตามรูปแบบบุคลิกภาพ 
 

รูปแบบ
บุคลิกภาพ 

ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อข้อค าถาม 

นกเหยี่ยว 
ท าไมเราต้องสนใจสภาพแวดล้อมหรือสิ่งท่ีเป็นอุปสรรค มากกว่าการมองถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ท่ี
ชัดเจนเริม่แรก (นางสาว P) 

นกห่านป่า เชื่อในวันพรุ่งนี้หรือไม่? ถ้าไมม่ีพรุง่นี้แล้ว วันนี้จะท าอะไร  (นาย A) 

นกยูง - ไม่มีท่านใดในกลุ่มนี้ท่ีมีบุคลิกภาพหลักเป็นนกยูง - 

นกกระจอกเทศ 
เพื่อใหเ้กิดสิ่งนั้น เราต้องท าอะไรบ้าง (นาย E) 
ถ้าไม่มีอะไรต้องกังวลคุณคดิว่าสามารถท าอะไรได้อีก (นาย U) 

นกแก้ว 

อะไรที่ขาดหายไปท่ีจะท าให้คณุบรรลเุป้าหมาย, ต้องมีความเช่ืออะไรถึงจะลงมือท า 
อุปสรรคที่ท าใหไ้มส่ามารถบรรลุตามเป้าหมายได้คืออะไร, ท าอะไรตามเป้าหมายไปแล้วบ้าง (นางสาวB) 

มีเป้าหมายอะไรในชีวิต, มองตัวเองในอีก 10 ปีข้างหน้าอย่างไร (นางสาว C) 

ถ้าเรามีวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิต เราจะบอกอะไรกับครอบครัว (นาย K) 

ถ้าเราเปลี่ยนแปลงแล้วจะมีสิ่งดีๆ  เข้ามาในชีวิตอย่างไรบา้ง (นางสาว S) 

คุณคิดว่าคุณจะท าอะไรเพื่อไปใหถ้ึงเป้าหมาย (นางสาว T) 
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จากตารางแสดงผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อข้อค าถาม แบ่งตามรูปแบบบุคลิกภาพ 
พบว่า นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพประเภทนกเหยี่ยว พึงพอใจค าถามเกี่ยวกับเป้าหมายในชีวิต นักศึกษาที่มี
บุคลิกภาพประเภทนกห่านป่า พึงพอใจค าถามเกี่ยวกับการวางแผนชีวิต นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพประเภท
นกกระจอกเทศ พึงพอใจค าถามเกี่ยวกับการลงมือปฏิบัติ นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพประเภทนกแก้ว พึงพอใจ
ค าถามเกี่ยวกับเป้าหมายในชีวิต การวางแผนชีวิต และการลงมือปฏิบัติ และสิ่งที่พบคือ ไม่มีนักศึกษาท่านใด
ในกลุ่มนีท้ี่มีบุคลิกภาพหลักเป็นประเภทนกยูง  

ผลที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมกระบวนการโค้ชแบบใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Coaching)  
จากการศึกษาสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมกระบวนการโค้ชแบบใช้สมองเป็นฐาน สามารถแบ่ง

สิ่งที่ได้รับเป็น 3 ด้าน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. ด้านการก าหนดเป้าหมาย คือ ทราบเป้าหมายในชีวิตของตนเอง ก าหนดเป้าหมายได้อย่างชัดเจน

มากขึ้น ทั้งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว เกิดแรงผลักดันในการมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ แล้ววางแผนพร้อม
ทั้งก าหนดวิธีวัดผลการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนั้น  

2. ด้านการเข้าใจตนเอง คือ เกิดการสะท้อนภายในตน คิดอย่างเป็นล าดับขั้น แล้วท าให้เกิดความ
เข้าใจในตนเองมากข้ึน ทราบว่าปัญหาที่เกิดข้ึนกับตนเองคืออะไร ปัจจัยใดบ้างที่เป็นอุปสรรค แล้วหาทางออก
ด้วยตนเอง เข้าใจบุคลิกภาพและศักยภาพของตน 

3. ด้านการเปลี่ยนแปลงแนวคิด คือ ทราบวิธีการ กระบวนการ ในการจัดการความคิด ขจัดความกลัว 
แล้วลงมือท าตามสิ่งที่ตนคิดไว้ หมั่นคิดบวกและอยู่กับปัจจุบัน ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามความจริงแล้วปรับ
ทัศนคติที่มีต่อปัญหาต่างๆ เห็นความส าคัญในการเปลี่ยนแปลงตนเอง เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “การศึกษาผลที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมกระบวนการโค้ชแบบใช้
สมองเป็นฐานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง” สามารถน ามาสรุปและอภิปรายผล 
ได้ดังนี้  

1. ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อข้อค าถาม แบ่งตามเพศ พบว่า นักศึกษาเพศชาย พึงพอใจ
ค าถามที่กระตุ้นการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดข้อจ ากัดในชีวิต ส่วนนักศึกษาเพศหญิง พึงพอใจค าถามที่กระตุ้นการ
คิดถึงเป้าหมายในชีวิต เนื่องจากผู้ชายจะมีสมองส่วน parietal lobe และ amygdala ซึ่งเป็นสมองส่วนที่
ตอบสนองต่อความกลัว ที่มีขนาดใหญ่กว่าผู้หญิง ผู้ชายจึงใช้สมองซีกขวากระตุ้นทางส่วนขวาของ amygdala 
ขณะที่ผู้หญิงจะใช้สมองซีกซ้ายกระตุ้นทางส่วนซ้ายของ amygdala ผู้ชายจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงสั้นๆ 
ได้ดีกว่าผู้หญิง (Larry Cahill, 2012) ท าให้ผู้ชายพึงพอใจตอบสนองต่อข้อค าถามที่กระตุ้นการแก้ไขปัญหา 
นอกจากนี้ Gino F., Wilmuth C.A., and Brooks A.W. (2015) ได้ท าการศึกษาและถามถึงจ านวนเป้าหมาย
หลักในชีวิตระหว่างหญิงและชาย ปรากฏว่าผู้หญิงมีรายการเป้าหมายในชีวิตมากกว่าผู้ชาย ดังนั้น แนวโน้มที่
เพศหญิงพึงพอใจต่อข้อค าถามกระตุ้นการคิดถึงเป้าหมายในชีวิตจึงมากกว่าเพศชาย 

2. ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อข้อค าถาม แบ่งตาม เจเนอเรชั่น พบว่า นักศึกษาทั้ง
กลุ่ม Gen X และกลุ่ม Gen Y พึงพอใจค าถามที่กระตุ้นการคิดถึงเป้าหมายในชีวิต ซึ่ง Rock and Schwartz 
(2006: 5-6) กล่าวว่า ค าถามที่ตั้งขึ้นจะมีผลต่อการสร้างความสัมพันธ์ต่างๆ ของสมอง หากเราต้องการสร้าง
ความสัมพันธ์ใหม่ๆ เราก็ต้องให้ความสนใจกับสิ่งใหม่ การท าเช่นนี้ส่งผลให้สมองเกิดความเปลี่ยนแปลง ใน
กระบวนการโค้ชเรียกว่าการกระตุ้นให้เกิด Insight ผ่านการตั้งค าถาม ดังนั้น เมื่อโค้ชตั้งค าถามให้นักศึกษาคิด
เรื่องเป้าหมายในชีวิต และวางแผนเรื่องการเรียน ในบรรยากาศที่นักศึกษาไม่รู้สึกว่าตนถูกคุกคาม ท าให้
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นักศึกษาเปิดใจรับสิ่งใหม่ และพยายามหาค าตอบให้กับข้อค าถามตรงหน้า เมื่อคิดตามและเห็นคุณค่าจาก
ค าตอบของค าถามนั้นแล้ว จึงก่อให้เกิดความพึงพอใจกับข้อค าถามท่ีกระตุ้นการคิดถึงเป้าหมายชีวิตในที่สุด 

3. ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อข้อค าถาม แบ่งตามรูปแบบบุคลิกภาพ  พบว่านักศึกษา 
ที่มีบุคลิกภาพประเภทนกเหยี่ยว พึงพอใจค าถามเกี่ยวกับเป้าหมายในชีวิต ซึ่งโดยบุคลิกภาพของนกเหยี่ยวนั้น
มีจุดเด่นที่การมุ่งเป้าหมาย ดังนั้น ข้อค าถามที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายในชีวิตจึงเป็นสิ่งที่บุคคลประเภทนก
เหยี่ยวเกิดความพึงพอใจ ต่อมาเป็นนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพประเภทนกห่านป่า พึงพอใจค าถามเกี่ยวกับการ
วางแผนชีวิต ซึ่งโดยบุคลิกของนกห่านป่านั้นมีจุดเด่นที่การเน้นมาตรฐาน คุณภาพ และความถูกต้อง ท าสิ่งใด
อย่างเป็นขั้นตอนลงลึกในรายละเอียด ข้อค าถามเกี่ยวกับการวางแผนชีวิตท าให้บุคคลที่มีบุคลิกแบบนกห่านป่า
ได้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอน และเกิดความพึงพอใจต่อข้อค าถามนั้น ส่วนนักศึกษาที่มีบุคลิกภาพ
ประเภทนกกระจอกเทศ พึงพอใจค าถามเกี่ยวกับการลงมือปฏิบัติ เนื่องจากคนที่มีบุคลิกนี้มีความสม่ าเสมอ 
มั่นคง การจะพัฒนาชีวิตของตนให้เกิดความมั่นคงอย่างสม่ าเสมอจึงต้องเน้นไปที่การลงมือปฏิบัติ และสุดท้าย
นักศึกษาที่มีบุคลิกภาพประเภทนกแก้ว พึงพอใจค าถามเก่ียวกับเป้าหมายในชีวิต การวางแผนชีวิต และการลง
มือปฏิบัติ ซึ่งจุดเด่นของบุคลิกแบบนกแก้วคือการปรับตัว การมีข้อมูล รู้รอบด้าน มองภาพกว้าง ดังนั้นแต่ละ
คนจึงมีความพึงพอใจกับค าถามที่หลากหลาย ปรับเปลี่ยนไปตามความสนใจของแต่ละบุคคล หาข้อมูลในสิ่งที่
ตนต้องการเพ่ือใช้ในการปรับตัว และวางแผนอนาคตของตนเอง 

4. สิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมกระบวนการโค้ชแบบใช้สมองเป็นฐาน สามารถแบ่งสิ่งที่ได้รับ
เป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการก าหนดเป้าหมาย คือ ทราบเป้าหมายในชีวิตของตนเอง ก าหนดเป้าหมายได้
อย่างชัดเจนมากขึ้น ทั้งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว เกิดแรงผลักดันในการมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ แล้ว
วางแผนพร้อมทั้งก าหนดวิธีวัดผลการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนั้น (2) ด้านการเข้าใจตนเอง เกิดการสะท้อน
ภายในตน คิดอย่างเป็นล าดับขั้น แล้วท าให้เกิดความเข้าใจในตนเองมากขึ้น ทราบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง
คืออะไร ปัจจัยใดบ้างที่เป็นอุปสรรค แล้วหาทางออกด้วยตนเอง เข้าใจบุคลิกภาพและศักยภาพของตน และ 
(3) ด้านการเปลี่ยนแปลงแนวคิด คือ ทราบวิธีการ กระบวนการ ในการจัดการความคิด ขจัดความกลัว แล้วลงมือ
ท าตามสิ่งที่ตนคิดไว้ หมั่นคิดบวกและอยู่กับปัจจุบัน ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นตามความจริงแล้วปรับทัศนคติที่มีต่อ
ปัญหาต่างๆ เห็นความส าคัญในการเปลี่ยนแปลงตนเอง เชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ  
Bettinger P. E. and Baker R. (2011) ท าการศึกษาผลของการโค้ชนักศึกษาแบบตัวต่อตัวเพ่ือเพ่ิมอัตราการ
คงอยู่ของนักศึกษา และอัตราการส าเร็จการศึกษา เนื่องจากนักศึกษามักไม่ประสบความส าเร็จในการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษาเพราะขาดการใส่ใจ โดยหลังจากการโค้ชจบลง พิสูจน์ได้ว่าวิธีการนี้มีประสิทธิภาพสูงและ
เพ่ิมความส าเร็จในการเรียนจบ เมื่อเปรียบเทียบการเข้าไปช่วยเหลือด้วยวิธีอ่ืน เช่น การช่วยเหลือทางการเงิน 
เพราะนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอยู่ในช่วงวัยผู้ใหญ่ การให้นักศึกษาเรียนรู้และแก้ไขปัญหา คิดและมีส่วน
ร่วมในการวางแผนชีวิตด้วยตนเอง ท าให้นักศึกษาเปิดใจยอมรับการแก้ปัญหามากขึ้น เพราะไม่รู้สึกว่าถูก
คุกคามหรือถูกบีบบังคับ นอกจากนี้ยังได้สะท้อนปัญหาแล้วผ่านกระบวนการคิดเพ่ือขจัดความกลัวต่างๆ โดยมี
โค้ชเป็นผู้ตั้งค าถามที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดการตกผลึกความคิด อันจะได้ผลดีกว่าการให้ค าแนะน าผ่าน
คู่มือ ดังเช่นการวิจัยของ Oreopoulos P. และ Petronijevic U. (2016) ซึ่งท าการวิจัยเชิงทดลองกับ
นักศึกษาชาวแคนาดา ผลการทดลองพบว่า การโค้ชแบบตัวต่อตัวเกิดผลบวกอย่างมาก นักศึกษาที่ได้รับการ
โค้ช ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเกรดโดยเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 0.3 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ GPA เพ่ิมขึ้น 
0.35 ในทางกลับกันการท าแบบทดสอบออนไลน์และการส่งข้อความไม่เกิดผลบวกต่อผลการเรียนเลย  
 กระบวนการโค้ชโดยใช้สมองเป็นฐานจึงเป็นวิธีการที่ช่วยให้นักศึกษาได้รับการกระตุ้นให้คิดหาทาง
ออกด้วยตนเอง ท าให้นักศึกษาเข้าใจตนเองมากขึ้น ค้นพบความต้องการของตนแล้วเห็นเป้าหมายที่ตน
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ต้องการจะไป กระท่ังวางแผนเพ่ือด าเนินการไปยังเป้าหมายนั้นให้ส าเร็จ แต่กระบวนการโค้ชจะเกิดขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยค าถามที่เหมาะกับจริตหรือบุคลิกภาพของบุคคลนั้นๆ ด้วย ดังนั้น นอกจากความ
เข้าใจผลที่นักศึกษาได้รับหลังจากผ่านกระบวนการโค้ชแล้ว แนวโน้มของข้อค าถามตามเพศ เจเนอเรชั่น และ
บุคลิกภาพนักศึกษาตามศาสตร์ลายผิววิทยา จะท าให้เกิดแนวทางพัฒนาประยุกต์ค าถามที่ใช้ในการโค้ช
นักศึกษามากขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษารุ่นต่อไปในที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. นักศึกษาควรได้รับสิทธิ์ในการเลือกโค้ชด้วยตนเอง เนื่องจากจะท าให้เกิดการสร้างความไว้ วางใจ 
(Rapport) ก่อนการเริ่มต้นกระบวนการโค้ชได้ง่ายขึ้น ท าให้นักศึกษายอมรับการโค้ชแล้วท าให้เกิด
ประสิทธิภาพการโค้ชมากขึ้น ซึ่งจะแปรผันตรงกับสิ่งที่นักศึกษาได้รับจากการโค้ช ส่งผลให้ประสบความส าเร็จ
ในการวางแผนและด าเนินการตามแผนที่ได้จากกระบวนการโค้ช แล้วมุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

2. แนวค าถามที่ได้จากการสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อข้อค าถาม สามารถใช้เป็นแนวทางการถาม
ค าถามในกระบวนการโค้ชครั้งต่อไป โดยเลือกใช้ค าถามให้เหมาะสมกับเพศ เจเนอเรชั่น และรูปแบบ
บุคลิกภาพ ซึ่งจะน าไปสู่การกระตุ้นความคิดของนักศึกษาได้ง่ายขึ้น และมีแนวโน้มประสบความส าเร็จในการ
โค้ชได้มากข้ึน 
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บทคัดย่อ  

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนและหลัง
เรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสมองเป็นฐาน และศึกษาทักษะชีวิตหลังเรียนโดยจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามกระบวนการสมองเป็นฐาน กลุ่มทดลองคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาล
เกษมวิทยา 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
กระบวนการสมองเป็นฐาน เรื่อง ตัวเรา แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และแบบ
ประเมินทักษะชีวิตพ้ืนฐาน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติ Non – Parametric Test (Wilcoxon Test) 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนหลังเรียนโดยจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามกระบวนการสมองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 2) ผลการประเมินทักษะ
ชีวิตพ้ืนฐานหลังเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสมองเป็นฐาน เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ 
พบว่า องค์ประกอบที่ 1 ด้านตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น องค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดการกับ
อารมณ์และความเครียดและ องค์ประกอบที่ 4 ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่น ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 
75 อยู่ในระดับดีมาก และองค์ประกอบที่ 2 ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่าน
เกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ในระดับดี 

ค าส าคัญ: กระบวนการสมองเป็นฐาน ทักษะชีวิตพ้ืนฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
 
ABSTRACT  

 The purpose of the study were study and compare of achievement in science between  
pre-learning and post-learning by using the Brain based learning Activity Process and study Basic of 
life skill of post-learning by using the Brain based learning Activity Process. The sample of this 
research were 30 students in First Graders at Anubankasemwittaya School. The instruments used in 
this study consisted of Brain-Based Learning lesson plans on the topic of My Body, the achievement 
in science and evaluation of the basic of life skill. The statistics used in the data analysis are 
percentage, mean, standard deviation and Non – Parametric Test  (Wilcoxon Test) 
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The results findings of this study were as followed 1) Post-learning score of achievement in 
science learned through Brain-based learning Activity were higher than Pre-learning significance at 
.05 level. 2) Result of Basic Life skill evaluation, post-learning with Brain-Based Learning Activity 
Process individual composition were found composition 1 awareness and self esteem and other 
composition 3 Dealing with Emotions and stress and composition 3 building relationships with other 
all composition were 75 percentage at excellent level. composition 2 the critical thinking , decision 
making and creative problem solving were 50 percentage at good level. 
 Keywords: Brain-Based Process, Basic of Life skill, Achievement in Science 
 
บทน า  

การศึกษาของประเทศไทยในยุค 4.0 มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศ ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีสมรรถนะในการประยุกต์ พัฒนาต่อ
ยอดนวัตกรรมให้สามารถเพ่ิมมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 
(พ.ศ 2552-2561) ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

ทักษะชีวิตในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน การรู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง การท างานและอยู่ในสังคมด้วยการสัมพันธภาพ
ที่ดีกับผู้อ่ืน การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆอย่างเหมาะสม รวมถึงการรู้จักปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งในระบบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดองค์ประกอบของทักษะชีวิตตามแนวปฏิรูป 4 
องค์ประกอบ คือ การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์การจัดการกับอารมณ์และความเครียด และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน  เพ่ือ
แก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนไทยในสังคมปัจจุบันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน 

สภาพสังคมในทศวรรษใหม่ ซึ่งเป็นยุคแห่งความรวดเร็วและเทคโนโลยีความล้ าสมัยด้านการสื่อสาร มี
ความหลากหลายด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรมก่อให้เกิดการหลอมรวมด้านระบบความคิดและความเชื่อของผู้ใน
สังคม ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็กและเยาวชนในวัยเรียนซึ่งอยู่ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลง ความ
คาดหวังของผู้ปกครองในการเรียนรวมไปถึงการเผชิญต่อสิ่งยั่วยุในสังคมหรือแม่แบบที่ไม่ดีในสังคมก่อให้เกิด
ปัญหาในเด็กและเยาวชนในหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อให้เกิดทักษะชีวิตที่ต่ า    ขาดภูมิคุ้มกันทางสังคม
ที่ดี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2554, หน้า 1)  

ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส าคัญในการด ารงชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของทักษะ
ชีวิตของคนในสังคมไทย ซึ่งนับวันจะมีวิวัฒนาการที่เจริญก้าวหน้าและซับซ้อนยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ 2551 จึงได้ระบุบทบาทส าคัญของวิทยาศาสตร์ในสังคมโลกปัจจุบันและ
อนาคตว่า วิทยาศาสตร์นั้นเกี่ยวข้องกับทุกคนในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพต่างๆ  

จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชาติ ของสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เมื่อปี พ.ศ 2558 พบว่า ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ, 2558) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจพัฒนาพ้ืนฐานทักษะชีวิตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสมองเป็นฐาน เรื่อง ตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา 
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ทบทวนวรรณกรรม  
ทิศนา แขมมณี (2559, หน้า 64) ได้กล่าวถึงว่า ทฤษฏีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสซึม 

(Constructivism) หรือ ทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเองซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยนักจิตวิทยาเด็กและนักการศึกษา
สองท่าน คือ Jean Piaget ชาวสวิตเซอร์แลนด์ และ Lev Vygotsky ชาวรัสเซีย เป็นทฤษฏีที่เป็นรากฐานส าคัญ
ของการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

หลักการสอนตามแนวคิดของเพียร์เจย์ ภพ เลาหไพบูลย์ (2552, หน้า 68-69) 
แนวคดิของเพียร์เจย์ แสดงให้เห็นว่าความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละตนมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่

กับความสามารถในการพัฒนาการด้านสติปัญญา ซึ่งหลักการสอนตามแนวคิดของเพียร์เจย์ มีดังนี้ 
1. การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียนได้มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตามความสามารถทางสติปัญญา

ของแต่ละคน 
2. ระดับความเข้าใจของผู้เรียนแบ่งเป็นหลายระดับตามขั้นพัฒนาการสติปัญญา 
3. การพัฒนาสติปัญญาเกิดข้ึนได้โดยปรับโครงสร้างความคิดให้อยู่ในภาวะสมดุล 
4. การสอนของครูควรจัดการสอนให้ผู้เรียนได้พบปัญหา ใช้ความคิดในการแก้ปัญหา ทดลอง

แก้ปัญหารวมถึงหาเหตุผลในการแก้ปัญหา 
กมลพรรณ ชีวพันธุศรี (2543,หน้า 2) ได้กล่าวว่า สมองจะเกิดการเรียนรู้เมื่อเซลล์สมอง 2 ตัว ส่งผ่าน

ข้อมูลซึ่งกันและกัน โดยข้อมูลจะส่งจากเซลล์สมองตัวส่งผ่านทางสายใยส่งข้อมูล (axon) ไปยังสายรับข้อมูล 
(dendrite) ของเซลล์ประสาทตัวรับ โดยผ่านจุดเชื่อม (Synapes) ระหว่างกันซึ่งเมื่อเกิดการคิด (ส่งข้อมูลบ่อยๆ) 
จะท าให้จุดเชื่อมนี้แข็งแรงเกิดการเรียนรู้ 

สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ (2550ก, หน้า 104) ได้ให้ความหมายของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน ไว้ดังนี้ การจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้สอดคล้องกับพัฒนาการ
ของสมองแต่ละช่วงวัย โดยการน าความรู้เรื่องสมองมาใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยมี
ที่มาจากศาสตร์การเรียนรู้ 2 สาขา คือ ความรู้ทางประสาทวิทยา และแนวคิด/ทฤษฏีการเรียนรู้ต่างๆ  

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสมองเป็นฐานโดยพัฒนาตาม
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน วิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับประถมศึกษาของสถาบันส่งเสริม
อัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดแต่ละข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

 
ล าดับ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
1 ขั้นสร้างความสนใจ ท าให้ผู้เรียนผ่อนคลายโดยกิจกรรมบริหารสมอง 
2 ขั้นส ารวจและค้นหา เป็นการน าเข้าสู่บทเรียนที่จะสอนโดยผ่านการเล่นเกมส์ 
3 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป เป็นการฝึกให้นักเรียนมีการตั้งประเด็นค าถามจากบทเรียน โดย

ครูเป็นผู้ถามให้นักเรียนตอบค าถามเพ่ือให้เกิดการคิดเป็นระบบ  
4 ขั้นขยายความรู้ ศึกษาภาพสถานการณ์ต่างๆท่ีพบในชีวิตประจ าวันที่เป็นอันตราย

ต่อร่างกาย เพ่ือเป็นการทบทวนความเข้าใจและสร้างความจ า 
5 ขั้นประเมินผล ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกหัด 
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 องค์ประกอบของทักษะชีวิตตามแนวปฏิรูป 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2551, หน้า 1) ได้ก าหนดองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะ

ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบันไว้ 4 องค์ประกอบ 
1. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน หมายถึง การรู้จักและยอมรับตนเองและผู้อ่ืน รู้ถึง

ความถนัด จุดด้อยและจุดเด่น อีกทั้งเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคล ท าให้บุคคลสามารถน าสิ่งดังกล่าว
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้อ่ืน มีเป้าหมายในชีวิต มีความรู้สึกที่ดีต่อทั้งตนเองและผู้อ่ืน รู้จักการ
เอาใจเขามาใส่ใจเรา ค้นพบคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน มีความภาคภูมิใจในตนเอง 

2. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การใช้ความคิดอย่างมีเหตุมีผล
ในการค้นหาปัญหา การคิดวิเคราะห์ แยกแยะระบุและประเมินสถานการณ์อย่างสมเหตุสมผล และสามารถ
รับรู้ถึงการถ่ายทอดรวมถึงการตัดสินใจแสดงความคิดเห็นต่ออีกฝ่ายเพื่อยุติปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 

3. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่าทันสภาวะด้านอารมณ์ของ
บุคคล รู้ถึงที่มาของความเครียด รู้ถึงแนวทางการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้ถึงวิธีการผ่อนคลายและ
จัดการพฤติกรรมไปในแนวทางท่ีดีได้ 

4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึงมุมมองความคิด อารมณ์ 
ความรู้สึกรวมถึงความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีความสามารถในการสื่อสารเพ่ือความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน รวมถึง
สามารถจัดการกับความขัดแย้ง และสามารถวางตัวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
ในสังคมรวมถึงมีความสามารถในการประสานงานและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างดีและมีความสุข 

 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสมองเป็นฐานในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ตัวเรา จัดอยู่

ในสาระการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต มาตรฐาน ว ๑.๑ เข้าใจหน่วยพ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ท างานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้ และ ตัวชี้วัด ป.๑/๓ สังเกตและอธิบายลักษณะหน้าที่และความส าคัญของอวัยวะภายนอกของ
มนุษย์ ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้อธิบายความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนไว้ดังนี้ 
สมนึก ภัททิยธนี (2555, หน้า 72) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า 

แบบทดสอบท่ีวัดสมรรถภาพของสมองด้านต่างๆที่ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านมาแล้ว 
พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2540, หน้า 98) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดด้านความรู้ ทักษะรวมถึงความสามารถด้านวิชาการที่ได้
เรียนมาแล้ว ว่าบรรลุตามท่ีคาดหวังไว้มากน้อยเพียงใด  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย ดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ตัวเราก่อนและหลังเรียนโดยจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนอนุบาลเกษม
วิทยา  

2. เพ่ือศึกษาทักษะชีวิตพ้ืนฐาน หลังการเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสมองเป็น
ฐานของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา  
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และทักษะชีวิตโดยจัดกิจกรรม      
การเรียนรู้ตามกระบวนการสมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา 
ผู้วิจัยใช้ ด าเนินการวิจัยตามวิธีการดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรในการวิจัย เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตอ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สังกัด

คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จ านวน 9 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 305 คน 
กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยมาจากการสุ่มอย่างง่ายจ านวน 1 ห้องเรียน คือ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเกษม

วิทยา จ านวน 30 คน ที่เรียนวิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ตัวเรา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ 7 แผน ออกแบบการเรียนรู้โดยกระบวนการสมองเป็นฐาน  
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ตัวเรา จ านวน 30 ข้อ 
3. แบบประเมินทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 20 ข้อ 
 วิธีการสร้างเครื่องมือ   
 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ แบบประเมินทักษะชีวิต 
1. ศึกษาเกี่ยวข้องกับเครื่องมือวิจัยอย่างละเอียด  
2. ศึกษาองค์ประกอบของเครื่องมือและข้ันตอนการออกแบบเครื่องมือ 
3. ออกแบบเครื่องมือวิจัยตามกระบวนการจัดการเรียนรู้สมองเป็นฐาน  
4. สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และแบบ

ประเมินทักษะชีวิตพ้ืนฐาน    
5. น าเครือ่งมือไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและปรับแก้ไขตามค าแนะน า  
6. น าเครื่องมือวิจัยฉบับปรับปรุงแก้ไขไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบประเมินความ

ถูกต้องและความสอดคล้องของเนื้อหากิจกรรม แบบประเมินและจุดประสงค์การเรียนรู้และให้พิจารณาความ
สอดคล้อง (IOC) โดยเกณฑ์ท่ียอมรับว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประสิทธิภาพต้องมีค่าตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป 

7. ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดเรียนรู้ ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน 
8. ส าหรับแผนจัดการเรียนรู้ น าจัดพิมพ์เป็นเครื่องมือวิจัยฉบับสมบูรณ์  
9. ส าหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และแบบประเมินทักษะชีวิต น าฉบับ

ที่ผ่านการปรับปรุงและแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มทดลอง      
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น าผลการทดสอบไปค านวณหาค่าความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) แล้วจึงท าการคัดเลือกข้อสอบที่
มีค่าความยากง่ายที่มีค่าระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนกท่ีมีค่าระหว่าง 0.20-1.00 

10. ส าหรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และแบบประเมินพ้ืนฐานทักษะชีวิต
ท าการหาค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR-20 (คูเดอร์ริชาร์ตสัน) และจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล ดังนี้  
1. คะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ตัวเรา ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรม

การเรียนรู้ตามกระบวนการสมองเป็นฐาน โดยใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกัน    
2. ผลการวิเคราะห์ทักษะชีวิตพ้ืนฐานหลังเรียนโดยกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสมองเป็น

ฐานโดยครูเป็นผู้อ่านและอธิบายแบบประเมินทักษะชีวิตพ้ืนฐานให้นักเรียนฟังและนักเรียนเป็นผู้ประเมินด้วย
ตนเอง   

 การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

1.1 สถิติเชิงพรรณนา 
1.1.1 ค่าร้อยละ ใช้บอกจ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบค าถามเกี่ยวกับทักษะชีวิตพ้ืนฐาน 

หลังจากเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสมองเป็นฐาน  
1.1.2 ค่าเฉลี่ย ( X ) ใช้บอกระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ตัวเรา

ของกลุ่มตัวอย่างจากการทดลองก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสมองเป็นฐาน 
1.1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) บอกการกระจายตัวของความแตกต่างของคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ตัวเรา ของกลุ่มตัวอย่างจากการทดลองก่อนเรียนและหลังเรียน 
1.2 สถิติเชิงอนุมาน ใช้ทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 1 ข้อ 

ทดสอบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ตัวเรา 
ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสมองเป็นฐาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ           

1.3 การวิเคราะห์ผลข้อมูล 
1.3.1 วิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ตัวเรา โดยใช้ 

ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
1.3.2 วิเคราะห์ข้อมูลคะแนนพฤติกรรมการใช้ทักษะชีวิตพ้ืนฐานโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล  

 ตอนที่ 1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ เรื่อง ตัวเรา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา ระหว่างก่อนและหลังการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
กระบวนการสมองเป็นฐาน ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ตัวเรา    

ตอนที่ 2 ศึกษาพฤติกรรมทักษะชีวิตหลังการเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสมอง
เป็นฐาน ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา    
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ตารางท่ี 1:  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนและหลังเรียน โดยกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามกระบวนการสมองเป็นฐาน เรื่อง ตัวเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
อนุบาลเกษมวิทยา 

 
ประชากร               Mean Std.Deviation Z Asymp.Sig.(2-tailed) 

Pretest 30 16.43 3.480 -4.561b .000 
Posttest  19.60 4.446 

 
จากตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ตัวเรา ก่อนและหลัง

เรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสมองเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
อนุบาลเกษมวิทยา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน มีค่า Asymp.Sig.(2-tailed) เท่ากับ 
.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งปฏิเสธสมมุติฐานหลัก (H0)และยอมรับสมมุติฐานรอง
(H1) แสดงให้เห็นว่าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้    
 
ตารางที่ 2 : ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมทักษะชีวิตพ้ืนฐานหลังการเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม

กระบวนการสมองเป็นฐาน ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา 
 
ล าดับ พฤติกรรมทักษะชีวิต 

องค์ประกอบที่ 1 : ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น จ านวน
นักเรียน 

ค่า 
ร้อยละ 

พฤติกรรม
คาดหวัง 

1 นักเรียนมีฟันสะอาด สวยงาม ไม่มีฟันผุ  ครูชมนักเรียน  
นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร 

   

รู้สึกภูมิใจ 6 20 * 
รู้สึกดีใจ 17 57  
รู้สึกเฉยๆ เพราะ ฟันผุ 7 23  

2 เหตุการณ์ใดที่ท าให้นักเรียนเกิดความ  ภาคภูมิใจมากที่สุด     
เพื่อนชมว่า หน้าตาหล่อ/สวย 3 10  
เพื่อนชมว่านักเรียนมีฟันสะอาด สวย 14 47 * 
ไม่มีค าชมจากเพื่อน 13 43  

3 นักเรียนมีฟันสะอาด สวยงาม ไม่มีฟันผุ  ครูชมนักเรียน  
นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร 

   

รู้สึกภูมิใจ 6 20 * 
รู้สึกดีใจ 17 57  
รู้สึกเฉยๆ เพราะ ฟันผุ 7 23  

4 เหตุการณ์ใดที่ท าให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจมากที่สุด     
เพื่อนชมว่า หน้าตาหล่อ/สวย 3 10  
เพื่อนชมว่านักเรียนมีฟันสะอาด สวย 14 47 * 

ไม่มีค าชมจากเพื่อน 13 43  

N 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

 
 
 

ล าดับ พฤติกรรมทักษะชีวิต 

องค์ประกอบที่ 1 : ตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น จ านวน
นักเรียน 

ค่า 
ร้อยละ 

พฤติกรรม
คาดหวัง 

5 ข้อใด คือ ความสามารถของตนเองที่อยากให้ผู้อื่นรับรู้    
 ร้องเพลงเก่ง - -  
 วาดภาพสวย - -  

 เรียนเก่ง 30 100 * 

6 โรงเรียนจัดประกวดเด็กน้อย ฟันสะอาดนักเรียนสนใจเข้าร่วม 
นักเรียนจะท าอย่างไร 

   

ไปถามเพื่อนๆว่าสมัครดีหรือไม่ 3 10  
ไม่สมัคร 2 7  
เข้าประกวดด้วยตนเอง 25 83 * 

7 ผลงานวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ได้รับคัดเลือกข้ึนป้ายนิเทศ
หน้าห้องเรียน นักเรียนรู้สึกอย่างไร 

   

รู้สึกดีใจที่ได้แสดงความสามารถ 6 20 * 
รู้สึกว่าตนเองเก่ง 5 17  
รู้สึกเขินอาย 19 63  

8 นักเรียนเป็นเด็กที่มีร่างกายแข็งแรง จึงได้รับเลือกเป็นนักกีฬา
โรงเรียน นักเรียนรู้สึกอย่างไร 

   

รู้สึกว่าดีใจ 7 23  
รู้สึกว่าตนเองเก่ง มีความสามารถ 13 44 * 
รู้สึกว่ากลัว 10 33  

องค์ประกอบที่ 2 :  การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 

จ านวน
นักเรียน 

ค่า   
ร้อยละ 

พฤติกรรม
คาดหวัง 

9 นักเรียนอยากรับประทานลูกอม ซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพฟัน นักเรียน
จะท าอย่างไร 

   

ไม่กิน เพราะฟันผุ 6 20 * 

กิน เพราะ อร่อย 10 33  
กินแล้วรีบแปรงฟันให้สะอาด 14 47  

10 คุณครูสั่งให้นักเรียนตัดเล็บ แต่นักเรียนลืมตัดเล็บ จะท าอย่างไร    

รีบบอกครูว่าลืมตัดเล็บมา 3 10 * 

ยืมกรรไกรตัดเล็บของเพื่อนมาตัดก่อนครูตรวจ 16 53  
หนีไม่ยอมตรวจเล็บ 11 37  
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

 
 
 

ล าดับ พฤติกรรมทักษะชีวิต 
องค์ประกอบที่ 2 :  การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
จ านวน
นักเรียน 

ค่า 
ร้อยละ 

พฤติกรรม
คาดหวัง 

11 อาหารกลางวันของโรงเรียน มีผักซึ่งนักเรียนไม่ชอบกิน 
นักเรียนจะท าอย่างไร 

   

กิน เพราะ ผักมีประโยชน์ 5 17 * 
เอาให้เพ่ือนช่วยกิน 3 10  
แอบน าผักไปทิ้งในถังขยะ 22 73  

12 ในงานวันเด็ก โรงเรียนมีการแจกไอศกรีม แต่นักเรียนเป็น
หวัด นักเรียนจะท าอย่างไร 

   

ไม่รับประทาน เพราะ เป็นหวัด 1 3 * 
รับประทาน เพราะคิดว่าเดี๋ยวกลับไปกินยาที่บ้าน 8 27  
หาเพื่อนมาร่วมรับประทานด้วย 21 70  

องค์ประกอบที่ 3 : การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 
จ านวน
นักเรียน 

ค่า 
ร้อยละ 

พฤติกรรม
คาดหวัง 

 นักเรียนได้รับของขวัญวันเกิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร    
ดีใจ 3 10 * 
ตื่นเต้น 6 20  
เฉยๆ 21 70  

14 นักเรียนถูกเพ่ือนขโมยขนม นักเรียนรู้สึกอย่างไร    
รู้สึกโกรธ 6 20 * 
รู้สึกไม่พอใจ 12 40  
รู้สึกเฉยๆ 12 40  

15 พ่อแม่มารับนักเรียนช้า นักเรียนควรแสดงออกทางอารมณ์
อย่างไร 

   

ไม่พอใจ 6 20  
โกรธ 18 60 * 
น้อยใจ 6 20  

16 เมื่อเพ่ือนไม่พูดกับนักเรียน นักเรียนมีความรู้สึกต่อเพ่ือน
อย่างไร 

   

 โกรธเพื่อนมาก 7 23 * 
 ไม่พอใจเพ่ือน 16 54  
 เฉยๆ 7 23  

13 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

 
อภิปรายผล 

 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ตัวเรา ก่อนและหลังเรียน โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามกระบวนการสมองเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา 
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
อรพินท์ ตันใจเมือง (2556, หน้า 96) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐานหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  เพราะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสมองเป็นฐานก่อให้เกิดส่งผ่านข้อมูลของเซลล์สมองก่อให้เกิดการ
เรียนรู้  

ทักษะชีวิตพ้ืนฐานตามข้อก าหนดการพัฒนาทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยาหลังเรียน
ตามกระบวนการสมองเป็นฐาน พบว่า ด้านตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน ด้านการจัดการกับ
อารมณ์และความเครียดและ ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อ่ืน ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในระดับดี
มาก และองค์ประกอบที่ 2 การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 

ล าดับ พฤติกรรมทักษะชีวิต 
องค์ประกอบที่ 4 : การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อ่ืน จ านวน

นักเรียน 
ค่า   

ร้อยละ 
พฤติกรรม
คาดหวัง 

17 เมื่อคุณครูเล่านิทานให้นักเรียนฟัง ต้องปฏิบัติตนอย่างไร    
นักเรียนตั้งใจฟังจนจบโดยไม่คุยและเล่นกัน 5 17 * 
นักเรียนตั้งใจฟังจนจบโดยไม่คุยและเล่นกัน มีการ
มองผู้พูดเป็นระยะ 

3 10  

นักเรียนคุยและเล่นกับเพ่ือนอย่างสนุกสนาน 22 73  
 ถ้าคุณครูน าเรื่องที่นักเรียนไม่ชอบมาบอกเล่าให้ฟัง นักเรียน
จะปฏิบัติตนในฐานะผู้ฟังท่ีดีอย่างไร 

   

ไม่ตัง้ใจฟัง เพราะ ไม่ชอบเรื่องที่เล่า 5 17  
ไม่รับฟังและเล่นกับเพ่ือน 5 17  
ตั้งใจฟัง เพราะ คนพูดเป็นคุณครู 20 66 * 

19 พ่อแม่สอนให้นักเรียนกินอาหารที่มีประโยชน์ ต้องท าอย่างไร    
นักเรียนรับประทานอาหารตามที่ตนเองชอบ 3 10  
นักเรียนตั้งใจฟังและปฏิบัติตาม 8 27 * 
นักเรียนไม่ตั้งใจฟังพ่อแม ่ 19 63  

20 เพ่ือนสอนให้นักเรียนคิดเลข นักเรียนจะแสดงออกต่อเพ่ือน
อย่างไร 

   

ตั้งใจฟังและคิดเลขตาม - -  
ยิ้มแย้ม ดีใจ - -  
รู้สึกเป็นที่รักของเพ่ือนๆ 30 100 * 

18 
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50 อยู่ในระดับดีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รมณภัทร กตตน์วงศกร (2557, หน้า 88) พบว่า การพัฒนา
ทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบางจาก (โกมลประเสริฐอุทิศ) ส านักงานเขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมมีความสามารถในด้านการใช้ทักษะชีวิตอยู่ในระดับดี ทักษะชีวิตภาพรวมและราย
ด้านค่อนข้างสูง  
 
ข้อเสนอแนะ 

 ผู้สอนควรวิจัยในลักษณะดังกล่าวกับเนื้อหาเรื่องอ่ืนๆของวิชาวิทยาศาสตร์หรือเนื้อหาในรายวิชาอ่ืนๆ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดผู้เรียนและผู้วิจัยควรมีการศึกษาและศึกษาตัวแปรตามอ่ืนๆ ของวิจัยเพิ่มเติม  
 
สรุป  

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลเกษม
วิทยาหลังเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสมองเป็นฐานสูงกว่าก่อนเรียนที่ ระดับ .05  

ผลการประเมินทักษะชีวิตพ้ืนฐานหลังการเรียนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสมองเป็น
ฐาน เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า ด้านตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน ด้านการจัดการกับ
อารมณ์และความเครียดและ ด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อ่ืน ผ่านเกณฑ์เป็นร้อยละ 75 อยู่ในระดับดี
มาก และ ด้านการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 50 อยู่ใน
ระดบัดี 
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บทคัดย่อ  

กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระหว่ำงนักศึกษำที่เรียนโดยวิธีกำร
สอนแบบเกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย กับนักศึกษำที่เรียนโดยวิธีกำรสอบแบบบรรยำยเพียงอย่ำงเดียว ใน
รำยวิชำกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณและสถิติธุรกิจ ซึ่งกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษำชั้นปีที่ 2 คณะ
บริหำรธุรกิจ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ จ ำนวน 90 คนที่เลือกมำโดยวิธีแบ่งกลุ่ม ส ำหรับเครื่องมือที่ใช้
ในกำรวิจัยประกอบด้วย รูปแบบกำรสอนแบบเกมและกิจกรรมกลุ่มย่อยและแบบทดสอบในรำยวิชำ ส ำหรับ
สถิติที่ใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูลได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรทดสอบแบบที และแบบสอบถำม
ทัศนคตขิองนักศึกษำทีเ่รียนโดยวิธีกำรสอนแบบเกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อยที่มีค่ำควำมเที่ยงเท่ำกับ 0.80  

ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักศึกษำที่เรียนโดยวิธีกำรสอนแบบเกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย มีคะแนนสอบ
เฉลี่ยมำกกว่ำกลุ่มที่เรียนโดยวิธีบรรยำยเพียงอย่ำงเดียวในทุกหัวข้อ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 
และพบว่ำมีทัศนคติระดับมำกที่สุดในทุกหัวข้อ 

ค าส าคัญ: เกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
 

ABSTRACT  

The purposes of this research were to compare the learning achievement of two 
groups of students who used different studying methods in learning Quantitative Analysis 
and Statistics course; 1) using games and small group activities, and 2) lecture-based 
teaching. The research samples were 90 sophomores from the faculty of Business 
Administration of Panyapiwat Institute of Management, who were selected by cluster 
method. The research tools consisted of games, small group activities, and the examination. 
The statistics used in analyzing data were mean, standard deviation, t-test (independent 
samples), and attitude test for students who studied with games and small group activities. 
The test has a reliability was 0.80.  

 The results found that the average scores of students who studied with games and 
small group activities were higher than the students who studied with lecture based in all 
topics at the 0.05 level of statistically significant. The research also indicated that the 
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attitude level of the students who studied with game and small group activities were highest 
in all topics.  

Keywords: games and small group activities, learning achievement 
 
บทน า 

กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณและสถิติธุรกิจ เป็นรำยวิชำหนึ่งที่มีควำมส ำคัญต่อผู้เรียนในหลักสูตร
บริหำรธุรกิจบัณฑิต เพรำะเป็นรำยวิชำที่ให้ผู้เรียนได้น ำหลักกำร หรือวิธีกำรทำงคณิตศำสตร์และสถิติมำเป็น
เครื่องมือส ำหรับบริหำรจัดกำรข้อมูลทำงธุรกิจ ที่จะน ำไปใช้ตัดสินใจต่อกำรด ำเนินงำนทำงธุรกิจได้ในอนำคต 
แต่เนื่องจำกรำยวิชำนี้ผู้เรียนจะต้องมีพ้ืนฐำนควำมรู้คณิตศำสตร์หรือมีพ้ืนฐำนกำรค ำนวณ จึงท ำให้ผู้เรียน
บำงส่วนที่ขำดทักษะกำรค ำนวณเกิดควำมเบื่อหน่ำย หรือท้อแท้ ท ำให้ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ซึ่งกำร
จัดกำรเรียน กำรสอนจำกกำรบรรยำย หรือให้ผู้เรียนค้นคว้ำจำกต ำรำเพียงอย่ำงเดียวอำจยังไม่เพียงพอที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจ นอกจำกนี้ผู้เรียนบำงคนยังต้องกำรกิจกรรมเสริมที่ช่วยส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
มำกกว่ำกำรอ่ำนเพียงอย่ำงเดียว ที่สอดคล้องกับผลส ำรวจเรื่องกำรอ่ำนของเยำวชนไทย ปี 2558 ของ
ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ พบว่ำ ประชำกรอำยุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป มีอัตรำกำรอ่ำนลดลง จำกร้อยละ 81.8 ในปี 
2556 เป็นร้อยละ 77.7 โดยกำรลดลงนี้เป็นกำรลดลงทุกกลุ่มวัย และผลส ำรวจพบว่ำ คนไทยอำยุตั้งแต 10 ป
ขึ้นไป ใช้เวลำอ่ำนโดยเฉลี่ยประมำณ 2.99 นำทีต่อวัน (ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ, 2558)  

ดังนั้นเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสนใจต่อกำรเรียนในรำยวิชำค ำนวณหรือรำยวิชำที่ใช้
หลักกำรทำงคณิตศำสตร์ จึงควรมีกำรจัดกิจกรรมเสริม และมีกำรพัฒนำรูปแบบกำรสอน โดยปัจจัยที่ส ำคัญ
อย่ำงหนึ่งในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพคือ สื่อกำรสอน เนื่องจำกสื่อเป็นตัวกลำงที่ช่วยให้กำร
สื่อสำรระหว่ำงผู้สอนและผู้เรียนด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจในควำมหมำยของ
บทเรียนตำมจุดประสงค์ที่ก ำหนดไว้ โดยที่สื่อกำรสอนมีให้เลือกใช้อย่ำงหลำกหลำยทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ รูปภำพ 
ภำพนิ่ง เกม วีดีทัศน์ (สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี, 2546) จึงเป็นที่มำของกำรวิจัยครั้ง
ที่ผู้วิจัยจะได้น ำเกม และกิจกรรมกลุ่มย่อย มำเป็นสื่อที่ใช้ประกอบกำรสอนในรำยวิชำกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ
และสถิติธุรกิจ  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นควำมสำมำรถของนักเรียนในด้ำนต่ำง  ๆ ที่เกิดจำกกำรที่นักเรียนได้รับ
ประสบกำรณ์จำกกระบวนกำรเรียนกำรสอนของผู้สอน โดยผู้สอนต้องศึกษำแนวทำงในกำรวัดและประเมินผล 
กำรสร้ำงเครื่องมือวัดให้มีคุณภำพ ทั้งนีไ้ด้มีผู้ให้ควำมหมำยของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนไว้ดังนี้  
          สมพร เชื้อพันธ์ (2547, หน้ำ 53) สรุปว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมำยถึง ควำมสำมำรถ 
ควำมส ำเร็จ และสมรรถภำพด้ำนต่ำง ๆ ของผู้เรียน ที่ได้จำกกำรเรียนรู้ อันเป็นผลมำจำกกำรเรียนกำรสอน 
กำรฝึกฝนหรือประสบกำรณ์ของแต่ละบุคคล ซึ่งสำมำรถวัดได้จำกกำรทดสอบด้วยวิธีกำรต่ำงๆ  
          พิมพันธ์  เตชะคุปต์ และพเยำว์  ยินดีสุข (2548, หน้ำ 125) กล่ำวว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
หมำยถึง ระดับของควำมส ำเร็จที่ได้มำจำกกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
           ปรำณี กองจินดำ (2549, หน้ำ 42) กล่ำว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมำยถึง ควำมสำมำรถหรือ
ผลส ำเร็จที่ได้รับจำกกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบกำรณ์เรียนรู้
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ทำงด้ำนพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได้จ ำแนกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนไว้ ตำมลักษณะของ
วัตถุประสงค์ของกำรเรียนกำรสอนที่แตกต่ำงกัน  

Good, C.V. (1959) กล่ำวว่ำ ผลสัมฤทธิ์ คือกำรท ำให้ส ำเร็จ (Accomplishment) หรือมี
ประสิทธิภำพทำงด้ำนกำรกระท ำท่ีก ำหนดให้หรือในด้ำนควำมรู้ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมำยถึง กำรซึ้ง
ในควำมรู้ (Knowledge Attained) กำรพัฒนำทักษะในกำรเรียน ซึ่งอำจพิจำรณำคะแนนสอบทีก ำหนดให้ 
คะแนนทีได้จำกงำนทีครูมอบหมำยให้หรือท้ังสองอย่ำง 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมำยถึง ผลที่เกิดจำกกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่จะท ำให้
นักเรียนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงพฤติกรรม หรือควำมรู้ ควำมสำมำรถ ที่สำมำรถวัดได้ทั้ง 3 ด้ำน คือ ด้ำน
พุทธิพิสัย ด้ำนจิตพิสัย และด้ำนทักษะพิสัย 
 
ความหมายของเกม 
 กำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน วิธีกำรหนึ่งคือกำรใช้เกม ร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย เพ่ือ
เป็นกำรกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดควำมสนใจ โดยได้มีผู้ที่ให้ควำมหมำยของเกมไว้ ดังนี้ 

สุชำติ ทวีพรปฐมกุล (2543, หน้ำ 4) ได้กล่ำวว่ำ เกม หมำยถึง กิจกรรมกำรเล่นที่ให้ควำมสนุกสนำน
เพลิดเพลินแล้วยังจะก่อให้เกิดควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์และกำรพัฒนำกำรแก่ผู้ร่วมกิจกรรมและองค์กรอีกด้วย 

เทพประสิทธ์ กุลธวัชวิชัย (2530, หน้ำ 7) ได้ให้ควำมหมำยของ เกม ว่ำเป็นกิจกรรมกำรเล่นแข่งขัน
เพ่ือนันทนำกำร โดยมีกฎระเบียบกำรเล่นง่ำยๆ สั้นๆ และแฝงด้วยคุณค่ำต่ำงๆ ได้แก่ พ้ืนฐำนกำรด ำรงชีวิต
ของมนุษย์ทัง้บุคคลและสังคมส่วนรวม ตลอดจนเป็นกำรสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม 

เยำวพำ เดชะคุปต์ (2525, หน้ำ 155) กล่ำวว่ำ เกม คือ กิจกรรมกำรเล่นแข่งขันซึ่งจะต้องมีแพ้หรือ
ชนะตำมกติกำทีก่ ำหนดไว้ในสถำนกำรณ์ใดสถำนกำรณ์หนึ่ง 

จรินทร์ ธำนีรัตน์ (2524, หน้ำ 6) ได้ให้ควำมหมำยว่ำเกม หมำยถึงกิจกรรมทำงพลศึกษำแขนงหนึ่ง
ที่ว่ำด้วยกำรเล่นที่ไม่มีกฎ กติกำที่สลับซับซ้อนมำกนักและเป็นกำรเล่นที่ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำกำร
เคลื่อนไหวขั้นมูลฐำนและทักษะเบื้องต้นไปสู่กำรเล่นกีฬำประเภทต่ำงๆ 

ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ (2521, หน้ำ 36) ได้กล่ำวว่ำ เกมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมทั้งหลำยที่แสดง
ให้เรำรู้สึกถึงประวัติของมนุษย์ และสะท้อนให้เห็นแนวควำมคิดและค่ำนิยมของวัฒนธรรมเหล่ำนั้น ซ่ึงอำจ
กล่ำวได้ว่ำเกมมีส่วนช่วยและถือเป็นส่วนหนึ่งที่ส ำคัญที่จะท ำให้เกิดควำมเจริญเติบโตและกำรพัฒนำกำรของ
เยำวชนเป็นไปอย่ำงมีชีวิตชีวำยิ่งขึน้ 
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำเกมคือ กิจกรรมกำรเล่นที่มีควำมสนุกเพลิดเพลิน โดยจะต้องมีกำรจัดประกวดหรือ
แข่งขัน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกำรควำมตั้งใจ หรือสนใจมำกข้ึน 
 
เกม การจัดกิจกรรมกลุ่มย่อย และการจัดการเรียนการสอน 
 กำรน ำเกมและกำรจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยเป็นวิธีกำรจัดกำรเรียน กำรสอน วิธีกำรหนึ่ง โดยพิมพ์พร 
ฟองหล่ำ (2554, หน้ำ 12) ได้กล่ำวถึงรูปแบบกำรจัดกำรเรียน กำรสอนแบบเกมที่มีกำรใช้กิจกรรมประกอบ 
คือ กระบวนกำรที่ผู้สอนใช้ในกำรช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนด โดยให้ผู้เรียนเล่นเกม
ตำมกติกำ และน ำเนื้อหำ และข้อมูลของเกม พฤติกรรมกำรเล่น วิธีกำรเล่น และผลกำรเล่นเกม มำใช้ในกำร
อภิปรำยเพ่ือสรุปกำรเรียนรู้ ที่มีข้อดี คือช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้สูง ได้รับควำมสนุกสนำน และ
เกิดกำรเรียนรู้จำกกำรเล่น เกิดกำรเรียนรู้โดยกำรเห็นประจักษ์แจ้งด้วยตนเอง ท ำให้กำรเรียนรู้นั้นมี
ควำมหมำย และอยู่คงทน ผู้สอนไม่เหนื่อยแรงมำกขณะสอนและผู้เรียนชอบ แต่มีข้อจ ำกัด ที่เป็นวิธีกำรสอนที่
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ใช้เวลำมำก มีค่ำใช้จ่ำยสูง เนื่องจำกผู้เรียนทุกคนต้องมีวัสดุอุปกรณ์ในกำรเล่นเฉพำะตน ผู้สอนจ ำเป็นต้องมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจศึกษำและทดลองใช้จนเข้ำใจ ต้องมีทักษะในกำรน ำกำรอภิปรำยที่มีประสิทธิภำพ จึงจะ
สำมำรถช่วยให้ผู้เรียนประมวลและสรุปกำรเรียนรู้ได้ตำมวัตถุประสงค ์
 นอกจำกนี้ สุวิทย์ มูลค ำ และอรทัย มูลค ำ (2550, หน้ำ 134) ได้กล่ำวถึงวิธีกำรจัดกำรเรียน กำรสอน 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถือได้ว่ำเป็นกิจกรรมกลุ่มย่อยในกำรเรียนกำรสอนและเป็นกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) ที่หมำยถึง กระบวนกำรเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือกันในกำร
เรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถต่ำงกันออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งเป็นลักษณะกำรรวมกลุ่มอย่ำงมี
โครงสร้ำงที่ชัดเจน มีกำรท ำงำนร่วมกัน มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น มีกำรช่วยเหลือพ่ึงพำอำศัยซึ่งกันและ
กัน มีควำมรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพ่ือให้ตนเองและสมำชิกทุกคนในกลุ่มประสบ
ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ทั้งนี้ยังได้กล่ำวถึงกำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT (Team Games 
Tournaments : TGT) เป็นกำรเรียนรู้แบบร่วมมืออีกรูปแบบหนึ่ง ที่แบ่งผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถแตกต่ำงกัน
ออกเป็นกลุ่มเพ่ือท ำงำนร่วมกัน กลุ่มละประมำณ 4-5 คน โดยก ำหนดให้สมำชิกของกลุ่มได้ท ำกำรแข่งขันกัน
ในเกมกำรเรียนที่ผู้สอนจัดเตรียมไว้แล้ว ท ำกำรทดสอบควำมรู้โดยกำรใช้เกมกำรแข่งขัน คะแนนที่ได้จำกกำร
แข่งขันของสมำชิกแต่ละคนในลักษณะกำรแข่งขันตัวต่อตัวกับทีมอ่ืน น ำเอำมำบวกเป็นคะแนนรวมของทีม 
ผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคกำรเสริมแรง เช่น ให้รำงวัล ค ำชมเชย เป็นต้น ดังนั้นสมำชิกกลุ่มจะต้องมีกำรก ำหนด
เป้ำหมำยร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือควำมส ำเร็จของกลุ่ม ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2553 หน้ำ 208) ยังได้
กล่ำวถึงกำรเรียนแบบทีมแข่งขัน หรือ TGT ว่ำเป็นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ให้ผู้เรียนได้รวมกลุ่ม 
เพ่ือท ำงำนร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมำชิกในแต่ละทีมจะประกอบด้วยผู้ที่มีควำมสำมำรถแตกต่ำง
กัน คือ ควำมสำมำรถสูง ปำนกลำง และต่ ำ มำรวมกลุ่มกันในอัตรำส่วน 1 : 2 : 1 ซึ่งสมำชิกของทีมจะได้
แข่งขันกันในเกมเชิงวิชำกำร โดยควำมส ำเร็จของทีมจะขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถของแต่ละบุคคลเป็นส ำคัญ 
 ดังนั้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้เกมและกิจกรรมกลุ่มย่อยจึงเป็นวิธีกำรสอนวิธีหนึ่ง ที่ส่งเสริม
ผู้เรียนโดยใช้เกมกำรแข่งขันมำเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดควำมสนใจ ทั้งนี้ในกิจกรรมจะต้องมีกำรจัดกลุ่มนักศึกษำ
ให้แต่ละกลุ่มประกอบด้วยผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถหลำกหลำย และทุกคนในกลุ่มต้องมีส่วนร่วมในกำรแข่งขัน 
หรือมีกำรท ำงำนเป็นทีม ที่จะต้องมีกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือให้กลุ่มของตัวเองประสบผลส ำเร็จในกำร
แข่งขัน  
 ส ำหรับงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องของกำรน ำเกม และกิจกรรมกลุ่มย่อย มำใช้ในกำรเรียนกำรสอน อำทิ 
พิมพ์พร ไชยฤกษ์ พูนสุข อุดม และ กรวิกำ ก้องกุล (2552) ได้ท ำกำรวิจัยภำยใต้วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ของนักเรียน โดยใช้เกมคณิตศำสตร์ร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย และเพ่ือ
วัดทักษะ กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ของนักเรียนโดยใช้เกมคณิตศำสตร์ร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย โดยกลุ่ม
ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 60 คน ที่ได้ด้วย
วิธีกำรสุ่มแบบกลุ่ม ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักเรียนที่เรียนโดยใช้เกมคณิตศำสตร์ร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อยมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงด้ำนกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ หลังเรียน สูงกว่ำ ก่อนเรียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 0.01 
และมีทักษะ กระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์อยู่ในระดับดี 

สุกัญญำ จันทร์แดง (2556) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำวิทยำศำสตร์ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6 ก่อนเรียนกัหลังเรียนด้วยชุดกำรสอนแบบร่วมมือ เพ่ือศึกษำระดับควำมสำมำรถในกำร
ท ำงำนร่วมกันของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดกำรสอนแบบร่วมมือ และศึกษำควำมคิดเห็น
ของนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีนี้ พบว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกำรสอนแบบร่วมมือมี
ค่ำสูงกว่ำก่อนเรียน อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ตลอดจนมีพฤติกรรมในกำรทำงำนร่วมกันอยู่ใน



การประชุมวิชาการระดับชาติปญัญาภิวัฒน์ คร้ังที่ 7 

2 มิถุนายน 2560 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

F 56 
 

ระดับดีมำก  
 วิไลพร อุ่นอกพันธุ์  ทัศนำ ประสำนตรี และ มนตรี อนันตรักษ์ (2557) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการของ
นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ TGT และแบบ 4 MAT โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุเทนวิทยาคารจ านวน 20 คน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบ TGT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่านักเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณและสถิติธุรกิจ ของนักศึกษำ 
ที่ใช้กำรสอนแบบเกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย กับนักศึกษำท่ีท ำกำรสอนแบบบรรยำยเพียงอย่ำงเดียว  

 2. เพ่ือศึกษำทัศนคติของนักศึกษำต่อกำรเรียนวิชำกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณและสถิติธุรกิจ ที่สอน
ด้วยวิธีเกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชำกรที่ใชในกำรวิจัยคือ นักศึกษำคณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำรจัดกำรกำรค้ำสมัยใหม่ สถำบันกำร
จัดกำรปัญญำภิวัฒน์ ชั้นปีที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชำกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณและสถิติธุรกิจในปีกำรศึกษำ 
2558 จ ำนวน 2 กลุ่ม จ ำนวน 90 คน ที่เลือกมำด้วยวิธีกำรสุ่มแบบกลุ่ม ได้แก่นักศึกษำคณะบริหำรธุรกิจ กลุ่ม 
B6 เป็นกลุ่มทดลองที่สอนด้วยวิธีเกมและกิจกรรมกลุ่มย่อย และนักศึกษำ กลุ่ม A5 เป็นกลุ่มควบคุมที่สอนด้วย
วิธีกำรบรรยำยเพียงอย่ำงเดียว  
 
เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  

1. แบบทดสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำ ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ครอบคลุมเนื้อหำ
วิชำกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณและสถิติธุรกิจ ที่มีหัวข้อและคะแนนเต็มดังนี้  
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 กำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
 กำรทดสอบสมมติฐำนทำงสถิติ คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
 กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 กำรวิเครำะห์โครงกำรด้วยเทคนิค PERT/CPM คะแนนเต็ม 20 คะแนน 

จำกนั้นจะท ำกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้วยกำรทดสอบ   เมื่อตัวอย่ำงเป็นอิสระกัน 
(Independent)  

2. แบบสอบถำมเพ่ือวัดทัศนคติของนักศึกษำต่อกำรเรียนวิชำกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณและสถิติธุรกิจ 
ที่เรียนด้วยวิธีเกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย 
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การให้คะแนนและการแปลความหมายคะแนน 
 ลักษณะข้อควำมของแบบสอบถำมเพ่ือวัดทัศนคติของนักศึกษำต่อกำรเรียนวิชำกำรวิเครำะห์เชิง
ปริมำณและสถิติธุรกิจ ที่สอนด้วยวิธีเกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย โดยให้นักศึกษำพิจำรณำว่ำมีควำมคิด 
ควำมรู้สึกท่ีเกิดข้ึนตำมข้อควำมนั้นมำกน้อยเพียงใด แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 

 
มำกที่สุด หมำยถึง ข้อควำมนั้นตรงตำมทัศนคติของนักศึกษำมำกกว่ำ 80% ขึ้นไป 
มำก หมำยถึง ข้อควำมนั้นตรงตำมทัศนคติของนักศึกษำ 61-80% 
ปำนกลำง หมำยถึง ข้อควำมนั้นตรงตำมทัศนคติของนักศึกษำ 41-60% 
น้อย หมำยถึง ข้อควำมนั้นตรงตำมทัศนคติของนักศึกษำ 20-40% 
น้อยที่สุด หมำยถึง ข้อควำมนั้นตรงตำมทัศนคติของนักศึกษำ ต่ ำกว่ำ 20% ลงมำ 

 
กำรให้คะแนนส ำหรับแบบสอบถำมที่เป็นมำตรประมำณค่ำ 5 ระดับ มีเกณฑ์กำรให้คะแนนดังนี้ 

มำกที่สุด หมำยถึง 5  คะแนน 
มำก หมำยถึง 4  คะแนน 
ปำนกลำง หมำยถึง 3  คะแนน 
น้อย หมำยถึง 2  คะแนน 
น้อยที่สุด หมำยถึง 1  คะแนน 

 
การประเมินผล 
 จำกสูตรควำมกว้ำงของอันตรภำคชั้น = คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ ำสุด 
     จ ำนวนชั้น  = (5-1)/5 = 0.8  
 
เมื่อน ำมำหำรระดับคะแนนเฉลี่ยโดยที่ก ำหนดคะแนนใหม่ดังนี้ 
 ระดับควำมคิดเห็น/รู้สึกที่มีต่อกำรจัดกำรเรียน กำรสอน โดยใช้เกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย (ค ำถำม
เชิงบวก) 
  4.21-5.00 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น/รู้สึกที่มีต่อกำรจัดกำรเรียน กำรสอน โดยใช้เกมร่วมกับ
กิจกรรมกลุ่มย่อย ระดับกำรเกิดข้ึนบ่อยมำกท่ีสุด 
   3.41-4.20 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น/รู้สึกที่มีต่อกำรจัดกำรเรียน กำรสอน โดยใช้เกมร่วมกับ
กิจกรรมกลุ่มย่อย ระดับกำรเกิดข้ึนบ่อยมำก 
  2.61-3.40 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น/รู้สึกที่มีต่อกำรจัดกำรเรียน กำรสอน โดยใช้เกมร่วมกับ
กิจกรรมกลุ่มย่อย ระดับกำรเกิดข้ึนบ่อยปำนกลำง 
   1.81-2.60 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น/รู้สึกที่มีต่อกำรจัดกำรเรียน กำรสอน โดยใช้เกมร่วมกับ
กิจกรรมกลุ่มย่อย ระดับกำรเกิดข้ึนน้อย 
   1.00-1.80 หมำยถึง ระดับควำมคิดเห็น/รู้สึกที่มีต่อกำรจัดกำรเรียน กำรสอน โดยใช้เกมร่วมกับ
กิจกรรมกลุ่มย่อย ระดับกำรเกิดข้ึนน้อยที่สุด 
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การประเมินเครื่องมือวัด 
เครื่องมือที่ใช้ในครั้งนี้เป็นแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้น ผู้วิจัยได้น ำไปใช้กับนักศึกษำคณะบริหำรธุรกิจ ชั้น

ปีที่ 3 (ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษำที่ไม่ได้น ำมำศึกษำในครั้งนี้ ) จ ำนวน 40 คน เพ่ือทดสอบควำมเที่ยงของเครื่องมือ
วัด โดยวิธี Cronbach Coefficient of Alpha ดังนี้ 

 

     
 

   
 
     

  
   

  
   

เมื่อ         ควำมเที่ยงโดยวิธี Cronbach 
                         จ ำนวนข้อค ำถำมของแต่ละส่วนของเครื่องมือ 

    
     ควำมแปรปรวนของคะแนนที่ได้จำกข้อค ำถำมท่ี                 

                
โดยข้อค ำถำมที่ใช้ได้ก็ต่อเมื่อ         จำกแบบสอบถำมพบว่ำ เพ่ือวัดทัศนคติที่มีต่อกำรจัดกำร

เรียน กำรสอน โดยใช้เกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย ประกอบด้วยข้อค ำถำม 15 ข้อ ให้ค่ำ          
 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำมจะค ำนวณจำกค่ำสถิติพ้ืนฐำนที่แสดงลักษณะของกลุ่มตัวอย่ำงที่
ต้องกำรศึกษำ ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

กำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ แบ่งเป็น 2 ตอน มี
รำยละเอียดดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณและสถิติธุรกิจ ของนักศึกษำที่ใช้กำรสอนแบบ
เกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย กับนักศึกษำท่ีท ำกำรสอนแบบบรรยำยเพียงอย่ำงเดียว  
 

ผลคะแนนจำกกำรใช้แบบทดสอบภำยใตก้ำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยใช้เกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย
กับกลุ่มควบคุมที่ใช้กำรสอนบรรยำยเพียงอย่ำงเดียว แสดงได้ตำมตำรำงในภำคผนวก และผลกำรเปรียบเทียบ
คะแนนสอบเฉลี่ยของทั้ง 2 กลุ่ม แสดงตำมตำรำงที่ 1 

 
ตารางท่ี 1: ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนสอบเฉลี่ย ภำยใต้หัวข้อกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น  

รูปแบบการสอน N    S.D. t ค่ำ P 
แบบเกมและกิจกรรมกลุ่มย่อย 45 14.64 2.51 1.98 8.92449E-08 
แบบสอนบรรยำยเพียงอย่ำง
เดียว 

45 11.42 2.73   

 
 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ำกลุ่มทดลอง และผลกำรทดสอบเพ่ือ
เปรียบเทียบสมมุติฐำน พบว่ำ ค่ำ P มีค่ำน้อยกว่ำ 0.05 จึงกล่ำวได้ว่ำ ในหัวข้อกำรวิเครำะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
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กลุ่มทดลองหรือกลุ่มที่มีกำรสอบแบบเกมและกิจกรรมกลุ่มย่อย มีคะแนนเฉลี่ยมำกกว่ำกลุ่มควบคุมหรือกลุ่ม
สอนแบบสอนบรรยำยเพียงอย่ำงเดียว อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ตารางท่ี 2: ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนสอบเฉลี่ย ภำยใต้หัวข้อกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์  

รูปแบบการสอน N    S.D. t ค่ำ P 
แบบเกมและกิจกรรมกลุ่มย่อย 45 18.42 3.93 1.99 0.00086 
แบบสอนบรรยำยเพียงอย่ำง
เดียว 

45 15.53 4.00   

 
จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ำกลุ่มทดลอง และผลกำรทดสอบเพ่ือ

เปรียบเทียบสมมุติฐำน แสดงว่ำค่ำ P มีค่ำน้อยกว่ำ 0.05 จึงกล่ำวได้ว่ำ ในหัวข้อกำรประมำณค่ำพำรำมิเตอร์ 
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยมำกกว่ำกลุ่มควบคุมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ตารางท่ี 3: ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนสอบเฉลี่ย ภำยใต้หัวข้อกำรทดสอบสมมติฐำน  

รูปแบบการสอน N    S.D. t ค่ำ P 
แบบเกมและกิจกรรมกลุ่มย่อย 45 21.91 4.68 1.99 3.10E-09 
แบบสอนบรรยำยเพียงอย่ำง
เดียว 

45 16.64 4.00   

 
 จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ำกลุ่มทดลอง และผลกำรทดสอบเพ่ือ
เปรียบเทียบสมมุติฐำน แสดงว่ำค่ำ P มีค่ำน้อยกว่ำ 0.05 จึงกล่ำวได้ว่ำ ในหัวข้อกำรทดสอบ กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยมำกกว่ำกลุ่มควบคุมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ตารางท่ี 4: ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนสอบเฉลี่ย ภำยใต้หัวข้อควำมแปรปรวน  

รูปแบบการสอน N    S.D. t ค่ำ P 
แบบเกมและกิจกรรมกลุ่มย่อย 45 14.87 2.54 1.99 1.23E-07 
แบบสอนบรรยำยเพียงอย่ำง
เดียว 

45 11.42 3.09   

 
 จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ำกลุ่มทดลอง และผลกำรทดสอบเพ่ือ
เปรียบเทียบสมมุติฐำน แสดงว่ำค่ำ P มีค่ำน้อยกว่ำ 0.05 มีค่ำน้อยกว่ำ 0.05 จึงกล่ำวได้ว่ำ ในหัวข้อกำร
ทดสอบ กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยมำกกว่ำกลุ่มควบคุมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ตารางท่ี 5: ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนสอบเฉลี่ย ภำยใต้หัวข้อกำรวิเครำะห์โครงกำรด้วยเทคนิค PERT/CPM 

รูปแบบการสอน N    S.D. t ค่ำ P 
แบบเกมและกิจกรรมกลุ่มย่อย 45 15.76 1.99 1.99 3.06E-16 
แบบสอนบรรยำยเพียงอย่ำง
เดียว 

45 11.42 2.10   
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จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ำกลุ่มทดลอง และผลกำรทดสอบเพื่อ

เปรียบเทียบสมมุติฐำน แสดงว่ำค่ำ P มีค่ำน้อยกว่ำ 0.05 จึงกล่ำวได้ว่ำ ในหัวข้อกำรทดสอบ กลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยมำกกว่ำกลุ่มควบคุมอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05  
 
ตอนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ค่ำสถิติพ้ืนฐำน จำกแบบสอบถำมทัศนคติของนักศึกษำต่อกำรเรียนวิชำกำรวิเครำะห์
เชิงปริมำณและสถิติธุรกิจ ที่สอนด้วยวิธีเกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย 

 
จำกแบบสอบถำมทัศนคติที่มีต่อกำรจัดกำรเรียน กำรสอน โดยใช้เกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย แสดง

ได้ตำมตำรำงที่ 6 
  
ตารางที่ 6: ผลกำรประเมินทัศนคติของนักศึกษำต่อกำรเรียนวิชำกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณและสถิติธุรกิจ ที่
สอนด้วยวิธีเกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย 

 
ประเด็นทัศนคติ ค่าสถิติ ระดับ

ทัศนคติ    S.D C.V 

1. เกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย สำมำรถกระตุ้นให้เกิดกำร
เรียนรู้ 

4.93 0.25 0.05 มำกที่สุด 

2. เกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย สนุกสนำนไม่น่ำเบื่อ 4.98 0.15 0.03 มำกที่สุด 
3. เกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมี

ควำมสุข 
4.91 0.36 0.07 มำกที่สุด 

4. เกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย ท ำให้เกิดควำมรู้แบบองค์
รวม 

4.80 0.55 0.11 มำกที่สุด 

5. เกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย ท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกับ
บุคคลอื่น 

4.98 0.15 0.03 มำกที่สุด 

6. เกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย ท ำให้เกิดกระบวนกำรคิด และ
กำรปฏิบัติจริง 

4.82 0.53 0.10 มำกที่สุด 

7. เกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย ท ำให้เกิดกระบวนกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

4.47 0.77 0.17 มำกที่สุด 

8. เกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย ท ำให้เกิดควำมคิด
สร้ำงสรรค ์

4.78 0.60 0.13 มำกที่สุด 

9. เกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อยเป็นกำรส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

4.49 0.76 0.17 มำกที่สุด 

10. ควรจัดให้มีวิธีกำรสอนโดยใช้เกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย
เป็นหลัก 

4.98 0.15 0.03 มำกที่สุด 
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จำกตำรำงที่ 6 พบว่ำทัศนคติที่มีต่อกำรจัดกำรเรียน กำรสอน โดยใช้เกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อยทุก
ข้ออยู่ในระดับมำกท่ีสุด ซึ่งนักศึกษำมีควำมเห็นว่ำ เกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย สนุกสนำนไม่น่ำเบื่อ และ
สำมำรถท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอ่ืน ซึ่งควรจัดให้มีวิธีกำรสอนโดยใช้เกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อยเป็น
หลัก เป็นควำมคิดเห็นที่เกิดขึ้นในระดับสูงที่สุด โดยนักศึกษำเห็นว่ำ เกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย ท ำให้เกิด
กระบวนกำรเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 
สรุป 

จำกกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำในรำยวิชำกำรวิเครำะห์
เชิงปริมำณและสถิติธุรกิจ โดยใช้วิธีกำรสอนแบบเกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย และกำรสอนแบบบรรยำยเพียง
อย่ำงเดียว ที่มีกลุ่มตัวอย่ำงเป็นนักศึกษำคณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำรจัดกำรกำรค้ำสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 2 จ ำนวน 
2 กลุ่ม คือ กลุ่ม B6 และ A5 ที่เลือกมำด้วยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม จ ำนวนกลุ่มละ 45 คน ซึ่งมีกลุ่ม B6 เป็นกลุ่ม
ทดลอง หรือเป็นกลุ่มที่สอนโดยใช้เกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย และกลุ่ม A5 เป็นกลุ่มควบคุม หรือเป็นกลุ่มที่
สอนด้วยวิธีบรรยำยเพียงอย่ำงเดียว ผลจำกกำรวิจัยได้ข้อสรุปดังนี้ 

1. เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณและสถิติธุรกิจ ของนักศึกษำ 
ที่ใช้กำรสอนแบบเกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย กับนักศึกษำที่ท ำกำรสอนแบบบรรยำยเพียงอย่ำงเดียวพบว่ำ 
นักศึกษำที่เรียนจำกกำรใช้เกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย มีคะแนนสอบเฉลี่ยมำกกว่ำนักศึกษำที่สอนด้วยวิธี
บรรยำยเพียงอย่ำงเดียว อย่ำงมีนัยส ำคัญท่ีระดับ 0.05 ทุกหัวข้อ  

2. เมื่อพิจำรณำจำกแบบสอบถำมทัศนคติของนักศึกษำต่อกำรเรียนวิชำกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณและ
สถิติธุรกิจของนักศึกษำ ที่สอนด้วยวิธีเกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย พบว่ำ ทุกหัวข้ออยู่ในระดับมำกที่สุด และ
เมื่อพิจำรณำจำกข้อค ำถำมรำยข้อพบว่ำ กำรจัดกำรเรียน กำรสอนแบบเกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อยให้ควำม
สนุกสนำนไม่น่ำเบื่อ ตลอดจนสำมำรถท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอ่ืนอยู่ในระดับคะแนนสูงสุด ทั้งยังเห็น
ว่ำควรจัดให้มีกำรสอนโดยใช้เกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อยเป็นหลัก  

 
การอภิปรายผล 

จำกผลกำรวิจัยที่พบว่ำ กำรจัดกำรเรียน กำรสอน โดยใช้เกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อย มีผลท ำให้
คะแนนเฉลี่ยจำกแบบทดสอบมำกว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบรรยำยเพียงอย่ำงเดียว และจำก
แบบสอบถำมทัศนคติที่มีต่อกำรจัดกำรเรียน กำรสอน โดยใช้เกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อยพบว่ำ กำรจัดกำร
เรียน กำรสอนแบบเกมร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อยให้ควำมสนุกสนำนไม่น่ำเบื่อ ตลอดจนสำมำรถท ำให้เกิดกำร
เรียนรู้ร่วมกับบุคคลอ่ืน ทั้งนี้เป็นเพรำะรำยวิชำกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณและสถิติธุรกิจ เนื้อหำส่วนใหญ่เป็น
กำรค ำนวณหำกผู้สอนเลือกใช้วิธีกำรบรรยำยเพียงอย่ำงเดียวจะไม่สำมำรถกระตุ้นให้นักศึกษำเกิดควำมสนใจ 
เนื่องจำกนักศึกษำคณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำรจัดกำรกำรค้ำสมัยใหม่ มีพ้ืนฐำนทำงกำรค ำนวณไม่เท่ำกัน กำร
น ำเกมมำใช้ร่วมกับกิจกรรมกลุ่มย่อยจะท ำให้เกิดกำรท ำงำนร่วมกัน โดยนักศึกษำที่มีพ้ืนฐำนทำงกำรค ำนวณ
มำกกว่ำจะช่วยเหลือนักศึกษำที่มีพ้ืนฐำนกำรค ำนวณน้อยกว่ำ เพ่ือให้กลุ่มชนะกำรแข่งขัน ที่สอดคล้องกับ
งำนวิจัยของ วิไลพร อุ่นอกพันธุ์, ทัศนำ ประสำนตรี และ มนตรี อนันตรักษ์ (2557) ที่พบว่ำกำรน ำเกมมำใช้
ร่วมกับกิจกรรมกลุ่มให้ผลสัมฤทธิ์ของรำยวิชำคณิตศำสตร์มำกกว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยวิธี  4 MAT 
และสุกัญญำ จันทร์แดง (2556) ที่พบว่ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบมีกิจกรรมที่มีควำมร่วมมือกันจะให้
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดีกว่ำ วิธีสอนแบบบรรยำย   
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น 
ไลน์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนในห้องเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ
ด้วยแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษา จ านวน 342 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า  

1) วัตถุประสงค์ในการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์คือการส่งข้อความให้แก่กันมากท่ีสุด   
2) เวลาที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้แอพพลิเคชั่นไลน์มากที่สุดคือ ไม่แน่นอน (แล้วแต่สะดวก) 
3) เวลาการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์เฉลี่ยต่อครั้งส่วนใหญ่ 1-10 นาท ี 
4) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในแอพพลิเคชั่นไลน์มากที่สุดคือ โทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟน  
5) พฤติกรรมจากการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนในห้องเรียนของนักศึกษาโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.79 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การเดินเข้าออกในขณะที่
อาจารย์ก าลังสอนผลกระทบอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.47 การขาดความสนใจในวิชาที่อาจารย์สอน
ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.99  ผลการเรียนตกต่ าลง ผลกระทบอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 
2.26 

ค าส าคัญ: การใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ พฤติกรรมการเรียน  
 
ABSTRACT  
 This research aims to study the impact of personal factors and using line application 
behaviors affecting to students’ learning behaviors in classroom at Bangkok University.  The 
survey questionnaires were used in this study.  The sample collected from 342 
undergraduate students.  The data were analyzed using percentage, mean, standard 
deviation, and One-Way-ANOVA.  The results revealed that:  

I. The main purpose of using line application is texting messages.  
II. The students mostly use line application at any time according to their availability. 
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III. The average duration in using line application is about 1-10 minutes. 
IV. The device mostly use with line application is mobile phone/smart phone. 
V. From overall, the impact of using line application affecting to students’ learning 

behaviors are in the medium level at the average of 2.79.  When closely look into details, 
walking in and out during class has less impact level at the average of 2.47.  Lacking interest 
in class subject has medium impact level at the average of 3.38.  Lower academic record 
has less impact level at the average of 2.26. 
 Keyword: Using Line Application, Learning Behavior   
 
บทน า 

การติดต่อสื่อสารโดยใช้ไลน์ (Line) ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Phone) เป็นที่นิยมกันอย่าง
มากในหมู่ประชาชนโดยเฉพาะกับกลุ่มนักศึกษา เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบัน ที่มีความก้าวหน้า ท าให้ระบบ
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันท าให้โทรศัพท์มือถือสามารถติดต่อผ่านแอพพลิเคชั่น
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ท าให้การแลกเปลี่ยนข่าวสาร หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นไปได้อย่างง่ายดาย  

ซอร์ฟแวร์ในโทรศัพท์มือถือ หรือที่เรียกกันว่า แอพพลิเคชั่น ในขณะนี้ แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับ
สังคมออนไลน์ได้รับความนิยมทางด้านการใช้การสื่อสารหลายทาง ทั้งข้อความ รูปภาพ วีดีโอ ได้ผลิตออกมา
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานเป็นจ านวนมาก แต่รูปแบบการใช้งานของแอพพลิเคชั่น ยังไม่มีความ
หลากหลาย และยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จนกระทั่งแอพพลิเคชั่น “LINE” ได้เข้ามานิยมในหมู่ผู้ใช้งาน
สมาร์ทโฟน  

แอพพลิเคชั่น“LINE”ซึ่งสามารถพิมพ์โต้ตอบส่งข้อความ และข้อความเสียง ผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่
มีระบบปฏิบัติการ iOS, Android, Windows Phone ท าให้สามารถส่งรูป ส่งไอคอน ส่ง Sticker ดอกไม้ 
รูปภาพ วิว ตัวการ์ตูน ฯลฯ ที่สามารถสื่ออารมณ์และความหมายได้เป็นอย่างดี และสามารถคุยกันเป็นกลุ่มได้
พร้อมๆ กันหลายคน เป็นต้น ท าให้ผู้คนเป็นจ านวนมากใช้งานนิยมใช้แอพพลิเคชั่นนี้ 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 LINE ประเทศไทย เผยตัวเลขสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
บริการต่างๆ ของ LINE ในประเทศไทย เผยไทยเป็นตลาดใหญ่อันดับ 2 ของ LINE ทั่วโลก ด้วยจ านวนผู้ใช้
มากกว่า 83% ของจ านวนประชากรไทย พร้อมตัวเลขสถิติบริการ LINE ในด้านอ่ืนๆ ดังนี้ 

 สติกเกอร์ LINE ดาวน์โหลดมากกว่า 500 ล้านครั้ง โดย 3 เซ็ตที่ขายดีที่สุดอย่าง ตัวกลมน้องแว่น
แสนซนป๊อปอัพ, บราวน์ & โคนี่ ป๊อปอัพสุดเลิฟ และหนูหิ่นโนนหินแห่ 

 จ านวนผู้อ่านการ์ตูนผ่าน LINE WEBTOON โดยเฉลี่ยต่อเดือน 3 ล้านคน โดยมีคุณแม่วัยใสเป็นท็อป
คอนเทนต์ คนไทยใข้ Rabbit LINE Pay มากกว่า 2 ล้านคน LINE TV ด้วยยอดดาวน์โหลด 12 ล้านครั้ง 
LINE@ มีผู้ใช้มากกว่า 1 ล้านบัญชี พร้อมกับบริการใหม่จาก LINE ที่มาแรงจนครองอันดับ 1 ได้แก่ LINE 
MAN บริการส่งอาหาร LINE TODAY แหล่งรวมคอนเทนต์บนมือถือ ซึ่งทั้ง 2 บริการนี้เปิดใหม่ที่ขึ้นก้าวสู่ที่ 1 
อย่างรวดเร็ว 
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ภาพที่ 1.1: เปิดเผยสถิติผู้ใช้ Line และแอพพลิเคชั่นในประเทศไทย 
ที่มา: คนไทยใช้ LINE แชทมากเป็นอันดับ 2 ของโลก LINE MAN และ LINE TODAY ขึ้นแท่นอันดับ 1 
สืบค้นจาก https://www.it24hrs.com/2017/line-infographic-2016-look-back/ 
 

คุณอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทย กล่าวว่า “LINE รู้สึกภูมิใจที่บริการของเรา
มีส่วนในการสนับสนุนคนไทยด้วยกันอย่างเช่น LINE TV ที่สนับสนุนคอนเทนต์และพันธมิตรคนไทย LINE 
MAN และ LINE FINANCE ที่ทาง LINE ได้มีการจับมือกับ start-up คนไทยต่างๆ และในปี 2560 LINE จะ
ด าเนินตามนโยบายเพ่ือช่วยสนับสนุนการเติบโตของวงการดิจิตอล แบบครบวงจรพร้อมสรรหาบริการที่มี
ประโยชน์เพื่อมอบให้กับคนไทย”  
การเล่นไลน์นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย 
 ข้อดีของการเล่น line คือ 

1. สามารถติดต่อสื่อสารได้หลายรูปแบบ ทั้งการแชท การส่งเสียง และ การสนทนาแบบโทรศัพท์ ซึ่ง
ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สามารถท าให้หลากหลาย และที่ส าคัญไม่ต้องเสียเงินเพ่ิมเพราะใช้สัญญาณอินเตอร์เนต
โดยตรง มีหน้า Time Line คล้ายเฟชบุค (Facebook) 

2. ใช้อัพเดทเรื่องราวต่างๆ ไดทุ้กเวลาทั้งการใส่รูปภาพ ใส่ลิงค์ ใส่คลิป  
จากสองอย่างนี้สามารถท าให้กลายเป็นช่องทางในการท าการตลาด การค้า การโปรโมทต่างๆ  ได้ง่าย

ขึ้น อย่างที่เรามักเห็นร้านค้าในไลน์มากมาย รวมถึง Official ต่างๆ มากมายทั้งศิลปินดารา รายการโทรทัศน์ 
ร้านค้าดังๆ มากมายต่างใช้เป็นช่องทางการในการโปรโมท 

ข้อเสียของการเล่น line คือ 
1. แน่นอนว่านักศึกษาและคนท างานจ านวนมาก เสพติดการแชทไลน์ ซึ่งส่งผลต่อด้านต่างๆ เช่น การ

เรียน การท างาน  

https://www.it24hrs.com/2017/line-infographic-2016-look-back/
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2. นักศึกษาและคนท างานบางคนไว้ใช้ส าหรับหาแฟน หากิ๊ก ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลต่อเรื่องครอบครัว
แน่นอน ซึ่งมักมีข่าวหลุดออกมาบ่อยๆ ตามหน้าหนังสือพิมพ์ ถึงข่าวชู้สาวจากไลน์ไม่เว้น แม้กระทั่งดารา
นักร้องดังๆ ต่างมีข่าวและภาพหลุดจากไลน์ออกมาบ่อยๆ  

3. ผลจากการเสพติดการแชท คือ จะไม่สนใจสิ่งอ่ืนๆ รอบตัวท าให้การสื่อสารกับคนรอบข้างนั้นด้อย
ลง เพราะวันๆ เอาแต่พิมพ์แชทใน Line คนที่เล่นแชทไลน์จนติดนั้นพฤติกรรมต่างๆ จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง 
และกลายเป็นคนติดโซเชี่ยล ขาดความรับผิดชอบกับสิ่งรอบๆ ตัวแม้แต่การควบคุมตนเอง เพราะจะต้องหยิบ
สมาร์ทโฟนมาจิ้มๆ ไล่ๆ เช็คไลน์ตลอดเวลา 

4. ภาษาแชท ภาษาเขียน ภาษาพูดไม่เหมือนกัน รับรองว่าความสามารถด้านภาษาไทยด้อยอย่างเห็น
ได้ชัดด้วย  

5. ข้อเสียที่เห็นได้ชัดจากสังคมก้มหน้ายุคนี้ Line ยังกลายเป็นช่องทางของมิจฉาชีพอีกด้วย เพราะ
เพียงแค่มีแอพพลิเคชั่นไลน์ มีเบอร์ มันก็สามารถแอดอัติโนมัติได้ หากเราไม่ตั้งค่าไว้และแน่นอนว่าเราสามารถ
ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพไฮเทคได้หากไม่ระวังตัว 

ในปัจจุบันเด็กและเยาวชนที่ยังไม่มีวุฒิภาวะ และผู้ปกครองไม่ชี้แนะ หรือควบคุมการใช้งานอย่าง
จริงจัง ก็จะส่งผลกระทบทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต ผลการเรียน และการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

เนื่องจากในปัจจุบันเครือข่ายสังคม ออนไลน์ที่สามารถติดต่อได้ ทุกที่ ทุกเวลา เป็นที่นิยมในกลุ่ม
วัยรุ่น (นักศึกษา) อย่างมาก  ผู้วิจัยมีความสนใจเลือกกลุ่มประชากรดังกล่าว เพราะเป็นอายุในช่วงวัยรุ่นที่มี
ความหลากหลายในการใช้งานแอพพลิเคชั่น LINE ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัย อิทธิพลและการ 
ตอบสนองความต้องการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการการศึกษาแนวทางในการใช้สื่อใหม่ในยุคปัจจุบันต่อไป  
 
ทบทวนวรรณกรรม  

ความหมายของแอพพลิเคชั่นไลน์ 
ไลน์ (อังกฤษ: LINE) เป็นโปรแกรมเมสเซนเจอร์ ที่ญี่ปุ่นซื้อมาจาก Naver Corporation ของเกาหลีที่

มีความสามารถใช้งานได้ทั้งโทรศัพท์มือถือที่มีระบบปฏิบัติการไอโอเอส, แอนดรอยด์, วินโดวส์โฟน ล่าสุด
สามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และแมคโอเอสได้แล้ว ด้วยความที่มีลูกเล่นมากมาย สามารถคุย 
ส่งรูป ส่งไอคอน ส่งสติกเกอร์ ตั้งค่าคุยกันเป็นกลุ่ม ฯลฯ ท าให้มีผู้ใช้งานโปรแกรมนี้เป็นจ านวนมาก ชาวไทย
นิยมใช้ เป็นอันดับสองรองจากญี่ปุ่น (วิกิพีเดีย, สารานุกรมเสรี) 

ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2556) กล่าวว่า ไลน์ (Line) หมายถึง แอปพลิเคชั่นส าหรับการสนทนาบน
อุปกรณ์การสื่อสารรูปแบบต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต (Tablet) ผู้ใช้สามารถสื่อสารด้วย
การพิมพ์ข้อความจากอุปกรณ์การสื่อสารเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่งไลน์ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถ
หลากหลายเพื่อรองรับการใช้งานของผู้ใช้หลายๆ ด้าน จุดเด่นที่ท าให้ไลน์แตกต่างกับแอปพลิเคชั่นส าหรับการ
สนทนารูปแบบอ่ืนๆ คือ รูปแบบของ“สติกเกอร์” (Sticker) ที่แสดงอารมณ์และความรู้สึกของผู้ใช้ที่
หลากหลาย เช่น สติกเกอร์แสดงความรู้สึกขั้นพ้ืนฐาน สติกเกอร์ตามเทศกาลและวันส าคัญ สติกเกอร์ของตรา
สินค้าต่างๆ และสติกเกอร์การ์ตูนที่มีชื่อเสียง เป็นต้น 

เอมิกา เหมมินทร์ (2556) กล่าวว่า แอพพลิเคชั่นไลน์ คือแอพพลิเคชั่นที่ผสมผสานบริการ ส่งข้อความ
และข้อความเสียงไว้ด้วยกัน โดยไลน์จะเป็นรูปแบบของโปรแกรมสนทนาบนสมาร์ทโฟนที่ได้รับการพัฒนาขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร นอกจากนี้ความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ที่ท าให้ไลน์โดดเด่นกว่า
แอพพลิเคชั่นสนทนาอ่ืน คือ รูปแบบของสติกเกอร์ รวมทั้งคุณลักษณะเฉพาะด้านต่างๆ ได้แก่ การสนทนาด้วย
เสียง, การสื่อสารแบบกลุ่ม, การสร้างไทม์ไลน์, และการเล่นเกม เป็นต้น 

http://www.line-pc.net/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/Android_(operating_system)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA
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ก าเนิดไลน์   
ไลน์ได้รับการพัฒนาขึ้นครั้งแรกเม่ือปี 2554 ณ.ประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัท NHN Japan ซึ่งเป็นบริษัทที่

ให้บริการอินเทอร์เน็ต เกม และระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ได้ร่วมมือกับบริษัท Naver Japan 
Corporationและบริษัท Livedoor ร่วมกันพัฒนาขึ้นโดยปรับปรุงรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายเพ่ือรองรับ
การใช้งานของผู้ใช้อย่างต่อเนื่องค าว่า ไลน์ เกิดขึ้นหลังจากที่ประเทศญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศ 
เมื่อปี 2554 มีชื่อว่า Tohoku Earthquake เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นท าให้ระบบการติดต่อสื่อสารของประเทศ
ญี่ปุ่นเป็นอัมพาต ขาดการติดต่อสื่อสารภาคพ้ืนดิน ประชาชนในประเทศต้องใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะที่ถูก
ติดตั้งโปรแกรมอัตโนมัติไว้ให้สามารถใช้ได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติท่ีไม่คาดฝัน ประชาชนจ านวนมากต้องเข้า
แถวเพ่ือรอรับการบริการ จึงเป็นที่มาของค าว่า ไลน์ซึ่งแปลว่าการเข้าแถว (Line Thailand, 2559) 

พฤติกรรม 
พฤติกรรม หมายถึง กริยาอาการหรือปฏิกิริยาที่แสดงออกหรือเกิดขึ้น เมื่อเผชิญกับสิ่งเรา ซึ่งจะมา

จากภายในรางกายหรือภายนอกรางกายก็ได และปฏิกิริยาที่แสดงออกนี้มิได เปนพฤติกรรมทางกายเทานั้น แต
รวมถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับจิตใจดวย ค าวา Behavior ใชแทนกันไดกับค าวา Action นักจิตวิทยาถือวาการ
เคลื่อนไหวของอินทรียทุกชนิด ที่ปรากฏออกมา เปนพฤติกรรมตองมี หรือกลาวอีกนัยหนึ่งพฤติกรรมจะเกิดขึ้น
ไดตองมีมูลเหตุอยางใดอยางหนึ่ง (อุทัย หิรัญโต, 2526: 14)  

พฤติกรรม คือ อาการ บทบาท ลีลา ทาที การประพฤติ การปฏิบัติ การกระท าที่ แสดงออกใหปรากฏ
สัมผัสดวยประสาทสัมผัสทางใดทางหนึ่ง คือ โสตสัมผัส ชิวหาสัมผัส และ ทางผิวหนัง หรือ มิฉะนั้นก็สามารถ
วัดไดโดยเครื่องมือ (กันยา สุวรรณแสง, 2538: 92)  

พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกในลักษณะตางๆ ของสิ่งมีชีวิตซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได ทั้งมนุษยและ
สัตว พืช จุลินทรีย ซึ่งเปนการตอบสนองสิ่งเราที่เกิดขึ้นภายในรางกาย หรือภายนอกรางกาย พฤติกรรมนี้
สามารถสังเกตไดโดยตรงหรือใชเครื่องมือวัดได หรืออาจสังเกตได ในทางออม เชน การพูด การเคลื่อนไหว 
การท างานของระบบตาง ๆ ภายในรางกาย การจ า การคิด ตลอดจนความรูสึก ทัศนคติ (เฉลิมพล ตันสกุล, 
2541: 2)  

พฤติกรรมในมนุษย หมายถึง อาการกระท าหรือกิริยาที่แสดงออกมาทางรางกาย กลามเนื้อสมอง
ในทางอารมณ ความคิด และความรูสึก พฤติกรรมเปนผลจากการตอบสนองตอสิ่งเรา เมื่อมีสิ่งกระตุนมาจะมี
การตอบสนองทันที (ลักขณา สรีวัฒน, 2544: 17)  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนในห้องเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
กรุงเทพวิทยาเขตรังสิต 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนในห้องเรียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิต 

3. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนในห้องเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิต 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเลือกใช้วิธีการส ารวจด้วยแบบสอบถามที่
สร้างข้ึนและได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้คือ 
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1. ประชากร คือนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเป็นนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ คณะบัญชี และคณะเศรษฐศาสตร์ ที่เรียนในภาคการศึกษา 2/2559 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
วิทยาเขตรังสิต จ านวน 342 คน 

2. วิธีการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก     
3. ระยะเวลาด าเนินการเก็บข้อมูลในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2560 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ One-Way-Anova 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นนักศึกษาชายร้อยละ 51.5 เป็นนักศึกษาหญิงร้อยละ 48.5 อายุระหว่าง 
18 – 20 ปีร้อยละ 5 อายุระหว่าง 21 – 23 ปีร้อยละ 83.3 อายุระหว่าง 24 – 26 ปีร้อยละ 10.8 อายุมากกว่า 
26 ปีขึ้นไปร้อยละ 0.9 เป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจร้อยละ 93.9 เป็นนักศึกษาคณะบัญชีร้อยละ 3.5 ที่
เหลือเป็นนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 2.6 ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 28.1 ก าลังศึกษาอยู่ในชั้น
ปีที่ 4 ร้อยละ 67.8 ที่เหลือเป็นนักศึกษาพ้นรุ่น ร้อยละ 4.1 หลักสูตรภาคปกติร้อยละ 91.8 หลักสูตรภาคบ่าย
ร้อยละ 7.3 หลักสูตรภาคพิเศษร้อยละ 0.9 ประสบการณ์ในการเล่นไลน์น้อยกว่า 3 ปีร้อยละ 5.8 
ประสบการณ์ในการเล่นไลน์ 3 – 5 ปีร้อยละ 41 ประสบการณ์ในการเล่นไลน์เกิน 5 ปีขึ้นไปร้อยละ 53.2   
 พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) 

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีมีวัตถุประสงค์ในการใช้ไลน์มากที่สุดคือ การส่งข้อความให้กัน คิดเป็น
ร้อยละ 68.1 รองลงมาคือ พูดคุยกับเพ่ือนในกรุ๊ป คิดเป็นร้อยละ 28.4 เวลาที่นักศึกษาใช้ไลน์บ่อยที่สุดคือ ไม่
แน่นอน (แล้วแต่สะดวก) คิดเป็นร้อยละ 68.1 รองลงมาคือช่วงเวลา 20.01 – 24.00 น. คิดเป็นร้อยละ 14.6
จ านวนคนที่มักจะติดต่อด้วยต่อครั้งคือ 4-6 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 รองลงมาคือ 1 – 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.0 ระยะเวลาเฉลี่ยในการใช้ไลน์ต่อครั้งคือ 1-10 นาที คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ 11 – 20 นาที คิด
เป็นร้อยละ 22.2 สถานที่ๆใช้ไลน์มากที่สุดคือ ที่บ้าน/หอพัก คิดเป็นร้อยละ 82.7 รองลงมาคือ ในห้องเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 7.9  เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในไลน์มากที่สุดคือ โทรศัพท์มือถือ/สมาร์ทโฟน คิดเป็นร้อยละ 
94.2 รองลงมาคือแทบเบล็ต/ไอแพด คิดเป็นร้อยละ 2.0    

พฤติกรรมการเรียนในห้องเรียนของนักศึกษา 
โดยภาพรวมนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line) ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนใน

ห้องเรียนอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.79 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีการแอบเล่นไลน์
ขณะเรียนอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.38  การแอบหลับในห้องเรียนผลกระทบอยู่ในระดับน้อย มี
ค่าเฉลี่ย 2.59 การเข้าเรียนสายผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.62 สมาธิในการเรียนสั้นลง
ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.21 อ่านหนังสือน้อยลง ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ย 3.15 ขาดเรียนบ่อย ผลกระทบอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.25 การทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว
ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.75 การเดินเข้าออกในขณะที่อาจารย์ก าลังสอนผลกระทบอยู่ใน
ระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.47 การขาดความสนใจในวิชาที่อาจารย์สอนผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
2.99  ผลการเรียนตกต่ าลง ผลกระทบอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.46 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. เพศมีผลต่อพฤติกรรมการนอนหลับในห้องเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 

1.210, P = .023) 
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2. เพศมีผลต่อการได้คะแนนเฉลี่ยสะสมลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 2.518, P 
= .028) 

3. อายุมีผลต่อการเดินเข้าเดินออกในระหว่างเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 
4.553, P = .004) 

4. ชั้นปีที่เรียนมีผลต่อการมีสมาธิสั้นในการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 8.852, 
P = .000) 

5. ชั้นปีที่เรียนมีผลต่อการอ่านหนังสือน้อยลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 9.315, P = 
.000) 

6. ชั้นปีที่เรียนมีผลต่อการไม่สนใจในการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 5.321, P 
= .005) 

7. ชั้นปีที่เรียนมีผลต่อคะแนนเฉลี่ยสะสมลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 5.710, P 
= .004) 

8. โปรแกรมที่เรียนมีผลต่อการนอนหลับในห้องเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 
3.664, P = .027) 

9. โปรแกรมที่เรียนมีผลต่อการเข้าห้องเรียนสายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 3.649, 
P = .027) 

10. โปรแกรมที่เรียนมีผลต่อการขาดเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 3.721, P = 
.025) 

11. โปรแกรมท่ีเรียนมีผลต่อการเดินเข้าเดินออกในห้องเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F 
= 3.695, P = .026) 

12. โปรแกรมที่เรียนมีผลต่อการขาดความสนใจในการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F 
= 3.122, P = .045) 

13. โปรแกรมที่เรียนมีผลต่อคะแนนเฉลี่ยสะสมลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 
5.364, P = .005) 

14. คะแนนเฉลี่ยสะสมมีผลต่อการขาดเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 2.834, P = 
.025) 

15. คะแนนเฉลี่ยสะสมมีผลต่อการเดินเข้าเดินออกในห้องเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(F = 2.612, P = .035) 

16. คะแนนเฉลี่ยสะสมมีผลต่อการไม่สนใจในการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 
2.613, P = .035) 

17. คะแนนเฉลี่ยสะสมมีผลต่อคะแนนเฉลี่ยสะสมลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 
3.525, P = .008) 

18. วัตถุประสงค์ในการเล่นไลน์มีผลต่อการขาดเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 
3.357, P = .010) 

19. วัตถุประสงค์ในการเล่นไลน์มีผลต่อคะแนนเฉลี่ยสะสมลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(F = 2.710, P = .030) 

20. ระยะเวลาในการเล่นไลน์มีผลต่อการขาดเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 3.007, 
P = .018) 
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21. ระยะเวลาในการเล่นไลน์มีผลต่อการเดินเข้าเดินออกในห้องเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 (F = 3.430, P = .009) 

22. อุปกรณ์ท่ีใช้เล่นไลน์มีผลต่อการนอนหลับในห้องเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (F = 
3.260, P = .022) 

23. อุปกรณ์ท่ีใช้เล่นไลน์มีผลต่อการเดินเข้าเดินออกในห้องเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
(F = 2.963, P = .032) 

 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยพบว่าเพศที่แตกต่างกัน อายุที่แตกต่างกัน ชั้นปีที่เรียนที่แตกต่างกัน โปรแกรมที่เรียนที่
แตกต่างกัน คะแนนเฉลี่ยสะสมที่แตกต่างกัน วัตถุประสงค์ในการเล่นไลน์ที่แตกต่างกัน ระยะเวลาในการเล่น
ไลน์ที่แตกต่างกัน และอุปกรณ์ในการเล่นไลน์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนในห้องเรียนของ
นักศึกษา อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ส่วนคณะที่เรียน จ านวนปีที่เล่นไลน์ ช่วงเวลาที่เล่นไลน์ จ านวนคนใน
กรุป๊ไลน์ และสถานที่เล่นไลน์ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเรียนในห้องเรียนของนักศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผลจากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ ทีส่่งผลต่อพฤติกรรมการ
เรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เป็นเพียงจ านวนนักศึกษา 342 คน ซึ่งนับว่าเป็น
สัดส่วนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาที่มีอยู่เกือบ 25,000 คน และการเก็บข้อมูลเพียง 3 คณะจาก
ที่มีท้ังหมด 11 คณะ จึงอาจจะยังเป็นตัวแทนทั้งหมดของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ไม่ได้ 
ดังนั้น 

1. ควรศึกษาพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น (Line) ในการเรียนของนักศึกษาคณะต่างๆทุกคณะ 
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น (Line) ในการเรียนของนักศึกษาคณะ

ต่างๆ 
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่น (Line) ในการเรียนของ นักศึกษาระหว่าง

มหาวิทยาลัยของรัฐกับมหาวิทยาลัยของเอกชน และ มหาวิทยาลัยของเอกชนกับมหาวิทยาลัย
ของเอกชนด้วยกันเอง 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยในชั้นเรียนนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ระหว่างนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยและ
เพศแตกต่างกัน ประชากรที่ศึกษา คือ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จ านวน 85 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแผนการ
เรียนการสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและสื่อการสอน แบบบันทึกข้อมูลภูมิหลั ง 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติบรรยาย และการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามแบบ 2 ทาง (Two-way 
MANOVA) ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ไม่ได้เอ้ือให้กับเพศใดเพศหนึ่ง นักศึกษา
เพศชายและเพศหญิงมีคะแนนสอบไม่แตกต่างกัน แต่การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) นี้จะเอ้ือให้กับ
กลุ่มนักศึกษาที่เรียนเก่ง (เกรดเฉลี่ยสะสมสูง) โดยจะท าให้นักศึกษากลุ่มนี้มีคะแนนสอบสูงกว่านักศึกษากลุ่ม
อ่ืน แต่อย่างไรก็ตามการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ไม่ได้ท าให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มมีคะแนนผลการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

ค าส าคัญ: การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาควิชาการเงิน  
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to 1) study the learning achievements based on 

Thai Qualifications Framework for Higher Education (TQF) taught with problem-based 
learning (PBL) and 2) compare the learning achievements based on the TQF among students 
with different cumulative GPA and gender. The population in this study was 85 third-year 
undergraduates from the Department of Finance, Bangkok University in the second semester 
of 2015. The tools used in the research were the instructional plans, created teaching 
materials, and background data notes. Data were analyzed using descriptive statistics and 
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Two-way MANOVA. The findings revealed that problem-based learning (PBL) was not 
conducive to a particular gender. In other words, male and female scores were not 
significantly different. Nevertheless, problem-based learning (PBL) is a good way to learn for 
the group of high cumulative GPA students. That is, this group would earn higher test scores 
than the other groups. However, it did not make any difference in performance scores 
among all groups. 

Keywords: Problem-based Learning, Leaning Achievements, Department of Finance   
 
บทน า 

การศึกษาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของรากฐานการพัฒนาประเทศทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จากความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการเทคโนโลยีและการสื่อสาร และความสัมพันธ์กับประชาคมโลก ยิ่งท าให้การศึกษา
แก่ประชาชนของประเทศเป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาประเทศ กระบวนการศึกษาจึงต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สามารถสร้างคนให้เป็นคนคุณภาพเป็นผู้น าสังคมและสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาในด้านต่างๆ ของประเทศได้ ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงควรจัดเพ่ือช่วยพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนให้มากที่สุด ตามหลักการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (student centered Instruction) 
(ทิศนา แขมมนี, 2552)  เป็นการศึกษาที่ต้องพัฒนาให้ผู้เรียนคิดเป็น โดยคิดได้ทั้งแบบคิดวิเคราะห์ คิดเชิง
โครงสร้าง คิดรวบยอด และคิดเพ่ือสังคมส่วนรวม ตลอดจนสามารถปรับตัวท างานร่วมกันเป็นทีมได้  

การเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning : PBL) มีลักษณะการสอนโดย
น าเสนอสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องตามเป็นความจริง และมีแนวทางการแก้ปัญหาได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง 
เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ร่วมกับการใช้กระบวนการกลุ่มผู้เรียนมีโอกาสไดเ้รียนรู้ด้วยตนเองและการ
ร่วมกันท างานแก้ไขปัญหากันเป็นทีมจากการปฏิบัติ การศึกษาค้นคว้าหนังสือต ารา และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ (บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2545) โดยครูควรท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาคอย
ช่วยเหลือให้ค าแนะน า ฝึกให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ปัญหาจากกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้สอดแทรกในกระบวนการ
เรียนรู้ รูปแบบการสอนของครูจึงควรมีความหลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดเป็นรูปแบบการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางรูปแบบหนึ่งที่เน้นการฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ทักษะเชิงตัวเลขและการใช้
สื่อเทคโนโลยี เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือให้ผู้เรียนคิดเป็น ท า
เป็นและแก้ปัญหาเป็น พร้อมเป็นคนดีที่สังคมต้องการ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552)   

ด้วยเหตุผลดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันที่ต้องการให้คนเป็นคนคุณภาพมี
ความคิดอย่างมีเหตุมีผล ใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ รู้จักเชื่ออย่างมีเหตุผล อันเป็นจุดมุ่งหมายของ
การศึกษา และในวิชา FI323 : Financial Analysis and Reporting (การวิเคราะห์และการรายงานทาง
การเงนิ) ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งผู้วิจัย
ในฐานะผู้รับผิดชอบสอนในวิชานี้จึงจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการใช้ปัญหาเป็นพ้ืนฐาน (Problem-
Based Learning: PBL) โดยมีการก าหนดให้นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลและท าการวิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินจาก
สถานประกอบการจริงที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือใช้ประกอบตามหลักทฤษฎีใน
เนื้อหาวิชา พร้อมทั้งให้นักศึกษาจัดการรวบรวมข้อมูลที่เสร็จสมบูรณ์น าเสนอทั้งที่เป็นรูปเล่ม และการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน นอกจากนี้ยังก าหนดให้นักศึกษาจัดเป็นกลุ่มเพ่ือร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ และจัดการรวบรวม



F 75 

ข้อมูลเพ่ือน าส่งผู้สอน และน าเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวคิดกับเพ่ือนในชั้นเรียน ผู้สอนให้ความส าคัญใน
กิจกรรมนี้โดยถือเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งในการวัดประเมินผลการเรียนของวิชา และด าเนินการวิจัยเพ่ือให้
ทราบผลวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน อีกทั้งเป็นแนวทางและทางเลือก
หนึ่งส าหรับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาอ่ืนที่จะน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย 
และท าให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือ
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ที่
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ระหว่างนักศึกษาที่มเีกรดเฉลี่ยและเพศแตกต่างกัน 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications 
Framework for Higher Education: TQF) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นใน
ตนเอง จากประสบการที่ได้รับระหว่างการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนดผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังในบัณฑิตมี 5 ด้าน (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตใน
ความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม 

2. ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการน าเสนอ
ข้อมูลการวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถเรียนรู้ได ้

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ 
และใช้ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหาเมื่อตนเองเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  (Interpersonal Skills and 
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า ความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Numerical 
Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์ และสถิติ ความสามารถในการสื่อสารทั้ง
การพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning หรือ PBL) คือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ของการเรียนรู้ (student-centered learning)   โดยการเรียนรู้เกิดข้ึนในกลุ่มผู้เรียนที่มีขนาดเล็ก    ครูเป็นผู้
อ านวยความสะดวก (facilitator) หรือผู้ให้ค าแนะน า (guide) ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ปัญหา
ที่น ามาใช้มีลักษณะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน ปัญหา 1 ปัญหาอาจมีค าตอบได้หลายค าตอบหรือแก้ไขปัญหาได้
หลายทาง (ill-structure problem) ผู้เรียนเป็นคนแก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ ด้วยตนเอง (self-
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directed learning) ประเมินผลจากสถานการณ์จริงโดยดูจากความสามารถในการปฏิบัติ  (authentic 
assessment) (มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2545) รูปแบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่
เกิดข้ึนในความเป็นจริงตามสภาพแวดล้อม และเงื่อนไขต่างๆ ที่รายล้อมเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือตาม
บริบทของการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์
ในสาขาวิชาที่ศึกษาด้วย การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเกิดขึ้นจากแนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
สร้างสรรค์นิยม (Constructivism) ของ Jean Piajet นักจิตวิทยาพัฒนาการชาวสวิส และ Lev Vygotsky  
นักการศึกษาชาวรัสเซีย (Beatty, K., 2013) ดังรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1: รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ที่มา : มัณฑรา ธรรมบุศย์, 2545 

 

กระบวนการเรียนรู้แบบ PBL มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้และน าความรู้มาใช้แก้ปัญหา 
ได้อธิบายขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ไว้ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา จัดสถานการณ์ต่างๆ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ  และมองเห็นปัญหา
สามารถก าหนดสิ่งที่ เป็นปัญหาที่ผู้ เรียนอยากรู้   อยากเรียนเกิดความสนใจที่จะค้นหาค าตอบ 
          ขั้นที ่2 ท าความเข้าใจกับปัญหาที่ต้องการเรียนรู้ ต้องสามารถอธิบายสิ่งต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาได้ 

ขั้นที่ 3 ด าเนินการศึกษาค้นคว้า ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้วยวิธีการหลากหลาย     
 ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้ ผู้เรียนน าความรู้ที่ได้ค้นคว้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ขั้นที ่5 สรุปและประเมินค่าหาค าตอบ ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม สรุปผลงานของกลุ่มตนเอง และประเมิน  
ผลงานว่าข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามีความเหมาะสม  หรือไม่เพียงใด  โดยพยายามตรวจสอบแนวคิดภายในกลุ่ม
ของตนเองอย่างอิสระ ทุกกลุ่มช่วยกันสรุปองค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหาอีกครั้ง 
          ขั้นที่ 6 น าเสนอและประเมินผลงาน นักเรียนน าข้อมูลที่ได้มาจัดระบบองค์ความรู้ และน าเสนอเป็น
ผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทั้งผู้ที่เก่ียวข้องกับปัญหาร่วมกันประเมินผลงาน  

จากวิธีการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ทั้ง 6 ขัน้ตอนนั้นผู้ที่มีบทบาทส าคัญคือ
ผู้เรียนที่จะต้องท าความเข้าใจกับปัญหาที่ได้มา  การก าหนดขอบเขตของปัญหาและการจัดการกับปัญหาโดย
การวางแผนหรือการจัดระบบการด าเนินการแก้ปัญหา การสืบค้นหรือเสาะแสวงหาค าตอบด้วยตนเองและ
สืบค้นร่วมกับกลุ่มและเมื่อได้มาซึ่งแนวทางหรือค าอธิบายค าตอบในการแก้ไขปัญหาแล้วนักเรียนจะต้องน า
แนวทางนั้นมาวิเคราะห์แลกเปลี่ยนกัน  ครูมีบทบาทเป็นเพียงผู้ที่คอยชี้แนะในทุกขั้นตอนของรูปแบบการ

ปัญหา 
 

 

น าความรูไ้ปใช้ 
 

สิ่งที่เรายังไม่รู้คืออะไร 
 

เรียนรูส้ิ่งที่เรายังไมรู่ ้
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เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  ซึ่งการที่ครูจะสามารถชี้แนะผู้เรียนได้ดีนั้นครูจะต้องมีความรู้อย่างกว้างขวางและ
ลึกซึ้งในบทเรียนที่สอน  

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ถูกมองว่าเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดที่รับเข้ามา
ใหม่ จึงน าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียน วิธีการสอน เพ่ือให้สอดรับกับแนวคิดใหม่ นั่นคือห้องเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 ครูไม่ใช่ผู้จัดการทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้เรียนต้องได้ลงมือปฏิบัติเอง สร้างความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจ
ของตนเองและมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้น (Active learning) 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่โดดเด่นและน ามาศึกษามีจ านวน 2 
เรื่อง โดยงานวิจัยทั้ง 2 เรื่อง  เป็นงานวิจัยเชิงทดลองใช้กลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียว ทั้ง 2 เรื่องเป็นงานวิจัยใน
ประเทศคือ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ด้วยกระบวนการกลุ่มและสถานการณ์
จ าลอง ในรายวิชากฎหมายสาธารณสุขของนักศึกษา (สุธาสินี อั้งสูงเนิน และคณะ, 2553) ได้ผลการวิจัยคือ 1) 
ผลการประเมินตนเองของนักศึกษา พบว่า การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 2) ผลการประเมินนักศึกษารายบุคคลโดยอาจารย์ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมอยู่ในระดับ
ดีมาก 3) ผลการประเมินผลการด าเนินกิจกรรการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานรายกลุ่มโดยอาจารย์ พบว่า ใน
ภาพรวมของการด าเนินกิจกรรมของนักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก 4) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยสร้างความรู้และมุมมองใหม่
ได้ รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี อยู่ในระดับดีมาก ส่วนงานวิจัยเรื่องที่ 2 คือ เรื่องผลของการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อการพัฒนาด้านแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม ส าหรับ
นักศึกษารายวิชา การออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง 2 (ฐิติวัฒน์ นงนุช, 2557) ผลการวิจัยพบว่า ค่าคะแนน
การพัฒนาการด้านทักษะในการท างานการออกแบบภายหลังการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
มีการพัฒนาด้านทักษะการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่การพัฒนาทักษะด้านการ
คิดและแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ ส่วนการพัฒนาทักษะที่คะแนนต่ าสุด คือ ด้านการก าหนดปัญหาที่ใช้ในการ
ออกแบบ และผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็น
ฐานอยู่ในระดับมาก 

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยต่างประเทศท่ีสังเคราะห์งานวิจัยโดยการส ารวจความสัมพันธ์ระหว่างครูสอนที่
ผ่านการอบรมการสอนกับการเรียนรู้ของนักเรียนโดยรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Heather et.al, 
2013) ผลการวิจัยจากงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้รูปแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) จากจ านวน 94 เรื่อง พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของครูผู้สอนกับผลการเรียนรู้ของนักเรียนในภาพรวมมีผลกระทบต่อการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) มีค่าน้อย และความสัมพันธ์ระหว่างความเชี่ยวชาญในเนื้อหาของครู
เพ่ิมขึ้นมากกว่าผลการเรียนรู้ของนักเรียน นั่นแสดงว่ารูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานสามารถน าไปใช้
เป็นรูปแบบการเรียนการสอนได ้

งานวิจัยที่สนับสนุนรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีความสอดคล้องกับแนวการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อย่างชัดเจน การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็น
ฐาน เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มต้นจากปัญหา ที่เกิดขึ้นโดยการสร้างความรู้จากกระบวนการท างาน
กลุ่ม เพ่ือแก้ปัญหาหรือสถานการณ์เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันที่มีความส าคัญต่อผู้เรียน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ทักษะและกระบวนการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้โดยการชี้น าตนเอง สร้างองค์ความรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด
ด้วยการแก้ปัญหา  สิ่งส าคัญในการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน คือ  ปัญหา  เพราะปัญหาที่ดีจะเป็น



F 78 

สิ่งกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจใฝ่หาความรู้  ในการเลือกศึกษาปัญหาที่มีประสิทธิภาพ จะต้องค านึงถึงพ้ืน
ฐานความรู้ความสามารถของผู้เรียน ประสบการณ์ความสนใจ   และภูมิหลัง เพราะคนเรามีแนวโน้มที่สนใจ
เรื่องใกล้ตัวมากกว่าเรื่องไกลตัว  สนใจสิ่งที่มีความหมาย มีความส าคัญต่อตนเองและเป็นเรื่องที่ตนเองใคร่รู้ 
 
กรอบแนวความคิดและข้อสมมติฐานของงานวิจัย   
 
       ตัวแปรต้น                                                 ตัวแปรตาม 
 
 
      เกรดเฉลี่ยสะสม 
 
        
        
                                                                                                                      
                                                                                                                       
            เพศ                                                                                                                             
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ภายหลังจบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพ่ิมข้ึน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมขึ้นมีความแตกต่างกันระหว่างเกรดเฉลี่ยสะสม 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมขึ้นมีความแตกต่างกันระหว่างเพศ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการทดลองแบบ ซึ่ง
ผู้วิจัยด าเนินการทดลองตามแบบแผนการทดลองกลุ่มเดียวสอบก่อนสอบหลัง เรื่องการศึกษาผลการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ของนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยด าเนินการดังนี้ 

1. ขั้นตอนการทดลอง ด าเนินการโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในวิชาการ
วิเคราะห์และการรายงานทางการเงิน จ านวน 15 สัปดาห์ (รายละเอียดดังภาคผนวก)  

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาค
การศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จ านวน 85 คน ทั้งนี้
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายซึ่งมีจ านวน 34 คน และเพศหญิงจ านวน 51 คน มีอายุส่วนใหญ่
ที่ 22 ปี จ านวน 44 คน รองลงมาเป็นอายุ 21 ปี จ านวน 35 คน และมีอายุ 24 ปีซึ่งมีจ านวนน้อยที่สุด 2 คน 
และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเกรดอยู่ในกลุ่มต่ า คือเกรดเฉลี่ยสะสมน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.00 จ านวน 30 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 
 

ผลการปฏิบัติงานภายใต้กิจกรรม
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(PBL) 
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คน รองลงมาอยู่ในกลุ่มสูง คือเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่าหรือเท่ากับ 3.39 จ านวน 29 คน และจ านวนน้อยที่สุดอยู่
ในกลุ่มปานกลาง  คือเกรดเฉลี่ยสะสมระหว่าง 3.01-3.38 จ านวน 26 คน แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1: ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง 

 
ตัวแปร ค่าตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 34 40.00 

 
หญิง 51 60.00 

อายุ 21 ปี 35 41.18 

 
22 ปี 44 51.76 

 
23 ปี 4  4.71 

 24 ปี 2  2.35 
เกรดเฉลี่ยสะสม กลุ่มต่ า (<= 3.00) 30 35.29 
 กลุ่มปานกลาง (3.01 – 3.38) 26 30.59 
 กลุ่มสูง (>= 3.39) 29 34.12 

 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แผนการเรียนการสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้นและสื่อการสอน แบบบันทึกข้อมูลภูมิหลังได้แก่ เพศ คะแนนเฉลี่ยสะสม การทดสอบความรู้พ้ืนฐาน
ด้านการเงินเป็นแบบเติมค าจ านวน 5-10 ข้อ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 5 ด้าน เป็นข้อสอบแบบอัตนัย 4-5 ข้อ วัด 3 ครั้ง การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแบ่งเป็น 3 ด้าน 1) ความถูกต้องของเนื้อหา 2) การวิเคราะห์ข้อมูล 3) การน าเสนอ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล งานวิจัยนี้วิเคราะห์โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติ อ้างอิง คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามแบบ 2 ทาง (two-way 
MANOVA) 
 
ผลการศึกษา 

 ผลการวิจัยในงานวิจัยเรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาการเงิน แบ่งการ
น าเสนอออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการปฏิบัติงานทั้งในภาพรวมและแยกตาม
คะแนนการประเมินผล โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบ่งการประเมินผลเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) คะแนนทดสอบ
ย่อยครั้งที่ 1 คะแนนเต็ม 11 คะแนน 2) คะแนนทดสอบย่อยครั้งที่ 2 คะแนนเต็ม 14 คะแนน 3) คะแนน
ทดสอบย่อยครั้งที่ 3 คะแนนเต็ม 35 คะแนน 4) คะแนนสอบปลายภาค คะแนนเต็ม 40 คะแนน ส่วนผลการ
ปฏิบัติงานแบ่งการประเมินผลเป็น 2 ส่วน คือ ผลคะแนนจากเพ่ือนนักศึกษา คะแนนเต็ม 30 คะแนน และผล
คะแนนจากอาจารย์ คะแนนเต็ม 70 คะแนน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในภาพรวมจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
โดยเฉลี่ยนักศึกษาท าได้ 62.99 คะแนน ซึ่งคะแนนกระจายอยู่ระหว่าง 27.00 ถึง 93.00 คะแนน ที่ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 15.08 คะแนน เมื่อพิจารณาคะแนนสอบทั้ง 4 ครั้งกับคะแนนเต็ม พบว่า สัดส่วนระหว่าง
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คะแนนเฉลี่ยกับคะแนนเต็มแต่ละครั้งนักศึกษาท าคะแนนได้เกินกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป โดยการสอบย่อยครั้งที่ 
2 มีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 64.71  รองลงมาคือ การสอบปลายภาคร้อยละ 64.40 การสอบย่อยครั้งที่ 1 ร้อยละ 
62.89 และการสอบย่อยครั้งที่ 3 ร้อยละ 60.74 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาการแจกแจงของคะแนนสอบ 
พบว่า คะแนนสอบย่อยครั้งที่ 1 และ 2 มีค่าความเบ้ (sk) ติดลบ ส่วนคะแนนสอบครั้งที่ 3 และสอบปลายภาค
มีค่าความเบ้เข้าใกล้ 0 แสดงว่า เดิมนักศึกษาส่วนใหญ่มีคะแนนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย แต่เมื่อได้เรียนรู้ผ่านไป 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีคะแนนใกล้ค่าเฉลี่ยมากขึ้น ส่วนค่าโด่ง (ku) พบว่า คะแนนการทดสอบย่อย 2 ครั้งแรกมี
ค่าความโด่งเป็นบวก ส่วนคะแนนการทดสอบย่อยครั้งที่ 3 และการสอบปลายภาคมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า เดิม
คะแนนมีการกระจายตัวน้อย เมื่อได้เรียนรู้ผ่านไปคะแนนมีกรกระจายตัวมากขึ้น 

ผลการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยเฉลี่ยนักศึกษาท าได้ 
85.58 คะแนน โดยมีคะแนนกระจายอยู่ระหว่าง 59.49 – 96.21 คะแนน ที่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.84 
คะแนน เมื่อพิจารณาคะแนนผลการปฏิบัติงานทั้ง 2 ส่วนกับคะแนนเต็ม พบว่า แต่ละส่วนนักศึกษาได้คะแนน
เกินกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป โดยผลคะแนนจากครูมีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าผลคะแนนจากเพ่ือนนักศึกษา และเมื่อ
พิจารณาการแจกแจงของคะแนนผลการปฏิบัติงาน พบว่า คะแนนจากเพ่ือนนักศึกษามีค่าความเบ้ (sk) เป็น
บวก ส่วนคะแนนจากอาจารย์มีค่าติดลบ แสดงว่าเพ่ือนนักศึกษาส่วนใหญ่ให้คะแนนที่มาก แต่อาจารย์ให้
คะแนนที่น้อย ส่วนค่าความโด่ง (ku) พบว่า ทั้งคะแนนจากเพ่ือนนักศึกษาและคะแนนจากอาจารย์มีค่าเป็น
บวก แสดงว่าคะแนนมีการกระจายตัวน้อย แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2: ค่าสถิติบรรยายของตัวแปรคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการปฏิบัติงาน 
 

การประเมินผล คะแนน
เต็ม ร้อยละ Mean Median Mode Std. 

Deviation Skewness Kurtosis Minimum Maximum 

ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 11 62.89 6.91 7.00 6.00 2.10 -1.018 2.472 0.00 11.00 
ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 14 64.71 9.06 9.00 7.00 2.57 -1.269 3.564 0.00 13.00 
ทดสอบย่อยครั้งที่ 3 35 60.74 21.26 21.00 20.00a 6.90 -.253 .142 0.00 34.00 
สอบปลายภาค 40 64.40 25.76 26.00 26.00 7.26 -.077 -1.014 10.50 39.00 
รวมคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ 100  62.99 63.50 58.50a 15.08 -.040 -.317 27.00 93.00 

ผลคะแนนจาก
เพื่อนนักศึกษา 30 83.71 25.11 24.59 25.83 1.94 .871 .296 22.11 29.21 

ผลคะแนนจาก
อาจารย ์ 70 86.39 60.47 62.00 67.00 6.98 -1.535 2.647 37.00 67.50 

รวมคะแนนผลการ
ปฏิบตัิงาน 100  85.58 86.31 96.21 7.84 -1.337 2.480 59.49 96.21 

รวม 200  148.58 147.84 120.99a 18.19 -.037 -.368 104.49 184.09 
หมายเหต:ุ S.E.of Sk = 0.261  S.E. of Ku = 0.517 

 
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการปฏิบัติงาน โดยจ าแนกตามเพศ และเกรด

เฉลี่ยสะสม 
2.1 ผลการวิเคราะห์ด้วยสถิติบรรยาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 72.84 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งนักศึกษาเพศหญิงผู้ที่มีเกรดเฉลี่ยสูงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด 
(74.71 คะแนน) ในขณะที่นักศึกษาเพศชายมีเกรดเฉลี่ยปานกลางมีผลสัมฤทธิ์สูงสุด (70.44 คะแนน) ส่วนผล
การปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 87.11 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยนักศึกษาทั้งเพศชายและเพศ
หญิงที่มีเกรดเฉลี่ยสูงมีผลการปฏิบัติงานสูงสุด (84.58 และ 88.65 คะแนน ตามล าดับ)  
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการปฏิบัติงาน สรุปผลได้ดังนี้ คือ 1) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการปฏิบัติงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยผลการปฏิบั ติงานมีค่าเฉลี่ย
มากกว่า (85.58 คะแนน) 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการปฏิบัติงานโดยแยกตามเพศ 
พบว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานมีค่ามากกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (83.46 และ 
87.00 คะแนน ตามล าดับ) 3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการปฏิบัติงานโดยแยกตาม
เกรดเฉลี่ยสะสม พบว่า นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับสูง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมากเหมือนกัน (72.84 และ 87.11 คะแนน ตามล าดับ) แสดงดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการปฏิบัติงาน

จ าแนกตามเพศ และเกรดเฉลี่ยสะสม 
 

การประเมินผล 
                            

เกรดเฉลีย่สะสม 

เพศ 

ชาย หญิง รวม 
Mean      SD.       N Mean      SD.       N Mean     SD.        N 

 ผลสัมฤทธิ ์
 ทางการเรียน
(คะแนนเต็ม  
100 คะแนน) 

ต่ า 53.64 12.86 15 55.17 9.89 15 54.40 11.30 30 

ปานกลาง 70.44 8.97 8 58.14 14.10 18 61.92 13.83 26 

สูง 69.77 16.44 11 74.71 12.59 18 72.84 14.10 29 

 รวม 62.81 15.42 34 63.11 15.00 51 62.99 15.08 85 

Levene’s Test = 1.292  df1 = 5  df2 = 79  P = 0.276 

ผลการ 
 ปฏิบัติงาน
(คะแนนเต็ม  
100 คะแนน) 

ต่ า 82.06 9.068 15 86.19 4.69 15 84.13 7.40 30 

ปานกลาง 84.55 11.63 8 86.01 5.52 18 85.56 7.69 26 

สูง 84.58 10.76 11 88.65 6.41 18 87.11 8.39 29 

 รวม 83.46 10.01 34 87.00 5.66 51 85.58 7.84 85 

Levene’s Test = 2.603  df1 = 5  df2 = 79  P = 0.031 

หมายเหต:ุ Box’s M = 23.604   p = 0.111         
              Bartlett’s Test = 19.764   p = 0.000 

  
 เมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ

ปฏิบัติงาน จ าแนกตามเพศ และเกรดเฉลี่ยสะสม พบว่า 1) ในกลุ่มเกรดเฉลี่ยต่ า นักศึกษาเพศชายและเพศ
หญิงมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพอกัน (53.64 และ 55.17 คะแนน) ส่วนในกลุ่มเกรดเฉลี่ยสะสมระดับ
ปานกลาง นักศึกษาเพศชายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่าเพศหญิง (70.44, และ 58.14 คะแนน 
ตามล าดับ) และในกลุ่มเกรดเฉลี่ยสะสมสูง นักศึกษาเพศชายมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้อยกว่าเพศ
หญิง (69.77และ 74.71 คะแนน) ดังนั้น ในกลุ่มเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปานกลาง เพศชายมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมากกว่าเพศหญิง แต่ในกลุ่มเกรดเฉลี่ยสะสมสูง เพศหญิงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่าเพศชาย 2) 
ในกลุ่มเกรดเฉลี่ยต่ านักศึกษาเพศชายและเพศหญิงที่ค่าเฉลี่ยผลปฏิบัติงานพอกัน (82.06 และ 86.19 คะแนน) 
ในกลุ่มเกรดเฉลี่ยสะสมปานกลาง นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานพอกันเช่นกัน 
(84.55 และ 86.01 คะแนน) และในกลุ่มเกรดเฉลี่ยสะสมสูง นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยผลการ
ปฏิบัติงานพอกันเช่นกัน (84.59 และ 88.65 คะแนน) ดังนั้น ไม่ว่าจะในกลุ่มเกรดเฉลี่ยในระดับใด นักศึกษา
เพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานพอกัน  
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ก่อนการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามแบบ 2 ทาง (Two-way MANOVA) 
ผู้วิจัยตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น พบว่า 1) เมทริกซ์ความแปรปรวนร่วมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผล
การปฏิบัติงาน ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Bartlett’s Test of Sphericity = 19.764, P = 0.000) แสดงว่า 
ตัวแปรตามทั้ง 2 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันเหมาะสมในการวิเคราะห์ด้วย MANOVA 2) เมทริกซ์ความ
แปรปรวน-ความแปรปรวนร่วม (Variance-covariance Matrices) ในแต่ละกลุ่มมีค่าเท่ากัน (Box’M = 
23.604, P = 0.111) 3) ความแปรปรวนของตัวแปรตามแต่ละตัว ด้วยการทดสอบ Levene’s Test พบว่า ใน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความแปรปรวนในแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน (F = 1.292, P = 0.276) ส่วนผลการ
ปฏิบัติงานมีความแปรปรวนในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน (F = 2.603, P = 0.031) 

2.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการปฏิบัติงาน 
จ าแนกตามเพศ และเกรดเฉลี่ยสะสม 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามแบบ  2  ทาง (Two-way MANOVA)  
โดยมีตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการปฏิบัติงาน และมีตัวแปรต้น คือ เพศ และเกรดเฉลี่ย
สะสม ผลการเปรียบเทียบ พบว่า อิทธิพลปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพศ และเกรดเฉลี่ยสะสมแตกต่างจากศูนย์อย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Wilks’ Lambda = 1.506, P = 0.203) อิทธิพลหลักเพศแตกต่างจาก
ศูนย์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (Wilks’ Lambda = 2.031, P = 0.138) ส่วนอิทธิพลหลักของตัวแปรเกรด
เฉลี่ยสะสม พบว่า แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Wilks’ Lambda = 156.000, P = 0.000) 
แสดงดังตารางที่ 4 
 
ตารางท่ี 4: ผลการทดสอบเวคเตอร์ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการปฏิบัติงานด้วยการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรพหุนามแบบ 2 ทาง 
 
Effect                ค่าสถิต ิ Value F Hypothesis df Error df Sig. Partial Eta Squared 

เพศ 

Pillai's Trace .050 2.031b 2.00 78.00 0.138 0.050 
Wilks' Lambda .950 2.031b 2.00 78.00 0.138 0.050 
Hotelling's Trace .052 2.031b 2.00 78.00 0.138 0.050 
Roy's Largest Root .052 2.031b 2.00 78.00 0.138 0.050 

เกรดเฉลี่ยสะสม 

Pillai's Trace .263 5.982 4.00 158.00 0.000 0.132 
Wilks' Lambda .737 6.429b 4.00 156.00 0.000 0.142 
Hotelling's Trace .357 6.869 4.00 154.00 0.000 0.151 
Roy's Largest Root .357 14.088c 2.00 79.00 0.000 0.263 

เพศ*  
เกรดเฉลี่ยสะสม 

Pillai's Trace .073 1.496 4.00 158.00 0.206 0.036 
Wilks' Lambda .927 1.506b 4.00 156.00 0.203 0.037 
Hotelling's Trace .079 1.515 4.00 154.00 0.200 0.038 
Roy's Largest Root .078 3.097c 2.00 79.00 0.051 0.073 

  
เมื่อพิจารณาการทดสอบ Between-Subjects Effect พบว่า เกรดเฉลี่ยสะสมที่แตกต่าง

กันมีผลเฉพาะต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (F = 13.889, P = 0.000) โดย
กลุ่มท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมสูงมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่ากลุ่มที่มีเกรดเฉลี่ยต่ าและปานกลาง และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่มีผล
ท าให้ผลการปฏิบัติงานต่างกัน (F = 0.732, P = 0.484) (แสดงดังตารางที่ 5) กล่าวได้ว่า การเรียนรู้แบบ PBL 
เหมาะกับนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมในกลุ่มสูง 
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ตารางที่  5:  ผลการทดสอบอิทธิพลระหว่างหน่วยตัวอย่างด้วยการวิ เคราะห์ความแปรปรวนแยก                  
รายตัวแปรตาม 

 

Source Dependent Variable 
Type III 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F P 
Partial Eta 
Squared 

Post Hoc 

เพศ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 73.92 1 73.922 0.448 0.505 0.006  
ผลการปฏิบัติงาน 202.61 1 202.611 3.348 0.071 0.041  

เกรดเฉลี่ยสะสม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4,579.82 2 2,289.912 13.889 0.000 0.260 3) > 1), 2)* 
ผลการปฏิบัติงาน 88.62 2 44.308 0.732 0.484 0.018  

เพศและเกรด
เฉลี่ยสะสม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 995.21 2 497.603 3.018 0.055 0.071  
ผลการปฏิบัติงาน 28.05 2 14.023 0.232 0.794 0.006  

Corrected 
Total 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 19,100.62 84      
ผลการปฏิบัติงาน 5,164.38 84      

หมายเหต:ุ * 1) กลุ่มนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับต่ า 2) กลุ่มนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปานกลาง 3) กลุ่มนักศึกษาที่มีเกรด

เฉลี่ยสะสมในระดับสูง 
 

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ไม่ได้เอ้ือให้กับเพศใด
เพศหนึ่ง นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีคะแนนสอบไม่แตกต่างกัน แต่การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(PBL) นี้จะเอ้ือให้กับกลุ่มนักศึกษาที่เรียนเก่ง (เกรดเฉลี่ยสะสมสูง) โดยจะท าให้นักศึกษากลุ่มนี้มีคะแนนสอบ
สูงกว่านักศึกษากลุ่มอ่ืน แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ไม่ได้ท าให้นักศึกษาแต่ละ
กลุ่มมีคะแนนผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 

 ผู้วิจัยน าเสนอประเด็นการอภิปรายผล แบ่งเป็น 3 ข้อ ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) โดยการประเมินผลจากคะแนน

การสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการประเมินผลจากคะแนนผลการปฏิบัติงาน นักศึกษาส่วนใหญ่
สามารถท าคะแนนอยู่ในเกณฑ์เพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า ภายหลังจบการเรียนการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น และสอดคล้องกับทฤษฎีการ
เรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) ของ Jean Piajet นักจิตวิทยาพัฒนาการชาวสวิส และ Lev 
Vygotsky นักการศึกษาชาวรัสเซีย รูปแบบการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ความเป็นจริงตามสภาพแวดล้อม และเงื่อนไขต่างๆ ที่รายล้อมเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง หรือตามบริบทของ
การเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ รวมทั้งได้ความรู้ตามศาสตร์ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาด้วย และเป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL โดย มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2545) โดยการ
เรียนรู้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เรียนที่มีขนาดเล็ก ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ปัญหาที่น ามาใช้มี ลักษณะ
คลุมเครือ ไม่ชัดเจน ปัญหา 1 ปัญหาอาจมีค าตอบได้หลายค าตอบหรือแก้ไขปัญหาได้หลายทาง ผู้เรียนเป็นคน
แก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ ด้วยตนเอง  ครูเป็นผู้อ านวยความสะดวก หรือผู้ให้ค าแนะน า 
ประเมินผลจากสถานการณ์จริงโดยดูจากความสามารถในการปฏิบัติ  ดังนั้นการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(PBL) จึงเหมาะที่จะน ามาใช้ในวิชาการวิเคราะห์และการรายงานทางการเงิน 
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2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) จ าแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสม 
พบว่า การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) นี้จะเอ้ือให้กับกลุ่มนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมสูง โดยจะท าให้
นักศึกษากลุ่มนี้มีคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงกว่านักศึกษากลุ่มเกรดเฉลี่ยสะสมปานกลางและต่ า ซึ่งเป็นไป
ตามข้อสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมขึ้นมีความแตกต่างกันระหว่างเกรดเฉลี่ยสะสม และ
สอดคล้องกับผลวิจัยของสุธาสินี อ้ังสูงเนิน และคณะ (2553) เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน ด้วยกระบวนการกลุ่มและสถานการณ์จ าลอง ในรายวิชากฎหมายสาธารณสุขของนักศึกษา พบว่า 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
นักศึกษารายบุคคลโดยอาจารย์ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก ดังนั้นแสดงว่าการ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) เหมาะกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความรับผิดชอบและมีความ
กระตือรือร้นใฝ่หาความรู้เพ่ิมต่อยอดจากที่อาจารย์แนะน าให้ในเบื้องต้น    

3. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) จ าแนกตามเพศ พบว่า การ
เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ไม่ได้เอ้ือให้กับเพศใดเพศหนึ่ง นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีคะแนน
สอบไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพ่ิมขึ้นมีความแตกต่าง
กันระหว่างเพศ  
 
สรุป 

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ไม่ได้เอ้ือให้กับเพศใดเพศหนึ่ง 
นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีคะแนนสอบไม่แตกต่างกัน แต่การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) นี้จะ
เอ้ือให้กับกลุ่มนักศึกษาที่เรียนเก่ง (เกรดเฉลี่ยสะสมสูง) โดยจะท าให้นักศึกษากลุ่มนี้มีคะแนนสอบสูงกว่า
นักศึกษากลุ่มอ่ืน แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ไม่ได้ท าให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มมี
คะแนนผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ผู้สอนต้องใส่ใจต่อ
นักศึกษากลุ่มเกรดเฉลี่ยสะสมต่ าให้มากเป็นพิเศษ เพราะนักศึกษากลุ่มนี้จะคิดและเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ 
ได้ช้ากว่ากลุ่มอ่ืน ผู้สอนต้องเพ่ิมการอธิบายอย่างช้าๆ มากขึ้น และต้องให้เวลาในการท าความเข้าใจแก่
นักศึกษากลุ่มนี้เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้นักศึกษากลุ่มเกรดเฉลี่ยสะสมต่ าสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาให้เกิดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้มากขึ้น 
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ภาคผนวก 

 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในวิชาการวิเคราะห์และการรายงานทางการเงิน 
 

คร้ังท่ี 
(week) 

เนื้อหาหรือบทเรียน        กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

1 แนะน ารายวิชา แผนการสอน  
บทที1่ กรอบแนวคิดเพื่อการ
วิเคราะห์ทางการเงิน 

 

ขั้นที่ 1 ก าหนดปัญหา 
- ทดสอบย่อยครั้งท่ี 1 พื้นฐานความรู้เดมิก่อนเรยีน (Pre-test) 
- ให้นักศึกษาจัดกลุ่มเพื่อท ากรณศีึกษาประจ าวิชากลุม่ละ 5 คน 
- มอบหมายงานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

1. งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้นักศึกษา
น าเสนอในครั้งต่อไป 

2. ให้นักศึกษาเข้าอบรมกับหน่วยงานภายนอก เช่น TSI 
(Thailand Securities Institute) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

2-3 บทที่ 2 งบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

- งบการเงินกับมาตรฐานการ
บัญช ี

- งบแสดงฐานะการเงิน 
- งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

ขั้นที่ 2 ท าความเข้าใจปัญหา + ขั้นที่ 3 ด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
+ ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้แล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
- ซักถามพ้ืนฐานความรูเ้กี่ยวกับกรอบแนวคิดเพื่อการวิเคราะห์ทาง

การเงิน 

 

 

  

http://www.varklearn.com/Retrieved
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คร้ังท่ี 
(week) 

เนื้อหาหรือบทเรียน        กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

4 บทที่ 3 ความแตกต่างของวิธีการบัญชี
ในประเทศต่างๆ และมาตรฐานการ
บัญชีระหว่างประเทศ 

- สาเหตุของความหลากหลายใน
วิธีทางการบัญชี 

- ปัญหาต่างๆ ที่เกดิจากความ
แตกต่างในวิธีการบัญชี 

- คณะกรรมการมาตรฐานการ
บัญชีระหว่างประเทศ 

- ข้อตกลงขององค์กรก ากับ
หลักทรัพย์ระหว่างประเทศ 

ขั้นที่ 2 ท าความเข้าใจปัญหา + ขั้นที่ 3 ด าเนินการศึกษาค้นคว้า + 
ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้แล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
- ซักถามพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับงบกระแสเงินสด งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

- ทดสอบย่อยครั้งท่ี 2 (Post-test) ส่วนประกอบในงบการเงิน 
- ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มเพื่อท ากรณีศกึษาประจ าวิชากลุม่ละ 5 คน 
- นักศึกษาน าเสนองานท่ีได้รับมอบหมายตามอาจารย์สุม่เลือกกลุ่ม  
- มอบหมายงานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

1. การอ่านงบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินเพื่อให้
นักศึกษาน าเสนอในครั้งต่อไป    

5 บทที่ 4 การอ่านงบการเงินและหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน 

- การอ่านรายงานของผูส้อบบัญช ี
- การอ่านงบแสดงฐานะการเงิน 
- การอ่านงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
- การอ่านงบกระแสเงินสด 
- การอ่านหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน 
 

ขั้นที่ 2 ท าความเข้าใจปัญหา + ขั้นที่ 3 ด าเนินการศึกษาค้นคว้า + 
ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้แล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
- ซักถามพ้ืนฐานความรูเ้กี่ยวกับความแตกต่างของวิธีการบัญชีใน

ประเทศต่างๆ และมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 
- ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มเพื่อท ากรณีศกึษาประจ าวิชากลุม่ละ 5 คน 
- นักศึกษาน าเสนองานท่ีได้รับมอบหมายตามอาจารย์สุม่เลือกกลุ่ม  
- มอบหมายงานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

1. หลักการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้นักศึกษาน าเสนอในครั้ง
ต่อไป      

6-8 บทที่ 5 หลักการวิเคราะห์งบการเงิน 
- การวิเคราะห์งบการเงิน 
- ขั้นตอนการวิเคราะห์งบการเงิน 
- การวิเคราะห์อัตราส่วนทาง

การเงิน 
- การค านวณอตัราส่วนทางการเงิน 

ขั้นที่ 2 ท าความเข้าใจปัญหา + ขั้นที่ 3 ด าเนินการศึกษาค้นคว้า + 
ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้แล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
- ซักถามพ้ืนฐานความรูเ้กี่ยวกับการอ่านงบการเงินและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน 
- ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มเพื่อท ากรณีศกึษาประจ าวิชากลุม่ละ 5 คน

และน าเสนอความคืบหน้าของงาน 
9-11 บทที่ 6 การใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์

งบการเงินในบทบาทต่างๆ 
- ผู้บริหาร 
- เจ้าหนี้ระยะสั้น 
- เจ้าหนี้ระยะยาว 
- นักลงทุน/ผู้ถือหุ้นสามัญ 
- ตัวอย่างกรณีศึกษา 

ขั้นที่ 2 ท าความเข้าใจปัญหา + ขั้นที่ 3 ด าเนินการศึกษาค้นคว้า + 
ขั้นที่ 4 สังเคราะห์ความรู้แล้วน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
- ซักถามพ้ืนฐานความรูเ้กี่ยวกับหลกัการวิเคราะห์งบการเงิน 
- ทดสอบย่อยครั้งท่ี 3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

12 วิเคราะห์กรณีศึกษาเพื่อเป็นตัวอยา่ง
การเขียนรายงาน 

ขั้นที่ 5 สรุปและประเมินค่าหาค าตอบของแต่ละกลุ่ม ทุกกลุ่มสรุป
องค์ความรู้ในภาพรวมของปัญหา 
- กรณีศึกษาการสรุปรายงานงบการเงิน เพื่อให้นักศึกษาเตรียมการ

น าเสนอกรณีศึกษาในครั้งต่อไปในห้องเรียนโดยใช้เวลากลุ่มละ 
10-15 นาที 
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คร้ังท่ี 
(week) 

เนื้อหาหรือบทเรียน        กิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 

13-14 วิเคราะห์กรณีศึกษาโดยน าเสนอใน
ห้องเรียน กลุ่มละ10-15 นาที   

ขั้นที่ 6 น าเสนอผลงานในรูปแบบที่หลากหลาย และประเมินผล
งานร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและเพ่ือนนักศึกษา 
- ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มเพื่อน าเสนอกรณีศึกษาประจ าวิชากลุ่มละ 

5 คน โดยอาจารย์สุ่มเลือกที่ละกลุ่ม 
- นักศึกษาฟัง จดบันทึก และซักถามข้อสงสัย จากเพื่อนนักศึกษาที่

น าเสนอ  
- นักศึกษาท าสรุปสิ่งที่ได้รับจากการร่วมฟังการน าเสนอกรณีศึกษา

ของเพื่อนๆ พร้อมผลการประเมินเพื่อนที่น าเสนอผลงานส่ง
อาจารย์ทุกคน 

15 - การประเมินผลความรู้จากการสอบปลายภาค 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อน
และหลังการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบพีโออี และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบพีโออี ประชากรประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 975 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม จ านวน 1 ห้องรวม 32 คน ที่
เรียนหน่วยการรู้เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบพีโออี 
จ านวน 7 แผน และ 2) แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความอยากรู้อยากเห็น ด้านความ
พยายาม ด้านความมีเหตุผล ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความรอบคอบ และ ด้านความใจกว้าง และ 3) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมจ านวน 45 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติค่าสถิติแบบไร้พารามิเตอร์ โดยวิธี Wilcoxon Sign-Rank test 
จากผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบพีโออี มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ก่อนเรียน
และหลังเรียนแตกต่างที่นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 2) นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบพีโออี 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ค าส าคัญ : เจตคติทางวิทยาศาสตร์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพีโออี 
  
ABSTRACT  

This research objectives were to compare the students' attitude toward to  learning 
science and to compare the students' achievement  by using Predict Observe Explain" (POE) 
learning method in Grade 11of  Mattayom Wat Sutharam School. The sample of this study were 
32 students in the second semester in academic year B.E. 2559. The instrument tools obtained 
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1) 7  POE-based lesson plans, 2.) Evaluation forms to measure 6 aspects of attitude in learning 
science which are curiosity, effort, reasoning, honesty, caution, and generosity, and 3.) Test for 
measuring academic achievement about element and compound consisting of 45 questions. 
Quantitative statistic was approached to analyze data by using mean and standard deviation and 
Wilcoxon Sign-Rank test method, 

The research findings were as follows: 1) Students' attitude after learning by using POE 
method were higher attitude than before using the POE method both in overall and each 
aspects such as curiosity, effort, reasoning, honesty, caution, and generosity of the sample after 
learning the process of contemplative education higher than before learning at .05 levels. 2) 
Learning achievement of the sample after learning the process of contemplative education 
higher than before learning at .05 levels.  

Keywords : Attitude in learning science, Learning achievement, POE style of teaching   
 
บทน า  

การศึกษาถือเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานที่ส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีมีวินัย
และมีคุณภาพของสังคม ประเทศ และของโลกตลอดจน มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ จากผลการวิจัยของ World 
Economic Forum พบว่า การจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพจะส่งผลให้นักเรียนที่จบออกไปแล้วไม่มีประสิทธิภาพ
ในการท างาน ส่งผลให้เกิดปัญหาในการท างานและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และจากผลการทดสอบใน
ระดับชาติทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 พบว่าในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเพียงแค่ 33.40 เท่านั้น ซึ่งต่ ากว่ามาตรฐาน ต้องเร่งปรับคุณภาพครู-การเรียนการ
สอน  และจากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกทม.ทั้ง 438 โรงเรียน พบว่าคะแนน
โอเน็ตของนักเรียน กทม. ซึ่งเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทั่วทั้งประเทศนั้น มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 
7 กลุ่มสาระวิชา ซึ่งผลคะแนนดังกล่าวท าให้ต้องปรับปรุงคุณภาพครู และปรับการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน 
เพ่ือช่วยในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพและกลายเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศได้ (เดลินิวส์, 2558: 
ออนไลน์) ทั้งนี้ 

ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้สรุปมาตรฐานสาระการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดที่นักเรียนต้องรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตัวชี้วัดที่ ว 3.2 ม.4 
- 6/1  ทดลองอธิบายและเขียน สมการของปฏิกิริยาเคมี ทั่วไปที่พบในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งอธิบายผลของ 
สารเคมีที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของผู้เรียนซึ่งสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ได้ และจากผลการวิจัยของ World Economic Forum ด้านปัญหาแรงงานที่ไม่มีคุณภาพ แสดง
ให้เห็นว่าผู้เรียนไม่สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ดังนั้น ในฐานะครูผู้สอนควรสร้าง
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ดีให้แก่ผู้เรียนก่อนเพราะเป็นสิ่งที่จ าเป็น เนื่องการมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ที่ดีแล้วจะ
ส่งผลให้เกิดความอดทนต่อการเรียน หรือการน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และพัฒนางานของตนเองให้เกิด
ความส าเร็จ ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องตระหนักถึงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจต
คติทางวิทยาศาสตร์ที่ดีซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะที่พร้อมต่อการเรียนรู้จึง
น ามาสู่การจัดการเรียนรู้แบบท านาย สังเกต อธิบาย หรือ พีโออี (POE) ซึ่งเป็นวิธีการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติและเกิดความรู้ด้วยตนเอง โดยมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (constructivist) โดยใช้พ้ืน
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ฐานความรู้เดิมของผู้เรียนในการสร้างความรู้ใหม่ โดยในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สอนจะมุ่งเน้นกิจกรรมที่ท้าทาย
ผู้เรียนเพื่อให้เกิด ความมีส่วนร่วมในกระบวนการที่จะเกิดขึ้น โดยแนวคิดนี้เกิดขึ้นจาก White & Gunstone 
(1992) อธิบายว่า วิธีสอนแบบท านาย สังเกต อธิบาย ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและอภิปราย
เกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และเป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในเรื่องที่เรียนและส่งผลด้านการ
เรียนเชิงบวก ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้คือ ขั้นที่ 1 ขั้น ขั้นท านายผล จากสถานการณ์ที่เป็นปัญหา ขั้นที่ 2 
ขั้นสังเกต ซึ่งเป็นขั้นตอนการหาค าตอบโดยการท าการทดลอง การสังเกตการณ์ การสืบค้นข้อมูลและใช้วิธีการ
ต่างๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบของสถานการณ์ปัญหานั้น ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายผล และจากงานวิจัยของ พัชรวรินทร์  
เกลี้ยงนวล (2556: บทคัดย่อ) พบว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบ Predict-Observe-Explain (POE) 
ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิกที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย จึงสนใจที่จะศึกษาเจตคติวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพีโออี (POE) เพราะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจ และใช้ความรู้ที่มีอยู่อธิบายปัญหาทางวิทยาศาสตร์ที่พบ เกิดการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ืออธิบาย
ปัญหาท าให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพของสังคมต่อไป 

 

ทบทวนวรรณกรรม  
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 โดยก าหนด 
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น โดยก าหนด
โครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าของแต่ละกลุ่มสาระการ และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพ่ิมเติม เวลาเรียนได้ตาม
ความพร้อมและจุดเน้น โดยทางโรงเรียนมัธยมวัดสุทธารามได้ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางเพ่ือจัดท า
เป็นหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้มีความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ รายวิชาเคมี ได้
ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม จ านวน 4 เรื่อง ประกอบไปด้วย
อุตสาหกรรมแร่ อุตสาหกรรมเซรามิกซ์ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโซเดียมคลอไรด์ อุตสาหกรรมปุ๋ย ซึ่ง
เนื้อหาดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2559) ได้สรุปตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้
แกนกลางตามหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ที่นักเรียนต้องรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ตัวชี้วัดที่  ว 3.2 ม.4 - 6/1 ทดลองอธิบายและเขียนสมการของปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจ าวัน รวมทั้ง
อธิบายผลของ สารเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เนื้อหาดังกล่าวนักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจริง ส่งผลให้เกิดเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ด้านบวก ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้และการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ในระดับสูงต่อไป 

2. แนวคิดและทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  (Constructivist) 
เป็นแนวคิดที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาค าตอบของปัญหาจากการค้นหาข้อมูล การทดลองจน

สามารถหาค าตอบที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาได้อย่างมีหลักการโดยมีผู้วิจัยหลายท่านได้ให้
ความหมายของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ไว้ดังนี้ Cobb (1994) ได้อธิบายว่าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์คือกระบวนการ
ที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ในการสร้างและรวบรวมตกแต่งความรู้ท าให้ผู้เรียนมีโครงสร้างความรู้ที่ใช้ตีความหมายท านาย
เหตุการณ์ต่างๆ เป็นกระบวนการทางสังคมระหว่างผู้สอนและผู้เรียนตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการแสดง
ความคิดเห็นของผู้เรียน และ Von Glasersfeld (1991) ได้อธิบายว่าทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เป็นทฤษฎีของ
ความรู้ที่มีรากฐานมาจากปรัญชาจิตวิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อความหมายและการควบคุมกระบวนการ
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สื่อความหมายในตนเองโดยกล่าวว่าความรู้ไม่ได้เกิดจากการรับรู้เพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการสร้างขึ้นโดยบุคคล
ที่มีความรู้ โดยหน้าที่ของการรับรู้คือการปรับตัวและการประมวลประสบการณ์ที่ได้รับมาสร้างเป็นความรู้  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐณิชา แสงทองอร่าม (2556, หน้า 27) ได้อธิบายว่าทฤษฎีคอนสคอนสตรัคติวิสต์เป็น
การ สอนที่จะพัฒนาความสามารถให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ มโนมติ ทักษะที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ของ
ตนเองจากความสัมพันธ์ของสิ่งที่เผชิญ กับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมโดยจัดให้นักเรียนได้เผชิญกับสถานการณ์
ปัญหาที่แตกต่างกัน นักเรียนได้คิดและลงมือปฏิบัติกิจกรรมการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ได้อธิบายเหตุผล ในการ
แก้ปัญหาของตนเองซึ่งจะสะท้อนถึง ความเข้าใจ เกิดทักษะความรับผิดชอบ 

3. กิจกรรมการเรียนรู้แบบพีโออี (POE) 
การจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบพีโออี (POE) มีพ้ืนฐานมาจาก

ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
White & Gunstone (1992) ได้อธิบายว่า กิจกรรมการเรียนรู้แบบพีโออี (POE) เป็นวิธีการที่มี

ประสิทธิภาพที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เป็น
ขั้นตอนการน าเสนอสถานการณ์และให้นักเรียนท านายว่าจะเกิดอะไรขึ้น หลังจากนักเรียนท านาย จากนั้นให้
นักเรียนบอกสิ่งที่สังเกตได้และอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ท านายไว้กับผลจากการสังเกต ซึ่งวิธีการ
สอนแบบพีโออี (POE)  ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนของการท านายว่า ผลที่จะเกิดจากการทดลอง 
กิจกรรมสถานการณ์ที่ก าหนดให้จะเป็นอย่างไรบ้าง รองลงมาคือขั้นตอนของการลงมือทดลอง พิสูจน์ สังเกต 
หาค าตอบเกี่ยวกับการทดลอง กิจกรรมและสถานการณ์ปัญหา ขั้นตอนที่นักเรียนจะเกิดความขัดแย้งขึ้น
ระหว่างสิ่งที่ท านายและผลจากการหาค าตอบเกี่ยวกับการทดลอง ซึ่งนักเรียนต้องอธิบายให้ได้ว่า ถ้าค าตอบที่
ได้จากการท าการทดลอง กิจกรรมหรือสถานการณ์ปัญหาไม่เป็นไปตามที่ท านายผลไว้ในขั้นแรกเพราะอะไร 
และในกรณีท่ีไม่สามารถหาค าตอบได้ด้วยตนเองนักเรียนจะต้องร่วมกับเพื่อนในการหาค าตอบ 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 
เจตคติทางวิทยาศาสตร์เป็นการวัดองค์ประกอบของเจตคติด้านความรู้สึกที่เกี่ยวของกับ

ประสบการณ์เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ส่งผลให้ผู้เรียนมีลักษณะการคิดทางวิทยาศาสตร์อันได้แก่ ความอยากรู้
อยากเห็น ความเพียรพยายาม ความมีเหตุผล ความซื่อสัตย์ ความรอบคอบ ความใจกว้าง ซึ่งการมีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ด้านบวกจะส่งผลให้นักเรียนเกิดการน าหลักการคิดแบบวิทยาศาสตร์ไปปรับใช้ในชีวิต ซึ่ง
สอดคล้องกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ (2555 หน้า 148-149) ได้กล่าวถึงความหมายเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์เป็นเจตคติเก่ียวข้องกับลักษณะการคิดแบบวิทยาศาสตร์ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการยึดมั่นในวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์และการแสดงออกถึงจิตที่เป็นวิทยาศาสตร์ และ ภพ  เลาหไพบูลย์ (2542 หน้า 12-13) ได้ให้
ความหมายของเจตคติทางวิทยาศาสตร์คือเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในจิตใจของนักวิทยาศาสตร์ทุกคนและเป็นตัวที่ส่งผล
ต่อกระบวนการคิดการตัดสินใจ และการปฏิบัติตามวิธีทางวิทยาศาสตร์เมื่อไรที่มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์
แล้วก็จะมีความโน้มเอียงท่ีจะกระท าออกมาโดยไม่ค านึงถึงความยุ่งยากหรือไร้เหตุผลที่พึงกระท าและผู้ที่มีเจต
คติทางวิทยาศาสตร์ควรมีลักษณะดังนี้ ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) มีความสนใจในปรากฏการณ์ต่างๆ 
มีความเพียรพยายาม (Endeavor) ไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคแม้การทดลองนั้นจะล้มเหลวพัฒนาวิธีการปรับปรุงจน
ได้ค าตอบที่แสวงหา ความมีเหตุผล (Reasoning) ยอมรับค าอธิบายที่มีหลักฐานอ้างอิงแสดงความคิดอย่างมี
เหตุหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลที่จะเกิดขึ้นตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือจนมี
ข้อมูลที่เพียงพอต่อการสรุปผล ความซื่อสัตย์ (Honesty) ไม่มีอคติ (Bias) ต้องการทดลองบันทึกข้อมูลตาม
ความเป็นจริงและเล็งเห็นคุณค่าของการน าเสนอข้อมูลที่เป็นจริง ความรอบคอบ (Circumspection) เห็น
คุณค่าของการจัดระบบการท างานอย่างรอบคอบแล้วน าหลายวิธีการมาตรวจสอบผลการทดลองเพ่ือให้มีความ
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ถูกต้องมากที่สุด ความใจกว้าง (Open minded) ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนที่เป็นประโยชน์ไม่ถือเอา
ความคิดของตนเองฝ่ายเดียวยินยอมรับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีกว่า 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 
5.1 วิชาวิทยาศาสตร์ 

Carin and Sund (1975, p. 4-5) ได้อธิบายว่า วิทยาศาสตร์เป็นการเรียนและการสะสม
ความรู้อย่างเป็นระบบที่ใช้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ ภพ  เลาหไพบูลย์ (2542 หน้า 2) วิทยาศาสตร์เป็น
วิชาที่สืบค้นหาความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติโดยใช้กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ความรู้วิทยาศาสตร์ที่ยอมรับโดยทั่วไป และ ณัฐวุฒิ   จันละมุด (2554 หน้า 47) ได้อธิบายว่า ตัวความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ที่สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบสามารถเชื่อถือได้ และเป็นกระบวนการแสวงหาค าตอบ 

5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ภพ เลาหไพบูลย์ (2542 หน้า 295) หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถใน

การกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้จากที่ไม่เคยกระท าได้หรือกระท าได้น้อยก่อนที่จะมีการเรียนการสอนซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่สามารถวัดได้ ณัฐวุฒิ จันละมุด (2554) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็น
คุณลักษณะด้านความรู้ ความสามารถ ของบุคลที่ได้รับจากการเรียนการสอน การท ากิจกรรม ผู้วิจัยจึงต้อง
สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมในส่วนของเนื้อหาความรู้และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ภาวนา  วะปะแก้ว (2555 หน้า 42) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงความสามารถในการเรียนรู้เรื่องงานและพลังงานซึ่งพิจารณาจากการตอบ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามเนื้อหาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ดังนั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ หมายถึง ระดับความรู้ของผู้เรียนที่ได้รับ
หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านพุทธิพิสัย(ปัญญา) 
จิตพิสัย(จิตใจ) และทักษะพิสัย(พฤติกรรม) ซึ่งด้านพุทธิพิสัยสามารถวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย/Objectives  

1. เพ่ือเปรียบเทียบเจตดติทางวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบพีโออี  
2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังการเรียนด้วยกิจกรรม

การเรียนรู้แบบพีโออี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับการศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบพีโออี (POE) เป็นการศึกษาแบบกลุ่มเดียววัดผลสองครั้ง (One-Group 
PretestPosttest Design) ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 975 คน รวม 27 ห้อง ที่เรียนหน่วยการรู้เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559  
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กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียน
มัธยมวัดสุทธาราม จ านวน 1 ห้องรวม 32 คน ที่เรียนหน่วยการรู้เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  

2. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมทางเจตคติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโดยครู 
2.2 แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน 6 ด้าน  
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2.4 แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบพีโออี (POE) 

3. การหาคุณภาพเครื่องมือ 
3.1 แบบสังเกตพฤติกรรมทางเจตคติวิทยาศาสตร์ และ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ธาตุและ

สารประกอบในอุตสาหกรรม จ านวน 7 แผน ที่ผู้วิจัยออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบพีโออี (POE) เพ่ือศึกษาเจต
คติวิทยาศาสตร์หาคุณภาพโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) 

3.2 แบบวัดเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 6 ด้านได้แก่ ความอยากรู้อยากเห็น  ความเพียรพยายาม  
ความมีเหตุผล ความซื่อสัตย์ ความรอบคอบ ความใจกว้าง หาคุณภาพโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องของความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) โดยข้อสอบผ่านเกณฑ์ที่ 0.50 ขึ้นไป หาค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นของ
ข้อสอบด้วยวิธีของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่น ที่ 0.840 ซึ่งถือว่าเครื่องมือมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง 
สามารถน าไปใช้ได้ 

3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเคมี  เรื่อง ธาตุและสารประกอบใน
อุตสาหกรรม หาคุณภาพโดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) โดยข้อสอบผ่าน
เกณฑ์ที่ 0.50 ขึ้นไป น าไปแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปทดสอบกับกลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเพ่ือหา 
ค่าความยากง่าย และ ค่าอ านาจการจ าแนก โดยข้อสอบผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด น ามาค่าความเชื่อมั่น ที่ 0.876 ซึ่ง
ถือว่าเครื่องมือมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง สามารถน าไปใช้ได้ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
เปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนและ

หลังการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบพีโออี ในรายวิชาเคมี เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติแบบไร้พารามิเตอร์ โดยวิธี  Wilcoxon Sign-Rank test   
  

ผลการวิจัยและอภิปรายผล/Results and Discussion  
ผลการเปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ระหว่างก่อนและหลังการเรียนด้วยกิจกรรม

การเรียนรู้แบบพีโออี ในรายวิชาเคมี เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติแบบไร้พารามิเตอร์ 
โดยวิธี  Wilcoxon Sign-Rank test   
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ตารางท่ี 1:  การเปรียบเทียบ เจตคติวิทยาศาสตร์ ด้านความอยากรู้อยากเห็น ด้านความ เพียรพยายาม ด้าน
ความมีเหตุผล ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความรอบคอบ ด้านความใจกว้าง ระหว่างก่อนและหลัง
การเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบพีโออี (POE) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

 
ล าดับ

ที ่
เจตคติวิทยาศาสตร์ 

 
ก่อนเรียน ระดับ 

เจตคติ 
หลังเรียน ระดับ   

เจตคติ      S.D.      S.D. 
1 ด้านความอยากรู้อยากเห็น 1.72 .585 น้อย 3.59 .349 มากที่สุด 
2 ด้านความเพียรพยายาม 1.95 .684 ปานกลาง 3.57 .307 มากที่สุด 
3 ด้านความมีเหตุผล 1.89 .660 ปานกลาง 3.65 .320 มากที่สุด 
4 ด้านความซื่อสัตย์ 2.24 .705 ปานกลาง 3.65 .304 มากที่สุด 
5 ด้านความรอบคอบ 2.22 .757 ปานกลาง 3.69 .341 มากที่สุด 
6 ด้านความใจกว้าง 2.18 .686 ปานกลาง 3.59 .341 มากที่สุด 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
 

จากตารางที ่1 พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เป็น
ล าดับแรกคือ ด้านความซื่อสัตย์ (X=2.24, S.D.= 0.71) รองลงมา คือ ด้านความรอบคอบ (X=2.22, S.D. = 0.76) 
ด้านความใจกว้าง (X=2.18, S.D. = 0.68) ด้านความเพียรพยายาม (X=1.95, S.D. = 0.68) และล าดับสุดท้าย 
ด้านความมีเหตุผล(X=1.89, S.D.= 0.60) ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย คือ ด้านความอยากรู้อยากเห็น (X=1.72, 
S.D. = 0.58)  

หลังเรียน พบว่า นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เป็นล าดับแรกคือ 
ด้านความรอบคอบ (X=3.69, S.D.=0.34) รองลงมาคือ ด้านความมีเหตุผล (X=3.65, S.D.=0.32) ด้านความ
ซื่อสัตย์ (X=2.65, S.D.= 0.30) ด้านความอยากรู้อยากเห็น (X=3.59, S.D.=0.35) ด้านความใจกว้าง(X=3.59, 
S.D.=0.34) ด้านความเพียรพยายาม(X=3.57, S.D.= 0.30)  
 
ตารางท่ี 2 :  การเปรียบเทียบเจตคติวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

พีโออีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
 

กลุ่มตัวอย่าง N Z p-value 
posttest-pretest scores 32 -4.937 .000 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบเจตคติวิทยาศาสตร์ด้วยสถิติ Wilcoxon Sign-Rank test  ระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบพีโออี (POE) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมวัดสุ
ทธาราม ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบเจตคติทางวิทยาศาสตร์ 6 ด้านได้แก่ ด้านความอยากรู้อยากเห็น ด้านความเพียร
พยายาม ด้านความมีเหตุผล ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความรอบคอบ ด้านความใจกว้าง ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้
แบบพีโออี พบว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมติฐานการวิจัยข้อที่ 1  
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ตารางท่ี 3 :  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
พีโออี (POE) ในรายวิชาเคมี เรื่องธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม   

 

กลุ่มตัวอย่าง N Z p-value 
posttest-pretest scores 32 -4.500 .000 

*นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสถิติ  Wilcoxon Sign-Rank test  

ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบพีโออี (POE) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมติฐานการ
วิจัยข้อที่ 2 
 
สรุป/Conclusions  

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพีโออีในรายวิชาเคมี เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธารามก่อนการเรียน โดยภาพรวมนักเรียนมีเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ ด้านความอยากรู้อยากเห็น อยู่ในระดับ น้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.72 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 
และหลังการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับ มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กานดา แพงขะ (2557) ศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยกลวิธีท านาย: สังเกต: อธิบาย ร่วมกับบทบาทสมมติเพ่ือพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง สารใน
ชีวิตประจ าวันส าหรับนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้น มีการซักถาม การแสดงความคิดเห็น ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน และนักเรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
และสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณารายด้านโดยภาพรวมเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนอยู่ในระดับ ปานกลาง เจตคติทางวิทยาศาสตร์ด้านความซื่อสัตย์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.24 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 รองลงมาคือ ด้านความรอบคอบก่อนเรียนมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.22 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 ด้านความใจกว้างก่อนเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.18 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.68 ด้านความเพียรพยายามก่อนเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.95 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 ด้าน
ความมีเหตุผลก่อนเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.89 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 หลังเรียน เจตคติทางวิทยาศาสตร์
ของนักเรียนเพ่ิมขึ้น โดย ด้านความซื่อสัตย์ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.65 รองลงมา คือ ด้านความรอบคอบค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.69 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 ด้านความใจกว้างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 
ด้านความเพียรพยายามค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 ด้านความมีเหตุผลค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.65 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.32 และจากการเปรียบเทียบเจตคติวิทยาศาสตร์ 6 ด้านได้แก่ ด้านความอยาก
รู้อยากเห็น ด้านความเพียรพยายาม ด้านความมีเหตุผล ด้านความซื่อสัตย์ ด้านความรอบคอบ ด้านความใจกว้าง
ด้วยสถิติ Wilcoxon Sign-Rank test  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบพีโออีของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า เจตคติทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 โดยมีงานวิจัยที่สอดคล้องกับผลการทดลองดังนี้ มะลิวัลย์ ศรี
สง่าชัย (2555) ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนมติของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดสร้างความรู้ที่ พัฒนา ตามวิธีการสอน
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แบบ Predict-Observe-Explain เรื่อง พลังงาน ส าหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ พบว่า นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ยความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ สูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้เฉลี่ย
เพ่ิมข้ึนเป็น 76.26 และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจในระดับมากที่สุด จ านวน 32 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 64.00 ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตนา  พันสนิท (2555)  ได้พัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
งานและพลังงาน ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วิธีการสอนแบบ การท านาย-สังเกต-การอธิบาย พบว่า 
หลังจากนักเรียนได้รับการสอนโดย ใช้วิธีการสอนแบบ POE นักเรียนมีแนวคิดและสามารถอธิบายความรู้สู่มโนมติ
ทางวิทยาศาสตร์ได้ โดยยึดมโนมติตามเกณฑ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร  แหลมแก้ว (2556) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติในการเรียน  วิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 
3 โดยใช้เทคนิคการสอน แบบท านาย สังเกต อธิบาย กับใช้ วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E พบว่า ผลจาก
การทดลองสอนวิทยาศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ไฟฟ้า โดยใช้เทคนิคการสอนแบบท านาย-สังเกต -อธิบาย  
นักเรียนมี เจตคติ ในการเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรางค์  นรโภค 
(2556) ได้ศึกษาการเสริมสร้างความเข้าใจ เรื่องแรงและกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน ด้วยการทดลองร่วมกับเทคนิค
ท านาย สังเกต อธิบาย (POE) ผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าทางกาเรียนเป็น 0.58 อยู่ในระดับปาน
กลาง ผลการทดสอบทางสถิติพบว่าคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .05และเจตคติต่อวิชาฟิกสิกส์อยู่ในระดับมาก 

ทั้งนี้ผู้วิจัยยังได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้แบบพีโออี (POE) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม ด้วยสถิติ 
Wilcoxon Sign-Rank test พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพีโออี 
(POE) จะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพ่ิงสูงขึ้นกว่า
ก่อนเรียน โดยมีงานวิจัยที่สอดคล้องกับผลการทดลองดังนี้ กรรณิการ์ นาคพันธ์ (2556) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง แม่เหล็กมหัศจรรย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การสอน
แบบ Predict-Observe-Explain (POE) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แม่เหล็กมหัศจรรย์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียน โดยใช้การสอนแบบ Predict-Observe- Explain (POE) พบว่า นักเรียนร้อยละ 
86.53 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิริยา พงษ์
ภักดิ์ (2556) ที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก โดยใช้วิธี PREDICT- 
OBSERVE - EXPLAIN (POE) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยตั้งเกณฑ์การผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของคะแนนเต็ม พบว่า นักเรียนทั้งหมดมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน 
เช่นเดียวกับ งานวิจัยของ สุภาพร  แหลมแก้ว (2556) ได้เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติในการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 3 
โดยใช้เทคนิคการสอน แบบท านาย สังเกต อธิบาย กับใช้ วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้แบบ 5E พบว่า นักเรียน
ที่สอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบท านาย สังเกต อธิบาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไฟฟ้า หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และงานวิจัยของ จรีวรรณ ฤทธิ์ทอง (2557) พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีสอนแบบ Predict-
Observe-Explain (POE) เรื่อง แรงและความดัน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  
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บทคัดย่อ 

การเรียนรู้จากการท างานในรายวิชาหลักการตลาดจ าเป็นต้องสร้างบริบทการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
กระท าจริง และต้องมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกต่างของ
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้และด้านทักษะการตลาดของนักศึกษาก่อนและหลังการร่วมกิจกรรมออกร้านซึ่งมี
บุคคลภายนอกเข้าร่วมด้วย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหลักการ
ตลาด จ านวน 128 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามก่อนและหลังการร่วมกิจกรรม โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ร่วมกับค่าสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ได้แก่ ค่าทีแบบร่วม (Paired samples t-test) และสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ (Correlation analysis) ผลการวิจัยค้นพบว่าผลการเรียนรู้ด้านทักษะและความรู้ไม่มีความ
แตกต่างกัน และทักษะและความรู้ของนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก ท าให้สรุปได้ว่าองค์
ความรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงสามารถน าไปใช้ได้จริง เพราะผู้เรียนได้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นใน
ทุกๆ ด้าน และเป็นองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทการเรียนรู้ด้วยตนเอง และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิง
พฤติกรรมที่ติดตัวไปตลอดชีวิต 

ค าส าคัญ: การเรียนรู้จากการท างาน กิจกรรมนอกห้องเรียน ความรู้ในวิชาหลักการตลาด ทักษะการ
คิดวิคราะห์และการตัดสินใจจากความรู้ 

 
ABSTRACT 

Work-based learning in Principles of Marketing course requires a learning environment 
encouraging the students to take real actions. The research on outcome of such work-based 
learning activity for this subject was hardly conducted in a systematic way. This study aims 
at comparing differences between learning outcomes of marketing knowledge as well as 
related skills which the students acquires before and after participation in an outside-
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classroom activity. There were 128 samples from freshmen students enrolling in a Principles 
of Marketing course. Two sets of questionnaires, one before the activity and the other after, 
were distributed and responded. Data were analyzed by adopting statistical tools included 
mean, standard deviation, paired samples t-test and correlation. The result reveals no 
difference in the outcomes of acquired knowledge and skills. Further, the knowledge and 
skills learned from the active participation in activity are correlated significantly. Therefore, 
we contend that the knowledge acquired from the involvement in the hand-on experiences 
is useful. Because such self-learning experiences enable some well-rounded abilities that 
actually change their behavior for the whole life.    

Keywords: Work-based Learning, Outside-classroom Activity, Knowledge in Principles 
of Marketing Subject, Critical Thinking and Decision Skills from the Knowledge    

 
บทน า 

การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning) มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในทุกด้าน 
โดยเฉพาะการเรียนรู้เนื้อสาระควบคู่กับการพัฒนาพัฒนาทักษาการคิดชั้นสูง (ศศิธร เวียงละลัย, 2556, หน้า 
17) ซึ่งเป็นปรัชญาและแนวการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาส่วนใหญ่ของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 คณะบริหารธุรกิจเริ่มจัดกิจกรรมวิชาการที่บริการชุมชนไปพร้อมกัน
เรื่อยมา แต่ยังไม่เคยมีการศึกษาประสิทธิผลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับผลการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษาในกิจกรรมนอกห้องเรียนในลักษณะนี้ที่เชื่อมโยงเข้ากับการพัฒนาทักษะการคิดชั้นสูงตามแนวการ
เรียนรู้จากการท างานดังกล่าว และยังสามารถปลูกฝังจิตวิญญาณผู้ประกอบการ การวางแผน การจัดสรร
ทรัพยากร และการน าแผนไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมความพร้อม
ส าหรับการท างานจริงได้อย่างรอบด้าน ดังนั้นในภาคการศึกษาที่ 1 การศึกษา 2558 คณะผู้วิจัยซึ่ง
ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ประจ าสาขาวิชารวม 5 ท่านดังรายนามที่ร่วม
น าเสนอผลงานการวิจัยนี้ จึงด าเนินการวิจัยควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักศึกษารายวิชาหลักการตลาด ที่ใช้ชื่อว่ากิจกรรม “ค้าปลีกก้าวไกล ชุมไทยยั่งยืน ครั้งที่ 2” ในระหว่างภาค
การศึกษาที ่1.1/2558 เป็นเวลา 1 วัน มีลักษณะเป็นการร่วมออกร้านของนักศึกษา ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มๆ ละ 6 – 
8 คน จัดหาผลิตภัณฑ์มาจ าหน่ายร่วมกับพ่อค้า-แม่ค้าที่ได้รับเชิญมาออกร้านจากชุมชนปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรีอีกว่า 20 ร้าน 

นักศึกษาแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการตลาดจากความรู้ที่เรียนในห้องเรียน ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย
และต าแหน่งการตลาด การวางกลยุทธ์การตลาด การคาดการณ์สภาวะการแข่งขัน และการด าเนินการ
เตรียมการผลิต การออกแบบร้าน ตลอดจนกลวิธีในการขาย โดยก่อนหน้าวันออกร้าน นักศึกษาทุกคนได้รับ
มอบหมายให้เขียนอธิบายส่งที่คิดจะท าจากการแผนงานดังกล่าวจากค าถาม 4 ข้อเหมือนกัน ได้แก่ 

(1) นักศึกษาก าหนดต าแหน่งทางการตลาดเพ่ือให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในการออกร้านครั้งนี้ไว้
อย่างไร 

(2) ในการออกร้านขายจริง นักศึกษาคิดว่าต้องน าความรู้กลยุทธ์การตลาดเรื่องใดมาประยุกต์ใช้มาก
ที่สุด เลือกเพียงค าตอบเดียวพร้อมอธิบายเหตุผลที่ชัดเจน  
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(3) นักศึกษาวางแผนตามกลยุทธ์ในข้อ 2 ส าหรับการออกร้านจริงครั้งนี้ไว้อย่างไร 
(4) นักศึกษาคาดการณ์ว่าจะขายสินค้าได้ผลก าไรจากการออกร้านเป็นเงินเท่าไร อธิบายอย่างละเอียด 
และหลังจากร่วมกิจกรรมแล้ว นักศึกษาได้สัมผัสกับผลการด าเนินการที่ท าให้บรรลุเป้าหมาย กล่าวคือ

ผลก าไรดังที่ตั้งไว้ก่อน ซึ่งต้องผ่านสถานการณ์ที่ไม่ตรงกับที่วางแผนไว้ ต้องสามารถพิจารณาแก้ไขปัญหาพลิก
สถานการณ์อย่างทันท่วงที มิฉะนั้นก็ย่อมประสบกับความพ่ายแพ้ในทางการตลาดและการค้าขาย 
ประสบการณ์นี้นักศึกษาทุกคนมีโอกาสสะท้อนบทเรียนผ่านค าถามอีก 4 ข้อซึ่งสันพันธ์ต่เนื่องกับค าถามชุด
แรก ได้แก่ 

(1) คนที่มาซื้อสินค้าตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่วางแผนไว้มากน้อยเพียงไร 
(2) ในการออกร้านขายจริง นักศึกษาคิดว่าต้องน าความรู้กลยุทธ์การตลาดเรื่องใดมาประยุกต์ใช้มาก

ที่สุด เลือกเพียงค าตอบเดียวพร้อมอธิบายเหตุผลที่ชัดเจน 
(3) ในการด าเนินกลยุทธ์ในข้อ 2 นักศึกษาพบกับอุปสรรคอย่างไรและมีการแก้ไขสถานการณ์อย่างไร

บ้าง  
(4) นักศึกษาได้ผลก าไรจากการขายสินค้าเป็นเงินเท่าไร ตามที่วางแผนไว้หรือไม่ คิดว่าเกิดจากสาเหตุ
อะไร  
การศึกษาเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ในเชิงทักษะและเนื้อสาระความรู้จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอก

ห้องเรียนก่อให้เกิดความเข้าใจในระบบการเรียนรู้จากการท างานที่ไม่ได้มุ่งให้เรียนรู้จากในห้องเรียนเท่านั้น 
ความเข้าใจในระดับของประสิทธิผลของการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียนนี้จะท าให้เกิดการปรับปรุงและ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองผลการเรียนรู้ของหลักสูตรมากยิ่งขึ้น และท าให้การจัดการเรียนการสอน
มรระบบการเรียนรู้ผ่านการท างานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

ภายใต้บริบทการเรียนรู้จากการท างาน การจัดการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมนอกชั้นเรียนมุ่งปรับ
กระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักศึกษา โดยค านึงทักษะและความรู้ก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียน และจัด
สภาพแวดล้อมในการเรียนในรูปแบบที่จะท าให้เกิดทักษะและความรู้ที่มุ่งหมายเป็นผลผลิต ดังที่ปรีชา คัมภีร์
ปกรณ์ (2549, หน้า 240) เสนอให้พิจารณาระบบการเรียนการสอนเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วยตัวป้อน 
กระบวนการ ผลผลิต ข้อมูลย้อนกลับ และบริบท ดังรูปที่ 1 

บริบท 
 

          ตัวป้อน        กระบวนการ     ผลผลิต 
     (ทักษะ/ความรู้)                    (รูปแบบ/กิจกรรมการเรยีนรู้)          (ทักษะ/ความรู้) 

 
 

ข้อมูลย้อนกลับ (ผลสัมฤทธ์ิ, ความพึงพอใจ) 

บริบท 
 
รูปที่ 1: องค์ประกอบของระบบการจัดการเรียนการสอน 
ปรับจาก: ปรีชา คัมภีร์ปกรณ์ 2549, หน้า 240 
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 การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากหลากหลายวิธี สามารถ
ค้นพบข้อมูลและความรู้ด้วยตนเอง โยงความรู้กับการใช้ชีวิตจริง (ศศิธร เวียงวะลัย, 2556, หน้า 119-123) 
ทั้งนี้ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น (Active Participation) ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย 
ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านสังคม (อ้างแล้ว, หน้า 120-121) อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมเสริม
เนื้อหาสาระนอกห้องเรียนได้จึงถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งธรรมรส โชติกุญชร (2549, หน้า 
48-49) กล่าวยืนยันว่า ประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร มิได้มากจากการสอนในรายวิชาต่างๆ เท่านั้น 
แต่ยังรวมถึงโครงงานและกิจกรรมต่างๆ ส าหรับผู้เรียนอีกด้วย ทั้งนี้เพราะเมื่อผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาทั้งในและนอกห้องเรียนแล้ว ย่อมเกิดทักษะและความรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรทั้งแบบ
ทั่วไปและแบบเจาะจงได้ (อ้างแล้ว, หน้า 143) 
 การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนในรูปแบบที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมนั้นตรงกับแนวการจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้วยปัญญาตน (Constructivism) ดังที่ศศิธร เวียงวะลัย (2559,หน้า 216) อธิบายว่า เป็น
กระบวนการที่ผู้เรียนลงมือกระท าด้วยตนเอง ก่อให้เกิดประสบการณ์ เกิดการสร้างเหตุผลขึ้นด้วยตนเองซึ่ง
พัฒนาเป็นความคิด กลายเป็นความรู้ใหม่ซึ่งจ าเป็นต่อการตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตจริง  
 ทักษะและความรู้ใหม่ท่ีมนุษย์สามารถใช้ในชีวิตได้นั้น เป็นความสามารถของมนุษย์เชิงพฤติกรรมดังที่ 
Bandura (1982, 1986) แยกได้ออกเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่ (1) ความสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับ
ประสบการณ์ไปสร้างวิถีทางทางพฤติกรรม (Symbolizing Capability) (2) ความสามารถก าหนดพฤติกรรมที่
คาดหวังในอนาคตอย่างมีเป้าหมาย (Forethought Capability) (3) ความสามารถคัดแปลงพฤติกรรมตาม
แบบแผนที่ผ่านการเรียนรู้ (Vicarious Capability) (4) ความสามารถในการก ากับตนเองเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความคาดหมายของผู้อ่ืน (Self-regulatory Capability) และ (5) ความสามารถในการไตร่ตรองพิจารณา
ตนเอง (Self-reflective Capability) จาก 5 ลักษณะดังกล่าวสรุปได้ว่าทักษะและความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้
ผ่านประสบการณ์ในการคิด กระท า และตรวจสอบผลได้ด้วยตัวผู้เรียนเองและด้วยความจงใจปรารถนา  
 จากวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องข้างต้นน าสู่กรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัย ดังรูปที่ 2 คือ 

      ทักษะ ความรู้ และการประยุกต์     ผลการเรียนรู้จากการร่วมกิจกรรม 

ความรู้กับการตั้งเป้าหมาย        การบรรลุเปา้หมายและการเรียนรู ้

       ความรู้กับการด าเนินการให้บรรลเุป้าหมาย  ผลการด าเนินการและการเรียนรู้ 

ความรู้กับการจัดการสถานการณจ์ริง     การวเิคราะห์การกระท าและการเรียนรู ้
   

ความรู้กับการวิเคราะห์แนวโนม้   การเรยีนรู้จากการกระท าท้ังกระบวนการ 

รูปที่ 2: กรอบแนวคิดการศึกษาประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียน 
 
 ทั้งนี้ ทักษะ ความรู้ และการประยุกต์ที่นักศึกษามีอยู่ก่อนร่วมกิจกรรมเกิดจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎี
ในชั้นเรียน ซึ่งอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ เพียงแต่ได้รับการส่งเสริมให้เพ่ิมทักษะ ความรู้ และการประยุกต์ในอีก
ระดับหนึ่งในเชิงพฤติกรรมกล่าวคือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกห้องเรียน จึงท าให้ผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาเกิดจากความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงพฤติกรรม เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ท าให้สามารถใช้ได้ในชีวิต
จริง ซึ่งในกรณีนี้ นักศึกษาได้รับการมอบหมายให้ด าเนินกิจกรรมการค้าขายที่ลงทุนเองในมูลค่าไม่เกิน  2,000 
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บาท และคาดหวังให้ได้ผลก าไรมากพอที่จะสามารถคืนทุนที่ลงไปได้หลังจากเสร็จกิจกรรม 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจยั 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาความแตกต่างของผลการเรียนรู้ด้านความรู้ในวิชาหลักการ
ตลาดและด้านทักษะในการประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงของนักศึกษาก่อนและหลังการร่วมกิจกรรม และเพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ของผลการเรียนรู้ของนักศึกษาดังกล่าวเหล่านั้น  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา BUS1121 หลักการตลาด (กลุ่มวิชา
บังคับ หมวดวิชาแกน) จ านวน 2 กลุ่มเรียน (จากทั้งหมด 7 กลุ่มเรียน) จ านวน 128 คน 
 แบบสอบถามก่อนการร่วมกิจกรรมที่ประกอบด้วยค าถาม 4 ข้อ และภายหลังการร่วมกิจกรรมที่
ประกอบด้วยค าถามอีก 4 ข้อ พัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิดการวิจัยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอนรายวิชา
หลักการตลาด 2 ท่าน และรายวิชาการจัดการเงิน 1 ท่าน 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดังต่อไปนี้ 
1) สถิติพ้ืนฐาน 

(1) ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใช้แปลความหมายของข้อมูลด้านต่าง ๆ 
(2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้รวมกับค่าเฉลี่ยเพ่ือแสดงการกระจาย

ของข้อมูล 
2) สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบ 

(1) ค่าที (t-test) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมและหลัง
เข้าร่วมกจิกรรม (Paired samples t-test) 

(2) การหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนก่อนอบรม-หลังอบรม โดยใช้สัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ (Correlation analysis) 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ตารางท่ี 1: ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทักษะ ก่อน-หลัง เข้าร่วมกิจกรรม 

หัวข้อทดสอบ 
ทักษะก่อนร่วม
กิจกรรม (B-Sk) 

ความรู้ก่อนร่วม
กิจกรรม (B-

Kn) 

ทักษะหลังร่วม
กิจกรรม (A-Sk) 

ความรู้หลังร่วม
กิจกรรม (A-

Nk) 
ทักษะก่อนร่วมกิจกรรม (B-Sk) 1.000    
ความรู้ก่อนร่วมกิจกรรม (B-Kn) .636** 1.000   
ทักษะหลังร่วมกิจกรรม (A-Sk) .359** .325** 1.000  
ความรู้หลังร่วมกิจกรรม (A-Nk) .365** .456** .594** 1.000 

 
  จากตารางที่ 1 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างทักษะก่อนร่วมกิจกรรมของนักศึกษากับความรู้ก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรมนั้นมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน (r=.636) เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ระหว่างทักษะหลัง
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษากับความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมที่มีไปทิศทางเดียวกัน (r=.594) ซึ่งหมายความว่า 
นักศึกษาที่น ามาเป็นกลุ่มที่ศึกษามีทักษะและความรู้เป็นทิศทางเดียวกัน และเมื่อท าการทดสอบความสัมพันธ์



การประชุมวิชาการระดับชาติปญัญาภิวัฒน์ คร้ังที่ 7 

2 มิถุนายน 2560 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

F 104 
 

ผู้ศึกษาน ามาท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนโดยท าการเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วม
กิจกรรม “ค้าปลีกก้าวไกล ชุมชนไทยยั่งยืน” ได้ผลดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2: เปรียบเทียบคะแนนทักษะและความรู้ของนักศึกษา ก่อน-หลัง การจัดกิจกรรม 

หัวข้อทดสอบ 
ก่อน หลัง 

T Sig. 
X  S.D. X  S.D. 

ด้านทักษะ       
1. การวิเคราะห์ปัญหา และการแก้สถานการณ ์ 1.30 1.34 3.14 1.35 -11.665 .000* 
2. การวางแผน (ก่อนจัดกิจกรรม) และได้ก าไร
หรือทราบถึงการปัญหาที่ เกิดภาวะขาดทุน 
(ทราบหลังการขาย) 

1.33 1.02 2.86 1.49 -10.903 .000* 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านทักษะ 2.63 2.14 6.00 2.60 -13.064 0.000* 
ด้านความรู้       
1. การวางแผนการตลาด 0.95 1.12 2.40 1.61 -9.171 .000* 
2. การจัดการการออกร้าน  1.17 1.01 2.66 1.46 -10.590 0.000* 
ค่าเฉลี่ยรวมด้านความรู้ 2.12 1.91 5.06 2.75 -12.007 .000* 
รวมทั้งหมด 4.75 3.67 11.06 4.82 -14.561 .000* 
 
 จากตารางที่ 2 การศึกษาเปรียบเทียบทักษะและความรู้ ที่ได้จากกการเข้าร่วมกิจกรรม“ค้าปลีกก้าว
ไกล ชุมชนไทยยั่งยืน” ในภาพรวมนั้นพบว่า ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมได้วัดทักษะและความรู้จากนักศึกษาจ านวน 
108 คน ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 คะแนน และทดสอบหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยรวม 
11.06 คะแนน ซึ่งคะแนนก่อนและหลังมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t=-
14.561,Sig.=0.000) และท าการเปรียบเทียบคะแนนเป็นรายด้าน พบว่า 
 ด้านทักษะ พบว่า หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม พบว่านักศึกษามีทักษะเพ่ิมมากขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ย
ด้านทักษะก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 2.63 คะแนน หลังเข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 6 คะแนน ประกอบด้วย 

ทักษะการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขสถานการณ์  พบว่า นักศึกษาสามารถใช้กลยุทธ์แก้ปัญหา 
อุปสรรคและแก้ไขสถานการณ์ก่อนการร่วมกิจกรรมได้คะแนนทดสอบเฉลี่ย 1.30  คะแนน และได้คะแนนจาก
การใช้กลยุทธ์แก้ปัญหา อุปสรรคและแก้ไขสถานการณ์ หลังร่วมกิจกรรมได้คะแนนเฉลี่ย 3.14 คะแนนซึ่ง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 (t=-11.665,Sig.=0.000) โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้น 1.84 คะแนน 

ทักษะด้านการวางแผน พบว่า นักศึกษาได้วางแผนผลก าไรจากการขายก่อนการร่วมกิจกรรมได้
คะแนนเฉลี่ย 1.33  คะแนน และได้ก าไรจากการท ากิจกรรมหรือทราบถึงปัญหาที่เกิดภาวะขาดทุน หลังร่วม
กิจกรรมได้คะแนนเฉลี่ย 2.86 คะแนนซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 (t=-10.903,Sig.=0.000) โดยมี
คะแนนเพิ่มขึ้น 1.53 คะแนน 

ด้านความรู้ พบว่า นักศึกษามีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม โดยคะแนนความรู้ก่อนร่วม
กิจกรรม มีคะแนนเฉลี่ย 2.12 และคะแนนความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรม 5.06 คะแนน ประกอบด้วย 
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 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการตลาด พบว่า นักศึกษามีความรู้การวางแผนขายสินค้าตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายก่อนการร่วมกิจกรรมได้คะแนนเฉลี่ย 0.95  คะแนน และเมื่อร่วมกิจกรรมแล้วนักศึกษามีความรู้
วางแผนขายสินค้าตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้คะแนนเฉลี่ย 2.40 คะแนนซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 
(t=-9.171,Sig.=0.000) โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้น 1.45 คะแนน 
 ความรู้ด้านการจัดการการออกร้าน พบว่า นักศึกษามีความรู้ในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดก่อนการ
ร่วมกิจกรรมได้คะแนนเฉลี่ย 1.17  คะแนน และเมื่อร่วมกิจกรรมแล้วนักศึกษามีความรู้การวางแผนกลยุทธ์
การตลาดได้คะแนนเฉลี่ย 2.66 คะแนนซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 0.05 (t=-10.590,Sig.=0.000) โดยมี
คะแนนเพิ่มขึ้น 1.49 คะแนน 
  การเรียนรู้จาการท างานไม่จ าเป็นต้องบรรลุเป้าหมายเสมอไป เพราะในการท างานจริงก็ไม่ได้เป็น
เช่นนั้น แต่ทักษะที่เกิดขึ้นในการแก้ไขสถานการณ์ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะติดตัวไปใช้ซ้ าได้ในอนาคต หรือ
ทักษะที่เกิดขึ้นในการแก้ไขสถานการณ์ไม่ไดก้็ตามก็ก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ในอีกลักษณะหนึ่งที่จะติดตัวไปใน
การรู้เท่าทันและสามารถหลีกเลี่ยงเหตุปัจจัยที่ท าให้ไม่บรรลุเป้าหมายในการท างานนั้น ซึ่งมีความส าคัญยิ่งกว่า
ความรู้ทางทฤษฎีที่ไม่ได้ลองน าไปใช้เลยและไม่เกิดเป็นประสบการณ์ติดตัว จากผลวิจัยค้นพบว่า การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้จากการท างานของนักศึกษาท าให้นักศึกษาเกิดการพัฒนา
ทักษะและความรู้ที่เรียนรู้ในรายวิชาหลักการตลาด ซึ่งหากไม่ได้มีส่วนร่วมในลักษณะนี้ ก็ยากที่นักศึกษาจะ
ได้รับประสบการณ์จากการวางแผนการตลาด การจัดสรรทรัพยากร การผลิต การขาย พฤติกรรมลูกค้า และ
การแข่งขันท่ีใกล้เคียงกับสถานการณ์ในทางธุรกิจที่เป็นจริงได้ ทักษะและความรู้ที่นักศึกษาได้รับการพัฒนาขึ้น
มาจึงเป็นผลผลิตทางการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทในการท างานอย่างแท้จริง ท าให้นักศึกษามีทั้งทักษะและ
ความรู้พร้อมในการท างานด้านการตลาดหลังส าเร็จการศึกษา บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรตามแนวทาง
จัดการเรียนการสอนผ่านประสบการณ์จริง 
 
สรุป 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้จากการท างานของนักศึกษาในรายวิชา
หลักการตลาดก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการพัฒนาทักษะและความรู้จากห้องเรียน ประสบการณ์ที่นักศึกษาได้รับ
ท าให้นักศึกษาเข้าใจสถานการณ์การจัดการทรัพยากร การผลิต การขาย และการแข่งขันที่เป็นจริง องค์ความรู้
ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงสามารถน าไปจริงได้ เพราะผู้เรียนจะมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น (Active 
Participation) ในทุกๆ ด้าน และเป็นองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Contructivism) 
(ศศิธร เวียงวะลัย, 2556) และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่ติดตัวไปตลอดชีวิต (Bandura, 
1982, 1986)  

ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ซึ่งองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้รับ
ต้องมีความทันต่อสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอยู่เสมอ จึงควรเพ่ิมกิจกรรมนอกห้องเรียนที่
สามารถเพ่ิมพูนประสบการณ์จริงให้นักศึกษาได้มีเวทีประยุกต์ความรู้จากการเรียน เพ่ือพัฒนาทักษะในการคิด
วิเคราะห์รวมทั้งตัดสินใจจากความรู้ที่ศึกษามา นักศึกษาก็จะพร้อมทั้งความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการเป็น
ก าลังส าคัญของภาคเศรษฐกิจต่อไป การจัดการเรียนจากกิจกรรมนอกห้องเรียนจึงถือเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ของการเรียนรู้จากการท างานของทุกหลักสูตรทางด้านบริหารธุรกิจ 
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประมำณผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์
วิศวกรรม โดยสร้ำงตัวแบบกำรถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression: MLR) ในกำรคัดเลือกสมกำร
ถดถอยจะใช้เซตย่อยที่ดีที่สุด (Best subsets) โดยศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์
วิศวกรรม ( y ) กับตัวแปรอิสระ คือ ผลกำรเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ( 1x ) จ ำนวนสมำชิกใน
ครอบครัวที่ก ำลังศึกษำ ( 2x ) รำยได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน ( 3x ) และพฤติกรรมกำรเรียนของนักศึกษำ
ต่อรำยวิชำคณิตศำสตร์วิศวกรรม ( 5x ) และได้สมกำรที่เหมำะที่สุดคือ 1

ˆ 12.58 18.005y x   22.8064x  

3 50.00025 4.973x x   มีค่ำควำมคำดเคลื่อนมำตรฐำนเท่ำกับ 6.7872 และได้ค่ำสัมประสิทธิ์กำรตัดสินใจ
พหุคูณหรือสัมประสิทธิ์ตัวก ำหนดพหุคูณท่ีมีกำรปรับค่ำ 52.2  
 ค าส าคัญ: ตัวแบบกำรถดถอยพหุคูณ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

 
ABSTRACT 
 This research aims to estimate the achievement of engineering mathematics studying 
by conducting Multiple Linear Regression (MLR). Regression is selected in this study by using 
Best subsets from the achievement of engineering mathematics studying ( y ) and the 
independent variable is the average grade in high-school level ( 1x ), the amount of family’s 
members while they are studying ( 2x ), the average family’s revenue per month ( 3x ), and 
students’ studying behavior of engineering mathematics subject ( 5x ). The most appropriated 
equation is 1

ˆ 12.58 18.005y x   22.8064x 3 50.00025 4.973x x  has the standard error of 
estimation as 6.7872 and the result of adjusted coefficient of determination 52.2. 
 Keywords: Multiple Linear Regression Model, Learning Achievement 
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บทน า 
ปัจจุบันประเทศไทยก ำลังพัฒนำเข้ำสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ซึ่งเป็นกำรพัฒนำประเทศให้

มีควำมทันสมัย มีรำยได้มำกขึ้น และก้ำวพ้นจำกกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง โดยจะต้องผลิตนวัตกรรม
ใหม่ ๆ เพ่ือเป็นฐำนในกำรพัฒนำประเทศ Thailand 4.0ในด้ำนระบบกำรศึกษำ เป็นกำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษ เป็นหัวใจส ำคัญในกำรสื่อสำรกับนำนำชำติ ทั้งเพ่ือกำรติดต่อสื่อสำร กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ กำร
ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ ซึ่ งเป็นส่วนหนึ่งของสะเต็มศึกษำ (STEM 
Education) กำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรศึกษำของไทยเช่นนี้ท ำให้บุคคลแต่ละบุคคลมีกำรปรับตัวให้ทัน เพ่ือให้
เกิดสมควำมสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำทำงด้ำนวัตถุและจิตใจ ดังนั้นกำรศึกษำจึงเป็นกระบวนกำรที่ส ำคัญอย่ำง
ยิ่งในกำรพัฒนำบุคคลให้มีคุณภำพ มีควำมสำมำรถที่จะเรียนรู้และปรับตัวได้อย่ำงเท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง
ทั้งหลำย จำกงำนวิจัย พบว่ำ ตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทำงตรงและทำงอ้อมต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนมี 4 
ประกำร คือ ควำมรู้พ้ืนฐำนเดิม ควำมถนัดทำงกำรเรียน มโนภำพแห่งตน และคุณภำพของกำรสอน ตัวแปรที่
มีอิทธิพลในรูปที่เป็นสำเหตุทำงตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน คือ เวลำเรียน (ศรัณย์ จันทร์ศรี และ น้อมจิต 
กิตติโชติพำณิชย์, 2557) สอดคล้องกับ (Klausmeier, 1985) พบว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นผลมำจำก
องค์ประกอบ 2 ด้ำน คือ องค์ประกอบด้ำนสติปัญญำ (Intellectual Factor) และองค์ประกอบด้ำนที่ไม่
เกี่ยวกับสติปัญญำ (Non-Intellectual Factor) ปัจจัยเหล่ำนี้ส่งผลแตกต่ำงกันไปตำมระดับชั้นของผู้เรียน 
ได้แก่ 1) ตัวแปรด้ำนภูมิหลัง คือ หลักสูตรของสถำบัน ภูมิหลังของครู ภูมิหลังของผู้เรียน ได้แก่ อำยุ เพศ 
พ้ืนฐำนทำงสังคมและเศรษฐกิจ ควำมรู้เดิม แรงจูงใจ ควำมสนใจ ควำมถนัด 2) กิจกรรมของครู ได้แก่ กำร
วำงแผนและเตรียมกำรสอน วิธีกำรสอน กำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำรเรียน สมรรถนะของครูในกำรชักจูง
และกำรสื่อสำร กิจกรรมของผู้เรียนที่กระท ำขณะที่มีกำรเรียนกำรสอน (Harmischfeger & Wiley, 1976) 
สอดคล้องกับที่ศึกษำพบว่ำ ตัวแปรที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน คือ 1) ตัวแปรด้ำนพฤติกรรมเบื้องต้น
ด้ำนพิสัยซึ่งเป็นพฤติกรรมด้ำนควำมรู้ ควำมคิด ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถทั้งหลำย 2) ตัวแปรด้ำนลักษณะ
เบื้องต้นด้ำนจิตพิสัย คือแรงจูงใจ ควำมสนใจ ควำมกระตือรือร้นต่อกำรเรียน เจตคติต่อวิชำ เจตคติต่อ
โรงเรียน ตลอดจนควำมรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง 3) ตัวแปรด้ำนคุณภำพกำรสอน (Bloom, 1976) ส ำหรับ
ประเทศไทย พบว่ำมีปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทั้งทำงตรง และทำงอ้อม คือ นิสัยในกำรเรียน 
เวลำที่ใช้ศึกษำเพ่ิมเติม ทัศนคติทำงกำรเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ลักษณะของเพ่ือน และบรรยำกำศวิชำกำร
ภำยในสถำบัน คุณภำพกำรสอน เกรดเฉลี่ยเดิมบรรยำกำศครอบครัว (อภิญญำ อิงอำจ, 2548) ปัจจุบัน
วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยีมีควำมส ำคัญต่อกำรจัดกำรศึกษำและเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจ ำวัน ซึ่งเป็นกระบวนกำรหนึ่งในกำรพัฒนำคุณภำพประชำชน น ำไปสู่กำรพัฒนำประเทศต่อไป 
องค์ประกอบส ำคัญที่มีอิทธิพลต่อคุณภำพกำรศึกษำ ได้แก่ องค์ประกอบจำกผู้เรียน เช่น สภำพเศรษฐกิจของ
ครอบครัว ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียน และแรงจูงใจของผู้เรียน และอีกองค์ประกอบหลักคือระบบกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ คณิตศำสตร์เป็นวิชำที่พัฒนำระบบควำมคิดของบุคคลอย่ำง
มีเหตุผล โดยคณิตศำสตร์เป็น  ศำสตร์สำขำหนึ่งที่ต้องอำศัยข้อเท็จจริง หลักกำร วิธีกำร ทฤษฎี และเหตุผล 
เป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพิจำรณำหำข้อยุติอีกทั้งคณิตศำสตร์ยังเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำของ
แขนงวิชำต่ำง ๆ อีกด้วย ทั้งทำงด้ำนวิทยำศำสตร์เศรษฐศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ และเทคโนโลยีซึ่งล้วนแต่
อำศัยหลักกำรทำงคณิตศำสตร์เป็นพ้ืนฐำน วิชำคณิตศำสตร์จึงเป็นวิชำที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งวิชำหนึ่ง ยุพิน 
พิพิธกุล (2539:1) ได้กล่ำวไว้ว่ำ “คณิตศำสตร์เป็นวิชำที่เกี่ยวข้อง กับควำมคิดกระบวนกำรและเหตุผล 
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คณิตศำสตร์ฝึกให้คนคิดอย่ำงมีระบบ และเป็นรำกฐำนของวิทยำกำรหลำย ๆ สำขำควำมเจริญก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยีวิทยำศำสตร์วิศวกรรมศำสตร์ เป็นต้น ก็ล้วนอำศัยคณิตศำสตร์ทั้งสิ้น”  
 จำกกำรศึกษำงำนวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
คณิตศำสตร์วิศวกรรม และปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำในรำยวิชำคณิตศำสตร์
วิศวกรรม ซึ่งเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง เพรำะถ้ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี จะเป็นพ้ืนฐำน
ของกำรเรียนในอนำคตต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 เพ่ือหำตัวแบบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 กรอบแนวในกำรวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษำปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำ
คณิตศำสตร์ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี (ธีระศักดิ์ อุรัจนำนนท์, 2544) พบว่ำ เจตคติต่อวิชำคณิตศำสตร์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์มีควำมสัมพันธ์กัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่ำ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ำกับ 0.166 และปิยะ บัณฑิตสกุลชัย (2550) ได้ศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ของนักศึกษำระดับปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ วิทยำลัยนอร์ทกรุงเทพ พบว่ำ
ผลกำรเรียนเฉลี่ยก่อนเข้ำศึกษำและเจตคติต่อวิชำคณิตศำสตร์ มีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ำกับ 0.530  
 จำกงำนวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ศึกษำเอกสำรและวรรณกรรมงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องและน ำมำก ำหนด  ตัวแปร
อิสระ (Independent variable) และตัวแปรตำม (Dependent variable) ดังกรอบแนวควำมคิดในกำรวิจัย
ต่อไปนี้  

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 
 
ขอบเขตของการวิจัย  
 ประชากร 
 ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ นักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์
วิศวกรรม ประจ ำปีกำร 2559 จ ำนวน 98 คน ซึ่งประกอบด้วยสำขำวิศวกรรมอุตสำหกำร จ ำนวน 28 คน 
สำขำวิศวกรรมกำรผลิตยำนยนต์ จ ำนวน 36 คน สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 34 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีกำรสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
จำกกำรค ำนวณโดยใช้สูตร Taro Yamane (1967) ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 95% ได้จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงเท่ำกับ 

1. ผลกำรเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (GPAX) 
2. จ ำนวนสมำชิกในครอบครัวที่ก ำลังศึกษำ 
3. รำยได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน 
4. เจตคติของนักศึกษำต่อรำยวิชำคณิตศำสตร์วิศวกรรม 
5. พฤติกรรมกำรเรียนของนักศึกษำรำยวิชำคณิตศำสตร์วิศวกรรม 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
รำยวิชำคณิตศำสตร์

วิศวกรรม 
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79 คน (ล้วน สำยยศ และอังคณำ สำยยศ, 2543) ซึ่งประกอบด้วยสำขำวิศวกรรมอุตสำหกำร จ ำนวน 23 คน 
สำขำวิศวกรรมกำรผลิตยำนยนต์ จ ำนวน 29 คน สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 27 คน   
 
นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ใช้นิยำมศัพท์ส ำหรับกำรวิจัยในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 
 ตัวอย่ำง หมำยถึง นักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์วิศวกรรม 
ประจ ำปีกำร 2559 
 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน หมำยถึง คะแนนสะสมตลอดภำคกำรศึกษำของนักศึกษำระดับปริญญำตรี ที่
ลงทะเบียนเรียนในรำยวิชำคณิตศำสตร์วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรวิจัยตำมขั้นตอนและวิธีกำรศึกษำ ดังนี้  

 1. ศึกษำค้นคว้ำเอกสำร ต ำรำ และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปัจจัยที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน เจตคติและพฤติกรรมกำรเรียน เพ่ือสรุปให้เห็นภำพของ แนวคิด หลักกำรและ
กระบวนกำร 

 2. สร้ำงเครื่องมือและให้ผู้เชี่ยวชำญประเมินแบบสอบถำม และควำมถูกต้องของเนื้อหำของเครื่องมือ
ในกำรท ำวิจัย และผู้วิจัยจัดท ำเครื่องมือแบบสอบถำมฉบับสมบูรณ์ตำมข้อเสนอแนะผู้เชี่ยวชำญ  

 3. เก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย โดยผู้วิจัยวำงแผนและก ำหนดวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ 
ตลอดจนก ำหนดวิธีวิเครำะห์ข้อมูลและกำรแปลผลข้อมูล  
   4. หำตัวแบบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์วิศวกรรม ด้วยวิธีวิเครำะห์กำรถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์วิศวกรรม (
y ) กับตัวแปรอิสระ 5 ตัว ได้แก่ ผลกำรเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (GPAX) ( 1x ) จ ำนวนสมำชิก
ในครอบครัวที่ก ำลังศึกษำ ( 2x ) รำยได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน ( 3x ) เจตคติของนักศึกษำต่อรำยวิชำ
คณิตศำสตร์วิศวกรรม ( 4x ) และพฤติกรรมกำรเรียนของนักศึกษำต่อรำยวิชำคณิตศำสตร์วิศวกรรม ( 5x ) ด้วย
วิธีกำรคัดเลือกสมกำรถดถอยจะใช้เซตย่อยที่ดีที่สุด (Best subsets) เพ่ือหำสมกำรที่จะใช้ในกำรพยำกรณ์
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์วิศวกรรมที่ดีที่สุด ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้กำรวิเครำะห์กำรถดถอย
พหุคูณที่มีตัวแปรตำม y  และตัวแปรอิสระทั้งหมด 5 ตัว ได้แก่ 1x , 2x , 3x , 4x  และ 5x  จึงได้ตัวแบบกำร
ถดถอยดังนี้ 
 

        0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5y x x x x x                 (1) 
 

 โดยที่ i  คือ สัมประสิทธิ์กำรถดถอย ( 1, 2, 3,4,5i  ),   คือ ควำมคลำดเคลื่อนของตัวแบบกำร
ถดถอยพหุคูณ และผู้วิจัยใช้วิธีกำรประมำณค่ำก ำลังสองน้อยที่สุด (Least Square Estimation) ซึ่งมีข้อสมมุติ
ของควำมคลำดเคลื่อน (Error) ทั้ง 4 ข้อดังต่อไปนี้ ข้อที่ 1) ตรวจสอบว่ำค่ำคลำดเคลื่อนมีกำรแจกแจงปรกติ 
โดยพิจำรณำจำกค่ำสถิติ แอนเดอร์สันต์–ดำร์ริ่ง (Anderson-Daring: AD) (Lewis, 1961) ของแผนภำพควำม
น่ำจะเป็นปรกติ (Normality Probability Plot) ข้อที่ 2) ตรวจสอบว่ำค่ำคลำดเคลื่อนเป็นอิสระกัน ด้วย
ทดสอบเดอบิน-วัตสัน (Durbin–Watson Test: DW) (Durbin & Watson, 1951) ในกำรทดสอบสหสัมพันธ์
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ในตัว (Autocorrelation) อันดับที่ 1 ของค่ำคลำดเคลื่อน ข้อที่ 3) ตรวจสอบว่ำค่ำคลำดเคลื่อนมีควำม
แปรปรวนคงที่ ด้วยกำรทดสอบ บรุสช์ พำแกน (Breusch–Pagan: BP) (Breusch & Pagan, 1979) มี
สมมุติฐำนของกำรทดสอบ ดังนี้ 
   0 :H  ควำมคลำดเคลื่อน i  มีควำมแปรปรวนคงท่ีเป็น 2  
   1 :H  ควำมคลำดเคลื่อน i  มีควำมแปรปรวนไม่คงท่ี โดยมีค่ำข้ึนอยู่กับค่ำของ X  

สถิติที่ใช้ในกำรทดสอบ บรุสช์ พำแกน ค ำนวณได้จำก 
 

    
 

*
2 2

1 ;2

2
BP p

SSR

SSE n
          (2) 

 

เมื่อ *SSR  คือ ผลรวมก ำลังสองของกำรถดถอย (Sum Square Regression) ระหว่ำงส่วนเหลือ
ก ำลังสอง ( 2

ie ) และ X      
SSE  คือ ผลรวมก ำลังสองของควำมคลำดเคลื่อน (Sum Square Error) ของกำรถดถอยระหว่ำง Y  

และ X  
p  คือ จ ำนวนตัวแปรอิสระท่ีใช้ในตัวแบบกำรถดถอย 

ข้อที่ 4) ตรวจสอบว่ำมีพหุสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระด้วยค่ำ VIF (Variance Inflation Factor) ซึ่งค ำนวณ
ได้จำก 
 

    VIF
2

1

1
j others

R



       (3) 

 
2

j others
R  คือ ค่ำสัมประสิทธิ์กำรตัดสินใจพหุคูณของกำรถดถอยระหว่ำง 

jX  โดยที่ 2p   เป็นตัว

แปรอิสระอ่ืน ๆ ที่อยู่ในตัวแบบกำรถดถอยพหุคูณ ส ำหรับกำรพิจำณำกำรเกิดปัญหำเกิดปัญหำกำรมีพหุ
สัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระ นั้นมีเกณฑ์ในกำรพิจำรณำคือ 5VIF   แสดงว่ำเกิดปัญหำกำรมีพหุสัมพันธ์
ระหว่ำงตัวแปรอิสระขึ้นเพียงเล็กน้อย 5 10VIF   แสดงว่ำเกิดปัญหำกำรมีพหุสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปร
อิสระขึ้นปำนกลำง และ 10VIF   แสดงว่ำเกิดปัญหำกำรมีพหุสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระข้ึนอย่ำงรุนแรง 

5. ได้ตัวแบบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรรำยวิชำคณิตศำสตร์วิศวกรรมจำกขั้นตอนที่ 4 ซึ่งสำมำรถพิจำรณำ
เลือกตัวแบบได้ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1) ตัวแบบที่มีค่ำสัมประสิทธิ์กำรตัดสินใจพหุคูณหรือสัมประสิทธิ์ตัวก ำหนด
พหุคูณ (Coefficient of Multiple Determination: 2R ) มำกที่สุด ขั้นตอนที่ 2) ตัวแบบที่มีค่ำสัมประสิทธิ์
กำรตัดสินใจพหุคูณหรือสัมประสิทธิ์ตัวก ำหนดพหุคูณที่มีกำรปรับค่ำ (Adjusted Coefficient of Multiple 
Determination: 2

adjR ) มำกที่สุด ขั้นตอนที่ 3) ตัวแบบที่มีค่ำคลำดเคลื่อนก ำลังสองเฉลี่ย (Mean Square 
Error: MSE ) น้อยที่สุด และข้ันตอนที่ 4) ตัวแบบที่มีค่ำของ 

pC  น้อยที่สุด ในสมกำร ซึ่ง 
pC  ค ำนวณได้จำก 

 

       
pC

1 2 1

( 2 )
( , , ..., )

p

p

SSE
n p

MSE X X X 

        (4) 

 

โดยที่  
pSSE  คือ  ผลรวมก ำลังสองของควำมคลำดเคลื่อน ของตัวแบบกำรถดถอยที่มีพำรำมิเตอร์ 

p  พำรำมิเตอร์เป็นควำมคลำดเคลื่อนก ำลังสองเฉลี่ย 
1 2 1( , , ..., )pMSE X X X 

 คือ ตัวแบบกำรถดถอยที่
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เป็นตัวแบบเต็ม และสร้ำงกรำฟเปรียบเทียบระหว่ำงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์วิศวกรรมจริง 
กับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์วิศวกรรมประมำณ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลลัพธ์ที่ผู้วิจัยต้องกำรหำ คือ หำตัวแบบเพ่ือหำตัวแบบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์
วิศวกรรม โดยเริ่มต้นศึกษำจำกค่ำสหสัมพันธ์ (Correlation) และแผนภำพกำรกระจำย (Scatter Plot) ตัว
แปรตำม y  กับตัวแปรอิสระ 1x , 2x , 3x , 4x  และ 5x  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1: ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรตำมและตัวแปรอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
*มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับนัยส ำคัญ 0.05, **มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับนัยส ำคัญ 0.01 
 

Score (Y)

Family (X2)

Salary (X3)

V (X4)

B (X5)

GPAX (X1)

432 80000400000 543

100

75

504

3

2 6

4

2

80000

40000

0
5

4

3

1007550

5

4

3

642 543

Matrix Plot of Y, X1, X2, X3, X4, X5

 
 

รูปที่ 1: แผนภำพกำรกระจำยระหว่ำงตัวแปรตำมและตัวแปรอิสระ 
 
 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรตำมและตัวแปรอิสระสำมำรถศึกษำได้จำกค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ โดย
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์วิศวกรรม ( y ) กับผลกำรเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
(GPAX) ( 1x ) ค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงสุด 0.477R   ( 0.000p value  ) รองลงมำเป็น จ ำนวนสมำชิก
ในครอบครัวที่ก ำลังศึกษำ ( 2x ) 0.279R   ( 0.013p value  ) และสอดคล้องกับรูปที่ 1 ในกำรคัดเลือก
สมกำรถดถอยจะใช้เซตย่อยที่ดีที่สุด (Best subsets) (Hocking & Leslie, 1967) มีตัวแปรอิสระที่เหมำะสม

Variable y  1x  2x  3x  4x  
1x  0.477** 

    
2x  0.279*   -0.090 

   
3x  0.179 -0.331** -0.033 

  
4x  0.235* 0.149 -0.040 -0.119 

 
5x  0.226* 0.016 -0.053 -0.075 0.615** 
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ในสมกำร คือ ผลกำรเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (GPAX) ( 1x ) จ ำนวนสมำชิกในครอบครัวที่ก ำลัง
ศึกษำ ( 2x )รำยได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน ( 3x ) และพฤติกรรมกำรเรียนของนักศึกษำต่อรำยวิชำ
คณิตศำสตร์วิศวกรรม ( 5x ) ซึ่งได้ค่ำ 4.4pC  , 6.7872S  , 2 54.6R   และ 2 52.2adjR   สถิติทดสอบ 

22.29F  ( 0.000p value  ) ได้ดังสมกำรที่ 5 
 

  1 2 3 5
ˆ 12.58 18.005 2.8064 0.00025 4.973y x x x x          (5) 

 

 จำกสมกำร (5) ท ำกำรตรวจข้อสมมุติของควำมคลำดเคลื่อน ข้อที่ 1 ตรวจสอบว่ำค่ำคลำดเคลื่อนมีกำร
แจกแจงปรกติ โดยพิจำรณำจำกค่ำสถิติแอนเดอร์สันต์-ดำร์ริ่ง ของแผนภำพควำมน่ำจะเป็นปรกติมีค่ำเท่ำกับ 
0.490 และ 0.215p value  ข้อที่ 2 ตรวจสอบว่ำค่ำคลำดเคลื่อนเป็นอิสระกันด้วยทดสอบเดอบิน-วัตสัน 
ในกำรทดสอบสหสัมพันธ์ในตัวอันดับที่ 1 ของค่ำคลำดเคลื่อนมีค่ำสถิติเดอบิน-วัตสัน เท่ำกับ 2.2038 (ค่ำ
วิกฤต  1.53Ld   และ 1.74Ud  ) ข้อที่ 3 ตรวจสอบว่ำค่ำคลำดเคลื่อนมีควำมแปรปรวนคงที่ ด้วยกำร
ทดสอบ บรุสช์ พำแกน มีค่ำเท่ำกับ 3.1053 (ค่ำวิกฤต 2

0.05;(4) 9.49  ) ข้อที่ 5 ไม่เกิดพหุสัมพันธ์ระหว่ำงตัว
แปรอิสระ 1 1.1xVIF  , 2 1.0xVIF  , 3 1.1xVIF   และ 5 1.0xVIF   เมื่อได้ตัวแบบผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
รำยวิชำคณิตศำสตร์วิศวกรรมใน (5) น ำไปสร้ำงกรำฟเปรียบเทียบระหว่ำงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำ
คณิตศำสตร์วิศวกรรมจริง กับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์วิศวกรรมประมำณ ดังรูปที่ 2 
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รูปที่ 2: กรำฟเปรียบเทียบระหว่ำงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์วิศวกรรมจริง กับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์วิศวกรรมประมำณ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงสมกำรถดถอยท ำนำยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำ
คณิตศำสตร์วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตัวแปรอิสระที่ศึกษำประกอบด้วย ผลกำรเรียนเฉลี่ยระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย (GPAX) ( 1x ) จ ำนวนสมำชิกในครอบครัวที่ก ำลังศึกษำ ( 2x ) รำยได้เฉลี่ยของครอบครัว
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ต่อเดือน ( 3x ) เจตคติของนักศึกษำต่อรำยวิชำคณิตศำสตร์วิศวกรรม ( 4x ) และพฤติกรรมกำรเรียนของ
นักศึกษำต่อรำยวิชำคณิตศำสตร์วิศวกรรม ( 5x ) ผลกำรวิจัยพบว่ำ  
 1. ผลกำรเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มีควำมสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำ
คณิตศำสตร์วิศวกรรม อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.01 มีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.447 และจ ำนวนสมำชิกใน
ครอบครัวที่ก ำลังศึกษำ รำยได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน เจตคติ และพฤติกรรมกำรเรียนของนักศึกษำต่อ
รำยวิชำคณิตศำสตร์วิศวกรรม มีควำมสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์วิศวกรรม อย่ำง
มีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 มีค่ำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.279, 0.235 และ 0.226 ตำมล ำดับ 
 2. สมกำรพยำกรณผ์ลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์วิศวกรรม คือ  
 
  1

ˆ 12.58 18.005y x   22.8064x 3 50.00025 4.973x x   
  
 มีค่ำควำมคำดเคลื่อนมำตรฐำนเท่ำกับ 6.7872 และได้ค่ำสัมประสิทธิ์กำรตัดสินใจพหุคูณหรือ
สัมประสิทธิ์ตัวก ำหนดพหุคูณท่ีมีกำรปรับค่ำ 52.2  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์วิศวกรรม ได้แก่ ผลกำรเรียนเฉลี่ย
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวนสมำชิกในครอบครัวที่ก ำลังศึกษำ รำยได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน และ
พฤติกรรมกำรเรียนของนักศึกษำต่อรำยวิชำคณิตศำสตร์วิศวกรรม สำมำรถอภิปรำยได้ดังนี้ 
 ผลกำรเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย และพฤติกรรมกำรเรียน เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์วิศวกรรม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
ตำมล ำดับ แสดงให้เห็นได้ว่ำ กำรที่นักศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับ 2 ตัวแปรที่
ส ำคัญ คือ ผลกำรเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย หมำยควำมว่ำ นักศึกษำมีควำมรู้พ้ืนฐำนจำกกำร
เรียนพิเศษเพ่ิมเติมที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ อภิเดช เลนุกูล (2545) ที่พบว่ำ ผลกำรศึกษำเฉลี่ยสะสม
ระดับมัธยมศึกษำมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำเภสัชศำสตร์ มหำวิยำลัยสงขลำนครินทร์ ชั้นปี
ที่ 1 และในงำนวิจัยของ เรืองรอง จรูญพงษ์ศักดิ์ (2550) ศึกษำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำพ้ืนฐำนของ
นักศึกษำ คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ คือ ผลกำรเรียนเฉลี่ยก่อนเข้ำศึกษำ และตัวแปรที่สอง คือ
พฤติกรรมกำรเรียน หมำยควำมว่ำ นักศึกษำมีควำมขยันหมั่นเพียร ตั้งใจศึกษำเล่ำเรียน เข้ำเรียนตรงต่อเวลำ 
ท ำกิจกรรม และศึกษำค้นคว้ำนอกชั้นเรียน เป็นต้น สำมำรถพยำกรนักศึกษำคนนั้นจะมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ ปนัดดำ บุญภำวัฒนำ และอัญรัตน์ วิเชียร (2551) ที่ได้ศึกษำปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อทำงกำรเรียนของนักศึกษำชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครรำชศรีมำ คือ ปัจจัยด้ำนผู้เรียนเชิงพฤติกรรม และงำนวิจัยของ ปำริชำติ บัวเจริญ (2549) ที่พบว่ำ 
นักศึกษำที่มีนิสัยกำรเรียนด้ำนกำรจัดกำรเกี่ยวกับเวลำและวิธีกำรเรียนที่แตกต่ำงกัน จะมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนที่แตกต่ำงกัน 
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์วิศวกรรม ได้แก่ จ ำนวนสมำชิกใน
ครอบครัวที่ก ำลังศึกษำ และรำยได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
พิจำณำรำยละเอียดพบว่ำ ครอบครัวที่มีรำยได้เฉลี่ยสูงและมีบุตรที่ก ำลังศึกษำ ครอบครัวสำมำรถที่จะช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำเพ่ิมเติม ท ำให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัย
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ของเผด็จชัย บุญศักดิ์ (2540) ที่ได้ศึกษำปัจจัยทำงครอบครัวกับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนศึกษำ
เฉพำะกรณีโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนในสังกัดกองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนที่ 22 ผล กำรศึกษำ
พบว่ำ รำยได้ของครอบครัวต่อเดือน มีควำมสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน  
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 จำกผลวิจัยท ำให้ทรำบว่ำ ผลกำรเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว
ที่ก ำลังศึกษำ และรำยได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน มีผลต่อผลสัมฤทธ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์
วิศวกรรม ดังนั้นผู้ปกครองควรให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรเงิน กำรซื้ออุปกรณ์  และค่ำใช้จ่ำยใน
ชีวิตประจ ำวันอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษำสร้ำงนิสัย และเป็นแบบอย่ำงที่ดี รวมทั้ง
ส่งเสริมให้นักศึกษำเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง และปัจจัยด้ำนพฤติกรรมกำรเรียนของนักศึกษำต่อรำยวิชำ
คณิตศำสตร์วิศวกรรม มีผลต่อผลสัมฤทธ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำคณิตศำสตร์วิศวกรรม ดังนั้นอำจำรย์ผู้สอนควร
สร้ำงบรรยำกำศในห้องเรียน ชี้แนะแนวทำงค้นคว้ำ กำรท ำกิจกรรม และกำรแบ่งเวลำทบทวนเนื้อหำรำยวิชำ
คณิตศำสตร์วิศวกรรม 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 ควรมีกำรศึกษำปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ทำงกำรเรียนในรำยวิชำคณิตศำสตร์วิศวกรรม เช่น 
ปัจจัยทุนกำรศึกษำ ปัจจัยด้ำนผู้สอน และปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมภำยในชั้นเรียน  เป็นต้น เพ่ือเป็นแนวทำง
ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 

งำนวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงแผนกำรสอนตำมอัตลักษณ์นักศึกษำสถำบันกำรจัดกำรปัญญำ
ภิวัฒน์ ประเมินควำมรู้ทักษะกำรสื่อสำรภำษำไทยด้ำนกำรพูดและกำรเขียนของนักศึกษำ และเปรียบเทียบ
สมรรถนะกำรใช้ภำษำไทยของนักศึกษำชั้นปีที่ 3 สำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ ก่อนและหลังกำรฝึกทักษะกำรใช้
ภำษำไทย โดยงำนวิจัยนี้ เป็นงำนวิจัยเสริมผลสัมฤทธิ์ของงำนวิจัยหลักเรื่อง “กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรใช้
ภำษำไทยตำมอัตลักษณ์ของสำขำวิชำในสถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์” ซ่ึงมีนักศึกษำ 3 คณะวิชำ คือ คณะ
วิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยำกำรจัดกำร และคณะบริหำรธุรกิจ ดังนั้น จึงใช้เครื่องมือวิจัยชุด
เดียวกันและมีรูปแบบกำรเรียนกำรสอนลักษณะเดียวกัน โดยกลุ่มตัวอย่ำงในงำนวิจัยนี้ คือ นักศึกษำชั้นปีที่ 3 
สำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ คณะศิลปศำสตร์ จ ำนวน 44 คน 

ผลกำรวิจัย พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน (Pre-test) คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 21.93 ส่วน
คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (Post-test) คิดเป็นค่ำคะแนนเฉลี่ย 33.16 ส ำหรับผลกำรวิเครำะห์คะแนน
พัฒนำกำรพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีคะแนนพัฒนำกำรเฉลี่ยคิดเป็น 32.98 โดยมีคะแนนพัฒนำกำรต่ ำสุด 19.47 
และสูงสุด 52.43 

ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่ำ ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน  
สูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำงำนวิจัยนี้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และ
สอดคล้องกับผลกำรวิจัยของงำนวิจัยหลัก 

ค าส าคัญ: สมรรถนะ กำรใช้ภำษำไทย อัตลักษณ์นักศึกษำ ภำษำจีนธุรกิจ สถำบันกำรจัดกำร 
ปัญญำภิวัฒน์  

 
ABSTRACT 

The purposes of this research are to create teaching plan on the students’ identity of 
Panyapiwat Institute of Management, to evaluate students’ knowledge on Thai language 
communication both in speaking and writing skills, and to compare Thai usage competency 
of the third year students majoring in Business Chinese before and after Thai language usage 
training. This research supports the achievement of the main research “The Enhancement of 
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Thai Language Usage Competencies in Accordance with Identity of Study Fields in 
Panyapiwat Institute of Management”, which the students from Faculty of Engineering and 
Technology, Faculty of Management Science and Faculty of Business Administration are 
sampled. The same tool and teaching pattern are also used. In this research, the samples 
are 44 third year students majoring in Business Chinese, Faculty of Liberal Arts. 

The result found that the sample had pre-test score at 21.93 and post-test score at 
33.16. 

The progress result found that the average score of the sample was 32.98, the 
lowest score was 19.47, and the highest score was 52.43. 

From the analysis of the achievement score between pre-class and post-class, it 
found that the post-class achievement score was higher than pre-class score with a 
statistical significance of .01. This result presents that this research achieves the objectives 
and it is in accordance with the result of the main research. 

Keywords: Competencies, Thai language usage, identity, Business Chinese, 
Panyapiwat Institute of Management 
 
บทน า 
 ทักษะกำรสื่อสำรภำษำไทยจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรท ำงำนในสถำนประกอบกำร แต่ปัจจุบันนักศึกษำ
ฝึกงำนและบัณฑิตยังไม่สำมำรถใช้ทักษะดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรสื่อสำรภำษำไทยของนักศึกษำทุกชั้นปี โดยในปี 2558 กลุ่มวิชำภำษำไทยได้ 
จัดโครงกำรฝึกปฏิบัติทักษะภำษำไทยแบบเข้ม ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 3 และสร้ำงงำนวิจัยเรื่อง “กำร
เสริมสร้ำงสมรรถนะกำรใช้ภำษำไทยตำมอัตลักษณ์ของสำขำวิชำในสถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์” (จินตนำ 
พุทธเมตะ และคนอ่ืน ๆ, 2559) เพ่ือตอบโจทย์ด้ำนกำรพัฒนำบัณฑิตให้เป็นผู้มีศักยภำพตำมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ผู้วิจัยจึงมีแนวทำงกำรสร้ำงงำนวิจัยต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม โดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยวิเครำะห์ผลกำรฝึกปฏิบัติ และด ำเนินโครงกำรวิจัย “กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรใช้ภำษำไทยตำม 
อัตลักษณ์นักศึกษำชั้นปีที่ 3 สำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ คณะศิลปศำสตร์ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์” นับ
ได้ว่ำโครงกำรฝึกปฏิบัติทักษะภำษำไทยแบบเข้ม ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 3 เป็นโครงกำรหลัก มีกำรวิจัยของ
ผู้วิจัยเสริมโครงกำรหลัก 
 กำรวิจัยนี้เกิดขึ้นจำกอีกเหตุผลหลักคือ สถำนประกอบกำรได้ให้นโยบำยวิชำกำรว่ำ ให้เพ่ิมเติม 
องค์ควำมรู้แก่นักศึกษำฝึกงำนโดยเฉพำะนักศึกษำสำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ  คณะศิลปศำสตร์ สถำบัน 
กำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ ที่ฝึกงำนในกลุ่มบริษัทซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) บริษัทคิง เพำเวอร์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ำกัด รวมถึงโรงพยำบำล โรงแรม โรงเรียน ที่นักศึกษำสนใจจะประกอบอำชีพต่อ เพ่ือประสิทธิผลของ
กำรท ำงำนและเสริมสร้ำงคุณภำพของบัณฑิต ซึ่งประเด็นที่ผู้ประกอบกำรให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนำนักศึกษำ 
คือ ด้ำนทักษะกำรพูด เช่น ระดับภำษำ กำรเลือกใช้ค ำ กำรจับประเด็น และทักษะกำรเขียน เช่น กำรสะกดค ำ 
กำรเขียนวิเครำะห์ข้อมูล สรุปได้ว่ำ ในภำพรวมแบ่งออกเป็น 2 ทักษะหลักที่ต้องฝึกปฏิบัติให้เกิดผลคือ ทักษะ
กำรพูด และทักษะกำรเขียน  
 กำรด ำเนินงำนในโครงกำรจะเป็นไปตำมขั้นตอนกำรวำงแผนปฏิบัติงำน คือ มีแผนกำรสอนที่เน้นเรื่อง
ฝึ กปฏิ บั ติ ด้ ำนกำร พูดและกำร เ ขี ยน  เนื่ อ งจำกส ถำนประกอบกำร ให้ ค วำมส ำคัญ เป็ นล ำดั บ 
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ต้น ๆ และเมื่อสิ้นสุดโครงกำร นักศึกษำฝึกงำนควรมีควำมรู้ด้ำนกำรสื่อสำรภำษำไทยแล้วน ำไปใช้ได้อย่ำง
ถูกต้อง ชัดเจน ไม่ผิดพลำด 
 
วัตถุประสงคข์องงานวิจัย 
 1. เพ่ือสร้ำงแผนกำรสอนตำมอัตลักษณ์นักศึกษำชั้นปีที่ 3 สำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ คณะศิลปศำสตร์ 
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ 
 2. เพ่ือประเมินควำมรู้ทักษะกำรสื่อสำรภำษำไทยด้ำนกำรพูดและกำรเขียนของนักศึกษำชั้นปีที่ 3 
สำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ คณะศิลปศำสตร์ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะกำรใช้ภำษำไทยของนักศึกษำชั้นปีที่ 3 สำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ ก่อน
และหลังกำรฝึกทักษะกำรใช้ภำษำไทย 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่ำงท่ีเข้ำรับกำรฝึกทักษะกำรสื่อสำรภำษำไทย จ ำนวน 44 คน สำมำรถน ำแนวกำรฝึกปฏิบัติ
ด้ำนกำรพูดและกำรเขียนไปใช้ในสถำนกำรณ์จริงได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักกำร กำลเทศะ และวัฒนธรรมไทย 
เพ่ือกำรประกอบอำชีพ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้วิจัยสร้ำงแผนกำรสอนที่มีกำรฝึกปฏิบัติโดยค ำนึงถึงอัตลักษณ์ของสำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ เน้น
เฉพำะทักษะกำรพูดและทักษะกำรเขียนเท่ำนั้น โดยใช้เครื่องมือวิจัยซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับงำนวิจัย
หลักเรื่อง “กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรใช้ภำษำไทยตำมอัตลักษณ์ของสำขำวิชำในสถำบันกำรจัดกำรปัญญำ
ภิวัฒน์” กลุ่มตัวอย่ำงเป็นแบบเจำะจง คือ นักศึกษำชั้นปีที่ 3 สำขำภำษำจีนธุรกิจ คณะศิลปศำสตร์ จ ำนวน 
44 คน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 สมรรถนะกำรใช้ภำษำไทยด้ำนกำรพูดและกำรเขียนของนักศึกษำชั้นปีที่ 3 สำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ 
คณะศิลปศำสตร์ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ จะเพ่ิมมำกข้ึน 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 จินตนำ พุทธเมตะ และคนอ่ืน ๆ (2559: บทคัดย่อ) ได้ศึกษำเรื่อง กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรใช้
ภำษำไทยตำมอัตลักษณ์ของสำขำวิชำในสถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษำได้
เพ่ิมพูนประสบกำรณ์ทำงทักษะภำษำและวัฒนธรรมไทย ฝึกทักษะกำรใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และน ำควำมรู้ทักษะภำษำไทยไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงเกิดประสิทธิผล โดยใช้กลุ่ม
ตัวอย่ำงแบบเจำะจง คือ นักศึกษำชั้นปีที่ 3 ของสถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ จ ำนวน 3 สำขำ แบ่ง
ออกเป็น 6 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 276 คน ใช้เครื่องมือวิจัย คือ แผนกำรสอนที่สร้ำงขึ้นตำมอัตลักษณ์ของสำขำวิชำ 
เน้นเรื่องฝึกปฏิบัติด้ำนกำรพูดและกำรเขียน 80% และเสริมหลักกำร 20% และแบบทดสอบที่ผ่ำนกำร
ประเมินจำกผู้เชี่ยวชำญ ผลกำรวิจัยพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน (Pre-test) มีคะแนนเฉลี่ย 
ก่อนเรียน 25.69 คะแนน เมื่อพิจำรณำแยกตำมคณะ เรียงตำมคะแนนจำกมำกไปน้อยคือ คณะวิทยำกำร
จัดกำร คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี และคณะบริหำรธุรกิจ ส่วนคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (Post-
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test) พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 31.46 คะแนน เมื่อพิจำรณำแยกตำมคณะ เรียงตำม
คะแนนจำกมำกไปน้อยคือ คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยำกำรจัดกำร และคณะบริหำรธุรกิจ  
เมื่อวิเครำะห์คะแนนพัฒนำกำร พบว่ำ ทุกคณะมีผลคะแนนพัฒนำกำรเพ่ิมขึ้นจำกก่อนเรียนเฉลี่ยคิดเป็น 
ร้อยละ 15.46 โดยมีคะแนนพัฒนำกำรต่ ำสุดร้อยละ -29.17 และสูงสุดร้อยละ 95.74 นอกจำกนี้ ผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนของนักศึกษำทุกสำขำวิชำสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้กับผู้เรียนประสบผลส ำเร็จ 
 ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน และพนมพร จันทรปัญญำ (2558: บทคัดย่อ) ได้ศึกษำเรื่อง กำรสร้ำงอัตลักษณ์
ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษำ พบว่ำ กำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำเป็นกระบวนกำรส ำคัญในกำรสร้ำง 
อัตลักษณ์ของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร และ
สำมำรถด ำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข ส ำหรับกำรสร้ำงอัตลักษณ์ของผู้เรียนนั้น มี
ควำมสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดกับกระบวนกำรเรียนรู้ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ ซึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรกำรศึกษำทั้งด้ำนผู้เรียน ด้ำนผู้สอน ด้ำนวิธีกำรสอน ด้ำนหลักสูตร และด้ำนผู้บริหำร รวมทั้งปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรทั้งด้ำนสภำพแวดล้อม และด้ำนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพจะเป็นปัจจัยส ำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้  และส่งผลให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตำมที่สถำบัน
ก ำหนดได้ประสบควำมส ำเร็จ 
 สุภัชฌำน์ ศรีเอ่ียม (2554: บทคัดย่อ) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง อัตลักษณ์นิสิตนักศึกษำในสถำบัน 
อุดมศึกษำ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำปัจจุบัน กลุ่มตัวอย่ำง คือ 
นิสิตนักศึกษำระดับปริญญำตรีที่ก ำลังศึกษำชั้นปีที่ 1 จ ำนวน 49,431 คน สุ่มจำกตำรำงยำมำเน่ ได้ขนำดกลุ่ม
ตัวอย่ำงจ ำนวน 621 คน เครื่ องมือที่ ใช้ ในกำรวิจัยคือ แบบวัดกำรมี อัตลักษณ์นิสิต นักศึกษำใน
สถำบันอุดมศึกษำ สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลคือ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
ผลกำรวิจัยพบว่ำ (1) องค์ประกอบของอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษำคือ อัตลักษณ์ด้ำนเฉพำะบุคคล ประกอบด้วย 
ควำมมั่นใจในร่ำงกำย กำรบทบำททำงเพศ และอัตลักษณ์ด้ำนสังคม ประกอบด้วย ศำสนำ วัฒนธรรมประเพณี 
กำรเมือง อัตลักษณ์ด้ำนกำรด ำเนินชีวิต ประกอบด้วย กำรมีอุดมกำรณ์ กำรคบเพ่ือน กำรมีจิตสำธำรณะ  
อัตลักษณ์ด้ำนวิชำกำร ประกอบด้วย กำรเตรียมตัวเพ่ืออำชีพ กำรมีทักษะกำรสื่อสำร กำรใช้เทคโนโลยี กำร
เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง (2) ในภำพรวม อัตลักษณ์นิสิตนักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำด้ำนบวกอยู่ในระดับจริงมำก 
โดยด้ำนเฉพำะบุคคลมีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนในภำพรวมด้ำนลบอยู่ในระดับจริงปำนกลำง โดยด้ำนกำรด ำเนิน
ชีวิตมีค่ำเฉลี่ยสูงที่สุด 
 กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ ำงมีประสิทธิภำพ 
จ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำหลักสูตรและปรับปรุงแผนกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนกำรสอน โดยรำล์ฟ ไทเลอร์ 
(Ralph W. Tyler) (อ้ำงใน The University of British Columbia, 2009: 51-59) ได้เสนอว่ำ กำรให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองจึงจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ เพรำะกำรศึกษำสำมำรถเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้เรียน ทั้งนี้ กำรเรียนรู้ที่ดีควรเกิดขึ้นจำกกำรบ่มเพำะประสบกำรณ์จำกทั้งในและนอก
ห้องเรียนด้วย 
 Douglas J. Simpson & Michael J. B. Jackson (2003: 23-27) กล่ำวว่ำ กำรจัดระบบกำรเรียน
กำรสอนของสถำบันกำรศึกษำท่ีมีรูปแบบกำรเรียนรู้ควบคู่ประสบกำรณ์ จะสอดคล้องกับแนวคิดประสบกำรณ์
นิยมของจอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) ที่เน้นกำรปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์ ผู้เรียนจะเกิดกำรเรียนรู้ผ่ำนกำร 
ลงมือท ำ (Learning by doing) รู้จักกำรแก้ไขปัญหำ คิดวิเครำะห์ ท ำงำนเป็นทีม รู้จักบูรณำกำรองค์ควำมรู้
จำกหลำกหลำยสำขำเข้ำด้วยกัน ดังนั้น ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ผู้สอนจึงไม่นิยมใช้กำรบรรยำย เพ่ือให้
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ผู้เรียนรับฟังเพียงอย่ำงเดียว แต่จะใช้กลวิธีต่ำง ๆ กระตุ้นผู้เรียน เช่น กำรสร้ำงกิจกรรม กำ รอภิปรำย กำร
ท ำงำนกลุ่ม กำรฝึกฝนเดี่ยว กำรน ำเสนอ กำรใช้กรณีศึกษำ ฯลฯ เพ่ือให้ผู้เรียนประยุกต์สิ่งที่เรียนเข้ำกับกำร
ท ำงำนในอนำคตได้  
 อรวรรณ ปิลันธน์โอวำท (2549: 46-58) ได้กล่ำวถึงกำรพูดว่ำ อำจก่อให้เกิดปัญหำด้ำนกำรสื่อสำร
ระหว่ำงบุคคลใน 3 ประเด็นหลัก ๆ ประเด็นแรก คือ ปัญหำเรื่องกำรใช้ค ำ ข้อควำม ประโยค ไม่ว่ำจะเป็นกำร
ใช้ศัพท์เทคนิค ภำษำสแลง ค ำที่คลุมเครือ ค ำผสมกันระหว่ำงไทยค ำอังกฤษค ำ ข้อควำมสรุป เป็นต้น ซึ่งควร
แก้ไขด้วยกำรฝึกพูดด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ทั้งด้ำนกำรออกเสียง และกำรระมัดระวังในกำรพูด ประเด็นที่สองคือ 
ปัญหำด้ำนกำรใช้ส ำนวน จ ำเป็นต้องเลือกใช้ค ำให้เหมำะกับโอกำสและบุคคล และประเด็นที่สำมคือ ประเด็น
เรื่อง บุคลิกภำพของผู้พูดและผู้ฟังก็มีผลต่อกำรสื่อสำร เพรำะคนที่เป็นพ่อแม่-ลูก ผู้ใหญ่-เด็ก ย่อมมีกำรสื่อสำร
ที่แตกต่ำงกันออกไป 
 ดวงใจ ไทยอุบุญ (2552: 3-11) ได้ศึกษำพบว่ำ มีปัญหำในกำรเขียนภำษำไทยที่พบบ่อย แบ่งเป็น 2 
ประเด็นหลัก คือ กำรใช้ภำษำผิดและใช้ภำษำบกพร่องในกำรเขียน เช่น สะกดค ำผิด และกำรวำงต ำแหน่ง  
กำรใช้ภำษำไม่เหมำะสม เช่น ใช้ค ำต่ำงระดับ ใช้ค ำผิดควำมหมำย ใช้ค ำก ำกวม ค ำฟุ่มเฟือย ใช้เครื่องหมำย
วรรคตอนผิด ใช้อักษรย่อผิด ฯลฯ 
 กำรทบทวนวรรณกรรมจำกงำนวิจัยหลักเรื่อง กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรใช้ภำษำไทยตำมอัตลักษณ์
ของสำขำวิชำในสถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ กำรศึกษำเรื่อง อัตลักษณ์นิสิตนักศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ 
แนวคิดกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนกำรสอนของรำล์ฟ ไทเลอร์ แนวคิดประสบกำรณ์นิยมของจอห์น ดิวอ้ี และ
องค์ควำมรู้ด้ำนทักษะกำรพูดและกำรเขียนของนักศึกษำ ท ำให้ทรำบว่ำ กำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรสื่อสำร
โดยเฉพำะกำรพูดและกำรเขียนของผู้เรียนจะเกิดประสิทธิภำพได้เป็นอย่ำงดีนั้น จ ำเป็นต้องมีกำรเรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์ตรง ผู้เรียนได้ลงมือฝึกฝนด้วยตนเองตำมควำมถนัดและตำมอัตลักษณ์ของสำขำวิชำ เพ่ือให้เกิด
กำรพัฒนำไดเ้ต็มตำมศักยภำพ  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 2. สร้ ำ งแผนกำรสอนตำมอัตลักษณ์นักศึกษำชั้ นปีที่  3  สำขำวิ ชำภำษำจีนธุ รกิ จ  คณะ 
ศิลปศำสตร์ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ 
 3. ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นที่ทักษะด้ำนกำรพูดและกำรเขียน โดยตั้งอยู่บน
พ้ืนฐำนของงำนวิจัยหลัก 
 4. เตรียมเครื่องมือในกำรวิจัย เพ่ือให้นักศึกษำสอบก่อน (Pre-test) โดยใช้เครื่องมือชุดเดียวกับ
งำนวิจัยเรื่อง “กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะกำรใช้ภำษำไทยตำมอัตลักษณ์ของสำขำวิชำในสถำบันกำรจัดกำร
ปัญญำภิวัฒน์” (จินตนำ พุทธเมตะ และคนอ่ืน ๆ, 2559) ซึ่งผ่ำนกำรตรวจทำนจำกผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 3 
ท่ำน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 5. ปฏิบัติกำรสอน โดยเน้นฝึกปฏิบัติแบบเข้มตำมโครงกำร และแผนกำรสอนฯ รวมระยะเวลำทั้งสิ้น 
5 สัปดำห์ 
 6. ให้นักศึกษำท ำกำรทดสอบ (Post-test) โดยใช้เครื่องมือชุดเดียวกับแบบทดสอบชุดแรก (Pre-
test) 
 7. ให้นักศึกษำประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์ แล้วสรุปผลกำรประเมิน 
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 8. วิเครำะห์ข้อมูลเปรียบเทียบทั้งแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) และแบบทดสอบหลังเรียน 
(Post-test) 
 9. สรุปผล อภิปรำยผล และให้ข้อเสนอแนะ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชำกรที่เข้ำร่วมในงำนวิจัยประกอบด้วย ผู้สอนวิชำภำษำไทย จำกส ำนักกำรศึกษำทั่วไป สถำบัน
กำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ จ ำนวน 1 คน และมีกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในงำนวิจัยเป็นนักศึกษำชั้นปีที่ 3 อำยุระหว่ำง 
19-23 ปี จำกสำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ คณะศิลปศำสตร์ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ ที่ก ำลังศึกษำอยู่ใน
ภำคเรียนที่ 2.1 ปีกำรศึกษำ 2558 รวมทั้งสิ้น 44 คน  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้กำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง คือ นักศึกษำชั้นปีที่ 3 สำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ คณะ
ศิลปศำสตร์ จ ำนวน 44 คน โดยสร้ำงแผนกำรสอนโครงกำรฝึกปฏิบัติทักษะภำษำไทยเพ่ือประกอบอำชีพ 
ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 3 สำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ ส ำหรับภำคเรียนที่ 2.1 ปีกำรศึกษำ ระยะเวลำ 5 สัปดำห์ 
ระหว่ำงวันที่ 5 เมษำยน – 10 พฤษภำคม 2559 ดังตำรำงที่ 1 
 

ตารางท่ี 1: แผนกำรสอนโครงกำรฝึกปฏิบัติทักษะภำษำไทยเพ่ือประกอบอำชีพ ส ำหรับนักศึกษำชั้นปีที่ 3 
สำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ ภำคเรียนที่ 2.1/2558 ระยะเวลำ 5 สัปดำห์ ระหว่ำงวันที่ 5 เมษำยน – 10 
พฤษภำคม 2559  โดย อำจำรย์สุธำสินี พ่วงพลับ 

 

สัปดาห์
ที ่

จ านวน
ชั่วโมง 

เนื้อหา จุดมุ่งหมาย 
แนวทาง 
การสอน 

ศิลปะการใช้ถ้อยค า 
และมารยาทพึงปฏิบัติ 

1 
 

3 
 

1. Pre test 
2. กำรพูดแนะน ำ

ตนเองเพื่อกำร
สัมภำษณ์งำน 

3. ปัญหำและ
อุปสรรคในกำร
สื่อสำร 

4. วัฒนธรรมองค์กร 

นักศึกษำสำมำรถ 
1. พูดแนะน ำตนเองเพื่อกำร

สัมภำษณ์งำน 
2. เขียนปัญหำและอุปสรรคที่

เกิดขึ้นในกำรสื่อสำรระหว่ำง
ฝึกปฏิบัติงำน 

3. เข้ำใจวัฒนธรรมองค์กรของ
กำรท ำงำน 

บรรยำย 
20% และฝึก
ปฏิบัติ 80% 

1. มำรยำทในกำรพดู
สัมภำษณ์งำน 

2. สติสมำธิในกำรพูด  
พูดช้ำกว่ำคิด 

3. บทบำทของ
บุคลำกรใน
วัฒนธรรมองค์กรที่
แตกต่ำงกัน 

2 
 

3 
 

การพูดเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจ 
1. กำรพูดอธิบำย 
2. กำรพูด
 ประสำนงำน 

นักศึกษำสำมำรถ 
1. พูดตอบค ำถำมเชิงลึกเพื่อกำร

สัมภำษณ์งำน 
2. พูดสนทนำในสถำนกำรณต์่ำง ๆ 

และกำรพดูในท่ีสำธำรณะ 
3. พูดกับผู้ร่วมงำนและผู้บริหำร

ในบริษัทท่ีต้องใช้ทั้งภำษำไทย
และภำษำจีนได้อย่ำงถูกต้อง 

บรรยำย 
20% และฝึก
ปฏิบัติ 80% 

1. กำรใช้ระดับค ำ 
2. วัฒนธรรมกำรใช้

ภำษำ 
3. บุคลิกภำพ

ภำยนอก-ภำยใน 
4. ปฏิภำณไหวพริบใน

กำรแก้ไขปัญหำ
เฉพำะหน้ำ 

3 
 

3 
 

การเขียนเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจ 
 
1. กำรเขียนค ำศัพท ์

นักศึกษำสำมำรถ 
1. เขียนสะกดค ำในแวดวง

ค ำศัพท์เฉพำะได้อย่ำงถูกต้อง  
2. เขียนข้อควำมผ่ำนโปรแกรม

บรรยำย 
20% และฝึก
ปฏิบัติ 80% 

1. กำรเลือกใช้ถ้อยค ำ
ที่ถูกต้องตำม
กำลเทศะและฐำนะ
ของบุคคล 
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สัปดาห์
ที ่

จ านวน
ชั่วโมง 

เนื้อหา จุดมุ่งหมาย 
แนวทาง 
การสอน 

ศิลปะการใช้ถ้อยค า 
และมารยาทพึงปฏิบัติ 

เฉพำะทำง 
2. กำรเรยีบเรยีงค ำ

และประโยค 
3. กำรย่อควำม 
4. กำรจับประเด็น 
 

ไลน์ (Line) ได้กระชับและสื่อ
ควำมไดต้รงประเด็น 

3. วิเครำะหส์ถำนกำรณ์ที่เกดิขึ้น
จริงในองค์กรอย่ำงเป็นเหตุ
เป็นผล รู้จักกำรเรียบเรียง
ภำษำพูดเป็นภำษำเขียน 

4. จับประเด็นจำกกำรสนทนำท่ี
เกิดขึ้นภำยในองค์กรแล้วเรยีบ
เรียงเป็นภำษำเขียนได ้

2. ศิลปะกำรแสดงเหตุ
และผล เพื่อให้เกิด
ควำมคล้อยตำม 

4 
 

3 
 

การเขียนเฉพาะทาง 
1. กำรเขียนจดหมำย 

อีเมล 
2. กำรเขียนรำยงำน

กำรประชุม 
3. กำรเขียนใบสมัคร

งำนและประวัติ
ส่วนตัว 

นักศึกษำสำมำรถ 
1. เขียนบันทึกข้อควำม จดหมำย

ภำยใน และจดหมำย
 ภำยนอก อีเมล เขียนรำยงำน
กำรประชุมได้อยำ่งถูกต้อง  

2. เขียนใบสมัครงำนได้อย่ำง
เหมำะสม เตรียมแฟ้มสะสม
ผลงำน และประวตัิส่วนตัวเพื่อ
กำรท ำงำนจริงได ้

บรรยำย 
20% และฝึก
ปฏิบัติ 80% 

1. กำรใช้ระดับค ำ 
2. มำรยำทในกำร

เขียน 
3. ควำมละเอียด

รอบคอบในกำร
เขียนงำน 

5 
 

3 
 

การเขียนเชิงวิชาการ
และการน าเสนองาน 
1. รำยงำนเชิง

วิชำกำร/โครงกำร 
2. กำรน ำเสนองำน/

รำยงำนผล 
3. ทบทวนเนื้อหำ 
4. Post test 

นักศึกษำสำมำรถ 
1. เขียนรำยงำนเชิงวิชำกำร และ

กำรเขียนโครงกำรได้อย่ำง
ถูกต้องตำมรูปแบบ 

2. น ำเสนองำนและรำยงำนผล
กำรวิเครำะห์กำรท ำงำน 
รวมถึงคำดกำรณ์แนวโนม้กำร
ท ำงำนในอนำคตได ้

บรรยำย 
20% และฝึก
ปฏิบัติ 80% 

1. มำรยำทในกำร
เขียน 

2. บุคลิกภำพท้ัง
ภำยนอกและ
ภำยใน 

หมายเหต ุ แผนกำรสอนอำจมีกำรปรับเปลี่ยนวัน เวลำ และกิจกรรมได้โดยขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมและดุลยพินิจของผู้สอน 
 

 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงเป็นรำยบุคคล โดยเริ่มจำกให้มีกำรท ำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-
test) ในสัปดำห์แรก เพ่ือวัดควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทย แล้วบันทึกเก็บค่ำคะแนนรวบรวมไว้ 
จำกนั้นฝึกทักษะกำรพูดและกำรเขียนให้แก่กลุ่มตัวอย่ำง จ ำแนกทักษะกำรพูดและกำรเขียนอิงตำมอัตลักษณ์
สำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ มุ่งเน้นปฏิบัติ 80% และบรรยำย 20% เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่ำงน ำสิ่งที่เรียนไปใช้ได้จริงใน
กำรฝึกงำนและกำรท ำงำนในอนำคต จำกนั้น ในสัปดำห์สุดท้ำยให้มีกำรท ำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 
และท ำแบบประเมินกำรเรียนกำรสอน แล้วจึงวิเครำะห์ผล สรุปผล และอภิปรำยผล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อเก็บรวบรวบข้อมูลในกำรวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีวิจัยในกำรวิเครำะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1. กำรวิจัยเชิงทดลอง รูปแบบกลุ่มเดี่ยว วัดก่อนและหลังกำรทดลอง (Pre-test Post-test Design) 
 2. กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 3. สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และให้ข้อเสนอแนะ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยทดสอบควำมสำมำรถทำงภำษำไทยของกลุ่มตัวอย่ำงก่อนเรียน โดยใช้เครื่องมือวิจัยเป็น

แบบทดสอบปรนัยจ ำนวน 60 ข้อ ได้ผลกำรวิเครำะห์สถิติเบื้องต้นดังตำรำงที่ 2 
 

ตารางท่ี 2: สถิติพ้ืนฐำนคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่ำง 
 

คณะศิลปศาสตร์ 
จ านวน 
(คน) 

ต่ าสุด 
(คะแนน) 

สูงสุด
(คะแนน) 

คะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียน 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

สำขำวิชำภำษำจีนธรุกิจ 44 8 40 21.93 7.61 
      

 

 ผลกำรวิเครำะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนของกลุ่มตัวอย่ำง พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีคะแนนเฉลี่ย  
ก่อนเรียน 21.93 คะแนน มีคะแนนต่ ำสุดคือ 8 คะแนน และคะแนนสูงสุดคือ 40 คะแนน โดยมีส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนคือ 7.61 
 เมื่อทดสอบควำมสำมำรถทำงภำษำไทยหลังกำรเรียนกำรสอน มีผลกำรวิเครำะห์คะแนนหลังเรียน 
ดังตำรำงที่ 3 

 
ตารางท่ี 3: สถิติพ้ืนฐำนคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนของกลุ่มตัวอย่ำง 
 

คณะศิลปศาสตร์ 
จ านวน 
(คน) 

ต่ าสุด 
(คะแนน) 

สูงสุด
(คะแนน) 

คะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

สำขำวิชำภำษำจีนธรุกิจ 44 19 44 33.16 5.15 
      
 

 เมื่อทดสอบควำมสำมำรถทำงภำษำไทยหลังกำรเรียนกำรสอน พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีคะแนนเฉลี่ย 
หลังเรียน 33.16 คะแนน มีคะแนนต่ ำสุดคือ 19 คะแนน และคะแนนสูงสุดคือ 44 คะแนน โดยมีส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนคือ 5.15 
 จำกคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่ำง จะเห็นได้ว่ำ คะแนนต่ ำสุด คะแนน
สูงสุด และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงเห็นได้ชัด ซึ่งแสดงถึงพัฒนำกำรของผู้เรียนเมื่อได้รับ
กำรฝึกปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยได้ค ำนวณคะแนนพัฒนำกำรของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล และได้สรุปผลกำรวิเครำะห์ 
ดังตำรำงที่ 4 
 
ตารางท่ี 4: คะแนนพัฒนำกำรของกลุ่มตัวอย่ำง 
 

คณะศิลปศาสตร์ 
จ านวน 
(คน) 

ต่ าสุด 
(ร้อยละ) 

สูงสุด
(ร้อยละ) 

คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
สำขำวิชำภำษำจีนธรุกิจ 44 19.47 52.43 32.98 7.97 
      
 

 ผลกำรวิเครำะห์คะแนนพัฒนำกำรของกลุ่มตัวอย่ำง พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีคะแนนพัฒนำกำรเพ่ิมขึ้น
จำกก่อนเรียน เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 32.98 มีคะแนนพัฒนำกำรต่ ำสุดร้อยละ 19.47 และคะแนนพัฒนำกำร
สูงสุดร้อยละ 52.43 โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนคือ 7.97 
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 เมื่อวิเครำะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงภำษำไทยระหว่ำงก่อนเรียนและหลังเรียน จะใช้สถิติวิเครำะห์
เปรียบเทียบที (t-test) แบบ Dependent Samples ปรำกฏผลดังตำรำงที่ 5 
 
ตารางท่ี 5: ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

คณะศิลปศาสตร์ ผลสัมฤทธิ ์
จ านวน 
(คน) 

คะแนนเฉลี่ย 
ความต่างของ 

ค่าคะแนน 
ค่า t Sig. 

สำขำวิชำภำษำจีน
ธุรกิจ 

ก่อนเรียน 44 21.93 
11.23 11.22** 0.00 

หลังเรียน 44 33.16 
 

**มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 ผลกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่ำงก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่ำ ผลสัมฤทธิ์  
หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญท่ีระดับ 0.01 โดยมีควำมต่ำงของค่ำคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
คือ 11.23 ซึ่งตรงกับสมมติฐำนในงำนวิจัยว่ำ สมรรถนะกำรใช้ภำษำไทยของกลุ่มตัวอย่ำงจะเพ่ิมมำกขึ้น
หลังจำกท่ีได้รับกำรฝึกปฏิบัติ 
 
สรุปผล 
 กลุ่มตัวอย่ำงที่เข้ำร่วมในงำนวิจัยคือ นักศึกษำชั้นปีที่ 3 จำกสำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ คณะศิลปศำสตร์ 
สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ รวมทั้งสิ้น 44 คน อำยุระหว่ำง 19-23 ปี จำกกำรวิเครำะห์พัฒนำกำรของ
กลุ่มตัวอย่ำง และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน สำมำรถสรุปได้ว่ำ งำนวิจัยนี้มี
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่ำก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.01 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำโครงกำรนี้ประสบ
ควำมส ำเร็จตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้อย่ำงสมบูรณ์ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ด้านแผนการสอน 
  แผนกำรสอน จะมุ่งเน้นที่ทักษะปฏิบัติทั้งกำรพูดและกำรเขียน 80% และใช้กำรบรรยำย 20% 
เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่ำงน ำสิ่งที่เรียนไปใช้ได้จริงในกำรฝึกงำนและกำรท ำงำนจริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ประสบกำรณ์นิยมของดิวอ้ี (Dewey) ที่เล็งเห็นว่ำ กำรจัดระบบกำรเรียนกำรสอนของสถำบันกำรศึกษำที่ มี
รูปแบบกำรเรียนรู้แบบลงมือท ำ จะท ำให้ผู้เรียนจะเกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และยังสอดคล้องกับแนวคิด  
อัตลักษณ์นักศึกษำที่พิจำรณำว่ำ อัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลจะเป็นตัวก ำหนดพฤติกรรม 
 2. ด้านผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
  ก่อนเข้ำรับกำรฝึกปฏิบัติตำมแผนกำรเรียนกำรสอน นักศึกษำชั้นปีที่ 3 สำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ 
คณะศิลปศำสตร์ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ ประสบปัญหำในกำรฝึกงำนที่สถำนประกอบกำรในเครือ
ของบริษัทซีพี ออลล์ จ ำกัด (มหำชน) และพันธมิตร โดยทักษะกำรสื่อสำรภำษำไทยที่เป็นปัญหำคือด้ำนกำร
พูดและกำรเขียน ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับกำรประเมินมำจำกสถำนประกอบกำรและอำจำรย์ผู้นิเทศกำรสอน ดังนั้นจึง
เกิดโครงกำรวิจัยนึ้ขึ้นเพ่ือพัฒนำทักษะดังกล่ำวของนักศึกษำ  
  ผู้วิจัยได้น ำเครื่องมือวิจัยทดสอบนักศึกษำก่อนเรียน และพบว่ำ นักศึกษำส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์
ค่อนข้ำงน้อย คือ กลุ่มตัวอย่ำงมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 21.93 คะแนน มีคะแนนต่ ำสุดคือ 8 คะแนน จำก 60 
คะแนน และคะแนนสูงสุดคือ 40 คะแนน โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนคือ 7.61 เนื่องจำกนักศึกษำให้
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ควำมส ำคัญกับสำขำวิชำเอกคือ สำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ มำกกว่ำเน้นที่ทักษะกำรสื่อสำรภำษำไทย ซึ่งในกำร
ท ำงำนก็ต้องใช้ติดต่อสื่อสำรเช่นเดียวกัน แต่เมื่อได้เข้ำสู่กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติ 80% บรรยำย 
20% โดยมุ่งประเด็นที่สิ่งที่นักศึกษำต้องใช้ในกำรท ำงำน ก็ท ำให้หลังเรียน นักศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
สูงขึ้นมำก กล่ำวคือ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ำกับ 33.16 คะแนน มีคะแนนต่ ำสุดคือ 19 คะแนน และคะแนน
สูงสุดคือ 44 คะแนน โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนคือ 5.15 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีกำรเรียนรู้ของไทเลอร์ 
(Tyler) ที่เล็งเห็นว่ำ หลักสูตรควรจัดห้องเรียนหรือสถำนที่เรียนให้เหมำะกับกลุ่มผู้เรียน เพรำะกำรศึกษำ
สำมำรถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน ทั้งควำมคิดและควำมรู้สึก ทั้งนี้ กำรเรียนรู้ที่ดีควรเกิดขึ้นจำกกำร
บ่มเพำะประสบกำรณ์จำกทั้งในและนอกห้องเรียนด้วย รวมถึงสอดคล้องกับแนวคิดประสบกำรณ์นิยมของดิวอ้ี 
(Dewey) ที่เน้นว่ำ กำรจัดระบบกำรเรียนกำรสอนของสถำบันกำรศึกษำที่มีรูปแบบกำรเรียนรู้ควบคู่
ประสบกำรณ์ จะท ำให้ผู้เรียนจะเกิดกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรลงมือท ำ (Learning by doing) เพ่ือให้ผู้เรียนประยุกต์
สิ่งที่เรียนเข้ำกับกำรท ำงำนในอนำคตได้  
 3. ด้านพัฒนาการ 
  ในระหว่ำงกำรเรียนกำรสอน นักศึกษำทุกคนมีควำมสนใจทุกหัวข้อที่ท ำกิจกรรมร่วมกันเป็นอย่ำงดี 
เพรำะหัวข้อด้ำนกำรพูดและกำรเขียนเหล่ำนั้น นักศึกษำจ ำเป็นต้องน ำไปใช้ในกำรท ำงำนด้วยกันทั้งสิ้น เมื่อ
นักศึกษำเกิดควำมสนใจ ท ำกิจกรรมด้วยควำมสนุกสนำน ร่วมมือ และเต็มใจ ก็ท ำให้ เกิดพัฒนำกำรได้อย่ำง
รวดเร็ว แม้กระทั่งนักศึกษำที่ไม่ถนัดทักษะกำรสื่อสำรภำษำไทย ก็ยังมีควำมพยำยำมมำกยิ่งขึ้น และแก้ไข
ปัญหำเฉพำะหน้ำได้ดีขึ้นด้วย เนื่องจำกผู้สอนใช้เทคนิคกำรชมเชย และให้ก ำลังใจทุกครั้งที่นักศึกษำท ำ
กิจกรรมร่วมกับเพื่อน สังเกตได้จำกกลุ่มตัวอย่ำงมีคะแนนพัฒนำกำรเพ่ิมขึ้นจำกก่อนเรียน เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 
32.98 มีคะแนนพัฒนำกำรต่ ำสุดร้อยละ 19.47 และคะแนนพัฒนำกำรสูงสุดร้อยละ 52.43 โดยมีส่วน
เบี่ยงเบนมำตรฐำนคือ 7.97 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะในกำรเรียนกำรสอนที่จะต้อง
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำมำรถปฏิบัติได้จริงตำมศักยภำพให้สอดคล้องกับกำรด ำเนินชีวิตในสังคมยุคโลกำภิวัตน์ มี
ทักษะกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทักษะทำงสังคม ตลอดจนมีคุณลักษณะสมรรถนะที่พึงประสงค์  
 4. ด้านการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน 
  จำกผลกำรวิจัยจะเห็นได้ว่ำ ด้วยควำมตั้งใจของนักศึกษำในกำรท ำกิจกรรม และแผนกำรสอนที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสำขำวิชำภำษำจีนธุรกิจ และกำรฝึกงำน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่ำ  
ก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส ำคัญท่ีระดับ 0.01 ซึ่งตรงกับสมมติฐำนในงำนวิจัยว่ำ สมรรถนะกำรใช้ภำษำไทยของกลุ่ม
ตัวอย่ำงจะเพ่ิมมำกข้ึนหลังจำกท่ีได้รับกำรฝึกปฏิบัติ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 1. มีกำรวำงแผนเพื่อจัดโครงกำรนี้ให้แก่นักศึกษำสำขำวิชำอ่ืน ๆ ต่อไป เพ่ือให้นักศึกษำทุกสำขำวิชำ
มีสมรรถนะกำรใช้ภำษำไทยที่เพ่ิมข้ึนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 2. มีกำรจัดช่วงเวลำที่เหมำะสมกับตำรำงเรียนของนักศึกษำ เพ่ือให้นักศึกษำเข้ำอบรมได้อย่ำง
สม่ ำเสมอ 
 3. ประชำสัมพันธ์ให้คณำจำรย์ทุกคณะวิชำทรำบถึงกำรอบรมครั้งนี้อย่ำงทั่วถึง เพ่ือช่วยกระตุ้นให้
นักศึกษำเข้ำร่วมโครงกำร 
 
 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติปญัญาภิวัฒน์ คร้ังที่ 7 

2 มิถุนายน 2560 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

F 127 
 

เอกสารอ้างอิง 
จินตนำ พุทธเมตะ และคนอ่ืน ๆ. (2559). งานวิจัยเรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาไทยตามอัต

ลักษณ์ของสาขาวิชาในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์. นนทบุรี: สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์. 
ฉัตรทิพย์ สุวรรณชิน และพนมพร จันทรปัญญำ. (2558). กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของผู้เรียนในระดับอุดมศึกษำ. 

วารสารปัญญาภิวัฒน์, 7(2), บทคัดย่อ. 
ดวงใจ ไทยอุบุญ. (2552). ทักษะการเขียนภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย. 
สุภัชฌำน์ ศรีเอี่ยม. (2554). อัตลักษณ์นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา. วิทยำนิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต กรุงเทพฯ: 

บัณฑิตวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 
อรวรรณ ปิลันธน์โอวำท. (2549). การพูดเพ่ือธุรกิจและกิจธุระ. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: ส ำนักพิมพ์แห่ง

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย. 
Simpson, Douglas J., & Jackson, Michael J. B. (2003). John Dewey's View of the Curriculum in 

the Child and the Curriculum. Education and Culture, (2), 23-27. 
The University of British Columbia. (2009). Basic Principles of Curriculum and Instruction by 

Ralph W. Tyler. Retrieved February 27, 2017, from 
http://blogs.ubc.ca/ewayne/files/2009/ 02/tyler_001.pdf 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poster Presentation 

F – ศึกษาศาสตร ์
 



การประชุมวิชาการระดับชาติปญัญาภิวัฒน์ คร้ังที่ 7 

2 มิถุนายน 2560 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

F 128 
 

 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการอ่าน ส าหรับเด็กที่บกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 
Development of Computer Assisted Instruction For children with Learning 
Disabilities to develop Skill in primary level 1 
 

นางสาวนิตยา  นาคอินทร์ 

Nittaya nakin 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์
Faculty of Education, Phetchabun Rajabhat  University  

*Corresponding author, E-mail: herybig_in@hotmail.com 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายดังนี้ 1) เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการอ่าน ส าหรับเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านไทรงาม อ าเภอ
เมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 2) เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการอ่านของ เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างข้ึน 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา ค้นคว้าครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไทรงาม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 20 คน ซึ่งได้การรับรองจาก
สถานศึกษาว่าเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน จ านวน 8 คน โดยใช้แบบคัดกรองบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบไปด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบ
ประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับผู้เชี่ยวชาญ แบบประเมินทักษะการอ่าน ส าหรับเด็ก
ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  E1/ E2 ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการอ่าน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมี 80.62/81.87 ซึ่งตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2. ทักษะด้านการอ่านของเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้ศึกษา

ค้นคว้าสร้างขึ้นพบว่า เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ มีทักษะการอ่านค าของเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 
หลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีทักษะในด้านการอ่านสูงขึ้น 

 
ABSTRACT  

The purpose of this study were 1) to develop and find a sufficiency of Computer 
Assisted Instruction to develop reading skill for children with learning disabilities in 
banthaikam school, Phetchaboon Province. 2) to develop reading skill of children with 
learning disabilities by using the instruction which the author had created.  
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A target group of this study were children with learning disabilities in primary level 1 
at banthaikam school, Phetchaboon Province 20 people that accredited from the institute in 
learning with disabilities of reading by using a personal inventory with learning disabilities. 
The material of this study consist of computer assisted instruction the evaluate form of 
computer assisted instruction for specialists, a reading skill evaluate form for children with 
learning disabilities. Statistical analyzed were a sufficiency average of computer assisted 
instruction E1/E2, mean and Standard Deviation. 

The result of this study found that 
1. Computer Assisted Instruction for children with learning disabilities to develop 

reading skill in primary level 1 has developed at 80.62/81.87 as the regulation determined. 
2. Reading skill of children with learning disabilities by using the instruction that the 

author has created found that children with learning disabilities reading skill of children with 
learning disabilities after learnt from Computer Assisted Instruction had a higher reading skill.  

Keywords: Computer Assisted Instruction, Children with Learning disability 
 
บทน า 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา
10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบ
สองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่งมีความ
บกพร่องทางร่างกายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพล
ภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและ
โอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาส าหรับคนพิการในวรรคสองให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบ
ความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง (พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2551 หมวด บุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร
และการเรียนรู้ ทางกระทรวงศึกษาธิการที่แบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม คือ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น เด็กที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยิน เด็กที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
หรือสุขภาพ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา(Intellectual Deficiency) เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 
(Learning Disabilities) เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์เด็กออทิสติก (รวมถึงความบกพร่องของ
พัฒนาการแบบรอบด้านอ่ืนๆ ) และเด็กท่ีมีความพิการซ้อน 

การวิจัยในประเทศไทยพบว่า จากสถิติปี พ.ศ. 2551 มีเด็กไทยโดยเฉพาะในระดับประถมศึกษาปีที่ 1
และระดับประถมศึกษาปีที่ 2 กว่า 700,000 คน ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ตาม
วัย ทั้งที่มีระดับสติปัญญา (IQ) ปกติหรือสูงกว่าปกติได้ในบางคน ซึ่งเป็นอาการของเด็ก LD คือ เด็กที่มีปัญหา
ทางการเรียนรู้ (Learning Disabilities) มีความบกพร่องในกระบวนการเรียนรู้ที่แสดงออกมาในรูปของปัญหา
การอ่าน การเขียนการสะกดค า การค านวณและเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ เกิดจากการท างานที่ผิดปกติของสมอง
ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าที่ควรจะเป็นโดยพิจารณาจากผลการเรียนเปรียบเทียบกับระดับเชาวน์
ปัญญาเด็ก LD มีสาเหตุจากสมองท างานผิดปกติ สังเกตได้ว่าเด็กมีความยากล าบากในการอ่าน อ่านช้า ไม่ค่อย
ชอบอ่านหนังสือเขียนสะกดค า ง่ายๆ ผิดบ่อยๆ บางทีอาจสับสนตัวเลขหรือตัวอักษรที่คล้ายกัน เขียนเป็น
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ลักษณะกระจกเงา จดหรือลอกงานการบ้านจากกระดานช้า กว่าเด็กคนอ่ืน (ศูนย์การศึกษาเพ่ือคนพิการ ศูนย์
เทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ:2551) 

โดยทั่วไปเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จะแฝงอยู่ในโรงเรียน หรือสังคมถ้าครูผู้สอน มีความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ชัดเจนมากขึ้น จะท าให้ช่วยเหลืออย่างถูกต้อง
และโอกาสที่เด็กจะเรียนรู้ได้มีมากขึ้น (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2541: 139-140) เช่น ถ้าได้รับการดูแลตั้งแต่เด็ก
อยู่ชั้น ป.1 และ ป.2 โอกาสที่เด็กจะเรียนรู้ได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าเริ่มให้การช่วยเหลือในระดับ ชั้น ป.4 
โอกาสที่จะเรียนรู้ประมาณ 42 เปอร์เซ็นต์ ถ้าเริ่มในระดับ ชั้น ม.1 โอกาสเรียนรู้ได้แค่ 5 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ 
การคัดกรองเด็ก LD ก็เพ่ือที่จะจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมกับเด็กแต่ละคนซึ่งหากแก้ไขปัญหาได้อย่ าง
ถูกต้องตรงจุดเด็กเหล่านี้ก็จะสามารถพัฒนาก้าวหน้าเหมือนอย่างเด็กปกติทั่วไป (ศูนย์การศึกษาเพ่ือคนพิการ 
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ส านักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ:2551) เช่น หากพบว่าเด็กมีปัญหา
ทางการอ่านครูที่ผ่านการอบรมก็จะจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับปัญหาของเด็กคนนั้น เช่น ท าภาพใน
หนังสือให้เด่นชัดขึ้น ท าตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น เน้นสี เน้นอักษร ท าสีช่วยเพ่ือฝึกการรับรู้และให้เด็กเห็นความ
แตกต่างหรือหากเด็กมีปัญหาในการอ่านในวิชาคณิตศาสตร์เราก็จะให้ครูอ่านโจทย์คณิตศาสตร์ให้เด็กฟังหลาย
ครั้งพบว่าเด็กสามารถท าคะแนนคณิตศาสตร์ได้ดี เมื่อมีคนอ่านให้ฟังซ่ึงสะท้อนว่าเด็กเหล่านั้นมีปัญหาการอ่าน
เท่านั้น แต่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องอ่ืนๆ 

ปัญหาทักษะด้านการอ่านเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากล าบากต่อการเรียนส าหรับเด็กกลุ่มนี้เป็น
อย่างมากเนื่องจากการอ่านเป็นกระบวนการทางความคิดการให้ความช่วยเหลือ ครูผู้สอนจะต้องสร้างความ
เชื่อมั่นในตนเองให้เด็ก แนะน าทางในการเสริมความเชื่อมั่นให้แก่เด็ก อาจท าได้โดยการให้การเสริมแรง
ทางบวกแก่เด็ก เมื่อประสบผลส าเร็จเมื่อเด็กท าผิดหรือประสบความล้มเหลว อย่าซ้ าเติม ควรท าความล้มเหลว
มาปรับปรุงตนเอง เพ่ือให้เด็กมีโอกาสประสบผลส าเร็จต่อไป การช่วยเหลือในการเรียนรู้ โดยวางแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP - Individualized Educational Program) มีการน าสื่อ เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามา
ประกอบในการเรียนการสอนตามสภาพปัญหาของเด็ก เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เทป วีดีทัศน์ เครื่องคิดเลข
ฯลฯ 

ตามสถิติเด็กที่บกพร่องทางเรียนรู้ในโรงเรียนในโรงเรียนบ้านไทรงามตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ถึงปีปัจจุบันมี
จ านวนเพ่ิมขึ้นซึ่งเด็กกลุ่มนี้มีปัญหาทางด้านการอ่านและการค านวณทางด้านคณิตศาสตร์  ซึ่งปัญหาด้านการ
อ่านของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่พบในรายวิชาภาษาไทยส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนบ้านไทรงาม พบว่านักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้มีความสามารถทักษะทางด้านการอ่าน อ่านพยัญชนะและสะกดไม่ถูกต้อง อ่านช้า ซึ่งท าให้
ส่งผลกระทบต่อการเรียนวิชาภาษาไทยและรายวิชาอ่ืนๆในระดับที่สูงขึ้นต่อไป จุดเด่นของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ คือ มีความสนใจทางด้านคอมพิวเตอร์ 

จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้ศึกษาค้นคว้าจะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้ามาช่วยในการเรียน
การสอนเพ่ือส่งเสริมทักษะด้านการอ่านและความจ า ส าหรับเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ เนื่องจากว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีรูปแบบในการน าเสนอบทเรียนให้มีความน่าสนใจ กระตุ้นความสนใจของ
ผู้เรียน ซึ่งในเนื้อหาในรูปแบบมัลติมีเดีย มีรูปภาพประกอบ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ท าให้เนื้อหามี
ความเป็นรูปธรรมมากขึ้น และจะช่วยแกไข้ปัญหาต่างๆดังกล่าวได้ เพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น
สื่อการเรียนการสอนรายบุคคลที่มีศักยภาพสูงที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพ่ือที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ศักยภาพตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2551 ก าหนดไว้อีกด้วย 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ 
ค าว่า Emotional Intelligence นั้น นักวิชาการและนักจิตวิทยาของประเทศไทยเรียกให้สอดคล้อง

กับค าว่า IQ (Intelligence Quotient) ว่า EQ (Emotional Quotient) ซึ่งความจริงแล้วยังไม่มีเครื่องมือทาง
จิตวิทยาที่เป็นมาตรฐานในการประเมิน (Assess) Emotional Intelligence เช่นเดียวกับการประเมิน
ความสามารถทางสติปัญญา (IQ) ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ค าว่า EQ  เพ่ือสื่อความหมายว่าหมายถึง ความฉลาดทาง
อารมณ์ (Emotional Intelligence) ถ้าต้องการใช้ค าย่อจึงควรใช้ค าว่า EI จึงจะถูกต้อง เนื่องจากมีที่มา
แตกต่างกันแต่เมื่อน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันแล้ว จึงจ าเป็นต้องอนุโลมตามไปคือใช้ค าย่อว่า EQ 
(พรรณราย ทรัพยะประภา, 2543) ส าหรับประเทศไทยราชบัณฑิตยสถานยังไม่ได้ก าหนดศัพท์บัญญัติขึ้น 
เนื่องจากค าว่า Emotional Intelligence เป็นค าศัพท์ทางวิชาการเฉพาะสาขา เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกันจึง
ใช้ทับศัพท์เป็นส่วนใหญ่ การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนิยามค าว่า Emotional Intelligence เป็นศัพท์ภาษาไทยว่า 
“ความฉลาดทางอารมณ์” 

ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ 
นักวิชาการ นักจิตวิทยา นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายว่า ความฉลาดทางอารมณ์ไว้ตาม

ทัศนะแห่งตน ดังนี้ 
กรมสุขภาพจิต (2543) ได้นิยามค าว่า ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถทางอารมณ์ใน

การด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข 
ทศพร ประเสริฐสุข (2543) กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง “...ความสามารถลักษณะหนึ่ง

ของบุคคลที่จะตระหนักถึงความรู้สึก ความคิด และอารมณ์ของตนเอง และของผู้อ่ืน สามรถควบคุมอารมณ์
และแรงกระตุ้นภายใน ตลอดจนสามารถรอคอยการตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่ างเหมาะสมถูก
กาลเทศะ สามารถให้ก าลังใจตนเองในการที่จะเผชิญกับอุปสรรคและข้อขัดแย้งต่างๆ ได้อย่างไม่คับข้องใจ 
รู้จักขจัดความเครียดที่จะขัดขวางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อันมีค่าของตนได้ สามารถชี้น าความคิดและการ
กระท าของตนในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าหรือผู้ตามได้อย่างมีความสุข จนประสบความส าเร็จใน
การเรียน ความส าเร็จในอาชีพ ตลอดจนประสบความส าเร็จในชีวิต...” 

รัตติกร จงวิศาล (2544) ได้กล่าวถึง ความฉลาดทางอารมณ์ ว่า หมายถึง ความสามารถในการ
ตระหนักรู้และเข้าใจอารมณ์หรือความรู้สึกของตนเอง สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองและสามารถใช้
อารมณ์ให้เกิดประโยชน์ และเป็นความสามารถในการตระหนักรู้และเข้าใจความรู้สึกผู้อ่ืน และความสามารถ
ในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 

เจษฎา บุญมาโฮม (2546) ได้ให้ความหมายค าว่า ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามรถของ
บุคคลที่จะตระหนักถึงการเข้าใจ ความคิด อารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน สามารถควบคุมและใช้
ประโยชน์จากอารมณ์ของตนเองได้ จูงใจตนเองในด้านต่างๆ เพ่ือให้มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน ด าเนินชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted 

Instruction) ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ มากมายเช่นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือ บทเรียนและกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ถูกจัดกระท าไว้อย่างเป็นระบบมีแบบแผน โดยใช้คอมพิวเตอร์น าเสนอและจัดการเพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้งาน
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ตามความสามารถของตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องมีทักษะความรู้หรือมีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์มาก
ก่อน (มนต์ชัย เทียนทอง, 2545, หน้า 3)คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาเพ่ือ
น ามาใช้ใน การเรียนการสอนโดยมีทั้งใช้เป็นสื่อเสริมการสอนที่มีการใช้สื่ออ่ืน ๆ เป็นกิจกรรมหลักอยู่แล้วเช่น 
การใช้เสริมการสอนของครูที่บรรยายในห้องเรียนปกติเป็นต้นหรือการใช้เป็นสื่อหลักในการเรียนการสอนเช่น 
การใช้เป็นสื่อการและอบรมต่าง ๆในลักษณะของการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือเป็นการเสริมหรือทดแทนการเรียน
การสอนของครูเป็นต้น 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการน าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อในการสอน เพ่ือให้มีการโต้ตอบกันได้ใน
ระหว่างผู้เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงการตอบสนองต่อข้อมูลที่ผู้เรียนป้อนเข้าไปได้ในทันทีซึ่งเป็นการ
ช่วยเสริมแรงให้แก่ผู้เรียน (กิดานันท์ มะลิทอง, 2548, หน้า 220) 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง บทเรียนที่ท าจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งในบทเรียนจะ
ประกอบด้วย ตัวอักษร สัญลักษณ์ เสียงและรูปภาพ โดยจัดเรียงเนื้อหาไว้เป็นล าดับขั้น เพ่ือให้นักเรียนได
เรียนรู้และทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง  

การน าคอมพิวเตอร์มาช่วยใน กระบวนการเรียนการสอน โดยมีโปรแกรมท่ีถูกพัฒนาขึ้นส าหรับเนื้อหา
นั้น ๆ โดยผู้พัฒนา โปรแกรม หรือผู้สร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ออกแบบวิธีการสอนที่เหมาะสมเข้าไปใน
กิจกรรมการเรียน โดยน าทฤษฎีทางด้านจิตวิทยาเข้ามาประยุกต์ และมีการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
คอมพิวเตอร์กับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคลจนบรรลุวัตถุประสงค์
ของการเรียน  

สรุปได้ว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI: Computer Assisted Instruction หมายถึง สื่อที่ใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการน าเสนอบทเรียนที่ได้มีการจัดล าดับเนื้อหาและวิธีการน าเสนออย่างเป็นระบบ
แก่ผู้เรียนโดยผู้เรียนจะมีการโต้ตอบโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ในระหว่างการเรียนได้  โดยน าเสนอสื่อประสม 
(Multimedia) ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก แผนภูมิ วีดีทัศน์และเสียง โดยจะน าเสนอ
เนื้อหาทีละจอภาพ ซึ่งเนื้อหาในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะได้รับการถ่ายทอดในลักษณะที่ต่างกันออกไป ขึ้นอยู
กับธรรมชาติและโครงสร้างของเนื้อหา 

มณฑ์เธียร พัฒนาวงศ์  (2548) นิสิตปริญญาโท สาขาการศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยศรีนคริน-ทรวิโรฒ 
ได้ท าวิจัยเรื่องการศึกษาความสามารถทางการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีปัญหา
ในการเรียนรู้จากการใช้ชุดการสอนทักษะการอ่านและการเขียนผ่านประสาทสัมผัสสามด้านกลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 
จ านวน 6 คน ผลการศึกษาพบว่า 1)ชุดการสอนทักษะการอ่านและการเขียนผ่านประสาทสัมผัสสามด้าน มีค่า
ประสิทธิภาพ 89.32/87.15  2) ความสามารถในการอ่านของกลุ่มตัวอย่างหลังการสอนด้วยชุดการสอนทักษะ
การอ่านและการเขียนผ่านประสาทสัมผัสสามด้านอยู่ในระดับดี 3) ความสามารถในการอ่านของกลุ่มตัวอย่าง
หลังการสอนด้วยชุดการสอนทักษะการอ่านและการเขียนผ่านประสาทสัมผัสสามด้านสูงขึ้น 

กันตา สุขกระจ่าง. (2550) นิสิตปริญญาโท สาขาการศึกษาพิเศษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้
ศึกษาความสามารถในการอ่านค าของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้โดยใช้หนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านเพ่ือการ
เรียนรู้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านมีระดับสติปัญญาปกติ ระดับ 
IQ ตั้งแต่ 90 ขึ้นไปไม่มีความพิการซ้ าซ้อนเรียนอยู่ในระดับช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองไม้กองส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1 จ านวน 6 คน ผลการศึกษาพบว่า 1. หนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านเพ่ือการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.09/86.33 2. ความสามารถในการอ่านค าหลังการสอนโดย
ใช้หนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านเพ่ือการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 3. ความสามารถในการอ่านค าของเด็กที่มีปัญหา
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ทางการเรียนรู้ด้านการอ่านโดยใช้หนังสือนิทานส่งเสริมการอ่านเพ่ือการเรียนรู้หลังการสอนสูงกว่าก่อนการ
สอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

กรณิศ เวศนารัตน์ (2549) นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ศึกษา
ค้นคว้าการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านวิชาภาษาไทย ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
ระดับเรียนได ้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อการสอนที่ผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2548 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน จ านวน 5 คน ด าเนินการทดลองแบบกลุ่มเดยี่ ว เครื่องมือที่ใช้ใน
การทดลองได้แก่ สื่อการสอนอ่านที่ผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ และแผนการสอนการใช้สื่อการสอนที่ผลิตด้วย
คอมพิวเตอร์ จ านวน 9 แผน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถด้าน
การอ่านและแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน ผู้ศึกษาน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1. นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อการสอนอ่านที่ผลิตด้วย
คอมพิวเตอร์ มีความสามารถด้านการอ่านหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง 2. นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ที่ได้รับการสอนด้วยสื่อการสอน 

ที่ผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ มีความสนใจและมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้สื่อการสอน ที่ผลิตด้วย
คอมพิวเตอร์ในระดับดี 

จินดา อุ่นทอง (2549) นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ศึกษา
ค้นคว้า การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่าน ส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจ าศูนย์
การศึกษาพิเศษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนร่วมในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มารับบริการเสริมทักษะที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ าจังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 5 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 การศึกษาค้นคว้าพบว่า แบบฝึก
ทักษะการอ่าน ส าหรับเด็กท่ีมีปัญหาในการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ที่สร้างขึ้นเมื่อน าไปใช้ในการเรียนการ
สอนแล้ว สามารถช่วยให้นักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ด้านการอ่านมีพัฒนาการทางด้านการอ่านที่สูงข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการอ่าน 
ส าหรับเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

2. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการอ่านของเด็กท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติปญัญาภิวัฒน์ คร้ังที่ 7 

2 มิถุนายน 2560 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

F 134 
 

1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา 
    กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีบกพร่องทางการเรียนรู้ 

โรงเรียนบ้านไทรงาม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีเด็กที่บกพร่องทางการ
เรียนรู้ผู้วิจัยแบ่งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ออกเป็น 4 กลุ่มจากห้องเรียนที่มีนักเรียนปกติเรียน
ร่วมจ านวน 5 คน รวมทั้งหมด 20 คนผู้ศึกษาค้นคว้าใช้กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้ที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน จ านวน 2 คน ในแต่ละกลุ่มโดยคัดแยกเด็กท่ีมีความบอกพร่องทางสายตา ทางการ
ได้ยิน ออกคิดเป็น ร้อยละ 27.77 %  รวมทั้งหมด 8 คน ซึ่งได้การรับรองจากสถานศึกษาว่าเป็นผู้ที่บกพร่อง
การเรียนรู้ โดยใช้แบบคัดกรองบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ที่ทางโรงเรียนเห็นว่าควรได้รับการ
ช่วยเหลือ ลักษณะที่พบทางด้านการอ่านของกลุ่มเป้าหมาย คือ ไม่สามารถจ าพยัญชนะและสระได้ มี
ความสามารถในการอ่านต่ ากว่านักเรียนคนอื่นในชั้นเดียวกัน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
    เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
2. แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับผู้เชีย่วชาญ 
3. แผนการสอน การอ่านค า จ านวน 10 ชั่วโมง ใช้เวลาสอนวันละ 1 ชั่วโมง 
4. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน 

3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการอ่าน ส าหรับเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไทรงาม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีล าดับดังนี้  
4. การเก็บรวมรวมข้อมูล    

คณะผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาตามล าดับ ดังต่อไปนี้  
1. ขอหนังสือแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญกับบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก  
2. ขอหนังสือขออนุญาตจัดเก็บข้อมูลถึงผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไทรงามเพ่ือด าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูล  
3. ท าการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา นักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน 20 คน 

จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนบ้านไทรงาม อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  
4. ชี้แจงให้นักเรียนทราบถึงวิธีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือให้เข้าใจตรงกันแล้วให้

นักเรียนเรียนด้วยตนเองเป็นรายบุคคล โดยมีผู้สอนคอยช่วยเหลือ และประเมินการอ่านของเด็กที่บกพร่อง
ทางการเรียนรู้ขณะที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย จัดให้นักเรียนนั่งเรียนหน้าจอคอมพิวเตอร์  1 
เครื่องต่อ นักเรียน 1 คน  

5. นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างด าเนินการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับเด็กที่
บกพร่องทางการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไทรงาม 
อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วย แบบฝึกอ่าน 

- สระ เอะ  - สระ เอีย  - สระ เออ 
- สระ เอือ  - สระ ออ  - สระ อ า   
- สระ อัว  - สระ  
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ท าการศึกษาเนื้อหา ท าแบบฝึกหัดอ่านระหว่างเรียน และท าการทดสอบหลังเรียน (Posttest)  
โดยมีการบันทึกการอ่านของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทุกครั้งที่เรียน  

6. ตรวจผลการสอบ น าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติ 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์

ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยหาค่า ดังนี้ 
1. x̄  หมายถึง ค่าเฉลี่ยของคะแนน 
2. S.D  หมายถึง เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ขั้นตอนการหาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านของนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้  
1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
3. การด าเนินงาน 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
2. แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับผู้เชีย่วชาญ 
3. แผนการสอน การอ่านค า  
4. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน 

 
ผลการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสร้างและพัฒนาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการอ่าน ส าหรับเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
จ านวน 8 คน จากทั้งหมด 20 คน โดยด าเนินการวิเคราะห์ ดังนี้   
 
ตารางที่ 1: ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

 
สระ 

ระดับคะแนนการอ่าน คิดเป็นร้อยละ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่4 

สระ เอะ 12.50 31.25 81.25 100 

สระ เอีย 16.67 50 75 100 

สระ เออ 37.50 50 81.25 100 

สระ เอือ 30.76 53.84 84.61 100 
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สระ 

ระดับคะแนนการอ่าน คิดเป็นร้อยละ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่4 

สระ ออ 33.33 80 100 100 

สระ อ า 25 75 100 100 

สระ อัว 12.50 81.25 100 100 

สระ เอา 16.66 83.33 100 100 

เฉลี่ยรวม 23.11 63.08 90.26 100 

 
จากตาราง 1 พบว่าหลังจากท่ีผู้เรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 

1 สามารถอ่านออกเสียงค าท่ีก าหนดให้ได้ ผู้เรียนพยายามอ่านค าที่ก าหนดให้ได้จ านวนน้อยค า คิดเป็นร้อยละ 
23.11%  หลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ผู้เรียนเริ่มสามารถอ่านออกเสียงค าที่ก าหนดให้ได้
จ านวนมากขึ้น ซึ่งบางสระสามารถอ่านออกเสียงค าที่ก าหนดให้เกือบถูกต้องทั้งหมดได้ คิดเป็นร้อยละ 
63.08% หลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3 ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงค าที่ก าหนดให้ได้ดีขึ้น 
และสระบางตัวผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงค าที่ก าหนดให้ได้ถูกต้องทุกค า คิดเป็นร้อยละ 90.26% และ
หลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 4 ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงค าที่ก าหนดให้ถูกต้องทุกค า คิด
เป็นร้อยละ 100% สรุปได้ว่าเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ มีทักษะการอ่านค าของเด็กที่บกพร่องทางการ
เรียนรู้ หลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีทักษะในด้านการอ่านสูงขึ้น 

เนื่องจากว่าวิธีการสอนเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ต้องมีการสอนซ้ าและใช้เวลาสอนมากกว่า
นักเรียนปกติ ใช้วิธีสอนหลายๆ วิธีในเนื้อหาเดิม และสอนแบบไม่ตึงเครียด และการสอนให้เป็นกิจวัตร
ประจ าวัน เป็นกิจกรรมที่ต้องท าสม่ าเสมอในแต่ละวัน เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้จึงจะสามารถเรียนรู้ได้ ซึ่ง
ตรงกับ ผดุง อารยะวิญญู (2542, หน้า 236 - 243) 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการอ่านส าหรับเด็กที่
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการอ่าน ส าหรับเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมี 80.62/81.87 ซึ่งตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2. ทักษะด้านการอ่านของเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ผู้ศึกษาค้นคว้า
สร้างขึ้นพบว่า เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ มีทักษะการอ่านค าของเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ หลังจาก
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีทักษะในด้านการอ่านสูงขึ้น 
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. จากผลการวิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการอ่าน ส าหรับเด็กที่

บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีค่าเฉลี่ยระหว่างการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน มีค่าเท่ากับ 80.62 และค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าเท่ากับ 
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81.87 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ 80.62/81.87 เป็นไปเกณฑ์ 80/80 
ที่ตั้งไว้  

แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องนี้มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะน าไปใช้ในการเรียนการสอน
ทั้งนี้เนื่องจากมีกระบวนการสร้างและพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยยึดหลักขั้นตอนการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 5 ขั้นตอนของ ADDIE Model ซึ่งจะเริ่มจากข้ันตอนการวิเคราะห์ ขั้นตอนการออกแบบเขียนแผนผังการ
วาดสตรอรี่บอร์ด ขั้นตอนการพัฒนาสร้างโปรแกรมขั้นการน าไปทดลองใช้ แก้ไขบทเรียน และขั้นการ
ประเมินผล  

นอกจากนี้ยังมีการออกแบบการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้าง
ขึ้นนี้เป็นประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบติวเตอร์ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ท าการพัฒนาโดยยึดหลักการออกแบบ
การสอนในคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 9 ขั้นตอนของกาเย่ (ถนอมพร ตันพิพัฒน์,เลาหจรัสแสง. 2541. หน้า 41-
48) ดังต่อไปนี้คือ ขั้นตอนที่ 1 ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนโดยผู้วิจัยมีการใช้สี ภาพเคลื่อนไหวและเสียงเพ่ือ
ดึงดูดใจของผู้เรียน ขั้นตอนที่ 2 บอกวัตถุประสงค์แก่ผู้เรียนท าให้ผู้เรียนทราบถึงเป้าหมายในการเรียน ขั้นตอน
ที่ 3 ทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนท าให้เกิดการระลึกถึงความรู้เดิมผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เก่าเข้ากับ
ความรู้ใหม่ได้ ขั้นตอนที่ 4 การน าเสนอเนื้อใหม่โดยใช้สื่อหลายรูปแบบตั้งแต่การใช้ข้อความภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ขั้นตอนที่ 5 ชี้แนวทางการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนสามารถเลือกบทเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่ 6 กระตุ้นการตอบสนองท าให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติในเชิงโต้ตอบ ขั้นตอนที่ 7 
ให้ผลย้อนกลับถือเป็นการเสริมแรงอย่างหนึ่งซึ่งท าให้เกิดการเรียนรู้ในตัวผู้เรียนยังนอกจากนี้ท าให้เกิด
แรงจูงใจในการเรียนอีกด้วย ขั้นตอนที่ 8 การทดสอบความรู้ซึ่งเป็นการประเมินว่าผู้เรียนนั้นได้เกิดการเรียนรู้
ตามท่ีได้ตั้งเป้าหมายหรือไม่ ขั้นตอนที่ 9 การจ าและน าไปใช้มีการจัดกิจกรรมใหม่ๆและหลากหลายไว้ส าหรับ
ผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนรู้มา 

2. จากผลทักษะด้านการอ่านของเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนปรากฏผลดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ทักษะด้านการอ่านของนักเรียนเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างข้ึนพบว่า เด็กท่ีบกพร่องทางการเรียนรู้ มีทักษะการอ่านค าของเด็ก
ที่บกพร่องทางการเรียนรู้ หลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีทักษะในด้านการอ่านสูงขึ้น  
แสดงว่าการเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพผู้เรียนจะเรียนตามระดับความสามารถ
ของตนเอง ซึ่งอัตราการเรียนรู้จะแตกต่างกัน ดังนั้นปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวอาจเป็นผลมาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้พัฒนาขึ้นโดยค านึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการเร้าการกระตุ้นความสนใจ
ของผู้เรียนตลอดเวลา ด้วยเสียง สีของอักษรความสวยงามของภาพประกอบ นอกจากนี้นักเรียนยังมีส่วนร่วม
โดยมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการประเมินและการแสดงผล
ย้อนกลับไปยังนักเรียนให้นักเรียนรู้สึกภูมิใจและเกิดก าลังใจที่จะเรียนสูงขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. เนื่องจากนักเรียนมีความแตกต่างกัน ค าบางค า เด็กบางค าอ่านได้ บางคนอ่านไม่ได้ ดังนั้นควรเพ่ิม
เวลา เพ่ือที่นักเรียนจะมีเวลาในการท ากิจกรรม  

2. เมื่อนักเรียนท ากิจกรรมเสร็จ ในระหว่างที่รอเพ่ือนที่ยังท ากิจกรรมยังไม่เสร็จ ควรจะมีลิงค์ที่เป็น
แหล่งบทเรียนอื่นๆ เพ่ือให้เด็กสามารถสนุกกับบทเรียนมากขึ้น เพ่ือให้มีความหลากหลาย ทันสมัยและมีความ
น่าเชื่อถือมากที่สุด 
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3. ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะต้องเรียน ซ้ าๆ เด็กจึงจะสามารถอ่านและจ าได้ และเมื่อเด็ก
สามารถอ่านได้ควรจะกล่าวค าชมเชยและให้ก าลังใจ 
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: กรณีศึกษาตลาดท่าเสด็จ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
THE DEVELOPMENT TO ENTREPRENEURS’ USAGE OF ENGLISH IN MAEKHONG 
MARKETS: A CASE STUDY OF THASADET MARKET, NONGKHAI PROVINCE 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของผู้ประกอบการร้านค้าตลาดริมโขง 
: กรณีศึกษาตลาดท่าเสด็จ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแรงจูงใจ
การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของผู้ประกอบการร้านค้าตลาดริมโขง : กรณีศึกษาตลาดท่าเสด็จ อ าเภอ
เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และเพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของ
ผู้ประกอบการร้านค้าตลาดริมโขง : กรณีศึกษาตลาดท่าเสด็จ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) โดยเก็บข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการร้านค้าตลาดท่า
เสด็จ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย จ านวน 131 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance)  

ผลการวิจัย พบว่า  
1. แรงจูงใจการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของผู้ประกอบการร้านค้าตลาด ริมโขงตลาดท่าเสด็จ

นั้น ด้านแรงจูงใจเกี่ยวกับตนเอง พบว่าผู้ประกอบการได้ใช้ทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษเป็นประจ าทุกวัน 
และมีความสนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมเมื่อมีโอกาส พร้อมทั้งต้องการแสวงหาความรู้ภาษาอังกฤษอยู่
ตลอดเวลา  โดยมีค่าเฉลี่ย (= 4.26) ด้านแรงจูงใจทางสังคม พบว่าผู้ประกอบการต้องการเป็นที่ยอมรับจึงใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน พร้อมทั้งต้องการที่จะขายสินค้าให้แก่ชาวต่างชาติจึงใช้ภาษาอังกฤษ และได้
ติดตามข่าวสารที่เป็นภาษอังกฤษอยู่เสมอโดยมีค่าเฉลี่ย (= 4.29) และด้านแรงจูงใจปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคล 
พบว่าผู้ประกอบการมีความสนใจภาษาอังกฤษในค่านิยมทางวัฒนธรรมอังกฤษ และมีความสนใจภาษาอังกฤษ
ที่จะน ามาใช้ในการประกอบอาชีพ โดยมีค่าเฉลี่ย (= 4.29)  สรุปได้ว่าผู้ประกอบการร้านค้ามีแรงจูงใจในการ
ใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่มาก เพราะต้องใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองอยู่ตลอดเวลานั่นเอง 

2. การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของผู้ประกอบการร้านค้า
ตลาดริมโขงตลาดท่าเสด็จ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ด้านอายุ  
และด้านระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีความสันพันธ์ต่อแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของ
ผู้ประกอบการตลาดท่าเสด็จ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงมีความเห็นที่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Tayar ซึ่งพบว่านักเรียนอาชีวะที่เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพ ไม่รู้
วิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการใช้กลยุทธ์ในการเรียนภาษา อีกทั้งไม่มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง
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ในการเรียนรู้ และอาศัยการเพียงการสอนของอาจารย์ ดังนั้นเมื่อจ าเป็นต้องน าภาษาไปใช้จริงนอกห้องเรียน 
นักศึกษาจึงไม่สามารถถ่ายโอนทักษะเพ่ือการใช้งานได ้

ค าส าคัญ: การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน, ตลาดท่าเสด็จ, 
 
ABSTRACT 
 The Research of “The motivation in entrepreneurs’ usage of English in daily life 
in Maekhong river markets: a Case Study of Thasadet market, Nongkhai province”, has 
the following objectives: (1) to study the motivation to use English in everyday life of the 
entrepreneurs who own shops in the Maekhong river markets,  specifically focusing on 
Thasadet market alongside the Maekhong river, Nongkhai province; (2) to compare 
entrepreneurs’ motivation in communicative English in daily trading activities related to their 
business in Thasadet market, located along the Maekhong river, Nongkhai province. The sear 
was a quantitative research, Phu questionnaires as instruments, with the 131 samples in order to 
collect data as completely as possible. The analysis of data was conducted through descriptive 
statistics, using the percentage (Frequency) Mean Standard Deviation (SD), including ANOVA 
(One-Way Analysis. of Variance).  

The findings are as follows: 
1. As far as the incentive to communication of English is concerned, it has  

been found that entrepreneurs’ self-incentive to use English was a key factor to develop the 
skills to use English on a daily basis; not only so much more interested they are in learning 
English whenever possible, but they also look for the opportunity to learn English at all 
time. Statistical deduction in the self-incentive to use English among entrepreneurs was at 
4.26 of the mean (= 4.26).  additionally, regarding social incentives it was found that the 
operators of shops wants to use English in everyday life to  be socially accepted and to be 
communicative medium to sell products to foreigners as well as to catch social news; social 
incentive of English – communicative usage apparently was at the mean 4.29  (= 4.29).  In 
the respect of the motive of personal interaction, moreover, it was found that entrepreneurs 
are impressed by English culture and British values, thereby applying them to their 
profession. It reflected the statistical value at mean 4.29 (= 4.29)  

It phould be at the final paragraph conclusion, entrepreneurs of the shops in the 
Meakhong market have an incentive, at very much level, to use English in their daily lives. 

2. From comparison of the motivation to use English in everyday, the different 
personal factors such as gender, age and education have different relation to entrepreneurs’ 
motives to use English in daily life. It apparently was statistically significant at the 0.05.  The 
figures are consistent with the results of the study conducted by Tayar: vocational students 
learning English for the purpose of working do not know how to study and possess a strategy 
to learn English effectively. The students do not manage to learn by themselves, rely on 
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their instructors. So when putting into practice the language outside the classroom, they 
cannot transfer their skills to use English. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันสังคมโลกยอมรับภาษาอังกฤษว่าเป็นภาษาสากล มีความจ าเป็นในกลุ่มประเทศที่ก าลังพัฒนา 
ประเทศเหล่านั้นต่างยกให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองของประเทศ โดยที่ประชาชนของประเทศนั้นๆ จะต้อง
ศึกษาเรียนรู้ให้เกิดเป็นทักษะในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะการสื่อสารไม่ว่าด้วยภาษาเขียนหรือภาษาพูด ยิ่งใน
ปัจจุบันแล้ว การสื่อสารยิ่งต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและรวดเร็วเพ่ือสื่อสารกันทั่วโลก ภาษาอังกฤษจะเป็น
ภาษาที่แทรกอยู่กับการใช้เครื่องมือเหล่านั้น ถ้าผู้ใช้เครื่องมือในการสื่อสารไม่มีความรู้ทางด้านภาษาดังกล่าว 
ย่อมท าให้เกิดปัญหาการสื่อสารติดขัด ล้าช้า นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังแทรกอยู่ตามสื่อต่างๆ ที่พบเห็นได้
ทั่วไปซึ่งทุกคนต้องเรียนรู้และสัมผัสอยู่ทุกวัน1  ยิ่งในโลกของการท างานได้แบ่งความช านาญของการประกอบ
อาชีพเป็นหลายสาขาวิชาชีพและในแต่ละสาขาวิชาก็มีความจ าเป็นในการใช้รูปแบบทางภาษาอังกฤษที่
แตกต่างกันออกไปทั้ง 4 ทักษะ คือการฟัง พูด อ่านและ2  ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ เต็มไปด้วยข้อมูล
ข่าวสาร ผู้ที่สามารถเลือกพิจารณากลั่นกรอง และรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอกับความ
ต้องการของตนจึงจะเป็นผู้ที่สามารถด ารงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการ
ตัดสินใจท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด เราต้องการข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังเช่นที่ปรากฏตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ หรือข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ตเป็นต้น ผู้ที่จะสามารถแสวงหาข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากจะต้องมี
แหล่งข้อมูลส าหรับค้นคว้าแล้ว ยังต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอีกด้วยเช่นกัน3  

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาต่างประเทศที่มีความส าคัญมากกับคนทั่วโลกในการ
สื่อสารกันในชีวิตประจ าวันและในการท างานประเทศไทยได้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างเป็น
ทางการเริ่มตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวิชาภาษาอังกฤษนั้นเริ่มเป็นวิชา
บังคับส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนต่อมาเมื่อกระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เพ่ิมปีที่เรียนใน
ระดับชั้นประถมศึกษาวิชาอังกฤษจึงกลายเป็นวิชาบังคับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5 ขึ้นไป ปัจจุบันนั้นการ
สอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนและนักศึกษาเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง และมากกว่าภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ4  
ปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนทั่วโลก ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธุรกิจบันเทิง ตลอดจนชีวิตด้านสังคมทั่วไป นานาประเทศ

                                                           
1 นายประเทือง ใจหาญ, การเปรยีบเทียบความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและแรงจูงใจ

ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนโดยใช้ และไม่ใช้กิจกรรมการละคร, ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2546), หน้า 1. 

2 T. Hutchinson, & A. Water, English for Specific Purposes: A Learning Centered Approach, 
(Cambridge University Press, 1984) p.21  . 

3 นางสาวอมรศรี แสงส่องฟ้า, การเปรียบเทยีบความเข้าใจ และแรงจูงใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยีนวัดทะเลบก อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม, ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ (บัณฑิตวิทยาลัย,
มหาวิทยาลยัศิลปากร,2545), หน้า 1. 

4 ศรีวัย สุวรรณกติ,ิการสอนอังกฤษ (พิษณุโลกมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2520), หน้า 84. 
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เล็งเห็นถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษและได้เน้นให้มีการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศของตนมากขึ้น 
เช่นเดียวกับประเทศไทยซึ่งให้ความส าคัญต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ5 

โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community หรือ AEC) ในปีพุทธศักราช 2558 จ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับนักเรียนไทยและ
คนไทยทุกคนที่จะต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกับประชาชนในประเทศ
สมาชิกอาเซียนไม่ว่าจะเป็นทางด้าน การศึกษา เศรษฐกิจการค้า สังคม การเมือง การท่องเที่ยว ตลอดจนการ
สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้คนในสมาคมอาเซียนที่มีเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
โดยผ่านภาษาอังกฤษ6  ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความส าคัญในชีวิตประจ าวัน เพราะเป็นภาษาสากลที่สามารถ
น าไปใช้ในการติดต่อสื่อสาร การศึกษาการแสวงหาความรู้และการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะในยุคแห่งข้อมูล
สารสนเทศที่ควรรู้และข่าวสารต่างๆ เผยแพร่ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ประกอบกับการที่ประเทศไทยได้เข้าสู่
การเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนซึ่งตามกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language of 
ASEAN shall be English” หรือ ภาษาท่ีใช้ในการท างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ7 

จังหวัดหนองคายถือได้ว่าเป็นประตูหน้าด่านของแหล่งเศรษฐกิจอาเซียน และได้รับการจัดให้เป็นพ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดเศรษฐกิจพิเศษ  เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนตามลุ่มน้ า
โขง  และที่ส าคัญในตัวเมืองจังหวัดหนองคายมีตลาดค้าเก่าที่มีการพัฒนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งทั้งชาว
ไทยและชาวลาวได้ใช้ตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้าต่อกันและกัน  โดยมี เรือข้ามฟากสัญจรไปมา
ระหว่างสองฝั่งแม่น้ าโขงอย่างคึกคัก คนท้องถิ่นในอดีตได้เรียกชื่อตลาดแห่งนี้ว่า “ตลาดท่าเรือ” และต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2498  ได้เกิดน้ าท่วมครั้งใหญ่ที่จังหวัดหนองคาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด าเนินสู่แม่น้ าโขง เป็น
ครั้งแรกตามรอยพระยุคลบาทล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 1 และสมเด็จพระบรมราชบุรพการี ทรงประทับแรม ณ 
พระต าหนักหนองประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี  และเสด็จฯ ทางสถลมารคโดยรถยนต์พระที่นั่งสู่ที่ว่าการอ าเภอ
ท่าบ่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2498 ท่ามกลางราษฎรนับไม่ถ้วนที่รอรับเสด็จครั้งแรกนี้ตามข้างทาง และเสด็จ
พระราชด าเนินไปยังหน้าที่ว่าการอ าเภอท่าบ่อ  สู่แม่น้ าโขง ทรงประทับเรือต ารวจน้ าพระที่นั่ง เลขที่ ต .420 
ล่องสู่หนองคายทางชลมารค ท่ามกลางราษฎรทั้ง 2 ฝั่งโขงที่มารอเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเสด็จขึ้น 
ณ ท่าวัดหายโศก และประทับรถยนต์พระที่นั่งกลับอุดรธานี ชาวท่าบ่อได้สร้าง ถนนท่าเสด็จ กว้าง 8 เมตร 
ยาว 800 เมตร และท่าเรือที่ทรงเสด็จขึ้น ชื่อว่า ท่าเสด็จ เป็นอนุสรณ์8 หรือท่าเรือของตลาดสินค้าอินโดจีนริม
แม่น้ าโขงแหง่นี้เอง จากประวัติศาสตร์ที่อดีตพระมหากษัตริย์ได้เสด็จขึ้นที่ท่าเรือแห่งนี้  สุดท้ายประชาชนเคย
เรียกว่า “ตลาดท่าเรือ” จึงได้ถูกเปลี่ยนชื่อไปเป็น “ตลาดท่าเสด็จ” โดยปัจจุบันเป็นตลาดค้าขายของกลุ่ม

                                                           
5 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544, (กรุงเทพมหานคร : พัฒนาคุณภาพ

วิชาการ (พว)., 2544) 
6 กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544, (กรุงเทพมหานคร : พัฒนาคุณภาพ

วิชาการ (พว)., 2544),หน้า. 
7 สมเกียรติ อ่อนวิมล, บันทึกอาเซยีน ASEAN DIARY : การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนในภูมภิาคกับอนาคตไทย

ในอาเซียน (1). คอลัมน์ 1001 “เปิดเสรี ไอที อาเซียน หนังสือพิมพ์เดลินิวส์.2554.(13 กรกฎาคม 2554), จาก 
http://www.nstda.or.th/news/5140- 20110422-it-passpor. 

8 วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัตศิาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปญัญา, (กรุงเทพ.ฯ:กระทรวงมหาดไทย : 
กระทรวงศึกษาธิการ : กรมศิลปากร,หน้า 245. 
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ประเทศอาเซียนริมฝั่งโขง ได้แก่ ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา โดยมีกลุ่มประชากรร้านค้าผู้ประกอบการใน
ตลาดท่าเสด็จประกอบการค้า มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศหมุนเวียนเข้าไปเลือกซื้อสิ้นค้าใน
ตลาดท่าเสด็จทุก ๆ วัน โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร   

จากความส าคัญของปัญหาตามที่กล่าวมานั้น ท าให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาถึงแรงจูงใจในการใช้
ภาษาอังกฤษของกลุ่มผู้ค้าในตลาดริมโขง “ตลาดท่าเสด็จ” ซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจอาเซียนในลุ่มน้ าโขง
ตอนบน งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของ
ผู้ประกอบการร้านค้าตลาดริมโขง : กรณีศึกษาตลาดท่าเสด็จ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย” 
เพ่ือศึกษาถึงแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษของกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าในตลอดริมโขง ความต้องการที่จะ
ศึกษาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน และประโยชน์ที่ได้รับจากการน าผลวิจัยไปปรับใช้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของผู้ประกอบการร้านค้าตลาดริมโขง
ตลาดท่าเสด็จ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
  2. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของผู้ประกอบการร้านค้าตลาดริม
โขงตลาดท่าเสด็จ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ตอนที่ 1 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาแรงจูงใจการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของผู้ประกอบการ
ร้านค้าตลาดริมโขงตลาดท่าเสด็จ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ
เกี่ยวกับตนเอง ด้านแรงจูงใจทางสังคม และด้านแจงจูงใจปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคล โดยก าหนดตัวแปรที่ศึกษา 
ดังนี้ 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรในการศึกษาเป็น 2 ประเภท คือ 
 1) ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา 

2) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ แรงจูงใจการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของ
ผู้ประกอบการร้านค้าตลาดริมโขงตลาดท่าเสด็จ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ใน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านแรงจูงใจเกี่ยวกับตนเอง ด้านแรงจูงใจทางสังคม และด้านแจงจูงใจปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคล  

ตอนที่ 2 ก าหนดกลุ่มประชากร  ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้าตลาดริมโขงตลาดท่าเสด็จ อ าเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย จ านวน 131 คน ใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ เครจซีและมอร์แกน 
(R.V.Krejcie and D.W.Morgan) ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่างการวิจัย 
 ตอนที่ 3 สร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นตาม
กรอบของความคิดเห็นของนักเรียน ทั้ง 3 ด้าน ด้านแรงจูงใจเกี่ยวกับตนเอง ด้านแรงจูงใจทางสังคม และด้าน
แจงจูงใจปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   

ตอนที่  4 วิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา โดยหาค่าความถี่ 
(Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : 
S.D.) ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test)  วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
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(One-Way Analysis of Variance) และคณะผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
แบบสอบถามในรูปตารางประกอบความเรียงในบทวิเคราะห์แบบสอบถามใช้สรุปผลการวิจัย 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. ท าให้ทราบแรงจูงใจการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของผู้ประกอบการร้านค้าตลาดริมโขง
ตลาดท่าเสด็จ อ าเภอเมืแงหนองคาย จังหวัดหนองคาย 
 2. ท าให้ทราบการเปรียบเทียบแรงจูงใจการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของผู้ประกอบการ
ร้านค้าตลาดริมโขงตลาดท่าเสด็จ อ าเภอเมืแงหนองคาย จังหวัดหนองคาย       
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์แบบสอบถามของผู้ประกอบการร้านค้าตลาดริมโขงตลาดท่าเสด็จ อ าเภอเมือง 
หนองคาย จังหวัดหนองคาย  ผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 60.40 มีอายุ 30 ปีขึ้น
ไป จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 67.40 และมีระดับการศึกษามากกว่าคือ ม.3 จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.80 
 2. แรงจูงใจการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของผู้ประกอบการร้านค้าตลาดริมโขงตลาดท่าเสด็จ 
อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย อยู่ในระดับมากในทุกๆ ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23  

3. การเปรียบเทียบสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ด้านเพศ, ด้านอายุ  และด้าน
ระดับการศึกษา มีผลท าให้ความคิดเห็นต่อแรงจูงใจการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของผู้ประกอบการ
ร้านค้าตลาดริมโขงตลาดท่าเสด็จ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ต่อ
แรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของผู้ประกอบการตลาดท่าเสด็จ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นการยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของผู้ประกอบการร้านค้าตลาด
ริมโขงตลาดท่าเสด็จ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผู้วิจัยพบประเด็นที่น่าสนใจจึงน ามาอภิปรายผล 
ดังต่อไปนี้ 
 1. แรงจูงใจการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของผู้ประกอบการร้านค้าตลาดริมโขงตลาดท่าเสด็จ 
พบว่า ด้านแรงจูงใจเก่ียวกับตนเองผู้ประกอบการได้ใช้ทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษเป็นประจ าทุกวัน และมี
ความสนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมเมื่อมีโอกาส พร้อมทั้งต้องการแสวงหาความรู้ภาษาอั งกฤษอยู่
ตลอดเวลา โดยมีค่าเฉลี่ย (  = 4.26) ด้านแรงจูงใจทางสังคม พบว่าผู้ประกอบการต้องการเป็นที่ยอมรับจึงใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน พร้อมทั้งต้องการที่จะขายสินค้าให้แก่ชาวต่างชาติจึงใช้ภาษาอังกฤษ และได้
ติดตามข่าวสารที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่เสมอ โดยมีค่าเฉลี่ย (= 4.29) และด้านแรงจูงใจปฏิสัมพันธ์ส่วนบุคคล 
พบว่าผู้ประกอบการมีความสนใจภาษาอังกฤษในค่านิยมทางวัฒนธรรมอังกฤษ และมีความสนใจภาษาอังกฤษ
ที่จะน ามาใช้ในการประกอบอาชีพ โดยมีค่าเฉลี่ย (= 4.29) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ลฏาภา เวียงศรี ที่
ได้ศึกษาเก่ียวกับเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจศึกษาภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน กรณีศึกษา : นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาที่เข้าศึกษาในสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษเขตอ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษา



การประชุมวิชาการระดับชาติปญัญาภิวัฒน์ คร้ังที่ 7 
2 มิถุนายน 2560 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 

F 146 
 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับเทคนิคและวิธีการสอนภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย ของสถาบัน
กวดวิชา9 สอดคล้องกับ คูเปอร์ วอร์เนเก้ และชิปแมน กล่าวไว้ว่า นักอ่านทีดีจะมีแรงจูงใจในการอ่าน 
นักเรียนที่มีความต้องการที่จะอ่านจะสอบได้ง่ายกว่า และเรียนรู้ได้มากกว่านักเรี ยนที่ไม่มีแรงจูงใจ10  
สอดคล้องกับ ได้สรุปจากผลงานที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการเรียนภาษาต่างประเทศนั้น พบว่า การที่จะ
ประสบความส าเร็จนั้นเกิดจากความปรารถนาที่จะอยู่กับผู้อ่ืนในสังคม และมีความสุขที่ได้พูดเลียนแบบชาว
ต่างประเทศ อีกทั้งจะมีแรงจูงใจมากขึ้นหากผู้สอน และเนื้อหาที่สอน ซึ่งมีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียน11 สอดคล้องกับงานวิจัยของลาร์เซนต์ ฟรีแมน และ ลอง ที่พบว่าคู่สนทนาที่ขาดคุณภาพจะ
น าไปสู่ความยุ่งยากในการปฏิสัมพันธ์ ส่งผลให้ไม่พึงพอใจ เนื่องจากเป็นการยากที่จะแสดงความคิดเห็นที่
น่าสนใจในการสนทนา ขาดการวางแผนอย่างรอบคอบ12 
 2. การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของผู้ประกอบการร้านค้า
ตลาดริมโขงตลาดท่าเสด็จ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ด้านอายุ  
และด้านระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีความสันพันธ์ต่อแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันของ
ผู้ประกอบการตลาดท่าเสด็จ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงมีความเห็นที่สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Tayar ซึ่งพบว่านักเรียนอาชีวะที่เรียนภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพ ไม่รู้
วิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการใช้กลยุทธ์ในการเรียนภาษา อีกทั้งไม่มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง
ในการเรียนรู้ และอาศัยการเพียงการสอนของอาจารย์ ดังนั้นเมื่อจ าเป็นต้องน าภาษาไปใช้จริงนอกห้องเรียน 
นักศึกษาจึงไม่สามารถถ่ายโอนทักษะเพ่ือการใช้งานได้13 กลุ่มตัวอย่างเพศ อายุ ระดับการศึกษา มีแรงจูงใจ
เกี่ยวกับตนเอง และแรงจูงใจทางสังคม ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ประเทือง ใจหาญ พบว่า 1) ความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนของทั้งสองกลุ่ม สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
2) ความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มที่เรียน
โดยใช้กิจกรรมการละครสูงกว่ากลุ่มท่ีไม่ใช้กิจกรรมการละครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) แรงจูงใจ
ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนของทั้งสองกลุ่ม สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 4) แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

                                                           
9 ลฏาภา เวียงศรี, “ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อแรงจูงใจศึกษาภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน กรณีศึกษา : นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาที่เข้าศึกษาในสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษเขตอ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบรุี”, การศึกษาในราวิชาสัมมนา
การเป็นผูป้ระกอบการ ตามหลักสตูรปรญิญาบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการธรุกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการ
จัดการ,มหาวิทยลยัศิลปากร,2553. 

10 Cooper, David J., Warneke, W Edna  and Shipmam A. Dorothy. The What and How of Reading 
Lnstruction. 2nd.ed Ohio:Merrill Publishing company, 1988, P 8. 

11 อมรศรี แสงส่องฟ้า, “การเปรียบเทียบความเข้าใจ และแรงจูงใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรยีนวัดทะเลบก อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ที่ไดร้ับการสอนด้วยวิธี KWL-PLUS กับการสอน
ตามคู่มือครู,ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต ,บัณฑติวทิยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร,2545,หน้า 53. 

12 Larsen – Freeman and Long. Techniques and Principles in Language Teaching.Oxford:Oxford 
University Press,1991, P 3. 

13 Tayar ,A.B. (2003).A Survey on Learner Autonomy and Motivation in ESP in a Turkish Context. 
Unpublished MA thesis, Uluag universitesi, Bursa:Turkey.. 
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มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการละครสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้กิจกรรมละครอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .0114 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง  “แรงจูงใจ” มีข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
1) ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแก่กลุ่มนักเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา ในด้านทัศนคติและแนวทางแก้ไขปัญหาด้านภาษา 
2) ในการวิจัยครั้งต่อไป ความศึกษาในด้านอ่ืนๆ เช่น ด้วยเทคนิคการพูด การอ่าน เขียน เพ่ือให้การ

ทักษะการน าภาษาอังกฤษมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3) ในการวิจัยครั้งต่อไป ความศึกษากลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ที่จะน าภาษาอังกฤษมาเป็นตัวกลางใน

การส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้า ส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิต   
 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพมหานคร: พัฒนา

คุณภาพวิชาการ (พว). 
ประเทือง ใจหาญ. (2546). การเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ

แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้และไม่ใช้
กิจกรรมการละคร. ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ลฏาภา เวียงศรี. (2553). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจศึกษาภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน กรณีศึกษา : 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาท่ีเข้าศึกษาในสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษเขตอ าเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี. การศึกษาในรายวิชาสัมมนาการเป็นผู้ประกอบการ ตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา. (2542). กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.  
ศรีวัย สุวรรณกิติ. (2520). การสอนอังกฤษ. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
สมเกียรติ อ่อนวิมล. (2554). บันทึกอาเซียน ASEAN DIARY : การใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืนในภูมิภาคกับ

อนาคตไทยในอาเซียน. สืบค้นเมื่อ 13 กรกฎาคม 2554, จาก 
http://www.nstda.or.th/news/5140-20110422-it-passport 

อมรศรี แสงส่องฟ้า. (2545). การเปรียบเทียบความเข้าใจ และแรงจูงใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดทะเลบก อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม. ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

Cooper, D. J., Warneke, W. E. and Shipmam A. D. (1988). The What and How of Reading 
Lnstruction. (2nd ed.). Ohio: Merrill Publishing company. 

                                                           
14 ประเทือง ใจหาญ, การเปรียบเทยีบความสามารถด้านทักษะการพดูภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสารและแรงจูงใจใน

การเรยีนวิชาภาษอังกฤษส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนโดยใช้และไม่ใช้กิจกรรมการละคร,ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต,(บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร,2546),บทคัดยอ่. 

http://www.nstda.or.th/news/5140-


การประชุมวิชาการระดับชาติปญัญาภิวัฒน์ คร้ังที่ 7 
2 มิถุนายน 2560 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

 

F 148 
 

Larsen – Freeman and Long. (1991). Techniques and Principles in Language Teaching. 
Oxford: Oxford University Press. 

T. Hutchinson & A. Water. (1984). English for Specific Purposes: A Learning Centered 
Approach. Cambridge University Press. 

Tayar, A. B. (2003). A Survey on Learner Autonomy and Motivation in ESP in a Turkish 
Context. Unpublished MA thesis, Uluag universitesi, Bursa: Turkey. 

 
 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติปญัญาภิวัฒน์ คร้ังที่ 7 

2 มิถุนายน 2560 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

F 149 
 

 
การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
A study of emotional intelligence of the students in the Phetchabun 
Rajabhat University 
 

นางสาวสุภาพร ชูสาย, นายสุทิน เจียมประโคน 

Supaporn Chusai, Sutin Chiamprakhon  
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์
Faculty of Education, Phetchabun Rajabhat  University  

*Corresponding author, E-mail: moopop2909@hotmail.com 
 
บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 367 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบวัดความฉลาด
ทางอารมณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test ANOVA 
Scheffe’s test ผลการวิจัยพบว่า 
นักศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับปกติ 

1) นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความฉลาดทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นองค์ประกอบด้าน
องค์ประกอบด้านเห็นใจผู้อื่นและความรับผิดชอบที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2) นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ถึง 4 มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
3) นักศึกษา สังกัดคณะต่างกันมีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
4) นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ี .01   
ค าส าคัญ: ความฉลาดทางอารมณ ์

 
ABSTRACT 
 The objects of this research were 1) to compare emotional intelligence of the 
students in the Phetchabun Rajabhat University by personal factor 2) study to average scores 
for emotional intelligence of the students. 
 The sample were 367 students in the Phetchabun Rajabhat University. The research 
tools consisted of questionnaires on personal factors and the emotional intelligence test. 
The statistical analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, ANOVA and 
Scheffe’s test. The results of this research had shown that : 
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1) The students have the emotional intelligence at normal level. 
 2) Male and female in the Phetchabun Rajabhat University have the emotional 
intelligence differed at no significance level, except the emotional intelligence factor of the 
ability to sympathize with others and the ability to take responsibility differed at .05 
significance level. 
 3) The students from each class have the emotional intelligence which differed at .01 
significance level. 
 4) The students from different  faculty have the emotional intelligence which 
differed at .01 significance level. 
The students of different achievement have the emotional intelligence which differed at .01 
significance level. 

Keywords: emotional intelligence, emotional quotient 
 
บทน า  

มนุษย์ทุกคนในโลกนี้มีความต้องการสูงสุดเหมือนกันคือ ความสุขและความส าเร็จในสิ่งที่ปรารถนาไม่
ว่าจะเป็นในเรื่องการศึกษา การท างาน หรือครอบครัว ส าหรับคนที่มีความส าเร็จในชีวิตย่อมประสบแต่
ความสุข เนื่องจากไม่มีใครต้องการประสบความผิดหวังหรือล้มเหลว แต่คนที่ประสบความส าเร็จในชีวิตนั้น 
ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีความสามารถท้ังในด้านสติปัญญา และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สมัยก่อนคนเก่ง หมายถึง 
คนฉลาดมีสติปัญญาดีและเรียนเก่ง โดยสังเกตได้จากเด็กที่เรียนดีมักจะเรียนได้สูง ๆ และได้งานท าที่มี
ผลตอบแทนสูง ต่อมาสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากประชากรเพ่ิมจ านวนมากขึ้น จึงต้องมีการแข่ งขัน
กันในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การท างาน การด าเนินชีวิตประจ าวัน จะเห็นว่าในสังคมปัจจุบัน
ความคิดแบบเก่า ๆ ที่ว่าคนที่ฉลาดหรือได้รับการศึกษาสูงน่าจะประสบความส าเร็จในอาชีพเสมอไป บางคน
ล้มเหลวในการท างาน เนื่องจากมีปัญหาในด้านการควบคุมอารมณ์และด้านมนุษย์ สัมพันธ์ ความฉลาดทาง
อารมณ์ หรือ อีคิว (E.Q. = Emotional Quotient) เป็นความสามารถอีกส่วนหนึ่งของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับ
การรับรู้และความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง และน าเอาพลังแห่งอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นมาให้ให้
เป็นประโยชน์อย่ามีประสิทธิภาพการศึกษาเป็นการสอนให้ผู้เรียนเกิดความรู้และปลูกฝังจิตวิญญาณของความ
เป็นมนุษย์ซึ่งเป็นศิลปะในการด าเนินชีวิต การที่ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของผู้เรียนหลายด้าน เช่น ความสามารถในการรู้จักและเข้าใจตนเอง การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การ
ตัดสินใจแก้ปัญหา การสร้างสัมพันธภาพ ความรับผิดชอบต่อตนเอง การจูงใจตนเอง การเสริมสร้างแก่
ความสุขแก่ชีวิต เป็นต้น ซึ่งความสามารถด้านต่าง ๆ เหล่านี้คือ ส่วนหนึ่งของความฉลาดทางอารมณ์ผู้วิจัยเป็น
ผู้สอนในรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาทักษะชีวิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จึ งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องท าการศึกษาผู้ เรียนและส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้จักและเข้าใจตนเองและสามารถด าเนินชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์แห่งนี้ ดังนั้น ถ้าหากนักศึกษามีความ
ฉลาดทางอารมณ์ในระดับที่ เหมาะสม นักศึกษาย่อมเกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วยการตระหนักรู้ตนและอารมณ์ของตน สามารถจัดการบริหาร
อารมณ์ของตนอย่างเหมาะสม สามารถจูงใจให้ก าลังใจตนเองได้รับรู้เข้าใจความรู้สึกอารมณ์ ของผู้อ่ืนใน
ลักษณะใจเขาใจเรา มีทักษะในการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอ่ืน มีความสามารถในการด าเนินชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข 
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ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 4 เพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552 (TQF:HEd) ต่อไป 
 
ทบทวนวรรณกรรม  

แนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ 
ค าว่า Emotional Intelligence นั้น นักวิชาการและนักจิตวิทยาของประเทศไทยเรียกให้สอดคล้อง

กับค าว่า IQ (Intelligence Quotient) ว่า EQ (Emotional Quotient) ซึ่งความจริงแล้วยังไม่มีเครื่องมือทาง
จิตวิทยาที่เป็นมาตรฐานในการประเมิน (Assess) Emotional Intelligence เช่นเดียวกับการประเมิน
ความสามารถทางสติปัญญา (IQ) ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ค าว่า EQ  เพ่ือสื่อความหมายว่าหมายถึง ความฉลาดทาง
อารมณ์ (Emotional Intelligence) ถ้าต้องการใช้ค าย่อจึงควรใช้ค าว่า EI จึงจะถูกต้อง เนื่องจากมีที่มา
แตกต่างกันแต่เมื่อน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันแล้ว จึงจ าเป็นต้องอนุโลมตามไปคือใช้ค าย่อว่า EQ 
(พรรณราย ทรัพยะประภา, 2543) ส าหรับประเทศไทยราชบัณฑิตยสถานยังไม่ได้ก าหนดศัพท์บัญญัติขึ้น 
เนื่องจากค าว่า Emotional Intelligence เป็นค าศัพท์ทางวิชาการเฉพาะสาขา เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกันจึง
ใช้ทับศัพท์เป็นส่วนใหญ่ การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยนิยามค าว่า Emotional Intelligence เป็นศัพท์ภาษาไทยว่า 
“ความฉลาดทางอารมณ์ 

ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ 
นักวิชาการ นักจิตวิทยา นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายว่า ความฉลาดทางอารมณ์ไว้ตาม

ทัศนะแห่งตน ดังนี้ 
กรมสุขภาพจิต (2543) ได้นิยามค าว่า ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถทางอารมณ์ใน

การด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข 
ทศพร ประเสริฐสุข (2543) กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง “...ความสามารถลักษณะหนึ่ง

ของบุคคลที่จะตระหนักถึงความรู้สึก ความคิด และอารมณ์ของตนเอง และของผู้อ่ืน สามรถควบคุมอารมณ์
และแรงกระตุ้นภายใน ตลอดจนสามารถรอคอยการตอบสนองความต้องการของตนเองได้อย่างเหมาะสมถูก
กาลเทศะ สามารถให้ก าลังใจตนเองในการที่จะเผชิญกับอุปสรรคและข้อขัดแย้งต่างๆ ได้อย่างไม่คับข้องใจ 
รู้จักขจัดความเครียดที่จะขัดขวางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อันมีค่าของตนได้ สามารถชี้น าความคิดและการ
กระท าของตนในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าหรือผู้ตามได้อย่างมีความสุข จนประสบความส าเร็จใน
การเรียน ความส าเร็จในอาชีพ ตลอดจนประสบความส าเร็จในชีวิต...” 

รัตติกร จงวิศาล (2544) ได้กล่าวถึง ความฉลาดทางอารมณ์ ว่า หมายถึง ความสามารถในการ
ตระหนักรู้และเข้าใจอารมณ์หรือความรู้สึกของตนเอง สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองและสามารถใช้
อารมณ์ให้เกิดประโยชน์ และเป็นความสามารถในการตระหนักรู้และเข้าใจความรู้สึกผู้อ่ืน และความสามารถ
ในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 

เจษฎา บุญมาโฮม (2546) ได้ให้ความหมายค าว่า ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามรถของ
บุคคลที่จะตระหนักถึงการเข้าใจ ความคิด อารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผู้อ่ืน สามารถควบคุมและใช้
ประโยชน์จากอารมณ์ของตนเองได้ จูงใจตนเองในด้านต่างๆ เพ่ือให้มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน ด าเนินชีวิต
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
กรมสุขภาพจิต (2543) ได้ท าการสร้างเครื่องมือที่ใช้วัดความฉลาดทางอารมณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
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ใช้เป็นแบบประเมินศักยภาพทางอารมณ์ทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของบุคคล ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาตนเองต่อไป 
โครงสร้างหลัก 3 ด้าน คือ ดี เก่ง สุข และมีองค์ประกอบย่อยด้านละ 3 องค์ประกอบ รวมเป็น 9 องค์ประกอบ
ย่อย โดยมีข้อค าถามท้ังหมด 52 ข้อ กลุ่มตัวอย่าง วัย 12 – 60 ปี จ านวน 6,812 คน จากประชากรเป้าหมาย
ใน 5 จังหวัด วิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้สถิติพรรณนาเพ่ืออธิบายตัวแปร และใช้สถิติขั้นสูงเพ่ือวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของตัวแปร ผลการศึกษา คือ ค่าคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เกณฑ์มาตรฐานโดยรวมขององค์ประกอบหลักแต่ละด้าน จ าแนกตามอายุ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอายุ 12 – 17 ปี 
18 – 25 ปี และ 26 – 60 ปี ตามล าดับ และพบว่าความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์
รวมและคะแนนเฉลี่ยด้านดี เก่ง และสุข ของกลุ่มอายุ 12 – 17 ปี ต่ ากว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสคู่มีคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์
ด้านเก่งสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีสถานภาพโสด ม่าย หย่า/แยก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 

เจษฎา บุญมาโฮม และคณะ (2544) ได้ศึกษาถึงปัจจัยพ้ืนฐานที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักเรียน นิสิต นักศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและพัฒนาแบบวัดความฉลาด
ทางอารมณ์ และศึกษาความสัมพันธ์โดยการสร้างสมการถดถอยพหุคูณเพ่ือท านายปัจจัยพ้ืนฐานของกลุ่ม
ตัวอย่างจากคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ นักเรียนมัธยมศึ กษาตอนปลาย นิสิต 
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 2,374 คน โดยวิธีการสุ่มแบบหลายขึ้นตอน 
(Multistage Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ที่สร้างและ
พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 53 ข้อความ โดยมีองค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ์ 5 ด้าน คือ การตระหนักรู้
อารมณ์ตนเอง การจัดการอารมณ์ตนเอง การจูงใจตนเอง การสร้างสัมพันธภาพ และการโน้มน้าวจิตใจผู้อ่ืน มี
ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด .93 ข้อค าถามทุกข้อมีความตรงตามเนื้อหา มีอ านาจจ าแนก มีความสอดคล้อง
ภายใน มีความคงท่ีภายในอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกข้อมีความตรงตามทฤษฎีโดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบ โดยทั้ง 5 องค์ประกอบสอดคล้องกับองค์ประกอบส าคัญของความฉลาดทางอารมณ์ และสามาร
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดของผลการวัดความฉลาดทางอารมณ์ได้ร้อยละ 54.63 ผลการวิจัย 
พบว่า ปัจจัยพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างด้านการศึกษาและรายได้ของครอบครัวมีความสัมพันธ์และสามารถ
พยากรณ์ความฉลาดทางอารมณ์ได้ร้อยละ 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ช่อลัดดา ขวัญเมือง (2542) ได้ท าการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
สถาบันราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เพ่ือสร้างและพัฒนาแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์และวิเคราะห์ความฉลาด
ทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง จ านวน 1,151 คน ผลการวิจัยพบว่า แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ประกอบด้วย 2 
ด้าน คือ 1) ด้านความฉลาดทางอารมณ์ในตนเองประกอบ 7 องค์ประกอบ คือ การตระหนักรู้ในตนเอง การ
ยอมรับในตนเอง การพ่ึงพาตนเอง การควบคุมอารมณ์ตนเอง การปรับตัว การตั้งใจให้บรรลุเป้าหมาย และการ
มองโลกในแง่ดี 2) ด้านความฉลาดทางอารมณ์ระหว่างบุคคลมี 5 องค์ประกอบ คือ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา 
การรับผิดชอบสังคม การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม การจัดการกับอารมณ์กับความขัดแย้ง และการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล คุณภาพของแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ มีความตรงตามเนื้อหา โดยมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง .75 – 1.00 มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อจากค่าสถิติที่อยู่ระหว่าง 3.61 – 6.97 และ
ค่าความเท่ียงของแบบทดสอบเท่ากับ .88 พร้อมทั้งเกณฑ์ปกติท่ีอยู่ในช่วงเปอร์เซ็นต์ไทล์ตั้งแต่ 1 – 99 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
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จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การด าเนินครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีรายละเอียดการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 7,551 คน จากทั้ง 5 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาค

เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 7,551 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน จ านวน 
367 คน สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1: แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

สังกัดคณะ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
คณะครุศาสตร์ 1,868 91 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,029 50 
คณะวิทยาการจัดการ 1,423 69 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 885 43 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,346 114 
รวม 7,551 367 

 
จากจ านวนตัวอย่างที่ค านวณได้ในแต่ละคณะ ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย 

(Simple Random Sampling) 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีทั้งหมด 2 ตอน  
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เป็นข้อค าถามแบบมีตัวเลือกให้ตอบ จ านวน 4 ข้อ 

ประกอบด้วย เพศ ชั้นปี สังกัดคณะ และ เกรดเฉลี่ย  
ตอนที่ 2 เป็นแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ผู้วิจัยท าหนังสือขออนุญาตใช้แบบประเมินความ

ฉลาดทางอารมณ์จากกรมสุขภาพจิต สร้างโดยคุณสมทรง สุวรรณเลิศและคณะ ซึ่งแบบวัดนี้สร้างขึ้นตาม
โครงสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของคนไทยที่เน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและหลักธรรมค าสอนของ
ศาสนา ตรวจสอบคุณภาพของแบบวัดด้วยการหาอ านาจจ าแนกของข้อค าถาม สัมประสิทธิ์รายข้อกับคะแนน
รวมข้ออ่ืน การวิเคราะห์องค์ประกอบ และความเชื่อมั่นของแบบวัดด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ Cronbach 
ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบวัดทั้งฉบับ เทากับ .82 และแยกวิเคราะห์องค์ประกอบคือ องค์ประกอบด้านดีมีค่า
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ความเชื่อมั่นเท่ากับ .67 องค์ประกอบด้านเก่งมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .55 และองค์ประกอบด้านมีสุขมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .77 

ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการหาคุณภาพของแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์โดยทดลองใช้
แบบวัดนี้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 29 คน เพื่อพิจารณาความคล่องตัวในการด าเนินการทดสอบ 
เช่น การใช้เวลาในการทดสอบ ความเข้าใจในข้อค าถามแต่ละข้อ และหาความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ
เท่ากับ .82 และแยกวิเคราะห์องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านดีมีค่าความเชื่อมั่น .79 องค์ประกอบด้าน
เก่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .53 และองค์ประกอบด้านมีสุขมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .81 

ลักษณะแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ 
 แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ของกรมสุขภาพจิต ลักษณะแบบวัดเป็นการรายงานตนเองตามแบบ
มาตราส่วน ประเมินค่า 4 ระดับ คือ ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง และจริงมาก จ านวน 52 ข้อ แบ่งเป็น 3 
องค์ประกอบคือ 

ด้านดี จ านวน 18 ข้อค าถาม ได้แก่ข้อ 1 - 18 แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบย่อย คือ ควบคุมอารมณ์
ตนเอง จ านวน 6 ข้อค าถาม ได้แก่ข้อ 1 - 6 เห็นใจผู้อ่ืน จ านวน 6 ข้อค าถาม ได้แก่ข้อ 7 - 12 และรับผิดชอบ
จ านวน 6 ข้อค าถาม ได้แก่ข้อ 13 – 18 

ด้านเก่ง จ านวน 18 ข้อค าถาม ได้แก่ข้อ 19 - 36 แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบย่อย คือ มีแรงจูงใจ 
จ านวน 6 ข้อค าถาม ได้แก่ข้อ 19 - 24 ตัดสินใจแก้ปัญหา จ านวน 6 ข้อค าถาม ได้แก่ข้อ 25 - 30 และ
สัมพันธภาพกับผู้อ่ืนจ านวน 6 ข้อค าถาม ได้แก่ข้อ 31- 36 

ด้านมีสุข จ านวน 16 ข้อค าถาม ได้แก่ข้อ 37 - 52 แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบย่อย คือ ภูมิใจใน
ตนเอง จ านวน 4 ข้อค าถาม ได้แก่ข้อ 37 - 40 พึงพอใจในชีวิต จ านวน 6 ข้อค าถาม ได้แก่ข้อ 41 - 46 และ
สุขสงบทางใจจ านวน 6 ข้อค าถาม ได้แก่ข้อ 47- 52 

เกณฑ์การให้คะแนนข้อค าถามจากแบบวัด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
กลุ่มที่ 1 ข้อค าถามเชิงนิมาน ได้แก่ ข้อ 1, 4, 6, 7, 10, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 28, 31, 32, 

34, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49 และ 50 แต่ละข้อค าถามให้คะแนนดังต่อไปนี้ 
ไม่จริง   ให้ 1 คะแนน 

 จริงบางครั้ง  ให้ 2 คะแนน 
ค่อนข้างจริง  ให้ 3 คะแนน 
จริงมาก  ให้ 4 คะแนน 
กลุ่มท่ี 2 ข้อค าถามเชิงนิเสธ ได้แก่ ข้อ 2, 3, 5, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 30, 

33, 35, 37, 40, 45, 47, 51 และ 52 แต่ละข้อค าถามให้คะแนนดังต่อไปนี้ 
ไม่จริง   ให้ 4 คะแนน 
จริงบางครั้ง  ให้ 3 คะแนน 
ค่อนข้างจริง  ให้ 2 คะแนน 
จริงมาก  ให้ 1 คะแนน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและได้รับความช่วยเหลือจาก

คณาจารย์แต่ละคณะ ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 367 คน ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 367 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 100 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4.1 การเตรียมการก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยบันทึกข้อมูลรหัสซึ่งใช้แทนค าตอบลงในตารางใส่ข้อมูลของ
โปรแกรมค านวณทางสถิติ เพื่อท าการวิเคราะห์ต่อไป 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติต่าง ๆ 
 4.2.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ ชั้นปี สังกัดคณะ และเกรดเฉลี่ย โดย

หาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 4.2.2 วิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาเป็นรายด้านและรวมทุกด้าน 
 4.2.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของความฉลาดทางอารมณ์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ที่

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยการทดสอบค่า t (t-test) 
 4.2.4 เปรียบเทียบความแตกต่างของความฉลาดทางอารมณ์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ที่

แบ่งออกเป็นมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือการ
ทดสอบค่า F (F-test) และวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’s test 
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษา ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยจ านวน 367 คน มีลักษณะของ
ข้อมูลดังนี้ 
 1. ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1 เพศ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 246 คน คิดเป็นร้อยละ 67.03 และเพศ
ชายจ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 32.97 

1.2 ชั้นปี พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 2 จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 32.97 
รองลงมาชั้นปีที่ 1 จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 32.43 ชั้นปีที่ 3 จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 19.07 
และน้อยที่สุดก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 4 จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 15.53 ตามล าดับ 

1.3 สังกัดคณะ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 114 
คน คิดเป็นร้อยละ 31.06 รองลงมาคณะครุศาสตร์ จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 24.80 คณะวิทยาการ
จัดการ จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 18.80  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.62 และน้อยที่สุดคณะเทคโนโลยีการเกษตร จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 11.72 ตามล าดับ  

1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับปานกลาง 
จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 65.94 รองลงมามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูง จ านวน 112 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.52 และน้อยที่สุดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับต่ า จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.54 
ตามล าดับ 
 2. ระดับของความฉลาดทางอารมณ์  

พบว่า นักศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ องค์ประกอบด้านดี ด้าน
เก่ง และด้านมีสุขอยู่ในระดับปกติ และองค์ประกอบย่อยอยู่ในระดับปกติ 

2.1 นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความฉลาดทางอารมณ์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปกติ 
2.2 นักศึกษาที่ก าลังศึกษาทุกชั้นปีมีความฉลาดทางอารมณ์โดยภาพรวมและด้านย่อยอยู่ในระดับ

ปกติ ยกเว้นองค์ประกอบควบคุมอารมณ์ตนเองของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 อยู่ในระดบัสูงกว่าปกติ 
2.3 นักศึกษาทุกคณะมีความฉลาดทางอารมณ์โดยภาพรวมและด้านย่อยอยู่ในระดับปกติ 
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2.4 นักศึกษาทุกประเภทผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์โดยภาพรวมและราย
องค์ประกอบย่อยอยู่ในระดับปกติ 
 3. เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณ์จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3.1 นักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความฉลาดทางอารมณ์โดยภาพรวมและองค์ประกอบย่อยไม่
แตกต่างกัน ยกเว้นองค์ประกอบด้านเห็นใจผู้อ่ืนและความรับผิดชอบที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

3.2 นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ถึง 4 มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบองค์ประกอบที่แตกต่างกันโดยวิธีของ Scheffe’s test พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ
ชั้นปีที่ 4 มีความฉลาดทางอารมณ์ องค์ประกอบด้านดี และองค์ประกอบย่อยด้านเห็นใจผู้อ่ืนสูงกว่านักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 ตามล าดับ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 มีความฉลาดทางอารมณ์ องค์ประกอบย่อยด้านรับผิดชอบสูงกว่า
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ องค์ประกอบด้านเก่งสูงกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 
.05 ตามล าดับ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 มีความฉลาดทางอารมณ์ องค์ประกอบย่อยด้านมีแรงจูงใจ สูงกว่า
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 มีความ
ฉลาดทางอารมณ์ องค์ประกอบย่อยสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน สูงกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 มีความฉลาดทางอารมณ์ องค์ประกอบด้านมีสุขสูงกว่านักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 มีความฉลาดทางอารมณ์ องค์ประกอบย่อยด้านพึง
พอใจในชีวิต สูงกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามล าดับ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 มีความฉลาดทางอารมณ์โดยภาพรวม สูงกว่านักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามล าดับ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สังกัดคณะต่างกันมีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบองค์ประกอบที่แตกต่างกันโดยวิธีของ Scheffe’s test 
พบว่า นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีความฉลาดทางอารมณ์องค์ประกอบด้านดี สูงกว่านักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มีความฉลาดทางอารมณ์องค์ประกอบย่อยด้านควบคุมอารมณ์ตนเอง สูง
กว่านักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มีความฉลาดทางอารมณ์องค์ประกอบย่อยด้านพึงพอใจในชีวิตสูงกว่านักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี .01 

ผู้วิจัยจึงท าการทดสอบองค์ประกอบที่แตกต่างกันโดยวิธีของ Scheffe’s test พบว่า นักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูงมีความฉลาดทางอารมณ์องค์ประกอบด้านดี สูงกว่านักศึกษาที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูงมีความฉลาดทางอารมณ์องค์ประกอบย่อยด้าน
เห็นใจผู้อ่ืน สูงกว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับสูงมีความฉลาดทางอารมณ์องค์ประกอบย่อยด้าน
ภูมิใจในตนเอง สูงกว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปานกลางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุป 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ด าเนินเพ่ือศึกษาความฉลาดทางอารมณ์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปี

การศึกษา 2557 
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพชรบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 367 คน 
 3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ ชั้นปี สังกัดคณะ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักศึกษาที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีระดับความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกัน 

1) นักศึกษาที่มีเพศต่างกันมีระดับความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกัน 
2) นักศึกษาที่ก าลังศึกษาชั้นปีต่างกันมีระดับความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกัน 
3) นักศึกษาที่สังกัดคณะต่างกันมีระดับความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกัน 

 2. นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมีระดับความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกัน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีทั้งหมด 2 ตอน  

 1. ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เป็นข้อค าถามแบบมีตัวเลือกให้ตอบ จ านวน 4 ข้อ 
ประกอบด้วย เพศ ชั้นปี สังกัดคณะ และ เกรดเฉลี่ย  
 2. ตอนที่ 2 เป็นแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ผู้วิจัยท าหนังสือขออนุญาตใช้แบบประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ์จากกรมสุขภาพจิต ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการหาคุณภาพของแบบวัด
ความฉลาดทางอารมณ์โดยทดลองใช้แบบวัดนี้กับนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 29 คน เพ่ือพิจารณา
ความคล่องตัวในการด าเนินการทดสอบ เช่น การใช้เวลาในการทดสอบ ความเข้าใจในข้อค าถามแต่ละข้อ และ
หาความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับเท่ากับ .82 และแยกวิเคราะห์องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านดีมีค่า



การประชุมวิชาการระดับชาติปญัญาภิวัฒน์ คร้ังที่ 7 

2 มิถุนายน 2560 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

F 158 
 

ความเชื่อมั่น .79 องค์ประกอบด้านเก่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .53 และองค์ประกอบด้านมีสุขมีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ .81 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเตรียมการก่อนการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยบันทึกข้อมูลรหัสซึ่งใช้แทนค าตอบลงในตารางใส่ข้อมูลของ
โปรแกรมค านวณทางสถิติ เพ่ือท าการวิเคราะห์ต่อไป 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติต่าง ๆ 

1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ ชั้นปี สังกัดคณะ และเกรดเฉลี่ย โดยหา
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2) วิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาเป็นรายด้านและรวมทุกด้าน 
3) เปรียบเทียบความแตกต่างของความฉลาดทางอารมณ์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ที่แบ่ง

ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยการทดสอบค่า t (t-test) 
4) เปรียบเทียบความแตกต่างของความฉลาดทางอารมณ์ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ที่แบ่ง

ออกเป็นมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือการ
ทดสอบค่า F (F-test) และวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’s test 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี ้
 จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 1) เพศ พบว่า นักศึกษาท่ีมีเพศต่างกัน มีความฉลาดทางอารมณ์โดยภาพรวมและองค์ประกอบย่อยไม่
แตกต่างกัน ยกเว้นองค์ประกอบด้านองค์ประกอบด้านเห็นใจผู้อ่ืนและความรับผิดชอบที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของเจษฎา  บุญมาโฮม และคณะ 
(2544) ที่พบว่า นักเรียนนิสิต นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความฉลาดทางอารมณ์ไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
สามารถอภิปรายได้ว่าโดยทั่วไปบุคคลจะมีความฉลาดทางอารมณ์ที่พัฒนาขึ้นจากการอบรมเลี้ยงดูและการ
เรียนรู้จากการด าเนินชีวิต ซึ่งสภาพการณ์ปัจจุบันสังคมเปิดโอกาสและมีสิทธิเสรีภาพในด้านต่าง ๆ มากขึ้น 
เมื่อพิจารณาจากช่วงวัยของนักศึกษาจะพบว่าเป็นช่วงที่นักศึกษาเริ่มเรียนรู้บทบาททางเพศ การวางตัวใน
สังคม จึงท าให้นักศึกษาปรับตัวและพัฒนาตนสู่การเป็นผู้ที่ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเอง 
 2) ชั้นปี พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง 4 มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ .01 ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริกา  อัคนิวาส (2550) ที่พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ชั้นปีที่ 4 มีความฉลาดทางอารมณ์โดยรวมสูงกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า 
ความฉลาดทางอารมณ์ของบุคคลในวัยที่แตกต่างกันอาจจะมีระดับความฉลาดทางอารมณ์ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ 
เนื่องมาจากการฝึกอบรม อายุ และประสบการณ์ที่เพ่ิมขึ้นและยังเกี่ยวข้องกับวุฒิภาวะของบุคคล ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของอรพินท์  ชูชม และคณะ (2532)(อ้างถึงในปาริกา  อัคนิวาส (2550)) ได้ศึกษาถึง
การทดลองใช้และตรวจคุณภาพมาตรวัดความฉลาดทางอารมณ์ของ Shuttle และคณะ กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นิสิตปริญญาตรีจากสถาบันราชภัฏพระนคร จ านวน 51 คน และนิสิตปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมหิดล 
จ านวน 11 คนที่ก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2542 ผลการศึกษาพบว่าความฉลาดทางอารมณ์มีแนวโน้มที่จะ
สัมพันธ์ทางบวกกับอายุ 
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 3) สังกัดคณะ พบว่า นักศึกษาที่สังกัดคณะต่างกันมีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริกา  อัคนิวาส (2550) ที่พบว่า
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่มีคณะวิชาต่างกัน มีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า แต่ละคณะมีลักษณะพ้ืนฐานของรายวิชาที่เรียน 
ประกอบกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ภายในสังกัดคณะ ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนที่มีการปลูกฝังให้เกิด
จรรยาบรรณในสาขาวิชาที่เรียนแตกต่างกันจึงท าให้นักศึกษาที่เรียนในแต่ละคณะมีความฉลาดทางอารมณ์ที่
แตกต่างกัน 
 จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์จ าแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมีความฉลาด
ทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01  ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของเจษฎา  
บุญมาโฮม (2546) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อการประกอบวิชาชีพครูกับความฉลาดทางอารมณ์
ของนักศึกษาสาขาการศึกษาสถาบันราชภัฏนครปฐม พบว่า นักศึกษาสาขาการศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่างกันมีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นองค์ประกอบ
ด้านความรับผิดชอบที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า การที่บุคคลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจะ
เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ อดทน มีการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมและการเรียนดีขึ้น นี่อาจเป็นการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ทางอ้อม สอดคล้องกับงานวิจัยของ Leonardson (1977) ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สามารถท านายอัตมโนทัศน์ได้ โดยที่เราคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าอัตมโนทัศน์ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์
ของแต่ละบุคคล ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงสามารถท านายความฉลาดทางอารมณ์ได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีระดับของความฉลาดทางอารมณ์โดยภาพรวมและองค์ประกอบด้านดี 
ด้านเก่ง และด้านสุขอยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งในบางองค์ประกอบย่อยอยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้ 

2. การจัดกิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์แก่นักศึกษา ให้เป็นผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูง ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF: HEd) ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาวิจัยการสร้างโปรแกรมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ควบคู่กับการ
พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือเป็นข้อมูล
ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะด้านความฉลาดทางอารมณ์ 
 2. ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น การอบรมเลี้ยงดู กลไกการป้องกันตนเอง 
ความสามารถทางการคิด เพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
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