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                ในงานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความพึงพอใจและพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
ดวยการเรียนการสอนโดยใหนักศึกษาจดเนื้อหาเปนหลัก โดยใชกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ช้ันปท่ี 3 สาขาการออกแบบเชิงโตตอบและพัฒนาเกม วิชาการออกแบบสภาพแวดลอม โดยแบงการ
สังเกตออกเปน 2 ชวงคือชวงเปดภาคการศึกษาจนถึงกลางภาคมีการแจกเน้ือหาใหนักศึกษาสามารถนํา
กลับไปอานได และชวงที่สองคือหลังกลางภาคจนถึงกอนสอบปลายภาค จะไมมีการแจกเนื้อหา แต
นักศึกษาตองจดเองท้ังหมด และใชวิธีการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามแบบปลายเปดเพ่ือสอบถาม
ความคิดเห็นของการเรียนดวยวิธีการจดเนื้อหาและบันทึกการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษาท้ัง
กอนกลางภาคและหลังกลางภาค จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวาในชวงคร่ึงเทอมแรกนักศึกษามีความ
สนใจในการเรียนปานกลางและบางสวนยังมาเรียนคอนขางสายรวมท้ังสรางความรบกวนใหกับเพ่ือน
รวมช้ันเรียนดวยการพูดคุยและหรือเลนคอมพิวเตอรโดยไมสนใจการเรียนการสอน แตเม่ือปรับเปล่ียน
วิธีการเรียนการสอนในชวงหลังกลางภาคพบวานักศึกษามีความเขาใจในเนื้อหานอยลงแตมีการปรับ
พฤติกรรมการเรียนเพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนวิธีการสอนของผูสอนโดยการนําสมุดและกระดาษมา
จดเนื้อหาตางๆมากข้ึน รวมท้ังมีการเปล่ียนแปลงการเรียนโดยเขาเรียนตรงเวลาและต้ังใจเรียนมากข้ึน 
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Abstract 

 
 The purpose of this research was to survey the student's satisfaction and development by 
learning from taking note only. The research's sample group was the third year of Interactive Design 
and Game Development Department who enrolled in Environment and Level Design Subject for the 
first semester in B.E. 2553. This research divided into 2 periods. The first period was at the beginning 
of the semester until  a week before midterm examination. In the first period, the researcher gave any 
documents and media that necessary for student to use in the class and revised. The second period was 
after the midterm examination until a week before final examination. In the second period, the 
researcher did not provide any documents and media so the students needed to take notes by 
themselves.  
  
 This research used an open questionnaire to survey some opinions of learning by taking notes 
and recorded any changes of student's behaviors compared between 2 periods. From the result of this 
research concluded that in the first period students rarely interested in learning, always came late, 
disturbed other classmates by chatting and/or played the computer. In the second period which already 
changed the method of teaching, the researcher found that students still rarely understood about the 
subject. According to this changed students also changed their behaviors to suit the new method of 
teaching by brought some notebooks or papers to note down the lesson. Moreover, they participated 
more in class and came on time. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาของปญหา 

  สังคมในปจจุบันเปลี่ยนแปลงจากสังคมที่มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
กลายเปนสังคมท่ีเนนการแขงขันสูงท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ทําใหคนในยุคปจจุบันมักทําในส่ิง
ตางๆเพ่ือเนนประโยชนของตนเองเปนหลัก ในท่ีน้ีรวมถึงการศึกษาก็เปนไปเพื่อความกาวหนาโดยใช
การแขงขันเปนหลัก ทําใหเยาวชนไทยไมไดรับการพัฒนาศักยภาพของความเปนมนุษยอยางแทจริง 
และไมไดศึกษาเพื่อประโยชนของสังคมเปนหลัก สังคมจึงเกิดแนวคิดของการปรับเปลี่ยนปฏิรูป
การศึกษาข้ึน โดยเนนการสรางคนใหคิดเปน คิดไกล คิดวิเคราะหเชิงลึก คิดอยางถูกตอง คิดโดยยึด
สังคมและสภาพแวดลอมเปนศูนยกลาง ผูเรียนตองเรียนรูดวยการปฏิบัติ เรียนรูโดบปฏิสัมพันธ เรียนรู
โดยวิถีสังคมและมีสวนรวมในกิจกรรมสรางประโยชนใหสังคม แนวคิดการปฏิรูปการศึกษาดังกลาว
สอดคลองกับพระราชบัญญติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2554 ที่กลาววา "การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผู
เรียนทุกคนมีความสามารถดเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนทุกคนมีความสําคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ความ
สัมฤทธิผลในการจัดการเรียนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางสวนหนึ่งข้ึนอยูกับบทบาทของผูเรียนเปน
สําคัญ กลาวคือ ผูเรียนตองปรับบทบาทจากเปนผูรับมาเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง ตองคิดเอง ทํา
เอง ปรับปรุงเอง ในเร่ืองที่สอดคลองกับการดํารงชีวิต ในส่ิงที่ตนเองสนใจ และตองการเรียนรู จาก
แหลงเรียนรูหลากหลาย มีสวนรวมในการกําหนดจุดมุงหมายกิจกรรม วิธีการเรียนรู สามารถเรียนรูกับ
ผูอ่ืนได" 

  การศึกษาเปนส่ิงสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศไทย โดยเฉพาะการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาซ่ึงจะเนนสอนผูเรยีนเพื่อใชในการประกอบวิชาชีพในอนาคตเปนหลัก ดังน้ันการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพจึงเปนส่ิงสําคัญยิ่งในการชวยใหกลไกของการพัฒนาไปไดไกลและไมติดขัด การ
เรียนการสอนในระดับอุดมศึกษามักตองใชเวลาในการเตรียมพรอมที่คอนขางรัดกุมเพ่ือใหผูเรียนไดรับ
ความรูอยางมีประสิทธิภาพ แตในการเรียนการสอนปจจุบัน ผูสอนมักมีการเตรียมส่ือการเรียนการสอน
และมีการแจกส่ือการเรียนการสอนตางๆใหกับนักศึกษาซ่ึงขอดีของการแจกสื่อการเรียนการสอนคือ
การลดภาระใหกับนักศึกษาในการหาขอมูลแตในขณะเดียวกันการแจกส่ือการเรียนการสอนใหผูเรียนก็
มีขอเสียเชนเดียวกันคือ นักศึกษามักจะไมสนใจในเวลาเรียนเพราะคิดวาตนเองมีส่ือเหลาน้ันอยูแลว
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และใชเวลาในเวลาเรียนทําส่ิงอ่ืนๆเชน คุยกับเพ่ือนรวมช้ันเรียน นอนหรือทําส่ิงอ่ืนๆที่นอกเหนือจาก
การเรียนเปนตน ซ่ึงพฤติกรรมของนักศึกษาดังกลาวทําใหเกิดปญหาตางๆดังนี้ 

 1.1.1 นักศึกษามีผลการเรียนท่ีแยลงเนื่องจากการอานส่ือการเรียนการสอนเองอาจจะไมดีพอเทากับ 
  การบรรยายของผูสอน 

 1.1.2 นักศึกษาคนที่ไมไดใสใจในการเรียนอาจจะสงผลใหนักศึกษากลุมอ่ืนๆเสียสมาธิในการเรียน 
  ได 

 1.1.3 สรางภาระใหกับผูสอนที่ตองแบงเวลาในการสอนเน้ือหาสําคัญเพ่ือปรามนักศึกษาบางกลุม 

 1.1.4 ผูสอนยากตอการเขาถึงนักศึกษาและมักจะเกิดปญหาในการชักจูงใหนักศึกษาทํากิจกรรม 
  รวมกันในหอง 

 1.1.5 ผูสอนอาจจะหมดกําลังใจในการสอนได 

  ที่ผานมาผูสอนไดพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายจึงไดเล็งเห็นวิธีการเรียนการ

สอนแบบจดเนื้อหาเอง จึงมีความสนใจทีจ่ะทําวจัิยเรื่อง "การสํารวจพฤติกรรมและพัฒนาการของ

ผูเรียนจากการเรยีนดวยวธิีการจดเน้ือหาเพียงอยางเดียว" เพื่อนําผลการวิจัยไปเปนขอมูลในการ

พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 

1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1.2.1 เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนกรณีใชส่ือและไมใชส่ือการ
เรียนการสอนของวิชาการออกแบบสภาพแวดลอมและระดับ 

 1.2.2 เพ่ือสํารวจพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษากรณีที่ไมไดใชส่ือการเรียนการสอน 

1.3 สมมติฐานของงานวิจัย 

  ในงานวิจัยไดกําหนดสมมติฐานวาในการปรับลักษณะการเรียนการสอนดวยวิธีจะสามารถชวย
ใหผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีความสนใจในเน้ือหา
และการสอนของอาจารย รวมทั้งยังสามารถเพิ่มศักยภาพการเรียนรูของนักศึกษาใหดีข้ึนดวย 
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1.4 นิยามศัพท 

  ส่ือการสอน หมายถึง ส่ือที่ใชประกอบในการสอนไดแก โปรแกรมนําเสนอทางคอมพิวเตอร
และเอกสารการสอน 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 

  การวิจัยในครั้งนี้จะมีกลุมเปาหมายเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 3 สาขาวิชาการ
ออกแบบเชิงโตตอบและพัฒนาเกม วิชาการออกแบบสภาพแวดลอม เฉพาะในภาคการศึกษาท่ี 1 ป
การศึกษา 2553 เทาน้ัน โดยสํารวจเฉพาะความพึงพอใจและทัศนคติของผูเรียนเกี่ยวกับการเรียนโดย
การจดเนื้อหาเปนหลักเทาน้ัน และคอยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูดวยวิธีการจดของนักศึกษาเปนหลัก
เทานั้น 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.6.1 นักศึกษาเกิดการกระตือรือรนในการเรียนมากข้ึน 

 1.6.2  นักศึกษามุงความสนใจมายังผูสอนเปนหลัก 

 1.6.3 ใหผูสอนสามารถเขาถึงผูเรยีนได และสามารถควบคุมการเรียนการสอนไดดีข้ึน 
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บทที่ 2 

ทฤษฎี  เอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวของ 

2.1 พฤติกรรมการเรียนรูและกระบวนการเรียนการสอน 

พฤติกรรมการเรียนรูและกระบวนการเรียนการสอน เกิดจากองคประกอบหลายอยางไดแก 
องคประกอบสําคัญในการจัดการเรียนการสอน จุดประสงคในการเรียนการสอน ความหมายของคําวา 
“พฤติกรรม” ซ่ึงเปนผลอันเนื่องจากการเรียนรู ลักษณะการเรียนรู ทางดานความสามารถทางสติปญยา 
ความสามารถทางทักษะกลามเนื้อ และกิจนิสัยในการทํางาน ตลอดจนการจําแนกระดับของการเรียนรู
ทางดานความสามารถทางสติปญญา ความสามารถทางทักษะกลามเนื้อ และกิจนิสัยในการทํางาน 

 2.1.1 องคประกอบการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนโดยท่ัวไป มีองคประกอบที่สาคัญอยู 3 อยาง คือ (1) ผูสอน
ทาหนาท่ีวางแผน และจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน (2) ตัวผูเรียนซ่ึงตองการใหมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ (3) วัสดุการเรียนการสอน รวมถึงส่ิงอานวยความสะดวกตาง ๆ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แมการจัดการเรียนการสอนยุคใหมผูเรียนสามารถที่จะ
เรียนรูไดดวยตนเอง จากส่ือหรือวัสดุการเรียนการสอนรูปแบบตาง ๆ ได แตครูผูสอนก็ยังเปน
กลไกท่ีสาคัญและจาเปนในการพัฒนาส่ือหรือวัสดุการเรียนการสอนเหลานั้น 

 2.1.2 จุดประสงคในการเรียนการสอน 

จุดมุงหมายหรือจุดประสงคหลักในการจัดการเรียนการสอน ก็คือ ตองการใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงปรารถนา หรือตามวัตถุประสงคการ
สอนท่ีวางไวกอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน จากการท่ีกอนเรียนคิดไมเปน ทํา
ไมได หลังจากการเรียนคิดเปน ทําได แสดงวาผูเรียนไดเกิดการเรียนรูแลว เปนตน 

 2.1.3 ความหมายของคําวา “พฤติกรรม” 

การเรียนรู เปนส่ิงที่เกิดข้ึนในตัวผูเรียนโดยผูเรียนเอง ครูเปนเพียงผูท่ีจะชวยใหผูเรียน
ไดเกิดการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน ครู
สามารถวัดหรือสังเกตไดโดยการใชเครื่องมือไปวัดหรือตรวจสอบแลวแปลความออกมาอีกที
หน่ึง  
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พฤติกรรม จึงหมายถึง การกระทํา การแสดงออก อากัปกริยา รวมถึงลักษณะสีหนา
ทาทาง ซ่ึงบงบอกถึงความรูสึกภายใน ความชอบหรือไมชอบของบุคคล ตัวอยางของ
พฤติกรรม เชน การพูด การอธิบาย การเลื่อย การยืน การแสดงออกทางสีหนา จังหวะการพูด 
ความดังของเสียง เปนตน 

 2.1.4 พฤติกรรมท่ีตองการท่ีเกิดจากเรียนรู 

พฤติกรรมการเรียนรูที่ตองการจากผูเรียนนั้นอาจแบงออกเปน 3 ลักษณะคือ (1) 
ตองการใหผูเรียนคิดแกปญหาได มีความเฉลียวฉลาดเพิ่มข้ึน (2) ตองการใหผูเรียนทํางานได
โดยใหกลามเน้ือหรือประสาทสัมผัส ไมวาจะเปนการมอง การชิม การดม การฟง หรือสัมผัส
รวมดวยและ (3) ตองการใหผูเรียนเปนผูมีกิจนิสัยที่ดีในการทํางาน มีความตระหนักรับผิดชอบ
ตอหนาที่ เปนคนตรงตอเวลา ซ่ึอสัตยสุจริต เปนพลเมืองดีในสังคม 

 2.1.5 ลักษณะพฤติกรรมการเรียนรู 

1) ความสามารถทางสติปญญา คือ ความสามารถในการใชความรูที่มีอยูในสมองไปคิด
แกปญหาตางๆ ใหสําเร็จลุลวง เน่ืองจากคนเราแตละคนมีความรูไมเทากัน ทั้ง
ประสพการณในการแกปญหาก็ไมเทากัน จึงเปนผลใหความสามารถทางสติปญญา
ของคนเราแตกตางกันไปดวย อยางไรก็ดี เปนหนาที่ของครูท่ีจะใหขอมูล อยางเปร
ระบบ ตามหลักของการใหเนื้อหา คือ ตองมีการแยกยอยและจัดเรียงลําดับเน้ือหาตาม
สมควร โดยคํานึงถึงปริมาณท่ีเหมาะสมในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ท่ีซ่ึงผูเรียนจะ
สามารถจดจําและเขาใจไดมากที่สุด 

2) ความสามารถทางทักษะกลามเน้ือ คือ การใชกลามเนื้อทํางานรวมกับเคร่ืองมือหรือ
อุปกรณตามลักษณะที่ควรจะเปน แลวไดช้ินงานหรือผลงานที่ถูกตองภายในระยะเวลา
ท่ีเหมาะสม จํานวนครั้งมีการฝกรวมถึงความถี่ในการใชทักษะ สงผลตอความชํานาญ
และความคงอยูของทักษะฝมือนั้นดวย กลาวคือ การฝกบอยสงผลใหเกิดทักษะความ
ชํานาญไดมากและการใชทักษะเหลาน้ันบอยๆ จะเปนการเสริมความคงทนและให
เกิดควาชํานาญเพิ่มช้ึน 

3) ลักษณะกิจนิสัยในการทํางาน คือ กิจนิสัยของบุคคลในการทํางาน เปนการสะทอน
ออกจากภาวะภาวะจิตใจที่พรอมจะแสดงใหเห็นถึงความตระหนัก ความรับผิดชอบ 
ความเอาใจใส ฯลฯ ในภาวะและเหตุการณตาง ๆ การใหเนื้อหา (Information) ในเรื่อง
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กิจนิสัยมิไดเปนการสรางกิจนิสัยโดยตรง แตเปนการสรางความรูเพื่อเปนขอมูลใน
การเปรียบเทียบวาส่ิงน้ันควรหรือไมควรปฏิบัติ ควรกระทาหรือควรที่จะละเวน ซ่ึง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในดานน้ี จะตองมีส่ิงแวดลอมและสถานการณที่เอ้ือ
อานวยในส่ิงที่ตองการจะใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียน เชน ถาตองการไมใหผูเรียนเขา
ทํางานสาย ครูผูสอนก็ตองไมสาย เปนตน  

2.1.6 ระดับของพฤติกรรมการเรียนรู  

  1)  ระดับความสามารถทางสติปญญา 

  
   ระดับความสามารถทางสติปญญา คือ ความสามารถในการนําความรูที่มีอยูในสมอง 
   ไปแกปญหาตางๆ ใหสําเร็จลุลวงลงไป แบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ 

1.1)  ข้ันฟนคืนความรู เปนการใชความรูเกาท่ีมีอยู (หรือความรูเดิม) โดยการลอก
เลียน (Cramming) ไปแกปญหาเหมือนที่เคยไดมีประสบการณมาแลว หาก
แกปญหาน้ันไดถือวามีความสามารถในระดับฟนคืนความรู  (Recalled 
Knowledge)  

1.2)  ข้ันประยุกตความรู เปนการใชความรูท่ีมีอยูในสมองไปแกปญหาใหม  ซ่ึงไม
เคยมีประสบการณมากอน แตลักษณะการแกปญหาดังกลาวยังใชเคาโครง
หรือวิธีการเดิมหากแกปญหาดังกลาวไดแสดงใหเห็นวา มีความสามารถทาง
สติปญญาระดับประยุกตความรู (Applied Knowledge)  
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1.3)  ข้ันสงถายความรู เปนการใชความรูท่ีมีอยูผสมผสานกันไปแกปญหาใหมใน
ลักษณะใหมซ่ึงไมเคยมีประสบการณมากอน หากแกปญหานั้นๆไดแสดงวามี
ความสามารถทางสติปญญาในระดับสงถายความรู (Transferred Knowledge) 

2) ระดับความสามารถทางกลามเน้ือ 

 

ระดับความสามารถทางทักษะกลามเน้ือ  ความสามารถทางทักษะกลามเน้ือ หมายถึง 
การใชกลามเนื้อท างานรวมกับเครื่องมือหรืออุปกรณตามลักษณะท่ีควรจะเปนแลว 
ไดช้ินงานหรือผลงานท่ีถูกตอง ในเวลาท่ีเหมาะสม แบงออกไดเปน 3 ระดับ   

2.1) ข้ันเลียนแบบ เปนความสามารถระดับตนที่สังเกตเห็นไดจากการแสดง  การ
เคลื่อนไหวกลามเน้ือ ปฏิบัติงานตามรูปแบบซ่ึงเคยไดพบไดเห็นมา ผลงาน
อาจยังไมดี เวลาที่ใชอาจนานกวาที่ควรจะเปน 

2.2)  ข้ันทําดวยความถูกตอง เปนความสามารถซ่ึงสูงข้ึนกวาข้ันเลียนแบบ เกิดจาก
การฝกฝนทักษะมากข้ึน สามารถใชกลามเนื้ออยางผสมผสาน ไดผลงานที่
ถูกตองในเวลากําหนด  

2.3)  ข้ันชํานาญหรือข้ันอัตโนมัติ เปนความสามารถทางทักษะกลามเนื้อข้ันสูงสุด 
เกิดจากการฝกทักษะการปฏิบัติงานน้ัน ๆ จนเปนความเคยชิน รูปแบบการ
แสดงออกของทักษะจะผสมผสานอยางกลมกลืน ไดผลงานท่ีถูกตอง ในเวลา
ที่รวดเร็ว 

 

DPU



8 
 

  3) ระดับของกิจนิสัยในการทํางาน 

 

กิจนิสัยในการทํางาน (Work Habit) เปนการแสดงออกของบุคคลถึงความตระหนัก 
ความรับผิดชอบ ความเอาใจใส ฯลฯ ซ่ึงเปนผลทางภาวะจิตใจในการยอมรับและการ
ตอบสนองตอภาวะและเหตุการณตาง ๆ แบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ  

3.1)  ข้ันการยอมรับ (Receiving) เปนการแสดงออกภายใตภาวะซ่ึงถูกกําหนดดวย
ระเบียบ กฎเกณฑหรือกติกาท่ีไมไดฝาฝน แตอาจไมไดเกิดจากจิตใจที่ยอมรับ
และพรอมท่ีจะตอบสนอง เชน ไมเดินลัดสนามเม่ือเห็นวามีผูอ่ืนหรือเพ่ือน ๆ 
จองมองอยู เปนตน  

3.2)  ข้ันตอบสนอง (Response) เปนการแสดงออกจากภาวะจิตใจที่เกิดจากการ
ยอมรับและพฤติกรรมที่จะปฏิบัติตามโดยปราศจากการบังคับขูเข็ญ ผูมีกิจ
นิสัยในระดับน้ีจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมนั้น ๆ ไมวาจะตอหนาหรือลับหลัง  

3.3)  ข้ันลักษณะนิสัย (Internalization) เปนการแสดงออกซ่ึงลักษณะพฤติกรรมกิจ
นิสัยใน การทํางานขั้นสูงสุด มีการประพฤติปฏิบัติเปนประจําเปนลักษณะ
นิสัย เห็นไดวามีความศรัทธา มีความเช่ือมั่นในการกระทําหรือการแสดงออก  
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บทที่ 3 

ข้ันตอนวิธีในการดําเนินงานวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบเชิงโตตอบและพัฒนาเกม วิชาการ
ออกแบบสภาพแวดลอม 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3.2.1  แบบสอบถามแบบปลายเปดทั้งหมด 3 ชุด เพื่อใหนักศึกษาไดออกความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการ
เรียนดวยการจดเนื้อหา และการดาวนโหลดส่ือการเรียนการสอนไดอยางเต็มที่ เพื่อใหผูสอน
ไดทราบถึงเหตุผลท่ีชัดเจนและทัศนคติท่ีแนนอนตอการเรียนทั้งสองวิธี 

 3.2.2 ส่ือการเรียนการสอนประจําวิชา 

3.3 วิธีดําเนินการวิจัย 

3.3.1 สรางแบบสอบถามปลายเปด 3 ชุดเพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
กลุมเปาหมาย โดยใชคําถามชุดแรกสอบถามขอมูลเบื้องตน และพื้นฐานการเรียนรูของ
นักศึกษาเทานั้น  หลังจากน้ันจึงเริ่มการสอนโดยแจกส่ือการเรียนการสอนตางๆเพ่ือให
นักศึกษาไดใชในการทบทวนบทเรียน กอนสอบกลางภาค  เ ม่ือถึ งกลางภาคจึ งแจก
แบบสอบถามชุดที่ 2 เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา  หลังจากกลางภาคจึงสอน
แบบไมมีการแจกส่ือการเรียนการสอนใดๆทั้งส้ิน แตใหนักศึกษาจดเองท้ังหมด  เม่ือกอน
สอบปลายภาคจึงแจกแบบสอบถามชุดสุดทายเพ่ือสอบถามการเรียนที่ผานมาเปรียบเทียบ
ระหวาง การเรียนแบบท่ีผูสอนแจกส่ือการเรียนการสอนและแบบใหนักศึกษาจดเน้ือหาเอง
ทั้งหมด  

3.3.2 ใชแบบสํารวจพฤติกรรมการเรียนการสอน แบบสุม 4 ครั้งตลอดภาคการศึกษาโดยสังเกตถึง
ความเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาตอการเรียนทั้งสองแบบและทําผลสรุป 
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3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

  การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงการเรียนการสอนเปนสองชวงคือครึ่งเทอมแรกจะมี
การแจกส่ือการเรียนการสอนและเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามและการสังเกตพฤติกรรม แตชวง
ท่ีสองคือครึ่งเทอมหลังจะไมมีการแจกส่ือการเรียนการสอนและเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีเดียวกัน
หลังจากน้ันจึงเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา ดังนั้นเครื่องมือที่ใชจึง
แบงออกเปน 2 สวนดวยกันคือ  

 3.4.1 แบบสอบถามแบบปลายเปด (Open Ended Questionnaire) โดยแบง ออกเปน 3  ชุดทั้งหมดคือ  

1) แบบสอบถามชุดท่ี 1 จะตรวจสอบถึงปญหาการเรียนที่ผานมาของนักศึกษาท้ังหมด 
รวมถึงพฤติกรรมการเรียนท้ังภายในและภายนอกหองเรียนเพ่ือใชในการวิเคราะหถึง
ปญหาของนักศึกษาแตละคน 

2)  แบบสอบถามชุดที่ 2 จะตรวจสอบถึงความคิดเห็นของนักศึกษาแตละคนเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนที่ไดรับส่ือการเรียนการสอน รวมถึงสํารวจความคิดเห็นของการใชส่ือ
การเรียนการสอนของนักศึกษาในครึ่งเทอมแรก และความเขาใจของการอานส่ือการ
เรียนการสอนเอง 

3) แบบสอบถามชุดที่ 3 จะตรวจสอบถึงความคิดเห็นของนักศึกษาแตละคนเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนที่ไมไดรับส่ือการเรียนการสอน รวมถึงสํารวจความคิดเห็นความเขาใจ
และพัฒนาการของนักศึกษาหลังจากที่ไดเรียนดวยวิธีจดบันทึก 

3.4.2 แบบสํารวจพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา โดยผูสอนเปนผูสํารวจพฤติกรรมของนักศึกษา
เพ่ือใชในการเปรียบเทียบความเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมและพัฒนาการของนักศึกษา โดย
แบงการสังเกตพฤติกรรมทั้งหมด 4 อาทิตยไดแก อาทิตยที่ 5 อาทิตยท่ี 8 อาทิตยท่ี 11 และ
อาทิตยที่ 13 เพื่อสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงในชวงกอนคร่ึงเทอมแรกและการเปลี่ยนแปลงเม่ือ
เปลี่ยนวิธีการเรียนในชวงหลังครึ่งเทอมแรก 

 3.5 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

3.5.1 เน่ืองจากแบบสอบถามแตละชุดเปนคําถามปลายเปด ซ่ึงนักศึกษาสามารถใหเหตุผลตามที่
นักศึกษาคิดเห็นจริงท้ังหมด ผูวิจัยจึงไดทําการสรุปเหตุผลทั้งหมดและแยกเปนหมวดหมู
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ใหญๆข้ึนอยูกับ แบบสอบถามแตละชุดและอธิบายเชิงพรรณนาถึงเหตุผลและความพึงพอใจ
ตอการเรียนทั้งสองวิธี 

3.5.2 ในดานการวิเคราะห พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของการเรียน จะใชแบบสอบถามท่ีใชมาตรวัด
โดยในแตละหัวขอ (ตามเอกสารแนบ) กําหนดการแบงระดับเปน 5 ถึง 1 จากนั้นจึงสรุปผลท่ี
เกิดข้ึนในรูปแบบรอยละ 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 จากการทดลองและวิเคราะหจากแบบสอบถามทั้งสามชุด และจากแบบการสํารวจพฤติกรรมการ
เปลี่ยนแปลงของนักศึกษาแตละคน และการเปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษาเทอมท่ีผานมาเมือ่เทียบกับ
เทอมน้ี สามารถนําเสนอผลการวเิคราะหขอมูลไดดังน้ี 

4.1 ผลการคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยพิจารณาจากการเขาชั้นเรียนไมต่ํากวารอยละ 80 

  จากการตรวจสอบรอยละการเขาเรียนของนักศึกษาเพื่อใหไดกลุมตัวอยางที่ผานกาทดลองอยาง
สมบูรณ จึงพิจารณาคัดเลือกเฉพาะนักศึกษาที่เขาช้ันเรียนไมตํ่ากวารอยละ 80 

ตารางท่ี 4.1 ผลการคัดเลือกนักศึกษาโดยพิจารณาจากการเขาเรียนไมตํ่ากวารอยละ 80 
กลุมตัวอยาง จํานวนท่ีลงทะเบียนเรียน จํานวนที่เขาช้ันเรยีนไมตํ่ากวารอยละ 80 

กลุมนักศึกษารหัส 51 37 37 
 

4.2 ผลการวิเคราะหแบบสอบถามท้ัง 3 ชุด 

  การวิเคราะหแบบสอบถามทั้ง 3 ชุดใชวิธีการแยกวิเคราะหทีละชุดเพ่ือสรุปถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา  

4.2.1 แบบสอบถามชุดที่ 1 ตรวจสอบถึงปญหาการเรียนที่ผานมาของนักศึกษาทั้งหมด รวมถึง
พฤติกรรมการเรียนท้ังภายในและภายนอกหองเรียนเพื่อใชในการวิเคราะหถึงปญหาของ
นักศึกษาแตละคน ซ่ึงสามารถสรุปผลความคิดเห็นออกมาไดเปน 5 ปจจัยหลักที่มีผลตอการ
เรียนของนักศึกษาดังน้ี 
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ตารางที่ 4.2 เหตุผลท่ีคิดวาเปนปญหาในการเรียนจําแนกไดเปน 5 ปจจัยหลัก 
เหตุผลที่คิดวาเปนปญหาในการเรียน 

เหตุผล จํานวน รอยละ 
1. ปญหาสวนตัว เชนข้ีเกียจ ใชเวลาสวนอ่ืน มาสาย 19 51.35 
2. การบานและโปรเจคมากจนเกินไป 10 27.03 
3. วิชาอ่ืนบั่นทอนเวลาในการเรียนทําใหเวลาไมพอ 2 5.41 
4. วัสดุ อุปกรณการเรียนไมพรอม 1 2.70 
5. อาจารยสอนเร็วจนเกินไปจึงตามไมทัน 5 13.51 
 
 จากตาราง 4.2 พบวาปญหาหลักที่มีผลตอการเรียนมาจากสวนตัวนักศึกษาเอง คิดเปนรอยละ 

51.35 ปญหาถัดมาที่นักศึกษาใหความคิดเห็น สวนหนึ่งเกิดจากการบานและโปรเจคที่มาก
จนเกินไปจึงทําใหเหลือเวลาในการทบทวนเนื้อหาบางวิชานอยลง คิดเปนรอยละ 27.03  

 นอกจากน้ันผูวิจัยยังไดสอบถามความคิดเห็นกอนเรียนเกี่ยวกับการเรียนแบบการแจกสื่อการ
สอนใหนักศึกษาเปรียบเทียบกับการสอนโดยใหนักศึกษาเปนผูจดเนื้อหาเองทั้งหมด โดยได
สรุปผลความคิดเห็นออกมาไดดังนี้ 

ตารางท่ี 4.3  ความคิดเห็นกอนการเรียนการสอน 
ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียนแบบแจกส่ือการเรียนเปรียบเทียบเรียนแบบจดเน้ือหาเอง 

เหตุผล จํานวน รอยละ 
1. เห็นดวยกับการแจกส่ือการเรียนมากกวาจดเนื้อหาเอง 12 32.43 
2. เห็นดวยกับการจดเน้ือหาเองมากกวาการแจกส่ือการเรียนการ
สอน 

18 48.65 

3. ควรทําท้ังสองอยางไปดวยกัน 7 18.92 
 
 จากตาราง 4.3 พบวานักศึกษาสวนใหญเห็นดวยตอการจดเนื้อหาเนื่องจากทําใหจดจําไดดีกวา 

เพราะไดผานตาไปดวย คิดเปนรอยละ 48.65 แตอีกสวนหนึ่งเห็นดวยตอการเรียนดวยการแจก
ส่ือการเรียนใหนักศึกษานํากลับไปอานที่บานเพราะอยางนอยจะไดมีเนื้อหาบางสวนไวอาน
กอนสอบ คิดเปนรอยละ 32.43 และสวนสุดทายคิดวาการเรียนที่ดีควรทําท้ังสองอยางควบคูกัน
เพ่ือจดเน้ือหาบางสวนเทานั้นท่ีตกหลนจากส่ือการเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 18.92 
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4.2.2 แบบสอบถามชุดที่ 2 จะตรวจสอบถึงความคิดเห็นของนักศึกษาแตละคนเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนท่ีไดรับส่ือการเรียนการสอน รวมถึงสํารวจความคิดเห็นของการใชส่ือการเรียนการสอน
ของนักศึกษาในครึ่งเทอมแรก และความเขาใจของการอานส่ือการเรียนการสอนเอง สามารถ
สรุปผลไดดังนี้ 

ตารางท่ี 4.4 ผลสรุปวิธีการเรียนของนักศึกษาโดยแยกเปนจดเนื้อหาเอง ไมไดจดเลย และจดบาง
เล็กนอย 
วิธีการเรียนของนักศึกษาโดยแยกเปน จดเน้ือหาเอง ไมไดจดเลย และจดบางเล็กนอย เฉพาะครึ่งเทอม
แรก 

ลักษณะการเรียน จํานวน รอยละ 
1. จดเนื้อหาเองตลอดเวลาแมวาจะไดรับส่ือการเรียนจากผูสอน 10 27.03 
2. ไมไดจดเนื้อหาเพิ่มเติมเลย 7 18.92 
3. จดเนื้อหาเพิ่มเติมบางเล็กนอยที่นอกเหนือจากส่ือการเรียน 20 54.05 
 จากตาราง 4.4 พบวานักศึกษากลุมใหญมักจดเนื้อหาเพ่ิมเติมบางเล็กนอย จํานวน 20 คนหรือ

รอยละ 54.05 และจดเนื้อหาเองตลอดเวลา จํานวน 10 คนหรือรอยละ 27.03 และไมไดจดอะไร
เลย จํานวน 7 หรือรอยละ 18.92 

ตารางที่ 4.5 ผลสํารวจความเขาใจของเนื้อหาในชวงครึ่งเทอมแรก 
ความเขาใจของเน้ือหาในชวงครึ่งเทอมแรก 

ปริมาณ เขาใจมาก ปานกลาง เล็กนอย 
1. จํานวนคน 12 15 10 
2. รอยละ 32.43 40.54 27.03 
 จากตาราง 4.5 พบวานักศึกษามีความเขาใจในเนื้อหาคอนขางมากจํานวน 12 คนหรือรอยละ 

32.43 และเขาใจเนื้อหาปานกลางจํานวน 15 คนหรือรอยละ 40.54 และเขาใจในเนื้อหาเล็กนอย
แมวาจะไดรับส่ือการเรียนการสอนดวยก็ตามจํานวน 10 คนหรือรอยละ 27.03 
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ตารางท่ี 4.6 ผลการสํารวจความคิดเห็นของการแจกส่ือการเรียนมีผลตอพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษา 
การสํารวจความคิดเห็นของการแจกส่ือการเรียนมีผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 

การเปลีย่นแปลงของพฤติกรรม จํานวน รอยละ 
1. มีผลทําใหนํามาเรียนควบคูระหวางการเรียนการสอนมากข้ึน 8 21.62 
2. มีผลโดยนํามาจดเน้ือหาระหวางสอนมากข้ึน 8 21.62 
3. ไมมีผลใดๆทั้งส้ินเน่ืองจากใชอานกอนสอบเทาน้ัน 17 45.95 
4. ไมมีผลใดๆเพราะไมไดอานแตจดเนื้อหาเองทั้งหมดต่ังแตตน
อยูแลว 

4 10.81 

 จากตาราง 4.6 พบวาในชวงครึ่งเทอมแรกซ่ึงนักศึกษาไดรับส่ือการเรียนเรียบรอยแลว แตที่นํา
เน้ือหามาใชในการทบทวนและเรียนควบคูกับส่ือการเรียนการสอนมีเพียงจํานวน 8 คนหรือ
รอยละ 21.62 เทาน้ัน โดยท่ีสวนใหญจํานวน 17 คนหรือรอยละ 45.95 ของนักศึกษาไมเคยนํา
ส่ือการเรียนมาใชใหเกิดประโยชนยกเวนอานกอนสอบเทานั้น และมีเพียง 4 คนหรือรอยละ 
10.81 ที่ไมสนใจส่ือการเรียนแตชอบที่จะจดเนื้อหาเองท้ังหมด 

4.2.3 แบบสอบถามชุดที่ 3 จะตรวจสอบถึงความคิดเห็นของนักศึกษาแตละคนเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนท่ีไมไดรับส่ือการเรียนการสอน รวมถึงสํารวจความคิดเห็นความเขาใจและพัฒนาการของ
นักศึกษาหลังจากที่ไดเรียนดวยวิธีจดบันทึกดวยตนเอง สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

ตารางที่ 4.7 ผลสํารวจการจดเนื้อหาดวยตนเองของนักศึกษาในชวงครึ่งเทอมหลัง 
ปริมาณของนักศึกษาท่ีจดเนื้อหาในชวงหลังครึ่งเทอม 

จด / ไมจด จํานวนคน รอยละ 
1. จด 27 72.97 
2. ไมจด 10 27.03 
 จากตาราง 4.7 พบวาเม่ือนักศึกษาไมไดรับส่ือการเรียนการสอนแลวมีนักศึกษที่หันมาจดเนื้อหา

เองเพิ่มข้ึนจํานวน 27 คนหรือรอยละ 72.97 และยังมีผูที่ไมจดเน้ือหาอะไรเพิ่มเติมจํานวน 10 
คนหรือรอยละ 27.03 
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ตารางที่ 4.8 ผลสํารวจความเขาใจในเน้ือหาระหวางการเรียนการสอนชวงหลังครึ่งเทอม 
ความเขาใจในเนื้อหาท่ีสอนเม่ือไมมีการแจกส่ือการเรียนใดๆท้ังส้ิน 

ความเขาใจ จํานวนคน รอยละ 
1. เขาใจมากท่ีสุด 1 2.70 
2. เขาใจมาก 4 10.81 
3. เขาใจปานกลาง 8 21.62 
4. เขาใจนอย 16 43.25 
5. เขาใจนอยที่สุด 8 21.62 
 จากตาราง 4.8 พบวาเม่ือไมมีการแจกส่ือการเรียนการสอนนักศึกษาสวนใหญเขาใจในเน้ือหาที่

สอนนอยลงจํานวน 16 คนหรือรอยละ 43.25 ไมเขาใจในเนื้อหาเลย 8 คนหรือรอยละ 21.62 
เขาใจพอประมาณ 8 คนหรือรอยละ 21.2 เขาใจมากและมากที่สุดเปนสวนนอยคือรวม 5 คน
หรือรอยละ 13.51 

ตารางที่ 4.9 ผลสํารวจความคิดเห็นของการปรับตัวหรือพฤติกรรมการเรียนใหเขากับวิธีการเรียนโดย
ไมไดส่ือการเรียน 
ความคิดเห็นของการปรับตัวและพฤติกรรมการเรียนใหเขากับการเรียนโดยไมไดรับส่ือการเรียน 

การปรับพฤติกรรม จํานวนคน รอยละ 
1. ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง เพราะไมไดจดเนื้อหาอะไรต่ังแตตน 8 21.62 
2. นําสมุดหรือกระดาษมาจดในหองเรียนเพื่อตามเนื้อหาใหมาก
ข้ึน 

16 43.25 

3. จดบางและปรึกษาเพ่ือนและใหเพื่อนชวยทบทวนนอก
หองเรียนแทน 

4 10.81 

4. จดเล็กนอยและศึกษาคนควาเพิ่มเติมจากแหลงความรูอ่ืน 9 24.32 
 จากตาราง 4.9 พบวาเม่ือนักศึกษาไมไดรับส่ือการเรียนใดๆและตองมาจดเน้ือหาท่ีผูสอนสอน

เองทั้งหมด ซ่ึงทําใหนักศึกษาสวนใหญนักศึกษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการนําสมุด
หรือกระดาษมาจดเน้ือหาเพื่อตามเน้ือหาท้ังหมดจํานวน 16 คนหรือรอยละ 43.25 มีการจด
เน้ือหาบางเล็กนอยโดยเนนคนควาเพ่ิมเติมจากแหลงความรูอ่ืนๆจํานวน 9 คนหรือรอยละ 
24.32 ไมมีการจดเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมตั่งแตแรกจํานวน 8 คนหรือ 21.62 นอกน้ันมีการจดบาง
เล็กนอยพรอมปรึกษาใหเพื่อนชวยทบทวนนอกหองเรียนจํานวน 4 คนหรือรอยละ 10.81 
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ตารางที่ 4.10 ผลสํารวจความคิดเห็นตอความยากงายของการเรียนโดยไมไดรับส่ือการเรียนเปรียบเทียบ
กับการไดรับส่ือการเรียน 
ความคิดเห็นตอความยากงายของการเรียนโดยไมไดรับส่ือการเรียนเปรียบเทียบกับการไดรับส่ือการ
เรียน 

ความยากงายของเนื้อหา จํานวนคน รอยละ 
1. ยากขึ้น 23 62.16 
2. เทาเดิม 10 27.03 
3. งายข้ึน 4 10.81 
 จากตาราง 4.10 พบวาเม่ือเปรียบเทียบระหวางการเรียนดวยวิธีการแจกส่ือการเรียนการสอนกับ

การใหนักศึกษาจดเน้ือหาเองทั้งหมดพบวานักศึกษามีความรูสึกวาเรียนยากข้ึนจํานวน 23 คน
หรือรอยละ 62.16 และไมรูสึกถึงการเปลี่ยนแปลงของการเรียนรูจํานวน 10 คนหรือรอยละ 
27.03 และคิดวาเรียนงายข้ึนจํานวน 4 คนหรือรอยละ 10.81 

4.3 ผลการวิเคราะหแบบสํารวจพฤติกรรมของนักศึกษา 

  ผลการวิเคราะหแบบสํารวจพฤติกรรมของนักศึกษาโดยรวมจากนักศึกษาท้ังหมด 37 คน โดย
ใชการสังเกตของผูสอนเองเปนผูจดบันทึกขอมูลท้ังหมดโดยทําการสํารวจทั้งหมด 4 ครั้งคือสํารวจ
พฤติกรรมอาทิตยที่ 5 อาทิตยท่ี 8 อาทิตยที่ 11 และอาทิตยที่ 14 เพื่อดูความเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม
ของการเรียนดวยวิธีการแจกส่ือการเรียนเปรียบเทียบกับการเรียนโดยใหนักศึกษาจดเนื้อหาเองท้ังหมด 
ซ่ึงสามารถผลการวิเคราะหออกมาไดดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.11 ผลสํารวจพฤติกรรมของนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2553 
ผลสํารวจพฤตกิรรมของนกัศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2553 

พฤติกรรมการเรยีน 

มีส่ือการเรียน จดเนื้อหาเองทั้งหมด 
อาทิตยที่ 5 อาทิตยท่ี 8 อาทิตยท่ี 11 อาทิตยที่ 14 

คน ร อ ย
ละ 

คน ร อ ย
ละ 

คน รอยละ ค
น 

รอยละ 

1. นักศึกษามาทันเวลาเรียน 20 54.05 15 40.54 30 81.08 35 94.59 
2. นักศึกษาใหความสนใจในตัวผูสอน 10 27.03 15 40.54 25 67.57 27 72.97 
3. นักศึกษามีการจดเนื้อหาเองเพิ่มเติม 18 48.65 21 56.76 27 72.97 33 89.19 
4. นักศึกษามีการสอบถามเนื้อหาท่ีไม
เขาใจ 

0 0.00 0 0.00 5 13.51 2 5.41 

5. นักศึกษาคุยนอกเรื่องในขณะท่ีสอน 5 13.51 10 27.03 2 5.41 2 5.41 
6. นักศึกษาเลนคอมพิวเตอรโดยไมได

ใสใจขณะสอน 
13 35.14 11 29.73 3 8.11 4 10.81 

  จากตาราง 4.11 พบวาในชวงกอนกลางภาคนักศึกษาเกือบครึ่งหองมาคอนขางสายแตหลังจากที่
มีการเปลี่ยนลักษณะการเรียนนักศึกษามีการเปลี่ยนพฤติกรรมโดยมาทันเวลามากข้ึนเฉลี่ยโดยประมาณ
รอยละ 90 นอกจากมีการเปลี่ยนแปลงทางดานการมาเรียนทันเวลาแลว นักศึกษาสวนมากยังใหความ
สนใจในตัวผูสอนมากข้ึน จากกอนกลางภาคซึ่งมีผูสนใจในตัวผูสอนสูงสุดรอยละ 40.54 เปนรอยละ 
100.00 ในชวงอาทิตยสุดทายกอนสอบปลายภาค การจดเนื้อหาของนักศึกษามีการพัฒนาท่ีดีข้ึน
ตามลําดับต้ังแตอาทิตยแรกจนถึงอาทิตยสุดทาย และการสอบถามถึงเนื้อหาที่ไมเขาใจก็เริ่มเกิดข้ึนบาง
ในชวงหลังสอบกลางภาค ซ่ึงทําใหผูสอนสามารถรับรูไดวาผูเรียนมีความเขาใจมากนอยเพียงใดใน
เนื้อหา  นอกเหนือจากนั้นปญหาท่ีพบบอยในหองเรียนคือการคุยกันในช้ันเรียนและการเลน
คอมพิวเตอรในหองเรียนกลับไดรับการพัฒนาใหดีขึ้นโดยที่มีการคุยนอกเร่ืองในช้ันเรียนนอยลงและมี
ผูเลนคอมพิวเตอรนอยลง 
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บทที่ 5 

สรุป  อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 งานวิจัยครั้งน้ี มีจุดประสงคเพื่อ 1. สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูดวยวิธีการจด
เน้ือหาของบทเรียนในแตละบทดวยตนเอง และ2. เพ่ือสํารวจการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาเม่ือไดมีการเปลี่ยนวิธีการเรียนจากการแจกส่ือการเรียนการสอนมาเปนการจดเนื้อหาเพียงอยางเดียว 
โดยเลือกนักศึกษาช้ันปที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบเชิงโตตอบและพัฒนาเกม วิชาการออกแบบสภาพแวดลอม
และระดับ โดยกําหนดสมมติฐานของวิจัยวาการปรับลักษณะการเรียนการสอนดวยวิธีดังกลาวจะสามารถชวย
ให ผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนใหมีความสนใจในเนื้อหาและ
การสอนของ อาจารยมากยิ่งข้ึน รวมท้ังยังสามารถเพิ่มศักยภาพการเรียนรูของนักศึกษาใหดีข้ึนดวย 

5.1  สรุปผลการวิจัย 

5.1.1      ผลการวิเคราะหเหตุผลที่คิดวาเปนปญหาในการเรียนของนักศึกษาสรุปไดวาปญหาที่พบมาก
ที่สุดรอยละ 51.35 คือปญหาสวนตัว เชนข้ีเกียจมาเรียน มาสายและใชเวลาสวนมากับกิจกรรม
อ่ืนๆ และรอยละ 27.03 พบวาการบานและโปรเจคมากจนเกินไป และรอยละ 13.51 เกิดจาก
ผูสอนสอนเร็วจนเกินไปจึงตามไมทัน 

5.1.2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษากอนการเรียนการสอนโดยเปรียบเทียบระหวางการ
เรียนการสอนดวยวิธีการแจกส่ือการเรียนการสอนเทียบกับการเรียนแบบจดเน้ือหาเอง สามารถ
สรุปผลไดดังนี้ นักศึกษาเห็นดวยกับการจดเนื้อหาเองรอยละ 48.65 และเห็นดวยกับการแจกส่ือ
การเรียนการสอนรอยละ 32.43 และเห็นควรใหทําท้ังสองอยางพรอมๆกันรอยละ 18.82 

5.1.3 ผลการวิเคราะหวิธีการเรียนของนักศึกษาในครึ่งเทอมแรกซึ่งสรุปไดวา นักศึกษาสวนมากจด
เน้ือหาเพิ่มเติมบางเล็กนอยนอกเหนือจากท่ีไดรับส่ือการเรียนการสอนรอยละ 54.05 และจด
เน้ือหาเองตลอดเวลาแมวาจะไดรับส่ือการเรียนการสอนอยูแลวรอยละ 27.03 และไมไดจด
เน้ือหาอะไรเพิ่มเติมเลยรอยละ 18.92 

5.1.4 ผลการวิเคราะหความเขาใจของเน้ือหาในชวงครึ่งเทอมแรกของการเรียนการสอนสรุปไดวา
นักศึกษาสวนมากเขาใจเนื้อหาปานกลางรอยละ 40.54 และเขาใจเนื้อหามากรอยละ 32.43 และ
เขาใจเล็กนอยรอยละ 27.03 
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5.1.5 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของการแจกส่ือการเรียนมีผลตอพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
สรุปวาไมมีการผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนใดๆท้ังส้ินเน่ืองจากใชในการอาน
ทวนกอนสอบเทานั้นคิดเปนรอยละ 45.95 และมีผลตอการเปลี่ยนพฤติกรรมโดยนํามาใช
ประกอบการเรียนคิดเปนรอยละ 21.62 และมีผลโดยนํามาจดเนื้อหาเพิ่มเติมระหวางการเรียน
การสอนมากข้ึนคิดเปนรอยละ 21.62 และไมมีผลใดๆทั้งส้ินเนื่องจากปกติจดเนื้อหาดวยตนเอง
แมวาจะมีหรือไมส่ือการเรียนการสอนที่อาจารยแจกใหก็ตามคิดเปนรอยละ 10.81 

5.1.6 ผลการวิเคราะหจํานวนนักศึกษาท่ีจดเน้ือหาเองทั้งหมดในชวงครึ่งเทอมหลังสรุปไดวามี
นักศึกษาคิดเปนรอยละ 72.97 จดเนื้อหาเองและไมไดจดเน้ือหารอยละ 27.03 

5.1.7 ผลการวิเคราะหผลสํารวจความเขาใจเนื้อหาระหวางการเรียนการสอนชวงครึ่งเทอมหลังสรุป
ไดวานักศึกษาสวนมากเขาใจเน้ือหานอยลงคิดเปนรอยละ 43.25 และเขาใจเนื้อปานกลางรอย
ละ 21.62 และเขาใจเนื้อหานอยท่ีสุดรอยละ 21.62 และเขาใจเนื้อหามากรอยละ 10.81 และ
เขาใจเน้ือหามากท่ีสุดรอยละ 2.70 

5.1.8 ผลการวิเคราะหการปรับตัวและพฤติกรรมใหเขากับการเรียนเม่ือไมไดรับส่ือการเรียนการสอน
สรุปไดวานักศึกษาสวนมากนําสมุดหรือกระดาษมาจดเน้ือหาตลอดเวลาเพื่อใหตามเน้ือหา
ตางๆมากขึ้นคิดเปนรอยละ 43.25 และบางสวนจดเน้ือหาเพียงเล็กนอยแตคนควาและศึกษาจาก
แหลงความรูเพ่ิมเติมคิดเปนรอยละ 24.32 และนักศึกษาบางกลุมไมไดจดอะไรเพิ่มเติมเลย
เน่ืองจากไมไดจดเนื้อหาอะไรต้ังแตตนคิดเปนรอยละ 21.62 และสวนที่เหลือมีการจดบางและ
ปรึกษาเพ่ือนหรืออาจะใหเพื่อนชวยทบทวนนอกหองเรียนคิดเปนรอยละ 10.81 

5.1.9 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอความยากงายของการเรียนโดยไมไดรับส่ือการเรียนการสอน
เปรียบเทียบกับการไดรับส่ือการเรียนสรุปไดวาเนื้อหายากข้ึนกวาเดิมคิดเปนรอยละ 62.16 และ
ความยากงายเทาเดิมคิดเปนรอยละ 27.03 และงายข้ึนกวาเดิมคิดเปนรอยละ 10.81 

5.1.10 ผลการวิเคราะหแบบสํารวจพฤติกรรมของนักศึกษาโดยใชการสังเกตการสังเกตและจดบันทึก
ของผูสอนเองเปนผูจดบันทึกขอมูลท้ังหมด 4 ครั้งคือสํารวจพฤติกรรมอาทิตยที่ 5 อาทิตยท่ี 8 
อาทิตยที่ 11 และอาทิตยที่ 14 เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของการเรียนดวยวิธีการ
แจกส่ือการเรียนเปรียบเทียบกับการเรียนโดยใหนักศึกษาจดเนื้อหาเองทั้งหมด ซ่ึงสามารถผล
การวิเคราะหออกมาไดดังนี้ 
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 1) นักศึกษามาทันเวลาเรียน 

  

 2) นักศึกษาใหความสนใจในตัวผูสอน 
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 3) นักศึกษามีการจดเน้ือหาเองเพิ่มเติม 

  

 4) นักศึกษามีการสอบถามเน้ือหาท่ีไมเขาใจ 
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 5) นักศึกษาคุยนอกเรื่องในขณะที่สอน 

  

 6) นักศึกษาเลนคอมพิวเตอรโดยไมไดใสใจในขณะท่ีสอน 

  

5.2 อภิปรายผล 

  จากผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลใหการเรียนท่ีผานมาของนักศึกษาไดคะแนนไมดีเนื่องจาก
นักศึกษามาสายและไมต้ังใจเรียนทําใหเกิดอุปสรรคระหวางการเรียนและไดผลการเรียนท่ีออกมาไมดี
พอ ในวิชาการออกแบบสภาพแวดลอมและระดับไดจัดการเรียนการสอนที่ตึก 4 หอง 423 ซ่ึงเปน
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของสาขาการออกแบบเชิงโตตอบและพัฒนาเกม จากการวิจัยครั้งนี้ผูสอน
ไดแบงการสอนออกเปนสองชวงคือต้ังแตเปดภาคเรียนจนถึงกอนสอบกลางภาคผูสอนจะแจกส่ือการ
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เรียนการสอนและและหลังการสอบกลางภาคจนถึงกอนการสอบปลายภาคผูสอนจะสอนโดยไมมีการ
แจกส่ือการเรียนการสอนใดๆท้ังส้ิน นักศึกษาตองเปนผูจดเนื้อหาเองทั้งหมด จากผลการวิจัยขางตน
พบวาในชวงครึ่งเทอมแรกนักศึกษามีความสนใจในการเรียนปานกลางและบางสวนยังมาเรียนคอนขาง
สายรวมทั้งสรางความรบกวนใหกับเพ่ือนรวมช้ันเรียนดวยการพูดคุยและหรือเลนคอมพิวเตอรโดยไม
สนใจการเรียนการสอน อยางไรก็ตามจากแบบสอบถามพบวานักศึกษาสวนมากมีความเขาใจในเนื้อหา
ปานกลางที่สอนชวงครึ่งเทอมแรก และพบวานักศึกษาสวนนอยมีการนําเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนมาจดเนื้อหาเพิ่มเติม แตหลังจากการสอบกลางภาคซ่ึงนักศึกษาจะไมไดรับส่ือการเรียนการสอน
ใดๆทั้งส้ิน ทําใหนักศึกษาตองจดเน้ือหาท่ีผูสอนตองสอนเองทั้งหมด จากผลการวิจัยพบวานักศึกษามี
ความเขาใจในเน้ือหานอยลงแตมีการปรับพฤติกรรมการเรียนเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนวิธีการ
สอนของผูสอนโดยการนําสมุดและกระดาษมาจดเนื้อหาตางๆมากข้ึน รวมท้ังมีการเปลี่ยนแปลงการ
เรียนโดยเขาเรียนตรงเวลาและต้ังใจเรียนมากข้ึน แมวาจะมีบางสวนที่ยังคงไมใสใจการเรียนอยูบางก็
ตาม ดังนั้นจึงสอดคลองกับสมมติฐานเพียงบางสวนเทานั้นเนื่องจากการเรียนดวยวิธีการจดเนื้อหาเพียง
อยางเดียวนักศึกษามีความเขาใจในเนื้อหานอยลงเม่ือเทียบกับการเรียนการสอนที่ไดรับส่ือการเรียนการ
สอนจากผูสอน แตในทางกลับกันนักศึกษากลับมีความกระตือรือรนและใฝเรียน รวมท้ังผูสอนสามารถ
ดูแลการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

5.3 ขอเสนอแนะ 

5.3.1 ปจจุบันการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย นักศึกษามักจะไดรับส่ือการเรียนการ
สอนจากอาจารยผูสอนทุกวิชาไมวาจะเปนการแจกเอกสารจากผูสอนเองหรือจาก LSS ก็ตาม
ทําใหนักศึกษาไมคุนเคยกับการเรียนการสอนดวยวิธีการจดเนื้อหาจึงทําใหนักศึกษาไม
สามารถจดเน้ือหาระหวางที่สอนไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร จึงควรรณรงคใหวิชาตางๆ
ลองปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนโดยไมมีการแจกส่ือการเรียนการสอนแตใหนักศึกษาจด
และคนควาเพ่ิมเติมเองเพื่อใหนักศึกษาไดคุนเคยบาง 

5.3.2 ขอบเขตของเน้ือหาวิชาการออกแบบสภาพแวดลอมและระดับมีการใชคอมพิวเตอรควบคูไป
กับเนื้อหาทฤษฏีซ่ึงอาจจะเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหนักศึกษาบางสวนถูกดึงความสนใจไปกับ
เครื่องมือคอมพิวเตอรมากกวาเน้ือทฤษฏี จึงทําใหไมสามารถจดเนื้อหาท่ีจําเปนไดเทาท่ีควร ใน
การวิจัยครั้งตอไปจึงควรเปลี่ยนจากวิชาที่จําเปนตองใชเครื่องมือคอมพิวเตอรมาเกี่ยวของเปน
วิชาที่มีเน้ือหาเชิงทฤษฎีเพียงอยางเดียว 

 

DPU



25 
 

บรรณานุกรม 

1.  นงนิภา ตุลยานนท ,พรรณิภา แจงสุวรรณ,สุพิชา ศรสุีคนธ (2551). การใชวธิีทบทวนในชั้นเรยีน เพื่อพัฒนา

ผลการเรียนของนักศึกษาในวิชาการบัญชีภาษีอากร คณะการบญัชี มหาวิทยาลยั

ธุรกิจบณัฑิตย.งานวิจยั.กรุงเทพมหานคร.มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย 

2. ดารณี เอ้ือชนะจิต (2547). การวัดความสัมฤทธผิลจากการสอนโดยใชส่ือการสอน 3 วิธี วิชาการบัญชีช้ันกลาง 

1 คณะการบัญชี มหาวิทยาลยัธรุกจิบัณฑิตย 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุราษฏร พรมจันทร (2552). พฤติกรรมการเรยีนรูและกระบวนการเรยีนการสอน. 

เขาถึงไดจาก: http://www.vrdp.net/data/Download/Books%20tactical% 

20teaching%20techniques/01.pdf.  (วันที่คนขอมูล: 12 ธันวาคม 2553) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



26 
 

ภาคผนวก 

แบบสอบถามชุดที่ 1 (กอนการเรียนการสอน) 

แบบสํารวจปจจัยที่มผีลตอการเรยีนของนักศึกษาท่ีผานมา รวมถึงการการสอบถามความเห็นตอการ
เรยีนดวยวธิีการจดเนื้อหาเพยีงอยางเดียว 

1. จากปการศึกษาทีผ่านมา นักศึกษาคิดวาอะไรเปนปจจัยหลักท่ีเปนปญหาในการเรยีนของนักศึกษา 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

2. นักศึกษามีความเห็นอยางไร หากอาจารยใมมีส่ือการเรยีนการสอน (Slide) แจกแตใหนักศึกษาเปนผู
จดเนื้อหาเองทั้งหมด 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



27 
 

แบบสอบถามชุดท่ี 2 

แบบสํารวจความคิดเห็นของการเรียนการสอนต้ังแตเปดเทอมจนถึงกอนสอบกลางภาค 

1. นักศึกษาไดนําส่ือการเรยีนการสอน (Slide) มารวมใชกับการเรียนการสอนหรือไม และใชอยางไร
บาง 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

2. นักศึกษามีความเขาใจในเน้ือหาท่ีสอนมากนอยเพียงใด 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

3. เม่ือนักศึกษาไดรับส่ือการเรยีนการสอนแลว นักศึกษาคิดวาส่ือการเรยีนสอนมีผลตอพฤติกรรมใน
การเรยีนอยางไร 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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แบบสอบถามชุดท่ี 3 

แบบสํารวจความคิดเห็นของการเรียนการสอนต้ังแตหลังการสอบกลางภาคจนถึงกอนสอบปลายภาค 

1. ต้ังแตหลังการสอบกลางภาค จนถึงสอบปลายภาคนักศึกษาไมไดรับส่ือการเรียนการสอนใดๆท้ังส้ิน 
นักศึกษามี   การจดเน้ือหาเองหรือไม 

_________________________________________________________________________________ 

2. เม่ือนักศึกษาไมมีส่ือการเรยีนการสอนใดๆท้ังส้ิน นักศึกษาคิดวาการเรียนหรือการทาํความเขาใจใน
เนื้อหามากนอยเพยีงใด 

เขาใจมากที่สุด เขาใจมาก เขาใจปานกลาง เขาใจนอย เขาใจนอยที่สุด 
     
 

3. เม่ือนักศึกษาไมไดรับส่ือการเรียนการสอน นักศึกษามีการประบเปลีย่นพฤติกรรมอยางไรบาง 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

4. เปรยีบเทียบความยากงายตอการเรยีนรู ระหวางการไดรับส่ือการเรียนการสอนในชวงครึ่งเทอมแรก
เปรยีบเทียบกบัการเรยีนที่ไมไดรับส่ือการเรียนการสอนในครึ่งเทอมหลัง 

ยากข้ึน เทาเดิม งายข้ึน 
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แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรยีนของนักศกึษาโดยการสังเกตจากผูสอน 

 

พฤติกรรมการเรยีน 
มีส่ือการเรียน จดเน้ือหาเองทั้งหมด 

อาทิตยที่ 5 อาทิตยท่ี 8 อาทิตยที่ 11 อาทิตยท่ี 14 
คน คน คน คน 

1. มาทันเวลาเรียน     
2. ความสนใจในตัวผูสอน     
3. การจดเนื้อหาเองเพ่ิมเติม     
4. การสอบถามเนื้อหาท่ีไมเขาใจ     
5. คุยนอกเร่ืองในขณะที่สอน     
6. เลนคอมพิวเตอรโดยไมไดใสใจ

ขณะสอน 
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