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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเรืองการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของนักศึกษา 

ในการเรียนวิชาหลักการตลาด โดยการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ครั งนี มีวัตถุประสงคเ์พือ

เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิทางการเรียนรายวิชา MKT 1101 หลักการตลาด ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทาก่อนและหลังการทดลองใช้การสอน ตาม

แผนการจัดการเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ทีเน้นผู ้ เรียนเป็นสําคัญ  

 

การวิจัยนี เป็นวิธีการทดลองแบบหนึงกลุ่มวัดก่อนหลัง (One Group Pretest - Posttest 

Design) กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาภาคปกติทีลงทะเบียนเรียนวิชา MKT 1101 หลักการตลาดในภาค

เรียนที  1/2553  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จํานวน   30    คน ทีได้มาจาก

การสุม่แบบเจาะจง โดยสุ่มห้องเรียนมาหนึงห้องเรียนเพือคัดเลือกเป็นกลุ่มทดลอง เครืองมือทีใช้ในการ

วิจัยได้แก่ 1.แผนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) 2.แบบสังเกตพฤติกรรม 3. แผนภูมิการมี

ส่วนร่วม 4. ระเบียนพฤติการณ์ 5. แบบทดสอบวัดความรูผ้ลสัมฤทธิ ทางการเรียน โดยมีการออกแบบ

การทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest Design ทีผู ้ วิจัยสร้างขึ น  การวิเคราะห์ข้อมูลได้

วิเคราะห์หาค่าร้อยละ, ค่าเฉลีย, ค่าเบียงเบนมาตรฐาน, ค่า t-test  Anova One-way Analysis of 

variance วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย F-test  ด้วยโปรแกรม  SPSS                                 

 

 ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ที

เน้นผู ้ เรียนเป็นสําคัญ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพความสําคัญต่อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและ

ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนวิชาหลักการตลาด โดยการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active 
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Learning)พัฒนาการด้านความรู ้ความเข้าใจของนักศึกษาแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 

นักศึกษาทีได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบผู ้ เรียนเป็นสําคัญ มีความรู ้ ความเข้าใจและสามารถทํา

ข้อสอบได้คะแนนสูงมากกว่าเดิม ซึงยังมิเคยได้รับการจัดแผนการเรียนรู ้ แบบมีส่วนร่วมมาก่อน ทําให้

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาภาคทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติรายวิชา MKT 1101 หลักการตลาด 

เป็นไปตามประสงค์และผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการสอนแบบมีส่วนร่วมสูงกว่าก่อน

เรียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรคือ 70% ขึ นไป อยา่งมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึงเป็นไป

ตามสมมติฐานการวิจัยทีตั งไว้ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั นเรียนฉบับนี สําเร็จได้ด้วยดีเริมจากการทีผู ้ เขียนได้เข้าร่วมการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั นเรียนทําให้ผู ้ เรียนเกิดความรู ้ ความเข้าใจ  และ

เห็นคุณค่า  ความสําคัญ  ของกระบวนการทําวิจัยในชั นเรียนมากยิงขึ น  ซึงการอบรมในครั งนั นจัดโดย

สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ซึงเป็นหน่วยงานทีได้ให้ทุนสนับสนุนแก่ผู ้ วิจัย

การทําวิจัยในครั งนี ด้วย  

  

 อนึง  ผูวิ้จัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , ผู ้ช่วยศาสตรจารย์อุบล เลี ยววาริน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา, 

รองศาตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย ผู ้ อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ สุวรีย์ ยอด

ฉิม ซึงเป็นผู ้ ให้การสนับสนุนโครงการอบรมทีดีมีประโยชน์แก่คณาจารย์และนักวิจัย และขอกราบ

ขอบพระคุณ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง, รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกัวทุ่ง จาก

คณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และท้ายสุดคือผู ้ประสิทธิ ประสาทความรู ้   ความเข้าใจ  

คําแนะนํา   ถ่ายทอดประสบการณ์ตลอดจนให้กําลังใจ,แรงบันดาลใจให้แก่ผู ้ วิจัยซึงเปรียบได้กับครูคน

แรกที สอน ผู ้ วิ จัย ใ นเ รืองการทํ าวิจัยใ นชั น เ รียน คื อท่ าน  ผู ้ ช่ วย ศาสตราจ ารย์  ดร.  สุนัน ท์  

ศลโกสุมภ์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  ตลอดจนขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์

ทุกท่านทั งในอดีตและปัจจุบัน  ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ  คณบดีคณะ

วิทยาการจัดการ ซึงเป็นผู ้บริหารทีให้การสนับสนุนคณาจารย์และผู ้ วิจัยตลอดมาด้วย ปณิธานในการ

เชือมันในคุณภาพของคนของท่านทําให้ทุกคนล้วนมีความมุ่งมันและกําลังใจตลอดมา  หากแผนการ

จัดการเรียนรู ้ ฉบับนีมีประโยชน์แก่ผู ้สนใจ  แต่หากมีข้อผิดพลาดประการใด  ผู ้ เขียนขอน้อมรับไว้เพือ

นําไปแก้ไข  ปรับปรุงให้เหมาะสมและสมบูรณ์ยิงขึ นต่อไป 

 

 

                         ผู ้ วิจัย 
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การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของนักศึกษา 

ในการเรียนวิชาหลักการตลาด โดยการสอนแบบมีส่วนร่วม(Active Learning) 

(The Learning behavioral and effectiveness Development of  Students 

in Principles of Marketing Study by The Active  Learning Teaching) 

นางสาวญาณัญฎา  ศิรภัทร์ธาดา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรืองการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของนักศึกษา 

ในการเรียนวิชาหลักการตลาด โดยการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ครั งนี มีวัตถุประสงค์เพือเปรียบเทียบ

พฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิทางการเรียนรายวิชา MKT 1101 หลักการตลาด ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทาก่อนและหลังการทดลองใช้การสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม (Active 

Learning) ทีเน้นผู ้ เรียนเป็นสําคัญ  

การวิจัยนี เป็นวิธีการทดลองแบบหนึงกลุ่มวัดก่อนหลัง (One Group Pretest - Posttest Design) กลุ่มตัวอย่าง

เป็นนักศึกษาภาคปกติทีลงทะเบียนเรียนวิชา MKT 1101 หลักการตลาดในภาคเรียนที  1/2553  คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จํานวน   30    คน ทีได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง โดยสุม่ห้องเรียนมาหนึงห้องเรียน

เพือคัดเลือกเป็นกลุ่มทดลอง เครืองมือทีใช้ในการวิจัยได้แก่ 1.แผนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) 2.แบบ

สังเกตพฤติกรรม 3. แผนภูมิการมีส่วนร่วม 4. ระเบียนพฤติการณ์ 5. แบบทดสอบวัดความรูผ้ลสัมฤทธิ ทางการเรียน โดย

มีการออกแบบการทดลองแบบ One Group Pretest - Posttest Design ทีผู ้ วิจัยสร้างขึ น  การวิเคราะห์ข้อมูลได้วิเคราะห์หาค่า

ร้อยละ, ค่าเฉลีย, ค่าเบียงเบนมาตรฐาน, ค่า t-test  Anova One-way Analysis of variance วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย F-test  

ด้วยโปรแกรม  SPSS                                 

 ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ทีเน้นผู ้ เรียนเป็นสําคัญ 

ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพความสําคัญต่อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของนักศึกษาใน

การเรียนวิชาหลักการตลาด โดยการสอนแบบมีส่วนร่วม  (Active Learning)พัฒนาการด้านความรู้ ความเข้าใจของ

นักศึกษาแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 นักศึกษาทีได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบผู ้ เรียนเป็นสําคัญ 

มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถทําข้อสอบได้คะแนนสูงมากกว่าเดิม ซึงยังมิเคยได้รับการจัดแผนการเรียนรู้ แบบมี

ส่วนร่วมมาก่อน ทําให้พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาภาคทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติรายวิชา MKT 1101 หลักการ

ตลาด เป็นไปตามประสงค์และผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการสอนแบบมีส่วนร่วมสูงกว่าก่อนเรียนได้

ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรคือ 70% ขึ นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึงเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย

ทีตั งไว้ 
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บทนํา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ในบททัวไปกําหนด  ความมุ่งหมาย และหลักการในการจัด

การศึกษาไว้ว่า “ ต้องเป็นไปเพือพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ ทั งทางร่างกายและจิตใจ  สติ.....ความสุข” จึง

ถือเป็นพันธะกิจทีสําคัญทีจะต้องจัดระบบการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และการเรียน

การสอนในปัจจุบัน แม้ผู ้สอนจะใช้วิธีการอย่างไรก็ตาม แต่ท้ายทีสุด มีเป้าหมายเดียวกันคือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ้

การเรียนรู้ ทีเกิดขึ นน่าจะเกียวข้องกับความทรงจําด้วย เรืองของความทรงจํามีความน่าสนใจตามทีเคยมีนักวิชาการ

กล่าวไว้ว่า ความจํา (Memorizing) คือกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการเรียกข้อมูลออกมาใช้ซึงอาจเกิดจาก

สัญชาตญาณหรือการสังสมประสบการณ์ภายในระบบประสาท ความจํา จึงเป็นหน่วยหนึงของกิจกรรมทางสมอง ซึงมี

ความเกียวเนืองสัมพันธ์กับระบบทางความคิด  หากมีการสอนแบบการเรียนรู้ แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ก็อาจจะ

เป็นวิธีการสอนทีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับในปัจจุบันได้อีกวิธีการหนึง และการปฏิรูปการศึกษาไทยนั น สิงหนึงทีจะ

ขาดไม่ได้เลยก็คือ การสอนโดยยึดนักเรียนเป็นสําคัญ ซึงการเรียนการสอนนั น ไม่ว่าจะสอนด้วยวิธีใด ผู ้ สอนต้อง

คํานึงถึงให้การเรียนการสอนนั นเป็น Active Learning   

กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นนวัตกรรมการศึกษา ทีสถาบันอุดมศึกษาให้ความสนใจ และ

ให้ความสําคัญ พร้อม ๆ กับนโยบายปฏิรูปการศึกษา ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   ทีเน้นการจัดการ

เรียนรู้ ทียึดผู ้ เรียนเป็นสําคัญ โดยหลักการแล้วทั ง  Active Learning  และ  Child Center ต่างก็มีพื นฐานมาจากทฤษฎี 

Constructivism ทีเน้นความสําคัญของการเรียนรู้ ว่าเกิดขึ นภายในตัวผู ้ เรียน โดยการรับรู้ ความรู้ ใหม่จากแหล่งเรียนรู้ ต่าง 

ๆ เช่น จากครู เพือนและสิงแวดล้อม โดยผู ้ เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ นั น ๆ ด้วยตัวผู ้ เรียนเองแล้วผสมผสาน

กับความรู้ เดิมทีมีอยู่ เกิดการสร้างมโนทัศน์ในองค์ความรู้นั น ๆ ขึ น ผู ้ เรียนได้มีโอกาสนําความรู้ ไปทดลองใช้   ฝึกทักษะ   

แล้วนําเสนอต่อกลุ่มเพือยืนยันความรู้ทีถูกต้องกิจกรรมเหล่านี จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมืออาจารย์เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็น

คุณค่า และนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษาด้วยเหตุผลดังกล่าวสถาบันการศึกษา  จึงควรให้

ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย์จึงได้สนับสนุนให้เกิดการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) 

ให้กับนักศึกษาของสถาบัน       (เทื อน  ทองแก้ว. 2546 : คํานํา) 

คณะวิทยาการจัดการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     นอกจากจะมีภารกิจในการจัดการเรียน

การสอน และการผลิตบัณฑิตทีมีคณุภาพแล้ว การบริการวิชาการให้กับสังคมก็เป็นภารกิจทีสําคัญ และเป็นตัวชี วัดใน

การคุณภาพทางการศึกษา ซึงคณะได้จัดตั งคณะกรรมการโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ให้ดําเนินการในภารกิจ

ดังกล่าว  โดยทีกลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจเป็นสาขาวิชาหลักของ คณะวิทยาการจัดการ และในสาขาวิชานี ได้มีพลวัต 

และนวัตกรรมของวิชานี ต่าง ๆ กันทีพัฒนาขึ นตลอดเวลา ซึงเป็นความจําเป็นของอาจารย์และนักศึกษาทีจะต้อง

พัฒนาองค์ความรู้ ต่าง ๆ เหล่านั นให้ทัน ในกระแสโลกปัจจุบัน 

ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีรายวิชาหลักการตลาดก็เป็นวิชาทีศึกษาถึงความหมายและ

ความสําคัญของการตลาด ทีมีต่อองค์กรธุรกิจ  สังคม และระบบเศรษฐกิจ รวมไปถึงหน้าทีทางการตลาดอืนๆ 

แนวความคิดหลักทางการตลาด วิวัฒนาการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบสารสนเทศทาง

การตลาด การวิจัยตลาด  ปรัชญาทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด ตลาดธุรกิจ การ

กําหนดตลาดเป้าหมายทางการตลาด  การวางตําแหน่งทางการตลาด  แรงจูงใจ พฤติกรรมผู ้บริโภค กระบวนการ
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ตัดสินใจซื อของผู ้บริโภคและธุรกิจ  ความหมายและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ประเภทของผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ

ของผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ป้ายฉลากและสัญลกัษณ์รหัสแท่ง  วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงสาย

ผลิตภัณฑ์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  วัตถุประสงค์ในการกําหนดราคา  อุปสงค์และการคาดคะเนต้นทุน การเลือก

วิธีการกําหนดราคา ราคาขั นสุดท้าย และการปรับแต่งราคา  ช่องทางการจัดจําหน่าย ระดับช่องทาง การค้าส่ง การค้า

ปลีก และการกระจายตัวสินค้า กระบวนการติดต่อสือสาร ขั นตอนการส่งเสริมการตลาด ส่วนประสมการส่งเสริม

การตลาด กลยุทธ์ผลัก กลยุทธ์ดึง  ลักษณะ ประเภทของบริการ กลยุทธ์การตลาดธุรกิจบริการ  การให้บริการหลังการ

ขาย  แนวโน้มการตลาดในอนาคต การตลาดระดับโลก การตลาดฐานข้อมูล การตลาดบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 

ตลอดจนจริยธรรมทางการตลาด  หากผู ้สอนนําวิธีการของ Active learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ก็อาจทําให้

ความสนใจของผู ้ เรียนในบทเรียนมีมากขึ น พัฒนาขึ น ส่งผลให้ผู ้ เรียนมีจิตพิสัยทีดีมากขึ นได้ และนําไปสู่ผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนได้อีกด้วย แต่ด้วยการเปลียนแปลงทีต้องการการยอมรับของผู ้ เรียน ต้องเกิดความร่วมมือของผู ้ เรียนเป็น

พื นฐานทีสําคัญ    ฉะนั นก่อนทีจะทําการศึกษาทดลองเครืองมือหรือวิธีการใดเพือช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุ

วัตถุประสงค์ เกิดมีประสิทธิภาพมากขึ นได้นั นต้องมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาในปัจจุบันของชั นเรียนก่อนดังนี 

จากการตรวจสอบบทเรียนและการตรวจสอบ  ผลการเรียนรู้ทั ง 5 ด้าน ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ตาม

มาตรฐานแต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับปริญญา

ตรี ทีกําหนดไว้ในเอกสารข้อมูลของ คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา  ผู ้ วิจัยพบว่า เนื อหาวิชาหลักการ

ตลาดมุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ตามหลักสูตรวิชาทีได้กล่าวมาซึงมีการจัดแบ่งเนื อหาออกเป็นแต่ละบทซึงเป็นเรืองที

ใกล้เคียงกับสิงทีนักศึกษาได้มีประสบการณ์อยู่แล้วในชีวิตประจําวัน อาจทําให้นักศึกษาเห็นว่าเมือเป็นเรืองใกล้ตัว 

เน้อหาทีเป็นแนวคิด, ทฤษฎีนักศึกษาก็จะใช้วิธีการเรียนแบบท่องจําเป็นส่วนใหญ่ ซึงปัญหาจะอยู่ทีนักศึกษาขาด

ทักษะในการคิดวิเคราะห์, การสืบหาข้อเท็จจริง, การสืบหาข้อค้นพบใหม่,การวิเคราะห์ปัญหาทีซับซ้อน,ขาด

ประสิทธิภาพในการสรุปประเด็นและการสือสาร ทั งการพูด การเขียนและการเลือกใช้รูปแบบการนําเสนอ อาทิ การ

สร้างผังนโนทัศน์เพือช่วยในเรืองความคิดรวบยอดได้ อีกทั งเรืองของทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบในงานทีได้รับมอบหมายทั งรายบุคคลและงานกลุ่ม, การวางตนและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับ

บทบาท, ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของผู ้อืน, เคารพสิทธิ, มีวินัย, ซือสัตย์, รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็น

ต้น  หากผู ้ สอนนําวิธีการสอนทีใช้ Active learning มาใช้ในห้องเรียนก็อาจทําให้ห้องเรียนแบบเดิมทีมีวิธีการสอน

แบบเดิมๆสามารถสร้างวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ขึ นมาให้น่าเรียน มีชีวิตชีวาได้ กระตุ ้นนักศึกษาเกิดกระบวนการ

ตามผลการเรียนรู้ ตามทีกล่าวมาได้ โดยนํา Active learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อีกทั งยังอาจทําให้ความ

สนใจของผู ้ เรียนในบทเรียนมีมากขึ น พัฒนาขึ น ส่งผลให้ผู ้ เรียนมีจิตพิสัยทีดีมากขึ นได้ และนําไปสู่ผลสัมฤทธิ ทางการ

เรียนได้อีกด้วย 

 อนึง จาการทีผู ้สอนได้วิเคราะห์สภาพการเรียนการสอนแล้ว พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่   ไม่ให้ความสําคัญ กับ

การมีพฤติกรรมการเรียนทีดี  นักศึกษาขาดความกระตือรือร้นไม่เตรียมการเรียนล่วงหน้ามาก่อน นักศึกษาขาดทักษะ

ในการคิดวิเคราะห์, การสืบหาข้อเท็จจริง, การสืบหาข้อค้นพบใหม่,การวิเคราะห์ปัญหาทีซับซ้อน,ขาดประสิทธิภาพใน

การสรุปประเด็นและการสือสาร  นักศึกษาขาดทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในงานทีได้รับ

มอบหมาย   ขาดความมีนํ าใจ  ขาดความมีวินัย  ขาดความเป็นไทยขาด      การบริโภคด้วยปัญญาในสังคมไทย     
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ขาดทักษะการทํางานร่วมกันเป็นทีม  และส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ ทางการศึกษาตํา   อีกทั งนักศึกษาไม่คุ ้นเคยกับการ

เรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning)   และ Co-operative Learning ทีต้องการให้ผู ้ เรียนเป็นผู ้ลงมือกระทําด้วย

ตนเองเพือให้เกิดองค์ความรู ้ ทั งนี  อาจมีสาเหตุทีเกิดจากกระบวนการสร้างแรงจูงใจของนักศึกษาตํา ทําให้นักศึกษา

ขาดความอดทน และขาดความกระตือรือร้นไม่เตรียมการเรียนล่วงหน้ามาก่อน  นักศึกษาขาดความมุ่งมัน ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน

 นักศึกษาไม่ให้ความสําคัญกับการมีพฤติกรรมการเรียนและจิตพิสัยเชิงบวกเท่าทีควร  อีกทั งยังขาดความ

กระตือรือร้น, ไม่เตรียมการกับบทเรียนล่วงหน้ามาก่อนประกอบกับการมีผลสัมฤทธิ ทางการศึกษาค่อนข้างตําเป็น

ส่วนมาก, ขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ และความมุ่งมัน  หากผู ้สอนนําวิธีการสอนทีใช้ Active learning มาใช้ในห้องเรียน สร้าง

วิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ขึ นมาให้น่าเรียน มีชีวิตชีวาได้ กระตุ ้นนักศึกษาเกิดกระบวนการตามผลการเรียนรู้ ตามที

กล่าวมาได้ โดยนํา Active learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาให้ความสนใจของผู ้ เรียนในบทเรียน

มีมากขึ น พัฒนาขึ น ส่งผลให้ผู ้ เรียนมีจิตพิสัยทีดีมากขึ นได้ และนําไปสู่ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสูงขึ นได้ดีกว่าเดิม ก็จะ

เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในเรืองอืนๆหรือวิชาอืนต่อไป 

ระเบียบวิธีวิจัย 

  แบบแผนการทดลอง    

 งานวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั นเรียน (Action Classroom Research) แบบหนึงกลุ่มสอบวัด

ความรูผ้ลสัมฤทธิ ทางการเรียนก่อนและหลังทดลองสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) One Group Pretest – 

Posttest Design 

กลุ่มทดลอง 

 คือนักศึกษาภาคปกติทีลงทะเบียนเรียนวิชา MKT 1101 หลักการตลาดในภาคเรียนที  1/2553  คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยวิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงมาจํานวน 1 หมู่เรียน กลุ่มเรียนที 007 

ซึงนักศึกษาจํานวน   51   คน แล้วตัด 20% ของส่วนบน และส่วนล่างออก ตามคะแนนเฉลียสะสม (G.P.A.) เพือให้

นักศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างทีมีการเรียนปานกลาง ได้นักศึกษาทีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจํานวน 30 คน 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยครั งนี มีเครืองมือในการวิจัยดังนี 

                1.แผนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) 

  1.1 แผนทีความคิด  (Mind Mapping) 

  1.2 กรณีศึกษา (Case study) 

  1.3 กิจกรรมเกมส์(Game กลุ่มสนใจ) 

  1.4  จับคู่ตอบปัญหา  (Think Pair Share) 

  1.5  Jigsaw 

  1.6  Question and Answer 

 2.แบบสังเกตพฤติกรรม ด้านความรับผิดชอบ,ความเอาใจใส,่ความมีวินัย,ความอดทน,ความกระตือรือร้น, 

ความมุ่งมัน,ความมีนํ าใจ 

 3. แผนภูมิการมีส่วนร่วม (Participation Chart) 
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4. ระเบียนพฤติการณ์ (Anecdotal) 

5. สอบวัดความรูผ้ลสัมฤทธิ ทางการเรียนก่อนและหลังทดลองสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) 

One Group Pretest – Posttest Design 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.ทดสอบนักศึกษาก่อนเรียน (ครั งแรก) โดยใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียนทีผู ้ วิจัยสร้างขึ นกับกลุ่ม

ทดลอง จํานวน 30 คน ข้อสอบทั งหมดมี 60 ข้อ  

  2.ผู ้ วิจัยดําเนินการสอนโดยใช้นวัตกรรม,กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) 

 3.หลังจากทีสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  แบบมีส่วนร่วม แล้ว ให้นักศึกษากลุ่มทดลอง จํานวน 30 คน ทํา

การทดสอบโดยใช้ข้อสอบชุดเดิม ซึงมีจํานวน 60 ข้อ 

 4.นํากระดาษคําตอบของนักศึกษากลุ่มทดลอง มาตรวจให้คะแนน โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการทดลอง ครั ง

แรก ก่อนใช้นวัตกรรมการวัดแผนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 นําคะแนนทีได้จากการทดสอบครั งแรก และครั งหลังของกลุ่มทดลอง ลงตาราง Code แล้วนําไปวิเคราะห์หา

ค่าร้อยละ, ค่าเฉลีย, ค่าเบียงเบนมาตรฐาน, ค่า t-test  Anova One-way Analysis of variance วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย F-

test  ด้วยโปรแกรม  SPSS                               

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาคทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ  รายวิชา 1101 หลักการตลาดของนักศึกษา

รายวิชา 1101 หลักการตลาดระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา จากการสอนแบบมีส่วน

ร่วม (Active Learning เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 

2. ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาคทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ  รายวิชา 1101 หลักการตลาดของนักศึกษา

รายวิชา 1101 หลักการตลาดระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา จากการสอนแบบมีส่วน

ร่วม (Active Learning แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05  

3. พฤติกรรมการเรียน ของนักศึกษารายวิชา 1101 หลักการตลาดระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สวนสุนันทา ก่อนและหลังการทดลองใช้การสอน แบบมีส่วนร่วม (Active Learning)ดีขึ นจากการสังเกต

และประเมินผลของผู ้สอน 

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอน 

เนืองจากผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาคทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติของนักศึกษา ดีขึ นสูงกว่า

ก่อนเรียนได้ตามเกณฑ์ของหลักสูตร  นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนคุณลักษณะทางจิตพิสัยเชิงบวกและคุณธรรมของ

นักศึกษาทีพึงประสงค์ แสดงว่าแผนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) มีผลต่อการเรียนรู้ ของผู ้ เรียนทั งใน

ด้านความรู,้ ความจํา,การนําไปใช้ เป็นกาสร้างวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ขึ นมาให้น่าเรียน มีชีวิตชีวาได้ กระตุ ้น

นักศึกษาเกิดกระบวนการตามผลการเรียนรู้ ตามทีกล่าวมาได้ โดยนํา Active learning มาใช้ในการจัดการเรียนการ
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สอน สามารถพัฒนาให้ความสนใจของผู ้ เรียนในบทเรียนมีมากขึ น พัฒนาขึ น ส่งผลให้ผู ้ เรียนมีจิตพิสัยทีดีมากขึ นได้ 

และนําไปสู่ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสูงขึ นได้ดีกว่าเดิม  ฉะนั นสามารถนําแผนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active 

Learning) ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในเรืองอืนๆหรือวิชาอืนต่อไปก็จะทําให้มีประโยชน์ต่อ

การศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพือการวิจัย 

1. ในการวิจัยครั งต่อไปควรทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาคทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติของ

นักศึกษาระหว่างการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) กับวิธีการสอนแบบอืน 

2. ในการวิจยัครั งต่อไปควรทําเป็นตําราหรือรูปแบบของบทเรียนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ทั งวิชา 

3. ในการวิจัยครั งต่อไปควรทําการวิจัยและพัฒนาการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาครั งนี แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาคทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ

ของนักศึกษาทีได้รับการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ในการเรียนรายวิชา 1101 หลักการตลาดระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ซึงผู ้ วิจัยอภิปรายผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยดังนี 

 1. ผลสัมฤทธิทางการเรียนภาคทฤษฎี และทักษะการปฏิบัติวิชา1101 หลักการตลาดระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 แสดงว่า

นักศึกษามีพัฒนาการณ์ด้านความรู้  ความเข้าใจในเนื อหาของบทเรียน และจุดประสงค์ของการเรียนรู้ รายวิชาหลักการ

ตลาดได้เป็นอย่างดีกว่าก่อนเรียนแบบผู ้ เรียนเป็นผู ้ลงมือปฏิบัติถึงแม้ว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์ทีมีความคิดเห็นต่อ

เรืองของการตลาด หรือ นักศึกษามักจะมีความคิดว่าวิชาหลักการตลาดเป็นสิงทีเกิดขึ นเองในชีวิตประจําวันโดยปกติ

อยู่แล้ว จึงอาจเป็นสาเหตุหนึงทีทําให้นักศึกษามักจะขาดความกระตือรือร้น ไม่เตรียมการเรียนล่วงหน้าก่อนเข้าเรียน 

ประกอบกับวิธีการสอนแบบเก่าพบว่า นักศึกษาขาดความสนใจ และการมีส่วนร่วมจึงมีผลให้ผลสัมฤทธิ ทางการเรียน

ของนักศึกษาตํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (มาตรฐานทีพึงพอใจคือ 70% ขึ นไป)  

 2. ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาคทฤษฎี และทักษะการปฏิบัติ วิชา1101 หลักการตลาดระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา หลังการสอนแบบมีส่วนร่วม แตกต่างกัน คือ 

 นักศึกษาทีได้เรียนรู้แบบส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติเอง ตามกิจกรรมเสนอแนะ และเครืองมือของการเรียนแบบ

มีส่วนร่วม ผู ้ วิจัยพบว่า นักศึกษามีความสุข และสนุกสนานกับกิจกรรมทีจัดให้มีขึ น นักศึกษาเรียนรู้ ว่า ภาคทฤษฎี ที

ศึกษามาแล้ว หากมีการนําทักษะภาคปฏิบัติตามกิจกรรมเสนอแนะมาให้ผู ้ เรียนได้แลกเปลียนประสบการณ์ และ

นําเสนอ เป็นสิงทีทําให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นเข้าใจในบทเรียน และสามารถจดจําได้ และสิงทีนักศึกษาปฏิบัติ

อยู่เป็นปกติในชีวิตประจําวันเกียวกับหลักการตลาด จําเป็นต้องมีการศึกษาภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติจนเกิดเป็นทักษะ 

และความชํานาญจะช่วยให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ทําให้ผลการสอบในครั งหลังของนักศึกษาสูงกว่าการ

ทดสอบในครั งแรก นักศึกษามีพัฒนาการ การเรียนรู้ วิชาหลัการตลาดได้ผลสัมฤทธิ ตามหลักสูตรทีกําหนด สามารถ

นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างดียิงขึ น และทีสําคัญอีกประการหนึงทีผู ้ วิจัยพบจากการสอนแบบมีส่วนร่วม   
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(Active Learning) คือ นักศึกษามีความสุข และสนุกไปกับกิจกรรมการจัดแผนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วย  

 

กิตติกรรมประกาศ 

วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั นเรียนฉบับนี สําเร็จได้ด้วยดีเริมจากการทีผู ้ เขียนได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

การพัฒนาทักษะการทําวิจัยในชั นเรียนทําให้ผู ้ เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่า  ความสําคัญ  ของ

กระบวนการทําวิจัยในชั นเรียนมากยิงขึ น  ซึงการอบรมในครั งนั นจัดโดยสํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา  ซึงเป็นหน่วยงานทีได้ให้ทุนสนับสนุนแก่ผู ้ วิจัยการทําวิจัยในครั งนี ด้วย  

 อนึง  ผูวิ้จัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ช่วงโชติ พนัธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา , ผู ้ ช่วยศาสตรจารย์อุบล เลี ยววาริน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา, รองศาตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย 

ผู ้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา, ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ สุวรีย์ ยอดฉิม ซึงเป็นผู ้ ให้การสนับสนุนโครงการอบรมทีดีมี

ประโยชน์แก่คณาจารย์และนักวิจัย และขอกราบขอบพระคุณ ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง, รอง

ศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกัวทุ่ง จากคณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และท้ายสุดคือผู ้ ประสิทธิ

ประสาทความรู้   ความเข้าใจ  คําแนะนํา   ถ่ายทอดประสบการณ์ตลอดจนให้กําลังใจ,แรงบันดาลใจให้แก่ผู ้ วิจัยซึง

เปรียบได้กับครูคนแรกทีสอนผู ้ วิจัยในเรืองการทําวิจัยในชั นเรียนคือท่าน ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  สุนันท์  

ศลโกสุมภ์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  ตลอดจนขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านทั งใน

อดีตและปัจจุบัน  ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ซึงเป็นผู ้บริหารที

ให้การสนับสนุนคณาจารย์และผู ้ วิจัยตลอดมาด้วย ปณิธานในการเชือมันในคุณภาพของคนของท่านทําให้ทุกคนล้วนมี

ความมุ่งมันและกําลังใจตลอดมา  หากแผนการจัดการเรียนรู้ ฉบับนมีีประโยชน์แก่ผูส้นใจ  แต่หากมีข้อผิดพลาด

ประการใด  ผู ้ เขียนขอน้อมรับไว้เพือนําไปแก้ไข  ปรับปรุงให้เหมาะสมและสมบูรณ์ยิงขึ นต่อไป 
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                ภารกิจตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏที ส่งผลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา  
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บทที 1 

บทนํา 
                                                                                                                     

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ในบททัวไปกําหนด  ความมุ่งหมาย และ

หลักการในการจัดการศกึษาไว้ว่า “ ต้องเป็นไปเพือพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ ทั งทาง

ร่างกายและจิตใจ  สต.ิ....ความสุข” จึงถือเป็นพันธะกิจทีสําคัญทีจะต้องจัดระบบการเรียนการสอน ให้

สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และการเรียนการสอนในปัจจุบัน แม้ผู ้สอนจะใช้วิธีการอย่างไรก็

ตาม แต่ท้ายทีสุด มีเป้าหมายเดียวกันคือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ้ การเรียนรู ้ ทีเกิดขึ นน่าจะเกียวข้องกับ

ความทรงจําด้วย เรืองของความทรงจํามีความน่าสนใจตามทีเคยมีนักวิชาการกล่าวไว้ว่า ความจํา 

(Memorizing) คือกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการเรียกข้อมูลออกมาใช้ซึงอาจเกิดจาก

สัญชาตญาณหรือการสังสมประสบการณ์ภายในระบบประสาท ความจํา จึงเป็นหน่วยหนึงของกิจกรรม

ทางสมอง ซึงมีความเกียวเนืองสัมพันธ์กับระบบทางความคิด  หากมีการสอนแบบการเรียนรู ้แบบมีส่วน

ร่วม (Active Learning) ก็อาจจะเป็นวิธีการสอนทีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับในปัจจุบันได้อีกวิธีการ

หนึง และการปฏิรูปการศึกษาไทยนั น สิงหนึงทีจะขาดไม่ได้เลยก็คือ การสอนโดยยึดนักเรียนเป็นสําคัญ 

ซึงการเรียนการสอนนั น ไม่ว่าจะสอนด้วยวิธีใด ผู ้สอนต้องคํานึงถึงให้การเรียนการสอนนั นเป็น Active 

Learning   

กระบวนการเรียนรู ้แบบ Active Learning เป็นนวัตกรรมการศึกษา ทีสถาบันอุดมศึกษาให้

ความสนใจ และให้ความสําคัญ พร้อม ๆ กับนโยบายปฏิรูปการศึกษา ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542   ทีเน้นการจัดการเรียนรู ้ ทียึดผู ้ เรียนเป็นสําคัญ โดยหลักการแล้วทั ง  Active Learning  และ  

Child Center ต่างก็มีพื นฐานมาจากทฤษฎี Constructivism ทีเน้นความสําคัญของการเรียนรู ้ ว่าเกิดขึ น

ภายในตัวผู ้ เรียน โดยการรับรู ้ความรู ้ ใหม่จากแหล่งเรียนรู ้ต่าง ๆ เช่น จากครู เพือนและสิงแวดล้อม โดย

ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู ้นั น ๆ ด้วยตัวผู ้ เรียนเองแล้วผสมผสานกับความรู ้ เดิมทีมีอยู่ เกิด

การสร้างมโนทัศน์ในองค์ความรู ้นั น ๆ ขึ น ผู ้ เรียนได้มีโอกาสนําความรู ้ ไปทดลองใช้   ฝึกทักษะ   แล้ว

นําเสนอต่อกลุ่มเพือยืนยันความรู ้ ทีถูกต้องกิจกรรมเหล่านี จะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมืออาจารย์เกิดความรู ้ความ

เข้าใจ เห็นคณุค่า และนํามาใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนรูใ้นสถานศึกษาด้วยเหตุผลดังกล่าว

สถาบันการศึกษา  จึงควรให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย์จึงได้สนับสนุนให้

เกิดการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ให้กับนักศึกษาของสถาบัน       (เทื อน  ทองแก้ว. 2546 : 

คํานํา) 
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คณะวิทยาการจัดการ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     นอกจากจะมีภารกิจในการ

จัดการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตทีมีคุณภาพแล้ว การบริการวิชาการให้กับสังคมก็เป็นภารกิจที

สําคัญ และเป็นตัวชี วัดในการคุณภาพทางการศึกษา ซึงคณะได้จัดตั งคณะกรรมการโครงการวิจัยและ

บริการวิชาการ ให้ดําเนินการในภารกิจดังกล่าว  โดยทีกลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจเป็นสาขาวิชาหลักของ 

คณะวิทยาการจัดการ และในสาขาวิชานี ได้มีพลวัต และนวัตกรรมของวิชานี ต่าง ๆ กันทีพัฒนาขึ น

ตลอดเวลา ซึงเป็นความจําเป็นของอาจารย์และนักศึกษาทีจะต้องพัฒนาองค์ความรู ้ต่าง ๆ เหล่านั นให้

ทัน ในกระแสโลกปัจจุบัน 

 

ตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีรายวิชาหลักการตลาดก็เป็นวิชาทีศึกษาถึง

ความหมายและความสําคัญของการตลาด ทีมีต่อองค์กรธุรกิจ  สังคม และระบบเศรษฐกิจ รวมไปถึง

หน้าทีทางการตลาดอืนๆ แนวความคิดหลักทางการตลาด วิวัฒนาการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทาง

การตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด การวิจัยตลาด  ปรัชญาทางการตลาด ส่วนประสมทาง

การตลาด การแบ่งส่วนตลาด ตลาดธุรกิจ การกําหนดตลาดเป้าหมายทางการตลาด  การวางตําแหน่ง

ทางการตลาด  แรงจูงใจ พฤติกรรมผู ้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื อของผู ้บริโภคและธุรกิจ  

ความหมายและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ประเภทของผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ตรา

สินค้า บรรจุภัณฑ์ ป้ายฉลากและสัญลักษณ์รหัสแท่ง  วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงสายผลิตภัณฑ์  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  วัตถุประสงค์ในการกําหนดราคา  อุปสงค์และการคาดคะเนต้นทุน การเลือก

วิธีการกําหนดราคา ราคาขั นสุดท้าย และการปรับแต่งราคา  ช่องทางการจัดจําหน่าย ระดับช่องทาง 

การค้าส่ง การค้าปลีก และการกระจายตัวสินค้า กระบวนการติดต่อสือสาร ขั นตอนการส่งเสริม

การตลาด ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์ผลัก กลยุทธ์ดึง  ลักษณะ ประเภทของบริการ กล

ยุทธ์การตลาดธุรกิจบริการ  การให้บริการหลังการขาย  แนวโน้มการตลาดในอนาคต การตลาดระดับ

โลก การตลาดฐานข้อมูล การตลาดบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนจริยธรรมทางการตลาด  หาก

ผู ้สอนนําวิธีการของ Active learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ก็อาจทําให้ความสนใจของ

ผู ้เรียนในบทเรียนมีมากขึ น พัฒนาขึ น ส่งผลให้ผู ้ เรียนมีจิตพิสัยทีดีมากขึ นได้ และนําไปสู่ผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนได้อีกด้วย แต่ด้วยการเปลียนแปลงทีต้องการการยอมรับของผู ้เรียน ต้องเกิดความร่วมมือ

ของผู ้เรียนเป็นพื นฐานทีสําคัญ    ฉะนั นก่อนทีจะทําการศึกษาทดลองเครืองมือหรือวิธีการใดเพือช่วยให้

การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดมีประสิทธิภาพมากขึ นได้นั นต้องมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาใน

ปัจจุบันของชั นเรียนก่อนดังนี 

 

จากการตรวจสอบบทเรียนและการตรวจสอบ  ผลการเรียนรู ้ ทั ง 5 ด้าน ตามมาตรฐานผล

การเรียนรู ้ ตามมาตรฐานแต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับปริญญาตรี ทีกําหนดไว้ในเอกสารข้อมูลของ คณะอนุกรรมการด้าน

มาตรฐานการอุดมศึกษา  ผู ้ วิจัยพบว่า เนื อหาวิชาหลักการตลาดมุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู ้ ตามหลักสูตร

วิชาทีได้กล่าวมาซึงมีการจัดแบ่งเนื อหาออกเป็นแต่ละบทซึงเป็นเรืองทีใกล้เคียงกับสิงทีนักศึกษาได้มี

ประสบการณ์อยู่แล้วในชีวิตประจําวัน อาจทําให้นักศึกษาเห็นว่าเมือเป็นเรืองใกล้ตัว เน้อหาทีเป็น

แนวคิด, ทฤษฎีนักศึกษาก็จะใช้วิธีการเรียนแบบท่องจําเป็นส่วนใหญ่ ซึงปัญหาจะอยู่ทีนักศึกษาขาด

ทักษะในการคิดวิเคราะห์, การสืบหาข้อเท็จจริง, การสืบหาข้อค้นพบใหม,่การวิเคราะห์ปัญหาทีซับซ้อน,

ขาดประสิทธิภาพในการสรุปประเด็นและการสือสาร ทั งการพูด การเขียนและการเลือกใช้รูปแบบการ

นําเสนอ อาทิ การสร้างผังนโนทัศน์เพือช่วยในเรืองความคิดรวบยอดได้ อีกทั งเรืองของทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในงานทีได้รับมอบหมายทั งรายบุคคลและงานกลุ่ม, 

การวางตนและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท, ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นของผู ้ อืน, 

เคารพสิทธิ, มีวินัย, ซือสัตย์, รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นต้น  หากผู ้สอนนําวิธีการสอนทีใช้ 

Active learning มาใช้ในห้องเรียนก็อาจทําให้ห้องเรียนแบบเดิมทีมีวิธีการสอนแบบเดิมๆสามารถสร้าง

วิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ขึ นมาให้น่าเรียน มีชีวิตชีวาได้ กระตุ ้นนักศึกษาเกิดกระบวนการตามผล

การเรียนรู ้ตามทีกล่าวมาได้ โดยนํา Active learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน อีกทั งยังอาจทํา

ให้ความสนใจของผู ้ เรียนในบทเรียนมีมากขึ น พัฒนาขึ น ส่งผลให้ผู ้ เรียนมีจิตพิสัยทีดีมากขึ นได้ และ

นําไปสู่ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนได้อีกด้วย 

 

 อนึง จาการทีผู ้ สอนได้วิเคราะห์สภาพการเรียนการสอนแล้ว พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่   

ไม่ให้ความสําคัญ กบัการมีพฤติกรรมการเรียนทีดี  นักศึกษาขาดความกระตือรือร้นไม่เตรียมการเรียน

ล่วงหน้ามาก่อน นักศึกษาขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์, การสืบหาข้อเท็จจริง, การสืบหาข้อค้นพบใหม่,

การวิเคราะห์ปัญหาทีซับซ้อน,ขาดประสิทธิภาพในการสรุปประเด็นและการสือสาร  นักศึกษาขาดทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในงานทีได้รับมอบหมาย   ขาดความมีนํ าใจ  ขาดความ

มีวินัย  ขาดความเป็นไทยขาด      การบริโภคด้วยปัญญาในสังคมไทย     ขาดทักษะการทํางานร่วมกัน

เป็นทีม  และส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ ทางการศึกษาตํา   อีกทั งนักศึกษาไม่คุ ้นเคยกับการเรียนการสอนแบบ

มีส่วนร่วม (Active Learning)   และ Co-operative Learning ทีต้องการให้ผู ้ เรียนเป็นผู ้ลงมือกระทําด้วย

ตนเองเพือให้เกิดองค์ความรู ้ ทั งนี  อาจมีสาเหตุทีเกิดจากกระบวนการสร้างแรงจูงใจของนักศึกษาตํา ทํา

ให้นักศึกษาขาดความอดทน และขาดความกระตือรือร้นไมเ่ตรียมการเรียนล่วงหน้ามาก่อน  นักศึกษา

ขาดความมุ่งมัน ใฝ่รู ้  ใฝ่เรียน 

 

นักศึกษาไม่ให้ความสําคัญกับการมีพฤติกรรมการเรียนและจิตพิสัยเชิงบวกเท่าทีควร  อีก

ทั งยังขาดความกระตือรือร้น, ไม่เตรียมการกับบทเรียนล่วงหน้ามาก่อนประกอบกับการมีผลสัมฤทธิ ทาง
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การศึกษาค่อนข้างตําเป็นส่วนมาก, ขาดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ และความมุ่งมัน  หากผู ้สอนนําวิธีการสอนที

ใช้ Active learning มาใช้ในห้องเรียน สร้างวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ขึ นมาให้น่าเรียน มีชีวิตชีวาได้ 

กระตุ ้นนักศึกษาเกิดกระบวนการตามผลการเรียนรู ้ ตามทีกล่าวมาได้ โดยนํา Active learning มาใช้ใน

การจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาให้ความสนใจของผู ้เรียนในบทเรียนมีมากขึ น พัฒนาขึ น ส่งผล

ให้ผู ้ เรียนมีจิตพิสัยทีดีมากขึ นได้ และนําไปสู่ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสูงขึ นได้ดีกว่าเดิม ก็จะเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาการเรียนการสอนในเรืองอืนๆหรือวิชาอืนตอ่ไป 

  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพือศึกษาผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาคทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ  รายวิชา 1101 

หลักการตลาดของนักศึกษารายวิชา 1101 หลักการตลาดระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวน

สุนันทา จากการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning)  

 2. เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ของนักศึกษารายวิชา 1101 หลักการตลาดระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ก่อนและหลังการทดลองใช้การสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning)  

 3.เพือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษารายวิชา 1101 หลักการตลาดระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก่อนและหลังการทดลองใช้การสอน แบบมีส่วนร่วม 

(Active Learning) 

 4. เพือพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษารายวิชา 1101 หลักการตลาดระดับปริญญา

ตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. นักศึกษาทีได้รับการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ในการเรียนวิชา MKT1101 

หลักการตลาด จะมีพฤติกรรมการเรียนสูงขึ น 

2. นักศึกษาทีได้รับการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning)  ในการเรียนวิชา 

MKT1101 หลักการตลาด จะมีผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสูงขึ น  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1.ขอบเขตของตัวแปรต้นได้แก่แผนการสอนและเทคนิดการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active 

Learning)  

 2. ขอบเขตของตัวแปรตามได้แกพ่ฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของ

นักศึกษาประกอบด้วยคะแนนสอบวัดความรู ้และแบบสังเกตุพฤติกรรม, ระเบียนพฤติการณ์  
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 ( Anecdotal ), แผนภูมิการมีส่วนร่วม (Participation Chart) 

   3.ขอบเขตของประชากรทีวิจัยคือนักศึกษาภาคปกติทีลงทะเบียนเรียนวิชา MKT 1101 

หลักการตลาดในภาคเรียนที  1/2553  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 4.สถานทีทีทําการวิจัย คือ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 5. ระยะเวลาทีวิจัย ภาคเรียนที 1/2553  (ระหว่างเดือนมิ.ย.  ถึง เดือน ก.ย. 2553) 

 

นิยามศัพท์ 

 1.ผลสัมฤทธิ ทางการเรียน หมายถึง คะแนนทีวัดได้จากแบบทดสอบทีผู ้ วิจัยสร้างขึ น 

 2.แผนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) หมายถึง แนวการจัดการเรียนรู ้ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ทีต้องการให้ผูส้อนจัดการเรียนรู ้ ทีเน้นผู ้ เรียนเป็นสําคัญ เพือสร้าง

ศักยภาพสูงสุดแก่ผู ้ เรียน ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาความเชือมันในตนเอง 

 3.พฤติกรรมการเรียน หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู ้ เรียนทีพึงประสงค์ให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์การเรียนรูที้มุ่งพัฒนาพฤติกรรมด้านจิตพิสัย (Affective Domain) เกียวกับ การให้

ความร่วมมือ ความตั งใจ ความรับผิดชอบ การวางตน ความรู ้ สึก อารมณ์ และเจตคติ  ระดับน้อย

ทีสุด  คือ  ใส่ใจบทเรียนหรือแนวคิดต่าง ๆ  ระดับมากทีสุด   คือ  ยึดมันในความคิดหรือค่านิยมและ

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

1. ได้พฤติกรรมการเรียนคุณลักษณะทางจิตพิสัยเชิงบวกและคุณธรรมของนักศึกษาทีพึง

ประสงค์ 

2. ได้เพิมผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาคทฤษฎีและทักษะของนักศึกษาสูงขึ น ได้ตามเกณฑ์

ของหลักสูตร   

3. ได้เพิมผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาคทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติดีขึ นสูงกว่าก่อนเรียน 

4. นักศึกษามี IQ ,EQ, MQ, AQ, SQ, TQ และ HQ 

5. นักศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง และมีพฤติกรรมการเรียนเชิงบวกเป็นพื นฐาน และ

เป็นมิติสําคัญในการพัฒนาตน 

6. ได้แนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของนักศึกษาในการเรียนวิชา 

MKT1101 หลักการตลาด โดยการสอน แบบมีส่วนร่วม (Active Learning)  

7. ได้แนวทางการประยุกต์พัฒนาการสอน แบบมีส่วนร่วม (Active Learning)ในรายวิชา

อืนต่อไป   
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บทที 2 

 ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที เกียวข้อง 
 

ตอนที 1 ทฤษฎีและแนวคิดเกียวกับการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active learning) 

  

 การสอนแบบเดิม ๆ นั น มักจะใช้วิธีเก่าในการสอน โดยการถ่ายทอดความรู ้  ให้กับ

ผู ้ เรียน ซึง  ไพบูลย์  เปานิล กล่าวว่าการสอนแบบบรรยายทีเรียกว่าเล็กเชอร์ (Lecture) จะดีขึ นหาก

อาจารย์มีเอกสารคําสอน (Sheet) แจกให้ และจะประทับใจทีสุดหากอาจารย์มีเรืองตลกหรือ เกล็ดขํา

ขัน มาเล่าให้ฟัง จะทําให้ได้หัวเราะสนุกสนานประทับใจไปนานแล้วจะจดจําภาพเหล่านั นมาเป็น

ต้นแบบการสอน จนกลายเป็นระบบการสอนทีเรียกว่า “Walk and talk and Chalk” เป็นกระบวนการ

เรียนการสอนทียึดตัวครู เป็นศูนย์กลาง และเป็นวิธีการเรียนรู ้แบบ Passive Learning คือ ผู ้ เรียนเป็น

ฝ่ายรับรู ้ บ้างไม่รู ้ บ้าง ครูมีหน้าทีบอก (กรอก) ความรู ้อย่างเดียว   (ไพบูลย์  เปานิล. 2546: 43-44) 

นอกจากนี ผู ้สอนจะต้องปรับปรุงเปลียนแปลงกระบวนการและวิธีสอน ตลอดจนจัดทําแผนการสอน

ต้องสนใจในยุทธศาสตร์เรียนรู ้ ใหม่ ๆ เพราะเป้าหมายการเรียนรู ้  คือ การสร้างปัญญาการเรียนรู ้จาก

การคิดพิจารณาและลงมือปฏิบัติ เพิมปรับให้เข้ากับบริบทของสังคมใหม่ได้ เพือกําจัดข้อบกพร่องที

เป็นจุดอ่อนของการสอนแบบเดิม ๆ ดังต่อไปนี  ให้หมดสิ นไป ซึงการสอนแบบเดิมยังมีจุดอ่อนอีก

หลายด้าน ดังที  ไพบูลย์  เปานิล. (2546 : 45) ได้สรุปจุดอ่อนของการสอนแบบเดิมไว้ดังนี 

1. ครูเป็นแหล่งความรู ้ ทีล้าหลังหากไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนือง 

2. ผู ้เรียนขาดความสนใจ เพราะทําหน้าทีฟังอย่างเดียว 

3. ผู ้เรียนขาดความคิดริเริมสร้างสรรค์ 

4. ผู ้เรียนไม่กล้าคิด ไม่กล้าแสดงออก ขาดความเชือมันตนเอง 

5. ผู ้เรียนไม่เกิดความรู ้ ทีแท้จริง ไม่สามารถนําไปประยุกต์ – ปฏิบัติได้เพราะเน้นความจํา

อย่างเดียว 

6. ผู ้เรียนไม่รู ้ จักการทํางานร่วมกันเป็นทีม 

7. ครูให้ความสําคัญกับคะแนนสอบมากกว่าผลงานการประดิษฐ์คิดค้น 

8. ผู ้เรียนไม่รู ้ จักวิธีการแสวงหาความรู ้ 

จะเห็นได้ว่า พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 ได้เน้นและให้

ความสําคัญกับกระบวนการเรียนรู ้  โดยยึดผู ้ เรียนเป็นสําคัญ ซึงหมายถึง การจัดกระบวนการเรียนรู ้  

และกิจกรรมการเรียนรู ้ ทีสอดคล้องกับการนําไปใช้ในชีวิตจริง สามารถนําไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้  

“เป็นกระบวนการเรียนรู ้ ทีผู ้ เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริงได้พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ศึกษา

ค้นคว้า ทดลองและแสวงหาความรู ้ ด้วยตนเองตามความถนัด ความสนใจ ด้วยกระบวนการและ
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แหล่งเรียนรู ้ ทีหลากหลาย ทั งในและนอกห้องเรียน สามารถนําความรู ้และประสบการณ์ไปพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตน สังคม และส่วนรวม” กระบวนการการเรียนรู ้ ทีคล้ายคลึงกับ Active Learning 

แตกต่างกันทีกลุ่มผู ้เรียนในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ซึงยังเป็นเยาวชนอยู่ จึงเรียกว่า Child Center  

ส่วนกระบวนการเรียนรู ้แบบ Active Learning ทีมุ่งเน้นการเรียนรู ้ ทีมีขั นตอนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ้ดังนี 

 1. กําหนดผลการเรียนรู ้  (Learning Outcome) ให้ครอบคลุมองค์ความรู ้ ทีต้องการให้

เกิดความรู ้  ความเข้าใจ ทักษะเจตคติกระบวนการ คุณธรรม และจริยธรรม 

 2. กําหนดสาระการเรียนรู ้  ให้ครอบคลุมเนื อหาและสอดคล้องกับผลการเรียนรู ้ ที

ต้องการให้เกิดขึ นกับผู ้เรียน 

       3. ออกแบบหรือทําแผนกิจกรรมการเรียนรู ้  ซึงเน้นกิจกรรม 4 องค์ประกอบดังนี 

       3.1 การแลกเปลียนประสบการณ์เรียนรู ้  หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ที

กระตุ ้นให้ผู ้เรียนดึงประสบการณ์เดิมของตนเอง ออกมาเชือมโยงหรืออธิบายปัญหาใหม่ทีพบเพือ

นําไปสู่การสร้างองค์ความรู ้  หรือข้อสรุปการกระตุ ้นให้เกิดกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู ้ประสบการณ์นี   

ครูอาจใช้สือแผ่นใส วีดีทัศน์ สถานการณ์จําลอง ตั งคําถาม หรือ สือกิจกรรมอืน ๆ ก็ได้ 

        3.2 การสร้างองค์ความรู ้ ร่วมกัน โดยการตั งประเด็นปัญหาหรือคําถามให้ผู ้เรียนได้

คิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์มวลประสบการณ์ร่วมกัน อาจใช้คําถามหรือสถานการณ์จําลองทีท้า

ทายอารมณ์ ความรู ้สึกของผู ้เรียน เช่น ความรักอมตะ มีจริง หรือ รักและเมตตาต่างกันอย่างไร? เป็น

ต้น 

        3.3 การนําเสนอความรู ้  หมายถึง การหลอมรวมแนวคิดทีได้จากการอภิปรายกลุ่ม

เข้ากับหลักการทฤษฎีทีครูจัดเตรียมให้ หรือค้นคว้ามาจากแหล่งเรียนรู ้  มาสังเคราะห์ภายในกลุ่ม

ผู ้ เรียน จนเกิดความเชือมัน ยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง เช่น การนําปัญหา โทษภัยจากการสูบบุหรีหรือ

สิงเสพติดทุกชนิด ล้วนเกิดโทษภัยต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ โดยรวมจนผู ้เรียนยอมรับ 

        3.4 การประยุกต์ใช้ นําเสนอ หรือลงมือปฏิบัติ หมายถึง การนําเสนอความรู ้นั นต่อ

กลุ่มในห้องเรียน การนําเสนอต่อสาธารณะในลักษณะ ป้ายนิเทศ ป้ายโฆษณา หรือการเผยแพร่ทาง

สือมวลชน และหากผู ้เรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ เช่น การลด และเลิกการสูบบุหรีสิงเสพติด 

เพราะตระหนักและเชือในสิงทีพบ ถือว่าเป็นผลการเรียนรู ้ ทีมีคุณค่าสูงสุด (ไพบูลย์  เปานิล. 2546: 

51-57) 

 

             ผู ้ วิจัยในฐานะอาจารย์ผู ้สอนวิชาหลักการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา มีความเห็นว่า การจัดการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) เป็นสิงทีสําคัญ

ยิงและมีประโยชน์ต่อนักศึกษามาก นักศึกษาจึงควรได้รับการเรียนรู ้แบบใหม่นี  ผู ้ วิจัยจึงได้
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ทําการศึกษาวิจัย เพือจะได้ศึกษาถึงความแตกต่างของผลสัมฤทธิ ทางการศึกษาของนักศึกษา

หลังจากใช้นวัตกรรมในการศึกษาทดลอง เพือศึกษาผลสัมฤทธิ ทางการศึกษาและพัฒนาการ

จัดรูปแบบการสอนต่อไป 

 

Active learning เป็นแนวการจัดการเรียนรู ้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ ที

ต้องการให้ผู ้สอนจัดการเรียนรู ้ ทีเน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญ เพือสร้างศักยภาพสูงสุดแก่ผู ้เรียน ให้เกิด

ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาความเชือมันในตนเอง ให้การจัดการเรียนรู ้ มีความหมาย ผู ้ เรียนเป็น

ฝ่ายลงมือกระทําอยู่กับเนื อหาทีจะก่อให้เกิดการรู ้ โดยการพูดคุย การเขียน การอ่าน การสะท้อน หรือ

การตั งคําถาม หรือ การเรียนการสอนทีมีความเคลือนไหว ใช้ได้ทั งกลุ่มเล็ก และห้องเรียนใหญ่  ๆ

ผู ้ เรียนอาจทํางานคนเดียวหรือทําเป็นกลุ่มก็ได้ และอาจใช้ในเวลา 2-3 นาที หรือดําเนินการสอน

ตลอดทั งหลักสูตรก็ได้ ซึงจะตรงกันข้ามกับการเรียนแบบ Standard ทีผู ้สอนเป็นฝ่าย active ผู ้ เรียน 

passive หรือถ้าเปรียบเทียบอีกอย่างคือ การเรียนการสอนแบบดั งเดิม เป็นแบบเหยือก ผู ้สอนต้องริน

นํ าใส่เหยือก แต่ Active learning ผู ้สอนต้องเปิดโอกาสให้ผู ้ เรียนเป็นฝ่ายสร้างเนื อหาใหม่ ผู ้สอนคอย

นําทางเพือช่วยให้ผูเรียนเข้าใจและใช้ข้อมูลข่าวสารนั นให้เป็นประโยชน์ กล่าวคือ ช่วยจุดตะเกียงการ

เรียนรู ้ของผู ้เรียน จึงจะทําให้ผู ้ เรียนและการเรียนรู ้ของผู ้เรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมย์

คือต้องเป็นศูนย์กลางของ Active learning  ซึงช่วยให้ผู ้ เรียนเข้าใจได้ดีขึ น และสามารถเก็บกักข้อมูล

ข่าวสารไว้ในความทรงจําได้นานขึ น นอกจากนี ยังมีประสิทธิภาพในการพัฒนากระบวนรับรู ้ ในลําดับ

ทีสูงขึ น เช่น การแก้ปัญหา และการคิดวิเคราะห์ ผู ้เรียนทีเรียนรู ้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบ

ความสําเร็จจากการเรียนการสอนแบบนี มักจะพอใจและมีผลสะท้อนเชิงบวกมายังผู ้สอนมากขึ น แต่

ในบางครั งผู ้สอนทีใช้ Active learning ก็ต้องเกิดปัญหากับนักศึกษาทีไม่สนใจ เวลาทีมีน้อย และการ

จัดการห้องเรียนให้เหมาะสม  ทําให้วิธีการสอนแบบใช้ Active learning จึงไม่ได้หมายความว่า 

ผู ้สอนต้องเลิกบรรยายแต่วิธีการสอนแบบ Active learning ใช้กิจกรรมได้หลายรูปแบบเช่น group 

discussions, problem solving, case studies, role plays, journal writing, and structured 

learning groups ซึงขึ นอยู่กับความเหมาะสมของการจัดบรรยากาศและสิงแวดล้อมทางการเรียน

การสอนด้วยโดยสถานศึกษาและผู ้สอนมีกระบวนการจัดการศึกษาดังต่อไปนี   

                1.จัดเนื อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู ้ ทีหลากหลายให้สอดคล้องกับความสนใจ ความ

ถนัดและศักยภาพของผู ้เรียนโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  

                2.จัดการเรียนรู ้ โดยเน้นการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเรียนรู ้ตาม

สถานการณ์ต่าง  ๆ และการประยุกต์ความรู ้มาใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจําวัน  

                 3.จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติทีเน้นให้

ผู ้ เรียนคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็นและมีนิสัยรักการอ่าน เกิดการใฝ่รู ้อย่างต่อเนืองตลอดชีวิต  
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                 4.จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ทีผสมผสานระหว่างสาระการเรียนรู ้ ด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

ทั งสาระทีเป็นท้องถิน ระดับชาติและความเป็นสากล เน้นการปลูกฝังขัดเกลาและหล่อหลอมให้ผู ้เรียน

มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีดีงาม รวมถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแต่ละช่วงชั น  

                    5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาและครูผู ้สอนจัดบรรยากาศการเรียนรู ้

สภาพแวดล้อม สือการเรียน และอํานวยความสะกวดเพือให้ผู ้ เรียนเกิดการเรียนรู ้และมีความรอบรู ้

จากสือการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ  

                   6.ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู ้ ในทุกสถานที ทุกเวลาและทุกโอกาส มีการประสานความ

ร่วมมือกับบิดามารดา ผู ้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพือร่วมกันพัฒนาผู ้เรียนให้มีศักยภาพ 

สูงสุด  

                 7. สถานศึกษาและผู ้สอนต้องจัดระบบและรูปแบบการประเมินผู ้เรียน โดยพิจารณาจาก

พัฒนาการ ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆ ควบคู่กับ

การทดสอบในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับชั นและตามรูปแบบของ

การจัดการศึกษา 

 องค์ประกอบพื นฐานของ Active learning มี 4 เรือง ซึงผู ้สอนอาจใช้ 2-3 เรืองร่วมกันก็

ได้เพือให้การเรียนการสอนนั นมีประสิทธิภาพมากขึ นเช่น  

                   1. การคุยและฟัง เมือผู ้ เรียนพูดถึงเรืองหนึง ไม่ว่าจะเพือตอบคําถามของผู ้สอน หรือ

อธิบายประเด็นบางอย่างให้เพือนฟัง เขาก็ต้องจัดแจงและเสริมแรงสิงทีเขาได้เรียนรู ้  เมือเขาฟัง เรา

ต้องการให้แน่ใจว่ามันเป็นการฟังทีมีความหมาย เรืองทีเขาฟังเกียวข้องกับเรืองทีเขารู ้  ในห้องเรียน 

ผู ้ เรียนจําเป็นต้องมีเวลาเป็นช่วง ๆ ทีจะพ้นจากการนังฟังผู ้สอนบรรยาย เพือดูดซับสิงทีได้ยินและหา

ความหมายของการฟัง ผู ้สอนได้ตั งคําถามก่อนบรรยายทีกระตุ ้นความคิดของผู ้เรียนเพียงพอทีจะทํา

ให้ผู ้ เรียนอยากจะค้นหาเพือตอบคําถามนั น  

                 2. การเขียน การเขียนทําให้ผู ้ เรียนได้ประมวลข่าวสารใหม่ ๆ ในภาษาของเขาเอง วิธีนี

เหมาะสําหรับห้องเรียนใหญ่ ๆ และกับบุคคลทีต้องการความเป็นอิสระในการเรียนรู ้ 

                  3. การอ่าน ผู ้ เรียนเกียวข้องกับการอ่านมาก แต่ไม่ค่อยได้รับการแนะนําให้อ่านอย่างมี

ประสิทธิภาพ แบบฝึกหัดแบบ Active learning  เช่นการตรวจเอกสารรายงานสรุปการบันทึกย่อ

สามารถช่วยให้ผู ้ เรียนประมวลสิงทีอ่านและช่วยให้เขาพัฒนาความสามารถในการเน้นสาระทีสําคัญ

ได้  

                  4. การสะท้อนความคิด โดยทัวไป เมือจบการเรียนในแต่ละวิชา ผู ้ เรียนก็จะปิดหนังสือ

ออกจากห้องเรียนไป ความรู ้จางหายไปจากสมองภายในเวลาไม่นาน เขาไม่มีเวลาสะท้อน ไม่มีเวลา

เชือมโยงสิงทีเพิงเรียนกับสิงทีรู ้ แล้ว หรือใช้ความรู ้ ทีได้รับไปทําอะไรได้บ้าง การให้ผู ้เรียนหยุดคิดและ
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บอกให้ผู ้ อืนรู ้ ว่าเรียนแล้วได้อะไรบ้าง ก็จะเป็นความรู ้ สําหรับคนอืนด้วย หรือแม้แต่การการตอบ

คําถามประจําวันก็เป็นวิธีทีง่ายทีสุดเพือจะเพิมความสามารถในการเก็บกักความรู ้ 

                    จากรูปแบบการเรียนการสอนทีต้องการเน้นจิตพิสัยตามแนวคิดการพัฒนาจิตพิสัย 

ของบลูมเพือพัฒนาพฤติกรรมด้านจิตพิสัย (Affective Domain) จะหมายถึง การเรียนรู ้ ทางด้าน

จิตใจทีแสดงออกมาในรูปของ ค่านิยม เจตคติ ความสนใจ ความซาบซึ ง พฤติกรรมด้านนี เริมจากการ

รับรู ้ สิงแวดล้อม และหลังจากนั น บุคคลจะมีปฏิกริยาโต้ตอบกับสิงแวดล้อม เมือมีผลปรากฏออกมา

จะนําไปสู่การสร้างความรู ้ สึกทีดีต่อสิงนั น ในทีสุดจะกลายเป็น ความคิด อุดมคติ ซึงจะทําหน้าที

ควบคุมพฤติกรรม บลูมได้เสนอแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนไว้ 5 ขั นตอน คือ 

1.ขั นการรับรู ้  (Receiving or attending) หมายถึง การทีผู ้ เรียนได้รับรู ้ค่านิยมทีต้องการ

จะปลูกฝังในตัวผู ้เรียน       

2.ขั นการตอบสนอง (Responding) หมายถึง การทีผู ้ เรียนได้รับรู ้และเกิดความสนใจใน

ค่านิยมนั น แล้วมีโอกาสได้ตอบสนองในลักษณะใดลักษณะหนึง 

  3.ขั นการเห็นคุณค่า (Valuing) เป็นขั นทีผู ้ เรียนได้รับประสบการณ์เกียวกับค่านิยมนั น 

และเห็นคุณค่าจนทําให้ผู ้เรียนมีเจตคติทีดีต่อค่านิยมนั น 

4.ขั นการจัดระบบ (Organization) เป็นขั นทีผู ้ เรียนรับค่านิยมทีตนเห็นคุณค่านั นเข้ามา

อยู่ในระบบค่านิยมของตน 

  5.ขั นการสร้างลักษณะนิสัย (Characterization) เป็นขั นทีผู ้ เรียนปฏิบัติตามค่านิยมที

ตนรับมาอย่างสมําเสมอและทําจนเป็นนิสัย  

ซึงทั ง 5 ขั นตอนนี สามารถนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพือปลูกฝังค่านิยมทีพึง

ประสงค์หรือจิตพิสัยทีต้องการได้ 5 ขั น ดังนี   

ขั นที 1 การรับรู ้ค่านิยม (Receiving / attending) ผู ้สอนจัดประสบการณ์หรือ

สถานการณ์ทีช่วยให้ผู ้เรียนได้รับรู ้ค่านิยมนั นอย่างใส่ใจ ให้นักศึกษามีพัฒนาการในการยอมรับ 

(อย่างใจกว้าง) ถึงความแตกต่างกันของสิงต่าง ๆ ทีผ่านเข้ามา เช่น คน สิงของ ผลงาน ปรากฏการณ์ 

พฤติกรรมทีต้องการให้เกิดคือ 1. การรูต้ัว (Awareness) เป็นความรู ้สึกต่อสิงหนึงสิงใด เพือรับทราบ

สิงนั น ๆ 2. ความเต็มใจรับรู ้(Willingness) เป็นความพอใจทีจะรับรู ้  แต่ไม่มีการตัดสินใจใดๆ 3. การ

ควบคุมการรับรู ้  (Control) เป็นการเลือกหรือบังคับตนเอง เพือเอาใจใส่ต่อสิงหนึงสิงใด ไม่ว่าจะเป็น

สิงเร้าอย่างใด  

ขั นที 2 การตอบสนองต่อค่านิยม(Responding) ผู ้สอนจัดสถานการณ์ให้ผู ้เรียนมี

โอกาสตอบสนองค่านิยมนั นในลักษณะใดลักษณะหนึง เช่นให้พูดแสดงความคิดเห็นต่อค่านิยมนั น 

ลองทําตามค่านิยม พฤติกรรมทีต้องการให้เกิด คือ 1. การยินยอมตอบสนอง (Acquirescenes in 
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Responding) 2. ความเต็มใจทีจะโต้ตอบ (Willingness to Response) 3. ความพึงพอใจในการ

ตอบสนอง (Satisfaction in Response)  

ขั นที 3 การเห็นคุณค่าของค่านิยม (Valuing) ผู ้สอนจัดประสบการณ์หรือสถานการณ์ที

ช่วยให้ผู ้ เรียนได้เห็นคุณค่าของค่านิยมนั น เช่นให้ลองปฏิบัติตามค่านิยมแล้วได้รับการสนองตอบ

ในทางทีดีเห็นประโยชน์หรือโทษทีเกิดขึ นจากการปฏิบัติและไม่ปฏิบัติตามค่านิยมนั น พฤติกรรมที

ต้องการให้เกิด คือ  

1. การยอมรับในคุณค่านั น (Acceptance of a Value)  

2. การชืนชอบในคุณค่านั น (Preference for a Value)  

3. ความผูกพันในคุณค่านั น (Commitment)  

ขั นที 4 การจัดระบบค่านิยม (Organization) เมือผู ้ เรียนเห็นคุณค่าของค่านิยมและเกิด

เจตคติทีดีต่อค่านิยมนั นจะเกิดความโน้มเอียงทีจะรับค่านิยมนั นมาใช้ในชีวิตของตนผู ้สอนควร

กระตุ ้น ให้ผู ้เรียนพิจารณาค่านิยมนั นกับค่านิยมอืน ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมต่าง ๆ 

ของตน พฤติกรรมทีผู ้สอนควรกระตุ ้นผู ้เรียนเพือให้เกิดพฤติกรรมคือ 1. การสร้างมโนทัศน์ในคุณค่า

นั น (Conceptualization of a Value) 2. การจัดระบบคุณค่านั น (Organization of a Value System)  

ขั นที 5 การสร้างลักษณะนิสัย (Characterization by a Value ) ผู ้สอนส่งเสริมให้ผู ้เรียน

ปฏิบัติตนตามค่านิยมนั นอย่างสมําเสมอ โดยติดตามผลการปฏิบัติและให้ข้อมูลป้อนกลับ และ

เสริมแรงเป็นระยะ จนกระทังผู ้ เรียนปฏิบัติเป็นนิสัย พฤติกรรมทีต้องการให้เกิดในขั นนี  คือ  

 1. การมีหลักยึดในการตัดสินใจ (Generalized Set) 

 2. การปฏิบัติตามหลักยึดนั นจนเป็นนิสัย (Characterization)  

วัตถุประสงค์ของจัดการเรียนการสอนเพือพัฒนาด้านจิตพิสัย ของบลูม เพือให้ผู ้เรียนเกิดการ

พัฒนาความรู ้สึก เจตคติ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ทีพึงประสงค์ อันจะนําไปสู่การเปลียนแปลง

พฤติกรรมให้เป็นไปตามความต้องการ ผลทีผู ้ เรียนจะได้รับจากการจัดการเรียนการสอนทีเน้นจิตพิสัย

ผู ้ เรียนจะได้รับการปลูกฝังค่านิยมทีพึงประสงค์จนถึงระดับทีสามารถปฏิบัติได้จนเป็นนิสัย และได้

กระบวนการในการปลูกฝังค่านิยมให้เกิดขึ นจนสามารถนําไปใช้ในการปลูกฝังค่านิยมอืน ๆ ให้แก่

ตนเองหรือผู ้ อืนต่อไป 

                   จึงสรุปได้ว่าจิตพิสัย   หมายถึง  วัตถุประสงค์การเรียนรู ้ เกียวกับ ความรู ้สึก อารมณ์ และ

เจตคติ  ระดับน้อยทีสุด  คือ  ใส่ใจบทเรียนหรือแนวคิดต่าง  ๆ ระดับมากทีสุด   คือ  ยึดมันใน

ความคิดหรือค่านิยมและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด   วัตถุประสงค์การเรียนรู ้ ด้านจิตพิสัยนี แบ่ง

ออกเป็น  5  วัตถุประสงค ์  ได้แก ่

             1.  การรับ   คือการใส่ใจสิงแวดล้อมสิงใดสิงหนึง  พร้อมทีจะตอบสนองต่อสิงเร้านั น 

             2.  การตอบสนอง  คือการตอบสนองต่อสิงเร้าทีใส่ใจด้วยความเต็มใจ 
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             3.  การเห็นคุณค่า   คือการตอบสนองต่อสิงเร้าเนืองจากเห็นคุณค่าและตอบสนองเช่นนั น

อย่างสมําเสมอ 

              4.  การรวบรวมค่านิยม    คือการบูรณาการคุณค่าทีเรียนรู ้ ใหม่เข้ากับคุณค่าเดิมทียึดถือ 

              5.  การยอมรับค่านิยม   คือการปฏิบัติตามคุณค่าใหม่อย่างเคร่งครัด 

               ดังนั นเมือจิตพิสัยเป็นมิติทางด้านทัศนคติและอารมณ์  ซึงแต่เดิมบัญญัติให้ใช้หมายถึงมิติ

หนึงของวัตถุประสงค์ทางการศึกษา   และต้องเน้นการจัดการเรียนการสอนให้เป็นกระบวนการทีเน้น

ทักษะชีวิต พร้อมทั งเสริมแรงจูงใจทีจะมุ่งให้นักศึกษาทําตนให้เหมาะสมกับความคาดหวังของสังคม 

โดยการพัฒนา จิตพิสัย เริมต้นทีผู ้สอนก่อน เพือแลกเปลียนความคิดเห็นและช่วยกันแก้ปัญหา

ร่วมกัน  จึงจะทําให้การดําเนินชีวิตในครอบครัว ในสังคม  ในหน่วยงาน มีความราบรืน    และมี

ความสุข   นักศึกษาควรเรียนรู ้และทําความเข้าใจและได้มีการปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  จิตพิสัยยังมี

ความหมายครอบคลุมไปถึง ความสนใจ การเอาใจใส่ ความตั งใจเรียนของนักศึกษา ซึงเป็น

พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาด้วย  

 

ตอนที 2 งานวิจัยทีเกียวข้องกับการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active learning) 

 

 1.  งานวิจัยในประเทศ 

 อุไร  มะวิญธร  (2542  :  บทคัดย่อ)  ได้ทําการวิจัยเกียวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ 

ทางการเรียน  การคิดวิเคราะห์เชิงวิจารณญาณ  และพฤติกรรม  การทํางานกลุ่มของนักเรียนชั นมัธยม 

ศึกษาปีที  4  ทีได้รับการสอนด้วยการให้ประสบการณ์กับคู่มือครู  มีจุดมุ่งหมายเพือเปรียบเทียบ 

ผลสัมฤทธิ ทางการเรียน  การคิดวิเคราะห์เชิงวิจารณญาณ  และพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของ 

นักเรียนทีเรียนวิชาสังคมศึกษา  โดยการสอนด้วยการให้ประสบการณ์กับการสอนตามคู่มือครู 

ของกรมวิชาการ  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏวา่  ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของ 

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ  .01  และพฤติกรรมการ

ทํางานกลุ่มของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ  .01  

 รัตน์  ยืนนาน  (2542  :  81- 86)  ได้ศึกษาองค์ประกอบสําคัญของการจัดการศึกษาและ

ปฏิบัติภารกิจตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  ทีส่งผลต่อการประกันคุณภาพของสถาบันราชภัฎ 

นครปฐม  พบว่า ปัจจัยทีมีผลต่อคุณภาพการศึกษาในระดับมาก  ได้แก่  1)  การวิจัย  2)  นักศึกษา 

และบัณฑิต  3)  ผู ้บริหารสถาบัน  4)  บุคลากรสถาบัน  5)  การวัดผลการศึกษา  และสัมฤทธิ ผล 

การเรียนการสอนของนักศึกษา  6)  ระบบกลไกการประกันคุณภาพ  7)  ห้องสมุดและบริการ

สารสนเทศ  8)  การเรียนการสอน  9)  อาจารย์สถาบัน  10)  ภารกิจของสถาบัน  11)  หลักสูตร 

การศึกษา  12)  สภาพแวดล้อมการเรียนรู ้   13)  สือการสอนและอุปกรณ์การศึกษาและวิจัย 
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14)  งานพัฒนาการศึกษา  ส่วนงบประมาณนั น  ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาระดับปานกลาง 

 ประภาวัลย์  แพร่วานิชย์  (2543  :  บทคัดย่อ)  ได้ทําการวิจัยเกียวกับการพัฒนารูปแบบ 

การสอนโดยใช้แผนผังทางปัญญา  เพือเพิมพูนความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา 

พยาบาล  มีวัตถุประสงค์เพือพัฒนารูปแบบการสอน  โดยใช้แผนผังทางปัญญา  เพือเพิมพูน

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาล  และเพือเปรียบเทียบผลการสอน  

นักศึกษาระหว่างกลุ่มทีสอนตามรูปแบบการสอนโดยใช้แผนผังทางปัญญา  และกลุ่มทีสอนตามปกติ

ในด้านความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาลและด้านผลสัมฤทธิ ทางการเรียนได้

ผลการวิจัย  ดังนี   1)  รูปแบบการสอนทีพัฒนาขึ น  ประกอบด้วย  องค์ประกอบสําคัญ  5 ประการ  

คือ  หลักการ  จุดมุ่งหมาย  เนื อหา  กระบวนการเรียนการสอน  การวัดและประเมิน  รูปแบบการสอน

ทีเน้นด้านการจัดการเรียนการสอน  โดยใช้แผนผังทางปัญญา  โดยให้ผู ้ เรียนระดมสมองมีเป้าหมาย

ให้มีความคิดทีอิสระและมีความคิดทีหลากหลายเพือนํามาสร้างแผนผังทางปัญญา  รวมทั งได้นําการ

เรียนรู ้แบบนําตนเอง  การเรียนรู ้อย่างมีความหมาย  แนวคิดคอนสตรัคติวิสท์ (constructivist)  และ

ความคิดสร้างสรรค์กับแผนผังทางปัญญามาประกอบในกระบวนการเรียนการสอน  โดยมี

จุดมุ่งหมายเพือ  ให้นักเรียนเกิดความเพิมพูนความสามารถในการคิดสร้างสรรค์  สําหรับเอกสาร

ประกอบรูปแบบการสอนมี  3  ฉบับ  ได้แก่  คู่มืออาจารย์  คู่มือนักศึกษา  และแผนการสอน จํานวน  

15  แผน  2)  นักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลียความสามรรถในการคิดสร้างสรรค์ของ

นักศึกษาพยาบาลหลังการสอนสูงกว่ากลุ่มควบคุม  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ  .05  3) 

ภายหลังการสอนนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลอง  มีคะแนนเฉลีย  ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์

ของนักศึกษาพยาบาลสูงกว่าก่อนการสอน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ  .05  4)  นักศึกษา

พยาบาลกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  มีคะแนนเฉลีย  ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนวิชาโภชนวิทยา  และ

สุขภาพไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

  ญาณัญฎา หวังอนุภาพ  (2545  :  บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาค

ทฤษฏี  ทักษะ  วิชามนุษยสัมพันธ์ในองค์การ  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏจันทร

เกษม  จากกา สอนแบบมีส่วนร่วม พบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรียนภาคทฤษฎีของนักศึกษาสูงขึ น 

เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05  

 สายสุนีย์  กลิมสุคนธ์  (2545  :  บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาผลของการใช้เทคนิคการเรียน 

แบบร่วมแรงร่วมใจทีมีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที  2 

โรงเรียนป้อนนาคราชสวาทยานนท์  อําเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  พบว่า  นักเรียน 

ทีได้รับการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมแรงร่วมใจ  มีความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์มากกว่า 

นักเรียนทีไม่ได้รับการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมแรงร่วมใจ  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 
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               สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต ิ (2546  :  บทสรุป)  ประเมินผลการปฏิรูปการ

เรียนรู ้ โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  สํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาเอกชน  กรมสามัญศึกษา  กรมอาชีวศึกษา  กรุงเทพมหานคร  เทศบาล  และสํานักงาน 

ตํารวจแห่งชาต ิ พบว่า  คุณภาพการดําเนินงานปฏิรูปการเรียนรู ้ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ได้แก ่

1)  ด้านความตระหนักในการปฏิรูปการเรียนรู ้ 2)  การพัฒนาบุคลากร  3)  การส่งเสริมกระบวนการ 

เรียนรู ้   4)  ความพร้อมของสถานศึกษา  5)  ความพร้อมของครูในฐานะผู ้สอน  6)  การพัฒนาตนเอง 

7)  กระบวนการเรียนรู ้ ทียึดผู ้เรียนเป็นสําคัญ  8)   

 2.  งานวิจัยตา่งประเทศ 

  แสลนดาแนนท์  (Salandanan.    1976  :  799)  ได้ทําการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

แบบการคิดกับความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนเกรด  7  จํานวน  40  คน  

ผลการวิจยัพบว่า การคิดแบบวิเคราะห์กับความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  มีค่าสัมประสิทธิ สูง

ในกลุ่ม 

นักเรียนปกติ  แต่ในกลุ่มนักเรียนปัญญาเลิศคิดแบบสรุปอ้างอิง  มีค่าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์กับ 

ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์สูงกว่า  การคิดแบบวิเคราะห์  และการคิดแบบสัมพันธ์และ 

จากการพยากรณ์ยังพบว่า  การคิดแบบวิเคราะห์  สามารถทํานายความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ 

ได้ถึง  58% 

                 ผลการทบทวนสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ ของการเรียนโดยการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active 

learning) และกิจกรรมทีหลากหลายทีสามารถช่วยกระตุ ้นนักศึกษาให้มีความคิด ลงมือปฏิบัติด้วย

ตนเองเป็นส่วนใหญ่ของการเรียนในรูปแบบต่างๆ จะมีผลทําให้ ผลการทดสอบและผลสัมฤทธิ

ทางการศึกษา หลังเรียนสูงขึ นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทีนระดับ .05  
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บทที 3  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

แบบแผนการทดลอง 

งานวิจัยครั งนี เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั นเรียน (Action Classroom Research) แบบ

หนึงกลุ่มสอบวัดความรูผ้ลสัมฤทธิ ทางการเรียนก่อนและหลังทดลองสอนแบบมีส่วนร่วม (Active 

Learning) One Group Pretest – Posttest Design 

 

กลุ่มทดลอง 

 คือนักศึกษาภาคปกติทีลงทะเบียนเรียนวิชา MKT 1101 หลักการตลาดในภาคเรียนที  

1/2553  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยวิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงมา

จํานวน 1 หมู่เรียน กลุ่มเรียนที 007 ซึงนักศึกษาจํานวน   51   คน แล้วตัด 20% ของสว่นบน และ

ส่วนล่างออก ตามคะแนนเฉลียสะสม (G.P.A.) เพือให้นักศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างทีมีการเรียนปานกลาง 

ได้นักศึกษาทีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจํานวน 30 คน 

 

เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

 การวิจัยครั งนี มีเครืองมือในการวิจัยดังนี 

 1.แผนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) 

1.1 แผนทีความคิด  (Mind Mapping) 

1.2 กรณีศึกษา (Case study) 

1.3 กิจกรรมเกมส์(Game กลุ่มสนใจ) 

1.4  จับคู่ตอบปัญหา  (Think Pair Share) 

1.5  Jigsaw 

1.6  Question and Answer 

2.แบบสังเกตพฤติกรรม ด้านความรับผิดชอบ,ความเอาใจใส่,ความมีวินัย,ความอดทน

,ความกระตือรือร้น, ความมุ่งมัน,ความมีนํ าใจ 

3. แผนภูมิการมีส่วนร่วม (Participation Chart) 

4. ระเบียนพฤติการณ์ (Anecdotal) 

5. สอบวัดความรูผ้ลสัมฤทธิ ทางการเรียนก่อนและหลังทดลองสอนแบบมีส่วนร่วม (Active 

Learning) One Group Pretest – Posttest Design 
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แผนการจัดการเรียนรูก้ิจกรรมการเรียนการสอน 

 จากการนําความรู ้ความเข้าใจเรืองเป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรและการนํา

แนวคิดและหลักการมาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ผู ้ วิจัยได้ดําเนินการจัดการเรียนการ

สอนจํานวน14 ครั ง ซึงปรากฏผลการจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี 

 

ครังที/
สัปดาห์ 

เนื อหา กิจกรรม สือ การวัดและการ

ประเมินผล 

1 แจกแผนบริหารการ

สอน ตรวจสอบสาเหตุ

เดิม 

แนะนํา ผู ้สอนและ

ผู ้ เรียน แลกเปลียน

ประสบการณ์ 

แผนบริหารการ

สอน/แผ่นใส 

สังเกตการ...... 

2 บทบาทการตลาดใน

องค์กรและสังคม 

บรรยาย/อภิปราย        

ตั งประเด็นคําถาม 

เกมส์ 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

สือสิงพิมพ์/รูปภาพ 

สังเกตการ...... 

3 แนวความคิดการ

บริหารการตลาด 

บรรยาย/อภิปราย        

ตั งประเด็นคําถาม 

เกมส์ 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

สังเกตการ...... 

4 ระบบสารสนเทศทาง

การตลาด และการวิจัย

ตลาด 

บรรยาย/อภิปราย        

ตั งประเด็นคําถาม 

เกมส์ 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

สังเกตการ...... 

5 การกําหนดการแย่ง

ส่วนการตลาด และการ

เลือกตลาดเป้าหมาย 

บรรยาย/อภิปราย 

ใช้คําถาม 

 MIND MAPPING       

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

 

สังเกตการ...... 

6 พฤติกรรมการซื อ และ

ผลิตภัณฑ์ 

บรรยาย/อภิปราย 

ระดมความคิด 

ชมวีดิทัศน์ 

 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

สือวีดิทัศน์ 

 

สังเกตการ...... 

7 สอบกลางภาค บรรยาย/อภิปราย 

เกมส์ 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

สังเกตการ...... 

8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ใหม่ 

ทดสอบ/เฉลยและ

อภิปราย

แบบทดสอบ สังเกตการ...... 
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แลกเปลียน 

9 การกําหนดราคา บรรยาย/อภิปราย 

NOTE 

CHECKING PAIR 

 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

 

สังเกตการ...... 

10 ช่องทางการจัด

จําหน่าย 

บรรยาย/อภิปราย 

ใช้คําถามเพือ

แลกเปลียนเรียนรู ้

QUESTION AND 

ANSWER PAIR 

เกมส์ 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

 

สังเกตการ...... 

11 การส่งเสริมการตลาด บรรยาย/อภิปราย

เกมส์  

JICSAW 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

 

สังเกตการ...... 

12 การตลาดสําหรับธุรกิจ

บริการ 

บรรยาย/อภิปราย 

MIND MAPPING 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

สังเกตการ...... 

13 จริยธรรมทางการตลาด  

 

บรรยาย/อภิปราย

เกมส์ 

เอกสาร/ตํารา 

บตัรกิจกรรม 

ใบงาน 

สังเกตการ...... 

14 การตลาดบนเครือข่าย

อิเล็กทรอนิกส์ 

บรรยาย/อภิปราย 

ROLE PLAYING 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

 

สังเกตการ...... 

15 แนวโน้มการตลาดใน

อนาคต การตลาด

ระดับโลก การตลาด

ฐานข้อมูล 

บรรยาย/อภิปราย 

CASE STUDY 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

 

สังเกตการ...... 

16 สอบปลายภาคเรียน ทดสอบ/เฉลยและ

อภิปราย

แลกเปลียน 

แบบทดสอบ สังเกตการ...... 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.ทดสอบนักศึกษาก่อนเรียน (ครั งแรก) โดยใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรียนทีผู ้ วิจัย

สร้างขึ นกับกลุ่มทดลอง จํานวน 30 คน ข้อสอบทั งหมดมี 60 ข้อ  

  2.ผู ้ วิจัยดําเนินการสอนโดยใช้นวัตกรรม,กิจกรรมการเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วม (Active 

Learning) 

3.หลังจากทีสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ้  แบบมีส่วนร่วม แล้ว ให้นักศึกษากลุ่มทดลอง 

จํานวน 30 คน ทําการทดสอบโดยใช้ข้อสอบชุดเดิม ซึงมีจํานวน 60 ข้อ 

4.นํากระดาษคําตอบของนักศึกษากลุ่มทดลอง มาตรวจให้คะแนน โดยใช้หลักเกณฑ์

เดียวกับการทดลอง ครั งแรก ก่อนใช้นวัตกรรมการวัดแผนการเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

นําคะแนนทีได้จากการทดสอบครั งแรก และครั งหลังของกลุ่มทดลอง ลงตาราง Code แล้ว

นําไปวิเคราะห์หาคา่ร้อยละ, ค่าเฉลีย, ค่าเบียงเบนมาตรฐาน, ค่า t-test  Anova One-way Analysis of 

variance วิเคราะห์ความแปรปรวนด้วย F-test  ด้วยโปรแกรม  SPSS                               

                    

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั งนี   ผู ้ วิจัยนําผลการทดสอบ จากการทดสอบครั งแรกและ

การทดสอบครั งหลังของกลุ่มทดลองมาวิเคราะห์ ดังนี 

1. วิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ ทางการศึกษา ในการทดลองครั งแรกและครั งหลัง 

2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลียของการทดสอบทั งสองครั ง 

3. ทดสอบสมมติฐานที 1 ค่าเฉลียของคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิ ทางการศึกษาของกลุ่ม

ทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 

4. ทดสอบสมมติฐานที 2 ค่าเฉลียของคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิ ทางการศึกษาของกลุ่ม

ทดลองผลคะแนนของการทดสอบครั งหลังสูงกว่าผลการทดสอบครั งแรกอย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติทีระดับ .05 โดยใช้นวัตกรรมเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ดังกิจกรรมต่อไปนี 

1. แผนทีความคิด (Mind Mapping) 

2. กรณีศึกษา (Case Study) 

3. กิจกรรมเสนอแนะ (Game) 
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บทที 4 

                                     ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า 

 ในการวิจัยครั งนีผู ้ วิจัยนําผลการทดสอบกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาภาคปกติทีลงทะเบียน

เรียนวิชา MKT 1101 หลักการตลาดในภาคเรียนที  1/2553  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา ด้วยวิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงมาจํานวน 1 หมู่เรียน กลุ่มเรียนที 007 ซึงนักศึกษาจํานวน   

51   คน แล้วตัด 20% ของส่วนบน และส่วนล่างออก ตามคะแนนเฉลียสะสม (G.P.A.) เพือให้นักศึกษา

เป็นกลุ่มตัวอย่างทีมีการเรียนปานกลาง ได้นักศึกษาทีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจํานวน 30 คน 

ตอนที 1  ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของนักศึกษา หลังการสอนแบบมีส่วนร่วมสูงกว่าก่อน

เรียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร จากการทดสอบครั งแรกและการทดสอบครั งหลังของกลุ่ม

ทดลองมาวิเคราะห์ ดังนีโดยการวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ ทางการศึกษา ในการทดลองครั งแรกและ

ครังหลังเพือเปรียบเทียบคะแนนเฉลียของการทดสอบทั งสองครั ง โดยตั งทดสอบสมมติฐานที 1 ค่าเฉลีย

ของคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิ ทางการศึกษาของกลุ่มทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ทีระดับ .05 และตั งทดสอบสมมติฐานที 2 ค่าเฉลียของคะแนนการทดสอบผลสัมฤทธิ ทางการศกึษาของ

กลุ่มทดลองผลคะแนนของการทดสอบครั งหลังสูงกว่าผลการทดสอบครั งแรกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดับ .05 โดยใช้นวัตกรรมเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ดังกิจกรรมต่อไปนี 

1. แผนทีความคิด (Mind Mapping) 

2. กรณีศึกษา (Case Study) 

3. กิจกรรมเสนอแนะ (Game) 

 

ตารางที 4.1 ผลการวิเคราะห์เกียวกับผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของนักศึกษา 

 

คะแนน

ทดสอบ 

จํานวน

ตัวอย่าง 

คะแนนเต็ม คะแนนเฉลีย ส่วนเบียงเบน ค่า T-TEST 

ระหว่างเรียน 30 60 21.20 11.80 9.844* 

หลังเรียน 30 60 42.93 5.19 45.347* 

 

ตอนที 2 พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาภาคทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติรายวิชา 

MKT 1101 หลักการตลาด 
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แผนการจัดการเรียนรูก้ิจกรรมการเรียนการสอน 

 จากการนําความรู ้ความเข้าใจเรืองเป้าหมายของการจัดการศึกษาและหลักสูตรและการนํา

แนวคิดและหลักการมาใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ผู ้ วิจัยได้ดําเนินการจัดการเรียนการ

สอนจํานวน14 ครั ง ซึงปรากฏผลการจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี 

 

ครังที/
สัปดาห์ 

เนื อหา กิจกรรม สือ การวัดและการ

ประเมินผล 

1 แจกแผนบริหารการ

สอน ตรวจสอบสาเหตุ

เดิม 

แนะนํา ผู ้สอนและ

ผู ้ เรียน แลกเปลียน

ประสบการณ์ 

แผนบริหารการ

สอน/แผ่นใส 

สังเกตการให้ความร่วมมือของ

ผู ้ เรียน/การแสดงความคิดเห็น

พบว่าผู ้ เรียนให้ความร่วมมือใน

การตอบคําถามและแสดง

ความคิดเห็นมากขึ น 

2 บทบาทการตลาดใน

องค์กรและสังคม 

บรรยาย/อภิปราย        

ตั งประเด็นคําถาม 

เกมส์ 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

สือสิงพิมพ์/รูปภาพ 

สังเกตการให้ความร่วมมือของ

ผู ้ เรียน/การแสดงความคิดเห็น 

พบว่าผู ้ เรียนให้ความร่วมมือใน

กิจกรรม เกมส์ และการตอบ

คําถามและแสดงความคิดเห็น

มากขึ น 

3 แนวความคิดการ

บริหารการตลาด 

บรรยาย/อภิปราย        

ตั งประเด็นคําถาม 

เกมส์ 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

สังเกตการตอบคําถาม/การ

แสดงความคิดเห็น/การ

วิเคราะห์ พบว่าผู ้ เรียนให้ความ

ร่วมมือในการตอบคําถามและ

แสดงความคิดเห็นมากขึ น 

4 ระบบสารสนเทศทาง

การตลาด และการวิจัย

ตลาด 

บรรยาย/อภิปราย        

ตั งประเด็นคําถาม 

เกมส์ 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

สังเกตการทํางานเป็นกลุ่มของ

ผู ้ เรียน/การแสดงความคิดเห็น 

พบว่าผู ้ เรียนให้ความร่วมมือใน

การตอบคําถามและแสดง

ความคิดเห็นมากขึ น 

 

5 การกําหนดการแย่ง

ส่วนการตลาด และการ

เลือกตลาดเป้าหมาย 

บรรยาย/อภิปราย 

ใช้คําถาม 

 MIND MAPPING       

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

 

สังเกตการทํางานเป็นกลุ่มของ

ผู ้ เรียน/การแสดงความคิดเห็น

พบว่าผู ้ เรียนให้ความร่วมมือใน

คิดวิเคราะห์ สร้างแผนที

ความคิดได้ดีมากขึ น 
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6 พฤติกรรมการซื อ และ

ผลิตภัณฑ์ 

บรรยาย/อภิปราย 

ระดมความคิด 

ชมวีดิทัศน์ 

 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

สือวีดิทัศน์ 

 

สังเกตการทํางานเป็นกลุ่มของ

ผู ้ เรียน/การแสดงความคิดเห็น

และการสะท้อนความคิดเห็น

ร่วมกันพบว่าผู ้ เรียนให้ความ

ร่วมมือในการระดมความ

คิดเห็นและการแสดงออกมาก

ขึ น 

7 สอบกลางภาค บรรยาย/อภิปราย 

เกมส์ 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

สังเกตการทํางานเป็นกลุ่มย่อย

ของผู ้ เรียน/การแสดงความ

คิดเห็นพบว่าผู ้ เรียนให้ความ

ร่วมมือในการกิจกรรมเกมส์ 

และแสดงความคิดเห็นมากขึ น 

8 การพฒันาผลิตภัณฑ์

ใหม่ 

ทดสอบ/เฉลยและ

อภิปราย

แลกเปลียน 

แบบทดสอบ สังเกตพฤติกรรมการทํา

แบบทดสอบเป็นรายบุคคลของ

ผู ้ เรียน/การแสดงความคิดเห็น 

9 การกําหนดราคา บรรยาย/อภิปราย 

NOTE 

CHECKING PAIR 

 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

 

สังเกตการทํางานเป็นกลุ่มย่อย

ของผู ้ เรียน/การแสดงความ

คิดเห็น/การจับประเด็นสําคัญ

ของเนื อหาหน่วยการเรียนดีขึ น 

10 ช่องทางการจัด

จําหน่าย 

บรรยาย/อภิปราย 

ใช้คําถามเพือ

แลกเปลียนเรียนรู ้

QUESTION AND 

ANSWER PAIR 

เกมส์ 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

 

สังเกตการทํางานเป็นกลุ่มย่อย

ของผู ้ เรียน/การแสดงความ

คิดเห็น/การจบัคู่ถาม-ตอบ 

ประเด็นสําคัญของเนื อหา

หน่วยการเรียนดีขึ น 

11 การส่งเสริมการตลาด บรรยาย/อภิปราย

เกมส์  

JICSAW 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

 

สังเกตการทํางานเป็นกลุ่มของ

ผู ้ เรียน/การแสดงความคิดเห็น

และการสะท้อนความคิดเห็น

ร่วมกัน 

12 การตลาดสําหรับธุรกิจ

บริการ 

บรรยาย/อภิปราย 

MIND MAPPING 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

สังเกตการทํางานเป็นกลุ่มของ

ผู ้ เรียน/การแสดงความคิดเห็น

พบว่าผู ้ เรียนให้ความร่วมมือใน

คิดวิเคราะห์ สร้างแผนที

ความคิดได้ดีมากขึ น 
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13 จริยธรรมทางการตลาด  

 

บรรยาย/อภิปราย

เกมส์ 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

สงัเกตการทํางานเป็นกลุ่มของ

ผู ้ เรียน/การแสดงความคิดเห็น 

14 การตลาดบนเครือข่าย

อิเล็กทรอนิกส์ 

บรรยาย/อภิปราย 

ROLE PLAYING 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

 

สังเกตการทํางานเป็นกลุ่มของ

ผู ้ เรียน/การแสดงความคิดเห็น

และการสะท้อนความคิดเห็น

ร่วมกัน 

15 แนวโน้มการตลาดใน

อนาคต การตลาด

ระดับโลก การตลาด

ฐานข้อมูล 

บรรยาย/อภิปราย 

CASE STUDY 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

 

สังเกตการทํางานเป็นกลุ่มของ

ผู ้ เรียน/การแสดงความคิดเห็น

และการสะท้อนความคิดเห็น

ร่วมกันพบว่าผู ้ เรียนให้ความ

ร่วมมือในการคิดวิเคราะห์การ

แก้กรณีปัญหาดีขึ น ตลอดจน

ตอบคําถามและแสดงความ

คิดเห็นมากขึ น 

16 สอบปลายภาคเรียน ทดสอบ/เฉลยและ

อภิปราย

แลกเปลียน 

แบบทดสอบ สังเกตพฤติกรรมการทํา

แบบทดสอบเป็นรายบุคคลของ

ผู ้ เรียน/การแสดงความคิดเห็น 

 

พบว่าพัฒนาการด้านความรู ้ความเข้าใจของนักศึกษาแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดับ .05 นักศึกษาทีได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบผู ้ เรียนเป็นสําคัญ มีความรู ้ ความเข้าใจและ

สามารถทําข้อสอบได้คะแนนสูงมากกว่าเดิม ซึงยังมิเคยได้รับการจัดแผนการเรียนรู ้ แบบมีส่วนร่วมมา

ก่อน  ทําให้พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาภาคทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติรายวิชา MKT 1101 

หลักการตลาด เป็นไปตามประสงค์และผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของนักศึกษาหลังการสอนแบบมีส่วน

ร่วมสูงกว่าก่อนเรียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรคือ 70% ขึ นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดับ .05 
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บทที 5  

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
  

ในการวิจัยการวิจัยเรืองการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ ทางการเรียนของ

นักศึกษาในการเรียนวิชาหลักการตลาด โดยการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ครั งนี มี

วัตถุประสงค์เพือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิทางการเรียนรายวิชา MKT 1101 

หลักการตลาด ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทาก่อนและหลังการทดลอง

ใช้การสอน ตามแผนการจัดการเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ทีเน้นผู ้ เรียนเป็นสําคัญ ครั งนี

ผู ้ วิจัยนําผลการทดสอบกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาภาคปกติทีลงทะเบียนเรียนวิชา MKT 1101 หลักการ

ตลาดในภาคเรียนที  1/2553  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด้วยวิธีสุ่มแบบ

เฉพาะเจาะจงมาจํานวน 1 หมู่เรียน กลุ่มเรียนที 007 ซึงนักศึกษาจํานวน   51   คน แล้วตัด 20% ของ

ส่วนบน และส่วนล่างออก ตามคะแนนเฉลียสะสม (G.P.A.) เพือให้นักศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่างทีมีการ

เรียนปานกลาง ได้นักศึกษาทีเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจํานวน 30 คน ได้สรุปผลการวิจัยดังนี 

 

สรุปผลการวิจัย  

 

1. ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาคทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ  รายวิชา 1101 หลักการตลาดของ

นักศึกษารายวิชา 1101 หลักการตลาดระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

จากการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร อย่าง

มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 

2. ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาคทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติ  รายวิชา 1101 หลักการตลาดของ

นักศึกษารายวิชา 1101 หลักการตลาดระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 

จากการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ระดับ .05  

3. พฤติกรรมการเรียน ของนักศึกษารายวิชา 1101 หลักการตลาดระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก่อนและหลังการทดลองใช้การสอน แบบมีส่วนร่วม 

(Active Learning)ดีขึ นจากการสังเกตและประเมินผลของผู ้สอน 
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อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาครั งนี แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาคทฤษฎี

และทักษะการปฏิบัติของนักศึกษาทีได้รับการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) ในการเรียน

รายวิชา 1101 หลักการตลาดระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา ซึงผู ้ วิจัยอภิปราย

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยดังนี 

 1. ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาคทฤษฎี และทักษะการปฏิบัติวิชา1101 หลักการตลาดระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตร อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติทีระดับ .05 แสดงว่านักศึกษามีพัฒนาการณ์ด้านความรู ้  ความเข้าใจในเนื อหาของบทเรียน และ

จุดประสงค์ของการเรียนรู ้ รายวิชาหลักการตลาดได้เป็นอย่างดีกว่าก่อนเรียนแบบผู ้เรียนเป็นผู ้ลงมือ

ปฏิบัติถึงแม้ว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์ทีมีความคิดเห็นต่อเรืองของการตลาด หรือ นักศึกษามักจะมี

ความคิดว่าวิชาหลักการตลาดเป็นสิงทีเกิดขึ นเองในชีวิตประจําวันโดยปกติอยู่แล้ว จึงอาจเป็นสาเหตุ

หนึงทีทําให้นักศึกษามักจะขาดความกระตือรือร้น ไม่เตรียมการเรียนล่วงหน้าก่อนเข้าเรียน ประกอบกับ

วิธีการสอนแบบเก่าพบว่า นักศึกษาขาดความสนใจ และการมีส่วนร่วมจึงมีผลให้ผลสัมฤทธิ ทางการ

เรียนของนักศึกษาตํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน (มาตรฐานทีพึงพอใจคือ 70% ขึ นไป)  

 2. ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาคทฤษฎี และทักษะการปฏิบัติ วิชา1101 หลักการตลาด

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา หลังการสอนแบบมีส่วนร่วม แตกต่างกัน คือ 

 นักศึกษาทีได้เรียนรู ้แบบส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติเอง ตามกิจกรรมเสนอแนะ และเครืองมือ

ของการเรียนแบบมีส่วนร่วม ผู ้ วิจัยพบว่า นักศึกษามีความสุข และสนุกสนานกับกิจกรรมทีจัดให้มีขึ น 

นักศึกษาเรียนรู ้ ว่า ภาคทฤษฎี ทีศึกษามาแล้ว หากมีการนําทักษะภาคปฏิบัติตามกิจกรรมเสนอแนะมา

ให้ผู ้ เรียนได้แลกเปลียนประสบการณ์ และนําเสนอ เป็นสิงทีทําให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นเข้าใจใน

บทเรียน และสามารถจดจําได้ และสิงทีนักศึกษาปฏิบัติอยู่เป็นปกติในชีวิตประจําวันเกียวกับหลักการ

ตลาด จําเป็นต้องมีการศึกษาภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติจนเกิดเป็นทักษะ และความชํานาญจะช่วยให้

นักศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจ ทําให้ผลการสอบในครั งหลังของนักศึกษาสูงกว่าการทดสอบในครั งแรก 

นักศึกษามีพัฒนาการ การเรียนรู ้ วิชาหลัการตลาดได้ผลสัมฤทธิ ตามหลักสูตรทีกําหนด สามารถนําไปใช้

ในชีวิตประจําวันได้อย่างดียิงขึ น และทีสําคัญอีกประการหนึงทีผู ้ วิจัยพบจากการสอนแบบมีส่วนร่วม   

(Active Learning) คือ นักศึกษามีความสุข และสนุกไปกับกิจกรรมการจัดแผนการเรียนรู ้แบบมีส่วนร่วม

ด้วย  
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 

ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอน 

เนืองจากผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาคทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติของ

นักศึกษา ดีขึ นสูงกว่าก่อนเรียนได้ตามเกณฑ์ของหลักสูตร  นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนคุณลักษณะ

ทางจิตพิสัยเชิงบวกและคุณธรรมของนักศึกษาทีพึงประสงค์ แสดงว่าแผนการสอนแบบมีส่วนร่วม 

(Active Learning) มีผลต่อการเรียนรู ้ ของผู ้ เรียนทั งในด้านความรู ้, ความจํา,การนําไปใช้ เป็นกาสร้าง

วิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ขึ นมาให้น่าเรียน มีชีวิตชีวาได้ กระตุ ้นนักศึกษาเกิดกระบวนการตามผล

การเรียนรู ้ตามทีกล่าวมาได้ โดยนํา Active learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนา

ให้ความสนใจของผู ้ เรียนในบทเรียนมีมากขึ น พัฒนาขึ น ส่งผลให้ผู ้ เรียนมีจิตพิสัยทีดีมากขึ นได้ และ

นําไปสู่ผลสัมฤทธิ ทางการเรียนสูงขึ นได้ดีกว่าเดิม  ฉะนั นสามารถนําแผนการสอนแบบมีส่วนร่วม 

(Active Learning) ไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนในเรืองอืนๆหรือวิชาอืนต่อไปก็จะ

ทําให้มีประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะเพือการวิจัย 

1. ในการวิจัยครั งต่อไปควรทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรียนภาคทฤษฎีและ

ทักษะการปฏิบัตขิองนักศึกษาระหว่างการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active Learning) กับวิธีการ

สอนแบบอืน 

2. ในการวิจัยครั งต่อไปควรทําเป็นตําราหรือรูปแบบของบทเรียนแบบมีส่วนร่วม (Active 

Learning) ทั งวิชา 

3. ในการวิจัยครั งต่อไปควรทําการวิจัยและพัฒนาการสอนแบบมีส่วนร่วม (Active 

Learning) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
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อุไร  มะวิญธร.    การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรียน  การคิดวิเคราะห์เชิงวิจารณญาณ  

 และพฤติกรรมการทํางานกลุ่มของนักเรียนชั นมัธยมศึกษาปีที   4  ที ได้รับการสอน

 ด้วยการให้ประสบการณ์กับคู่มือครู.    วิทยานิพนธ์  กศ.ม.  กรุงเทพฯ  :  มหาวิทยาลัยศรี

 นครินทรวิโรฒประสานมิตร,  2542. 

 

 

Salandanan,  L.V.    “Relationship  Between  Conceptual  Style  and  Mathematical  

 Creativity,”  Dissertation  Abstracts  International.    36(12A)  ; 799  ;  June,  1976 
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ภาคผนวก-1 

 

แผนการสอนวิชาหลักการตลาด  Active Learning 
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แผนบริหารการสอน (Course Syllabus) 

คณะวิทยาการจัดการ 

ชือวิชา     หลักการตลาด <PRINCIPALS OF MARKETING> 

รหัสวิชา     MKT 1101 

อาจารย์ผู ้สอน  อาจารย์ญาณัญฎา  ศิรภัทร์ธาดา  โทร.081-6802222 

e-mail    yananda_nam@hotmail.com                             จํานวนหน่วยกิต 3(3-0) 

**********************************************************************************

คําอธิบายรายวิชา 

 วิชาหลักการตลาดเป็นวิชาทีศึกษาถึงความหมายและความสําคัญของการตลาด ทีมี

ต่อองค์กรธุรกิจ  สังคม และระบบเศรษฐกิจ รวมไปถึงหน้าทีทางการตลาดอืนๆ แนวความคิดหลักทาง

การตลาด วิวัฒนาการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด ระบบสารสนเทศทางการตลาด การ

วิจัยตลาด  ปรัชญาทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด ตลาดธุรกิจ การกําหนด

ตลาดเป้าหมายทางการตลาด  การวางตําแหน่งทางการตลาด  แรงจูงใจ พฤติกรรมผู ้ บริโภค 

กระบวนการตัดสินใจซื อของผู ้บริโภคและธุรกิจ  ความหมายและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ประเภท

ของผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ป้ายฉลากและสัญลักษณ์รหัสแท่ง  

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงสายผลิตภัณฑ์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  วัตถุประสงค์ในการกําหนด

ราคา  อุปสงค์และการคาดคะเนต้นทุน การเลือกวิธีการกําหนดราคา ราคาขั นสุดท้าย และการปรับแต่ง

ราคา  ช่องทางการจัดจําหน่าย ระดับช่องทาง การค้าส่ง การค้าปลีก และการกระจายตัวสินค้า 

กระบวนการติดต่อสือสาร ขั นตอนการส่งเสริมการตลาด ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์ผลัก 

กลยุทธ์ดึง  ลักษณะ ประเภทของบริการ กลยุทธ์การตลาดธุรกิจบริการ  การให้บริการหลังการขาย  

แนวโน้มการตลาดในอนาคต การตลาดระดับโลก การตลาดฐานข้อมูล การตลาดบนเครือข่าย

อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนจริยธรรมทางการตลาด  

วัตถุประสงค์ 

 1.บอกความหมาย  ความสําคัญ และประโยชน์ของการตลาดทีมีต่อองค์กร สังคม และ

ระบบเศรษฐกิจได้ 

 2.บอกถึงองค์ประกอบ และปรัชญาพื นฐานของการตลาดขั นตอนการส่งเสริมการตลาด

ได้ 

 3.อธิบายถึงหลักการสือสารทีมีประสิทธิภาพ รูปแบบการสือสารการตลาดได้  

 4.อธิบายถึงความสําคัญของพฤติกรรมผู ้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื อของผู ้บริโภค

และธุรกิจได้   
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5.เพือให้นักศึกษานําความรูที้ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการทํางานด้าน

การตลาด แนวโน้มการตลาดในอนาคต การตลาดระดับโลก และชีวิตประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

ครังท/ี

สัปดาห์ 

เนือหา กิจกรรม สือ การวัดและการประเมิน 

1 แจกแผนบริหารการสอน ตรวจสอบ

สาเหตุเดิม 

แนะนํา ผูส้อนและผู ้เรียน 

แลกเปลียนประสบการณ์ 

แผนบริหารการสอน/

แผ่นใส 

สังเกตการให้ความร่วมมือของ

ผู ้เรียน/การแสดงความคิดเห็น 

2 บทบาทการตลาดในองค์กรและสังคม บรรยาย/อภิปราย       

ตังประเด็นคําถาม 

เกมส์ 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

สือสิงพิมพ/์รูปภาพ 

สังเกตการให้ความร่วมมือของ

ผู ้เรียน/การแสดงความคิดเห็น 

3 แนวความคิดการบริหารการตลาด บรรยาย/อภิปราย         

ตังประเด็นคําถาม 

เกมส์ 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

สังเกตการตอบคําถาม/การ

แสดงความคิดเห็น/การ

วิเคราะห์ 

4 ระบบสารสนเทศทางการตลาด และ

การวิจัยตลาด 

บรรยาย/อภิปราย         

ตังประเด็นคําถาม 

เกมส์ 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

สังเกตการทํางานเป็นกลุ่มของ

ผู ้เรียน/การแสดงความคิดเห็น 

 

 

5 การกําหนดการแย่งส่วนการตลาด 

และการเลือกตลาดเป้าหมาย 

บรรยาย/อภิปราย 

ใช้ค ําถาม 

 MIND MAPPING        

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

 

สังเกตการทํางานเป็นกลุ่มของ

ผู ้เรียน/การแสดงความคิดเห็น 

6 พฤติกรรมการซือ และผลิตภัณฑ ์ บรรยาย/อภิปราย 

ระดมความคิด 

ชมวีดิทัศน์ 

 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

สือวีดิทัศน ์

 

สังเกตการทํางานเป็นกลุ่มของ

ผู ้เรียน/การแสดงความคิดเห็น

และการสะท้อนความคิดเห็น

ร่วมกัน 

7 สอบกลางภาค บรรยาย/อภิปราย 

เกมส์ 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

สังเกตการทํางานเป็นกลุ่มย่อย

ของผู ้เรียน/การแสดงความ

คิดเห็น 

8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทดสอบ/เฉลยและอภิปราย

แลกเปลียน 

แบบทดสอบ สังเกตพฤติกรรมการทํา

แบบทดสอบเป็นรายบุคคลของ

ผู ้เรียน/การแสดงความคิดเห็น 

9 การกําหนดราคา บรรยาย/อภิปราย เอกสาร/ตํารา สังเกตการทํางานเป็นกลุ่มย่อย
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NOTE CHECKING 

PAIR 

 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

 

ของผู ้เรียน/การแสดงความ

คิดเห็น/การจับประเด็นสําคัญ

ของเนือหาหน่วยการเรียน 

10 ช่องทางการจัดจําหน่าย บรรยาย/อภิปราย 

ใช้ค ําถามเพือแลกเปลียน

เรียนรู้ QUESTION AND 

ANSWER PAIR 

เกมส์ 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

 

สังเกตการทํางานเป็นกลุ่มย่อย

ของผู ้เรียน/การแสดงความ

คิดเห็น/การจับคู่ถาม-ตอบ 

ประเด็นสําคัญของเนือหา

หน่วยการเรียน 

11 การส่งเสริมการตลาด บรรยาย/อภิปรายเกมส์  

JICSAW 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

 

สังเกตการทํางานเป็นกลุ่มของ

ผู ้เรียน/การแสดงความคิดเห็น

และการสะท้อนความคิดเห็น

ร่วมกัน 

12 การตลาดสําหรับธุรกิจบริการ บรรยาย/อภิปราย MIND 

MAPPING 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

สังเกตการทํางานเป็นกลุ่มของ

ผู ้เรียน/การแสดงความคิดเห็น 

13 จริยธรรมทางการตลาด  

 

บรรยาย/อภิปรายเกมส์ เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

สังเกตการทํางานเป็นกลุ่มของ

ผู ้เรียน/การแสดงความคิดเห็น 

14 การตลาดบนเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ บรรยาย/อภิปราย ROLE 

PLAYING 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

 

สังเกตการทํางานเป็นกลุ่มของ

ผู ้เรียน/การแสดงความคิดเห็น

และการสะท้อนความคิดเห็น

ร่วมกัน 

15 แนวโน้มการตลาดในอนาคต 

การตลาดระดับโลก การตลาด

ฐานข้อมูล 

บรรยาย/อภิปราย CASE 

STUDY 

เอกสาร/ตํารา 

บัตรกิจกรรม 

ใบงาน 

 

สังเกตการทํางานเป็นกลุ่มของ

ผู ้เรียน/การแสดงความคิดเห็น

และการสะท้อนความคิดเห็น

ร่วมกัน 

16 สอบปลายภาคเรียน ทดสอบ/เฉลยและอภิปราย

แลกเปลียน 

แบบทดสอบ สังเกตพฤติกรรมการทํา

แบบทดสอบเป็นรายบุคคลของ

ผู ้เรียน/การแสดงความคิดเห็น 

        

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 

 1.การวัดผล 

 -จิตพิสัย การเข้าเรียนและความตั งใจ       10% 
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 - กิจกรรมนําเสนอหน้าชั น        10  % 

                       - กิจกรรมเสนอแนะ            10  % 

- สอบกลางภาค<MIDTERM>           30  % 

 - สอบปลายภาค<FINAL>            40  % 

     รวม                      100 % 

2.การประเมินผล (ตัดเกรด) 

86 ขึ นไป  = A 85 - 81 = B+ 

76 – 80 = B 71 – 75 = C+ 

66 – 70 = C 65 – 69 = D+ 

60 – 64 = D ตํากว่า 60  = E 

เอกสารทีนักศึกษาต้องอ่าน 

 ผศ.ดร.ภัทรภร พลพนาธรรม หลักการตลาด. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทา , 2549 

               

เอกสารทีนักศึกษาควรอ่าน 

 พัฒนา  ศิริโชติบัณฑิต  หลักการตลาด. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แม็ค จํากัด , 2544 

  

******************************************************** 
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ภาพการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
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Frequencies 
 
 

คะแนนสอบ1 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 11 1 3.3 3.3 3.3 

12 3 10.0 10.0 13.3 

13 1 3.3 3.3 16.7 

14 3 10.0 10.0 26.7 

15 4 13.3 13.3 40.0 

16 4 13.3 13.3 53.3 

17 2 6.7 6.7 60.0 

18 1 3.3 3.3 63.3 

19 1 3.3 3.3 66.7 

21 2 6.7 6.7 73.3 

23 3 10.0 10.0 83.3 

36 1 3.3 3.3 86.7 

44 1 3.3 3.3 90.0 

Statistics 

               คะแนนสอบ1  
N Valid 30.00 

Missing .00 

Mean 21.20 

Median 16.00 

Mode 15.00a 

Std. Deviation 11.80 

Minimum 11.00 

Maximum 52.00 

Sum 636.00 

a. Multiple modes exist. The smallest 

value is shown 
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46 1 3.3 3.3 93.3 

50 1 3.3 3.3 96.7 

52 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

คะแนนสอบ1 30 21.2000 11.79538 2.15353 

 
 

One-Sample Test 

 Test Value = 0                                        

 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

 Lower Upper 

คะแนนสอบ1 9.844 29 .000 21.20000 16.7955 25.6045 
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ประวัติผู ้วิจัย 

 

ชือ / นามสกุล   :   นางสาวญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา 

วันเดือนปีเกิด                     :     14 ตุลาคม 2509 

ตําแหน่งปัจจุบัน :     อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) คณะวิทยาการจัดการ 

ชือหน่วยงาน  :     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

สถานทีตัง  :     เลขที 1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ 10300                               

โทรศัพท์ / โทรสาร :     02-1601000 ต่อ 1518 โทรสาร 02-1601491 

ทีอยู ่ปัจจุบัน  :     เลขที 43/32  ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ    

                                                  10900 

โทรศัพท์ / โทรสาร :     02-5138780 / 081-6802222 / 089-4985050 

E-MAIL                    :     Yananda_nam@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา                 :   (ปริญญาตรี – เอก; สาขา และสถาบัน) 

   

ชือปริญญา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา 

บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

นิติศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

บริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต 

บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

(กําลังศึกษา) 

การจัดการนวัตกรรม

ภาคธุรกิจ 

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัย

นวัตกรรมการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

  

ประสบการณ์  :   - อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบริหารธุรกิจ   

  สาขาวิชาการตลาด   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา         

                                                - อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ โปรแกรมการจัดการทั วไป       

                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   

                                  - ผู ้จ ัดการฝ่ายการตลาดและขาย  บริษัท  โทเทิล แอ็คเซ็ส 

                                                  คอมมนิูเคชั นจํากัด  (มหาชน) สํานักงานภาคเหนือ 

                                  - เจ้าหน้าทีการตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จ ํากัด        
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          (มหาชน) 

                       - เจ้าหน้าทีฝ่ายขาย บริษัท ฮัทชิสัน เทเลคอมมูนิเคชั น จ ํากัด 

                       - เจ้าหน้าทีการตลาดและขาย บริษัทสหยูเนียน  จ ํากัด  สํานักงานใหญ่ 

สาขาวิชาทีมีความชํานาญพิเศษ 

                   บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั วไป / การบริหารการตลาด / นิติศาสตร์ 

 ผลงาน/ประสบการณ์ทีเกียวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

งานวิจัยทีดําเนินการเสร็จแล้ว  (งานวิจัยทีดําเนินการในฐานะหัวหน้าโครงการ) 

 1.-ชุดโครงการวิจัย : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพของผู ้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม  ในเขตกรุงเทพมหานคร (Strategies To Promote Potential for Small  and  Medium  Enterprise 

(SMEs )  in The  Bangkok ) ดังนี 

1. การศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการส่งออกของผู ้ประกอบการวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร  

(Factors Influencing Exporting of Small and Medium Enterprise (SMEs) To 

Export in  Bangkok) 

2. การศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือสินค้าผ่านสือพาณิชย์   

อิเล็กทรอนิกส์ของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

(Factors Influencing Consumers’ Buying Behavior To Use E-Commerce  

                                     in  Bangkok) 

3. การศึกษารูปแบบของ ลอจิสติกส์ ตามความต้องการของผู ้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร.  

(The study of Logistics Model in  Response To The Needs of  Small and       

      Medium Enterprise (SMEs)   : A Case Study  in  Bangkok  ) 

4. การบริหารจัดการเพือพัฒนาการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,     

                                    SMEs   ในเขตกรุงเทพมหานคร  (The Management in response to Marketing   

                                   Development of Small and Medium Enterprise (SMEs) :  

                                    A Case  study in Bangkok  )     

               

2. คุณลักษณะผู ้ประกอบการยุคใหม่ทีส่งผลต่อความสําเร็จในการดําเนินของธุรกิจ   วิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร   (Characteristics    of The New Successful Enterpreneur 

Elements on The Small  and  Medium Enterprises (SMEs) in  Bangkok Metropolitan.) 
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งานวิจัยร่วม : 

                        1. งานวิจัยข้อมูลความต้องการของพนักงานและผู ้บริหารในนิคมอุตสาหกรรม   

                            อมตะนคร จ.ชลบุรี เพือการพัฒนาธุรกิจใหม่ 

           2. งานสังเคราะห์ผลงานงานวิจัยเพือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสังเคราะห์ของ   

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือนําเสนอผลการสังเคราะห์งานวิจัยในเวทีการประชุม  

                  วิชาการระดับชาติ “ราชภัฏวิจัยเพือท้องถิน”  ว ันที 1-5 เมษายน 2552 ณ   

                  เมืองทองธานี จังหวัดกรุงเทพมหานคร             

ผลงานวิจัย   :  (งานวิจัยทีรับผิดชอบในปัจจุบัน)   

                        1. ยุทธศาสตร์ในการสร้างมูลค่าเพิมของการคัดแยกขยะเพือรีไซเคิล เชิงธุรกิจให้กับ  

                           วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 

                           (Strategics Management How to Increase Value Added of Recycle Garbage    

                           Separate for Enterpreneurial and Community in The Central Area of Thailand )  

                         (ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก ว.ช. ปีงบประมาณ 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี)             

                            

                         2.การพัฒนาสือเพือส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิมสําหรับการคัดแยกขยะในครัวเรือน  

                           ของชุมชนเขตพืนทีตําบลศาลายา 

                       (Media Development Towards Promoting the Method of How to Increase Value   

                        Added  of  Recycle Garbage Separate for  Communities  in  Tambol  Salaya.) 

                         (ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ 2552)    

 

                      3. การพัฒนายุทธศาสตร์และโครงการต้นแบบในการจัดการตลาด ชุมชนเชิง    

                          เศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามวิถีไทยโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   :    

                          จังหวัดสมุทรสงคราม   

                            (Strategics Development and The Pilot Project Towards  The Creative  Economy    

                             Marketing Management for  Local Area in Samut  Songkram as  a Classical  Thai   

                             Style Based on a Sufficient Economy) 

                          (ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีงบประมาณ 2552)    

                                                                                                                    

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