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  งานวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่เพือ่ศกึษาการบรูณาการวชิาหลกัสถติเิชื่อมโยงกบัการ
ประกอบธุรกจิสาํหรบันกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิและการบญัช ีชัน้ปีที ่2 ปีการศกึษา 2555 ดา้น
ความสามารถการรูค้าํศพัทส์าํคญัภาษาองักฤษทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติ ิ ความสามารถการ
แกโ้จทยป์ญัหาภาษาองักฤษทีเ่น้นการเชือ่มโยงกบัการประกอบธุรกจิ ความสามารถสามารถ
การวเิคราะหส์ถานการณ์แกโ้จทยป์ญัหาจากกรณศีกึษาทีเ่ชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ และมี
เจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนวชิาหลกัสถติทิีบ่รูณาการเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ 

กลุ่มประชากร นกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิและการบญัช ี ชัน้ปีที ่ 2 ทีล่งทะเบยีนเรยีน
วชิาหลกัสถติ ิ ประจาํภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์จาํนวน 289 
คน กลุ่มตวัอยา่งทดลองเป็นนกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิและการบญัช ี ชัน้ปีที ่ 2 ทีล่งทะเบยีน
เรยีนวชิาหลกัสถติ ิประจาํภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 90 กลุ่มตวัอยา่งควบคุมเป็น
นกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิและการบญัช ีชัน้ปีที ่2 ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาหลกัสถติ ิ  ประจาํภาค
เรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 90 คน 

ผลการทดลอง 1)ความสามารถการรูค้าํศพัทส์าํคญัภาษาองักฤษทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกั
สถติ ินักศกึษาคณะบรหิารธุรกจิทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างทดลองไดค้ะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 67.16 กลุ่ม 
ตวัอย่างควบคุมได้คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 56.05 พบว่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มตวัอย่างทดลองสูงกว่า
กลุ่มตวัอยา่งควบคุมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 นกัศกึษาคณะการบญัชทีีเ่ป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งทดลองไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 80.32 กลุ่มตวัอยา่งควบคุมไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 56.43 
พบว่าคะแนนเฉลีย่กลุ่มตวัอย่างทดลองสงูกว่ากลุ่มตวัอย่างควบคุม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 2)ความสามารถการแกโ้จทยป์ญัหาภาษาองักฤษทีเ่น้นการเชื่อมโยงกบัการประกอบ
ธุรกจินกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทดลองไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 65.41 กลุม่ตวั 
อย่างควบคุมไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 43.95 พบว่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มตวัอย่างทดลองสงูกว่ากลุ่ม
ตัวอย่างควบคุมอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 นักศึกษาคณะการบญัชีที่เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งทดลองไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 70.91 กลุ่มตวัอยา่งควบคุมไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 46.71 
พบว่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มตวัอย่างทดลองสูงกว่ากลุ่มตวัอย่างควบคุมอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 3)ความสามารถการวเิคราะหส์ถานการณ์แกโ้จทยป์ญัหาจากกรณีศกึษาทีเ่ชื่อมโยง
กบัการประกอบธุรกจิ ของนกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทดลอง ไดค้ะแนนเฉลีย่
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ร้อยละ 83.11 กลุ่มตัวอย่างควบคุมได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 50.96 พบว่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่ม
ตวัอย่างทดลองสงูกว่ากลุ่มตวัอย่างควบคุมอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 นักศกึษา
คณะการบญัชกีลุ่มตวัอยา่งทดลองไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 89.33 กลุ่มตวัอยา่งควบคุมไดค้ะแนน
เฉลีย่รอ้ยละ 54.11 พบว่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มตวัอย่างทดลองสงูกว่ากลุ่มตวัอย่างควบคุมอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 4)นักศกึษาคณะบรหิารธุรกจิทีเ่ป็นกลุ่มตวัอย่างทดลอง มเีจต
คติที่ดีต่อการเรยีนวิชาหลกัสถิติที่บูรณาการเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกิจอยู่ในระดบัมาก 
นกัศกึษาคณะการบญัชทีีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทดลอง มเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนวชิาหลกัสถติทิีบ่รูณา
การเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  
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ABSTRACT 
 The purpose of the research was to study The Principle of Statistics Integrated 
with Business for the 2sd Year Undergraduated Student Majoring in Businese and 
Accountancy in  the Academic Year 2012 Dhurakij Pundit University. The research 
emphasized on students' abilities to recognize Statistics English vocabularies, the 
abilities to solve Statistics Integrated with Business problems on connection, the 
abilities to analysis solve Statistics Integrated with Business in case study and the 
student's attitudes toward the Statistics teaching integrated with with Business. 

The population of this research is the 2sd Year Undergraduated Student 
Majoring in Businese and Accountancy semester 1st in the Academic Year 2012. The 
experimental group is 90 second year students in the academic year 2012, And 
the controlled group is 90 second year students in the same academic year. 

The findings are as followed: 1) The average score of the Business students’ 
competencies in Statistics English vocabularies recognitions of the experimental group 
is 6 7 . 1 6 % which is significally higher than that of controlled group is 56.05%, at the 
significance level 0.05, The average score of the Accountancy students' competencies in 
Statistics English vocabularies recognitions of the experimental group is 80.32% which 
is significally higher than that of controlled group is 56.43%, at the significance level 0.05. 
2) The average score of the Business students for the competencies in solving 
Statistics Integrated with Business problems on connection of experimental group is 
65.41%, which is significally higher than that of controlled group is 43.95%, at the 
significance level 0.05, The average score of the Accountancy students for the 
competencies in solving Statistics Integrated with Business problems on connection of 
experimental group is 70.19%, which is significally higher than that of controlled group 
is 46.71%, at the significance level 0.05. 3) The average score of the Business students 
for the competencies to analysis solve Statistics Integrated with Business in case study 
on connection of experimental group is 83.11%, which is significally higher than that of 
controlled group is 50.96%, at the significance level 0.05, The average score of the 

ค 

DPU



Accountancy students for the competencies to analysis solve Statistics Integrated with 
Business in case study on connection of experimental group is 89.33%, which is 
significally higher than that of controlled group is 54.11%, at the significance level 0.05. 4) 
The Business students of the experimental group has good attitude toward the Statistics 
teaching Integrated with with Business, And the Accountancy students of the 
experimental group has very good attitude toward the Statistics teaching Integrated with 
with Business. 
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ประกาศคณูุประการ 
 

งานวจิยัชิน้น้ี จดัทาํขึน้เพือ่ศกึษาการบรูณาการวชิาหลกัสถติกิบัการประกอบธุรกจิ
สาํหรบันกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิและการบญัช ี ชัน้ปีที ่ 2 ปีการศกึษา 2555 โดยศกึษาความ 
สามารถในการรูค้าํศพัทส์าํคญัภาษาองักฤษทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติ ิ ความสามารถในการ
แกโ้จทยป์ญัหาภาษาองักฤษในวชิาหลกัสถติทิีเ่น้นการเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ ความ 
สามารถในการวเิคราะหส์ถานการณ์แกโ้จทยป์ญัหา จากกรณศีกึษาทีเ่ชื่อมโยงกบัการประกอบ
ธุรกจิ และมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนวชิาหลกัสถติทิีบ่รูณาการเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ โดย
หวงัวา่การบรูณาการดงักล่าว จะทาํใหผู้เ้รยีนไดป้ระสบการณ์ทัง้ดา้นภาษาองักฤษและการแก ้
ปญัหาทีนํ่ามาประยกุตก์บัการประกอบธุรกจิในอนาคต 

ผูว้จิยัขอขอบคุณมหาวทิยาลยัทีเ่หน็ความสาํคญัและใหทุ้นสนบัสนุน ขอขอบพระคุณ
รองศาสตราจารย ์ ดร.สรชยั พศิาลบุตร ทีป่รกึษารองอธกิารบดฝีา่ยวจิยั ผูอ้าํนวยการศนูยว์จิยั 
และคณาจารยใ์นภาควชิาคณติศาสตรแ์ละสถติทิุกทา่น ทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตรวจสอบเครือ่ง 
มอื ตรวจแกไ้ข ใหค้าํแนะนํา  
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บทที ่1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 
 

  คาํวา่ “สถติ”ิ หลายคนคงนึกถงึตวัเลขทีไ่ดจ้ากการจดบนัทกึเกบ็รวบรวมขอ้มลูเอาไว ้ และ
หลายคนคงนึกถงึความยุง่ยากซบัซอ้นของการคาํนวณตวัเลขต่างๆ แต่ในความเป็นจรงิแลว้สถติไิม่
เพยีงแต่เป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบัตวัเลขหรอืการเกบ็ขอ้มลูต่างๆ จากตวัเลขเทา่นัน้ สถติยิงัเกีย่วขอ้งกบั
การดาํเนินชวีติของทุกๆ คนโดยไมรู่ต้วั เคยมคีนถามเกีย่วกบัตวัของทา่นหรอืไมว่า่ เกดิ พ.ศ. อะไร 
น้ําหนกัเทา่ใด สว่นสงูเทา่ไร ฯลฯ ทา่นคดิวา่จะใหค้าํตอบไดท้นัทหีรอืไม ่ คาํตอบทีไ่ดย้นิบ่อยทีส่ดุ
เหน็จะเป็น “จาํไมไ่ดห้รอืไมแ่น่ใจบางคนกส็ามารถตอบไดเ้ฉพาะบางเรือ่งทีส่นใจเทา่นัน้แต่เรือ่งอื่น
ตอบไมไ่ดต้อ้งขอคน้ขอ้มลูดกู่อนซึง่ไมค่่อยมคีนใสใ่จทีจ่ะจดบนัทกึหรอืเกบ็รวบรวมขอ้มลูเอาไว ้ แต่
ถา้เรามกีารเกบ็รวบรวมหรอืจดบนัทกึในเรือ่งต่างๆ เอาไวก้จ็ะเป็นประโยชน์คอืเราสามารถแยกแยะ
เพราะก่อนจะทาํอะไรมกัจะตอ้งมองดขูอ้มลูต่างๆ ทีเ่คยประสบมาในอดตีและตดัสนิใจไปตามขอ้เทจ็ 
จรงิเหล่านัน้ แมก้ระทัง่การเลอืกซือ้สนิคา้ ทุกคนคงปฏเิสธไมไ่ดว้า่การซือ้สนิคา้ใดชนิดหน่ึงนัน้เรา
ตอ้งทราบถงึขอ้มลูของสนิคา้ชนิดนัน้ก่อน ตอ้งรูว้า่สนิคา้นัน้ใชท้าํอะไร ราคาเทา่ไหร ่ กล่าวอกีนยั
หน่ึงทุกคนตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐานก่อนทีจ่ะตดัสนิใจซือ้สนิคา้นัน้จะเหน็วา่ในการทีเ่ราปฏบิตัใินลกัษณะ
น้ีจนมนักลายเป็นกจิวตัรและเป็นความเคยชนิไปจนไมรู่ว้า่เป็นกระบวนการทางสถติอิยา่งหน่ึง เรา
ลองมาดกูนัวา่การเลอืกซือ้สนิคา้นัน้เป็นการใชห้ลกัสถติอิยา่งไร เริม่ตัง้แต่เกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้
นัน้ๆ วา่มคีณุสมบตัอิยา่งไร มรีาคาเทา่ไร ฯลฯ หลงัจากนัน้เรากต็อ้งนําขอ้มลูทีไ่ดม้าไปวเิคราะห์
หรอืเปรยีบเทยีบขอ้มลูจากรา้นคา้ต่างๆ ทีเ่ราไปสอบถามขอ้มลูแลว้จงึนํามาตดัสนิใจวา่จะซือ้หรอืไม่
ซือ้สนิคา้นัน้ ซึง่เหน็ไดว้า่สว่นใหญ่แลว้คนเราไดนํ้าสถติมิาใชใ้นชวีติประจาํวนัโดยไมรู่ต้วันัน้กห็มาย 
ความวา่ สถติเิขา้ไปมบีทบาทในการดาํเนินชวีติของคนมากมายเพราะเราใชส้ถติใิหเ้กดิประโยชน์ใน
ทุกดา้น ไมว่า่จะเป็น ดา้นธุรกจิ การคา้ขาย อุตสาหกรรมหรอืกจิกรรมอื่นๆ บางทา่นอาจจะคดิวา่
สถติเิป็นเรือ่งเกีย่วขอ้งกบัคณติศาสตรช์ัน้สงูเกนิกวา่จะทาํความเขา้ใจ แต่ในความเป็นจรงิเรา 
สามารถเชื่อมโยงและบรูณาการความรูใ้นเรือ่งสถติต่ิางๆ จนสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ไดห้ลาก 
หลาย อาทเิชน่ บอกขอ้เทจ็จรงิ ชว่ยในการตดัสนิใจวางแผนการดาํเนินงาน สรปุปญัหาและตดัสนิใจ
ในการแกไ้ขปญัหาต่างๆ  อกีทัง้ การดาํเนินธุรกจิในปจัจุบนั นิตบุิคคลประเภทต่างๆ ไมว่า่จะเป็น
หา้งหุน้สว่นจาํกดั บรษิทัจดทะเบยีนขนาดเลก็ ขนาดกลางหรอืขนาดใหญ่ ลว้นจะตอ้งมแีผนก
การตลาดหรอืฝา่ยการตลาด มหีน้าทีด่แูลยอดขายและจดัจาํหน่ายสนิคา้ จดัทาํบญัชกีารขาย 
คลงัสนิคา้ ซึง่จะทาํใหก้จิการทราบผลการดาํเนินงานของกจิการโดยขอ้มลูยอดขายและจดัจาํหน่าย
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สนิคา้ เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการตดัสนิใจ ทาํใหก้จิการทราบจาํนวนตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ย
ทีเ่กดิขึน้ ซึง่สามารถนําสถติมิาบรูณาการเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิได ้

อกีทัง้ ผูว้จิยัไดร้บัมอบหมายใหด้าํเนินการสอนวชิาหลกัสถติ ิ ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้
ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์  แก่นกัศกึษาชัน้ปีที ่2 คณะบรหิารธุรกจิและคณะการบญัช ี 
ภาคเรยีนที ่ 1  มสีาระการเรยีนรูท้ีป่ระกอบดว้ย ความหมายของสถติ ิ ความหมายของคาํสาํคญัที่
เกีย่วขอ้งกบัสถติ ิขัน้ตอนการใชส้ถติกิบังานต่างๆ การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู นําผล
การวเิคราะหไ์ปประยกุตใ์ชก้บังานดา้นต่างๆ การวเิคราะหข์อ้มลูขัน้ตน้ การวดัแนวโน้มเขา้สูส่ว่น 
กลาง การวดัการกระจาย สมัประสทิธิก์ารแปรผนั ความน่าจะเป็น การทดสอบสมมตฐิาน เป็นตน้ 
ทัง้ทีผู่ว้จิยัไดอ้ธบิายและยกตวัอยา่งต่างๆ ใหน้กัศกึษาไดศ้กึษาแลว้ แต่นกัศกึษากย็งัไมส่ามารถทาํ
ไดถู้กตอ้งตามเกณฑ ์ นัน่คอืเมือ่ผูว้จิยัดาํเนินการวดัผลหลงัเรยีนจบ พบวา่มนีกัศกึษาไมผ่า่นเกณฑ์
การประเมนิ แสดงใหเ้หน็วา่ปญัหาทีเ่กดิขึน้น้ีเกีย่วขอ้งกบัความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะการคดิคาํนวณ
ของนกัศกึษาเป็นสว่นใหญ่ ซึง่จาํเป็นตอ้งเรง่ดาํเนินการแกไ้ขเน่ืองจากเน้ือหาสาระน้ีเป็นพืน้ฐาน
สาํคญัสาํหรบันําความรูไ้ปประยกุตใ์ชด้า้นธุรกจิ  

 เน่ืองจากนกัศกึษามพีฤตกิรรมทีไ่มก่ลา้แสดงออก จงึยิง่ทาํใหม้ผีลกระทบต่อการจดักจิกรรม
การเรยีนการสอน ผูว้จิยัจงึใชว้ธิกีารจดักจิกรรมฝึกหดัคดิบนกระดานดาํ พบวา่การจดักจิกรรมฝึก
คดิบนกระดานดาํ มผีลต่อพฤตกิรรมทางการเรยีนของนกัศกึษา โดยทาํใหม้คีวามกลา้แสดงความ
คดิเหน็มากขึน้ มคีวามสนใจเรยีนมากขึน้ และมคีวามคดิเหน็วา่กจิกรรมฝึกคดิบนกระดานดาํมี
ประโยชน์หลายๆ ดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทาํใหน้กัศกึษามคีวามกลา้แสดงความคดิเหน็มากขึน้และ
ทาํใหส้นใจเรยีนมากขึน้ 

 
ดงันัน้ จากสภาพปญัหาดงักล่าวขา้งตน้ผูว้จิยัจงึสนใจใชก้จิกรรมฝึกคดิเสรมิทกัษะการคดิ

คาํนวณและสง่เสรมิใหน้กัเรยีนกลา้แสดงออก และนําความรูท้างหลกัสถติไิปบรูณาการเชื่อมโยงกบั
การประกอบธุรกจิ อนัจะเป็นประโยชน์ในการเลอืกแนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนของครู
ในการแกป้ญัหาต่างๆ ในชัน้เรยีนและเป็นผลใหก้ระบวนการจดัการเรยีนรูม้ปีระสทิธผิลและประสทิธ ิ
ภาพยิง่ขึน้ต่อไป 

1.2   วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

เพือ่พฒันาความสามารถการบรูณาการวชิาหลกัสถติเิชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ ของ
นกัศกึษาหลกัสตูรบรหิารธุรกจิและการบญัชชีัน้ปีที ่ 2 มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ ปีการศกึษา 
2555 ต่อไปน้ี 

1. ความสามารถการรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษเฉพาะทีส่าํคญั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติ ิ
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2. ความสามารถนการแกโ้จทยป์ญัหาภาษาองักฤษวชิาหลกัสถติทิีเ่น้นการเชื่อมโยงกบัการ
ประกอบธุรกจิ 

3. ความสามารถการวเิคราะหส์ถานการณ์ แกโ้จทยป์ญัหาจากกรณศีกึษาทีเ่ชื่อมโยงกบัการ
ประกอบธุรกจิ 

4. เพือ่สรา้งเจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนวชิาหลกัสถติทิีบ่รูณาการเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ 

1.3  สมมติุฐานการวิจยั 
1. ความสามารถการรูค้าํศพัทส์าํคญัภาษาองักฤษ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติขิองกลุ่ม

ตวัอยา่งทดลองสงูกวา่กลุ่มตวัอยา่งควบคุม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
2. ความสามารถการแกโ้จทยป์ญัหาภาษาองักฤษในวชิาหลกัสถติทิีเ่น้นการเชื่อมโยงกบั

การประกอบธุรกจิของกลุ่มตวัอยา่งทดลองสงูกวา่กลุ่มตวัอยา่งควบคุม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 

3. ความสามารถการวเิคราะหส์ถานการณ์แกโ้จทยป์ญัหาจากกรณศีกึษาทีเ่ชื่อมโยงกบัการ
ประกอบธุรกจิของกลุ่มตวัอยา่งทดลองสงูกวา่กลุ่มตวัอยา่งควบคมุ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 

4. นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทดลองมเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนวชิาหลกัสถติทิีบ่รูณาการเชื่อมโยง
กบัการประกอบธุรกจิอยูใ่นระดบัมาก อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

1.4  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 
 
 
1.5  ขอบเขตของการวิจยั 

ขอบเขตทางด้านเน้ือหา  
ขอบเขตของเน้ือหาประเดน็ทีศ่กึษามดีงัน้ี คอื  
1. ผลการรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษเฉพาะทีส่าํคญั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติบิรูณาการ

เชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ  
2. ผลสะทอ้นจากความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาภาษาองักฤษวชิาหลกัสถติทิีเ่น้นการ

เชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิแบบบรูณาการ  
3. ผลการวเิคราะหส์ถานการณ์แกโ้จทยป์ญัหาจากกรณศีกึษาทีเ่ชื่อมโยงกบัการประกอบ

ธุรกจิ 
4. ผลเจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนวชิาหลกัสถติ ิแบบบรูณาการเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ

ของผูเ้รยีน  

นกัศกึษาทีเ่รยีน
วชิาหลกัสถติ ิ

กระบวนการบรูณาการสอน 
 

ผลการจดัการ
เรยีนรูแ้บบบรูณา

การ 
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ขอบเขตกลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมาย คอื นกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิและการบญัช ีชัน้ปีที ่2 ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิา

หลกัสถติ ิ ประจาํภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์จาํนวน 289 คน  
กลุ่มตวัอยา่งทดลองคอืนกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิและการบญัช ีชัน้ปีที ่2 ทีล่งทะเบยีน

เรยีนวชิาหลกัสถติ ิประจาํภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 90  
กลุ่มตวัอยา่งควบคุมเป็นนกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิและการบญัช ีชัน้ปีที ่2 ทีล่งทะเบยีน

เรยีนวชิาหลกัสถติ ิ ประจาํภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 จาํนวน 90 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลาท่ีศึกษา  
ระยะเวลาศกึษาเป็นเวลา 6 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2555 ถงึ 28 กุมภาพนัธ ์2555 

1.6  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 1. ไดแ้บบฝึกการคาํศพัท ์โจทยป์ญัหาภาษาองักฤษในวชิาหลกัสถติแิละเชื่อมโยงกบัการ
ประกอบธุรกจิ 

2. ไดว้ธิกีารและรปูแบบของการฝึกฝนนกัศกึษาชัน้ปีที ่2 ทีไ่ดล้งทะเบยีนวชิาหลกัสถติ ิ
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ภาคการศกึษาที ่1 ประจาํปีการศกึษา 2555 ใหม้คีวามสามารถทัง้หลกั
สถติแิละดา้นธุรกจิควบคูก่นั 

3. ทราบผลการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการในรายวชิาหลกัสถติ ิทีน่กัศกึษาไดจ้ดักจิกรรม
การเรยีนรูใ้นการประยกุตค์วามรูท้างทฤษฎเีพือ่นาไปสูก่ารปฏบิตังิานจรงิดา้นธุรกจิ 

4. นกัศกึษามคีวามเขา้ใจหลกัและวธิกีารในการบรูณาการในรายวชิาหลกัสถติแิละสามารถ
นําไปประยกุตก์บัการปฏบิตังิานจรงิได ้

1.7  นิยามศพัท ์

1. การสอนวชิาหลกัสถติบิรูณาการกบัการประกอบธุรกจิ หมายถงึ การสอนทีผ่สมผสาน
ระหวา่งวชิาหลกัสถติกิบัดา้นธุรกจิเสรมิจากบทเรยีนปกตโิดยมเีน้ือหาเกีย่วกบัโจทยป์ญัหาหลกัการ
ทางสถติ ิทีเ่น้นการเชื่อมโยงในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางดา้นธุรกจิ และมขี ัน้ตอนการสอนดงัน้ี 

ขัน้ที ่1  ผูส้อนจะแนะนําและทาํความเขา้ใจปญัหาจากใจทยป์ญัหาวชิาหลกัถติทิีเ่กีย่วขอ้ง
กบัธุรกจิ โดยมขี ัน้ตอนดงัน้ีตามลาํดบั 

1) แนะนําคาํศพัทเ์ฉพาะทีส่าํคญัทีเ่กีย่วขอ้ง และการใชค้าํศพัทใ์นวชิาหลกัสถติ ิ
2) ทาํความเขา้ใจโจทยป์ญัหาดา้นธุรกจิวา่ โจทยใ์หอ้ะไร และโจทยถ์ามอะไร 

ขัน้ที ่2  ผูส้อนจะสอนกระบวนการเเกป้ญัหา ไดแ้ก่สอนยทุธวธิกีารเเกป้ญัหาและให้
นกัศกึษาจบักลุ่มเรยีน ลงมอืแกป้ญัหา จากนัน้ตรวจสอบและอภปิรายวธิกีารแกป้ญัหาทีห่ลากหลาย
บนกระดานดาํกบัผูส้อนเป็นกลุ่มใหญ่  
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2. ความสามารถในการรูค้าํศพัทเ์ฉพาะทีส่าํคญั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติ ิหมายถงึ
ความสามารถในการบอก อธบิายความหมายของคาํศพัทเ์ฉพาะทีส่าํคญั ทีม่ใีนวชิาหลกัสถติแิละที่
ปรากฏในโจทยป์ญัหา ในแบบฝึกหดัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ 

3. ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาทางดา้นธุรกจิ หมายถงึ ความสามารถในการทาํ
ความเขา้ใจปญัหา วเิคราะหป์ญัหาวา่จะตอ้งใชค้วามรูอ้ะไรในการแกป้ญัหา วางแผนดาํเนินการ
แกป้ญัหาจนสาํเรจ็ไดค้าํตอบ 

4. โจทยป์ญัหาทีเ่น้นการเชือ่มโยง หมายถงึ โจทยป์ญัหาวชิาหลกัสถติทิีเ่ป็นเรือ่งราว
เกีย่วขอ้งกบัทางดา้นธุรกจิ หรอืเกีย่วขอ้งกบัชวีติจรงิ 

5. การบรูณาการ หมายถงึ การนําความรูใ้นวชิาการเกีย่วกบัการหลกัสถติ ิการประกอบ
ธุรกจิ และวชิาต่างๆ ทีส่มัพนัธม์าเขา้ดว้ยกนัหรอืผสมผสานเพือ่ชว่ยในการตดัสนิใจของหน่วยธุรกจิ 

5. ผูเ้รยีน หมายถงึ นกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิและการบญัช ีชัน้ปีที ่2 ทีล่งทะเบยีนเรยีน
วชิาหลกัสถติ ิ ประจาํภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ 

6. ผูส้อน หมายถงึ อาจารยผ์ูส้อนวชิาหลกัสถติใินในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 
7. กลุ่มทดลอง   คอื  กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชว้ธิกีารสอนทีผ่สมผสานระหวา่งวชิาหลกัสถติกิบัดา้น

ธุรกจิเสรมิจากบทเรยีนปกตโิดยมเีน้ือหาเกีย่วกบัโจทยป์ญัหา หลกัการทางสถติทิีเ่น้นการเชื่อมโยง
ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางดา้นธุรกจิ ทอ่งศพัทเ์ฉพาะทีส่าํคญัทีเ่กีย่วขอ้งและการใชค้าํศพัทใ์นวชิา
หลกัสถติ ิ ทาํความเขา้ใจโจทยป์ญัหาดา้นธุรกจิวา่ โจทยใ์หอ้ะไร โจทยถ์ามอะไร วางแผนการหา
คาํตอบอยา่งไร ผูส้อนจะสอนกระบวนการเเกป้ญัหา แนะยทุธวธิกีารเเกป้ญัหา ลงมอืแกป้ญัหา  
 8. กลุ่มควบคมุ คอื กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชว้ธิกีารสอบแบบปกต ิ
 9. วธิกีารสอบแบบปกต ิคอื วธิกีารสอนใหห้อ้งเรยีนตามปกตโิดยครบูรรยายหรอือธบิาย
เน้ือหาวชิาเรยีงตามลาํดบั ตามแผนการปฏบิตังิานสอนในสายวชิาหลกัสถติ ิพรอ้มยกตวัอยา่งที่
เกีย่วขอ้งโดยมกีารเขยีนหวัขอ้ ขอ้สาํคญับนกระดานหรอืแผนใสห่รอืนําเสนอเป็น power point มี
การตัง้คาํถาม ทาํแบบฝึกหดัเพือ่ทดสอบความเขา้ใจ ผูเ้รยีนมสีว่นรว่มในการเรยีนการสอนดว้ยการ
ซกัถามและตอบคาํถามในชัน้เรยีน 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

การวิจยัเรื่องการบูรณาการวิชาหลักสถิติกับการประกอบธุรกิจ สําหรบันักศึกษาคณะ
บรหิารธุรกิจและการบญัชี ชัน้ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ในครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันาความ 
สามารถทางแกโ้จทยป์ญัหาทางดา้นธุรกจิแบบการบรูณาการกบัวชิาหลกัสถติขิองนกัศกึษาหลกัสตูร
บรหิารธุรกจิและหลกัสตูรการบญัชชีัน้ปีที ่2 มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ ปีการศกึษา 2555 ในดา้น
ต่อไปน้ี 

1. ความสามารถในการรูค้าํศพัทเ์บือ้งตน้เฉพาะทีส่าํคญั ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติ ิ
2. ความสามารถในการแกโ้จทยป์ญัหาในวชิาหลกัสถติทิีเ่น้นการเชื่อมโยงกบัดา้นธุรกจิ 
3. เพือ่สรา้งเจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนวชิาหลกัสถติบิรูณาการกบัการประกอบธุรกจิ 

ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัประเดน็ที่ศกึษาเพื่อใหเ้กดิความชดัเจน
และครอบคลุมประเดน็ทีศ่กึษามากทีส่ดุ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. แนวคดิการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 
2. แนวคดิการจดัการการสอนแบบบรูณาการ 
3. แนวคดิในการจดัการเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
4. ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม เพือ่ชว่ยเพือ่น 
5. ทฤษฎกีารเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ 
6. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 
 2.1 แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning)  
 
  การเรยีนรู ้ (Learning) ในศตวรรษที ่ 20 นัน้ แนวคดิเรื่องการเรยีนรู ้ สว่นใหญ่จะมุง่ไปที่
แนวคดิของนกัจติวทิยา 2 กลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ กลุ่มทฤษฎกีารเรยีนรูเ้ชงิพฤตกิรรมนิยม (Behaviorist 
learning) ซึง่เชื่อว่าโลกของเรามคีวามรูอ้ยูม่ากมาย แต่ความรูท้ีส่ามารถถ่ายโยงมายงัผูเ้รยีนอยา่ง
เป็นรปูธรรมมเีพยีงจาํนวนเลก็น้อยเท่านัน้ การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้ไดก้ต่็อเมื่อมกีารเชื่อมโยงระหว่างสิง่
เรา้กบัการตอบสนอง นกัจติวทิยาในกลุ่มทีไ่ดร้บัการยอมรบัมากทีสุ่ด ไดแ้ก่ สกนิเนอร ์ (Skinner) 
กบักลุ่มทฤษฎกีารเรยีนรูเ้ชงิพุทธปิญัญานิยม (Cognitive learning theory) ซึง่เชื่อว่า ความรูเ้กดิ
จากปฏสิมัพนัธร์ะหว่างโครงสรา้งทีม่ลีกัษณะเฉพาะ(particular structure) กบัสิง่แวดลอ้มทางจติ 
วทิยา (psychological environment) ของผูเ้รยีนแต่ละคน การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้กต่็อเมื่อผูเ้รยีนได้
ปรบัเปลีย่นโลกภายในของตน โดยอาศยักระบวนการปฏสิมัพนัธท์ีเ่กดิจากการรบัความรูใ้หมเ่ขา้ไป
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ในสมองหรอืจากการปรบัเปลีย่นความรูเ้ก่าใหเ้ขา้กบัความรูใ้หม ่นกัจติวทิยาทีไ่ดร้บัการยอมรบัแนว 
คดิมากทีส่ดุไดแ้ก่ เพยีเจท ์(Piaget) 

แมว้า่แนวคดิของนกัจติวทิยากลุ่มพฤตกิรรมนิยมจะมอีทิธพิลอยา่งมากต่อการจดัการศกึษา
ในยคุนัน้   แต่นกัการศกึษาทีเ่ขา้ใจแนวคดิของนกัจติวทิยากลุ่มพทุธปิญัญานิยมกม็จีาํนวนเพิม่มาก  
ขึน้เรื่อยๆ ในปี ค.ศ.1990 สหรฐัอเมรกิาไดป้ระกาศใหท้ศวรรษต่อไปเป็นทศวรรษของสมองและ
ทศวรรษของการศกึษา (The decade of brain and the decade of education) ผลจากการ
คน้ควา้วจิยัเรื่องสมองทําใหน้ักการศกึษารูว้่าสมองมนุษยม์ลีกัษณะเฉพาะทีเ่ป็นของตนเอง สมอง
เป็นแหล่งของพฤตกิรรม และเป็นอวยัวะทีม่คีวามสลบัซบัซอ้นมากทีสุ่ดในโลกหรอืบางทอีาจจะใน
กาแลกซีก่ไ็ด ้ สมองของคนเราสามารถรบัความรูท้ีเ่กดิจากการศกึษาไดทุ้กอย่าง (receive all 
education) แต่เน่ืองจากคนเรามสีไตลก์ารเรยีนรู ้ (Learning style) ทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้วธิกีาร
เรยีนรูข้องแต่ละคนจงึแตกต่างกนัไปดว้ย 

นอกจากน้ีสหรฐัอเมรกิายงัมกีารศกึษาวจิยัเชงิปฏบิตักิารเพื่อดูแนวโน้มและวสิยัทศัน์ของ
หลกัสตูรทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนในศตวรรษที ่ 21 กลุ่มตวัอย่างมทีัง้ทีเ่ป็นนักธุรกจิระดบัชาต ิ ผูนํ้า
ทางการศกึษา และตวัแทนจากรฐับาล ประมาณ 150 คน โครงการน้ีใชเ้ทคนิค Delphi ในการศกึษา
และใชร้ะยะเวลา 3 ปี รายงานสว่นหน่ึงของวลิสนั (Wilson, 1991 อา้งถงึในยรรยง สนิธุง์าม, 2551) 
สรุปไดว้่าการเตรยีมนกัเรยีนใหพ้รอ้มทีจ่ะเผชญิกบัความเปลีย่นแปลงในอนาคต จาํเป็นตอ้งปลูกฝงั
นกัเรยีนใหม้ทีกัษะการคดิแบบวจิารณญาณและทกัษะในการตดัสนิใจ นักเรยีนตอ้งสามารถเขา้ถงึ
ขอ้มลูและสามารถปรบัแปลงขอ้มลูเพื่อใชใ้นการแกป้ญัหาได ้ โดยนกัเรยีนเหล่าน้ีตอ้งมลีกัษณะกลา้
เสีย่งเป็นนกัสาํรวจและเป็นนกัคดิทีรู่จ้กัใหค้วามรว่มมอืกบัผูอ้ื่น รวมทัง้ตอ้งมกีารบูรณาการหลกัสตูร
เพือ่ใหเ้กดิกจิกรรมแบบสหวทิยาการ (Interdisplinary activity) ดว้ย 

ในระยะหลายสบิปีทีผ่า่นมา มทีฤษฎกีารเรยีนรูใ้หม่ๆ  เกดิขึน้หลายทฤษฎ ี แต่ทฤษฎกีาร
เรยีนรูท้ีน่ักการศกึษาส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจกนัมากไดแ้ก่ ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบสรา้งสรรคนิ์ยม 
(Constructivist learning theory) ซึง่มแีนวคดิทีส่อดคลอ้งกบัการจดัการศกึษาในศตวรรษที ่21 มาก
ทีสุ่ดคอืเชื่อว่า การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้เมื่อผูเ้รยีนไดส้รา้งความรูท้ีเ่ป็นของตนเองขึน้มาจากความรูท้ีม่ ี
อยูเ่ดมิหรอืจากความรูท้ีร่บัเขา้มาใหม ่ดว้ยเหตุน้ีหอ้งเรยีนในศตวรรษที ่21 จงึไมค่วรเป็นหอ้งเรยีน
ทีค่รเูป็นผูจ้ดัการทุกสิง่ทุกอยา่งโดยนกัเรยีนเป็นฝา่ยรบั (Passive learning) แต่ตอ้งใหผู้เ้รยีนไดล้ง
มอืปฏบิตัเิอง สรา้งความรูท้ีเ่กดิจากความเขา้ใจของตนเองและมสีว่นรว่มในการเรยีนมากขึน้ (Active 
learning) รปูแบบการเรยีนรูท้ีเ่กดิจากแนวคดิน้ีมอียู่หลายรปูแบบ เช่น การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื 
(Cooperative learning) การเรยีนรูแ้บบช่วยเหลอืกนั (Collaborative learning) การเรยีนรูโ้ดยการ
คน้ควา้อย่างอสิระ (Independent investigation method) การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน 
(Problem-based learning) เป็นตน้ 
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ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  

การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐาน (Problem-based learning หรอื PBL) (ยรรยง สนิธุง์าม, 
2551) เป็นรูปแบบการเรยีนรู ้ที่เกดิขึน้จากแนวคดิตามทฤษฎีการเรยีนรูแ้บบสรา้งสรรค์นิยม 
(Constructivism) โดยใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูใ้หม่จากการใชป้ญัหาทีเ่กดิขึน้จรงิในโลกเป็นบรบิท 
(context) ของการเรยีนรู ้ เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะในการคดิวเิคราะหแ์ละคดิแกป้ญัหารวมทัง้ได้
ความรูต้ามศาสตรใ์นสาขาวชิาทีต่นศกึษาไปพรอ้มกนัดว้ย การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานจงึเป็น
ผลมาจากกระบวนการทํางานทีต่อ้งอาศยัความเขา้ใจและการแกไ้ขปญัหาเป็นหลกั ถา้มองในเชงิ
ยุทธศาสตรก์ารสอนการเรยีนรูท้ีใ่ชป้ญัหาเป็นฐานเป็นเทคนิคการสอนแบบใหม่ทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
ไดล้งมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะในการคดิวจิารณญาณและคดิสรา้งสรรค ์ 

นักการศกึษาจงึสามารถนําการเรยีนรูท้ีใ่ชป้ญัหาเป็นฐานไปใชเ้ป็นกรอบงาน(Framework) 
เพือ่สรา้งเป็นโมดลู (module) รายวชิา (course) โปรแกรม (program) หรอืหลกัสตูร(curriculum) 

ลกัษณะท่ีสาํคญัของการเรียนรู้ท่ีใช้ปัญหาเป็นฐานกคื็อ  
(1) ผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางของการเรยีนรูอ้ยา่งแทจ้รงิ (student-centered learning)  
(2) การเรยีนรูเ้กดิขึน้ในกลุ่มผูเ้รยีนทีม่ขีนาดเลก็  
(3) ผูส้อนเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (facilitator) หรอืผูใ้หค้าํแนะนํา (guide)  
(4) ใชป้ญัหาเป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิการเรยีนรู ้ 
(5) ปญัหาทีนํ่ามาใชม้ลีกัษณะคลุมเครอื ไมช่ดัเจน ปญัหา 1 ปญัหาอาจมคีาํตอบไดห้ลาย

คาํตอบหรอืแกไ้ขปญัหาไดห้ลายทาง (illed- structure problem)  
(6) ผูเ้รยีนเป็นคนแกป้ญัหาโดยแสวงหาขอ้มลูใหม่ๆ  ดว้ยตนเอง(self-directed learning)  
(7) ประเมนิผลจากสถานการณ์จรงิโดยดูจากความสามารถในการปฏบิตั ิ (authentic 

assessment)  

การสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นฐานไม่ใช่การสอนแบบแก้ปญัหา 
(Problem solving method) มผีูส้อนจาํนวนไมน้่อยทีนํ่าวธิสีอนแบบแกป้ญัหาไปปะปนกบัการเรยีนรู้
โดยใชป้ญัหาเป็นฐานเช่นสอนเน้ือหาไปบางส่วนก่อน จากนัน้กท็ดลองใหผู้เ้รยีนแกป้ญัหาเป็นกลุ่ม
ยอ่ย แลว้ผูส้อนกบ็อกว่า “ฉนัสอนแบบการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานแลว้นะ” ซึง่เป็นความเขา้ใจ
ผดิอย่างมากเพราะการสอนแบบการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานนัน้ ปญัหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัศาสตร์
ของผูเ้รยีนโดยตรงตอ้งมาก่อน โดยปญัหาจะเป็นตวักระตุ้นหรอืนําทางใหผู้เ้รยีนต้องไปแสวงหา
ความรูค้วามเขา้ใจดว้ยตนเอง เพื่อจะไดค้น้พบคําตอบของปญัหานัน้ กระบวนการหาความรูด้ว้ย
ตนเองน้ีทาํใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะในการแกไ้ขปญัหา (Problem solving skill) 

 หากมองโดยภาพรวมแลว้ การเรยีนรูท้ีใ่ชป้ญัหาเป็นฐานเป็นรปูแบบการสอนทีส่ามารถนํา 
มาใชใ้นการพฒันาคุณภาพการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนทีด่มีากทีส่ดุวธิหีน่ึง เพราะสอดคลอ้งกบัแนวการจดั
การศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ. 2542 คอืทาํใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะในการคดิ
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วเิคราะห ์คดิแกป้ญัหาและคดิอยา่งสรา้งสรรค ์ผูเ้รยีนมสีว่นรว่มในการเรยีนและไดล้งมอืปฏบิตัมิาก
ขึน้ นอกจากน้ียงัมโีอกาสออกไปแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองจากแหล่งทรพัยากรเรยีนรู ้ ทัง้ภายใน
และภายนอกสถานศกึษา ในสว่นของผูส้อนกจ็ะลดบทบาทการเป็นผูค้วบคุมในชัน้เรยีนลงแต่ผูเ้รยีน
จะมอีาํนาจในการจดัการควบคุมตนเอง สว่นจะหาความรูใ้หมไ่ดม้ากหรอืน้อยแค่ไหนกแ็ลว้แต่ความ
ประสงคข์องผูเ้รยีนเน่ืองจากผูเ้รยีนเป็นฝา่ยรบัผดิชอบการเรยีนรูข้องตนเอง 

 การที่ผูเ้รยีนต้องหาความรูอ้ย่างต่อเน่ือง ทําใหก้ารเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการตลอดชวีติ 
(lifelong process) เพราะความรูเ้ก่าทีผู่เ้รยีนมอียู่แลว้จะถูกนํามาเชื่อมโยงใหเ้ขา้กบัความรูใ้หม่
ตลอดเวลา จงึทําใหผู้เ้รยีนเป็นคนไมล่า้หลงั ทนัเหตุการณ์ ทนัโลกและสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบั
สงัคมโลกในอนาคตไดอ้ยา่งดทีีส่ดุ 

 ความแตกต่างระหว่างการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานกบัการสอนรปูแบบอ่ืน  

 วดูส ์(Woods,1985 อา้งถงึในยรรยง สนิธุง์าม, 2551) ไดแ้บ่งการสอนออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ 
คอื การสอนโดยใชค้รเูป็นฐาน (teacher - based) ใชต้ําราหรอืสื่อการสอนเป็นฐาน (text or media 
based) และใชป้ญัหาเป็นฐาน (problem - based) หากนําการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นฐานไป
เปรยีบเทยีบกบัวธิสีอนกลุ่มอื่นทีใ่ชฐ้านในการสอนต่างกนั จะเหน็ถงึความรบัผดิชอบในการเรยีนรู ้
(learning responsibility) ของครแูละผูเ้รยีนทีแ่ตกต่างกนั ดงัเปรยีบเทยีบใหเ้หน็ในรปูของตาราง
ขา้งล่างน้ี 

ตารางท่ี 2.1 แสดงการเปรยีบเทยีบปจัจยัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารสอนโดยใชป้ญัหาเป็นฐานกบัการ
สอนรปูแบบอื่น 

ปจัจยัการเรยีนรู ้ การสอนโดย 
ใชค้รเูป็นฐาน 

การสอนโดย 
ใชต้ําราเป็นฐาน 

การสอนโดย 
ใชป้ญัหาเป็นฐาน 

การจดัเตรยีม
สภาพแวดลอ้มในการ
เรยีนรูแ้ละสือ่การสอน  

ครเูป็นผูเ้ตรยีมการและ
เป็นผูนํ้าเสนอ  

ครเูป็นผูเ้ตรยีมการและ
เป็นผูนํ้าเสนอ  

ครเูป็นผูนํ้าเสนอ  
สถานการณ์การเรยีนรู ้ 
นกัเรยีนเป็นผูเ้ลอืกสือ่การ
เรยีนรู ้ 

การจดัลาดบั  
การเรยีนรู ้ 

ครเูป็นผูก้าํหนด  นกัเรยีนเป็นผูก้ําหนด  นกัเรยีนเป็นผูก้ําหนด  

การจดัเวลาในการทาํแบบ
ฝึก/ปญัหา  

ครใูหแ้บบฝึกหดั  
หลงัจากเสรจ็สิน้  
การสอน  

ครนํูาเสนอสือ่การสอน
ตัง้แต่ตน้ แต่จะใชส้ือ่ตาม
ลาดบัของเน้ือหา  

ครนํูาเสนอปญัหาก่อน
เสนอสือ่การสอนอื่น ๆ  
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ตารางท่ี 2.1(ต่อ)  แสดงการเปรยีบเทยีบปจัจยัการเรยีนรูด้ว้ยวธิกีารสอนโดยใชป้ญัหาเป็นฐานกบั 
การสอนรปูแบบอื่น 
ปจัจยัการเรยีนรู ้ การสอนโดย 

ใชค้รเูป็นฐาน 

การสอนโดย 
ใชต้าราเป็นฐาน 

การสอนโดย 
ใชป้ญัหาเป็นฐาน 

ความรบัผดิชอบต่อการ
เรยีนรู ้ 

ครเูป็นผูร้บัผดิชอบ  นกัเรยีนเป็นผูร้บัผดิชอบ  นกัเรยีนเป็นผูร้บัผดิชอบ  
(เรยีนรูด้ว้ยตนเอง)  

ความเป็นมอือาชพี  ครแูสดงภาพลกัษณ์ความ
เป็นมอือาชพี  

ครแูสดงภาพลกัษณ์ความ
เป็นมอือาชพีไดไ้มเ่ตม็ที ่ 

ครไูมแ่สดงภาพลกัษณ์  
ความเป็นมอือาชพี  

การประเมนิผล  ครจูดัทาํแบบประเมนิและ
เป็นผูป้ระเมนิ  

ครอูาจใหน้กัเรยีน  
ประเมนิตนเองสว่นหน่ึง  

นกัเรยีนเป็น  
ผูป้ระเมนิตนเอง  

การควบคุม  ครคูวบคุมนกัเรยีน  นกัเรยีนควบคุมตนเอง  นกัเรยีนควบคุมตนเอง  

ทีม่า : ยรรยง สนิธุง์าม, 2551. 

2.2 แนวคิดการจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการ (Integrated Learning Management) 

 ลกัษณะการจดัการเรยีนการสอนทีผ่า่นมา เป็นวธิกีารเรยีนทีมุ่ง่เน้นการถ่ายทอดเน้ือหาวชิา
มากกวา่การเรยีนรูจ้ากสภาพทีเ่ป็นจรงิและไมเ่น้นกระบวนการเรยีนรูท้ีใ่หผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาการคดิ
วเิคราะห ์ การแสดงความคดิเหน็ การแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง อกีทัง้ยงัขาดการเชื่อมโยงให้
เหมาะสมกบับรบิทและสภาพแวดลอ้มในสงัคมผลการใชห้ลกัสตูรยงัมขีอ้จาํกดัหลายประการ การ
สอนแยกออกเป็นวชิาทาํใหก้ารเรยีนรูแ้ยกกนัเป็นสว่นๆ ไมส่มัพนัธห์รอืไมส่อดคลอ้งกบัชวีติจรงิ
ของผูเ้รยีน ผูเ้รยีนมสีว่นรว่มในกจิกรรมน้อย สว่นใหญ่มกัจะเรยีนในหอ้ง ไมม่โีอกาสไดส้มัผสักบั
ความเป็นจรงินอกหอ้งเรยีน ทาํใหผู้เ้รยีนไมเ่หน็ความหมายของสิง่ทีเ่รยีน จงึไดม้กีารประกาศใช้
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 ซึง่เป็นพระราชบญัญตัทิีเ่น้นการปฏริปูการศกึษาของ
ประเทศ ทัง้ดา้นการบรหิาร การจดัการเรยีนการสอนโดยมจุีดเน้นทีใ่หผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสเรยีนรู้
ตลอดชวีติ ไดเ้รยีนตามความถนดัตามความสนใจและไดร้บัการบรกิารดา้นการศกึษาจากรฐัอยา่งมี
คุณภาพ สาํหรบัในเรือ่งของการจดัการเรยีนการสอนนัน้ใน พ.ร.บ. การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 
กล่าวถงึไวใ้นหมวด 4 แนวการจดัการศกึษา มาตรา 22 การจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัวา่ผูเ้รยีนทุก
คนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองไดแ้ละถอืวา่ผูเ้รยีนมคีวามสาํคญัทีส่ดุ กระบวนการ
จดัการศกึษาตอ้งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตามศกัยภาพ มาตรา 23 
การจดัการศกึษาทัง้การศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบและการศกึษา ตามอธัยาศยั ตอ้งเน้น
ความสาํคญัทัง้ความรู ้ คณุธรรม กระบวนการเรยีนรูแ้ละบรูณาการตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดบัการศกึษาในเรือ่งต่อไปน้ี  
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 (1) ความรูเ้รื่องเกีย่วกบัตนเองและความสมัพนัธข์องตนเองกบัสงัคม ไดแ้ก่ ครอบครวั 
ชุมชน ชาตแิละสงัคมโลกรวมถงึความรูเ้กีย่วกบัประวตัศิาสตรค์วามเป็นมาของสงัคมไทย และระบบ
การเมอืง การปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ  
 (2) ความรูแ้ละทกัษะดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรวมทัง้ความรูค้วามเขา้ใจและประสบ 
การณ์เรื่องการจดัการ การบํารุงรกัษาและการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
อยา่งสมดุลยัง่ยนื  
 (3) ความรูเ้กีย่วกบัศาสนา ศลิปวฒันธรรม การกฬีา ภมูปิญัญาไทยและการประ ยกุตใ์ชภ้มูิ
ปญัญา  
 (4) ความรูแ้ละทกัษะดา้นคณติศาสตรแ์ละดา้นภาษาเน้นการใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง  
 (5) ความรูแ้ละทกัษะในการประกอบอาชพีและการดาํรงชวีติอยา่งมคีวามสขุ 

 มาตรา 24 การจดักระบวนการเรยีนรูใ้หส้ถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดาํเนินการ
ดงัน้ี  
 (1) จดัเน้ือหาสาระและกจิกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดั ของผูเ้รยีนโดย
คาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคล  
 (2) ฝึกทกัษะกระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์และการประยกุตค์วามรูม้า
ใชเ้พือ่ป้องกนัและแกป้ญัหา  
 (3) จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิหท้าํได ้ คดิเป็น ทาํ
เป็นรกัการอา่นและเกดิการใฝรู่อ้ยา่งต่อเน่ือง  
 (4) จดัการเรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด้า้นต่างๆ อยา่งไดส้ดัสว่นสมดุลกนัรวม 
ทัง้ปลกูฝงัคุณธรรม คา่นิยมทีด่งีาม คุณลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทุกวชิา  
 (5) สง่เสรมิสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม สือ่การเรยีนและอาํนวย
ความสะดวกเพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามรอบรู ้ รวมทัง้สามารถใชก้ารวจิยัเป็นสว่นหน่ึง
ของกระบวนการเรยีนรู ้ ทัง้น้ีผูส้อนและผูเ้รยีนอาจเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนัจากสื่อการเรยีนการสอนและ
แหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ  
 (6) จดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ไดทุ้กเวลา ทุกสถานทีม่กีารประสานความรว่มมอืกบับดิา มารดา 
ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝา่ยเพือ่รว่มกนัพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ  

 พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 
2545 ในมาตรา 22 กล่าวถงึการจดัการศกึษาวา่ ผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถในการเรยีนรูพ้ฒันา
ตนเองไดต้ามธรรมชาต ิเตม็ศกัยภาพ และถอืวา่ผูเ้รยีนสาํคญัทีส่ดุ และมาตรา 23 ไดก้าํหนดใหก้าร
จดัการศกึษาทัง้การ ศกึษาในระบบ นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัและการจดัการศกึษาตอ้ง
เน้นความสาํคญัทัง้ความรู ้ คุณธรรม กระบวนการเรยีนรู ้ และบรูณาการตามความเหมาะสมของ
การศกึษาแต่ละระดบั จากขอ้ความในมาตราทัง้ 2 มาตราน้ีสามารถสรปุไดว้า่ผูส้อนตอ้งยดึหลกัการ 
บรูณาการ (Integration) ในการจดัการเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีนโดยมจุีดมุง่หมายทีจ่ะมุง่เน้นการพฒันาและ
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สง่เสรมิตวัผูเ้รยีนใหพ้ฒันาตนเองตามธรรมชาตแิละเตม็ศกัยภาพ อยา่งมคีวามสมดุลโดยยดึหลกั
ผูเ้รยีนสาํคญัทีส่ดุ (Child-Centered) ทีจ่ะใหผู้เ้รยีนเป็นมนุษยส์มบรูณ์ทัง้ทางดา้นรา่งกาย จติใจ 
สตปิญัญา ความรู ้ มคีุณธรรม จรยิธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชวีติสามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นได้
อยา่งมคีวามสขุ ดงันัน้การจดัการเรยีนรูจ้งึมคีวามจาํเป็นตอ้งจดัการเรยีนรูแ้บบองคร์วม (Holistic) 
หรอืแบบสมดุล (Equilibrium) เพือ่ชว่ยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูว้ธิกีารบรูณาการความรูก้บัการดาํรงชวีติ
และทาํใหค้วามรูท้ีผู่เ้รยีนไดร้บันัน้มคีวามหมาย สามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิในการดาํรงชวีติประจาํวนั 

 ความสาํคญัการจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการ  
 การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบบรูณาการเป็นวธิทีีด่ทีีส่ดุวธิหีน่ึง โดยจดักระบวนการ
เรยีนรูมุ้ง่เน้นการฝึกทกัษะการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์และการประยกุตค์วามรูม้าใช้
ป้องกนัและแกป้ญัหา จดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ซึง่หมายถงึการหลอม
รวมทุกสิง่ทุกอยา่งดงักล่าวเขา้เป็นสิง่เดยีวกนั เพือ่ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งเป็นธรรมชาตแิละมี
ความหมายต่อชวีติของผูเ้รยีน สามารถชว่ยขจดัปญัหาต่างดงักล่าวใหห้มดหรอืลดน้อยลงไปผูเ้รยีน
จะสามารถเชือ่มโยงการเรยีนรูทุ้กสาขาวชิา ความคดิต่างๆ ทกัษะ เจตคตหิรอืความเชื่อไดด้ ี เมือ่ได้
จดักจิกรรมการเรยีนการสอนนําเสนอแก่ผูเ้รยีนในลกัษณะบรูณาการ จะทาํใหผู้เ้รยีนมองเหน็รปู 
แบบและความสมัพนัธ ์นกัเรยีนสามารถเชื่อมโยงผสมผสานสาระความรูต่้างๆ ชว่ยใหน้กัเรยีนไดร้บั
ความรูค้วามเขา้ใจในลกัษณะองคร์วมมคีวามหมายลกึซึง้ บรรยากาศการเรยีนรูจ้ะผา่นคลาย ไมรู่ส้กึ
กดดนั และเอือ้ต่อการเรยีนรูไ้ดด้ชีว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ีส่มบรูณ์ ทัง้ในดา้นพทุธพิสิยั ทกัษะ
พสิยัและจติพสิยั สามารถนําความรู ้ ประสบการณ์ไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิการสอนแบบบรูณาการ
จะชว่ยสง่เสรมิและพฒันาความสามารถทางสตปิญัญาทีห่ลากหลาย (Multiple Intelligences) และ
ตอบสนองต่อรปูแบบการเรยีนรู ้ (Learning Styles) ทีแ่ตกต่างกนัของนกัเรยีนแต่ละคนไดเ้ป็นอยา่ง
ด ีนอกจากน้ียงัชว่ยพฒันาในดา้นสนุทรยีะและความดงีาม ซึง่จะมอีทิธพิลต่อความรูส้กึและความคดิ
ทีด่ ี อกีทัง้ผูเ้รยีนจะเขา้ใจถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งวชิา และสามารถนําความรูจ้ากการเรยีนรูใ้นสว่น
หน่ึงไปชว่ยทาํใหก้ารเรยีนรูใ้นสว่นอื่นๆ ดขีึน้ดว้ย  
 ความสาํคญัของการบูรณาการอกีประการหน่ึง คอื การทีผู่เ้รยีนจะเขา้ใจสิง่ต่างๆ อยา่งแจ่ม
แจง้เกดิความหมายและนําไปใชไ้ดก้ต่็อเมือ่ความรูแ้ละความคดิยอ่ยๆ ประสานสมัพนัธแ์ละเชื่อมโยง
กนั จนสามารถมองเหน็ความสมัพนัธข์องสิง่นัน้กบัสิง่อื่นรอบตวั ซึง่มผีลใหเ้กดิการนําความรูแ้ละ
ประสบการณ์ทีไ่ด ้มาจดัระบบระเบยีบใหมใ่หเ้หมาะสมกบัตนเป็นองคร์วมของความรูข้องตนเองและ
ในการสอนต้องให้ผูเ้รยีนเกิดกระบวนการเชื่อมโยงความคดิขึ้นในเน้ือหา ด้วยการใช้วธิกีาร
หลากหลายซึง่จะเป็นการบูรณาการทัง้ดา้นเน้ือหาสาระและวธิกีารศาสตรท์ุกศาสตรไ์ม่อาจแยกกนั
ไดโ้ดยเดด็ขาด เช่นเดยีวกบัวถิชีวีติของคนทีต่อ้งดํารงอยู่อย่างกลมกลนืเป็นองคร์วม การจดัให้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้น้ือหาต่างๆ และฝึกทกัษะหลายๆ ทกัษะอยา่งเชื่อมโยงกนั จะทําใหก้ารเรยีนรู้
สอดคลอ้งกบัชวีติจรงิและมคีวามหมายต่อผูเ้รยีนมากยิง่ขึน้  
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 การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ทาํใหน้กัศกึษามปีระสบการณ์ทีส่มัพนัธก์นัและต่อเน่ืองกบั
ประสบการณ์ตรง สามารถนําความรูแ้ละประสบการณ์ทีไ่ดร้บัไปใชใ้นชวีติจรงิไดอ้ยา่งเหมาะสม เปิด
โอกาสใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในกจิกรรม สง่เสรมิใหน้กัเรยีนมทีัง้ระเบยีบวนิยัและมคีวามรบัผดิชอบ
หน้าทีด่ว้ยตนเอง รวมทัง้ชว่ยสง่เสรมิใหน้กัเรยีนมคีวามคดิรเิริม่เริม่สรา้งสรรค ์
 การจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรบรูณาการ โดยสรา้งหวัขอ้เรือ่งขึน้แทนการสอนเน้ือหาเป็น
รายวชิาแบบเดมิไดร้บัความนิยมมาก นกัศกึษาจะมคีวามลกึซึง้และเขา้ใจในสิง่ทีไ่ดเ้รยีน มคีวาม
เขา้ใจในความหมายของเน้ือหาสาระโดยองคร์วม หลกัสตูรบรูณาการจะเป็นสิง่ทีส่ามารถกระตุน้
นกัศกึษาใหเ้กดิความคดิและตระหนกัถงึการเชื่อมโยงระหวา่งความคดิ  

 สรปุความสาํคญัในการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการไดด้งัน้ี  
 1. สิง่ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจาํวนันัน้จะเป็นสิง่ทีเ่กีย่วเน่ืองสมัพนัธก์นักบัศาสตรใ์นสาขา
ต่างๆ ผสมผสานกนัทาํใหผู้เ้รยีนทีเ่รยีนรูศ้าสตรเ์ดีย่วๆ มาไมส่ามารถนําความรูม้าใชใ้นการ
แกป้ญัหาไดด้งันัน้การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ จะชว่ยใหส้ามารถนําความรู ้ และทกัษะจาก
หลายๆ ศาสตรม์าแกป้ญัหาไดก้บัชวีติจรงิทาํใหผู้เ้รยีน ไดม้โีอกาสไดร้บัความรูท้ีห่ลากหลายเกดิ
การนํามาใชไ้ดใ้นชวีติประจาํวนั  
 2. การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ทาํใหเ้กดิความสมัพนัธเ์ชื่อมโยงความคดิรวบยอดของ
ศาสตรต่์างๆ เขา้ดว้ยกนัทาํใหเ้กดิการถ่ายโอนการเรยีนรู ้ (Transfer of learning) ของศาสตรต่์างๆ 
เขา้ดว้ยกนัทาํใหผู้เ้รยีนมองเหน็ประโยชน์ของสิง่ทีเ่รยีนและนําไปใชจ้รงิได ้ ซึง่ผูเ้รยีนตอ้งการทกัษะ
จากหลายสาขาวชิารว่มกนั จงึจะสามารถนํามาใชไ้ดใ้นชวีติประจาํวนั  
 3. การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการชว่ยลดความซํ้าซอ้นของเน้ือหารายวชิาต่างๆ ในหลกั 
สตูรจงึทาํใหล้ดเวลาในการเรยีนรูเ้น้ือหาบางอยา่งลงได ้  แลว้ไปเพิม่เวลาใหเ้น้ือหาใหม่ๆ  เพิม่ขึน้ 
แกป้ญัหาความซํ้าซอ้นของเน้ือหาวชิา  
 4. การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการจะตอบสนองต่อความสามารถในหลายๆ ดา้นของผูเ้รยีน
ชว่ยสรา้งความรู ้ทกัษะและเจตคต ิ“แบบพหปุญัญา” (Multiple intelligence)  
 5. การจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการจะสอดคล้องกบัทฤษฎีการสรา้งความรูโ้ดยผูเ้รยีน 
(Constructivism) ทีก่าํลงัแพรห่ลายในปจัจุบนัทาํใหป้ระหยดัเวลาและคา่ใชจ้า่ย  

 ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  
 นักวชิาการศกึษาหลายท่านไดก้ล่าวถงึความหมายของการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการไว้
ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  
 ประพนธ ์ จุนทวเิทศ (2546 : 1-2) กล่าววา่การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการเป็นการเรยีนรู้
ในลกัษณะองคร์วมจดัการเรยีนรูด้ว้ยรปูแบบหรอืวธิกีารทีห่ลากหลาย เน้นการจดัการเรยีนการสอน
ตามสภาพจรงิ การเรยีนรูร้ว่มกนั การเรยีนรูจ้ากธรรมชาต ิ การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิและมกีาร
วดัและประเมนิผลทีส่อดคลอ้งกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยประเมนิจากการปฏบิตั ิ
(Performance Assessment) และประเมนิตามสภาพจรงิ (Authentic Assessment) 
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 ความหมายของการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ หมายถงึการจดัการเรยีนรูโ้ดยการ
เชื่อมโยงเน้ือหาความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งจากศาสตรต่์างๆ ของรายวชิาเดยีวกนัหรอืรายวชิาต่างๆ มาใชใ้น
การจดัการเรยีนรูเ้พือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถนําความคดิรวบยอดของศาสตรต่์างๆ มาใชใ้นชวีติจรงิได ้
สาํหรบัการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ(Integrated Learning Management) หมายถงึ กระบวน 
การจดัประสบการณ์การเรยีนรูต้ามความสนใจ ความสามารถโดยเชื่อมโยงเน้ือหาสาระของศาสตร์
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธก์นัใหผู้เ้รยีนเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม สามารถนําความรู ้ ทกัษะและเจตคติ
ไป สรา้งงาน แกป้ญัหาและใชใ้นชวีติประจeวนัไดด้ว้ยตนเอง  
 การบรูณาการเป็นการเชื่อมโยงเน้ือหาสาระในหลกัสตูรกบักลุ่มสาระการเรยีนรูอ้ื่นในระดบั 
ชัน้เดยีวกนั ซึง่อาจเป็นทัง้วธิกีารสอนและวธิกีารจดัโปรแกรมการสอนเน้ือหาวชิาต่างๆ ในหลกัสตูร
และทกัษะสามารถเชื่อมโยงใหเ้ป็นสิง่เดยีวกนัได ้ ประยกุตใ์หเ้ขา้กบับรบิทของหวัขอ้ กจิกรรม 
โครงการ หรอืหวัขอ้เรือ่ง(Theme) และเป็นหลกัสตูรทีจ่ะชว่ยขจดัความไมส่มัพนัธแ์ละความไมต่่อ 
เน่ืองของเน้ือหาวชิาต่างๆ ทีเ่รยีนโดยหลกัสตูรบรูณาการจะนําความคดิรวบยอดหรอืปญัหาทีเ่กดิขึน้
ในชวีติจรงิของนกัเรยีนมาใช ้ เพือ่ใหน้กัเรยีนไดรู้จ้กัใชท้กัษะต่างๆ อยา่งเหมาะสมและนกัเรยีนยงั
สามารถเลอืกหรอืพฒันาโครงงาน และวธิกีารเรยีนรูท้ีส่มัพนัธก์บัการเรยีนไดอ้ยา่งอสิระดว้ยตนเอง  
 ลารด์ซิาบอล (Lardizabal อา้งถงึใน สริพิชัร ์ เจษฎาวโิรจน์, 2547) กล่าววา่การเรยีนการ
สอนแบบบรูณาการ หมายถงึ การสอนโดยใชก้จิกรรมการเรยีนทีส่อดคลอ้งกบัจุดประสงคเ์พือ่ให้
ผูเ้รยีนสามารถแกไ้ขปญัหาไดด้ว้ยตนเอง ยงัผลใหเ้กดิการพฒันาในดา้นบุคลกิภาพในทุกๆ ดา้น 
ผูเ้รยีนสามารถปรบัตวัและตอบสนองต่อทุกสถานการณ์ การแกป้ญัหาน้ีขึน้อยูก่บัประสบการณ์และ
ความรูพ้ืน้ฐาน การสอนแบบบรูณาการจะใหค้วามสาํคญักบัครแูละนกัเรยีนเทา่เทยีมกนั ทาํกจิกรรม
การเรยีนการสอนรว่มกนัแบบประชาธปิไตย  
 กาญจนา คณุารกัษ์ (2543). กล่าววา่ การเรยีนการสอนแบบบรูณาการ หมายถงึกระบวน 
การหรอืการปฏบิตัเิกีย่วกบัการเรยีนรูค้วามสมัพนัธข์ององคป์ระกอบทางจติพสิยัและพทุธพิสิยัหรอื
กระบวนการหรอืการปฏบิตัใินอนัทีจ่ะรวบรวมความคดิ มโนภาพ ความรู ้ เจตคต ิ ทกัษะและ
ประสบการณ์ในการแกป้ญัหาเพือ่ใหช้วีติมคีวามสมดุล  
 สริพิชัร ์ เจษฎาวโิรจน์ (2547) กล่าววา่การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ (Integrated 
Instruction) เป็นการสอนทีเ่ชื่อมโยงความรู ้ความคดิรวบยอด หรอืทกัษะเขา้ดว้ยกนัเพือ่ใหเ้กดิการ
เรยีนรูโ้ดยองคร์วม ทัง้ดา้นพทุธพิสิยั จติพสิยัและทกัษะพสิยั ซึง่สอดคลอ้งตามแนวการจดัการศกึษา
ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิ พ.ศ. 2542 มาตรา 23 ทีเ่น้นความสาํคญัทัง้ความรู ้
คุณธรรม กระบวนการเรยีนรูแ้ละบรูณาการตามความเหมาะสม ซึง่เป็นไปตามสภาพจรงิของสงัคม
การเรยีนรูแ้บบบรูณาการเป็นการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั เป็นการเรยีนรูท้ี่
เชื่อมโยงเน้ือสาระทัง้หลายเขา้ดว้ยกนัอยา่งมคีวามหมาย และสามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิ 
อกีทัง้การบรูณาการหลกัสตูรยงัเป็นวธิกีารสรา้งการศกึษาใหม้คีวามหมายยิง่ขึน้ดว้ย 
 นท ีศริมิยั (อา้งถงึในสริพิชัร ์ เจษฎาวโิรจน์ , 2547) กล่าวว่าการเรยีนการสอนแบบบูรณา
การ หมายถงึเทคนิคการสอนโดยเน้นความสนใจความสามารถและความตอ้งการของผูเ้รยีน ดว้ย
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การผสมผสานเน้ือหาวชิาในแงมุ่มต่างๆ อยา่งสมัพนัธก์นั เป็นการสรา้งความคดิรวบยอดใหเ้กดิขึน้
ในตวัผูเ้รยีนและยงัสามารถนําความคดิรวบยอดไปสรา้งเป็นหลกัการเพื่อใชใ้นการแกป้ญัหาต่างๆ 
ไดด้ว้ย  

 นอกจากน้ียงัมผีูใ้หค้วามหมายไวอ้กีมากมาย สามารถสรุปไดว้่าการสอนแบบบูรณาการ 
หมายถงึการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีใ่ชว้ธิกีารสอนหลายวธิ ี การจดัการเรยีนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีน
ตามความสนใจ ความสามารถ และความตอ้งการ ในการสอนเน้ือหาสาระทีเ่ชื่อมโยงกนั ตลอดจนมี
การฝึกทกัษะทีห่ลากหลาย เรยีนรูใ้นศาสตรส์าขาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งสมัพนัธก์นัหรอืเป็นวธิกีารสอน
โดยนําสิง่หรอืเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งมาผสมผสานกนั เพื่อใหก้ระบวนการถ่ายทอดความรูม้คีวามชดัเจน 
และสอดคลอ้งกบัสภาพชวีติจรงิ โดยทัว่ไปจะเน้นทีก่ารบูรณาการเทคนิควธิกีารสอนโดยใชห้ลายๆ 
วธิผีสมผสานกนัและการบรูณาการเน้ือหาสาระวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ดว้ยกนั ทัง้น้ีเพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิ
การเปลีย่นแปลงปรบัปรงุพฤตกิรรมของผูเ้รยีน ทัง้ทางดา้นสตปิญัญา(Cognitive) ทกัษะ (Skill) และ
จติใจ (Affective) สามารถนําความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดไ้ปแกไ้ขปญัหาดว้ยตนเองและสามารถนําไป
ประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ไดจ้รงิในชวีติประจาํวนั  

 จดุมุ่งหมายของการบรูณาการ  
 จุดมุง่หมายของการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ มดีงัน้ี  
 1. เพื่อสอนนักศึกษาให้เป็นผู้ที่สามารถแก้ปญัหาได้ด้วยตนเองซึ่งในการแก้ปญัหา 
นกัศกึษาจะตอ้งอาศยัความรูจ้ากหลายสาขาวชิาในเวลาเดยีวกนั  
 2. เพื่อใหน้ักศกึษาไดม้สี่วนร่วมในการเรยีนรูโ้ดยตรงอย่างมจุีดหมายและมคีวามหมาย
นกัศกึษามสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ การแสดงความคดิเหน็ในการจดัการเรยีนการสอนและช่วยสรา้ง
ความเขา้ใจใหน้กัศกึษาอยา่งลกึซึง้  
 3. เพื่อใหน้กัศกึษาเกดิความตระหนักว่า การเรยีนรูทุ้กสิง่มคีวามสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัว่า 
ทุกสิง่ทุกอย่างจะเกีย่วขอ้งกนัอยูเ่สมอ การเรยีนการสอนแบบบูรณาการจะมคีวามสมัพนัธก์บัชวีติ
ของนกัศกึษาและนกัศกึษาจะเกดิแรงจงูใจในการเรยีนมากกวา่แบบเดมิ 
 4. เพื่อตอบสนองความสนใจของนกัศกึษาแต่ละคน โดยการเรยีนรูต้ามเอกตัภาพ ออกแบบ
กจิกรรมใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูต้ามทีต่อ้งการจะรู ้ บรรยากาศในชัน้เรยีนจะไมเ่ครยีดสามารถกระตุน้
ใหน้กัศกึษาเรยีนอยา่งสนุกสนานและบรรลุผลในการเรยีนมากขึน้  
 5. เน้นกระบวนการเรยีนรูแ้บบองคร์วมและสมัพนัธก์นัอย่างต่อเน่ือง มากกว่าเรยีนรูแ้บบ
รายวชิาและทกัษะทีแ่ยกจากกนั  
 6. มกีารถ่ายโอนและคน้หาความสมัพนัธร์ะหว่างเน้ือหาสาระ ความคดิ ทกัษะและเจตคต ิ
ช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจความคดิรวบยอดทีเ่รยีนไดอ้ยา่งลกึซึง้ เป็นระบบและถ่ายโอนความเขา้ใจจาก
เรือ่งหน่ึงไปสูอ่กีเรือ่งหน่ึงไดด้ ี 
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 7. สง่เสรมิการเรยีนรูท้ีจ่ะทาํงานรว่มกนัในการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื ใหน้กัศกึษารูส้กึมัน่คง มี
ความพงึพอใจมคีวามรูส้กึเป็นสว่นหน่ึงของหมูค่ณะและยอมรบัผูอ้ื่น เตม็ใจทาํงานรว่มกบักลุ่มและ
เป็นสมาชกิทีด่ขีองกลุม่ และเน้นคุณคา่ทางสงัคมของการเรยีนรู ้ 
 8. ช่วยพฒันาค่านิยม คุณธรรม จรยิธรรม มาตรฐานการทาํงาน วนิยัในตนเอง สง่เสรมิ
ความ สามารถในการทํางาน และการควบคุมอารมณ์ของผูเ้รยีน การจดัการเรยีนสอนแบบบูรณา
การ เป็นสิง่ทีท่าํใหเ้หน็กระบวนการเรยีนรูข้องนกัศกึษา นําความรู ้ ปญัหาและประสบการณ์ต่างๆ 
เป็นสิง่ทีน่กัศกึษาไดใ้นชวีติประจาํวนัอยา่งสมัพนัธก์นั  

 ลกัษณะของการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  
 นักการศกึษาหลายท่านไดก้ล่าวถงึลกัษณะของการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการไวว้่าเป็น
การเชื่อมโยงวชิาหรอืศาสตรต่์างๆ เขา้ดว้ยกนัเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีล่กึซึง้มลีกัษณะใกลเ้คยีงกบั
ชวีติจรงิมากขึน้ ไดแ้ก่  
 1. การบรูณาการระหวา่งความรูแ้ละกระบวนการเรยีนรู ้ กล่าวคอื ความรูใ้นปจัจุบนัน้ีมเีน้ือ 
หาความรูม้มีากมายทีจ่ะตอ้งเรยีนรูห้ากไมใ่ชว้ธิกีารเรยีนรูท้ีท่นัสมยัมาใชจ้ะทาํใหเ้รยีนรูไ้มท่นัตาม
เวลาทีก่าํหนดไดจ้งึตอ้งมกีารนําวธิกีารจดัการเรยีนรูใ้หม่ๆ  มาใชท้ีเ่หมาะสม การเรยีนการสอนดว้ย
วธิกีารแบบเดมิ เชน่ การบอกเล่า การบรรยาย และการทอ่งจาํอาจจะไมเ่พยีงพอทีจ่ะก่อใหเ้กดิการ
เรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพได ้ ดงันัน้ผูเ้รยีนควรจะเป็นผูส้าํรวจความสนใจของตนเองวา่ในองคค์วามรูท้ี่
หลากหลายนัน้อะไรคอืสิง่ทีต่นเองสนใจอยา่งแทจ้รงิ ควรจะแสวงหาความรูเ้พือ่ตอบสนองความ
สนใจเหล่านัน้ไดอ้ยา่งไร เพยีงไร และดว้ยกระบวนการเชน่ไร  
 2. การบรูณาการระหวา่งพฒันาการทางความรูแ้ละพฒันาการทางจติใจ กล่าวคอื การเรยีนรู้
ทีด่นีัน้ผูเ้รยีน ตอ้งมคีวามอยากรูอ้ยากเรยีนดว้ย การใหค้วามสาํคญัแก่ เจตคต ิคา่นิยม ความสนใจ 
และสนุทรยีภาพแก่ผูเ้รยีนในการแสวงหาความรู ้ ซึง่การทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความซาบซึง้ก่อนลงมอื
ศกึษานัน้เป็นการจงูใจใหเ้กดิการเรยีนรูท้ ัง้แก่ผูส้อนและผูเ้รยีนไดเ้ป็นอยา่งด ี 
 3. การบูรณาการระหว่างความรูแ้ละการกระทาํการเรยีนรูท้ีส่ามารถนําความรูสู้ก่ารปฏบิตัิ
ไดน้ัน้ถอืเป็นการดมีาก ดงันัน้การใหค้วามสาํคญัระหว่างองคค์วามรูท้ีศ่กึษากบัการนําไปปฏบิตัจิรงิ
ผูเ้รยีนตอ้งเรยีนรูเ้พือ่ทีจ่ะนําความรูไ้ปใชใ้นสถานการณ์จรงิ  
 4. การบรูณาการระหวา่งสิง่ทีเ่รยีนในโรงเรยีนกบัสิง่ทีอ่ยูใ่นชวีติประจาํวนัของผูเ้รยีน กล่าว 
คอื การตระหนกัถงึความสาํคญัแหง่คุณภาพชวีติของผูเ้รยีนวา่เมือ่ไดผ้า่นกระบวนการเรยีนรูต้าม
หลกัสตูรแลว้ สิง่ทีเ่รยีนรูใ้นหอ้งเรยีนจะตอ้งมคีวามหมายและคุณคา่ต่อชวีติของผูเ้รยีนอยา่งแทจ้รงิ  
 5. การบรูณาการระหวา่งวชิาต่างๆ เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิความรู ้ เจตคตแิละการกระทาํทีเ่หมาะ 
สมกบัความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รยีนอยา่งแทจ้รงิ ตอบสนองต่อคุณคา่ในการดาํรงชวีติของ
ผูเ้รยีนแต่ละคน  

 ลกัษณะของการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการไว ้2 ประการ คอื  
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 1. การบูรณาการการเรยีนการสอนเชงิเน้ือหาวชิา กล่าวคอืการผสมผสานเน้ือหาวชิาใน
ลกัษณะของการหลอมรวมแบบแกนหรอืแบบสหวทิยาการจะเป็นหน่วยกไ็ดห้รอืจะเป็นโปรแกรมก็
ได ้นอกจากน้ีอาจจะเป็นการผสมผสานของเน้ือหาวชิาในแงข่องทฤษฎกีบัการปฏบิตัหิรอืเน้ือหาวชิา
ทีส่อนกบัชวีติจรงิซึง่สามารถแบ่งออกได ้2 วธิคีอื  
 1.1 การบูรณาการสว่นทัง้หมด (Total Integration) คอืการรวมเน้ือหาประสบการณ์ต่างๆ ที่
ตอ้งการใหผู้เ้รยีนเรยีนรูห้ลกัสตูรหรอืโปรแกรม จดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีย่ดึปญัหาหรอืแนว
เรื่อง (Theme) เป็นแกนซึ่งปญัหาหรอืแนวเรื่องทีจ่ะเป็นตวัชีบ้่งถงึความรูม้าจากวชิาต่างๆ ใน
โปรแกรมซึง่มเีน้ือหาเกีย่วขอ้งกบัชวีติประจาํวนัและปญัหาสงัคมทัง้หมด  
 1.2 การบูรณาการเป็นบางสว่น (Partial Integration) คอื การรวมประสบการณ์ของบาง
สาขาวชิาเขา้ดว้ยกนั อาจเป็นลกัษณะของหมวดวชิาและระหว่างสาขาวชิา หรอืจดัเป็นบูรณาการ
แบบโครงการซึ่งการจดัแบบโครงการน้ีแต่ละรายวิชาก็จะเป็นรายวิชาเช่นปกติ แต่จะจดั
ประสบการณ์ใหเ้ป็นบูรณาการในรปูโครงการอาจจะเป็นโครงการสําหรบัผูเ้รยีนรายบุคคลหรอืราย
กลุ่ม  
 2. การบูรณาการเรยีนการสอนเชงิวธิกีาร คอื การผสมผสานวธิกีารเรยีนการสอนแบบอื่น 
โดยใชส้ือ่ประสมและใชว้ธิกีารประสมใหม้ากทีส่ดุ 

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการต้องยึดหลักการที่สําคัญว่าแกนกลางของ
ประสบการณ์อยู่ที่ความต้องการของผู้เรยีนและประสบการณ์ในการเรยีนรูต้้องจดัเป็นหน่วยการ
เรยีน (Learning Unit) หน่วยการเรยีนอาจแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้3 ประเภทคอื  

1. ประเภทหน่วยเน้ือหาวชิา (Subject-Matter Unit) เป็นหน่วยการเรยีนรูท้ีเ่น้นเน้ือหาใน
ตําราหรอืหวัขอ้เรือ่งต่างๆ หลกัการหรอืสิง่แวดลอ้ม เชน่ เรือ่งน้ํา อากาศ เป็นตน้  

2. ประเภทหน่วยความสนใจ (Center of Interest) เป็นหน่วยการเรยีนรูท้ีจ่ดัขึน้โดยมี
พืน้ฐานทีค่วามสนใจและความตอ้งการหรอืจุดประสงคเ์ดน่ๆ ของผูเ้รยีน  

3. ประเภทหน่วยเสรมิสรา้งประสบการณ์ (Integrative Experience Unit) เป็นหน่วยการ
เรยีนรู้ที่รวบรวมประสบการณ์ โดยมจุีดเน้นอยู่ที่ผลการเรยีนรู้และสามารถนําไปสู่การปรบั
พฤตกิรรมการปรบัตวัของผูเ้รยีน  

โดยสรุป การจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการมลีกัษณะสําคญัที่เป็นจุดเด่นคอืเป็นการจดั
ประสบการณ์การเรยีนรูโ้ดยการสรา้งเป็นหวัขอ้เรื่อง (Theme) หรอืเป็นหน่วยการเรยีนรู ้ (Learning 
Unit) ทีเ่ชื่อมโยงสาระการเรยีนรูใ้นศาสตรส์าขาวชิาต่างๆ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งเขา้มาสมัพนัธก์บัสาระ
การเรยีนรูท้ีเ่ป็นแกนกลาง เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิความคดิรวบยอดและมทีกัษะในการแกป้ญัหา และ
สามารถนําไปประยกุตใ์ชต้ามสถานการณ์จรงิในชวีติประจาํวนัได ้ 

รปูแบบของการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  
จากการศกึษารูปแบบการเรยีนการสอนแบบบูรณาการที่นักวชิาการศึกษาหลายท่านได้

นําเสนอแนวความคดิไว ้สามารถสรปุไดเ้ป็น 3 รปูแบบ ดงัน้ีคอื  
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รปูแบบที ่1 จาํแนกตามจาํนวนผูส้อน  
1.1 การบูรณาการแบบผูส้อนคนเดยีว คอื การทีผู่ส้อนนําเน้ือสาระการเรยีนรูร้ายวชิาอื่นๆ 

ทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนัหรอืก่อใหเ้กดิประโยชน์ร่วมกนั เขา้มาสอดแทรกในเน้ือหาสาระการเรยีนรู้
รายวชิาทีต่นเองเป็นผูส้อน  

1.2 การบูรณาการแบบคู่ขนาน คอืการทีผู่ส้อนตัง้แต่สองคนขึน้ไปวางแผนการสอนรว่มกนั
โดยมุง่สอนหวัเรื่องหรอืความคดิรวบยอดหรอืปญัหาเดยีวกนัแต่สอนต่างวชิาและต่างคนต่างสอนใน
รายวชิาของตน  

1.3 การบูรณาการแบบสอนเป็นทมี คอืการทีผู่ส้อนตัง้แต่สองคนขึน้ไปวางแผนการสอน
รว่มกนัและรว่มกนัสอนเป็นคณะหรอืเป็นทมี มกีารวางแผนปรกึษาหารอืรว่มกนั โดยกําหนดหวัเรื่อง
หรอืความคดิรวบยอดหรอืปญัหารว่มกนั แลว้รว่มกนัสอนผูเ้รยีนกลุ่มเดยีวกนัและรว่มกนัมอบหมาย
งานใหผู้เ้รยีนทาํรว่มกนั 

รปูแบบที ่2 จาํแนกตามกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ 
1.1 การบูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้(ภายในวชิา) คอืการเชื่อมโยงเน้ือหาสาระใน

กลุ่มประสบการณ์หรอืรายวชิาเดยีวกนัเขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็นหวัขอ้เรื่อง (Theme) หรอืหน่วยการเรยีนรู ้
(Learning Unit)  

1.2 การบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ (ระหว่างวชิา) คอืการเชื่อมโยงเน้ือหาสาระ
จากหลายกลุ่มประสบการณ์หรอืหลายรายวชิาเขา้ดว้ยกนัใหเ้ป็นหวัขอ้เรื่อง (Theme) หรอืหน่วย
การเรยีนรู ้(Learning Unit)  

รปูแบบที ่3 จาํแนกตามประเภทของการบรูณาการ  
1.1 การบูรณาการแบบสหวทิยาการ (Interdisciplinary) คอืการสรา้งหวัเรื่อง (Theme) หรอื

หน่วยการเรยีนรู ้ (Learning Unit) ขึน้มาแลว้นําเน้ือหาสาระจากรายวชิาต่างๆ มาเชื่อมโยงสมัพนัธ์
กบัหวัเรือ่งหรอืหน่วยการเรยีนรูน้ัน้ๆ  

1.2 การบูรณาการแบบพหุวทิยาการ (Multidisciplinary) คอืการนําสาระการเรยีนรูท้ีต่อ้ง 
การจะใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูม้าสอดแทรกไวใ้นรายวชิาต่างๆ หรอืการเน้นเน้ือหาของวชิาเป็นแกนแลว้
นําสาระการเรยีนรูท้ี่ต้องการใหเ้กดิแก่ผูเ้รยีนไปสอดแทรกในวชิาแกนดงักล่าวซึ่งอาจเรยีกว่าเป็น
การบรูณาการทีเ่น้นเน้ือหารายวชิาเป็นหลกั  

วิธีการและเทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  
วธิกีารและเทคนิคการจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ มมีากมายและหลากหลายดว้ยกนั แต่ที่

ไดร้บัการนิยมมากในปจัจุบนัน้ีม ี5 รปูแบบดงัน้ี  
1. รปูแบบการเรยีนการสอนทางตรง (Direct Instruction Model)  
2. รปูแบบการเรยีนการสอนโดยการสรา้งเรือ่ง (Storyline Method)  
3. รปูแบบการเรยีนการสอนตามวฎัจกัรการเรยีนรู ้4 MAT  
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4. รปูแบบการเรยีนการสอนของการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื (Instruction Model of Cooperative 
Learning) เช่น รปูแบบจิก๊ซอร ์(Jigsaw) รปูแบบเอส. ท.ี เอ. ด ี(STAD) รปูแบบ ท.ี เอ. ไอ. (TAI) 
รปูแบบ ท.ี จ.ี ท.ี (TGT) รปูแบบ แอล. ท.ี (LT) รปูแบบ จ.ีไอ. (GI) รปูแบบ ซ.ี ไอ. อาร.์ ซ.ี (CIRC) 
และรปูแบบคอมเพลก็ซ ์(Complex)  

5. รปูแบบการเรยีนการสอนแบบโครงงาน/โครงการ (Instruction Model of Project Work)  
สาํหรบัในแต่รปูแบบมรีายละเอยีดดงัน้ี 

รปูแบบท่ี 1 รปูแบบการเรียนการสอนทางตรง (Direct Instruction Model)  
(1) ทฤษฎีหลกัการหรือแนวคิดของรปูแบบ  
จอยส ์และวลี (Joyce and Weil, 1996: 334) (อา้งถงึใน ทศินา แขมมณี, 2546 : 51) อา้ง

วา่ มงีานวจิยัจาํนวนไมน้่อยทีช่ีใ้หเ้หน็วา่ การสอนโดยมุง่เน้นการใหค้วามรูท้ีล่กึซึง้ชว่ยใหผู้เ้รยีน
รูส้กึวา่มบีทบาทในการเรยีน ทาํใหผู้เ้รยีนมคีวามตัง้ใจในการเรยีนรูแ้ละชว่ยใหผู้เ้รยีนประสบความ 
สาํเรจ็ในการเรยีน การเรยีนการสอนโดยจดัสาระและวธิกีารใหผู้เ้รยีนอยา่งดทีัง้ทางดา้นเน้ือหา 
ความรู ้ และการใหผู้เ้รยีนใชเ้วลาเรยีนอยา่งมปีระสทิธภิาพ (academic learning) เป็นประโยชน์ต่อ
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนมากทีส่ดุ ผูเ้รยีนมใีจจดจอ่กบัสิง่ทีเ่รยีน และชว่ยใหผู้เ้รยีนถงึ 80% ประสบ
ความสาํเรจ็ในการเรยีน นอกจากนัน้ยงัพบวา่ บรรยากาศการเรยีนทีไ่มป่ลอดภยัสาํหรบัผูเ้รยีน 
สามารถสกดักัน้ความสาํเรจ็ของผูเ้รยีนได ้ดงันัน้ ผูส้อนจงึจาํเป็นตอ้งระมดัระวงั ไมท่าํใหผู้เ้รยีน  
เกดิความรูส้กึในทางลบ เชน่ การดุดา่วา่กล่าว การแสดงความไมพ่อใจ หรอืวพิากษ์วจิารณ์ผูเ้รยีน  

(2) วตัถปุระสงคข์องรปูแบบ  
รปูแบบการเรยีนการสอนน้ีมุง่ชว่ยใหไ้ดเ้รยีนรูท้ ัง้เน้ือหาสาระ และมโนทศัน์ต่างๆ รวมทัง้ได้

ฝึกปฏบิตัทิกัษะต่างๆ จนสามารถทาํไดด้แีละประสพผลสาํเรจ็ไดใ้นเวลาทีจ่าํกดั  
(3) กระบวนการเรียนการสอนของรปูแบบ  
การเรยีนการสอนของรปูแบบน้ีประกอบดว้ยขัน้ตอนสาํคญัๆ 5 ขัน้ ดงัน้ี  
ขัน้ที ่1 ขัน้นํา  
1.1 ผูส้อนแจง้วตัถุประสงคข์องบทเรยีน และระดบัการเรยีนรูห้รอืพฤตกิรรมการเรยีนรูท้ี่

คาดหวงัแก่ผูเ้รยีน  
1.2 ผูส้อนชีแ้จงสาระของบทเรยีน และความสมัพนัธก์บัความรูแ้ละประสบการณ์เดมิของผู ้ 

เรยีนอยา่งครา่วๆ  
1.3 ผูส้อนชีแ้จงกระบวนการเรยีนรู ้ และหน้าทีร่บัผดิชอบของผูเ้รยีนในการเรยีนแต่ละ

ขัน้ตอน  
ขัน้ที ่2 ขัน้นําเสนอบทเรยีน  
2.1 หากเป็นการนําเสนอเน้ือหาสาระ ขอ้ความรูห้รอืมโนทศัน์ ผูส้อนควรกลัน่กรองและสกดั

คุณสมบตัเิฉพาะของมโนทศัน์เหล่านัน้ และนําเสนออยา่งชดัเจน พรอ้มทัง้อธบิายและยกตวัอยา่ง
ประกอบใหผู้เ้รยีนเขา้ใจ ต่อไปจงึสรปุคาํนิยามของมโนทศัน์เหล่านัน้  
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2.2 ตรวจสอบว่าผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจตรงตามวตัถุประสงค ์ ก่อนใหผู้เ้รยีนลงมอืฝึกปฏบิตั ิ
หากผูเ้รยีนยงัไมเ่ขา้ใจ ตอ้งสอนซ่อมเสรมิใหเ้ขา้ใจก่อน  

ขัน้ที ่3 ขัน้ฝึกปฏบิตัติามแบบ (structured practice) 
ผูส้อนปฏบิตัใิหผู้เ้รยีนดูเป็นตวัอย่าง ผูเ้รยีนปฏบิตัติาม ผูส้อนใหข้อ้มลูป้อนกลบัใหก้าร

เสรมิแรงหรอืแกไ้ขขอ้ผดิพลาดของผูเ้รยีน  
ขัน้ที ่4 ขัน้ฝึกปฏบิตัภิายใตก้ารกาํกบัของผูช้ีแ้นะ (guided practice)  
ผูเ้รยีนลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเองโดยผูส้อนคอยดูแลอยู่ห่างๆ ผูส้อนจะสามารถประเมนิการ

เรยีนรูแ้ละความสามารถของผูเ้รยีนไดจ้ากความสาํเรจ็และความผดิพลาดของการปฏบิตัขิองผูเ้รยีน 
และชว่ยเหลอืผูเ้รยีนโดยใหข้อ้มลูป้อนกลบัเพือ่ใหผู้เ้รยีนแกไ้ขขอ้ผดิพลาดต่างๆ  

ขัน้ที ่5 การฝึกปฏบิตัอิยา่งอสิระ (independent practice)  
หลงัจากทีผู่เ้รยีนสามารถปฏบิตัติามขัน้ที ่ 4 ไดถู้กตอ้งประมาณ 85-90% แลว้ผูส้อนควร

ปล่อยใหผู้เ้รยีนปฏบิตัต่ิอไปอยา่งอสิระ เพื่อช่วยใหเ้กดิความชาํนาญ และการเรยีนรูอ้ยูค่งทน ผูส้อน
ไมจ่าํเป็นตอ้งใหข้อ้มลูป้อนกลบัในทนัท ีสามารถใหภ้ายหลงัได ้การฝึกในขัน้น้ีไมค่วรทาํตดิต่อกนัใน
ครัง้เดยีว ควรมกีารฝึกเป็นระยะๆ เพือ่ชว่ยใหก้ารเรยีนรูอ้ยูค่งทนขึน้  

(4) ผลท่ีผูเ้รียนจะได้รบัจากการเรียนตามรปูแบบ  
การเรยีนการสอนแบบน้ีเป็นไปตามลําดบัขัน้ตอน ตรงไปตรงมา ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้ ัง้

ทางดา้นพทุธพิสิยัและทกัษะพสิยัไดเ้รว็และไดม้ากในเวลาทีจ่าํกดั ไมส่บัสน ผูเ้รยีนไดฝึ้กปฏบิตัติาม
ความสามารถของตนจนสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์ทาํใหผู้เ้รยีนมแีรงจงูใจในการเรยีน และมคีวาม 
รูส้กึทีด่ต่ีอตนเอง  

รปูแบบท่ี 2 รปูแบบการเรียนการสอนโดยการสร้างเร่ือง (Storyline Method)  
(1) ทฤษฎี หลกัการหรือแนวคิดของรปูแบบ  
การจดัการเรยีนการสอนโดยใชว้ธิกีารสรา้งเรื่อง (Storyline Approach) พฒันาขึน้โดย ดร.

สตฟี เบล็และแซลลี ่ฮารค์เนส (Steve Bell and Sally Harkness) จากสก๊อตแลนด ์เขามคีวามเชื่อ
เกีย่วกบัการเรยีนรูว้า่ (อรทยั มลูคาํ และคณะ, 2542 : 34-35)  

1) การเรยีนรูท้ีด่คีวรมลีกัษณะบูรณาการหรอืเป็นสหวทิยากรคอืเป็นการเรยีนรูท้ีผ่สมผสาน
ศาสตรห์ลายๆ อย่างเขา้ดว้ยกนัเพื่อเกดิประโยชน์สูงสุดในการประยุกต์ใชใ้นการทํางานและการ
ดาํเนินชวีติประจาํวนั  

2) การเรยีนรูท้ีด่เีป็นการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ผา่นทางประสบการณ์ตรงหรอืการกระทาํหรอืการมี
สว่นรว่มของผูเ้รยีนเอง  

3) ความคงทนของผลการเรยีนรู ้ขึน้อยูก่บัวธิกีารเรยีนรูห้รอืวธิกีารทีไ่ดค้วามรูม้า  
4) ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูคุ้ณคา่และสรา้งผลงานทีด่ไีดห้ากมโีอกาสไดล้งมอืกระทาํ  

การเรยีนการสอนโดยใชว้ธิกีารสรา้งเรื่องน้ียงัใชห้ลกัการเรยีนรูแ้ละการสอนอกีหลายประการ เช่น 
การเรยีนรูจ้ากสิง่ใกลต้วัไปสูว่ถิชีวีติจรงิ การสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองและการเรยีนการสอนโดย 
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ยดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง ไดม้พีฒันารปูแบบการเรยีนการสอนทีม่ลีกัษณะบูรณาการเน้ือหาหลกัสตูร
และทกัษะการเรยีนจากหลายสาขาวชิาเขา้ดว้ยกนั โดยใหผู้เ้รยีนไดส้รา้งสรรคเ์รื่องขึน้ดว้ยตนเอง 
โดยผูส้อนทาํหน้าทีว่างเสน้ทาง เดนิเรื่องใหโ้ดยการดาํเนินเรื่องแบ่งเป็นตอน ๆ (episode) แต่ละ
ตอนประกอบดว้ยกจิกรรมยอ่ยทีเ่ชื่อมโยงกนัดว้ยคาํถามหลกั (key question) ลกัษณะของคาํถาม
หลกัทีเ่ชื่อมโยงเรื่องราวใหด้าํเนินไปอยา่งต่อเน่ืองม ี 4 คาํถามไดแ้ก่ ทีไ่หน ใคร ทาํอะไร อยา่งไร 
และมเีหตุการณ์อะไรเกดิขึน้ ผูส้อนจะใชค้ําถามหลกัเหล่าน้ีเปิดประเดน็ใหผู้เ้รยีนคดิรอ้ยเรยีง
เรื่องราวดว้ยตนเอง รวมทัง้สรา้งสรรคช์ิน้งานประกอบกนัไป การเรยีนการสอนดว้ยวธิกีารดงักล่าว
จึงช่วยให้ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้ประสบการณ์และความคิดของตนอย่างเต็มที่และมีโอกาสได้
แลกเปลีย่นความรูค้วามคดิกนั อภปิรายรว่มกนั และเกดิการเรยีนรูอ้ยา่งกวา้งขวาง  

(2) วตัถปุระสงคข์องรปูแบบ  
เพื่อช่วยพฒันาความรู ้ ความเขา้ใจและเจตคตขิองผูเ้รยีนในเรื่องทีเ่รยีน รวมทัง้ทกัษะ

กระบวน การต่างๆ เชน่ทกัษะการคดิ การทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น ทกัษะการแกป้ญัหา ทกัษะการสื่อสาร 
เป็นตน้  

(3) กระบวนการเรียนการสอนของรปูแบบ  
การเรยีนการสอนตามรปูแบบน้ีจาํเป็นตอ้งมกีารวางแผนและจดัเตรยีมวสัดุอุปกรณ์ล่วงหน้า 

โดยดาํเนินการดงัน้ี  
ขัน้ที ่1 การกาํหนดเสน้ทางเดนิเรือ่งใหเ้หมาะสม  
ผูส้อนจาํเป็นตอ้งวเิคราะหจุ์ดมุง่หมายและเน้ือหาสาระของหลกัสตูร และเลอืกหวัขอ้เรื่องให้

สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระของหลกัสตูรทีต่อ้งการจะใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรู ้ และจดัแผนการสอนในราย 
ละเอยีดเสน้ทางเดนิเรื่อง ประกอบดว้ย 4 องค ์(episode) หรอื 4 ตอนดว้ยกนั คอื ฉาก ตวัละคร วถิี
ชวีติและเหตุการณ์ในแต่ละองค ์ ผูส้อนจะต้องกําหนดประเดน็หลกัขึน้มาแลว้ตัง้เป็นคําถามทําให้
ผูเ้รยีนศกึษาหาคาํตอบซึง่คาํถามเหล่าน้ีจะโยงไปยงัคาํตอบทีส่มัพนัธก์บัเน้ือหาวชิาต่างๆ ทีป่ระสงค์
จะบรูณาการเขา้ดว้ยกนั  

ขัน้ที ่2 การดาํเนินกจิกรรมการเรยีนการสอน  
ผูส้อนดาํเนินการตามแผนการสอนไปตามลําดบัการเรยีนการสอนแบบน้ี อาจใชเ้วลาเพยีง

ไม่กี่คาบ หรอืต่อเน่ืองกนัเป็นภาคเรยีนกไ็ด ้ แลว้แต่หวัเรื่องและการบูรณาการว่าสามารถทําได้
ครอบคลุมเพยีงใดแต่ไมค่วรใชเ้วลาเกนิ 1 ภาคเรยีน เพราะผูเ้รยีนอาจเกดิความเบื่อหน่าย ในการ
เริม่กจิกรรมใหม ่ ผูส้อนควรเชื่อมโยงกบัเรื่องทีค่า้งไวเ้ดมิใหส้านต่อกนัเสมอ และควรใหผู้เ้รยีนสรุป
ความคดิรวบยอดของแต่ละกจิกรรม ก่อนจะขึน้กจิกรรมใหม ่นอกจากนัน้ควรกระตุน้ใหผู้เ้รยีนศกึษา
คน้ควา้ขอ้มลูจากแหล่งความรูท้ีห่ลากหลาย เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนชื่นชมผลงานของกนัและกนั และ
ไดป้รบัปรงุพฒันางานของตน  

ขัน้ที ่3 การประเมนิ  

DPU



 

 

22 

ผูส้อนใชก้ารประเมนิผลตามสภาพทีแ่ทจ้รงิ (Authentic assessment) คอืการประเมนิจาก
การสงัเกต การบนัทกึและการรวบรวมขอ้มลูจากผลงานและการแสดงออกของผูเ้รยีน การประเมนิ
จะไม่เน้นเฉพาะทกัษะพืน้ฐานเท่านัน้ แต่จะรวมถงึทกัษะการคดิ การทํางาน การร่วมมอื การ
แกป้ญัหาและอื่นๆ การประเมนิใหค้วามสาํคญัในการประสบผลสาํเรจ็ในการทาํงานของผูเ้รยีนแต่ละ
คนมากกวา่การประเมนิผลการเรยีนทีมุ่ง่ใหค้ะแนนผลผลติและจดัอนัดบัเปรยีบเทยีบกบักลุ่ม  

(4) ผลท่ีผูเ้รียนจะได้รบัจากการเรียนรู้ตามรปูแบบ  
ผูเ้รยีนจะเกดิความรู ้ความเขา้ใจ ในเรื่องทีเ่รยีน ในระดบัทีส่ามารถวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์

ไดร้วมทัง้ไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการต่างๆ  

รปูแบบท่ี3 การเรียนการสอนตามวฏัจกัรการเรียนรู้ 4 MAT  
(1) ทฤษฎี หลกัการหรือแนวคิดของรปูแบบ  
แมค็คารธ์ ี (Mc Carthy อา้งถงึใน ศกัดิช์ยั นิรญัทว ี และ ไพเราะ พุม่มัน่, 2542 : 7-11) 

พฒันารปูแบบการเรยีนการสอนน้ีขึน้จากแนวคดิของโคลป์ (Kolb) ซึง่อธบิายวา่ การเรยีนรูเ้กดิขึน้
จากความสมัพนัธข์อง 2 มติ ิ คอื การรบัรู ้ (perception) และกระบวนการจดักระทาํขอ้มลู 
(processing) การรบัรูข้องบุคคลม ี2 ชอ่งทาง คอื ผา่นทางประสบการณ์ทีเ่ป็นรปูธรรม และผา่นทาง
ความคดิรวบยอดทีเ่ป็นนามธรรม (abstract conceptualization) สว่นกระบวนการจดักระทาํกบั
ขอ้มลูทีร่บัรูน้ัน้ ม ี2 ลกัษณะเชน่เดยีวกนั คอื การลงมอืทดลองปฏบิตัแิละการสงัเกตโดยใชค้วามคดิ
อยา่งไตรต่รอง เมือ่ลากเสน้ตรงของชอ่งทางการรบัรู ้ 2 ชอ่งทางและเสน้ตรงของกระบวนการจดั
กระทาํขอ้มลูเพือ่ใหเ้กดิการเรยีนรูม้าตดักนั แลว้เขยีนเป็นวงกลมจะเกดิพืน้ทีเ่ป็น 4 สว่นของวงกลม 
ซึง่สามารถแทนลกัษณะการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 4 แบบ คอื แบบที ่ 1 เป็นผูเ้รยีนทีถ่นดัจนิตนาการ 
(imaginative learners) เพราะมกีารรบัรูผ้า่นทางประสบการณ์เป็นรปูธรรม และใชก้ระบวนการจดั
กระทาํขอ้มลูดว้ยการสงัเกตอยา่งไตรต่รอง แบบที ่ 2 เป็นผูเ้รยีนทีถ่นดัการวเิคราะห ์ (analytic 
learners) เพราะมกีารรบัรูผ้า่นทางความคดิรวบยอดทีเ่ป็นนามธรรม และชอบใชก้ระบวนการสงัเกต
อยา่งไตรต่รอง แบบที ่3 เป็นผูเ้รยีนทีถ่นดัใชส้ามญัสาํนึก (common sense learners) เพราะมกีาร
รบัรูผ้า่นความคดิรวบยอดทีเ่ป็นนามธรรมและชอบใชก้ระบวนการลงมอืทาํ แบบที ่ 4 เป็นผูเ้รยีนที่
ถนดัในการปรบัเปลีย่น (dynamic learners) เพราะมกีารรบัรูผ้า่นทางประสบการณ์ทีเ่ป็นรปูธรรม
และชอบใชก้ระบวนการลงมอืปฏบิตัแินวคดิน้ีไดนํ้าการทาํงานของสมองทัง้สองซกีทาํใหเ้กดิเป็น
แนวทางการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนโดยใชค้าํถามหลกั 4 คาํถาม คอื ทาํไม (Why?) อะไร 
(What?) อยา่งไร (How?) และถา้ (If?) ซึง่สามารถพฒันาผูเ้รยีนทีม่ลีกัษณะการเรยีนรูแ้ตกต่างกนั
ทัง้ 4 แบบ ใหส้ามารถใชส้มองทุกสว่นของตนในการพฒันาศกัยภาพของตนไดอ้ยา่งเตม็ที ่ 

(2) วตัถปุระสงคข์องรปูแบบ  
เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนมโีอกาสไดใ้ชส้มองทุกส่วน (whole brain) ทัง้ซกีซา้ยและขวา ในการ

สรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหแ้ก่ตนเอง  
(3) กระบวนการเรียนการสอนของรปูแบบ  
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การเรยีนการสอนตามวฎัจกัรการเรยีนรู ้4 MAT มขีัน้ตอนดาํเนินการ 8 ขัน้ ดงัน้ี (ศกัดิช์ยั 
นิรญัทวแีละไพเราะ พุม่มัน่, 2542: 11-16)  

ขัน้ที ่1 การสรา้งประสบการณ์  
ผูส้อนเริม่ตน้จากการจดัประสบการณ์ใหผู้เ้รยีนเหน็คุณค่าของเรื่องทีเ่รยีนดว้ยตนเอง ซึง่จะ

ชว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถตอบคาํถามไดว้า่ ทาํไมตนจงึตอ้งเรยีนรู ้ 
ขัน้ที ่ 2 การวเิคราะหป์ระสบการณ์ หรอืสะทอ้นความคดิจากประสบการณ์ ช่วยใหผู้เ้รยีน

เกดิความตระหนกัรู ้และยอมรบัความสาํคญัของเรือ่งทีเ่รยีน  
ขัน้ที ่ 3 การพฒันาประสบการณ์ เป็นความคดิรวบยอดหรอืแนวคดิเมื่อผูเ้รยีนเหน็คุณค่า

ของเรื่องทีเ่รยีนแลว้ ผูส้อนจงึจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีช่่วยใหผู้เ้รยีนสามารถสรา้งความคดิรวบยอด
ขึน้ดว้ยตนเอง  

ขัน้ที ่4 การพฒันาความรูค้วามคดิ  
เมื่อผูเ้รยีนมปีระสบการณ์และเกดิความคดิรวบยอดหรอืแนวคดิพอสมควรแลว้ ผูส้อนจงึ

กระตุน้ใหผู้เ้รยีนพฒันาความรูค้วามคดิของตนใหก้วา้งขวางและลกึซึง้ขึน้ โดยการใหผู้เ้รยีนศกึษา
คน้ควา้เพิม่เตมิจากแหล่งความรูท้ีห่ลากหลาย การเรยีนรูใ้นขัน้ที ่ 3 และ 4 น้ีคอืการตอบคาํถามว่า 
สิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูค้อื อะไร  

ขัน้ที ่5 การปฏบิตัติามแนวคดิทีไ่ดเ้รยีนรู ้ 
ในขัน้น้ีผูส้อนเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนนําความรู ้ความคดิทีไ่ดร้บัจากการเรยีนรูใ้นชัน้ที ่3-4 มา

ทดลองปฏบิตัจิรงิ และศกึษาผลทีเ่กดิขึน้  
ขัน้ที ่6 การสรา้งสรรคช์ิน้งานของตนเองจากการปฏบิตั ิ 
ตามแนวคดิทีไ่ดเ้รยีนรูใ้นขัน้ที ่ 5 ผูเ้รยีนจะเกดิการเรยีนรูถ้งึจุดเด่นจุดดอ้ยของแนวคดิ 

ความเขา้ใจแนวคดินัน้จะกระจ่างขึน้ ในขัน้น้ีผูส้อนควรกระตุน้ใหผู้เ้รยีนพฒันาความสามารถของตน
โดยนําความรูค้วามเขา้ใจนัน้ไปใชห้รอืปรบัประยุกตใ์ชใ้นการสรา้งชิน้งานทีเ่ป็นความคดิสรา้งสรรค์
ของตนเองดงันัน้คาํถามหลกัทีใ่ชใ้นชัน้ที ่5-6 กค็อืจะทาํอยา่งไร 

ขัน้ที ่7 การวเิคราะหผ์ลงานและแนวทางในการนําไปประยกุตใ์ช ้ 
เมือ่ผูเ้รยีนไดส้รา้งสรรคช์ิน้งานของตนตามความถนดัแลว้ ผูส้อนควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนได้

แสดงผลงานของตน ชื่นชมกบัความสาํเรจ็ และเรยีนรูท้ีจ่ะวพิากษ์วจิารณ์อยา่งสรา้งสรรค ์รวมทัง้รบั
ฟงัขอ้วพิากษ์วจิารณ์ เพือ่การปรบัปรงุงานของตนใหด้ขีึน้และการนาไปประยกุตใ์ชต่้อไป  

ขัน้ที ่8 การแลกเปลีย่นความรูค้วามคดิ  
ขัน้น้ีเป็นขัน้ของการขยายขอบขา่ยของความรูโ้ดยการแลกเปลีย่นความรูค้วามคดิแก่กนัและ

กนัและรว่มกนัอภปิรายเพื่อการนาการเรยีนรูไ้ปเชื่อมโยงกบัชวีติจรงิและอนาคต คาํถามหลกัในการ
อภปิรายกค็อือะไรเป็นคาํถามซึง่อาจนาไปสูก่ารเปิดประเดน็ใหมส่าํหรบัผูเ้รยีนในการเริม่ตน้วฎัจกัร
ของการเรยีนรูใ้นเรือ่งใหมต่่อไป  

(4) ผลท่ีผูเ้รียนจะได้รบัจากการเรียนรู้ตามรปูแบบ  

DPU



 

 

24 

ผูเ้รยีนจะสามารถสรา้งความรูด้ว้ยตนเองในเรื่องทีเ่รยีน จะเกดิความรูค้วามเขา้ใจและนํา
ความรูค้วามเขา้ใจนัน้ไปใชไ้ด ้และสามารถสรา้งผลงานทีเ่ป็นความคดิสรา้งสรรคข์องตนเอง รวมทัง้
ไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการต่างๆ อกีจาํนวนมาก  

รปูแบบท่ี 4 รปูแบบการเรียนการสอนของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Instructional 
Models of Cooperative Learning)  

(1) ทฤษฎี หลกัการหรือแนวคิดของรปูแบบ  
รปูแบบการเรยีนการสอนของการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื ซึง่ไดช้ีใ้หเ้หน็ว่า ผูเ้รยีนควรรว่มมอืกนั

ในการเรยีนรูม้ากกว่าการแขง่ขนัเพราะการแขง่ขนัก่อใหเ้กดิสภาพการณ์ของการแพ-้ชนะ ต่างจาก
การร่วมมอืกนัซึง่ก่อใหเ้กดิสภาพการณ์ของการชนะ-ชนะ อนัเป็นสภาพการณ์ทีด่กีว่าทัง้ทางดา้น
จติใจและสตปิญัญา หลกัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 5 ประการประกอบดว้ย (1) การเรยีนรูต้อ้งอาศยั
หลกัการพึง่พากนั (positive interdependence) โดยถอืว่าทุกคนมคีวามสาํคญัเท่าเทยีมกนัและ
จะตอ้งพึง่พากนั เพื่อความสาํเรจ็ร่วมกนั (2) การเรยีนรูท้ีด่ตีอ้งอาศยัการหนัหน้าเขา้หากนั มี
ปฏสิมัพนัธก์นั (face to face interaction) เพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ขอ้มลู และการเรยีนรูต่้างๆ 
(3) การเรยีนรูร้่วมกนัตอ้งอาศยัทกัษะทางสงัคม (social skills) โดยเฉพาะทกัษะในการทํางาน
รว่มกนัและ (4) การเรยีนรูร้ว่มกนัควรมกีารวเิคราะหก์ระบวนการกลุ่ม (group processing) ทีใ่ชใ้น
การทาํงานและ (5) การเรยีนรูร้ว่มกนัจะตอ้งมผีลงาน หรอืผลสมัฤทธิ ์ทัง้รายบุคคลและรายกลุ่ม ที่
สามารถตรวจสอบและวดัประเมนิได ้ (individual accountability) หากผูเ้รยีนมโีอกาสไดเ้รยีนรูแ้บบ
รว่มมอืกนันอกจากจะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้างดา้นเน้ือหาสาระต่างๆ ไดก้วา้งขึน้และลกึซึง้
ขึน้แลว้ ยงัสามารถช่วยพฒันาผูเ้รยีนทางดา้นสงัคมและอารมณ์มากขึน้ดว้ย รวมทัง้มโีอกาสได้
ฝึกฝนพฒันาทกัษะกระบวนการต่างๆ ทีจ่าํเป็นต่อการดารงชวีติอกีมาก  

(2) วตัถปุระสงคข์องรปูแบบ  
รปูแบบน้ีมุง่ช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้น้ือหาสาระต่างๆ ดว้ยตนเองและดว้ยความรว่มมอืและ

ความช่วยเหลอืจากเพื่อนๆ รวมทัง้ไดพ้ฒันาทกัษะทางสงัคมต่างๆ เช่น ทกัษะการสื่อสาร ทกัษะ
การทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นทกัษะการสรา้งความสมัพนัธร์วมทัง้ทกัษะการแสวงหาความรู ้ทกัษะการคดิ
การแกป้ญัหาและอื่นๆ  

(3) กระบวนการเรียนการสอนของรปูแบบ  
รปูแบบการเรยีนการสอนทีส่่งเสรมิการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื มหีลายรปูแบบซึง่แต่ละรปูแบบ

จะมวีธิกีารดําเนินการหลกัๆ ซึง่ไดแ้ก่ การจดักลุ่ม การศกึษาเน้ือหาสาระ การทดสอบ การตดิ
คะแนน และระบบการใหร้างวลัแตกต่างกนัออกไป เพื่อสนองวตัถุประสงคเ์ฉพาะ แต่ไมว่่าจะเป็น
รปูแบบใดต่างกใ็ชห้ลกัการเดยีวกนัคอืหลกัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 5 ประการ และมวีตัถุประสงคม์ุง่
ตรงไปในทศิทางเดยีวกนั คอืเพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูใ้นเรื่องทีศ่กึษาอย่างมากทีสุ่ดโดย
อาศยัการร่วมมอืกนั ช่วยเหลอืกนัและแลกเปลีย่นความรูก้นัระหว่างกลุ่มผูเ้รยีนดว้ยกนั ความ
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แตกต่างของรูปแบบแต่ละรูปแบบจะอยู่ที่เทคนิคในการศกึษาเน้ือหาสาระและวธิกีารเสรมิแรงและ
การใหร้างวลั เป็นประการสาํคญัเพือ่ความกระชบัในการนาเสนอ  

(4) ผลท่ีผูเ้รียนจะได้รบัจากการเรียนตามรปูแบบ  
ผู้เรยีนจะเกิดการเรยีนรู้เน้ือหาสาระด้วยตนเองและด้วยความร่วมมอืและช่วยเหลือจาก

เพือ่นๆ รวมทัง้ไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการต่างๆ จานวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ทกัษะการทาํงาน
ร่วมกบัผูอ้ื่น ทกัษะการประสานสมัพนัธ์ ทกัษะการคดิ ทกัษะการแสวงหาความรู ้ ทกัษะการ
แกป้ญัหาเป็นตน้  

รปูแบบท่ี 5 รปูแบบการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานหรือโครงการ (Project Work)  
(1) ทฤษฎี หลกัการหรือแนวคิดของรปูแบบ  
รูปแบบการเรยีนการสอนโดยใช้โครงงานหรอืโครงการถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรยีน

แสวงหาประสบการณ์การเรยีนรูท้ีม่คีวามหมายต่อชวีติประจําวนั และสามารถแสดงออกโดยใช้
ศกัยภาพทีม่อียู่ในตนเองไดอ้ย่างกวา้งขวาง ผูเ้รยีนจะไดร้บัการกระตุ้นใหเ้กดิการเรยีนรูด้ว้ยการ
ปฏบิตัจิรงิทีเ่น้นการสื่อสารและสภาพการณ์ทีแ่ทจ้รงิ ดงันัน้การกําหนดงานตามความตอ้งการของ
ผู้เรียนจึงเป็นเป้าหมายหลกัที่สําคญัที่สุดโดยผู้เรียนสามารถเลือกงานที่ต้องการจะกระทําตาม
แรงจงูใจของตนเองเป็นหลกั 

Stotter (1997) (อา้งถงึใน สมศกัดิ ์ภู่วภิาดาวรรธน์, 2544 : 82) ไดจ้ดัรปูแบบของโครงงาน
หรอืโครงการไวด้งัน้ี  

1. โครงงานแบบกาํหนดโครงสรา้ง (Structure Project) โดยครเูป็นผูก้ําหนดหวัขอ้ กจิกรรม 
วธิกีารและการนําเสนอใหผู้เ้รยีนเป็นผูป้ฏบิตั ิ 

2. โครงงานแบบไม่กําหนดโครงสรา้ง (Unstructured Project) โดยผูเ้รยีนเป็นผูก้ําหนด
หวัขอ้กจิกรรม วธิกีารและการนําเสนอตามความสนใจของผูเ้รยีน  

3. โครงงานแบบกึง่กําหนดโครงสรา้ง (Semi-Structure Project) โดยผูส้อนและผูเ้รยีน
รว่มกนักาํหนดหวัขอ้กจิกรรม วธิกีารและการนําเสนอ  

(2) วตัถปุระสงคข์องรปูแบบ  
รูปแบบการเรยีนการสอนน้ีมุ่งช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูท้กัษะการสบืคน้ (Enquiry-based 

Skills) ซึง่ทกัษะน้ีสามารถถ่ายโอนสูก่ารปฏบิตังิานอื่นในชวีติประจาํวนั  
(3) กระบวนการเรียนการสอนของรปูแบบ  
รปูแบบการเรยีนการสอนโดยใชโ้ครงงานหรอืโครงการมขี ัน้ตอนการปฏบิตัติามแนวทางของ 

Ribe & Vidal (1993) (อา้งถงึในสมศกัดิ ์ภู่วภิาดาวรรธน์, 2544 : 84) ดงัน้ี  
ขัน้ตอนที ่ 1 ขัน้สรา้งบรรยากาศในชัน้เรยีน (Creating a Good Atmosphere) เป็นขัน้

เตรยีมความพรอ้มใหส้มาชกิในกลุ่มทาํงานมคีวามเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัในการทาํงาน เช่น การใช้
กจิกรรมกลุ่มสมัพนัธเ์ขา้ชว่ยเพือ่ใหผู้เ้รยีนคุน้เคยและพรอ้มทีจ่ะปฏบิตังิานรว่มกนั  

DPU



 

 

26 

ขัน้ตอนที ่2 ขัน้กระตุน้ใหเ้กดิความสนใจ (Getting the Class Interested) เป็นขัน้ของการ
สรา้งความสนใจใหเ้กดิขึน้แก่ผูเ้รยีน ในอนัทีจ่ะปฏบิตังิานเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นสิง่ทีผู่เ้รยีนสนใจ 
ซึง่อาจใชก้ารระดมสมองใชด้นตร ี สไลด ์ หรอืธรรมชาตเิพื่อนําความรูส้กึของผูเ้รยีนใหเ้ขา้มามสีว่น
รว่มในการทาํงาน  

ขัน้ตอนที ่ 3 ขัน้เลอืกหวัขอ้ (Selecting the Topic) เป็นขัน้ของการเจรจาและสงัเคราะห์
ขอ้มลูต่าง ๆ เพือ่ประมวลเป็นหวัเรือ่งของโครงงาน  

ขัน้ตอนที ่4 ขัน้สรา้งโครงรา่งของโครงงาน (Creating a General Outline of the Project) 
เป็นขัน้วางแผนและกําหนดขอบเขตของโครงงาน วเิคราะหข์ ัน้ตอนการทํางานจดัเตรยีมอุปกรณ์ 
เป็นตน้  

ขัน้ตอนที ่5 ขัน้ลงมอืปฏบิตังิานตามหวัเรื่อง (Doing Basic Research Around the Topic) 
เป็นขัน้ดาํเนินการตามโครงรา่งของโครงงานตามหน้าทีร่บัผดิชอบของสมาชกิในกลุ่ม  

ขัน้ตอนที ่6 ขัน้รายงานผลการปฏบิตังิานสูช่ ัน้เรยีน (Reporting to the Class) เป็นขัน้ถ่าย
โยงความคดิความรูส้กึสูช่ ัน้เรยีน อาจเป็นการรายงานดว้ยการพดูหรอืการเขยีน 

ขัน้ตอนที ่ 7 ขัน้กระบวนการยอ้นกลบั (Processing Feedback) เป็นขัน้ของการยอ้นกลบั 
โดยการใหข้อ้มลูแก่ผูเ้รยีนถงึแนวทางการปรบัปรงุและพฒันาต่อ  

(4) ผลท่ีผูเ้รียนจะได้รบัจากการเรียนตามรปูแบบ  
ผูเ้รยีนจะเกดิการเรยีนรูเ้น้ือหาสาระดว้ยตนเองตามสิง่ทีต่นเองสนใจในเชงิลกึและดว้ยความ

รว่มมอืและชว่ยเหลอืจากเพือ่นๆ รวมทัง้ไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการต่างๆ จาํนวนมาก โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ทกัษะการจดัการเกีย่วกบัเวลาและการจดัการโครงงาน ทกัษะการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น ทกัษะ
การประสานสมัพนัธ ์ ทกัษะการคดิ ทกัษะการแสวงหาความรู ้ ทกัษะการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์
เป็นตน้  

ขัน้ตอนและวิธีการการจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการ  
การจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ ทัง้การบูรณาการภายในวชิาและบูรณาการระหว่าง

วชิามหีลกัการเชน่เดยีวกนั โดยมขี ัน้ตอนและวธิกีารดงัต่อไปน้ี  
1. การวางแผนและการประเมนิผลการสอนแบบบรูณาการ  
ขัน้ที ่1 วเิคราะหห์ลกัสตูรและเลอืกหวัเรือ่ง (Theme)  
ระดมพลงัสมองของผูส้อนและผูเ้รยีน กาํหนดโครงการสอนใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินชวีติ 

การศกึษาเอกสารต่างๆ กาํหนดหวัขอ้เรือ่ง (Topic) ใหแ้คบลงหาความสมัพนัธข์องความรูใ้นวชิา
ต่าง ๆ  

ขัน้ที ่2 การพฒันาหวัเรือ่ง  
กาํหนดเวลาในการสอนใหเ้หมาะสมโดยคาํนึงถงึปฎทินิ ปฎบิตังิานของโรงเรยีน กาํหนด

วตัถุประสงค ์ โดยระบุความรูด้ว้ยความสามารถทีต่อ้งการจะใหเ้กดิแก่ผูเ้รยีน สรา้งวตัถุประสงคเ์พือ่
ชว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถสรา้งความเชื่อมโยงใหผู้เ้รยีนคาดการณ์ถงึความสาํเรจ็ขัน้ตน้  
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ขัน้ที ่3 แหล่งขอ้มลู  
กําหนดแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการได ้

ตวัอยา่งแหล่งขอ้มลู สมาชกิในกลุ่ม ผูป้กครอง การออกไปสาํรวจ การบรกิารชุมชน การพฒันาสื่อ
ในเชงิพาณิชย ์ เทคโนโลย ี ผูส้อนจากแหล่งอื่นๆ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสื่อ ผูใ้หค้าํปรกึษา แหล่งขอ้มลู
ทอ้งถิน่  

ขัน้ที ่4 การพฒันากจิกรรมการเรยีน  
สรา้งกจิกรรมขา้มวชิาในหลกัสูตร การตดิต่อกบัแหล่งขอ้มูล ขอ้เสนอในการพจิารณา

กจิกรรมการกําหนดจุดประสงคใ์หช้ดัเจน การใชป้ระโยค 2-3 ประโยคเพื่อใหเ้หน็ภาพรวมการ
กําหนดสื่อการเรยีนการสอน ดําเนินการเตรยีมสื่อเพื่อจดักจิกรรมออกแบบการวดัผลใหส้อดคลอ้ง
กบัจุดประสงค ์การตดัสนิใจทาํงานรว่มกนัเป็นทมี  

ขัน้ที ่5 การสรา้งกจิกรรม  
ใหม้คีวามต่อเน่ืองกบัการพฒันากจิกรรม สามารถเปลีย่นแปลงและแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของผูเ้รยีน ดาํเนินการตามวตัถุประสงคโ์ดยตลอดบทเรยีน (Unit) ผูส้อนตอ้งพบกนั
เป็นระยะๆ เพือ่ตรวจสอบความกา้วหน้าและกาํกบัการดาํเนินกจิกรรม  

ขัน้ที ่6 การประเมนิความกา้วหน้าของผูเ้รยีน  
ผูเ้รยีนสามารถประเมนิตนเองได ้ผูส้อนสามารถกาํกบัความกา้วหน้าของผูเ้รยีนโดยตลอด  

ผูส้อนสามารถนําการวดัผลแบบหลากหลายมาใชป้ระเมนิความกา้วหน้าของผูเ้รยีน  
ขัน้ที ่7 การประเมนิผลกจิกรรม  
ผูเ้รยีนสามารถประเมนิผลกจิกรรมโดยรวม เชน่มกีารเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ ทรพัยากรบุคคล

ในทอ้งถิน่กส็ามารถใหค้าํแนะนาปรกึษาในการพฒันากจิกรรม ครสูามารถบอกจุดออ่นจุดเด่นของ
กจิกรรม ผูส้อนจะตอ้งจดบนัทกึความเปลีย่นแปลงกจิกรรมเพือ่ทีป่รบัปรงุและนําไปใชภ้ายหน้า  

ขัน้ที ่8 การเปลีย่นแปลงขอ้มลูกจิกรรมเพือ่พฒันากจิกรรมการเรยีนการสอนต่อไป  
2. วธิดีาํเนินการ  
ในการเตรยีมการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ ผูส้อนจะตอ้งตดัสนิใจวา่จะสอนบรูณา

การตามรปูแบบใดจะสอนสอดแทรกวชิาต่างๆ ดว้ยตนเองหรอืจะวางแผนเพือ่สอนบรูณาการกบัคน
อื่นๆ หากจะสอนบรูณาการกบัผูส้อนวชิาอื่นกต็อ้งประชุมวางแผนดาํเนินการรว่มกนั ตกลงกนัวา่จะ
ใชว้ชิาใดเป็นแกนวชิาอื่นทีจ่ะรว่มบรูณาการตอ้งวเิคราะหส์าระเน้ือหาจากหลกัสตูรวา่จะมเีรือ่งใดที่
จะบรูณาการกบัวชิาทีเ่ป็นแกนไดบ้า้ง จงึวางแผนดาํเนินการรว่มกนัต่อไป  

วธิดีาํเนินการเพือ่จดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการทีนิ่ยมจดักระทาํ มดีงัต่อไปน้ี  
2.1 จดัทาํแผนผงัการวเิคราะหส์าระการเรยีนรู ้ 
การวเิคราะหส์าระการเรยีนรู ้ เป็นการวเิคราะหเ์น้ือหาทีป่รากฏในหลกัสตูร คาํอธบิายราย 

วชิา ซึง่เน้ือหาเหล่านัน้ไมม่รีายละเอยีดใหท้ัง้น้ีเพราะตอ้งการใหค้รผููส้อนยดืหยุน่และปรบัใหเ้หมาะ 
สมกบัวยั สอดคลอ้งกบัสภาพการดาํเนินชวีติประจาํวนัและตอ้งเป็นเรือ่งทีม่คีุณธรรม จรยิธรรม การ
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วเิคราะหส์าระการเรยีนรูจ้ะชว่ยใหผู้ส้อนและผูเ้รยีนมองเหน็ภาพรวม เคา้โครงของความคดิและ
เขา้ถงึขอ้สรปุทีส่ามารถนาไปสูก่ารสรา้งกระบวนการเรยีนรูไ้ด ้ 

หลกัการเขยีนผงัการวเิคราะหส์าระการเรยีนรูใ้ชห้ลกัการของการเขยีนแผนทีค่วามคดิ 
(Mind mapping) โดยเขยีนขอ้ความประเดน็หลกัไวใ้นวงกลมใหญ่ (ตรงกลาง) และกาํหนดขอ้ความ 
วล ี ทีเ่ป็นประเดน็รองและมคีวามสมัพนัธห์รอืเชื่อมโยงกบัประเดน็หลกัไวใ้นวงกลมทีข่ยายต่อไป 
และถา้มปีระเดน็ยอ่ยๆ ทีส่มัพนัธห์รอืเชื่อมโยงกบัประเดน็รองกอ็าจเขยีนสว่นขยายต่อไปไมจ่าํกดั 

2.2 จดัทาํแผนผงัการวเิคราะหป์ระเดน็ของการเรยีนรู ้ 
การวเิคราะหป์ระเดน็ของการเรยีนรูเ้ป็นการนาเรือ่งจากการวเิคราะหเ์น้ือหาสาระมากาํหนด

หวัเรือ่ง (Theme) เพือ่ทาํแผนการจดักจิกรรมต่อไป การวเิคราะหใ์นสว่นน้ีจะชว่ยใหผู้ส้อน และ
ผูเ้รยีนสรา้งความคดิไดก้ระจา่งชดัเจนมากยิง่ขึน้ในเรือ่งนัน้ๆ  

หลกัการเขยีนผงัการวเิคราะหป์ระเดน็การเรยีนรู ้เขยีนประเดน็ทีต่อ้งการเรยีน (หวัเรือ่ง) ไว้
ตรงกลางทัง้ผูส้อนและผูเ้รยีน วเิคราะหป์ระเดน็สว่นทีเ่กีย่วขอ้งลงตามแขนงของวงกลม โดยใชก้าร
ตัง้คาํถามนาทางและอภปิรายใหเ้หตุผลรว่มกนั จะชว่ยใหค้วามคดิขยายประเดน็ไดม้ากขึน้ หลงัจาก
นัน้จงึพจิารณาแยกประเดน็ทีว่เิคราะหไ์วแ้ลว้วา่สว่นใดทีผู่เ้รยีนรูแ้ลว้ สว่นใดทีอ่ยากรูแ้ละสว่นใดที่
ผูเ้รยีนควรรูเ้พิม่เตมิอกี การแยกประเดน็เป็น 3 สว่นจะเป็นแนวทางใหผู้ส้อนวางแผนจดักจิกรรมได้
ดเีพราะผูส้อนจะไดรู้พ้ ืน้ฐานของผูเ้รยีนทาํใหส้ามารถหาทางจงูใจอยากเรยีนรูเ้รือ่งใหม่ๆ  ไดง้า่ยขึน้
และทาํใหผู้ส้อนมองออกวา่ควรจดักจิกรรมอยา่งไรทีจ่ะสนองความตอ้งการทีผู่เ้รยีนอยากเรยีนรู ้ 

2.3 จดัทาํแผนผงัการวางแผนการจดักจิกรรมบรูณาการ  
ในขัน้ตอนน้ีเป็นการวางแผนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน (อยา่งยอ่ๆ) ใหบ้รูณาการกบั

วชิาอื่นๆ เพือ่ใหเ้หน็ความสมัพนัธร์ว่มกนั  
หลกัการเขยีนแผนผงั การวางแผนการจดักจิกรรมน้ีจะเขยีนหวัเรื่อง (Theme) ไวใ้นวงกลม

เลก็ (ตรงกลาง) และเขยีนชื่อวชิาทีต่อ้งการบูรณาการไวใ้นพืน้ทีแ่ต่ละสว่นในวงกลมใหญ่ กําหนด
เน้ือหาและกจิกรรมหลกัในแต่ละวชิาใหส้มัพนัธก์นั  

การเขยีนกิจกรรมแต่ละวชิาต้องคํานึงถึงการจดักิจกรรมให้ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลางและใน
ขณะเดยีวกนัตอ้งคาํนึงถงึคุณธรรม จรยิธรรมและคุณลกัษณะของผูเ้รยีนทีพ่งึประสงคด์ว้ย  

ประโยชน์ของจดัการเรียนรู้แบบบรูณาการ  
ประโยชน์การจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการไวด้งัน้ีคอื  
1. ทาํใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเน้ือหาในลกัษณะองคร์วมทาํใหเ้กดิการเชื่อมโยงการเรยีนรู ้ (Transfer 

of Learning) กล่าวคอืความรูท้ีเ่รยีนไปแลว้จะถกูนํามาสมัพนัธก์บัความรูท้ีจ่ะเรยีนใหม่ๆ  ซึง่จะทาํให้
เกดิการเรยีนรูไ้ดเ้รว็ขึน้ทาํใหเ้ป็นผูม้ทีศันะกวา้งไกล  

2. ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ โดยผสมผสานความรู ้ คุณธรรม คา่นิยมและ
ลกัษณะอนัพงึประสงค ์เป็นการเพิม่ศกัยภาพของผูเ้รยีนไดอ้ยา่งเตม็ที ่ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูว้ธิกีารเรยีนรู้
ตลอดชวีติ และสามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปใชใ้นชวีติจรงิอยา่งเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ โดยจดั
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เน้ือหาวชิาหรอืความรูใ้หอ้ยูใ่นลกัษณะเหมอืนชวีติจรงิ คอืผสมผสานและสมัพนัธเ์ป็นความรูท้ีอ่ยูใ่น
ลกัษณะหรอืรปูแบบทีเ่อือ้ต่อการนาไปใชก้บัชวีติ  

3. สง่เสรมิใหเ้กดิกจิกรรมการเรยีนรูห้ลายรปูแบบทีเ่น้นนกัเรยีนเป็นสาํคญั สง่เสรมิกระบวน 
การคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์และการประยุกต์ความรูม้าใชเ้พื่อป้องกนัและแก ้ปญัหา 
ช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจสภาพและปญัหาไดด้กีว่าการกระทําหรอืปรากฏการณ์ต่างๆ ในสงัคมเป็น
ผลรวมจากหลายๆ สาเหตุ การทีจ่ะเขา้ใจปญัหาใด และสามารถแกป้ญัหานัน้ได ้ ควรพจิารณา
ปญัหาและทีม่าของปญัหาอยา่งกวา้งใชค้วามรูจ้ากหลายวชิามาสมัพนัธก์นัเพือ่สรา้งความเขา้ใจใหม ่ 

4. สง่เสรมิการเรยีนรูส้าํหรบัการปกครองระบอบประชาธปิไตย รูจ้กัเคารพสทิธเิสรภีาพของ
ผูอ้ื่น โดยคาํนึงถงึความคดิเหน็และผลประโยชน์ของสว่นรวมเป็นหลกั  

5. ส่งเสรมิใหเ้กดิทกัษะและความสามารถในการแกป้ญัหาทัง้ผูเ้รยีนและผูส้อน รวมทัง้
ส่งเสรมิการคน้ควา้วจิยัดว้ย ช่วยใหก้ารสอนและการใหก้ารศกึษามคีุณค่ามากขึน้ แทนทีจ่ะเป็น
ขบวนการถ่ายทอดความรูห้รอืสาระแต่เพยีงประการเดยีว กลบัช่วยใหส้ามารถเน้นการพฒันาทกัษะ
ทีจ่าํเป็น ใหเ้กดิความคดิรวบยอดทีก่ระจ่างถูกตอ้ง และใหส้ามารถปลูกฝงัค่านิยมทีป่รารถนาไดอ้กี
ดว้ย ทาํใหเ้กดิการบรูณาการความรู ้ 

โดยสรุป การจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการจะก่อใหเ้กดิคุณค่ากบัผูเ้รยีนดงัน้ีคอื ช่วยให้
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูท้ ัง้เน้ือหาสาระ และมโนทศัน์ต่างๆ รวมทัง้ไดฝึ้กปฏบิตัทิกัษะต่างๆ จนสามารถทาํ
ไดด้แีละประสบความสาํเรจ็ไดใ้นเวลาทีจ่าํกดั ช่วยพฒันาความรู ้ความเขา้ใจและเจตคตขิองผูเ้รยีน
ในเรื่องทีเ่รยีน รวมทัง้ทกัษะกระบวนการเช่น ทกัษะการคดิ ทกัษะการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น ทกัษะ
การแกป้ญัหา ทกัษะการสื่อสาร เป็นตน้ ช่วยใหผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสใชส้มองทุกสว่น (Whole Brain) 
ทัง้ซกีซา้ยและขวา ในการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหแ้ก่ตนเอง ช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้น้ือหาสาระ
ต่างๆ ดว้ยตนเองและดว้ยความรว่มมอืและความชว่ยเหลอืจากเพือ่น ๆ  

ลกัษณะของการวดัและประเมินผล  
การประเมนิผลทีส่อดคลอ้งกบัวธิกีารสอนแบบบรูณาการ ควรมสีภาพใกลเ้คยีงกบัธรรมชาติ

มากทีสุ่ดโดยอยู่บนพืน้ฐานของสิง่ทีผู่เ้รยีนสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิดงันัน้การวดัและประเมนิผลจงึควร
มลีกัษณะสาํคญัต่างๆ ดงัน้ี  

1. สะท้อนภาพพฤติกรรมและทกัษะที่จําเป็นของผู้เรยีนในสถานการณ์จรงิเป็นการ
แสดงออกในภาคปฏบิตัทิกัษะกระบวนการเรยีนรู ้ ผลผลติและแฟ้มสะสมงาน ผูเ้รยีนมสี่วนร่วมใน
การประเมนิผลและการจดักระบวนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

2.ใชเ้ทคนิคการประเมนิผลที่หลากหลาย เน่ืองจากการประเมนิจากการปฏบิตัทิีผู่เ้รยีน
จะตอ้งลงมอืทาํจรงิ แสดงออกใหเ้หน็เป็นรปูธรรมว่าทาํอะไรไดบ้า้ง ไมว่่าจะเป็นการประดษิฐช์ิน้งาน 
การทดลอง การเขยีนรายงานหรอืการทาํกจิกรรมอื่นๆ ทุกอยา่งควรเป็นสิง่ทีม่คีวามหมายสาํหรบั
ผูเ้รยีน  
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3. เน้นใหผู้เ้รยีนแสดงออกดว้ยการสรา้งสรรคผ์ลงาน ดงึความคดิชัน้สงู ความคดิทีซ่บัซอ้น 
และการใชท้กัษะต่างๆ ออกมาได ้เชน่ ทกัษะการแกป้ญัหา  

4. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเป็นผลมาจากการเรยีนการสอนทีส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ 
และสามารถประยกุตส์ิง่ทีเ่รยีนรูไ้ปใชไ้ดจ้รงิในชวีติประจาํวนั  

5.ใชข้อ้มลูอยา่งหลากหลายเพือ่การประเมนิโดยผูส้อนควรรูจ้กัผูเ้รยีนทุกแงทุ่กมมุ คาํนึงถงึ
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล รบัขอ้มลูมาจากหลายทาง การกาํหนดปญัหาหรอืงานควรเป็นแบบ
ปลายเปิดเพือ่ใหผู้เ้รยีนไดส้รา้งคาํตอบทีห่ลากหลาย  

6. เน้นการมสีว่นรว่มในการประเมนิระหวา่งผูเ้รยีน คร ู และผูป้กครอง การใหผู้เ้รยีนมสีว่น
รว่มในการประเมนิผล จะทาํใหผู้เ้รยีนรูจ้กัการวางแผน การเรยีนรูต้ามความตอ้งการของตนเองวา่
เขาอยากรู ้อยากทาํอะไร (โดยมคีรเูป็นผูช้ว่ยใหค้าํแนะนํา) ซึง่จะนาไปสูก่ารกาํหนดจุดประสงคก์าร
เรยีนรู ้และการประเมนิผลทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั  

การวดัและการประเมนิผลน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการเรยีนการสอน เป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิ
คุณภาพการสอนและการเรยีนรู ้ การใชเ้ทคนิควธิกีารวดัและการประเมนิผลทีห่ลากหลายจะช่วย
สง่เสรมิใหก้ารเรยีนรูม้คีวามหมายมากยิง่ขึน้  

เทคนิควิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้แบบบรูณาการ  
การจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบบูรณาการมเีทคนิควธิกีารจดัการและประเมนิผลหลากหลาย

วธิ ี ผูส้อนสามารถเลอืกวธิใีช้ได้ตามความเหมาะสมกบัเน้ือหาหรอืรูปแบบการบูรณาการและ
เน่ืองจากการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการเป็นแบบผสมผสานสาระความรูด้า้นต่างๆ เน้นการ
ฝึกปฏบิตัติามกระบวนการ รวมทัง้การปลูกฝงัคุณธรรม ค่านิยมทีด่งีามและคุณลกัษณะอนัพงึ
ประสงคใ์นทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ การวดัและประเมนิผลผูส้อนจงึตอ้งเลอืกใชใ้หห้ลากหลายและ
ดาํเนินการควบคูก่นัไปในกระบวนการจดัการเรยีนการสอน ทัง้น้ีเพื่อใหส้ามารถเกบ็ขอ้มลูทีต่อ้งการ
วดัและประเมนิผลผูเ้รยีน ใหไ้ดค้รบถ้วนทุกดา้นใหส้อดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงั และ
มาตรฐานการเรยีนรูข้องหลกัสตูร วธิกีารวดัและประเมนิผลการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ ไดแ้ก่ การ
สงัเกต การบนัทกึประจาํวนั การตอบปากเปล่า การเขยีนคาํตอบหรอืความเรยีง การประเมนิตนเอง
หรอืกลุ่ม การสมัภาษณ์ การใชแ้ฟ้มสะสมงาน การทาํโครงงาน การใชค้ะแนนแบบรบูคิ (Scoring 
Rubrics) หรอืเกณฑค์ุณภาพ การใชแ้บบทดสอบ เป็นตน้  

การประเมินตามสภาพจริง การประเมนิ (Assessment) หมายถงึ กระบวนการทีใ่ชเ้พื่อให้
ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือการเรียนรู้ของผู้เรียนและดําเนินการตัดสินคุณค่า
ความกา้วหน้าในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ซึง่จะอธบิายลกัษณะผูเ้รยีนทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 
การประเมนิตามสภาพจรงิ (Authentic Assessment) หมายถงึ การวดัและประเมนิกระบวนการ
ทํางานของสมองและจติใจอย่างตรงไปตรงมาตามสิง่ทีเ่ขาทํา โดยพยายามตอบคําถามว่าเขาทํา
อยา่งไร ทาํไมจงึทาํเช่นนัน้หรอืหมายถงึ กระบวนการสงัเกต บนัทกึและรวบรวมขอ้มลูจากผลงาน
หรอืกจิกรรมทีผู่เ้รยีนทาํ เพือ่ตดัสนิความสามารถทีแ่ทจ้รงิของผูเ้รยีน  
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การประเมนิตามสภาพจรงิ เป็นการประเมนิผลเชงิคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองในสภาพทีเ่ป็นจรงิ 
ทัง้ดา้นความรู ้ ความคดิ พฤตกิรรม วธิกีารปฏบิตัแิละผลการปฏบิตัขิองผูเ้รยีนทีต่อ้งสงัเกต การ
บนัทกึและรวบรวมขอ้มลูจากงานและวธิกีารทีผู่เ้รยีนทาํ โดยไมเ่น้นการประเมนิเฉพาะทกัษะพืน้ฐาน 
แต่จะเน้นการประเมนิทกัษะการคดิที่ซบัซ้อนในการทํางานของผูเ้รยีน ความสามารถในการ
แกป้ญัหาและการแสดงออกทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานในสภาพจรงิทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัโดยเน้นให้
ผูเ้รยีนเป็นผูค้น้พบ ผูผ้ลติความรู ้ผูป้ฏบิตังิานจรงิ เพื่อสนองความตอ้งการของสงัคมซึง่จะประเมนิ
จากสภาพทีเ่ป็นจรงิอย่างต่อเน่ืองเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในเชงิคุณภาพทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูส้อนไดใ้ชเ้ป็น
แนวทางการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ให้เหมาะกบัแต่ละบุคคลได้ซึ่งจะต่างจากการประเมนิผลการ
เรยีนรูท้ ัว่ไปทีว่ดัผลความรูด้า้นเน้ือหาวชิาหรอืผลผลติ แลว้จดั ลาดบัที ่ 

ลกัษณะสาํคญัของการประเมินตามสภาพจริง  
การประเมนิตามสภาพจรงินัน้จะมลีกัษณะเด่นทีเ่น้นการประเมนิพฒันาการของผูเ้รยีนและ

ประสทิธภิาพการเรยีนรู ้ การทดสอบเหล่าน้ีจะครอบคลุมสภาพจรงิและสอดคลอ้งกบัการแสดงออก
ของผูเ้รยีนทัง้กระบวนการและผลผลติ โดยจะประเมนิในลกัษณะการทาํเป็นโครงการ การบนัทกึ
ความเหน็ แบบสาํรวจ รายงาน นิทรรศการทีบู่รณาการศาสตรต่์างๆ ทัง้วทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์
ภาษาศาสตร ์สงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตรแ์ละวชิาชพี ซึง่ควรมลีกัษณะสาํคญัๆ ดงัน้ี  

1. เป็นการประเมนิทีต่ ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของสถานการณ์จรงิหรอืทีเ่ป็นชวีติจรงิ  
2. การประเมนิจะทาํไปพรอ้มๆ กบักจิกรรมการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในทุกสถานการณ์  
3. เน้นพฤตกิรรมการแสดงออกของผูเ้รยีนทีแ่สดงออกมาจรงิๆ 
4. เน้นการประเมนิตนเองของผูเ้รยีน  
5. เน้นการมสีว่นรว่มระหวา่งผูเ้รยีน ผูส้อน ผูป้กครอง  
6. มกีารใชข้อ้มลูหลากหลายรวมทัง้ใชเ้ครื่องมอืทีห่ลากหลายโดยเกบ็ขอ้มูลระหว่างการ

ปฏบิตังิานในทุกดา้นทัง้กระบวนการคดิระดบัสูง กระบวนการทํางาน กระบวนการแกป้ญัหา 
กระบวนการประเมนิผล เป็นตน้  

7. สง่เสรมิการมปีฏสิมัพนัธเ์ชงิบวก มกีารชื่นชม สง่เสรมิและอานวยความสะดวกใหผู้เ้รยีน
ไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ การประเมนิผลในการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ  

การจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการนัน้เป็นการจดัการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการ
เรยีนรูต้ามแนวปฏริปูทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ทีใ่หผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากการไดค้ดิและปฏบิตัจิรงิตาม
ความสนใจ ความถนัดของตนเอง เรยีนรูท้ ัง้แบบเรยีนคนเดยีวและเรยีนเป็นกลุ่มจากแหล่งการ
เรยีนรูท้ีห่ลากหลายโดยใชก้ระบวนการเรยีนรูข้องตนเองอยา่งเป็นองคร์วม (บูรณาการ) ดงันัน้การ
วดัและประเมนิผลการเรยีนรูด้งักล่าวจงึตอ้งสอดคลอ้งกบัสภาพจรงิ นัน่คอืการทีจ่ะตอ้งนาลกัษณะที่
สาํคญัของการประเมนิผลตามสภาพจรงิมาใชจ้งึจะเหมาะสมกบัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ ซึง่น่าจะมี
การประเมนิความสามารถในดา้นต่างๆ ดงัน้ี การประเมนิดา้นกระบวนการคดิ กระบวนการวางแผน 
กระบวนการทาํงาน กระบวนการแกป้ญัหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการประเมนิผล คุณธรรม
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จรยิธรรม ความตัง้ใจ ความใสใ่จ คุณภาพของผลงานโดยใชว้ธิกีาร เครื่องมอืประเมนิทีห่ลากหลาย 
ต่อเน่ืองตลอดเวลาตามกจิกรรมการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ดว้ยวธิกีารสงัเกตใชแ้บบตรวจสอบรายการ 
ใชแ้บบประมาณค่า การบนัทกึการปฏบิตังิาน การประเมนิคุณภาพชิน้งานและอาจมกีารประเมนิ
ดา้นความรูค้วบคู่กนัไปดว้ย โดยการประเมนิจะกระทําร่วมกนัทัง้ผูส้อนและผูเ้รยีน ซึ่งผลการ
ประเมนิเหล่าน้ีควรจะเป็นส่วนหน่ึงของการนํามาปรบัปรุงและพฒันาการจดักจิกรรมการเรยีนรูใ้ห้
สมบรูณ์ยิง่ขึน้ดว้ย  
 
2.3 แนวคิดในการจดัการเรียนรู้แบบผูเ้รียนเป็นสาํคญั  

แนวคดิในการจดัการเรยีนรูแ้บบผูเ้รยีนเป็นสาํคญัมแีนวคดิมาจากปรชัญา Constructivism 
ทีเ่ชื่อวา่การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้ภายในของผูเ้รยีน ผูเ้รยีนเป็นผูส้รา้งความรูจ้าก
ความสมัพนัธร์ะหวา่งสิง่ทีพ่บเหน็กบัความรูเ้ดมิทีม่อียูเ่ป็นปรชัญาทีม่ขีอ้สนันิษฐานวา่ความรูไ้ม่
สามารถแยกจากความอยากรู ้ ความรูไ้ดม้าจากการสรา้งเพือ่อธบิาย (Martin etal., 1994:44) 
แนวคดิ Constructivism เน้นใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูโ้ดยผา่นกระบวนการคดิดว้ยตนเองโดยผูส้อนไม่
สามารถปรบัเปลีย่นโครงสรา้งทางปญัญา (Cognitive structure) ของผูเ้รยีนได ้ แต่ผูส้อนสามารถ
ชว่ยผูเ้รยีนปรบัเปลีย่นโครงสรา้งทางปญัญาไดโ้ดยจดัสภาพการณ์ใหผู้เ้รยีน ซึง่เป็นสภาวะที่
ประสบการณ์ใหมไ่มส่อดคลอ้งกบัประสบการณ์เดมิ ผูเ้รยีนพยายามปรบัขอ้มลูใหมก่บัประสบการณ์
ทีม่อียูเ่ดมิแลว้สรา้งเป็นความรูใ้หม ่ 

การสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง หมายถงึการสอนทีมุ่ง่จดักจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัการ
ดาํรงชวีติ เหมาะสมกบัความสามารถและความสนใจของผูเ้รยีน โดยใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มและลงมอื
ปฎบิตัจิรงิทุกขัน้ตอนจนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  

ลกัษณะสาํคญัของการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั มีดงัน้ี  
1. ผูส้อนจดัการเรยีนรูโ้ดยใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูเ้อง (Construct) คอืแสวงหาขอ้มลู ศกึษา

ทาํความเขา้ใจ คดิวเิคราะห ์ ตคีวาม แปลความ สรา้งความหมายแก่ตนเองสงัเคราะหข์อ้มลู สรุป
ความรู ้ 

2. ผูส้อนใชท้กัษะกระบวนการ (Process Skill) คอืกระบวนการคดิ (Thinking Process) 
และกระบวนการกลุ่ม (Group Process) เพื่อใหผู้เ้รยีนสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง โดยใหผู้เ้รยีนได้
เรยีนรู ้“กระบวนการ” ควบคูไ่ปกบั “ผลงาน/ขอ้ความรูท้ีส่รปุได”้ (Process / Product)  

3. ผูส้อนใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในการเรยีนรูม้ากทีสุ่ด (Participation) ลงมอืคดิ ปฏบิตั ิ สรุป
ความรูด้ว้ยตนเอง รวมทัง้ใหผู้เ้รยีนมปีฏสิมัพนัธ ์(Interaction) ทัง้สมาชกิในกลุ่มและสมาชกิระหว่าง
กลุ่มและปฏสิมัพนัธก์บัผูส้อน ไดเ้รยีนรูจ้ากกนัและกนั ไดแ้ลกเปลีย่นขอ้มลู ความรู ้ความคดิ และ
ประสบการณ์แก่กนัและกนัมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํ  

4. ผูส้อนสรา้งบรรยากาศเอื้อต่อการเรยีนรูท้ ัง้บรรยากาศทางกายภาพและจติใจเพื่อให้
ผูเ้รยีนเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ (Happy Learning)  
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5. ผูส้อนมกีารวดัและประเมนิผลทัง้ทกัษะกระบวนการ และเน้ือหาสาระซึง่เป็นการประเมนิ
ตามสภาพจรงิ (Authentic assessment)  

6. ผูส้อนพฒันาใหผู้เ้รยีนสามารถนําความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ในชวีติประจาํวนั (Application)  
7. ผูส้อนเปลีย่นบทบาทเป็นผูอ้าํนวยความสะดวก (Facilitator)  
แนวทางของการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
แนวทางของการจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั เป็นการจดัการเรยีนรูโ้ดยใหผู้เ้รยีน 

ใชก้ระบวนการสรา้งความรูด้ว้ยตนเองและฝึกฝนใหใ้ชก้ระบวนการคดิและกระบวนการกลุ่มอย่าง
ชาํนาญ 

1. กระบวนการคดิ เป็นการคดิไดค้รบถว้นตามขัน้ตอน โดยเริม่ตน้จาก  
    1.1 ระดบัการคดิขัน้พืน้ฐานหรอืกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ไดแ้ก่ การสงัเกต จาํแนก 

การสือ่ความหมาย การคาดคะเน การรวบรวมขอ้มลู การสรปุผล เป็นตน้  
    1.2 ระดบัของลกัษณะการคดิไดแ้ก่การคดิกวา้ง คดิลกึซึง้ คดิไกล คดิหลากหลาย คดิ

คล่อง คดิอยา่งมเีหตุผล เป็นตน้  
    1.3 ระดบักระบวนการคดิ ไดแ้ก่กระบวนการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ กระบวนการ

แกป้ญัหา กระบวนการคดิสรา้งสรรคแ์ละกระบวนการวจิยั เป็นตน้ สาํหรบัวธิกีารสอนทีใ่ชเ้พือ่ให้
ผูเ้รยีนใชก้ระบวนการคดิในการสรา้งความรู ้ เชน่วธิสีบืสอบแบบแนะนํา (Guided Inquiry) และแบบ
ไมม่กีารแนะนํา (Unguided Inquiry) วธิกีารคน้พบ วธิแีบบเน้นปญัหา วธิใีชท้กัษะกระบวนการ 9 
ขัน้ กรณศีกึษา สถานการณ์จาํลอง วธิอีรยิสจัสี ่ วธิกีารเชื่อมโยงมโนทศัน์โดยใชแ้ผนทีค่วามคดิ 
(Mind Map) การใชผ้งัมโนทศัน์ (Concept Map)  

2. กระบวนการกลุ่มเป็นแนวทางใหผู้เ้รยีนไดใ้ชก้ลุ่มเพื่อร่วมกนัสรา้งความรูโ้ดยประสาน
ความรว่มมอื ประสานความคดิ ทาํงานรว่มกนั รบัผดิชอบรว่มกนัจนสามารถบรรลุเป้าหมาย การ
ทาํงานกลุ่มควรตอ้งเป็นการทาํงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ คอื หวัหน้าด ี สมาชกิดแีละกระบวนการ
ทาํงานด ีวธิสีอนทีใ่ชเ้พือ่ใหผู้เ้รยีนใชท้ัง้กระบวนการคดิและกระบวนการกลุ่มกค็อืวธิกีารสอนทีก่ล่าว
มาแลว้ขา้งตน้แต่เป็นการเรยีนรูแ้บบเป็นกลุ่มหรอืใชว้ธิสีอนกลุ่มสมัพนัธ ์ วธิกีารอภปิราย วธิกีาร
เรยีนแบบรว่มมอื เป็นตน้  

รปูแบบการจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการโดยผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
การเรยีนการสอนแบบบรูณาการทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในการเรยีนรู ้ โดยเน้น

ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั มวีธิกีารจดัไดห้ลากหลายรปูแบบและหลายวธิกีาร เชน่ความคดิรวบยอด 
(Concept Attainment Model) แบบสรา้งแผนผงัความคดิ (Concept mapping) แบบใชก้รณศีกึษา 
(Case Studies) แบบตัง้คาํถาม (Questioning) ศนูยก์ารเรยีน (Learning Center) ชุดการสอน 
(Instruction Package) โครงงาน (Project) การเรยีนแบบสบืคน้ (Inquiry) การคน้พบ (Discovery) 
แบบแกป้ญัหา (Problem Solving) กระบวนการกลุม่สมัพนัธ ์ (Group Process) แบบสบืเสาะหา
ความรูเ้ป็นกลุม่ (Group Investigation Model) การเรยีนรูแ้บบรว่มมอื (Cooperative Learning) 
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บทบาทสมมต ิ (Role – Play) เผชญิสถานการณ์ บทเรยีนสาํเรจ็รปู (Programmed Instruction) 
คอมพวิเตอรช์ว่ยสอน (Computer Assisted Instruction) การทดลอง (Experimentary) ใชเ้กม 
(Educational Game) ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (Self Directed Learning) ทศันศกึษานอกสถานที ่
(Field Trip) การเรยีนการสอนแบบ Storyline Method ฯลฯ 
 
2.4  ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

การเรยีนรูจ้ากผูส้อนซึง่เน้นเน้ือหาวชิาเป็นหลกัในการสอน ยอ่มไมเ่พยีงพอสาํหรบัการ
ดาํรงชวีติอยา่งมคีุณภาพในปจัจุบนัจงึตอ้งมกีารสรา้งการเรยีนทีเ่ป็นลกัษณะ สงัคมแหง่การเรยีนรู ้
หนทางทีจ่ะไปสูม่ติดิงักล่าวไดก้โ็ดยการสอนใหผู้เ้รยีนสามารถแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเองผูเ้รยีน
ไดล้งมอืปฏบิตักิจิกรรมทีห่ลากหลายและยดืหยุน่ไดเ้รยีนรูจ้ากคร ู ผูป้กครอง ชุมชนและสิง่ต่างๆ 
รอบตวัผูเ้รยีนเป็นผูร้บัผดิชอบต่อการเรยีนรูข้องตนเอง เหตุผลทีส่นบัสนุนใหนํ้าวธิกีารเรยีนรูแ้บบมี
สว่นรว่มมาใชใ้นโรงเรยีนอาจกล่าวโดยสรปุไดด้งัน้ี  

1. ความรูแ้ละความจรงิเกีย่วกบัสิง่ต่างๆ ในโลกถูกคน้พบใหมเ่สมอ ความเปลีย่นแปลงใน
สงัคมเกดิขึน้อยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา ผูเ้รยีนจงึตอ้งเรยีนรูว้ธิทีีจ่ะแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง  

2. การเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มชว่ยเตรยีมผูเ้รยีนใหพ้รอ้มทีจ่ะเผชญิกบัชวีติจรงิเพราะลกัษณะ
ของการเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดร้บัผดิชอบต่อการเรยีนรูข้องตนเอง ไดล้งมอื
ปฏบิตั ิ ทาํกจิกรรมกลุ่ม ฝึกฝนทกัษะการเรยีนรู ้ ทกัษะการบรหิาร การจดัการ การเป็นผูนํ้าผูต้าม
และทีส่าํคญัเป็นการเรยีนรูท้ีม่คีวามสมัพนัธส์อดคลอ้งกบัชวีติจรงิของผูเ้รยีนมากทีส่ดุวธิหีน่ึง  

3. การเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มช่วยเสรมิสรา้งบรรยากาศการเรยีนรูท้ีด่ชี่วยใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กฝน
ความเป็นประชาธปิไตยฝึกการช่วยเหลอืเกือ้กูลกนั การอยูร่ว่มกนัอยา่งเป็นสุข ช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิ
ทศันคตทิีด่ต่ีอการเรยีน ต่อคร ูต่อสถานศกึษาและต่อสงัคม  

4. การเรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วมช่วยลดปญัหาทางวนิัยในชัน้เรยีน เพราะผูเ้รยีนทุกคนจะได้
ฝึกฝนจนกระทัง่เกดิวนิยัในตนเอง ผูเ้รยีนแต่ละคนจะไดร้บัการยอมรบัจากครจูากเพื่อนไดม้สีว่นรว่ม
ในกจิกรรมทําใหเ้กดิการยอมรบัตนเองเกดิความสุขในการอยู่ร่วมกบัเพื่อน ปญัหาทางวนิัยจงึลด
น้อยลงและหมดไปในทีส่ดุ  

5. การเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มชว่ยใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนโดยเฉลีย่ของผูเ้รยีนทัง้ชัน้สงูขึน้ 
การชว่ยเหลอืกนัในกลุ่มเพือ่นทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความเขา้ใจในสิง่ทีเ่รยีนไดด้ยีิง่ขึน้  

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้นน้ี สรุปไดว้่าการเรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วมจะช่วยใหผู้เ้รยีนไดร้บั
ประสบการณ์ทีส่มัพนัธก์บัชวีติจรงิ ไดร้บัการฝึกฝน ทกัษะการแสวงหาความรู ้ ทกัษะการบนัทกึ
ความรู ้ทกัษะการคดิ ทกัษะการจดัการกบัความรู ้ทกัษะการแสดงออก ทกัษะการสรา้งความรูใ้หม่
และทกัษะการทํางานอื่น สิง่เหล่าน้ีจะช่วยใหผู้เ้รยีนไดร้บัการพฒันาไปสู่การเป็นคนเก่งด ี และมี
ความสุขซึง่เป็นสิง่ทีค่ร ู ผูป้กครองและสงัคมปรารถนาอยา่งยิง่ครจูงึตอ้งแสวงหา แนวทาง ทีจ่ะนํา
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เทคนิควธิกีารเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มมาประยกุตใ์ชอ้ยา่งเหมาะสมในการพฒันาคุณภาพการเรยีนการ
สอน 

รปูแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
การนําเสนอแนวคดิเกีย่วกบัการเรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วมมหีลากหลายของรูปแบบและวธิกีาร 

อยา่งไรกต็ามในทีน้ี่จะนําเสนอกระบวนการเรยีนรู ้ 3 วธิทีีเ่ป็นวธิหีลกัๆ ทีใ่ชไ้ดผ้ลดมีาแลว้ในหลาย
สถานการณ์ ไดแ้ก่ กระบวนการกลุ่ม (Group Process) การเรยีนรูแ้บบสรา้งความรู ้
(Constructivism) และการเรยีนรูแ้บบรว่มแรงรว่มใจ (Cooperative Learning) การนําแต่ละวธิกีาร
ไปใช้ในการเรยีนการสอนแต่ละเรื่องผูส้อนจะต้องปรบัใหเ้หมาะสมกบัสภาพโดยต้องพยายามมุ่ง
เป้าหมาย "เก่ง ด ี มสีุข" เป็นสาํคญัและตอ้งใหผู้เ้รยีนแต่ละคนไดบ้รรลุเป้าหมายน้ีอย่างทัว่ถงึ 
กล่าวคอืแต่ละคนเก่งขึน้ ดขีึน้และมคีวามสุขขึน้กว่าเดมิ การเรยีนการสอนเช่นน้ีจงึถอืว่า บรรลุ
เป้าหมายของทัง้ผู้สอนและผู้เรยีน สําหรบัผูส้อนก็ควรจะเป็นการสอนที่สนุกและเป็นโอกาส
สรา้งสรรคเ์ทคนิคการสอนใหม่ๆ  ใหแ้ก่วชิาชพี อาชพีครเูป็นอาชพีของผูท้ีท่าํหน้าทีพ่ฒันาคนจงึเป็น
อาชพีทีท่า้ทายและมเีกยีรต ิ อกีทัง้ยงัทําใหค้รูไดม้โีอกาสพฒันาศกัยภาพและพฒันาปญัญาของ
ตนเองในกระบวนการของความเป็นครอูกีดว้ย  

1. กระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นกระบวนการเรยีนรูข้องกลุ่มผูเ้รยีนตัง้แต่ 2 คน
ขึน้ไป ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มจะตอ้งมปีฏสิมัพนัธต่์อกนั มแีรงจงูใจ รว่มกนัในการทาํสิง่หน่ึงสิง่ใด โดยที่
แต่ละคนในกลุ่มมอีทิธพิลต่อกนัและกนั การนํากระบวนการกลุ่มมาใชใ้นระยะแรกเป็นไปเพือ่การฝึก
ทกัษะดา้นมนุษยสมัพนัธ ์การพฒันาบุคลกิภาพ การใหค้าํปรกึษาและแนะแนวในปจัจุบนัไดม้กีารนํา
กระบวนการกลุ่มเขา้มาใชใ้นการเรยีนการสอนวชิาต่างๆ หลกัการสาํคญัของกระบวนการกลุ่ม 
ประกอบดว้ย ผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางแหง่การเรยีนรู ้ผูเ้รยีนจะตอ้งเรยีนรูจ้ากกลุ่มใหม้ากทีส่ดุ โดยเน้น
กระบวนการเรยีนรูแ้ละการสรา้งสรรคค์วามรูโ้ดยกลุ่ม นกัการศกึษาและผูส้อนสามารถนาหลกัการ
ดงักล่าวไปประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนการสอนได ้(ประพนัธศริ ิสเุสารจั : 2540)  

    1.1 เกม เป็นกจิกรรมการเรยีนปนเล่น มกีฎกตกิาไมส่ลบัซบัซอ้น จงึชว่ยใหผู้เ้รยีนเกดิ
ความสนุกสนานในการเรยีน ชว่ยใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการคดิวเิคราะห ์ การตดัสนิใจ ฝึกความมี
น้ําใจเป็นนกักฬีา  

    1.2 บทบาทสมมต ิ กลุ่มผูเ้รยีนจะตอ้งแบ่งบทบาทและหน้าทีใ่หส้มาชกิในกลุ่มไดแ้สดง
บทบาทตามสถานการณ์ทีส่มมตขิึน้ เป็นวธิทีีช่่วยใหผู้เ้รยีนเกดิจนิตนาการและความคดิสรา้งสรรคท์ี่
ด ีเกดิความเขา้ใจในสิง่ทีศ่กึษาอยา่งลกึซึง้  

    1.3 กรณีตวัอยา่ง เป็นการเรยีนจากเรื่องราวทีเ่กดิขึน้จรงิ หรอืเป็นสถานการณ์ทีเ่หมอืน
จรงิ โดยการเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดศ้กึษาวเิคราะห ์อภปิราย เพือ่ฝึกฝนการแกป้ญัหา  

    1.4 การอภปิรายกลุ่ม เป็นการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในประเดน็ทีก่ลุ่มสนใจรว่มกนั
การอภปิรายกลุ่มอาจมสีมาชกิประมาณ 6-12 คน โดยมผีูด้าํเนินการอภปิราย สมาชกิในกลุ่มรว่มกนั
อภปิราย การอภปิรายทาํไดห้ลายลกัษณะผูส้อนจะตอ้งเลอืกตามความเหมาะสม  
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2. การเรยีนรูแ้บบสรรสรา้งความรู ้ (Constructivism) เป็นวธิกีารเรยีนทีเ่น้นการจดัสภาพ 
แวดลอ้มทางการเรยีน ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูร้ว่มกนัเป็นกลุ่มเลก็ๆ สมาชกิแต่ละคนจะตอ้งมสีว่นรว่มใน
การเรยีนรู ้ และในความสาํเรจ็ของกลุ่ม ทัง้โดยการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ การแบ่งปนัทรพัยากร
การเรยีนรู ้รวมทัง้การเป็นกาํลงัใจแก่กนัและกนั สมาชกิแต่ละคนจะตอ้งรบัผดิชอบต่อการเรยีนรูข้อง
ตนเอง พรอ้มกบัการดแูล เพือ่ชว่ยใหส้มาชกิทุกคนในกลุ่ม ความสาํเรจ็ของแต่ละบุคคลคอื ความ 
สาํเรจ็ของกลุม่ ความสาํเรจ็ของกลุ่ม คอื ความสาํเรจ็ของทุกคน การเรยีนรูแ้บบรว่มแรงรว่มใจ มี
หลกัการบางประการทีค่ลา้ยคลงึกบัการเรยีนแบบกระบวนการกลุ่ม แต่แตกต่างกนัในรายละเอยีด 
เชน่โดยหลกัการนกัเรยีนทาํงานเป็นกลุ่มเลก็ๆ เหมอืนกนั แต่สมาชกิกลุ่มยอ่ยของการเรยีนรูแ้บบ
รว่มแรงรว่มใจ จะตอ้งประกอบดว้ยผูเ้รยีนทีม่คีุณลกัษณะแตกต่างกนัอยูใ่นกลุ่มเดยีวกนั เพือ่เปิด
โอกาสใหผู้เ้รยีนแต่ละคนไดนํ้าศกัยภาพของตน มาเสรมิสรา้งความสาํเรจ็ของกลุม่ เพือ่ใหผู้เ้รยีนได้
มโีอกาสชว่ยเหลอืกนั สมาชกิของกลุ่มตอ้งมปีฏสิมัพนัธก์นัในเชงิบวกจะตอ้งไวว้างใจกนั ยอมรบัใน
บทบาทและผลงานของเพือ่น กจิกรรมขัน้เตรยีมผูเ้รยีนจะตอ้งฝึกฝนทกัษะทางสงัคมเพือ่การทาํงาน
กลุ่ม นกัการศกึษาไดพ้ฒันาเทคนิควธิเีรยีนแบบรว่มแรงรว่มใจดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี  

    2.1 การเล่าเรื่องรอบวง (Round robin) เป็นเทคนิคการเรยีนทีเ่ปิดโอกาสใหส้มาชกิทุก
คนในกลุ่มไดเ้ล่าประสบการณ์ ความรู ้สิง่ทีต่นกาลงัศกึษาสิง่ทีต่นประทบัใจใหเ้พือ่นในกลุ่มฟงั  

    2.2 มุมสนทนา (Corners) เริม่ตน้จากการใหผู้เ้รยีนกลุ่มยอ่ยแต่ละกลุ่มเขา้ไปนัง่ตามมุม
หรอืจุดต่างๆ ของหอ้งเรยีนและช่วยกนัหาคําตอบสําหรบัโจทยป์ญัหาที่ผูส้อนยกขึน้มาและเปิด
โอกาสใหผู้เ้รยีนอธบิายเรือ่งราวทีต่นศกึษาใหเ้พือ่นกลุ่มอื่นฟงั  

    2.3 ผูต้รวจสอบ (Pairs Check) แบ่งผูเ้รยีนเป็นกลุ่ม 4 หรอื 6 คนใหผู้เ้รยีนจบัคู่กนั
ทาํงาน คนหน่ึงทาํหน้าทีเ่สนอแนะวธิแีกป้ญัหา อกีคนทาํหน้าทีแ่กโ้จทย ์ เสรจ็ขอ้ที ่ 1 แลว้ใหส้ลบั
หน้าทีก่นั เมือ่เสรจ็ครบ 2 ขอ้ใหน้าคาํตอบมาตรวจสอบกบัคาํตอบของผูอ้ื่นในกลุ่ม  

    2.4 ผูค้ดิ (Think-Pair Share) ครตูัง้คาํถามใหผู้เ้รยีน ผูเ้รยีนแต่ละคนจะตอ้งคดิคาํตอบ
ของตนเองนําคาํตอบมาอภปิรายกบัเพือ่นทีน่ัง่ตดิกบัตน นําคาํตอบมาเล่าใหเ้พือ่นทัง้ชัน้ฟงั  

    2.5 ปรศินาความคดิ (Jigsaw) ผูเ้รยีนศกึษาเน้ือหาทีผู่ส้อนกําหนดใหส้มาชกิแต่ละคนใน
กลุ่มประจาํจะไดร้บัมอบหมายใหศ้กึษาเน้ือหาทีแ่ตกต่างกนัตามความเหมาะสม ผูเ้รยีนทีศ่กึษาเน้ือ 
หาเดยีวกนัจากทุกกลุ่มมารวมกนัเป็นกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ เพื่อรว่มกนัศกึษาเน้ือหาจนเขา้ใจแลว้หาวธิี
อธบิายใหเ้พือ่นในกลุ่มประจาํของตนฟงัแลว้กลบัเขา้กลุ่มประจาํเพือ่เล่าเรือ่งทีต่นศกึษาใหเ้พือ่น 
ฟงั เมื่อทุกคนเล่าเรื่องทีต่นศกึษาจบแล้วจงึใหส้มาชกิคนหน่ึงสรุปเน้ือหาของสมาชกิทุกคนเขา้
ดว้ยกนั ครทูดสอบความเขา้ใจและใหร้างวลั  

    2.6 กลุ่มรว่มมอื (Co-op) สมาชกิแต่ละคนในกลุ่มยอ่ยจะไดร้บัมอบหมายใหศ้กึษาเน้ือหา
หรอืทํากจิกรรมที่ต่างกนั ทําเสรจ็แล้วจงึนําผลงานมารวมกนัเป็นงานกลุ่มเพื่อใหไ้ดผ้ลงานที่มี
คุณภาพควรอา่นทบทวนและตรวจแกไ้ขภาษานาผลงานกลุ่มเสนอต่อชัน้เรยีน  

    2.7 การรว่มมอืกนัแขง่ขนั (The Games Tournament) ผูส้อนแบ่งผูเ้รยีนเป็น 3 กลุ่ม 
โดยกลุ่มที ่1 และกลุ่มที ่2 เป็นกลุ่มแขง่ขนัสมาชกิ ในกลุ่มทัง้สองตอ้งมจีาํนวนเทา่กนั กลุ่มที ่3 เป็น
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กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญหรอืกลุ่มผูต้ดัสนิ ทุกกลุม่ตอ้งศกึษาเน้ือหาใหเ้ขา้ใจ สมาชกิกลุ่มแขง่ขนัแต่ละคน
ตอ้งเขยีนคาํถามมอบใหก้ลุ่มผูต้ดัสนิโดยไมต่อ้งใหค้าํตอบ กลุ่มแขง่ขนัแต่ละกลุม่จะเตรยีมขอ้สอบ
ใหเ้พือ่นของตน เมือ่ถงึเวลาแขง่ขนัผูต้ดัสนิอธบิายกตกิาและเรยีกตวัแทนของกลุ่มแขง่ขนัออกมาที
ละคนหรอืมากกวา่นัน้ตามความเหมาะสมเมือ่สิน้สดุการแขง่ขนักลุม่ทีไ่ดค้ะแนนสงูกวา่เป็นผูช้นะ  

    2.8 รว่มกนัคดิ (Numbered Heads Together) เริม่จากผูส้อนถามคาํถามเปิดโอกาสให้
ผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มชว่ยกนัคดิหาคาํตอบ จากนัน้ผูส้อนจงึเรยีกใหผู้เ้รยีนคนใดคนหน่ึง จากกลุ่มใดกลุ่ม
หน่ึงหรอืทุก ๆ กลุ่มตอบคาํถามเป็นวธิกีารทีนิ่ยมใชใ้นการทบทวนหรอืตรวจสอบความเขา้ใจ  

3. การเรยีนรูแ้บบรว่มแรงรว่มใจ (Cooperative Learning) เป็นวธิกีารเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนตอ้ง
แสวงหาความรูแ้ละสรา้งความรูค้วามเขา้ใจขึน้ดว้ยตนเอง ความแขง็แกรง่ ความเจรญิงอกงามใน
ความรูจ้ะเกดิขึน้ เมือ่ผูเ้รยีนไดม้โีอกาสเรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์กบัคนอื่นหรอืไดพ้บสิง่
ใหมแ่ลว้นําความรูท้ีม่อียูม่าเชื่อมโยง ตรวจสอบกบัสิง่ใหม่ๆ  แนวคดิของการเรยีนรูแ้บบสรรคส์รา้ง
ความรู ้ คอืการเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการสรรคส์รา้งความรู ้ ความรูเ้ดมิเป็นพืน้ฐานสาํคญัของการ
สรา้งสรรคค์วามรูใ้หมแ่ละคณุภาพของการเรยีนรูม้คีวามสมัพนัธก์บับรบิททีเ่กดิขึน้  

แนวคดิเกี่ยวกบัยุทธวธิกีารเรยีนรูแ้บบสรรคส์รา้งความรู ้ ประกอบดว้ยสาระสําคญั 5 
ประการคอื (บุญเชดิ ภญิโญอนนัตพงษ์ : 2540)  

(1) การสอนของผูส้อนคอืการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้รยีน สรรคส์รา้งความรูค้วามเขา้ 
ใจใหเ้กดิขึน้โดยตวันกัเรยีนเอง  

(2) การเรยีนรูเ้ป็นกระบวนการสรรคส์รา้งความคดิรวบยอด ทฤษฎ ี และแบบจาํลองขึน้ใหม่
ของแต่ละบุคคล  

(3)ผูส้อนช่วยผู้เรยีนสรรค์สรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหม่ ช่วยผูเ้รยีนสรรค์สรา้งความรู ้
ความคดิรวบยอดทีย่งัไมส่มบรูณ์ใหส้มบรูณ์ขึน้ 

(4) ผูส้อนช่วยผูเ้รยีนตรวจสอบความเขา้ใจโดยพจิารณาว่า ความคดิรวบยอดทีเ่กดิขึน้ได้
ประสานกนัเป็นระเบยีบเป็นโครงสรา้งความรูท้ีส่ามารถนําไปใชใ้นบรบิททางสงัคมไดเ้พยีงใด  

(5) ผูส้อนช่วยผูเ้รยีนสรา้งแผนผงัความคดิโดยใหน้กัเรยีนนําความรู ้ ความคดิรวบยอดที่
สรา้งขึน้มาอภปิรายรว่มกนัเป็นกลุ่มแลว้จงึทาํเป็นแผนผงัความคดิ ถา้จะนําแนวคดิเกีย่วกบัยุทธวธิี
การเรยีนรูแ้บบสรรคส์รา้งความรูไ้ปปฏบิตัจิรงิในหอ้งเรยีน  

ผูส้อนควรจดัรปูแบบกจิกรรมการเรยีนเป็น 5 ขัน้ตอน ดงัน้ี  
(1) ปฐมนิเทศผูส้อนใหโ้อกาสผูเ้รยีนสรา้งจุดมุ่งหมายและแรงจูงใจในการเรยีนรูเ้น้ือหาที่

กาํหนด  
(2) ทําความเขา้ใจใหผู้เ้รยีนทําความเขา้ใจเกี่ยวกบัหวัขอ้ของบทเรยีนใหช้ดัเจนโดยใช้

กจิกรรมทีห่ลากหลาย  
(3) จดัโครงสรา้งแนวความคดิใหม่ผูเ้รยีนศกึษาแนวความคดิใหก้ระจ่างและร่วมกนัสรา้ง

แนวความคดิขึน้ใหมแ่ลว้ประเมนิแนวความคดิใหม ่ 
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(4) การนําแนวความคดิไปใชผู้เ้รยีนนําแนวความคดิของตนไปใชใ้นสถานการณ์ต่างๆ ทัง้ที่
คุน้เคยและไมคุ่น้เคย  

(5) การทบทวนใหน้กัเรยีนแสดงความคดิเหน็วา่แนวคดิของตนไดเ้ปลีย่นไปอยา่งไร  

ข้อควรระวงัในการนําแนวคิดไปสู่การปฏิบติั  
(1) การนําวธิกีารเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม ไปประยกุตใ์ชต้อ้งคาํนึงถงึหลกัการ และความมุง่

หมายควบคูก่นัไปเสมอ  
(2) อยา่ตดิรปูแบบโดยลมืสาระ เทคนิคการสอนคอืรปูแบบ สาระคอืการมุง่ใหผู้เ้รยีนเก่ง ด ี

มสีขุ มปีระโยชน์ต่อสงัคม  
(3) เน้ือหาต่างกนั ผูเ้รยีนต่างกนั สภาพแวดลอ้มต่างกนั อาจตอ้งใชเ้ทคนิคทีต่่างกนั ไมม่ี

เทคนิคใดทีใ่ชไ้ดทุ้กสถานการณ์  
(4) การนําวธิกีารเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มไปประยุกตใ์ชใ้นการเรยีนการสอนแต่ละครัง้อาจตอ้ง

ผสมผสานกนัหลาย ๆ เทคนิค  
(5) การพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนโดยใชว้ธิกีารเรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วมตอ้งกระทําทัง้

ระบบคอืตอ้งปรบัทัง้วธิสีอน สภาพแวดลอ้มทางการเรยีนใหส้ง่เสรมิการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

2.5  ทฤษฎีการเรียนรู้อย่างมีความสขุ  
ทฤษฎกีารเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ (กติยิวด ี บุญซื่อ และคณะ 2540) สรปุหลกัการสาํคญัวา่ 

การเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุจะตอ้งมแีนวคดิพืน้ฐานทีจ่ะตอ้งสรา้งความรกั และความศรทัธาใหก้บั
นกัเรยีน เพราะศรทัธาเป็นจุดเริม่ตน้ของการเรยีนรู ้ ทีด่ทีีส่ดุ การเรยีนรูท้ีด่เีกดิจากการไดส้มัผสั 
สมัพนัธก์บัของจรงิและธรรมชาต ิ การเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูต้นเองและบุคคลรอบขา้ง ชว่ย
ใหเ้ขาปรบัตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสิง่แวดลอ้มรอบตวัการประยกุตก์ระบวนทศัน์ใหมท่างการศกึษา 
กระบวนการเรยีนรูท้ีส่มดุลและมคีวามสขุเป็นพืน้ฐานการเสรมิสรา้งคุณคา่แหง่ความเป็นมนุษยแ์ละ
เสรมิสรา้งเจตคตทิางบวกในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน การเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ เป็นสภาพของการ
จดัการเรยีนการสอนในบรรยากาศทีผ่อ่นคลายเป็นอสิระ ยอมรบัความแตกต่างของบุคคล และเปิด
โอกาสใหผู้เ้รยีนพฒันาตนเองใหเ้ตม็ศกัยภาพ ทาํใหเ้กดิการพฒันารอบดา้นและรกัการเรยีนรู ้สง่ผล
ต่อความสาํคญัของการเรยีนรูแ้ละเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ ตลอดชวีติ เดก็จะมคีวามรูส้กึ รกัการเรยีนรู ้อยาก
เรยีนรู ้มทีศันคตทิีด่ต่ีอการเรยีนรู ้ 

การพฒันาใหเ้ดก็เป็นคนที ่เก่ง ด ีและ มคีวามสขุ ตอ้งมคีวามสมดุลในการจดั กระบวนการ
เรยีน การสอน บรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มโดยใหเ้ดก็ได ้สนุกสนาน กบักจิกรรมการเรยีน และ
เสรมิสรา้ง ประสบการณ์ที ่ สรา้งสรรค ์ ใหผู้เ้รยีนมคีวามสขุ จากการชว่ยเหลอืเอือ้อาทรและรว่มมอื
รว่มใจกนั สามารถจดัการ จดัระบบโดยรว่มมอืกนัรบัผดิชอบ ในการปฏบิตัติากฎเกณฑ ์ ระเบยีบ 
ขอ้ตกลง เพือ่เสรมิสรา้งวนิยัในตนเอง สาํหรบัการอยูร่ว่มกนัและใหผู้เ้รยีนมคีวามสนใจใฝรู่ ้ ซึง่ตอ้ง
อาศยั กระบวน การเรยีนรู ้ ตามสภาพจรงิ (Authentic Learning) และกระบวนการประเมนิตาม
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สภาพจรงิ (Authentic Evaluation) ในการจดัการเรยีนการสอนเพือ่พฒันาใหเ้ดก็เป็นคนเก่ง ด ีและ 
มคีวามสขุ ควรจะมกีารสง่เสรมิ หรอืพฒันาเดก็ ดงัน้ี  

(1) สง่เสรมิใหเ้ดก็เป็น ศูนยก์ลางของการเรยีนรู ้(Student - centered approach) โดยเน้น
ใหเ้ดก็เป็นผูป้ฏบิตั ิกจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  

(2) สง่เสรมิพฒันาการของสมองทุกๆ ดา้น (Whole brain approach) ทัง้ดา้นรา่งกาย ภาษา 
คณติศาสตร ์ดนตร ีการรบัรู ้และมติสิมัพนัธ ์และการรกัธรรมชาต ิ 

(3) สง่เสรมิใหเ้ดก็ไดพ้ฒันาทกัษะ กระบวนการคดิ (Thinking Skill) และการแกโ้จทยป์ญัหา 
อยา่งเป็นเหตุเป็นผล และในเชงิสรา้งสรรค ์ 

(4) เน้นการบูรณาการการเรยีนรูแ้ละทกัษะความถนดัของผูเ้รยีน โดยสง่เสรมิศกัยภาพของ
เดก็ทุกๆ ดา้น โดยการเรยีนเป็นหน่วย(Thematic Approach) 

(5) เน้นการพฒันาเดก็ในดา้นการอยูร่ว่มกนัและทาํงานรว่มกนัตามวถิปีระชาธปิไตย  
(6) ส่งเสรมิการเขา้ใจตนเอง รูจ้กัส่วนด ี ส่วนบกพร่องของตนเองและความเขา้ใจผูอ้ื่น 

สามารถชื่นชมกบัความสาํเรจ็ของผูอ้ื่น  
(7) เน้นการประเมนิตามสภาพจรงิ (Authentic Evaluation) โดยอาศยัสงัเกต สมัภาษณ์ 

เกบ็สะสมแฟ้มผลงานของเดก็  
การทีจ่ะทาํใหผู้เ้รยีนอยากรูอ้ยากเรยีนนัน้จะตอ้งไดเ้รยีนรูภ้ายใตบ้รรยากาศดงัน้ีคอื  
1) การไดร้บัการยอมรบัในความสามารถ การไดร้บัประสบการณ์ของความสาํเรจ็อยูเ่สมอจน

เกดิความภูมใิจในตนเอง ไดร้บัการชมเชย การเสรมิแรง การทํางานทีเ่หมาะสมกบัความรู้
ความสามารถความถนดัจนสาํเรจ็ยอ่มจะเกดิความมัน่ใจ กลา้ทีจ่ะเผชญิ กลา้ทีจ่ะเรยีนรูแ้ละมองสิง่ที่
อยูร่อบตวัอยา่งสรา้งสรรค ์เหน็คุณคา่ของตนเอง  

2) ผูเ้รยีนแต่ละคนไดพ้ฒันาตนตามถนดัและสนใจ การปฏบิตัตินอยา่งเป็นกลัยาณมติรของ
ผูส้อนและบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ผูเ้รยีนจะมคีวามสขุเมือ่ไดเ้รยีนกบัผูส้อนทีเ่ขา้ใจ รว่มคดิไปกบัผูเ้รยีนที่
เขา้ใจและสามารถจงูใจใหผู้เ้รยีนตื่นเตน้ไปกบับทเรยีนแต่ละบท สนุกกบักจิกรรมแต่ละตอน มี
กาํลงัใจทีจ่ะแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  มาแลกเปลีย่นและใหค้วามรกัต่อสิง่ทีเ่รยีน ต่อเพือ่น ต่อธรรมชาติ
แวดลอ้ม มศีรทัธาต่อการดาํรงชวีติและใหรู้จ้กัสรา้งความหวงัในอนาคต การจดักจิกรรมทีน่่าสนุก 
น่าสนใจ ชวนใหต้ดิตามจะตอ้งมคีวามแปลกใหมไ่มน่่าเบื่อ มกีารเชื่อมโยงความรูเ้ก่าไปสูค่วามรูใ้หม ่
ตอบสนองความอยากรูอ้ยากเหน็เรา้ใจใหต้ดิตามและเตมิเตม็ ใฝห่าความรูแ้ละขยายความรูอ้อกไปสู่
โลกกวา้ง เขา้ใจชวีติและธรรมชาตติามวยั  

การเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุจงึเป็นการเรยีนรูเ้กีย่วกบัความด ี ความงาม และความจรงิอยา่ง
สมดุล เป็นพลงัสนบัสนุนผูเ้รยีนใหม้องเหน็ความสมัพนัธข์องตนเองกบัสิง่แวดลอ้ม มองเหน็
ความสมัพนัธข์องสว่นยอ่ยกบัองคร์วมอนัเป็นพืน้ฐานของผูเ้รยีน ตระหนกัถงึความสาํคญัของ ความ
งามและจรยิธรรมจงึจะเกดิกบัผูเ้รยีน กระบวนการเรยีนรูเ้กีย่วกบัความงาม ผูเ้รยีนจะชอบรอ้งเพลง 
ชอบการแสดงออก การสรา้งสรรค ์ กจิกรรมทางศลิปะซึง่เป็นพืน้ฐานการเสรมิสรา้งรสนิยม คา่นิยม
และมคีวามสนุทรยีภาพ ทาํใหจ้ติใจออ่นโยนประณตี รบัรูใ้นมติคิวามงามทีห่ลากหลายได ้ 
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ทฤษฎทีีส่าํคญัทีเ่ป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการจดัทาํหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 
ประกอบดว้ย 5 ทฤษฎ ีทีไ่ดพ้ฒันาขึน้โดยผูเ้ชีย่วชาญทางการศกึษาเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวด 
ลอ้มและบรบิทของวฒันธรรมไทย มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี  

1. ทฤษฎกีารเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุข มจุีดประสงคจ์ะหาวธิเีรยีนแบบใหมท่ีท่าํใหผู้เ้รยีนเรยีน
อยา่งสนุกสนานทุกครัง้ ทุกชัว่โมง ผูเ้รยีนมาโรงเรยีนดว้ยความตื่นเตน้และมุง่มัน่ อยากรูใ้นสิง่ทีเ่ขา 
ยงัไมรู่ ้อยากทาํในสิง่ทีเ่ขาไมเ่คยทาํ อยากเป็นในสิง่ทีเ่ขายงัไมเ่คยเป็น การเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสุขมี
องคป์ระกอบอยู ่6 ประการไดแ้ก่  

1) เดก็แต่ละคนไดร้บัการยอมรบัว่า เป็นมนุษยค์นหน่ึงทีม่หีวัใจและสมอง มเีอกลกัษณ์
เฉพาะตวั และมสีทิธทิีจ่ะไดร้บัการปฏบิตัจิากผูใ้หญ่อยา่งมนุษยค์นหน่ึง  

2) ผูส้อนใหค้วามเมตตา จรงิใจ และอ่อนโยนต่อเดก็ทุกคนโดยทัว่ถงึ เอาใจใสทุ่กคนอยา่ง
เท่าเทยีมกนั มคีวามยุตธิรรม สมํ่าเสมอ อารมณ์มัน่คง สดชื่นแจ่มใจ วางตนเป็นแบบอยา่งทีด่ ี
เสยีสละและอดทน  

3) เดก็เกดิความรกั และภมูใิจในตนเอง รูจ้กัปรบัตวัไดทุ้กทีทุ่กเวลา เหน็คุณคา่ของชวีติและ
ความเป็นมนุษยข์องตน ยอมรบัจุดด ี จุดดอ้ยของตน รูว้ธิปีรบัตวัใหอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มโดยไมเ่สยี
สขุภาพจติ  

4) เดก็แต่ละคนมโีอกาสเลอืกเรยีนตามความถนดั และความสนใจ  
5) บทเรยีนสนุก แปลกใหม ่จงูใจใหต้ดิตามและเรา้ใจใหอ้ยากคน้ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิดว้ย

ตนเองในสิง่ทีส่นใจ การเรยีนไมข่ดีวงจาํกดัอยูภ่ายในหอ้งเรยีน การเรยีนสมัพนัธก์บัวถิชีวีติ  
6) สิง่ทีเ่รยีนรูส้ามารถนําไปใชไ้ดใ้นชวีติประจาํวนั เกดิประโยชน์  
การจดัการเรยีนการสอนทีจ่ะทาํใหก้ารเรยีนรูด้าํเนินไปอยา่งราบรืน่และมคีวามสขุรว่มกนัทัง้

ผูเ้รยีนและผูส้อน ควรมลีกัษณะดงัน้ี  
(1) บทเรยีนเริม่ตน้จากงา่ยไปหายาก  
(2) วธิเีรยีนสนุก ไมน่่าเบื่อ  
(3) ทุกขัน้ตอนของการเรยีนรูมุ้ง่พฒันาและสง่เสรมิกระบวนการคดิในแนวต่างๆ  
(4) มกีจิกรรมหลากหลาย สนุกชวนใหผู้เ้รยีนสนใจบทเรยีน เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดม้สีว่น

รว่ม  
(5) แนวการเรยีนรูส้มัพนัธแ์ละสอดคลอ้งกบัธรรมชาต ิ 
(6) สือ่ทีใ่ชป้ระกอบการสอนเรา้ใจใหเ้กดิการเรยีนรู ้ 
(7) การประเมนิผลเน้นพฒันาการของผูเ้รยีนในภาพรวมมากกว่าผลเรยีนทางวชิาการ และ

เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนประเมนิตนเองดว้ย  

2. ทฤษฎกีารเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม มจุีดเน้นของการเรยีนเรยีนรู ้ คอื การใหผู้เ้รยีนมสีว่น
รว่มทางดา้นจติใจ การเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มชว่ยใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ทีส่มัพนัธก์บัชวีติจรงิ 
ไดร้บัการฝึกฝนทกัษะชวีติต่างๆ การแสวงหาความรู ้การคดิ การจดัการความรู ้การแสดงออก การ

DPU



 

 

41 

สรา้งความรูใ้หม ่และการทาํงานกลุ่ม ซึง่จะทาํใหผู้เ้รยีนไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นทัง้คนเก่ง คนด ีและ
มคีวามสขุ 
กระบวนการเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม สามารถจดัทาํได ้3 วธิ ีคอื  

1) กระบวนการกลุ่ม (Group process) เป็นกระบวนการเรยีนรูข้องกลุ่มผูเ้รยีนตัง้แต่ 2 คน
ขึน้ไปมปีฏสิมัพนัธก์นั มแีรงจงูใจรว่มกนัทาํสิง่หน่ึงสิง่ใดโดยทีส่มาชกิกลุ่มมอีทิธพิลต่อกนั หลกัการ
สาํคญัของกระบวนการกลุม่ คอื ผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางการเรยีนรู ้ ผูเ้รยีนเรยีนรูจ้ากกลุ่มมากทีส่ดุ 
ผูเ้รยีนไดค้น้พบและสรา้งสรรคค์วามรูด้ว้ยตนเอง โดยครเูป็นผูจ้ดักระบวนการใหผู้เ้รยีนแสวงหาคาํ 
ตอบ กจิกรรมทีม่กัจะใชใ้นการจดักจิกรรมกลุ่มคอื เกม บทบาทสมมต ิ กรณตีวัอยา่งการอภปิราย
กลุ่ม  

2) การเรยีนรูแ้บบรว่มแรงรว่มใจ (Cooperative learning) เป็นวธิกีารเรยีนทีจ่ดัสภาพแวด 
ลอ้มทางการเรยีน โดยใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูร้ว่มกนัเป็นกลุ่ม สมาชกิแต่ละคนในกลุ่มมสีว่นรว่มในการ
เรยีนรูแ้ละความสาํเรจ็ของกลุ่ม โดยการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ แบ่งปนัความรู ้ ใหก้าํลงัใจกนัและ
กนัและดแูลซึง่กนัและกนั หลกัการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มแรงรว่มใจจะคลา้ยกบักระบวนการกลุ่ม แต่
ต่างกนัทีก่ารเรยีนรูแ้บบรว่มแรงรว่มใจจดักลุ่มใหผู้เ้รยีนคละกนัทัง้ดา้นความรู ้ ความสามารถ ความ
สนใจ ความถนดั กจิกรรมทีม่กัจะใชใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มแรงรว่มใจคอื การเล่าเรือ่ง
รอบวง มมุสนทนา ปรศินาความคดิ การรว่มมอืกนัแขง่ขนักนัคดิ  

3) การเรยีนรูแ้บบสรรคส์รา้งความรู ้ (Constructivism) เป็นวธิกีารเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนตอ้ง
แสวงหาความรูแ้ละสรา้งความรูค้วามเขา้ใจดว้ยตนเอง โดยนําความรูท้ีม่เีชื่อมโยงกบัความรูใ้หม ่
โดยครจูะเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกใหผู้เ้รยีนสรรคส์รา้งความรูค้วามเขา้ใจดว้ยตนเอง  

3. ทฤษฎกีารเรยีนรูเ้พือ่พฒันากระบวนการคดิ โดยมจุีดประสงคใ์หเ้ป็นแนวทางสาํหรบัครู
นําไปใชฝึ้กผูเ้รยีนใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพในการคดิ แบ่งทกัษะการคดิออกเป็น 2 ระดบั คอื 
ทกัษะการคดิขัน้พืน้ฐาน และทกัษะการคดิขัน้สงู ซึง่สามารถจดัการเรยีนการสอนได ้3 แบบ ดงัน้ี  

1) การสอนเพื่อพฒันาการคดิโดยตรงโดยใชโ้ปรแกรม สื่อสาํเรจ็รปู หรอืบทเรยีนกจิกรรม
สาํเรจ็รปูทีม่ผีูพ้ฒันาและจดัทาํไวแ้ลว้  

2) การสอนเน้ือหาสาระต่างๆ โดยใชร้ปูแบบหรอืกระบวนการสอนเน้นกระบวนการคดิ  
3) การสอนเน้ือหาสระต่างๆโดยพยายามสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนพฒันาทกัษะการคดิ ลกัษณะการ

คดิและกระบวนการคดิในกจิกรรมการเรยีนการสอนเน้ือหาวชิาต่างๆ  
4. ทฤษฎกีารเรยีนรูเ้พือ่พฒันาสนุทรยีภาพและลกัษณะนิสยั ศลิปะ ดนตร ีกฬีาเป็นแนวทาง

จดัการเรยีนการสอนวชิาศลิปะ ดนตร ี และพลศกึษาแก่คร ู ซึง่เน้นการพฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นคนที่
สมบรูณ์ทุกดา้นไดแ้ก่  

1) ดา้นรา่งกาย มสีขุภาพทีส่มบรูณ์ 
2) ดา้นจติใจและอารมณ์ จติใจทีร่า่เรงิแจม่ใส  
3) ดา้นสตปิญัญา มทีกัษะทางศลิปะ ทกัษะในการเล่นดนตร ีและกฬีาเป็น  
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4) ดา้นสงัคม มน้ํีาใจนกักฬีา รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั  
5) ดา้นจรยิธรรม ประพฤตดิแีละประพฤตชิอบ  

5. ทฤษฎกีารเรยีนรูเ้พือ่พฒันาสนุทรยีภาพและลกัษณะนิสยั การฝึกฝน กาย วาจา ใจ เพือ่
พฒันาลกัษณะนิสยัเดก็ไทย คอื มมีรรยาทและวถิแีหง่การปฏบิตัตินทางกาย วาจา ใจ มี
สตสิมัปชญัญะเพือ่การครองตน ไมถ่ลาไปสูค่วามชัว่ มคีุณธรรม มคีวามรกัในเพือ่มนุษยแ์ละ
ธรรมชาต ิการสรา้งลกัษณะนิสยัดงักล่าวตอ้งใชก้ลยทุธก์ารสอน ดงัน้ี  

1) ฝึกสตแิละสมาธแิบบใหมท่ีเ่ขา้ถงึรสนิยมเดก็  
2) การเรยีนรูด้ว้ยการเล่น การใชเ้กม ละคร และกจิกรรมสนุกๆ ทีแ่ฝงสาระและแงค่ดิทาง

คุณธรรม จรยิธรรม  
3) การเรยีนรูจ้ากชวีติจรงิดว้ยกจิกรรมชุมชน เชน่ การโตว้าท ี 
4) การแนะแนวดว้ยครทูุกคนทีท่าํการสอน  
5) การประเมนิผลอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการเอาใจใสเ่ดก็เป็นรายบุคคล  

ความสาํคญัของวิชาสถิติ 
 วชิาสถติเิขา้ไปมบีทบาทในการดาํเนินชวีติของคนเรามากมาย เพราะเราใชส้ถติใิหเ้กดิ
ประโยชน์ในทกุกจิการ ไมว่า่จะเป็นดา้นธุรกจิ การคา้ขาย อุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรอืกจิกรรม
อื่นๆ บางทา่นอาจจะคดิวา่ สถติเิป็นเรือ่งเกีย่วขอ้งกบัคณติศาสตรร์ะดบัสงูเกนิกวา่ทีจ่ะความเขา้ใจ
ได ้ แต่ความจรงิเราสามารถใชค้วามรูค้วามเขา้ใจในเรือ่งสถติทิีเ่ป็นพืน้ฐานมาสมัพนัธก์นั กส็ามารถ
นําไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ได ้เชน่ การใชข้อ้มลูสถติทิีเ่ป็นตวัเลขแสดงขอ้เทจ็จรงิ ชว่ยในการตดัสนิใจ
วางแผนการดาํเนินงาน การสรปุปญัหา และการแกป้ญัหาต่างๆ 
 คาํวา่"สถติ"ิตรงกบัคาํในภาษาองักฤษวา่ Statistics เกดิขึน้ประมาณชว่งศตวรรษที ่ 16 -18 
ตรงกบัคาํภาษาลาตนิวา่ Status ซึง่มาจากคาํวา่ State ทีแ่ปลวา่รฐั หมายถงึขอ้มลูต่างๆ ทีร่วมถงึ
รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงานของภาครฐั เชน่ ขอ้มลูการ
เปลีย่นแปลงของประชากร การตรวจนบัจาํนวนครอบครวัรวมถงึรายละเอยีดต่างๆ ขอ้มลูเกีย่วกบั
รายได ้ การจดัเกบ็ภาษอีากร สนิคา้นําเขา้ สนิคา้สง่ออก การศกึษา การสาธารณสขุ จะเหน็วา่
ความหมายของสถติใินอดตีจงึเป็นเรือ่งเกีย่วกบัการจดัเกบ็ตวัเลข การบนัทกึขอ้ความจรงิเกีย่วกบั
คน สตัว ์ และ สิง่ของ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืเรยีกวา่ facts of state เพือ่ประโยชน์ในการบรหิาร
ประเทศเป็นสว่นใหญ่ ซึง่ขอ้มลูในสว่นน้ีอาจจะเป็นขอ้มลูทีเ่ป็นตวัเลขหรอืขอ้มลูอื่นๆ ทีไ่มเ่ป็น
ตวัเลขกไ็ด ้ อาจจะรวมถงึขอ้เทจ็จรงิต่าง ๆ ทีอ่ธบิายถงึความเป็นไป หรอืสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการ
เปลีย่นแปลงหรอืแนวทางความเป็นไปเกีย่วกบัรฐั อาจจะกล่าวไดว้า่สถติเิป็นการศกึษาเกีย่วกบัขอ้ 
มลูซึง่เป็นผลมาจากการพยายามของหน่วยงานรฐัทีจ่ะนําขอ้มลูมาใชใ้นการบรหิารประเทศ และอาจ
กล่าวไดว้า่สถติน่ิาจะมกีาํเนิดมาจากงานปกครองและบรหิารในตอนตน้ สาํหรบัประเทศไทยไดม้กีาร
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ทาํสถติมิาแลว้ชา้นานโดยระยะแรก ๆ มกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูทางสถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบัประชากรโดย
การคาดคะเนจาํนวนประชากร จนกระทัง่ พ.ศ. 2495 จงึไดม้พีระราชบญัญตัสิถติขิึน้ 
 วชิาสถติเิป็นวชิาทีม่คีวามสาํคญัต่อการดาํรงชวีติของมนุษย ์ เพราะมลีกัษณะเป็นวชิาทีม่ี
ระเบยีบแบบแผนมโีครงสรา้งทีแ่น่นอนซึง่เป็นโครงสรา้งของความรูท้ีป่ระกอบดว้ยขอ้เทจ็จรงิทีย่อม 
รบัเบือ้งตน้และความรูท้ีไ่ดม้าดว้ยการใชอ้า้งองิเหตุผล อกีทัง้เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการแสวงหาความ 
รูห้าเหตุผลและขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ี ยงัสามารถนําความรูว้ชิาสถติมิาใชใ้นชวีติประจาํวนั
ได ้
 วชิาสถติมิขีอบขา่ยกวา้งขวาง และเกีย่วขอ้งกบัศาสตรอ์ื่นๆ หลายแขนง เชน่ คณติศาสตร ์
วทิยาศาสตร ์ตรรกวทิยา เศรษฐศาสตร ์การบรหิาร เป็นตน้ จงึมผีูใ้หค้าํจาํกดัความของวชิาการสถติิ
ขึน้ใหมว่า่ “วชิาสถติเิป็นวทิยาศาสตรข์องการตดัสนิใจในทา่มกลางความไมแ่น่นอน” ในการศกึษา
 วชิาสถติ ิมกัแบ่งสาขาและเน้ือหาออกเป็น 2 แขนงใหญ่ ๆ คอื  
 1. วธิกีารทางสถติ ิ(Statistical Methods) ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูสามารถแบ่งออกเป็น 2 
สว่น คอื  
 • สถติพิรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นวธิกีารทางสถติเิกีย่วกบัระเบยีบวธิทีีใ่ชใ้นการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู การจดัระเบยีบขอ้มลู การนําเสนอขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลูอยา่งงา่ย และการ
สรปุผลขอ้มลู  
 • สถติอินุมาน (Inferential Statistic) เป็นการวเิคราะหข์อ้มลูจากตวัอยา่งทีเ่กบ็รวบรวม
มาแลว้อนุมานหรอืสรปุผลไป สูป่ระชากร ดว้ยวธิกีารทางสถติ ิเชน่ การประมาณคา่ (Estimation) 
การทดสอบสมมตฐิาน (Hypothesis Testing) เป็นตน้  
 2. ทฤษฎสีถติ ิ(Statistical Theory) เป็นการศกึษาหลกัวชิา และวธิกีารทางคณติศาสตร ์ซึง่
ใชใ้นการพฒันาและสนบัสนุนความถูกตอ้งสมบรูณ์ของระเบยีบวธิสีถติ ิ 

 ขอบข่ายของสถิติ  
 ในกรณทีีส่ถติหิมายถงึ ขอ้มลูสถติ ิไดค้รอบคลุมไปในแทบทุกแขนงของวชิาการในกจิกรรม
ต่างๆ ของการดาํรงชวีติประจาํวนั การวางแผน การบรหิารงาน การตดิตามผล เป็นตน้   
 ในวงการสถติขิองรฐับาล ไมว่า่ขอ้มลูสถตินิัน้ๆ จะอยูใ่นลกัษณะของผลพลอยไดจ้ากการ
บรหิารงาน หรอืจดัทาํขึน้มาเพือ่การสถติโิดยตรง สามารถจาํแนกขอ้มลูสถติ ิดงักล่าว ออกเป็น 23 
สาขาดว้ยกนั คอื  
 • สถติปิระชากรและเคหะ  
 • สถติแิรงงาน  
 • สถติกิารศกึษา การฝึกอบรม ศาสนาและวฒันธรรม รวมถงึสถติสิือ่สารมวลชน  
 • สถติดิา้นสขุภาพ  
 • สถติสิวสัดกิารสงัคม  
 • สถติเิกีย่วกบัหญงิและชาย  
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 • สถติริายไดแ้ละรายจา่ยของครวัเรอืน  
 • สถติดิา้นสงัคม ประชากรศาสตร ์และสถติอิื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 • สถติบิญัชปีระชาชาต ิ 
 • สถติกิารเกษตร การปา่ไมแ้ละการประมง  
 • สถติอุิตสาหกรรมและเหมอืงแร ่ 
 • สถติพิลงังาน  
 • สถติกิารคา้สง่ คา้ปลกีและการคา้ระหวา่งประเทศ  
 • สถติกิารขนสง่  
 • สถติกิารคมนาคม  
 • สถติกิารทอ่งเทีย่ว  
 • สถติกิารเงนิ การธนาคาร การประกนัภยั และดุลการชาํระเงนิ  
 • สถติกิารคลงั  
 • สถติริาคา  
 • สถติดิา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสทิธบิตัร  
 • สถติดิา้นเศรษฐกจิอื่น ๆ  
 • สถติดิา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
 • สถติอุิตุนิยมวทิยา  
 
 ประโยชน์ของสถิติ 
 สถติมิคีวามสาํคญัและจาํเป็นต่อการบรหิารงานและพฒันาประเทศ เป็นเครือ่งมอื สาํหรบั 
ผูบ้รหิาร ใชเ้ป็นแนวทางประกอบการตดัสนิใจในการจดัทาํแผนงาน กาํหนดนโยบายหรอืแกไ้ข
ปญัหาต่างๆ ดงันัน้ประโยชน์ของสถติสิามารถจาํแนกตามการใชท้ีส่าํคญัๆ ไดด้งัน้ี 
 - ท่ีใช้ในการบริหาร ขอ้มลูทางสถติทิีห่น่วยงานต่างๆ ไดผ้ลติขึน้มา เพือ่ใชใ้นการบรหิาร
และควบคุมการดาํเนินงานประจาํในสายงานต่างๆ หรอืตรวจสอบผลการบรหิารงาน เชน่ ขอ้มลูสถติิ
จากระบบทะเบยีนราษฎร สามารถนําไปใชใ้นการกาํหนดเขตการเลอืกตัง้ การเกณฑท์หาร หรอืการ
เขา้เกณฑก์ารศกึษาภาคบงัคบั เป็นตน้ 
 - ท่ีใช้ในการพฒันา ขอ้มลูสถติมิบีทบาทสาํคญัยิง่ต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของ
ประเทศ ประโยชน์ของขอ้มลูทีใ่ชใ้นการพฒันานัน้ สามารถแยกพจิารณาได ้3 กรณ ีคอื 
  1) การใชข้อ้มลูสถติ ิสาํหรบัการจดัทาํแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม โดยอาศยั ขอ้มลู
สถติเิป็นพืน้ฐานในการจดัทาํแผน การกาํหนดเป้าหมายและทศิทางของการพฒันา เชน่ การกาํหนด 
หรอื การวางนโยบายเกีย่วกบัการศกึษาภาคบงัคบั การวางนโยบายเกีย่วกบังบประมาณแผน่ดนิ 
การวางนโยบายเกีย่วกบั การคา้ทัง้ในประเทศและนอกประเทศ อตัราคา่จา้งแรงงาน การเกบ็ภาษี
อากร เป็นตน้ ในชว่งภาวะวกิฤตเิศรษฐกจิเชน่ในปจัจุบนัน้ี ขอ้มลูสถติเิป็นสิง่ทีม่คีวามจาํเป็นอยา่ง
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ยิง่ต่อการกาํหนดนโยบายและแกไ้ขปญัหาต่างๆของรฐับาลโดยเฉพาะใชเ้ป็นเครือ่งเตอืนภยัล่วง 
หน้าเพือ่รฐับาลจะไดก้าํหนดนโยบายหรอืแผนงานต่างๆใหส้อดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกจิ 
 2) การใชข้อ้มลูสถติ ิสาํหรบัการตดิตามความกา้วหน้าของแผนพฒันา หรอื โครงการต่างๆ 
ซึง่รฐับาลและหน่วยงานราชการไดจ้ดัทาํโครงการพฒันาเป็นจาํนวนมาก ซึง่เป็นแผนระยะสัน้และ
ระยะยาว ฉะนัน้จงึจาํเป็นตอ้งมขีอ้มลูเพือ่ทาํการตรวจสอบและตดิตามความกา้วหน้าของโครงการ
ดงักล่าววา่ ไดผ้ลมากน้อยเพยีงใด เพือ่ผูบ้รหิาร สามารถนําไปแกไ้ขปรบัปรงุแผนการดาํเนิน งานได้
อยา่งถูกตอ้งและทนัเวลา หรอืเพือ่นําผลทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ สาํหรบัการวางแผนโครง การอื่นๆ ทีม่ี
ลกัษณะคลา้ยๆกนั 
  วตัถุประสงคท์ีส่าํคญัของการตดิตามผลโครงการ คอื 
  • เพือ่รายงานความกา้วหน้า ปญัหาและอุปสรรคในการดาํเนินงาน 
  • เพือ่ชีป้ระเดน็ของปญัหา ใหข้อ้เสนอแนะและแนวทางในการแกไ้ขปญัหา 
  • เพือ่นําขอ้มลูไปปรบัปรงุแผนการดาํเนินงานของโครงการในระยะต่อไป หรอืเพือ่เป็น
แนวทางในการจดัทาํแผนปฏบิตังิานของโครงการอื่นๆ 
  • เพือ่ใหผู้ป้ฏบิตังิานของโครงการหรอืคณะทาํงานมคีวามกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิาน 
  3) การใชข้อ้มลูสถติ ิสาํหรบัการประเมนิผลแผนพฒันาหรอืโครงการพฒันา เมือ่การ
ดาํเนินงานตามแผนงาน / โครงการพฒันาไดเ้สรจ็สิน้ลงแลว้ จาํเป็นตอ้งมกีารประเมนิผลหรอืวดัผล
การพฒันาวา่ไดผ้ลตามวตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายทีต่ ัง้ไวเ้พยีงไร จงึจาํเป็นตอ้งใชข้อ้มลูสถติเิป็น
เครือ่งมอืทีช่ีบ้อกความสาํเรจ็หรอืประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการพฒันา 
 ตวัอยา่งการใชส้ถติสิาํหรบัการพฒันาในดา้นต่างๆ ทีส่าํคญัในภาครฐั 
 • ด้านการศึกษา ในการกาํหนดนโยบายและการวางแผนพฒันาการศกึษาและการกระจาย
โอกาสทางการศกึษาของประชาชนในระดบัการศกึษาต่างๆ นัน้ ขอ้มลูสาํคญัทีต่อ้งการใช ้ไดแ้ก่ 
ประชากรก่อนวยัเรยีนและวยัเรยีน บุคลากรทางการศกึษา ปรมิาณการผลติและพฒันาครใูนแต่ละ
สาขา จาํนวนสถานศกึษา คา่ใชจ้า่ยในแต่ละระดบัการศกึษา เป็นตน้ 
 • ด้านการเกษตร ในการกาํหนดนโยบายและวางแผนพฒันาทางการเกษตรของประเทศ 
ขอ้มลูทีต่อ้งการใช ้ไดแ้ก่ ครวัเรอืนทีท่าํการเกษตร เน้ือทีก่ารเพาะปลกู ผลติผลทางการเกษตร 
จาํนวนปศุสตัว ์ราคาสนิคา้เกษตรกรรม เครือ่งมอืเครือ่งใชท้างการเกษตร ภาวะเศรษฐกจิและสงัคม
ของครวัเรอืนเกษตร การประมง การปา่ไม ้ขอ้มลูเกีย่วกบัแหล่งน้ํา และ การชลประทาน เป็นตน้ 
 • ด้านอตุสาหกรรม ใชจ้ดัทาํแผนงาน หรอืกาํหนดนโยบายและสง่เสรมิอุตสาหกรรม สง่ 
เสรมิการลงทนุและพฒันาเทคโนโลยทีางดา้นอุตสาหกรรม ซึง่ไดแ้ก่ ขอ้มลูเกีย่วกบัปรมิาณการผลติ
ทางอุตสาหกรรม ตน้ทุนการผลติ จาํนวน แรงงาน คา่ใชจ้า่ยของสถานประกอบการ มลูคา่เพิม่ ฯลฯ 
 • ด้านรายได้ - รายจ่ายของครวัเรือน เป็นขอ้มลูทีม่คีวามสาํคญัทีใ่ชว้ดัความเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกจิ การครองชพีและการกระจายรายไดข้องประชากร ซึง่จะเป็นเครือ่งชีว้ดัทีส่าํคญั ของ
ผลการพฒันาประเทศ ขอ้มลูสถติทิีส่าํคญั ไดแ้ก่ รายไดร้ายจา่ยของครวัเรอืน ภาวะหน้ีสนิ สภาพ
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ความเป็นอยู ่ทีอ่ยูอ่าศยัของครวัเรอืน เป็นตน้ 
 • ด้านสาธารณสขุ การจดัทาํแผนพฒันาดา้นสาธารณสขุ การพฒันางานวชิาการทาง
การแพทย ์/ สาธารณสขุ เพือ่ใหป้ระชาชนมสีขุภาพอนามยัทีด่ ีจาํเป็นตอ้งใชส้ถติเิกีย่วกบัการเกดิ 
การตาย การเจบ็ปว่ยของประชาชน การรกัษาพยาบาล ความเป็นอยูแ่ละสภาพทางสงัคมของ
ประชากร การอนามยัและสขุาภบิาล พฤตกิรรมดา้นการบรโิภค การสบูบุหรีแ่ละดื่มสรุา เป็นตน้ 
 • ด้านคมนาคมและขนส่ง การปรบัปรงุบรกิารและพฒันาทางการคมนาคม ขนสง่ และการ
สือ่สารของประเทศ เพือ่สนบัสนุนการพฒันาดา้นต่างๆ และกระจายความเจรญิไป สูภ่มูภิาค ขอ้มลู
ทีใ่ช ้ไดแ้ก่ รายรบั - รายจา่ยของการประกอบการขนสง่ ปรมิาณผูใ้ชบ้รกิารในแต่ละเสน้ทาง 
ปรมิาณการขนสง่ ทางถนน ทางน้ํา และทางอากาศ รายละเอยีดเสน้ทาง คมนาคม ขอ้มลูเกีย่วกบั
การจดัสรรความถีว่ทิย ุจาํนวนครวัเรอืนทีม่เีครือ่งรบัวทิย ุ- โทรทศัน์ เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี ขอ้มลูสถติยิงัเป็นทีต่อ้งการและใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง และแพรห่ลายในวงการ
ธุรกจิเอกชน โดยเฉพาะธุรกจิขนาดกลางและขนาดใหญ่ทีต่อ้งอาศยัขอ้มลูในการวางแผนดา้นต่างๆ 
อยา่งรอบคอบ เพือ่ใหก้ารดาํเนินธุรกจิมโีอกาสทีจ่ะประสบความสาํเรจ็ ความกา้วหน้าไดม้ากทีส่ดุ 
ไมว่า่จะเป็นการวางแผนดา้นการผลติ การตลาด การโฆษณา การกาํหนดราคาสนิคา้หรอืบรกิารให้
เหมาะสมกบักาํลงัซือ้ และสภาวะการแขง่ขนั จะตอ้งอาศยัการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูสถติต่ิางๆ ที่
จาํเป็น และเป็นประโยชน์ในการวางแผน และการตดัสนิใจในดา้นต่างๆ เพือ่ลดอตัราการเสีย่งที่
จะตอ้งประสบความลม้เหลวในการดาํเนินการ และเพือ่ใหก้ารแกไ้ขปญัหาภาวะวกิฤตทางเศรษฐกจิ
ไดเ้ป็นผลสาํเรจ็ 

2.6  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
แววตา เตชาทววีรรณ (2551 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรื่อง การบูรณาการการรูส้ารสนเทศใน

ระบบจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง ซึง่การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) สงัเคราะหต์วัแบบ
การบรูณาการการรูส้ารสนเทศในการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง 2) พฒันาระบบจดัการเรยีนรู้
แบบบรูณาการการรูส้ารสนเทศตามตวัแบบทีส่งัเคราะหไ์ด ้3) พฒันาบทเรยีนการรูส้ารสนเทศบูรณา
การการรูส้ารสนเทศในการเรยีนรูท้ี่เน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 4) เปรยีบเทยีบสามตัถยิะการรู้
สารสนเทศของกลุ่มผูเ้รยีนดว้ยระบบจดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการการรูส้ารสนเทศกบักลุ่มผูเ้รยีน
ดว้ยระบบจดัการเรยีนรูแ้บบไมบ่รณูาการการรูส้ารสนเทศ 5) เปรยีบเทยีบคุณภาพรายงานของกลุ่ม
ผูเ้รยีนดว้ยระบบจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการการรูส้ารสนเทศกบักลุ่มผูเ้รยีนดว้ยระบบจดัการเรยีนรู้
แบบไมบู่รณาการการรูส้ารสนเทศและ 6) ศกึษาความสมัพนัธข์องสามตัถยิะการรูส้ารสนเทศกบั
คุณภาพรายงานของผูเ้รยีนทัง้สองกลุ่ม  

ผลการวจิยัสรปุผลได ้ ดงัน้ี 1) ตวัแบบการบรูณาการการรูส้ารสนเทศในการเรยีนรูท้ีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางทีส่งัเคราะหไ์ด ้คอื การสอนแบบมสีว่นรว่มระหวา่งอาจารยก์บับรรณารกัษ ์โดย
มวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันาการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของผูเ้รยีน 2) การพฒันาระบบจดัการเรยีนรูแ้บบ
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บรูณาการการรูส้ารสนเทศตามตวัแบบทีส่งัเคราะหไ์ดป้ระกอบดว้ย 3 โมดลู คอื โมดลูบรหิาร ระบบ
โมดลูการเรยีน โมดลูจดัการบทเรยีน โมดลูสนบัสนุนการเรยีนรูแ้ละโมดลูฐานความรู ้ 3) บทเรยีน
การรูส้ารสนเทศทีบ่รูณาการในการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางไดแ้ก่การแนะนําการทาํรายงาน
ซึง่ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอคณุภาพของเน้ือหาบทเรยีนการรูส้ารสนเทศอยูใ่นระดบัดมีาก
และคุณภาพดา้นเทคนิค การผลติ สือ่การสอนอยูใ่นระดบัดมีากเชน่กนั 4) ผลการเปรยีบเทยีบ
สามตัถยิะการรูส้ารสนเทศของกลุ่มผูเ้รยีนดว้ยระบบจดัการเรยีนแบบบรูณาการการรูส้ารสนเทศกบั
กลุ่มทีเ่รยีนดว้ยระบบจดัการเรยีนรูแ้บบไมบ่รูณาการการรูส้ารสนเทศ พบวา่กลุ่มทีเ่รยีนดว้ยระบบ
จดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการการรูส้ารสนเทศมกีารรูส้ารสนเทศสงูขึน้มากกวา่กลุม่ทีเ่รยีนดว้ยระบบ
จดัการเรยีนรูแ้บบไมบ่รูณาการการรูส้ารสนเทศอยา่งมนียัสาํคญัที.่01 5) เมือ่เปรยีบเทยีบคุณภาพ
รายงานของทัง้สองกลุ่มพบวา่ กลุ่มทีเ่รยีนดว้ยระบบจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการการรูส้ารสนเทศมี
คะแนนรายงานสงูกวา่กลุ่มทีเ่รยีนดว้ยระบบจดัการเรยีนรูแ้บบไมบ่รูณาการการรูส้ารสนเทศอยา่งมี
นยัสาํคญัที ่ .01 6) จากการศกึษาความสมัพนัธข์องสามตัถยิะการรูส้ารสนเทศกบัคุณภาพรายงาน
ของผูเ้รยีนทัง้สองกลุ่มพบวา่ นกัศกึษาทีม่สีามตัถยิะการรูส้ารสนเทศสงูมากขึน้คณุภาพของรายงาน
สงูมากขึน้ดว้ยเชน่กนั  

การวจิยัครัง้น้ี สรปุไดว้า่การบรูณาการการรูส้ารสนเทศกบัระบบจดัการเรยีนรูแ้บบมสีว่น
รว่มระหวา่งอาจารยก์บับรรณารกัษ์เป็นตวัแบบทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถทาํใหผู้เ้รยีนพฒันาการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองและมทีกัษะการรูส้ารสนเทศสงูมากขึน้ ตวัแบบการบรูณาการการรูส้ารสนเทศน้ี
สามารถนําไปประยกุตใ์ชก้บัการเรยีนการสอนในรายวชิาต่างๆ เน่ืองจากการรูส้ารสนเทศสอดคลอ้ง
กบัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางและเป็นการเรยีนรูท้ีนํ่าไปปฏบิตัไิดจ้รงิในรายวชิา  

วนุชชดิา สุภคัวนิช และ ลาปาง แมน่มาตย ์ (2547 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรื่อง การบูรณา
การการรูส้ารสนเทศในกระบวนการสอนรายวชิาภาษาองักฤษ ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่
3 สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตกาฬสนิธุ ์ซึง่การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาระดบั
การรูก้ารรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา เมือ่มกีารสอนโดยการบรูณาการการรูส้ารสนเทศในกระบวนการ
เรยีนการสอนรายวชิาภาษองักฤษและความคดิเหน็ของนกัศกึษา กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื 
นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี ชัน้ปีที ่ 3 สาขาการตลาด สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขต
กาฬสนิธุ ์ จาํนวน 37 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารธุรกจิ 1 ในภาค
เรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2546 วธิกีารวจิยัเป็นแบบทดลอง One group pretest-postest  

วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้า่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐานและทดสอบสมตฐิานใชค้า่ t-
test ผลการวจิยัพบวา่ ผลการทดสอบความรูแ้ละทกัษะการรูส้ารสนเทศของนกัศกึษา คะแนนการ
ทดสอบก่อนการเรยีนและหลงัการเรยีนของนกัศกึษาพบวา่ คา่คะแนนมคีวามแตกต่างอยา่งมนียั 
สาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยคา่เฉลีย่ของคะแนนหลงัการเรยีนคอื 35.76 และคา่เฉลีย่ของ
คะแนนก่อนเรยีนอยูท่ี ่ 29.41 ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ การบรูณาการการรูส้ารสนเทศในกระบวนการสอน
รายวชิาภาษาองักฤษ ทาํใหผู้เ้รยีนมรีะดบัการรูส้ารสนเทศสงูขึน้ทัง้น้ี ตวัแปรทีม่ผีลทาํใหก้ารรู้
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สารสนเทศของนกัศกึษาแตกต่างกนั คอื ระดบัผลการเรยีน ประสบการณ์การเรยีนวชิาการใช้
หอ้งสมดุและประสบการณ์การฝึกอบรมการใชห้อ้งสมดุ ในดา้นความคดิเหน็ต่อการเรยีนโดยวธิน้ีี
นกัศกึษาสว่นใหญ่เหน็วา่การเรยีนการสอนโดยวธิกีารบรูณาการการรูส้ารสนเทศในรายวชิาภาษา 
องักฤษนัน้ทาํใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูเ้น้ือหาของบทเรยีนทีม่คีวามหลากหลายและไดค้น้ควา้ความรูจ้าก
แหล่งต่างๆ มากมาย ผูเ้รยีนไดร้บัความรูใ้หม่ๆ  อยา่งไรกต็ามปญัหาและอุปสรรคสาํคญัในการเรยีน
การสอนลกัษณะน้ีคอื ไมม่แีหล่งขอ้มลูสาํหรบัคน้ควา้เพยีงพอ  

สกุานดา ญาตพิรอ้ม (2550 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่งการบรูณาการกจิกรรมมุง่ปฏบิตังิาน
กบักลวธิเีสรมิต่อการเรยีนรูเ้พือ่สง่เสรมิความสามารถในการพดูภาษาองักฤษและความเชื่อมัน่ใน
ตนเองและนกัเรยีนระดบักา้วหน้า ซึง่การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่เปรยีบเทยีบความสามารถใน
การพดูภาษาองักฤษและความเชื่อมัน่ในตนเองของผูเ้รยีนก่อนและหลงัการใชก้จิกรรมมุง่ปฏบิตังิาน
ทีบ่รูณาการกบักลวธิเีสรมิต่อการเรยีนรู ้ กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื นกัเรยีนชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที ่ 5 จาํนวน 30 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาภาษาองักฤษ ฟงั พดู ในภาคเรยีนที ่ 1 ปี
การศกึษา 2550 โรงเรยีนขอนแก่นวทิยายน อาํเภอเมอืง จงัหวดั ขอนแก่น ผูเ้รยีนไดร้บัการสอน
โดยใชก้จิกรรมมุง่ปฏบิตังิานทีบ่รูณาการกบักลวธิเีสรมิต่อการเรยีนรู ้เป็นเวลา 20 คาบเรยีน แลว้นํา
คะแนนทีไ่ดไ้ปทาํการวเิคราะหโ์ดยการหาคา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยั
พบวา่ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ และความเชื่อมัน่ในตนเองของผูเ้รยีนสงูขึน้ หลงัจาก
ไดร้บัการสอนโดยใชก้จิกรรมมุง่ปฏบิตังิานทีบ่รูณาการกบักลวธิเีสรมิต่อการเรยีนรู ้ 

ภาวณิี เตยีนธนา (2550 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรื่อง การบูรณาการการเรยีนภาษาองักฤษ
กบัเน้ือหาวทิยาศาสตรส์าํหรบันักเรยีนระดบัเริม่เรยีน ซึง่การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา
ความรูด้า้นเน้ือหาวทิยาศาสตร ์ ความสามารถทางการพูดและความสามารถทางการอ่านภาษา 
องักฤษหลงัการเรยีนแบบบูรณาการการเรยีนภาษาองักฤษกบัเน้ือหาวทิยาศาสตร ์กลุ่มเป้าหมายที่
ศกึษา คอื นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาที ่4 โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยัแผนกประถม จงัหวดัเชยีงใหม ่ที่
ลงเรยีนโปรแกรมภาษาองักฤษในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2549 จาํนวน 15 คน เครื่องมอื ทีใ่ชใ้น
การทาํวจิยั ไดแ้ก่ แผนการสอนทีใ่ชก้ารเรยีนแบบบูรณาการการเรยีนภาษาองักฤษกบัเน้ือหาวทิยา 
ศาสตร ์จาํนวน 8 แผน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบทดสอบความรูด้า้นเน้ือ 
หาวทิยาศาสตร ์แบบทดสอบความสามารถทางการพดูและแบบทดสอบความสามารถทางการอา่น 
ภาษาองักฤษหลงัการเรยีนแบบบรูณาการการเรยีนภาษาองักฤษ กบัเน้ือหาวทิยาศาสตร ์จากนัน้นํา
ขอ้มลูมาวเิคราะหโ์ดยหาคา่เฉลีย่ คา่รอ้ยละ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี  

1) นกัเรยีนมคีวามรูด้า้นเน้ือหาวทิยาศาสตรห์ลงัการเรยีนแบบบรูณาการการเรยีนภาษา 
องักฤษกบัเน้ือหาวทิยาศาสตร ์ ผา่นเกณฑอ์ยูใ่นระดบัด ี 2) นกัเรยีนมคีวามสามารถทางการพดู
ภาษาองักฤษหลงัการเรยีนแบบบรูณาการการเรยีนภาษาองักฤษกบัเน้ือหาวทิยาศาสตร ์ผา่นเกณฑ์
อยูใ่นระดบัดมีาก 3) นกัเรยีนมคีวามสามารถทางการอา่นภาษาองักฤษหลงัการเรยีนแบบบรูณาการ
การเรยีนภาษาองักฤษกบัเน้ือหาวทิยาศาสตร ์ผา่นเกณฑอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง  
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เบญจภรณ์ ศรจีนัทรก์าศ (2550: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่งการบรูณาการแนวคดิสรา้งสรรค์
ความรูแ้ละการเรยีนแบบรว่มมอืเพือ่สง่เสรมิความสามารถในการเขยีนภาษาองักฤษเชงิสรา้งสรรค์
และความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรยีนระดบักา้วหน้า ซึง่การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่เปรยีบ 
เทยีบความสามารถในการเขยีนภาษาองักฤษเชงิสรา้งสรรคแ์ละความฉลาดทางอารมณ์ของผูเ้รยีน
ก่อนและหลงัการเรยีนดว้ยการบรูณาการ แนวคดิสรา้งสรรคค์วามรูแ้ละการเรยีนแบบรว่มมอื
กลุ่มเป้าหมายเป็นนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4/3 โรงเรยีนยพุราชวทิยาลยั อาํเภอเมอืง จงัหวดั
เชยีงใหม ่ ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาภาษาองักฤษหลกั(อ 41101) ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2550 
จาํนวน 36 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ แผนการเรยีนรูก้ารเขยีนภาษาองักฤษเชงิสรา้งสรรค์
โดยใชก้ารบรูณาการแนวคดิสรา้งสรรคค์วามรูแ้ละการเรยีนแบบรว่มมอื ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้จาํนวน 6 
แผน แผนละ 4 คาบ คาบละ 50 นาท ี เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูไดแ้ก่ แบบทดสอบวดั
ความสามารถในการเขยีนภาษาองักฤษเชงิสรา้งสรรคแ์ละแบบวดัความฉลาดทางอารมณ์ ขัน้ตอน
การวจิยัประกอบดว้ย การวดัความสามารถในการเขยีนภาษาองักฤษเชงิสรา้งสรรคแ์ละความฉลาด
ทางอารมณ์ของนกัเรยีนก่อนและหลงัการเรยีนดว้ยการบรูณาการแนวคดิสรา้งสรรคค์วามรูแ้ละการ
เรยีนแบบรว่มมอื จากนัน้นําขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหโ์ดยการหาคา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน ผลการวจิยัมดีงัต่อไปน้ี 1) นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการบรูณาการแนวคดิสรา้งสรรคค์วามรู้
และการเรยีนแบบรว่มมอืมคีะแนนความสามารถในการเขยีนภาษาองักฤษเชงิสรา้งสรรคส์งูกวา่ก่อน
การทดลอง 2) นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการบรูณาการแนวคดิสรา้งสรรคค์วามรูแ้ละการเรยีนแบบรว่มมอื
มคีะแนนความฉลาดทางอารมณ์สงูกวา่ก่อนการทดลอง  

ศริพิร รตันประดษิฐ ์(2546 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่ง การบรูณาการการเรยีนรูเ้รือ่ง อาชพี
ทอ้งถิน่ในรายวชิา วถิธีรรมวถิไีทย โรงเรยีนศรธีนาพณชิยการเทคโนโลยเีชยีงใหม ่ซึง่การศกึษาครัง้
น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่การศกึษาการบรูณาการการเรยีนรูเ้รือ่ง อาชพีทอ้งถิน่ในรายวชิาวถิธีรรมวถิี
ไทย โรงเรยีนศรธีนาพณชิยการเทคโนโลย ี เชยีงใหม ่ ประชากรในการศกึษา ไดแ้ก่ นกัเรยีนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพี ชัน้ปีที ่ 1 โรงเรยีนศรธีนาพณชิยการเทคโนโลยเีชยีงใหม ่ จาํนวน 30 คน 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาประกอบดว้ยกจิกรรมบรูณาการการเรยีนรูเ้รอืงอาชพีทอ้งถิน่ ในรายวชิา
วถิธีรรมวถิไีทย จาํนวน 3 กจิกรรม ไดแ้ก่ อาชพีการทาํตุง การทาํโคมและการทาํขา้วแต๋น และ
แบบสอบถามความคดิเหน็ของนกัเรยีนในการจดักจิกรรมการบรูณาการการเรยีนรู ้ วเิคราะหข์อ้มลู
โดยใชค้า่รอ้ยละ และวธิกีารวเิคราะหเ์น้ือหา สรปุประเดน็จดัหมวดหมู ่ นําเสนอโดยการเขยีน
บรรยายเชงิพรรณนา ผลการศกึษาสรปุไดด้งัน้ี  

กจิกรรมบรูณาการการเรยีนรูเ้รือ่ง อาชพีทอ้งถิน่ในรายวชิาวถิธีรรมวถิไีทย ไดว้างแผนการ
จดักจิกรรมโดยเริม่จากการสาํรวจความสนใจในอาชพีทอ้งถิน่ของนกัเรยีน เพือ่กาํหนดอาชพีใน
การศกึษาได ้ 3 อาชพี คอื การทาํตุง การทาํโคม การทาํขา้วแต๋น ตดิต่อประสานงาน ผูป้ระกอบ
อาชพีนัน้ๆ ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญ และสามารถถ่ายทอดความรูใ้หก้บันกัเรยีนดว้ยความเตม็ใจ 
ต่อจากนัน้จดัทาํแผนการจดักจิกรรมบรูณาการการเรยีนรูเ้รือ่งอาชพีทอ้งถิน่และนําไปปฏบิตั ิ สิง่ที่
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ควรคาํนึงในการจดักจิกรรม ไดแ้ก่ วทิยากรควรมปีระสบการณ์ในการถ่ายทอดความรูแ้ละมคีวาม
เตม็ใจทีจ่ะถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่นกัเรยีน ครคูวรมกีารตดิต่อประสานงานกบัวทิยากรล่วงหน้า เพือ่
แจง้จุดประสงคแ์ละรายละเอยีดของการจดักจิกรรม การเดนิทางไปแหลง่ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ควร
คาํนึงถงึความสะดวก ปลอดภยั และระยะทางในการเดนิทางโดยมกีารวางแผนไวล้ว่งหน้า ในการ
เขา้รว่มกจิกรรมครัง้น้ี นกัเรยีนมคีวามเหน็วา่เน้ือหาทีไ่ดเ้รยีนรูไ้มย่ากเกนิไปและมคีวามน่าสนใจ 
นกัเรยีนมคีวามสขุ และสามารถนําความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนั และสามารถนําไป
เผยแพรต่่อไปได ้นอกจากน้ียงัทาํใหเ้กดิความรกั ความภาคภมูใิจในทอ้งถิน่ของตนมากขึน้  

อุษณยี ์ โพธิย์ ิม้ (2549 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่งการบรูณาการภาษาองักฤษและเน้ือหา
วชิาการทอ่งเทีย่วสาํหรบันกัศกึษาปรญิญาตร ี ซึง่ การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์ เพือ่ศกึษา ความรู้
เน้ือหาวชิาการทอ่งเทีย่ว ความสามารถในการพดูและการเขยีนภาษาองักฤษ ของนกัศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ี นกัศกึษาชัน้ปีที ่ 3 สาขาวชิาการทอ่งเทีย่ว คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ มหา 
วทิยาลยัโยนก จงัหวดัลาํปาง จาํนวน 18 คน ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาการจดันําเทีย่วในภาคเหนือของ
ไทย ภาคเรยีนที ่ 1 ปีการศกึษา 2548 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย แผนการสอนแบบ
บรูณาการภาษาองักฤษและเน้ือหาวชิา จาํนวน 10 แผนการสอน แบบทดสอบวดัความรูด้า้นเน้ือหา
วชิาการจดันําเทีย่วในภาคเหนือ แบบทดสอบวดัความสามารถในการเขยีนภาษาองักฤษและแบบวดั
ความสามารถทางการพดูนําเสนอเป็นภาษาองักฤษโดยกลุ่มเป้าหมายทาํแบบทดสอบวดัความรูด้า้น
เน้ือวชิาการทอ่งเทีย่ว หลงัจากจบแผนการสอนที ่ 5 และ 10 ประเมนิความสามารถทางการพดู
ภาษาองักฤษของกลุ่มเป้าหมายหลงัจากสอนในแผนการสอนที ่ 6, 8 และ 9 ประเมนิความสามารถ
ในการเขยีนภาษาองักฤษหลงัการสอนในแผนการสอนที ่ 4, 6 และ 10 การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้
คา่เฉลีย่และคา่รอ้ยละ ผลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี1) นกัศกึษาทีไ่ดร้บัการสอนแบบบรูณาการภาษา 
องักฤษและเน้ือหาวชิาสว่นใหญ่ (72.22 %) อยูใ่นระดบัด ี ผา่นเกณฑท์ีก่าํหนดคอืรอ้ยละ 60 2) 
ความสามารถทางการพดูของนกัศกึษาทีไ่ดร้บัการสอนแบบบรูณาการภาษาองักฤษและเน้ือหาวชิา
สว่นใหญ่ (55.56 %) อยูใ่นระดบัพอใชผ้า่นเกณฑท์ีก่าํหนดคอื รอ้ยละ 50 3) ความสามารถทางการ
เขยีนของนกัศกึษาทีไ่ดร้บัการสอนแบบบรูณาการภาษาองักฤษและเน้ือหาวชิาสว่นใหญ่ (55.56 %) 
อยูใ่นระดบัพอใชผ้า่นเกณฑท์ีก่าํหนดคอื รอ้ยละ 90  

พระจกัรพงษ์ ทะระมา (2550 : บทคดัยอ่) การบรูณาการสอนไวยากรณ์ในการเขยีนแบบ
เน้นกระบวนการเพือ่สง่เสรมิความสามารถในการเขยีนภาษาองักฤษและความรูด้า้นไวยากรณ์ของ
นกัเรยีนในระดบักา้วหน้า ซึง่การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่เปรยีบเทยีบความสามารถในการเขยีน
ภาษาองักฤษและความรูด้า้นไวยากรณ์ของนกัเรยีนก่อนและหลงัไดร้บัการสอนโดยวธิบีรูณาการการ
สอนไวยากรณ์ในการเขยีนแบบเน้นกระบวนการ โดยกลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื 
นกัเรยีนในระดบักา้วหน้า โรงเรยีนวดัอาํมาตยว์ทิยา อาํเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ทีก่าํลงัเรยีนวชิา
ภาษาองักฤษหลกั (อ42102) ในภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2549 จาํนวน 30 คน ดาํเนินการทดลอง
แบบกลุ่มเดยีว เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย แผนการสอนทีใ่ชว้ธิบีรูณาการการสอน
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ไวยากรณ์ในการเขยีนแบบเน้นกระบวนการ จาํนวน 5 แผน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
ไดแ้ก่ แบบทดสอบความสามารถในการเขยีนภาษาองักฤษและแบบทดสอบความรูด้า้นไวยากรณ์
โดยกลุ่มเป้าหมายทาํแบบทดสอบก่อนและหลงัการเรยีนดว้ยวธิบีรูณาการการสอนไวยากรณ์ในการ
เขยีนแบบเน้นกระบวนการ การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชค้า่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
ผลการวจิยัสรปุไดด้งัน้ี 1)นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใช ้ วธิบีรูณาการการสอนไวยากรณ์ในการเขยีนแบบ
เน้นกระบวนการมคีวามสามารถในการเขยีนภาษาองักฤษสงูขึน้ 2) นกัเรยีนมคีวามรูด้า้นไวยากรณ์
ภาษาองักฤษสงูขึน้หลงัการเรยีนโดยใชว้ธิบีรูณาการการสอนไวยากรณ์ในการเขยีนแบบเน้น
กระบวนการ  

ภณัฑลิา อฐิรตัน์และคณะ (2545 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่งการพฒันารปูแบบการสอนที่
เน้นผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง : กรณตีวัอยา่งวชิาการพยาบาลสขุภาพจติและจติเวชสาํหรบันกัศกึษา
ปรญิญาตรทีางการพยาบาล ซึง่การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ พฒันารปูแบบการสอนทีเ่น้น
ผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง วชิาการพยาบาลสขุภาพจติและจติเวช สาํหรบันกัศกึษาปรญิญาตรทีางการ
พยาบาล โดยใชห้ลกัการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร เพือ่สง่เสรมิการมสีว่นรว่มและพฒันากจิกรรมการเรยีน
การสอนทีท่าํใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ผลการวจิยัพบวา่จากแบบสงัเกตและบนัทกึ
พฤตกิรรมการจดัการเรยีนการสอน ผูเ้รยีนไดส้ะทอ้นถงึรปูแบบการสอนวา่มลีกัษณะทีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นศนูยก์ลางในระดบัดมีาก ผูเ้รยีนมสีว่นรว่มในการเรยีนรู ้ ไดร้ว่มกนัเรยีนรูก้บักลุ่มผูเ้รยีนดว้ยกนั
ในการปฏบิตัใินสถานการณ์จรงิ ไดเ้ชือ่มโยงความรูเ้ดมิและความรูใ้หม ่ เกดิการเรยีนรูอ้ยา่งมี
ความหมาย ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจในรปูแบบการสอนน้ีจากแบบบนัทกึ “การเรยีนรูข้องฉนั” โดย
ผูเ้รยีน ผูเ้รยีนไดบ้รรยายถงึขอ้คดิเหน็ทีแ่สดงถงึวา่ ไดเ้รยีนรูก้จิกรรมต่าง ทีไ่ดร้ว่มวางแผนไว ้ ได้
ฝึกการคดิ วเิคราะห ์ การทางานกลุ่ม การนําเสนอ การรว่มกจิกรรมต่างๆ และเรยีนรูต้าม
วตัถุประสงคท์ีก่าํหนด ตลอดจนมคีวามสขุในการเรยีนรูค้ร ัง้น้ีจากแบบประเมนิผลการจดัการเรยีน
การสอน ผูเ้รยีนไดส้ะทอ้นถงึความพอใจในระดบัดถีงึดมีากเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนครัง้น้ี 
มคีวามพงึพอใจ และใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูด้ว้ยตนเองเป็นอยา่งดจีากคะแนนการฝึกปฏบิตั ิโดยใช้
เกณฑป์ระเมนิผลตามคูม่อืของวชิา ผูเ้รยีนทัง้ 4 กลุ่ม มผีลการเรยีนอยูใ่นระดบัดมีากและด ี
ตามลาํดบัผลการเปรยีบเทยีบการใชร้ปูแบบการสอนในวงจรที ่ 1 ถงึ 4 ไดเ้กดิการปรบัปรงุกจิกรรม
การเรยีนการสอนเพิม่ คอื การทาํกลุ่มสมัพนัธ ์ และการศกึษาดงูานคลนิิกคลายเครยีด ทีช่ว่ยให้
ผูเ้รยีนรูส้กึผอ่นคลายและเกดิการเรยีนรูเ้พิม่ขึน้  

 สมวงษ์ แปลงประสพโชค (2544 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเรือ่งการสอนคณติศาสตรบ์รูณาการ
กบัภาษาองักฤษในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 1- 6 โรงเรยีนปราโมชวทิยารามอนิทรา การวจิยัเรือ่ง
น้ีเป็นการศกึษาผลของการสอนคณติศาสตรบ์รูณาการกบัภาษาองักฤษโดยมจุีดมุง่หมายเพือ่พฒันา
ความสามารถทางคณติศาสตรแ์ละภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที1่-6 โรงเรยีนปรา 
โมชวทิยารามอนิทรา ในดา้นการสนทนาภาษาองักฤษ การรูค้าํศพัท ์ทกัษะการคดิคาํนวณ การคดิ
และแกป้ญัหา การแกโ้จทยป์ญัหา และเชาวน์ปญัญาดา้นคณติศาสตร ์ ลกัษณะการบรูณาการเป็น
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การนําความรูท้ ัง้สองวชิา มาฝึกรว่มกนัโดยใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืสือ่สารเสนอเรือ่งราวและ
โจทยป์ญัหาทางคณติศาสตร ์ มคีรสูองคนคอืครภูาษาองักฤษทาํหน้าทีฝึ่กการสนทนาและอธบิายทาํ
ความเขา้ใจคาํสัง่และทาํความเขา้ใจโจทยป์ญัหา ครคูณติศาสตรท์าํหน้าทีฝึ่กการคดิและแกป้ญัหา 
แผนแบบการทดลองเป็นแบบการทดลองกลุ่มเดยีว ทดสอบหลงัเรยีนเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่กบัเกณฑ ์
50 % ของคะแนนเตม็ดว้ยการทดสอบคา่ t ทีร่ะดบันยัสาํคญั.05 ใชก้ลุ่มตวัอยา่งชัน้เรยีนละ 30 คน
โดยสุม่จากนกัเรยีนในโครงการ 600 คน ทดลองนาน 80 ครัง้ ๆ ละ 30 นาท ีผลการทดลองพบวา่ 
1) คะแนนผลสมัฤทธข์องวชิาภาษาองักฤษดา้นการสนทนาของนกัเรยีนระดบัชัน้ป. 1, 2, 4 และ 6 
สงูกวา่เกณฑ ์ 50 % อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั.05 ยกเวน้ ป. 3 และชัน้ ป. 5  2) คะแนน
ผลสมัฤทธข์องวชิาภาษาองักฤษดา้นการรูศ้พัทข์องนกัเรยีนระดบัชัน้ป.1, 2 และ 4 สงูกวา่เกณฑ ์50 
% อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ยกเวน้ ป.3, 5 และ 6  3) คะแนนผลสมัฤทธิข์องวชิา
คณติศาสตรด์า้นการคดิคาํนวณของนกัเรยีนทุกระดบัชัน้สงูกวา่เกณฑ ์ 50 % อยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05  4) คะแนนผลสมัฤทธิข์องวชิาคณติศาสตรด์า้นการคดิและแกป้ญัหาของนกัเรยีน
ระดบัชัน้ชัน้ป.1, 2 และ 4 สงูกวา่เกณฑ ์50 % อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ยกเวน้ ป. 3 , 
5 และ 6 5) คะแนนผลสมัฤทธิข์องวชิาคณติศาสตรด์า้นการแกโ้จทยป์ญัหาของนกัเรยีนระดบัชัน้
ชัน้ป.1, 2 และ 4 สงูกวา่เกณฑ ์50 % อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ยกเวน้ ป. 3 , 5 และ 
ป.6  6) คะแนนผลสมัฤทธิข์องเชาวน์ปญัญาคณติศาสตรข์องนกัเรยีนระดบัชัน้ป. 4สงูกวา่เกณฑ ์50 
% อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ยกเวน้ระดบัชัน้ป.1 และ 3 ตํ่ากวา่เกณฑ ์50 % อยา่งไมม่ี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สว่นระดบัชัน้ป.2 , 5 และ ป.6 สงูกวา่เกณฑ ์ 50 % อยา่งไมม่ี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 7) นกัเรยีนในกลุ่มทดลอง มเีจตคตทิีด่ต่ีอการเรยีนคณติศาสตร์
บรูณาการกบัภาษาองักฤษชอบเรยีนมาก และตอ้งการเรยีนต่อไปอกี 8) ครทูีส่อนนกัเรยีนในกลุ่ม
ทดลองมเีจตคตทิีด่ต่ีอการสอนคณติศาสตรบ์รูณาการกบัภาษาองักฤษเหน็วา่เดก็ชอบเรยีน และ
ตอ้งการใหม้โีครงการน้ีต่อไปอกี 9) ผูป้กครองของนกัเรยีนในกลุ่มทดลองมเีจตคตทิีด่ต่ีอการใหเ้ดก็
เรยีนในโครงการคณติศาสตรบ์รูณาการกบัภาษาองักฤษ เหน็วา่เดก็ชอบเรยีน และตอ้งการใหม้ี
โครงการน้ีต่อไปอกี 

 ขอ้เสนอแนะของครแูละผูป้กครอง 
ควรปรบัปรงุเวลาเรยีนใหเ้หมาะสม ควรมกีารประเมนิก่อนเขา้โครงการและหลงัจบโครงการ 

ควรรายงานผลความกา้วหน้าในการเรยีนเป็นระยะ ๆ ควรทาํเอกสารเป็นรปูเล่ม ควรจดัหอ้งเรยีน
เป็นเอกเทศเฉพาะแยกระหวา่งคนทีเ่รยีนกบัไมเ่รยีนเพือ่ใหม้สีมาธ ิควรจดักจิกรรมใหห้ลากหลาย 
และควรเพิม่เวลาใหม้ากขึน้กวา่เดมิ 

 จากการทบทวนแนวคดิและทฤษฎรีวมถงึงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ผูว้จิยัไดศ้กึษาการออกแบบ
กระบวนการจดัการเรยีนการสอนวชิาหลกัสถติโิดยการเรยีนรูแ้บบบูรณาการกบัการประกอบธุรกจิ 
ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยเน้นการเรียนรู้จากการฝึกทําโจทย์ปญัหาด้านธุรกิจและ
กรณศีกึษา เพือ่นํามาปรบัปรงุการเรยีนในวชิาหลกัสถติใิหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
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กาญจนา  ปราบพาลและประกายแกว้  โอภานนทอ์มตะ (2543 : บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาวจิยั
เรือ่งการสาํรวจความสามารถการใชภ้าษาองักฤษของบณัฑติไทย งานวจิยัน้ีศกึษาระดบัความ 
สามารถการใชภ้าษาองักฤษดา้นทกัษะการฟงั  การเขยีน  และการอา่น ของบณัฑติไทยทีจ่บ
การศกึษาระดบัปรญิญาตรจีากสถาบนัอุดมศกึษาต่างๆ ภายในประเทศ และเปรยีบเทยีบความ 
สามารถการใชภ้าษาองักฤษของบณัฑติไทย กบันกัศกึษาต่างประเทศในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้ 
กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยบณัฑติไทยจากสถาบนัอุดมศกึษาต่างๆ ในประเทศทีต่อ้งการศกึษาต่อใน
ระดบับณัฑติศกึษาทีจุ่ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํนวน 9,154 คน นอกจากน้ียงัมขีอ้มลูของบณัฑติ
จากต่างประเทศจาํนวน 184,971 คน และขอ้มลูของบณัฑติไทยทีต่อ้งการศกึษาต่อต่างประเทศ 
จาํนวน 183,822 คน จาก TOEFL Test and Score Data Summary Bulletins  

การวเิคราะหข์อ้มลู  วเิคราะหห์าคา่เฉลีย่คะแนน CU-TEP (Chulalongkorn University Test 
of English Proficiency) ซึง่เทยีบคะแนน TOEFL (Test of English as a Foreign Language) และ
คา่เฉลีย่คะแนน TOEFL ทีป่รากฏในรายงาน TOEFL Test and Score Data Summary Bulletins 
ปรากฏวา่มาตรฐานภาษาองักฤษของบณัฑติทีจ่บในประเทศไทยตํ่ากวา่เกณฑส์ากลทีจ่ะศกึษาต่อ
ในระดบับณัฑติศกึษาในมหาวทิยาลยัต่างประเทศทีใ่ชค้ะแนน TOEFL ตัง้แต่ 550 ขึน้ไป คา่เฉลีย่
คะแนน CU-TEP ซึง่เทยีบกบัคะแนน TOEFL ของบณัฑติกลุ่มวทิยาศาสตรเ์ทา่กบั 450 คะแนน  
กลุ่มสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรเ์ทา่กบั 444 คะแนน  และกลุ่มทีต่อ้งการศกึษาหลกัสตูร
นานาชาตขิองจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัเทา่กบั 489 คะแนน บณัฑติจากประเทศสงิคโปรแ์ละ
ประเทศฟิลปิปินสม์คีา่เฉลีย่คะแนน TOEFL เกนิ 550 คะแนน  บณัฑติจากประเทศมาเลเซยี 
อนิโดนีเซยี  พมา่ เวยีดนามและกมัพชูามคีา่เฉลีย่คะแนน TOEFL เกนิ 500 คะแนน และบณัฑติ
จากประเทศไทยทีต่อ้งการศกึษาต่อต่างประเทศและบณัฑติจากสาธารณรฐัประชาชนลาวมคีา่เฉลีย่
คะแนน TOEFL ตํ่ากวา่ 500 คะแนน 

 ผลการวจิยัแสดงวา่ บณัฑติไทยโดยเฉลีย่ทัง้ทีต่อ้งการศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษาใน
ประเทศและต่างประเทศ จาํเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาความรูแ้ละทกัษะภาษาองักฤษอยา่งเรง่ดว่น
เพือ่ใหม้คีวามสามารถทนักบับณัฑติจากประเทศเพือ่นบา้น และทนักบัการเป็นประชาคมโลกที่
สามารถแลกเปลีย่นความรูแ้ละขอ้มลูกบับณัฑติจากประเทศอื่นได ้
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บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 
 

ในการดาํเนินการวจิยัเรือ่งการบรูณาการวชิาหลกัสถติกิบัการประกอบธุรกจิ สาํหรบั 
นกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิและการบญัช ีชัน้ปีที ่2 ภาคการศกึษา 1 ปีการศกึษา 2555 
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติยม์วีธิดีาํเนินการวจิยัเป็นขัน้ตอนดงัน้ี 

3.1  กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ศึกษา  
กลุ่มเป้าหมายทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ีคอื นกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิและการบญัช ีชัน้ปีที ่2 

ปีการศกึษา 2555  ทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาหลกัสถติภิาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555  กบัผูว้จิยั
จาํนวน 289 คน  จาํแนกเป็นนกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิสาขาการจดัการ สาขาการตลาดและสาขา
บรหิารงานบุคคล จาํนวน 124 คน นกัศกึษาคณะการบญัชสีาขาการบญัชจีาํนวน 165 

3.2  กาํหนดประชากรและตวัอย่าง 
 กลุ่มประชากร 

นกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิและการบญัช ีชัน้ปีที ่๒ ปีการศกึษา 2555  ทีล่งทะเบยีนเรยีน
วชิาหลกัสถติภิาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555  กบัผูว้จิยัจาํนวน 289 คน   
 กลุ่มตวัอย่างทดลอง 
 จากประชากรเป้าหมายจํานวน 289 คน ทําการสุม่ตวัอยา่งดว้ยวธีกีารสุ่มตวัอย่างอย่างงา่ย
โดยการจบัสลากหมายเลขรหสันักศึกษา จากนักศึกษาคณะบรหิารได้เป็นตวัอย่างกลุ่มทดลอง
จาํนวน 45 คน และนกัศกึษาจากคณะการบญัชไีดเ้ป็นตวัอยา่งกลุ่มทดลองจาํนวน 45 คน  
 กลุ่มตวัอย่างควบคมุ 
 จากประชากรเป้าหมายจํานวน 289 คน ทําการสุม่ตวัอยา่งดว้ยวธีกีารสุ่มตวัอย่างอย่างงา่ย
โดยการจบัสลากหมายเลขรหสันักศึกษา จากนักศึกษาคณะบรหิารได้เป็นตวัอย่างกลุ่มควบคุม
จาํนวน 45 คน และนกัศกึษาจากคณะการบญัชไีดเ้ป็นตวัอยา่งกลุ่มควบคุมจาํนวน 45 คน  
 
3.3  กาํหนดตวัแปรท่ีศึกษา 
 ตวัแปรอิสระ  วธิสีอนการบรูณาการวชิาหลกัสถติเิชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ 
 ตวัแปรตาม 
 1. ความสามารถการจาํคาํศพัทภ์าษาองักฤษทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติ ิ
 2. ความสามารถการแก้โจทย์ปญัหาภาษาองักฤษวิชาหลกัสถิติที่เน้นเชื่อมโยงกบัการ
ประกอบธุรกจิ 
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 3.  ความสามารถการวเิคราะหส์ถานการณ์แกโ้จทยป์ญัหาจากกรณีศกึษาทีเ่ชื่อมโยงกบัการ
ประกอบธุรกจิ 
 4. เจตคตต่ิอการเรยีนวชิาหลกัสถติบิรูณาการเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ 
 
3.4  การสร้างเครื่องมือ 
 1. แบบฝึกทกัษะ ผูว้จิยัได้คดัเลือกโจทย์ปญัหาที่เชื่อมโยงกบัเน้ือหาที่สามารถนํามาใช้
ประกอบธุรกจิ โดยเลอืกเรือ่งทีเ่กีย่วกบัหวัขอ้ในวชิาหลกัสถติ ิในระดบัมหาวทิยาลยัจากหนงัสอืวชิา
หลกัสถติ ิมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติยร์ะดบัปรญิญาตร ีหนังสอืสถติธุิรกจิของรองศาสตราจารย ์ดร.
สรชยั พศิาลบุตร หนงัสอื Statistics for Business and Economics Eighth Edition ผูแ้ต่ง David 
R. Anderson University of Cincinnati, Dennis J. Sweeney University of Cincinnatii and 
Thomas A. Williams Rochester Institute of Technology และหนงัสอื Statistics for Business 
and Economics Ninth Edition ผูแ้ต่ง Mark L. Berenson Montclair State University, David M. 
Levine City University of New York and Timothy C. Krehbiel Miami University. จากนัน้
ตรวจสอบความยากง่ายโดยให้อาจารย์ผู้สอนวิชาหลักสถิติในภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ทาํการตรวจสอบความยากงา่ย สรา้งแบบฝึกทกัษะการคาํนวณจํานวน 
18 ขอ้ ทําการทดลอง 7 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 ชัว่โมง ทบทวนศพัท์สําคญัที่เกี่ยวขอ้งกบัวชิาหลกั
สถติ ิ7 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 ชัว่โมง และใหน้กัศกึษาทาํการศกึษากรณีปญัหาทางสถติเิรื่อง การวดั
คา่การกระจายของขอ้มลู เพือ่การประกอบธุรกจิ 1 เรือ่ง   

 2. แบบวดัความจาํศพัท ์
  ผูว้จิยัได้คดัเลอืกศพัท์จากหนังสอืเรยีนวชิาหลกัสถติิ โดยเลอืกคําสําคญัของเรื่อง ได้
ประมาณ 172 คาํ ทัง้คาํศพัทส์าํคญัของสถติแิละคาํทีเ่กีย่วขอ้งกบัโจทยป์ญัหา แบบทดสอบคาํศพัท์
ไดนํ้าไปใหอ้าจารยผ์ูส้อนวชิาหลกัสถติใินภาควชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติมิหาวทิยาลยัธุรกจิบญัฑติย ์
เพือ่ทาํการตรวจสอบความยากงา่ย เพือ่ตรวจสอบวา่เป็นคาํทีป่รกตใิชใ้นสาขาวชิา  

 3. แบบวดัความสามารถในการแกป้ญัหา 
  ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาภาษาองักฤษ จํานวน 18 ขอ้ เป็น
แบบเตมิขอ้ความ แสดงวธิกีารคาํนวณโดยแบ่งการใหค้ะแนนเป็นขอ้ละ 10 คะแนน 
   ทาํความเขา้ใจปญัหา   2  คะแนน 
   สามารถตอบไดว้า่โจทยก์าํหนดอะไร 1  คะแนน 
   สามารถตอบไดว้า่โจทยถ์ามอะไร 1  คะแนน 
   แสดงวธิแีกป้ญัหาได ้   4  คะแนน 
   คาํตอบถูกตอ้ง    2  คะแนน 
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  การทดลองเครื่องมอืผูว้จิยัได้นําแบบวดัความสามารถในการแก้ปญัหาไปใหอ้าจารย์
ผูส้อนวชิาหลกัสถติใินภาควชิาคณิตศาสตรแ์ละสถติมิหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ทําการตรวจสอบ
ความยากงา่ย เพือ่ตรวจสอบวา่เป็นแบบวดัทีป่รกตใิชใ้นสาขาวชิา 
 
 4.  แบบวดัความสามารถในการวเิคราะหส์ถานการณ์แกโ้จทยป์ญัหาจากกรณศีกึษา 
  ผูว้จิยัไดใ้ชก้รณีศกึษาจากหนงัสอืสถติธุิรกจิของรองศาสตราจารย ์ดร.สรชยั พศิาลบุตร
เพือ่วดัความสามารถในการวเิคราะหแ์กป้ญัหาดา้นธุรกจิดว้ยหลกัสถติ ิจาํนวน 1 เรื่อง เป็นแบบเตมิ
ขอ้ความบรรยาย โดยแบ่งการใหค้ะแนนเป็น 15 คะแนน 
   ทาํความเขา้ใจปญัหา   4  คะแนน 
   สามารถตอบไดว้า่โจทยก์าํหนดอะไร 2  คะแนน 
   สามารถตอบไดว้า่โจทยถ์ามอะไร 2  คะแนน 
   แสดงการวเิคราะหป์ญัหาได ้  3  คะแนน 
   สามารถนําเสนอวธิกีารแกป้ญัหาได ้ 4  คะแนน 

  การทดลองเครื่องมอืผู้วจิยัได้นํากรณีศึกษาดงักล่าวไปให้อาจารย์ผู้สอนวิชาสถิติใน
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์ ทําการตรวจสอบความยากง่ายของ
กรณศีกึษา เพือ่ตรวจสอบวา่เป็นกรณศีกึษาทีป่รกตใิชใ้นสาขาวชิา 
  
 5. แบบวดัเจตคติที่มต่ีอการเรยีนเสรมิความรู้บูรณาการวิชาหลกัสถิติเชื่อมโยงกบัการ
ประกอบธุรกจิ 
  การสรา้งและพฒันาเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเจตคตคิรัง้น้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินงาน
โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี  

1. ศกึษาคน้ควา้เอกสาร ตรวจสอบเอกสาร หนงัสอื ตํารา บทความ งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและ
วเิคราะหล์กัษณะของขอ้มลูทีต่อ้งการ  

2. ประมวลความรูท้ีศ่กึษาเป็นแนวความคดิ กาํหนดขอบเขตและกาํหนดเครือ่งมอืเพือ่ใชใ้น
การศกึษา  

3. สรา้งแบบวดัเจตคตฉิบบัรา่ง กาํหนดวตัถุประสงคข์องแบบวดัและกาํหนดเครือ่งมอืทีใ่ช้
ในการศกึษา โดยผูว้จิยัดาํเนินการสรา้งเครือ่งมอืโดยศกึษาจากกรณตีวัอยา่งและเครือ่งมอืทีส่รา้ง
เป็นแบบประมาณคา่ตามแบบ Rating Scale โดยกาํหนดคะแนนความคดิเหน็ไว ้4 ระดบั ดงัน้ี  
ความคดิเหน็มากทีส่ดุ ให ้4 คะแนน  

ความคดิเหน็มากทีส่ดุ  ให ้4 คะแนน  
ความคดิเหน็มาก  ให ้3 คะแนน  
ความคดิเหน็ปานกลาง  ให ้2 คะแนน  
ความคดิเหน็น้อย  ให ้1 คะแนน  
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4. นําเสนอกบัผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่ตรวจสอบความถูกตอ้งและแกไ้ขปรบัปรงุใหส้มบรูณ์  
5. นําแบบวดัเจตคตฉิบบัจรงิไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งทีก่าํหนดไว ้ 

   เกณฑก์ารประเมนิใชว้ธิแีบ่งชว่ง 1 - 4 ออกเป็นสีส่ว่นเทา่ๆ กนัไดช้ว่งละ 0.75 
   คา่เฉลีย่อยูใ่นชว่ง [3.26 – 4.00]  หมายถงึ  มากทีส่ดุ 
   คา่เฉลีย่อยูใ่นชว่ง [2.51 – 3.25]  หมายถงึ  มาก 
   คา่เฉลีย่อยูใ่นชว่ง [1.76 – 2.50]  หมายถงึ  ปานกลาง 
   คา่เฉลีย่อยูใ่นชว่ง [1.00 – 1.75]  หมายถงึ  น้อย 

3.5  การดาํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมลู 
การดาํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการสอน

ตามระยะเวลาในแผนการเรยีนและกจิกรรมการดาํเนินการวจิยั ซึง่เป็นการสอนตามปกตใินชัน้เรยีน 
ตลอดระยะเวลาทีท่าํการวจิยั ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2555 โดยมกีารดาํเนินการ ดงัน้ี  
 1. ประกาศรายชื่อกลุ่มตวัอยา่งทีไ่ดจ้ากการสุม่ตวัอยา่งใหน้กัศกึษาทราบล่วงหน้า 
 2. ทําความเขา้ใจระหว่างผูส้อน ผูเ้รยีนใหเ้ขา้ใจถ่องแทแ้ละตรงกนัเกี่ยวกบับรบิทของการ
วจิยักึง่ทดลองทีจ่ะใชใ้นการเรยีนการสอนครัง้น้ี 
 3. สถานที่ที่ใช้ในการทดลอง คอื หอ้งเรยีนที่ใช้ในการสอนกลุ่มตวัอย่างควบคุมและกลุ่ม
ตวัอย่างทดลอง โดยการสอนแบบบรรยายผสมผสานกบัการทํากจิกรรมการเรยีนโดยใชป้ญัหาเป็น
ฐาน หอ้งเรยีน 122  123 และ 154 มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
 4. ทําการทดสอบก่อนเรยีน(Pretest) กลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ พรอ้มกนั 
 5. ดาํเนินการทดลองโดยใชเ้น้ือหาการสอนตามแผนการสอน 
  - กลุ่มตวัอยา่งทดลอง ใชว้ธิกีารสอนแบบปกตแิต่มกีารเสรมิการทาํแบบฝึกหดั แบบฝึก
ทกัษะความจําคําศพัท์ แบบฝึกทกัษะความสามารถในการแก้ปญัหา การวิเคราะห์สถานการณ์
แกป้ญัหาจากกรณีศกึษา รายงานขอ้มลู  อภปิรายและจากการสงัเกตในชัน้เรยีนทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิ
คุณภาพ ทบทวนทา้ยคาบเรยีนและหลงัชัว่โมงการสอนสปัดาหแ์ละ 2 ครัง้ ครัง้และ 60 นาท ี 
  - กลุ่มตวัอยา่งควบคุมใชว้ธิกีารสอนแบบปกต ิ
 6. ทําการทดสอบหลงัเรยีน(Posttest) กลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม โดยใช้แบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนที่ผูว้จิยัสรา้งขึน้ ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดยีวกนักบัที่ใชท้ดสอบก่อนเรยีนแต่
เปลีย่นสลบัตําแหน่งคาํตอบแต่ละขอ้ พรอ้มกนั 

7. ใหก้ลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ทาํแบบวดัเจตคตคิวามคดิเหน็พฤตกิรรมตนเองทีแ่สดงออก โดย
ทาํการตอบแบบสอบถามในสปัดาหท์ี ่1 และสปัดาหส์ดุทา้ยของภาคเรยีน  

8. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของขอ้มลู pretest posttest และแบบวดัเจตคตคิวามคดิเหน็
พฤตกิรรม แลว้จงึนําขอ้มลูมาแจกแจงความถีพ่รอ้มกบันําไปวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 
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 ขัน้ตอนการดาํเนินงานวิจยั 
 ผูว้จิยัไดว้างแผนกาํหนดขัน้ตอนการดาํเนินงานวจิยัดงัน้ี 
 
ระยะเวลา กิจกรรม 
พ.ค. 55 - ศกึษาหลกัสตูรวชิาหลกัสถติ ิระดบัปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยั 

ธุรกจิบณัฑติย ์
- คดัเลอืกเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรูณาการหลกัสถติทิีส่อดคลอ้งกบัการประกอบธุรกจิ 

1 - 15 ม.ิย. 55 - ศกึษาตาํราสถติทิัง้ในและต่างประเทศ ระดบัปรญิญาตร ี
- เลอืกปญัหาจากแบบฝึกหดัทีเ่น้นการเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ  ปรบัปรงุเพื่อทาํ
เอกสารใบงาน แบบฝึกทกัษะ 
- ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

16 ม.ิย. - 30 ก.ค. - ตรวจสอบเครื่องมอื 
- ปรบัปรงุเครือ่งมอื 
- เรยีบเรยีงเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

ส.ค. - ก.ย. ทดลองวจิยั 
ต.ค - ก.พ. 56 สรปุผลและรายงานผลการวจิยัจดัทาํเป็นรปูเล่ม 
 
3.6 การวิเคราะหข้์อมลู 
 1. อธบิายความสามารถการจาํคาํศพัทภ์าษาองักฤษดว้ยคา่เฉลีย่รอ้ยละ และเปรยีบเทยีบ
ความสามารถก่อนเรยีนและหลงัเรยีน กลุม่ตวัอยา่งทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งควบคมุดว้ยคา่สถติ ิZ 
 2. อธบิายความสามารถการแกโ้จทยป์ญัหาภาษาองักฤษดว้ยรอ้ยละ และเปรยีบเทยีบความ 
สามารถก่อนเรยีนและหลงัเรยีน กลุ่มตวัอยา่งทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งควบคุมดว้ยคา่สถติ ิZ 
 3. อธบิายความสามารถการวเิคราะหส์ถานการณ์โจทยป์ญัหาจากกรณศีกึษาดว้ยรอ้ยละ 
และเปรยีบเทยีบความสามารถหลงัเรยีน กลุ่มตวัอยา่งทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งควบคุมดว้ยคา่สถติ ิZ
 4. อธบิายเจตคตทิีม่ต่ีอการเรยีนวชิาหลกัสถติบิรูณาการเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ 
ดว้ยคา่เฉลีย่เลขคณติ และเปรยีบเทยีบกลุ่มตวัอยา่งทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งควบคุมดว้ยคา่สถติ ิZ 

DPU



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้วตัถุประสงค ์เพือ่พฒันาความสามารถการบูรณาการวชิาหลกัสถติิ
ทีเ่ชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิของนักศกึษาหลกัสตูรบรหิารธุรกจิและหลกัสตูรการบญัชชีัน้ปีที ่2 
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2555 ในดา้นต่อไปน้ี 

1. ความสามารถการรูค้าํศพัทส์าํคญัภาษาองักฤษ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติ ิ
2. ความสามารถการแกโ้จทยป์ญัหาภาษาองักฤษในวชิาหลกัสถติทิีเ่น้นการเชื่อมโยงกบั

การประกอบธุรกจิ 
3. ความสามารถการวเิคราะหส์ถานการณ์แกโ้จทยป์ญัหาจากกรณศีกึษาทีเ่ชื่อมโยงกบัการ

ประกอบธุรกจิ 
4. เพือ่สรา้งเจตคต ิพฤตกิรรมทีด่ต่ีอการเรยีนวชิาหลกัสถติทิีบ่รูณาการเชื่อมโยงกบัการ

ประกอบธุรกจิ 
 
โดยมสีมมตุฐิานการวจิยัดงัน้ี 

1. ความสามารถการรูค้าํศพัทส์าํคญัภาษาองักฤษทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติขิองกลุ่ม
ตวัอยา่งทดลองสงูกวา่กลุ่มตวัอยา่งควบคุม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

2. ความสามารถการแกโ้จทยป์ญัหาภาษาองักฤษในวชิาหลกัสถติทิีเ่น้นการเชื่อมโยงกบั
การประกอบธุรกจิ กลุ่มตวัอยา่งทดลองสงูกวา่กลุ่มตวัอยา่งควบคุม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 

3. ความสามารถการวเิคราะหส์ถานการณ์แกโ้จทยป์ญัหาจากกรณศีกึษาทีเ่ชื่อมโยงกบัการ
ประกอบธุรกจิกลุ่มตวัอยา่งทดลองสงูกวา่กลุ่มตวัอยา่งควบคุมอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

4. นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทดลองมเีจตคต ิพฤตกิรรมทีด่ต่ีอการเรยีนวชิาหลกัสถติทิีบ่รูณา
การเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิอยูใ่นระดบัมาก อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
ผลการทดลอง 
4.1  ความสามารถการรู้คาํศพัทส์าํคญัภาษาองักฤษ ท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาหลกัสถิติ 

ก่อนทาํการทดลอง ผูว้จิยัไดนํ้าแบบทดสอบคาํศพัทภาษาองักฤษทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกั
สถติ ิจาํนวน 172 คาํ ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญทางสถติทิีท่าํการสอนวชิาหลกัสถติ ิในภาควชิาคณติศาสตร์
และสถติ ิ พจิารณาความเหมาะสม ต่อจากนัน้จงึนําแบบทดสอบดงักล่าวมาใชท้ดสอบกบักลุม่เป้า 
หมายทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทดลองและกลุม่ตวัอยา่งควบคุม หลงัเสรจ็สิน้การทดลองไดผ้ลดงัน้ี 
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คณะบริหารธรุกิจ 
ตารางท่ี 4.1  คา่เฉลีย่รอ้ยละของคะแนนสอบ การรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษ ก่อนเริม่การทดลองและ
หลงัทาํการทดลองของกลุ่มตวัอยา่งควบควบคุมและกลุ่มตวัอยา่งทดลอง 

คณะบรหิารธุรกจิ 
กลุ่มตวัอย่างควบคมุ n X  SD Z-test 
หลงัการทดลอง 45 56.05 9.51 35.28** 
ก่อนการทดลอง 45 37.94 6.37  
กลุ่มตวัอย่างทดลอง n X  SD Z-test 
หลงัการทดลอง 45 67.16 9.10 41.02** 
ก่อนการทดลอง 45 40.27 5.18  

จากตารางที ่4.1 สรปุไดว้า่คณะบรหิารธุรกจิทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่งควบคุมมคีวามสามารถการรู้
คาํศพัทท์ีส่าํคญัภาษาองักฤษ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติ ิหลงัทาํการทดลองสงูกวา่ก่อนทาํการ
ทดลอง โดยมคีา่เฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.11 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

สาํหรบักลุ่มตวัอยา่งทดลอง มคีวามสามารถการรูค้าํศพัทท์ีส่าํคญัภาษาองักฤษ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัวชิาหลกัสถติ ิหลงัทาํการทดลองสงูกวา่ก่อนทาํการทดลอง โดยมคีา่เฉลีย่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 26.89 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

หลงัจากทีไ่ดท้าํการทดลองแลว้ พบวา่นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งควบคมุมกีารพฒันาตนเอง
เกีย่วกบัการรูค้าํศพัทท์ีส่าํคญัภาษาองักฤษเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.11 และกลุ่มตวัอยา่งทดลอง มกีาร
พฒันาตนเองเกีย่วกบัการรูค้าํศพัทท์ีส่าํคญัภาษาองักฤษเพิม่ขึน้รอ้ยละ 26.89 
 ต่อจากนัน้ผูว้จิยัไดท้าํการเปรยีบเทยีบรอ้ยละคา่เฉลีย่คะแนนสอบการรูค้าํศพัทท์ีส่าํคญั
ภาษาองักฤษ ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งทดลองและกลุ่มตวัอยา่งควบคมุ ไดผ้ลดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.2  เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่รอ้ยละของคะแนนสอบการรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษก่อนทาํการ
ทดลองและหลงัทาํการทดลอง ของกลุ่มตวัอยา่งทดลองและกลุ่มตวัอยา่งควบคมุ คณะบรหิารธุรกจิ 

ก่อนการทดลอง n X  SD Z-test 
กลุ่มทดลอง 45 40.27 5.18 1.904 
กลุ่มควบคุม 45 37.94 6.37  
หลงัการทดลอง n X  SD Z-test 
กลุ่มทดลอง 45 67.16 9.10 5.66** 
กลุ่มควบคุม 45 56.05 9.51  
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จากตารางที ่4.2 สรปุไดว้า่คณะบรหิารธุรกจิ ก่อนเริม่ทาํการทดลอง นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งทดลองและกลุ่มตวัอยา่งควบคมุ มคีวามสามารถการรูค้าํศพัทท์ีส่าํคญัภาษาองักฤษที่
เกีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติ ิแตกต่างกนัรอ้ยละ 2.33 อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

หลงัทาํการทดลอง นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทดลองและกลุ่มตวัอยา่งควบคมุ มคีวาม 
สามารถการรูค้าํศพัทท์ีส่าํคญัภาษาองักฤษ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติ ิแตกต่างกนัรอ้ยละ 11.11 
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

คณะการบญัชี 
ตารางท่ี 4.3  คา่เฉลีย่รอ้ยละของคะแนนสอบการรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษก่อนทาํการทดลองและหลงั
ทาํการทดลองของกลุ่มตวัอยา่งควบควบคุมและกลุ่มตวัอยา่งทดลอง 

คณะการบญัช ี
กลุ่มควบคมุ n X  SD Z-test 
หลงัการทดลอง 45 56.43 8.75 6.90** 
ก่อนการทดลอง 45 44.48 7.63  
กลุ่มทดลอง n X  SD Z-test 
หลงัการทดลอง 45 80.32 5.94 28.10** 
ก่อนการทดลอง 45 47.03 5.28  

 
จากตารางที ่4.3  สรปุไดว้า่ นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งควบคุมมคีวามสามารถการรูค้าํ 

ศพัทท์ีส่าํคญัภาษาองักฤษ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติ ิหลงัทาํการทดลองสงูกวา่ก่อนทาํการ
ทดลอง เพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.95 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทดลอง มคีวามสามารถการรูค้าํศพัทท์ีส่าํคญัภาษาองักฤษที่
เกีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติ ิหลงัทาํการทดลองสงูกวา่ก่อนทาํการทดลอง เพิม่ขึน้รอ้ยละ 33.29 อยา่ง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

หลงัจากทีไ่ดท้าํการทดลองแลว้ พบวา่นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งควบคมุมกีารพฒันาตนเอง
เกีย่วกบัการรูค้าํศพัทท์ีส่าํคญัภาษาองักฤษเพิม่ขึน้รอ้ยละ 11.95 และกลุ่มตวัอยา่งทดลอง มกีาร
พฒันาตนเองเกีย่วกบัการรูค้าํศพัทท์ีส่าํคญัภาษาองักฤษเพิม่ขึน้รอ้ยละ 33.29 

ต่อจากนัน้ผูว้จิยัไดท้าํการเปรยีบเทยีบรอ้ยละคา่เฉลีย่คะแนนสอบการรูค้าํศพัทท์ีส่าํคญั
ภาษาองักฤษ ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งทดลองและกลุ่มตวัอยา่งควบคมุ ไดผ้ลดงัน้ี 
 

DPU



 62 

ตารางท่ี 4.4  เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่รอ้ยละของคะแนนสอบการรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษก่อนเริม่ทาํ
การทดลองและหลงัทาํการทดลอง ของกลุ่มตวัอยา่งทดลองและกลุม่ตวัอยา่งควบคุม 

ก่อนการทดลอง n X  SD Z-test 
กลุ่มทดลอง 45 47.03 5.28 1.85 
กลุ่มควบคุม 45 44.48 7.63  
หลงัการทดลอง n X  SD Z-test 
กลุ่มทดลอง 45 80.32 5.94 15.15** 
กลุ่มควบคุม 45 56.43 8.75  

จากตารางที ่4.4  สรปุไดว้า่ นกัศกึษาคณะการบญัชทีีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทดลองและกลุ่ม
ตวัอยา่งควบคุม มคีวามสามารถการรูค้าํศพัทท์ีส่าํคญัภาษาองักฤษทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติ ิ
ก่อนเริม่ทาํการทดลองมคีา่เฉลีย่รอ้ยละแตกต่างกนัรอ้ยละ 2.55 อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิี ่
ระดบั 0.05  

นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทดลองและกลุ่มตวัอยา่งควบคุม มคีวามสามารถการรูค้าํศพัทท์ี่
สาํคญัภาษาองักฤษทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติ ิหลงัทาํการทดลองมคีา่เฉลีย่รอ้ยละแตกต่างกนัรอ้ย
ละ 23.89 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

4.2  ความสามารถการแก้โจทยปั์ญหาภาษาองักฤษในวิชาหลกัสถิติท่ีเน้นการเช่ือมโยงกบั
การประกอบธรุกิจ 

ก่อนทาํการทดลอง ผูว้จิยัไดใ้ชข้อ้สอบวดัความสามารถในการแกป้ญัหาทางสถติทิีเ่น้นการ
เชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ ซึง่เป็นขอ้สอบภาษาองักฤษไปใหผู้เ้ชีย่วชาญทางสถติทิีท่าํการสอน
วชิาหลกัสถติใินภาควชิาคณติศาสตรแ์ละสถติ ิพจิารณาความเหมาะสมต่อจากนัน้จงึนําแบบทดสอบ
มาใชท้ดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งเป้าหมายทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทดลองและกลุ่มตวัอยา่งควบคุม หลงัเสรจ็
สิน้การทดลองไดผ้ลดงัน้ี  
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คณะบริหารธรุกิจ 
ตารางท่ี 4.5  เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่รอ้ยละของคะแนนสอบการแกโ้จทยป์ญัหาทางสถติภิาษาองักฤษ
ทีเ่น้นการเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองของกลุ่มควบควบคุม
และกลุ่มทดลอง  

คณะบรหิารธุรกจิ 
กลุ่มควบคมุ n X  SD Z-test 
หลงัการทดลอง 45 43.95 4.14 17.33** 
ก่อนการทดลอง 45 37.55 3.35  
กลุ่มทดลอง n X  SD Z-test 
หลงัการทดลอง 45 65.41 3.99 46.34** 
ก่อนการทดลอง 45 38.56 2.79  

 
จากตารางที ่4.5 สรปุไดว้า่ นกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งควบคุมมคีวาม 

สามารถแกโ้จทยป์ญัหาทางสถติภิาษาองักฤษทีเ่น้นการเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ มคีา่รอ้ยละ
เฉลีย่หลงัทาํการทดลองสงูกวา่ก่อนทาํการทดลอง โดยมคีา่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.40 อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

สาํหรบันกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มทดลอง มคีวามสามารถแกโ้จทย์
ปญัหาทางสถติภิาษาองักฤษทีเ่น้นการเชือ่มโยงกบัการประกอบธุรกจิ มคีา่รอ้ยละเฉลีย่หลงัทาํการ
ทดลองสงูกวา่ก่อนทาํการทดลอง โดยมคี่าเพิม่ขึน้รอ้ยละ 26.85 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05  

หลงัจากทีไ่ดท้าํการทดลองแลว้ พบวา่นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งควบคมุมกีารพฒันาตนเอง
เกีย่วกบัการแกโ้จทยป์ญัหาทางสถติภิาษาองักฤษทีเ่น้นการเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 6.40 และกลุ่มตวัอยา่งทดลอง มกีารพฒันาตนเองเพิม่ขึน้รอ้ยละ 26.85 

 
ต่อจากนัน้ผูว้จิยัไดท้าํการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่รอ้ยละคะแนนสอบการแกโ้จทยป์ญัหาทาง

สถติภิาษาองักฤษทีเ่น้นการเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งทดลองและกลุ่ม
ตวัอยา่งควบคุม ไดผ้ลดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.6 เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่รอ้ยละของคะแนนสอบการแกโ้จทยป์ญัหาทางสถติภิาษาองักฤษ 
ทีเ่น้นการเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ ก่อนเริม่ทาํการทดลองและหลงัการทดลอง ของกลุ่มควบ
ควบคุมและกลุ่มทดลอง  

ก่อนการทดลอง n X  SD Z-test 
กลุ่มทดลอง 45 38.56 2.79 1.55 
กลุ่มควบคุม 45 37.55 3.35  
หลงัการทดลอง n X  SD Z-test 
กลุ่มทดลอง 45 65.41 3.99 25.01** 
กลุ่มควบคุม 45 43.95 4.14  

 
จากตารางที ่4.6  สรปุไดว้า่ ก่อนทาํการทดลอง นกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิทีเ่ป็นกลุ่มตวั 

อยา่งทดลองและกลุ่มตวัอยา่งควบคุม มคีวามสามารถการแกโ้จทยป์ญัหาทางสถติภิาษาองักฤษ ที่
เน้นการเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ โดยกลุ่มตวัอยา่งทดลองมคีา่เฉลีย่รอ้ยละกอ่นทาํการทดลอง
สงูกวา่กลุ่มตวัอยา่งควบคมุรอ้ยละ 1.01 อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

หลงัทาํการทดลอง นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทดลอง มคีา่เฉลีย่รอ้ยละหลงัการทดลองสงู
กวา่กลุ่มตวัอยา่งควบคุมรอ้ยละ 21.46 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
คณะการบญัชี 
ตารางท่ี 4.7  แสดงคา่เฉลีย่รอ้ยละของคะแนนสอบการแกโ้จทยป์ญัหาภาษาองักฤษทางสถติทิีเ่น้น
การเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองของกลุ่มควบควบคุมและ
กลุ่มทดลอง คณะการบญัช ี
 

คณะการบญัช ี
กลุ่มควบคมุ n X  SD Z-test 
หลงัการทดลอง 45 46.71 2.76 11.33** 
ก่อนการทดลอง 45 40.44 2.48  
กลุ่มทดลอง n X  SD Z-test 
หลงัการทดลอง 45 70.91 4.24 41.07** 
ก่อนการทดลอง 45 41.23 2.35  

 
จากตารางที ่4.7 สรปุไดว้า่ นกัศกึษาคณะการบญัช ีทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งควบคุมมคีวาม 

สามารถแกโ้จทยป์ญัหาภาษาองักฤษทางสถติทิีเ่น้นการเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ มคีา่เฉลีย่
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รอ้ยละคะแนนหลงัทาํการทดลองสงูกวา่ก่อนทาํการทดลอง โดยมคี่าเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.27 อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

สาํหรบันกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทดลอง มคีวามสามารถแกโ้จทยป์ญัหาภาษาองักฤษทางสถติิ
ทีเ่น้นการเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ มคีา่เฉลีย่รอ้ยละคะแนนหลงัทาํการทดลองสงูกวา่ก่อนทาํ
การทดลอง โดยมคีา่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 29.68 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

หลงัจากทีไ่ดท้าํการทดลองแลว้ พบวา่นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งควบคมุมกีารพฒันาตนเอง
เกีย่วกบัการแกโ้จทยป์ญัหาทางสถติภิาษาองักฤษทีเ่น้นการเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 6.27 และกลุ่มตวัอยา่งทดลอง มกีารพฒันาตนเองเพิม่ขึน้รอ้ยละ 29.68 

 
ต่อจากนัน้ผูว้จิยัไดท้าํการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่รอ้ยละคะแนนสอบการแกโ้จทยป์ญัหาทาง

สถติภิาษาองักฤษทีเ่น้นการเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งทดลองและกลุ่ม
ตวัอยา่งควบคุม ก่อนทาํการทดลองและหลงัจากไดท้าํการทดลองแลว้ ไดผ้ลดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.8  เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่รอ้ยละของคะแนนสอบการแกโ้จทยป์ญัหาทางสถติภิาษาองักฤษ 
ทีเ่น้นการเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ ก่อนเริม่ทาํการทดลองและหลงัทาํการทดลองของกลุ่ม
ตวัอยา่งควบควบคุมและกลุ่มตวัอยา่งทดลอง  

ก่อนการทดลอง n X  SD Z-test 
กลุ่มทดลอง 45 41.23 2.35 1.55 
กลุ่มควบคุม 45 40.44 2.47  

หลงัการทดลอง n X  SD Z-test 
กลุ่มทดลอง 45 70.91 4.24 32.04** 
กลุ่มควบคุม 45 46.71 2.76  

 
จากตารางที ่4.8 สรปุไดว้า่ นกัศกึษาตวัอยา่งจากคณะการบญัช ีก่อนทาํการทดลอง ทีเ่ป็น

กลุ่มตวัอยา่งทดลองมคีวามสามารถการแกโ้จทยป์ญัหาภาษาองักฤษทางสถติ ิทีเ่น้นการเชื่อมโยง
กบัการประกอบธุรกจิ มคีา่เฉลีย่รอ้ยละคะแนนสงูกวา่กลุ่มตวัอยา่งควบคุมรอ้ยละ 0.79 อยา่งไมม่ี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สาํหรบัหลงัทาํการทดลอง กลุ่มตวัอยา่งทดลองมคีา่รอ้ยละคะแนนเฉลีย่สงูกวา่กลุ่มตวัอยา่ง
ควบคุมรอ้ยละ 24.20 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

DPU



 66 

4.3 ความสามารถการวิเคราะหส์ถานการณ์แก้โจทยปั์ญหาจากกรณีศึกษาท่ีเช่ือมโยงกบัการ
ประกอบธรุกิจ 
 

เมือ่ไดท้าํการสอนเรือ่งการวเิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้จบตามแผนการสอนแลว้ ผูว้จิยัไดใ้ห้
นกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิและคณะการบญัชทีีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่งควบคุมและกลุ่มตวัอยา่งคทดลอง 
อา่นบทความจากกรณศีกึษาทีเ่ชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ เรือ่งการวดัคา่การกระจายของขอ้มลู  
พรอ้มกบัใหท้าํการวเิคราะหแ์ละตอบปญัหาในกรณศีกึษาดงักล่าว ไดผ้ลดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 4.9  เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่รอ้ยละคะแนนของการวเิคราะหส์ถานการณ์แกป้ญัหาจากกรณ ี
ศกึษาทีเ่ชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิของกลุ่มตวัอยา่งทดลองเทยีบกบักลุ่มตวัอยา่งควบคุม 

คณะบริหารธรุกิจ n X  SD Z-test 
กลุ่มทดลอง 45 83.11 6.05 18.52** 
กลุ่มควบคุม 45 50.96 9.94  
คณะการบญัชี n X  SD Z-test 
กลุ่มทดลอง 45 89.33 6.53 16.76** 
กลุ่มควบคุม 45 54.11   

 
 จากตารางที ่ 4.9  สรปุไดว้า่ นกัศกึษาจากคณะบรหิารธุรกจิทีเ่ป็นตวัอยา่งกลุ่มทดลองมี
ความสามารถการวเิคราะหส์ถานการณ์ และตอบคาํถามเพือ่แกป้ญัหาจากกรณศีกึษาทีเ่ชื่อมโยงกบั
การประกอบธุรกจิไดค้า่เฉลีย่คะแนนรอ้ยละ 83.11 นกัศกึษาทีเ่ป็นตวัอยา่งกลุ่มควบคุมมคีวาม 
สามารถการวเิคราะหส์ถานการณ์ และตอบคาํถามเพือ่แกป้ญัหาจากกรณศีกึษาทีเ่ชื่อมโยงกบัการ
ประกอบธุรกจิไดค้ะแนนรอ้ยละ 50.96 เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่รอ้ยละคะแนนทีไ่ด ้นกัศกึษา
ตวัอยา่งกลุ่มทดลองทาํคะแนนไดส้งูกวา่นกัศกึษาตวัอยา่งกลุ่มควบคุมคดิเป็นรอ้ยละ 32.15 อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สาํหรบันกัศกึษาตวัอยา่งจากคณะการบญัช ี ทีเ่ป็นตวัอยา่งกลุ่มทดลองมคีวามสามารถการ
วเิคราะหส์ถานการณ์ และตอบคาํถามเพือ่แกป้ญัหาจากกรณศีกึษาทีเ่ชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ
ไดค้า่เฉลีย่รอ้ยละคะแนน 89.33  นกัศกึษาทีเ่ป็นตวัอยา่งกลุ่มควบคุมมคีวามสามารถการวเิคราะห์
สถาน การณ์ ตอบคาํถามเพือ่แกป้ญัหาจากกรณศีกึษาทีเ่ชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิไดค้า่เฉลีย่
คะแนนรอ้ยละ 54.11 เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบรอ้ยละความแตกต่างของคะแนนทีไ่ด ้ นกัศกึษา
ตวัอยา่งกลุ่มทดลองทาํคะแนนไดส้งูกวา่นกัศกึษาตวัอยา่งกลุ่มควบคุมคดิเป็นรอ้ยละ 35.22 อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

DPU



 67 

4.4  ผลการวดัเจตคติความคิดเหน็พฤติกรรมตนเองเก่ียวกบัประเดน็การบรูณาการวิชาหลกั
สถิติท่ีเช่ือมโยงกบัการประกอบธรุกิจ 
 4.4.1  ผลการวดัเจตคติความคิดเหน็พฤติกรรมตนเองเก่ียวกบัประเดน็ การบรูณา
การวิชาหลกัสถิติท่ีเช่ือมโยงกบัการประกอบธรุกิจของนักศึกษาตวัอย่างคณะบริหารธรุกิจ 
กลุ่มตวัอย่างควบคมุและกลุ่มตวัอย่างทดลอง 
  
 ก่อนเริม่ทาํการทดลอง ผูว้จิยัไดใ้หน้กัศกึษาทีเ่ป็นตวัอยา่งทาํการตอบแบบสาํรวจวดัเจตคติ
ความคดิเหน็พฤตกิรรมตนเองเกีย่วกบัประเดน็การบรณูาการวชิาหลกัสถติเิชื่อมโยงกบัการประกอบ
ธุรกจิ ไดผ้ลดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.10  คา่เฉลีย่เจตคตคิวามคดิเหน็พฤตกิรรมมตนเองเกีย่วกบัประเดน็การบรูณาการวชิา
หลกัสถติเิชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ ก่อนทาํการทดลองของคณะบรหิารธุรกจิ 

กลุ่ม
ควบคมุ 

กลุ่ม
ทดลอง 

 
คณุลกัษณะ 

X  

 
สรปุ 

X  

 
สรปุ 

1. ความสนใจใฝ่รู้เพ่ือเพ่ิมพนูความรูวิ้ชาหลกัสถิติ     
1.1 มคีวามกระตอืรอืรน้ในการเสาะแสวงหาความรูแ้ปลกใหมอ่ยูเ่สมอ  2.55 มาก 2.49 ปาน

กลาง 
1.2 อภปิรายและซกัถามเพือ่ขยายแนวคดิเดมิ  2.51 ปาน

กลาง 
2.51 มาก 

1.3 ศกึษาคน้ควา้ความรูต้่างๆ ทางหลกัสถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบับทเรยีน  2.42 ปาน
กลาง 

2.47 ปาน
กลาง 

1.4 ใฝใ่จทีจ่ะอ่านบทเรยีน ตลอดจนสือ่สิง่พมิพต์่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
วชิาหลกัสถติ ิ

2.24 ปาน
กลาง 

2.49 ปาน
กลาง 

1.5 มกีารฝึกฝนแกโ้จทยป์ญัหาทางสถติโิดยใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย 2.42 ปาน
กลาง 

2.24 ปาน
กลาง 

2. การมีเหตผุล      

2.1 ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  2.58 มาก 2.47 ปาน
กลาง 

2.2 ยอมรบัในคาํอธบิายทีม่หีลกัฐานหรอืขอ้มลูสนบัสนุนอยา่งเพยีงพอ  2.60 มาก 2.53 มาก 
2.3 หาเหตุผลและหลกัฐานหรอืเลอืกใชท้ฤษฎทีบเพือ่สนบัสนุนคาํ 
อธบิายหรอืการแกป้ญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและสมเหตุสมผล  

2.57 มาก 2.67 มาก 

2.4 หาความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งสมเหตุสมผล  2.62 มาก 2.80 มาก 
2.5 รวบรวมขอ้มลูอยา่งเพยีงพอก่อนลงมาปฏบิตัทิาํขอ้สรปุ  2.51 มาก 2.60 มาก 
2.6 ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูหรอืความสมเหตุสมผลกบั
แหลง่ขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้

2.44 ปาน
กลาง 

2.67 มาก 
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ตารางท่ี 4.10(ต่อ) คา่เฉลีย่เจตคตคิวามคดิเหน็พฤตกิรรมมตนเองเกีย่วกบัประเดน็การบรูณาการ
วชิาหลกัสถติเิชื่อมโยงกบัการระกอบธุรกจิ ก่อนทาํการทดลองของคณะบรหิารธุรกจิ 

กลุ่ม
ควบคมุ 

กลุ่ม
ทดลอง 

 
คณุลกัษณะ 

X  

 
สรปุ 

X  

 
สรปุ 

3. การส่ือสาร      

3.1 เลา่หรอืเขยีนสรปุผลทีไ่ดจ้ากการสบืคน้ขอ้มลูจากแหลง่เรยีนรู้
ต่างๆ โดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางหลกัสถติทิีถ่กูตอ้งและเหมาะสม  

2.49 ปาน
กลาง 

2.55 มาก 

3.2 จดัทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทาง
หลกัสถติทิีถ่กูตอ้งและเหมาะสม  

2.53 มาก 2.56 มาก 

3.3 ใชก้ราฟ แผนภมู ิหรอืตารางแสดงขอ้มลูประกอบตามลาํดบั
ขัน้ตอนของการนําเสนอไดเ้ป็นระบบ ชดัเจนและเหมาะสม  

2.64 มาก 2.64 มาก 

3.4 เลอืกใชว้ธิกีารนําเสนอไดเ้หมาะสมกบัเน้ือหาหรอืผลงาน 2.55 มาก 2.64 มาก 

4. การเช่ือมโยงความรู ้     

4.1 นําความรู ้หลกัการ และวธิกีารทางหลกัสถติไิปชว่ยแกป้ญัหาหรอื
ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสม  

2.51 มาก 2.71 มาก 

4.2 นําความรู ้หลกัการ และวธิกีารทางหลกัสถติไิปชว่ยแกป้ญัหาหรอื
ประยกุตใ์ชใ้นสาระอื่นๆ ทีไ่มใ่ชว้ชิาหลกัสถติไิดอ้ยา่งสอดคลอ้งและ
เหมาะสม  

2.35 ปาน
กลาง 

2.62 มาก 

5. ความรบัผิดชอบและความเพียรพยายาม     

5.1 ทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ  2.62 มาก 2.69 มาก 
5.2 ทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็สมบรูณ์ตามกาํหนดและตรงต่อ
เวลา  

2.55 มาก 2.73 มาก 

5.3 ไมท่อ้ถอยในการแกป้ญัหาเมือ่พบอุปสรรค  2.60 มาก 2.60 มาก 
5.4 มคีวามอดทนในการแกป้ญัหาทียุ่ง่ยากซบัซอ้น  2.47 ปาน

กลาง 
2.62 มาก 

5.5 มคีวามอดทนในการดาํเนินการทาํงานทีอ่าจตอ้งใชก้ระบวนการที่
ซบัซอ้นหรอืระยะเวลาทีย่าวนานมาก  

2.64 มาก 2.58 มาก 
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ตารางท่ี 4.10(ต่อ) คา่เฉลีย่เจตคตคิวามคดิเหน็พฤตกิรรมมตนเองเกีย่วกบัประเดน็การบรูณาการ
วชิาหลกัสถติเิชื่อมโยงกบัการระกอบธุรกจิ ก่อนทาํการทดลองของคณะบรหิารธุรกจิ 

กลุ่ม
ควบคมุ 

กลุ่ม
ทดลอง 

คณุลกัษณะ 

X  

 
สรปุ 

X  

 
สรปุ 

6. ความสามารถในการทางานร่วมกบัผูอ่ื้น      

6.1 ประพฤตแิละปฏบิตัติามขอ้ตกลงของกลุม่  2.62 มาก 2.70 มาก 
6.2 รูบ้ทบาทและหน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากกลุม่   2.75 มาก 2.78 มาก 
6.3 ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น  2.58 มาก 2.69 มาก 
6.4 ใหก้ารยกยอ่งบุคคลอื่นตามความเหมาะสม 2.71 มาก 2.70 มาก 

7. ความละเอียดรอบคอบในการทาํงาน      

7.1 มคีวามใครค่รวญไตรต่รองในการทาภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  2.77 มาก 2.44 ปาน
กลาง 

7.2 มกีารวางแผนในการเรยีนและการทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย
อยา่งเป็นระบบ  

2.57 มาก 2.75 มาก 

7.3 มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในการทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  2.44 ปาน
กลาง 

2.64 มาก 

7.4 มคีวามละเอยีดถีถ่ว้นในการดาํเนินการแกป้ญัหา  2.60 มาก 2.64 มาก 

 
 
 จากตารางที ่4.10 ไดผ้ลสรปุวา่ นกัศกึษาตวัอยา่งคณะบรหิารธุรกจิทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง
ควบคุมและกลุ่มตวัอยา่งทดลอง ไดแ้สดงเจตคตคิวามคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมทีต่นเองแสดงออก
ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 กลุ่มตวัอย่างควบคมุ 
 1. ความสนใจใฝรู่เ้พือ่เพิม่พนูความรูว้ชิาหลกัสถติ ิ ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่ อยูใ่นระดบั
ปานกลาง มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่2.3975 เกีย่วกบั อภปิรายและซกัถามเพือ่ขยายแนวคดิเดมิ ศกึษาคน้ควา้
หาความรูต่้างๆ ทางหลกัสถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบับทเรยีน ใฝใ่จทีจ่ะอา่นบทเรยีนตลอดจนสือ่สิง่พมิพ์
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติ ิ และมกีารฝึกฝนแกโ้จทยป์ญัหาทางสถติโิดยใชว้ธิกีารทีห่ลาก 
หลาย 
 2. การมเีหตุผล ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 2.576  เกีย่วกบั 
ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น ยอมรบัในคาํอธบิายทีม่หีลกัฐานหรอืขอ้มลูสนบัสนุนอยา่งเพยีงพอ 
หาเหตุผลและหลกัฐานหรอืเลอืกใชท้ฤษฎทีบเพือ่สนบัสนุนคาํ อธบิายหรอืการแกป้ญัหาไดอ้ยา่ง
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เหมาะสมและสมเหตุสมผล หาความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งสมเหตุสมผล และรวบรวม
ขอ้มลูอยา่งเพยีงพอก่อนลงมาปฏบิตัทิาํขอ้สรปุ 
 3. การสือ่สาร ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 2.573  เกีย่วกบั 
การจดัทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางหลกัสถติทิีถู่กตอ้งและ
เหมาะสม ใชก้ราฟ แผนภมู ิ หรอืตารางแสดงขอ้มลูประกอบตามลาํดบัขัน้ตอนของการนําเสนอได้
เป็นระบบ ชดัเจนและเหมาะสม และเลอืกใชว้ธิกีารนําเสนอไดเ้หมาะสมกบัเน้ือหาหรอืผลงาน 
 4. การเชื่อมโยงความรู ้ ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 2.51  
เกีย่วกบั การนําความรู ้ หลกัการและวธิกีารทางหลกัสถติไิปชว่ยแกป้ญัหาหรอืประยกุตใ์ชใ้นชวีติ 
ประจาํวนัไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสม 
 5. ความรบัผดิชอบและความเพยีรพยายาม ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มคีา่ 
เฉลีย่อยูท่ี ่ 2.59  เกีย่วกบั การทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ ทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็
สมบรูณ์ตามกาํหนดและตรงต่อเวลา ไมท่อ้ถอยในการแกป้ญัหาเมือ่พบอุปสรรค และมคีวามอดทน
ในการดาํเนินการทาํงานทีอ่าจตอ้งใชก้ระบวนการทีซ่บัซอ้นหรอืระยะเวลาทีย่าวนานมาก 
 6. ความสามารถในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มคีา่ 
เฉลีย่อยูท่ี ่2.665  เกีย่วกบั การประพฤตแิละปฏบิตัติามขอ้ตกลงของกลุ่ม รูบ้ทบาทและหน้าทีต่ามที่
ไดร้บัมอบหมายจากกลุ่ม ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น และใหก้ารยกยอ่งบุคคลอืน่ตาม
ความเหมาะสม  
 7. ความละเอยีดรอบครอบในการทาํงาน ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มคีา่ 
เฉลีย่อยูท่ี ่2.67 เกีย่วกบั การมคีวามใครค่รวญไตรต่รองในการทาภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย มกีาร
วางแผนในการเรยีนและการทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งเป็นระบบ และมคีวามละเอยีดถี่
ถว้นในการดาํเนินการแกป้ญัหา 

 กลุ่มตวัอย่างทดลอง 
 1. ความสนใจใฝรู่เ้พือ่เพิม่พนูความรูว้ชิาหลกัสถติ ิใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัปาน
กลาง มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่2.36 เกีย่วกบั การมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเสาะแสวงหาความรูแ้ปลกใหมอ่ยู่
เสมอ ศกึษาคน้ควา้ความรูต่้างๆ ทางหลกัสถติทิีเ่กีย่วขอ้งกบับทเรยีน ใฝใ่จทีจ่ะอา่นบทเรยีน 
ตลอดจนสือ่สิง่พมิพต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติ ิ และมกีารฝึกฝนแกโ้จทยป์ญัหาทางสถติโิดย
ใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย 
 2. การมเีหตุผล ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 2.675  เกีย่วกบั
ยอมรบัในคาํอธบิายทีม่หีลกัฐานหรอืขอ้มลูสนบัสนุนอยา่งเพยีงพอ หาเหตุผลและหลกัฐานหรอื
เลอืกใชท้ฤษฎทีบเพือ่สนบัสนุนคาํ อธบิายหรอืการแกป้ญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและสมเหตุสมผล หา
ความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งสมเหตุสมผล รวบรวมขอ้มลูอยา่งเพยีงพอก่อนลงมาปฏบิตัิ
ทาํขอ้สรปุ และตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูหรอืความสมเหตุสมผลกบัแหลง่ขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้
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 3. การสือ่สาร ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 2.822 เกีย่วกบัการ
เล่าหรอืเขยีนสรปุผลทีไ่ดจ้ากการสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ โดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทาง
หลกัสถติทิีถู่กตอ้งและเหมาะสม จดัทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทาง
หลกัสถติทิีถู่กตอ้งและเหมาะสม ใชก้ราฟ แผนภมู ิ หรอืตารางแสดงขอ้มลูประกอบตามลาํดบั
ขัน้ตอนของการนําเสนอไดเ้ป็นระบบ ชดัเจนและเหมาะสม และเลอืกใชว้ธิกีารนําเสนอไดเ้หมาะสม
กบัเน้ือหาหรอืผลงาน 
 4. การเชื่อมโยงความรู ้ ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 2.08 
เกีย่วกบัการนําความรู ้ หลกัการ และวธิกีารทางหลกัสถติไิปชว่ยแกป้ญัหาหรอืประยกุตใ์ชใ้นชวีติ 
ประจาํวนัไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสม และนําความรู ้ หลกัการ และวธิกีารทางหลกัสถติไิปชว่ย
แกป้ญัหาหรอืประยกุตใ์ชใ้นสาระอื่นๆ ทีไ่มใ่ชว้ชิาหลกัสถติไิดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสม 
 5. ความรบัผดิชอบและความเพยีรพยายาม ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มี
คา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 2.792 เกีย่วกบั การทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ ทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็
สมบรูณ์ตามกาํหนดและตรงต่อเวลา ไมท่อ้ถอยในการแกป้ญัหาเมือ่พบอุปสรรค มคีวามอดทนใน
การแกป้ญัหาทียุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามอดทนในการดาํเนินการทาํงานทีอ่าจตอ้งใชก้ระบวนการ
ทีซ่บัซอ้นหรอืระยะเวลาทีย่าวนานมาก 
 6. ความสามารถในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มคีา่ 
เฉลีย่อยูท่ี ่2.825  เกีย่วกบั การประพฤตแิละปฏบิตัติามขอ้ตกลงของกลุ่ม รูบ้ทบาทและหน้าทีต่ามที่
ไดร้บัมอบหมายจากกลุ่ม ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น และใหก้ารยกยอ่งบุคคลอืน่ตาม
ความเหมาะสม 
 7. ความละเอยีดรอบครอบในการทาํงาน ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มคีา่ 
เฉลีย่อยูท่ี ่ 2.705 เกีย่วกบั มกีารวางแผนในการเรยีนและการทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่ง
เป็นระบบ มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในการทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย และมคีวามละเอยีดถี่
ถว้นในการดาํเนินการแกป้ญัหา 
 
 ต่อจากนัน้ไดท้าํการเปรยีบคา่เฉลีย่เจตคตกิารแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมที่
ตนเองแสดงออกในดา้นต่างๆ ก่อนทาํการทดลอง ไดผ้ลดงัตารางที ่4.11 
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ตารางท่ี 4.11  เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่เจตคต ิการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมทีต่นเอง
แสดงออกในดา้นต่างๆ ก่อนทาํการทดลองของคณะบรหิารธุรกจิ 

 
กลุ่มควบคมุ 

 
กลุ่มทดลอง 

 
 Z-test 

 
คณุลกัษณะ 

X  SD X  SD  
1. ความสนใจใฝรู่เ้พือ่เพิม่พนูความรูว้ชิาหลกัสถติ ิ 2.43 0.28 2.44 0.29 0.14 
2. การมเีหตุผล  2.56 0.31 2.62 0.28 1.06 
3. การสือ่สาร  2.56 0.46 2.60 0.32 0.52 
4. การเชื่อมโยงความรู ้ 2.43 0.51 2.67 0.37 2.49 
5. ความรบัผดิชอบและความเพยีรพยายาม 2.58 0.38 2.64 0.27 0.95 
6. ความสามารถในการทางานรว่มกบัผูอ้ืน่ 2.67 0.33 2.77 0.27 1.58 
7. ความละเอยีดรอบคอบในการทาํงาน 2.60 0.37 2.62 2.99 0.31 

เฉลีย่รวม 2.55 0.26 2.61 0.14 1.44 
 
 จากตารางที ่ 4.11 ไดผ้ลสรปุวา่ การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่เจตคตกิารแสดงความคดิเหน็
เกีย่วกบัพฤตกิรรมทีต่นเองแสดงออกในดา้นต่างๆ ของนกัศกึษาตวัอยา่งคณะบรหิารธุรกจิทีเ่ป็น
กลุ่มตวัอยา่งควบคุมมคีา่เฉลีย่รวม 2.55 กลุ่มตวัอยา่งทดลองมคีา่เฉลีย่รวม 2.61 สองกลุ่มตวัอยา่งมี
คา่เฉลีย่เจตคตใินการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมทีต่นเองแสดงออกในดา้นต่างๆ ทัง้ 7 
ดา้น แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทุกประเดน็ทีศ่กึษา 

ต่อจากนัน้ไดท้าํการสอนวชิาหลกัสติทิีเ่น้นการเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ ตามแผน
กจิกรรมการสอนเมือ่สอนจบตามแผนการสอน ไดใ้หน้กัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิทีต่กเป็นตวัอยา่งทาํ
การตอบแบบสาํรวจความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมทีต่นเองแสดงออกในประเดน็การบรณูาการวชิา
หลกัสถติเิชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิอกีครัง้ ไดผ้ลดงัตารางที ่4.12 
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ตารางท่ี 4.12  คา่เฉลีย่เจตคตคิวามคดิเหน็พฤตกิรรมมตนเองเกีย่วกบัประเดน็การบรูณาการวชิา
หลกัสถติเิชื่อมโยงกบัการระกอบธุรกจิ หลงัทาํการทดลองของคณะบรหิารธุรกจิ 

กลุ่ม
ควบคมุ 

กลุ่ม
ทดลอง 

 
คณุลกัษณะ 

X  

 
สรปุ 

X  

 
สรปุ 

1. ความสนใจใฝ่รู้เพ่ือเพ่ิมพนูความรูวิ้ชาหลกัสถิติ     

1.1 มคีวามกระตอืรอืรน้ในการเสาะแสวงหาความรูแ้ปลกใหมอ่ยูเ่สมอ  2.84 มาก 2.95 มาก 
1.2 อภปิรายและซกัถามเพือ่ขยายแนวคดิเดมิ  2.75 มาก 2.98 มาก 
1.3 ศกึษาคน้ควา้ความรูต้่างๆ ทางหลกัสถติทิัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับท 
เรยีน  

2.60 มาก 2.64 มาก 

1.4 ใฝใ่จทีจ่ะอ่านบทเรยีน ตลอดจนสือ่สิง่พมิพต์่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
วชิาหลกัสถติ ิ

2.36 ปาน
กลาง 

2.60 มาก 

1.5 มกีารฝึกฝนแกโ้จทยป์ญัหาทางสถติโิดยใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย 2.47 ปาน
กลาง 

2.53 มาก 

2. การมีเหตผุล      

2.1 ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  3.27 มาก
สดุ 

3.53 มาก
สดุ 

2.2 ยอมรบัในคาํอธบิายทีม่หีลกัฐานหรอืขอ้มลูสนบัสนุนอยา่ง
เพยีงพอ  

3.35 มาก
สดุ 

3.62 มาก
สดุ 

2.3 หาเหตุผลและหลกัฐานหรอืเลอืกใชท้ฤษฎทีบเพือ่สนบัสนุนคาํ 
อธบิายหรอืการแกป้ญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและสมเหตุสมผล  

2.84 มาก 3.20 มาก 

2.4 หาความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งสมเหตุสมผล  2.73 มาก 3.11 มาก 
2.5 รวบรวมขอ้มลูอยา่งเพยีงพอก่อนลงมาปฏบิตัทิาํขอ้สรปุ  2.69 มาก 3.00 มาก 
2.6 ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูหรอืความสมเหตุสมผลกบั
แหลง่ขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้

2.87 มาก 3.00 มาก 

3. การส่ือสาร      

3.1 เลา่หรอืเขยีนสรปุผลทีไ่ดจ้ากการสบืคน้ขอ้มลูจากแหลง่เรยีนรู้
ต่างๆ โดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางหลกัสถติทิีถ่กูตอ้งและ
เหมาะสม  

2.49 ปาน
กลาง 

2.80 มาก 

3.2 จดัทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์
ทางหลกัสถติทิีถ่กูตอ้งและเหมาะสม  

2.56 ปาน
กลาง 

2.89 มาก 

3.3 ใชก้ราฟ แผนภมู ิหรอืตารางแสดงขอ้มลูประกอบตามลาํดบั
ขัน้ตอนของการนําเสนอไดเ้ป็นระบบ ชดัเจนและเหมาะสม  

2.73 มาก 2.89 มาก 

3.4 เลอืกใชว้ธิกีารนําเสนอไดเ้หมาะสมกบัเน้ือหาหรอืผลงาน 2.62 มาก 3.15 มาก 
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ตารางท่ี 4.12(ต่อ)  คา่เฉลีย่เจตคตคิวามคดิเหน็พฤตกิรรมมตนเองเกีย่วกบัประเดน็การบรูณาการ
วชิาหลกัสถติเิชื่อมโยงกบัการระกอบธุรกจิ หลงัทาํการทดลองของคณะบรหิารธุรกจิ 

กลุ่ม
ควบคมุ 

กลุ่ม
ทดลอง 

 
คณุลกัษณะ 

X  

 
สรปุ 

X  

 
สรปุ 

4. การเช่ือมโยงความรู ้     

4.1 นําความรู ้หลกัการ และวธิกีารทางหลกัสถติไิปชว่ยแกป้ญัหา
หรอืประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสม  

2.47 ปาน
กลาง 

2.89 มาก 

4.2 นําความรู ้หลกัการ และวธิกีารทางหลกัสถติไิปชว่ยแกป้ญัหา
หรอืประยกุตใ์ชใ้นสาระอื่นๆ ทีไ่มใ่ชว้ชิาหลกัสถติไิดอ้ยา่งสอดคลอ้ง
และเหมาะสม  

2.33 ปาน
กลาง 

2.87 มาก 

5. ความรบัผิดชอบและความเพียรพยายาม     

5.1 ทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ  2.87 มาก 3.35 มากสดุ 
5.2 ทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็สมบรูณ์ตามกาํหนดและตรงต่อ
เวลา  

2.78 มาก 3.20 มากสดุ 

5.3 ไมท่อ้ถอยในการแกป้ญัหาเมือ่พบอุปสรรค  2.80 มาก 3.29 มากสดุ 
5.4 มคีวามอดทนในการแกป้ญัหาทียุ่ง่ยากซบัซอ้น  2.56 มาก 3.09 มากสดุ 
5.5 มคีวามอดทนในการดาํเนินการทาํงานทีอ่าจตอ้งใชก้ระบวนการที่
ซบัซอ้นหรอืระยะเวลาทีย่าวนานมาก  

2.78 มาก 3.40 มากสดุ 

6. ความสามารถในการทางานร่วมกบัผูอ่ื้น      

6.1 ประพฤตแิละปฏบิตัติามขอ้ตกลงของกลุม่  2.95 มาก 3.44 มากสดุ 
6.2 รูบ้ทบาทและหน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากกลุม่   3.04 มาก 3.55 มากสดุ 
6.3 ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น  2.84 มาก 3.60 มากสดุ 
6.4 ใหก้ารยกยอ่งบุคคลอื่นตามความเหมาะสม 3.11 มาก 3.31 มากสดุ 

7. ความละเอียดรอบคอบในการทาํงาน      

7.1 มคีวามใครค่รวญไตรต่รองในการทาภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  2.87 มาก 3.22 มากสดุ 
7.2 มกีารวางแผนในการเรยีนและการทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย
อยา่งเป็นระบบ  

2.62 มาก 3.08 มากสดุ 

7.3 มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในการทาํภาระงานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย  

2.55 มาก 3.11 มากสดุ 

7.4 มคีวามละเอยีดถีถ่ว้นในการดาํเนินการแกป้ญัหา  2.69 มาก 3.07 มากสดุ 
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ตารางท่ี 4.12(ต่อ) คา่เฉลีย่เจตคตคิวามคดิเหน็พฤตกิรรมมตนเองเกีย่วกบัประเดน็การบรูณาการ
วชิาหลกัสถติเิชื่อมโยงกบัการระกอบธุรกจิ หลงัทาํการทดลองของคณะบรหิารธุรกจิ 

กลุ่ม
ควบคมุ 

กลุ่ม
ทดลอง 

คณุลกัษณะ 

X  

 
สรปุ 

X  

 
สรปุ 

6. ความสามารถในการทางานร่วมกบัผูอ่ื้น      

6.1 ประพฤตแิละปฏบิตัติามขอ้ตกลงของกลุม่  2.95 มาก 3.44 มากสดุ 
6.2 รูบ้ทบาทและหน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากกลุม่   3.04 มาก 3.55 มากสดุ 
6.3 ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น  2.84 มาก 3.60 มากสดุ 
6.4 ใหก้ารยกยอ่งบุคคลอื่นตามความเหมาะสม 3.11 มาก 3.31 มากสดุ 

7. ความละเอียดรอบคอบในการทาํงาน      

7.1 มคีวามใครค่รวญไตรต่รองในการทาภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  2.87 มาก 3.22 มาก 
7.2 มกีารวางแผนในการเรยีนและการทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย
อยา่งเป็นระบบ  

2.62 มาก 3.08 มาก 

7.3 มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในการทาํภาระงานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย  

2.55 มาก 3.11 มาก 

7.4 มคีวามละเอยีดถีถ่ว้นในการดาํเนินการแกป้ญัหา  2.69 มาก 3.07 มาก 

 
 จากตารางที ่4.12 ไดผ้ลสรปุวา่ นกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งควบคุมและ
กลุ่มตวัอยา่งทดลอง ไดแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมทีต่นเองแสดงออกในดา้นต่างๆ หลงั
การทดลอง ไดผ้ลดงัน้ี 

 กลุ่มตวัอย่างควบคมุ 
 1.ความสนใจใฝรู่เ้พือ่เพิม่พนูความรูว้ชิาหลกัสถติ ิ ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก 
มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 2.73 เกีย่วกบั การมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเสาะแสวงหาความรูแ้ปลกใหมอ่ยูเ่สมอ 
อภปิรายและซกัถามเพือ่ขยายแนวคดิเดมิ ศกึษาคน้ควา้ความรูต่้างๆ ทางหลกัสถติทิัง้ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบับทเรยีน รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลางมคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 2.415 เกีย่วกบั ใฝใ่จทีจ่ะอา่นบทเรยีน 
ตลอดจนสือ่สิง่พมิพต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติ ิ และมกีารฝึกฝนแกโ้จทยป์ญัหาทางสถติโิดย
ใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย 
 2.การมเีหตุผล ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่3.31 เกีย่วกบั
การยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น ยอมรบัในคาํอธบิายทีม่หีลกัฐานหรอืขอ้มลูสนบัสนุนอยา่ง
เพยีงพอ รองลงอยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 2.78 เกีย่วกบั หาความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีเ่กีย่ว 
ขอ้งอยา่งสมเหตุสมผล รวบรวมขอ้มลูอยา่งเพยีงพอก่อนลงมาปฏบิตัทิาํขอ้สรปุ และตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มลูหรอืความสมเหตุสมผลกบัแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้
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 3.การสือ่สาร ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 2.675 เกีย่วกบัการ
ใชก้ราฟ แผนภมู ิ หรอืตารางแสดงขอ้มลูประกอบตามลาํดบัขัน้ตอนของการนําเสนอไดเ้ป็นระบบ 
ชดัเจนและเหมาะสม เลอืกใชว้ธิกีารนําเสนอไดเ้หมาะสมกบัเน้ือหาหรอืผลงาน รองลงมาอยูใ่นระดบั
ปานกลาง มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 2.525 เกีย่วกบั เล่าหรอืเขยีนสรปุผลทีไ่ดจ้ากการสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่ง
เรยีนรูต่้างๆ โดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางหลกัสถติทิีถู่กตอ้งและเหมาะสม และจดัทาํภาระงานที่
ไดร้บัมอบหมาย โดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางหลกัสถติทิีถู่กตอ้งและเหมาะสม 
 4.การเชื่อมโยงความรู ้ ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 2.40 
เกีย่วกบัการนําความรู ้ หลกัการ และวธิกีารทางหลกัสถติไิปชว่ยแกป้ญัหาหรอืประยกุตใ์ชใ้นชวีติ 
ประจาํวนัไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสม และนําความรู ้ หลกัการ และวธิกีารทางหลกัสถติไิปชว่ย
แกป้ญัหาหรอืประยกุตใ์ชใ้นสาระอื่นๆ ทีไ่มใ่ชว้ชิาหลกัสถติไิดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสม 
 5.ความรบัผดิชอบและความเพยีรพยายาม ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มคีา่ 
เฉลีย่อยูท่ี ่2.758 เกีย่วกบั การทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ ทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็
สมบรูณ์ตามกาํหนดและตรงต่อเวลา ไมท่อ้ถอยในการแกป้ญัหาเมือ่พบอุปสรรค มคีวามอดทนใน
การแกป้ญัหาทียุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามอดทนในการดาํเนินการทาํงานทีอ่าจตอ้งใชก้ระบวนการ
ทีซ่บัซอ้นหรอืระยะเวลาทีย่าวนานมาก 
 6.ความสามารถในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ืน่ ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มคีา่ 
เฉลีย่อยูท่ี ่2.985 เกีย่วกบั การประพฤตแิละปฏบิตัติามขอ้ตกลงของกลุ่ม รูบ้ทบาทและหน้าทีต่ามที่
ไดร้บัมอบหมายจากกลุ่ม ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น และใหก้ารยกยอ่งบุคคลอืน่ตาม
ความเหมาะสม 
 7.ความละเอยีดรอบครอบในการทาํงาน ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่
อยูท่ี ่2.68 เกีย่วกบั การมคีวามใครค่รวญไตรต่รองในการทาภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย มกีาร
วางแผนในการเรยีนและการทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งเป็นระบบ มคีวามเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ยในการทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย และการมคีวามละเอยีดถีถ่ว้นในการดาํเนินการ
แกป้ญัหา 

 กลุ่มตวัอย่างทดลอง 
 1.ความสนใจใฝรู่เ้พือ่เพิม่พนูความรูว้ชิาหลกัสถติ ิใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก 
มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่2.74 เกีย่วกบั การมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเสาะแสวงหาความรูแ้ปลกใหมอ่ยูเ่สมอ 
อภปิรายและซกัถามเพือ่ขยายแนวคดิเดมิ ศกึษาคน้ควา้ความรูต่้างๆ ทางหลกัสถติทิัง้ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบับทเรยีน ใฝใ่จทีจ่ะอา่นบทเรยีน ตลอดจนสือ่สิง่พมิพต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติ ิและมี
การฝึกฝนแกโ้จทยป์ญัหาทางสถติโิดยใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย 
 2.การมเีหตุผล ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 3.575 เกีย่ว 
กบัการยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น ยอมรบัในคาํอธบิายทีม่หีลกัฐานหรอืขอ้มลูสนบัสนุนอยา่ง
เพยีงพอ  รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 3.08 เกีย่วกบั การหาเหตุผลและหลกัฐานหรอื
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เลอืกใชท้ฤษฎทีบเพือ่สนบัสนุนคาํ อธบิายหรอืการแกป้ญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและสมเหตุสมผล หา
ความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งสมเหตุสมผล รวบรวมขอ้มลูอยา่งเพยีงพอก่อนลงมาปฏบิตัิ
ทาํขอ้สรปุ และการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูหรอืความสมเหตุสมผลกบัแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอื
ได ้
 3.การสือ่สาร ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 2.93 เกีย่วกบั การ
เล่าหรอืเขยีนสรปุผลทีไ่ดจ้ากการสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ โดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทาง
หลกัสถติทิีถู่กตอ้งและเหมาะสม จดัทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทาง
หลกัสถติทิีถู่กตอ้งและเหมาะสม ใชก้ราฟ แผนภมู ิ หรอืตารางแสดงขอ้มลูประกอบตามลาํดบั
ขัน้ตอนของการนําเสนอไดเ้ป็นระบบ ชดัเจนและเหมาะสม และการเลอืกใชว้ธิกีารนําเสนอได้
เหมาะสมกบัเน้ือหาหรอืผลงาน 
 4.การเชื่อมโยงความรู ้ ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 2.88 เกีย่ว 
กบัการนําความรู ้ หลกัการ และวธิกีารทางหลกัสถติไิปชว่ยแกป้ญัหาหรอืประยกุตใ์ชใ้นชวีติ 
ประจาํวนัไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสม และการนําความรู ้ หลกัการ และวธิกีารทางหลกัสถติไิป
ชว่ยแกป้ญัหาหรอืประยกุตใ์ชใ้นสาระอื่นๆ ทีไ่มใ่ชว้ชิาหลกัสถติไิดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสม 
 5.ความรบัผดิชอบและความเพยีรพยายามใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ มี
คา่เฉลีย่อยูท่ี ่3.27 เกีย่วกบั การทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ ทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็
สมบรูณ์ตามกาํหนดและตรงต่อเวลา ไมท่อ้ถอยในการแกป้ญัหาเมือ่พบอุปสรรค มคีวามอดทนใน
การแกป้ญัหาทียุ่ง่ยากซบัซอ้น และการมคีวามอดทนในการดาํเนินการทาํงานทีอ่าจตอ้งใช้
กระบวนการทีซ่บัซอ้นหรอืระยะเวลาทีย่าวนานมาก 
 6.ความสามารถในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ืน่ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ มี
คา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 3.475 เกีย่วกบั การประพฤตแิละปฏบิตัติามขอ้ตกลงของกลุ่ม รูบ้ทบาทและหน้าที่
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากกลุ่ม  ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น ใหก้ารยกยอ่งบุคคลอื่น
ตามความเหมาะสม 
 7.ความละเอยีดรอบครอบในการทาํงาน ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่
อยูท่ี ่3.12 เกีย่วกบัการมคีวามใครค่รวญไตรต่รองในการทาภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย มกีาร
วางแผนในการเรยีนและการทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งเป็นระบบ มคีวามเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ยในการทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย และการมคีวามละเอยีดถีถ่ว้นในการดาํเนินการ
แกป้ญัหา 
 
 ต่อจากนัน้ไดท้าํการเปรยีบคา่เฉลีย่เจตคตกิารแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมทีต่น 
เองแสดงออกในดา้นต่างๆ หลงัทาํการทดลอง ไดผ้ลดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.13  เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่เจตคต ิการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมทีต่นเอง
แสดงออกในดา้นต่างๆ หลงัทาํการทดลองของคณะบรหิารธุรกจิ 

 
กลุ่มทดลอง 

 
กลุ่มควบคมุ 

 
 Z-test 

 
คณุลกัษณะ 

X  SD X  SD  
1. ความสนใจใฝรู่เ้พือ่เพิม่พนูความรูว้ชิาหลกัสถติ ิ 2.74 0.42 2.60 0.37 1.65 
2. การมเีหตุผล  3.24 0.31 2.95 0.42 3.65** 
3. การสือ่สาร  2.93 0.33 2.60 0.67 2.98** 
4. การเชื่อมโยงความรู ้ 2.88 0.45 2.40 0.68 3.92** 
5. ความรบัผดิชอบและความเพยีรพยายาม 3.27 0.32 2.75 0.67 4.58** 
6. ความสามารถในการทางานรว่มกบัผูอ้ืน่ 3.48 0.36 2.99 0.68 4.25** 
7. ความละเอยีดรอบคอบในการทาํงาน 3.12 0.32 2.68 0.53 4.75** 

เฉลีย่รวม 3.11 0.06 2.75 0.29 8.22** 
 
 จากตารางที ่4.13 ไดผ้ลสรปุวา่ คา่เฉลีย่เจตคตขิองนกัศกึษาตวัอยา่งคณะบรหิารธุรกจิที่
เป็นกลุ่มตวัอยา่งควบคุมมคีา่เฉลีย่รวม 2.75 กลุ่มตวัอยา่งทดลองมคีา่เฉลีย่รวม 3.11 เมือ่เปรยีบ 
เทยีบซึง่มคีา่เฉลีย่เจคตใินการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมทีต่นเองแสดงออกในประเดน็
ต่างๆ ทัง้ 7 ดา้น ทัง้สองกลุ่มตวัอยา่งมคีา่เฉลีย่รวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 จาํนวน 6 ประเดน็ ยกเวน้ประเดน็ที ่1 ดา้นความสนใจใฝรู่เ้พือ่เพิม่พนูความรูว้ชิาหลกัสถติ ิมี
ความแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 
 4.4.2  ผลการวดัเจตคติความคิดเหน็พฤติกรรมตนเองเก่ียวกบัประเดน็การบรูณา
การวิชาหลกัสถิติท่ีเช่ือมโยงกบัการประกอบธรุกิจของนักศึกษาตวัอย่างคณะการบญัชี กลุ่ม
ตวัอย่างควบคมุและกลุ่มตวัอย่างทดลอง 

 ก่อนเริม่ทาํการทดลอง ผูว้จิยัไดใ้หน้กัศกึษาคณะการบญัชทีีเ่ป็นตวัอยา่งทาํการตอบแบบ
สาํรวจความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมทีต่นเองแสดงออกในประเดน็การบรณูาการวชิาหลกัสถติิ
เชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ ในดา้นต่างๆ ไดผ้ลดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4.14  คา่เฉลีย่เจตคตคิวามคดิเหน็พฤตกิรรมมตนเองเกีย่วกบัประเดน็การบรูณาการวชิา
หลกัสถติเิชื่อมโยงกบัการระกอบธุรกจิ ก่อนทาํการทดลองของคณะการบญัช ี

กลุ่ม
ควบคมุ 

กลุ่ม
ทดลอง 

คณุลกัษณะ 

X  

 
สรปุ 

X  

 
สรปุ 

1. ความสนใจใฝ่รู้เพ่ือเพ่ิมพนูความรูวิ้ชาหลกัสถิติ     

1.1 มคีวามกระตอืรอืรน้ในการเสาะแสวงหาความรูแ้ปลกใหมอ่ยูเ่สมอ  2.40 ปาน
กลาง 

2.44 ปาน
กลาง 

1.2 อภปิรายและซกัถามเพือ่ขยายแนวคดิเดมิ  2.22 ปาน
กลาง 

2.35 ปาน
กลาง 

1.3 ศกึษาคน้ควา้ความรูต้่างๆ ทางหลกัสถติทิัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับท 
เรยีน  

2.67 มาก 2.29 ปาน
กลาง 

1.4 ใฝใ่จทีจ่ะอ่านบทเรยีน ตลอดจนสือ่สิง่พมิพต์่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
วชิาหลกัสถติ ิ

2.53 มาก 2.69 มาก 

1.5 มกีารฝึกฝนแกโ้จทยป์ญัหาทางสถติโิดยใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย 2.48 ปาน
กลาง 

2.67 มาก 

2. การมีเหตผุล      

2.1 ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  2.62 มาก 2.75 มาก 
2.2 ยอมรบัในคาํอธบิายทีม่หีลกัฐานหรอืขอ้มลูสนบัสนุนอยา่ง
เพยีงพอ  

2.53 มาก 2.62 มาก 

2.3 หาเหตุผลและหลกัฐานหรอืเลอืกใชท้ฤษฎทีบเพือ่สนบัสนุนคาํ 
อธบิายหรอืการแกป้ญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและสมเหตุสมผล  

2.00 ปาน
กลาง 

2.09 ปาน
กลาง 

2.4 หาความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งสมเหตุสมผล  2.58 มาก 2.69 มาก 
2.5 รวบรวมขอ้มลูอยา่งเพยีงพอก่อนลงมาปฏบิตัทิาํขอ้สรปุ  2.62 มาก 2.64 มาก 
2.6 ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูหรอืความสมเหตุสมผลกบั
แหลง่ขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้

2.40 ปาน
กลาง 

2.47 ปาน
กลาง 

3. การส่ือสาร      

3.1 เลา่หรอืเขยีนสรปุผลทีไ่ดจ้ากการสบืคน้ขอ้มลูจากแหลง่เรยีนรู้
ต่างๆ โดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางหลกัสถติทิีถ่กูตอ้ง เหมาะสม  

2.68 มาก 2.80 มาก 

3.2 จดัทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์
ทางหลกัสถติทิีถ่กูตอ้งและเหมาะสม  

2.75 มาก 2.87 มาก 

3.3 ใชก้ราฟ แผนภมู ิหรอืตารางแสดงขอ้มลูประกอบตามลาํดบั
ขัน้ตอนของการนําเสนอไดเ้ป็นระบบ ชดัเจนและเหมาะสม  

2.69 มาก 2.82 มาก 

3.4 เลอืกใชว้ธิกีารนําเสนอไดเ้หมาะสมกบัเน้ือหาหรอืผลงาน 2.77 มาก 2.80 มาก 
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ตารางท่ี 4.14(ต่อ)  คา่เฉลีย่เจตคตคิวามคดิเหน็พฤตกิรรมมตนเองเกีย่วกบัประเดน็การบรูณาการ
วชิาหลกัสถติเิชื่อมโยงกบัการระกอบธุรกจิ ก่อนทาํการทดลองของคณะการบญัช ี

กลุ่ม
ควบคมุ 

กลุ่ม
ทดลอง 

 
คณุลกัษณะ 

X  

 
สรปุ 

X  

 
สรปุ 

4. การเช่ือมโยงความรู ้     

4.1 นําความรู ้หลกัการ และวธิกีารทางหลกัสถติไิปชว่ยแกป้ญัหา
หรอืประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสม  

2.09 ปาน
กลาง 

2.20 ปาน
กลาง 

4.2 นําความรู ้หลกัการ และวธิกีารทางหลกัสถติไิปชว่ยแกป้ญัหา
หรอืประยกุตใ์ชใ้นสาระอื่นๆ ทีไ่มใ่ชว้ชิาหลกัสถติไิดอ้ยา่งสอดคลอ้ง
และเหมาะสม  

1.80 ปาน
กลาง 

1.97 ปาน
กลาง 

5. ความรบัผิดชอบและความเพียรพยายาม     

5.1 ทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ  2.69 มาก 2.78 มาก 
5.2 ทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็สมบรูณ์ตามกาํหนดและตรงต่อ
เวลา  

2.73 มาก 2.78 มาก 

5.3 ไมท่อ้ถอยในการแกป้ญัหาเมือ่พบอุปสรรค  2.75 มาก 2.82 มาก 
5.4 มคีวามอดทนในการแกป้ญัหาทียุ่ง่ยากซบัซอ้น  2.60 มาก 2.71 มาก 
5.5 มคีวามอดทนในการดาํเนินการทาํงานทีอ่าจตอ้งใชก้ระบวนการที่
ซบัซอ้นหรอืระยะเวลาทีย่าวนานมาก  

2.73 มาก 2.87 มาก 

6. ความสามารถในการทางานร่วมกบัผูอ่ื้น      

6.1 ประพฤตแิละปฏบิตัติามขอ้ตกลงของกลุม่  2.71 มาก 2.82 มาก 
6.2 รูบ้ทบาทและหน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากกลุม่   2.69 มาก 2.73 มาก 
6.3 ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น  2.62 มาก 2.97 มาก 
6.4 ใหก้ารยกยอ่งบุคคลอื่นตามความเหมาะสม 2.64 มาก 2.78 มาก 

7. ความละเอียดรอบคอบในการทาํงาน      

7.1 มคีวามใครค่รวญไตรต่รองในการทาภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  2.53 มาก 2.68 มาก 
7.2 มกีารวางแผนในการเรยีนและการทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย
อยา่งเป็นระบบ  

2.22 ปาน
กลาง 

2.31 ปาน
กลาง 

7.3 มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในการทาํภาระงานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย  

2.64 มาก 2.73 มาก 

7.4 มคีวามละเอยีดถีถ่ว้นในการดาํเนินการแกป้ญัหา  2.18 ปาน
กลาง 

2.29 ปาน
กลาง 
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 จากตารางที ่4.14 ไดผ้ลสรปุวา่ นกัศกึษาคณะการบญัชทีีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งควบคมุและกลุ่ม
ตวัอยา่งทดลอง ไดแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมทีต่นเองแสดงออกในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 

 กลุ่มตวัอย่างควบคมุ 
 1.ความสนใจใฝรู่เ้พือ่เพิม่พนูความรูว้ชิาหลกัสถติ ิ ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัปาน
กลาง มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 2.37 เกีย่วกบั มคีวามกระตอืรอืรน้ในการเสาะแสวงหาความรูแ้ปลกใหมอ่ยู่
เสมอ การอภปิรายและซกัถามเพือ่ขยายแนวคดิเดมิ และการมกีารฝึกฝนแกโ้จทยป์ญัหาทางสถติิ
โดยใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่2.6 เกีย่วกบั การศกึษาคน้ควา้
ความรูต่้างๆ ทางหลกัสถติทิัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับทเรยีน การใฝใ่จทีจ่ะอา่นบทเรยีน ตลอดจนสือ่
สิง่พมิพต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติ ิ 
 2.การมเีหตุผล ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 2.59  เกีย่ว กบั 
การยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น ยอมรบัในคาํอธบิายทีม่หีลกัฐานหรอืขอ้มลูสนบัสนุนอยา่ง
เพยีงพอ หาความ สมัพนัธข์องขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งสมเหตุสมผล และการรวบรวมขอ้มลูอยา่ง
เพยีงพอก่อนลงมาปฏบิตัทิาํขอ้สรปุ  รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลาง มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่2.22  เกีย่วกบั 
การหาเหตุผลและหลกัฐานหรอืเลอืกใชท้ฤษฎทีบเพือ่สนบัสนุนคาํ อธบิายหรอืการแกป้ญัหาไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและสมเหตุสมผล และการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูหรอืความสมเหตุสมผลกบั
แหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้
 3.การสือ่สาร ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 2.72  เกีย่วกบัการ
เล่าหรอืเขยีนสรปุผลทีไ่ดจ้ากการสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ โดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทาง
หลกัสถติทิีถู่กตอ้ง เหมาะสม จดัทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางหลกั
สถติทิีถู่กตอ้งและเหมาะสม ใชก้ราฟ แผนภมู ิหรอืตารางแสดงขอ้มลูประกอบตามลาํดบัขัน้ตอนของ
การนําเสนอไดเ้ป็นระบบ ชดัเจนและเหมาะสม และการเลอืกใชว้ธิกีารนําเสนอไดเ้หมาะสมกบั
เน้ือหาหรอืผลงาน 
 4.การเชื่อมโยงความรู ้ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่1.945 
เกีย่วกบั การนําความรู ้ หลกัการ และวธิกีารทางหลกัสถติไิปชว่ยแกป้ญัหาหรอืประยกุตใ์ชใ้นชวีติ 
ประจาํวนัไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสม และการนําความรู ้ หลกัการ และวธิกีารทางหลกัสถติไิป
ชว่ยแกป้ญัหาหรอืประยกุตใ์ชใ้นสาระอื่นๆ ทีไ่มใ่ชว้ชิาหลกัสถติไิดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสม 
 5.ความรบัผดิชอบและความเพยีรพยายาม ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มคีา่ 
เฉลีย่อยูท่ี ่ 2.70 เกีย่วกบั การทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ ทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็
สมบรูณ์ตามกาํหนดและตรงต่อเวลา ไมท่อ้ถอยในการแกป้ญัหาเมือ่พบอุปสรรค มคีวามอดทนใน
การแกป้ญัหาทียุ่ง่ยากซบัซอ้น และมคีวามอดทนในการดาํเนินการทาํงานทีอ่าจตอ้งใชก้ระบวน การ
ทีซ่บัซอ้นหรอืระยะเวลาทีย่าวนานมาก 
 6.ความสามารถในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ืน่ ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มคีา่ 
เฉลีย่อยูท่ี ่ 2.67  เกีย่วกบั การประพฤตแิละปฏบิตัติามขอ้ตกลงของกลุ่ม รูบ้ทบาทและหน้าทีต่ามที่
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ไดร้บัมอบหมายจากกลุ่ม  ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น และการใหก้ารยกยอ่งบุคคลอื่น
ตามความเหมาะสม 
 7.ความละเอยีดรอบครอบในการทาํงาน ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่
อยูท่ี ่2.59  เกีย่วกบั การมคีวามใครค่รวญไตรต่รองในการทาภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย และการมี
ความละเอยีดถีถ่ว้นในการดาํเนินการแกป้ญัหา รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลาง มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 2.20 
เกีย่วกบั การมกีารวางแผนในการเรยีนและการทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งเป็นระบบ และ
การมคีวามละเอยีดถีถ่ว้นในการดาํเนินการแกป้ญัหา 

 กลุ่มตวัอย่างทดลอง 
 1.ความสนใจใฝรู่เ้พือ่เพิม่พนูความรูว้ชิาหลกัสถติ ิ ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัปาน
กลาง มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่2.36 เกีย่วกบั การมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเสาะแสวงหาความรูแ้ปลกใหมอ่ยู่
เสมอ อภปิรายและซกัถามเพือ่ขยายแนวคดิเดมิ และการศกึษาคน้ควา้ความรูต่้างๆ ทางหลกัสถติิ
ทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับทเรยีน รองลงมาใหค้วามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 2.68 เกีย่วกบั
การใฝใ่จทีจ่ะอา่นบทเรยีน ตลอดจนสือ่สิง่พมิพต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติ ิ และมกีารฝึกฝน
แกโ้จทยป์ญัหาทางสถติโิดยใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย 

2.การมเีหตุผล ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่2.675 เกีย่วกบัการ
ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น ยอมรบัในคาํอธบิายทีม่หีลกัฐานหรอืขอ้มลูสนบัสนุนอยา่งเพยีงพอ 
หาความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งสมเหตุสมผล และการรวบรวมขอ้มลูอยา่งเพยีงพอก่อน
ลงมาปฏบิตัทิาํขอ้สรปุ รองลงมาใหค้วามคดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่2.28 เกีย่วกบั
การหาเหตุผลและหลกัฐานหรอืเลอืกใชท้ฤษฎทีบเพือ่สนบัสนุนคาํ อธบิายหรอืการแกป้ญัหาไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและสมเหตุสมผล และการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูหรอืความสมเหตุสมผลกบั
แหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้
 3.การสือ่สาร ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่2.82 เกีย่วกบัการเล่า
หรอืเขยีนสรปุผลทีไ่ดจ้ากการสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ โดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทาง
หลกัสถติทิีถู่กตอ้งเหมาะสม จดัทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมายโดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางหลกั
สถติทิีถู่กตอ้งและเหมาะสม ใชก้ราฟ แผนภมู ิหรอืตารางแสดงขอ้มลูประกอบตามลาํดบัขัน้ตอนของ
การนําเสนอไดเ้ป็นระบบ ชดัเจนและเหมาะสม และการเลอืกใชว้ธิกีารนําเสนอไดเ้หมาะสมกบั
เน้ือหาหรอืผลงาน 
 4.การเชื่อมโยงความรู ้ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง มคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่2.085 
เกีย่วกบัการนําความรู ้ หลกัการ และวธิกีารทางหลกัสถติไิปชว่ยแกป้ญัหาหรอืประยกุตใ์ชใ้นชวีติ 
ประจาํวนัไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสม และการนําความรู ้ หลกัการ และวธิกีารทางหลกัสถติไิป
ชว่ยแกป้ญัหาหรอืประยกุตใ์ชใ้นสาระอื่นๆ ทีไ่มใ่ชว้ชิาหลกัสถติไิดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสม 
 5.ความรบัผดิชอบและความเพยีรพยายาม ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มี
คา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 2.79 เกีย่วกบั การทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ ทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็
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สมบรูณ์ตามกาํหนดและตรงต่อเวลา ไมท่อ้ถอยในการแกป้ญัหาเมือ่พบอุปสรรค มคีวามอดทนใน
การแกป้ญัหาทียุ่ง่ยากซบัซอ้น และการมคีวามอดทนในการดาํเนินการทาํงานทีอ่าจตอ้งใชก้ระบวน 
การทีซ่บัซอ้นหรอืระยะเวลาทีย่าวนานมาก 
 6.ความสามารถในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ืน่ ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มคีา่ 
เฉลีย่อยูท่ี ่2.825  เกีย่วกบั การประพฤตแิละปฏบิตัติามขอ้ตกลงของกลุ่ม รูบ้ทบาทและหน้าทีต่ามที่
ไดร้บัมอบหมายจากกลุ่ม  ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น และใหก้ารยกยอ่งบุคคลอื่น
ตามความเหมาะสม 
 7.ความละเอยีดรอบครอบในการทาํงาน ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่
อยูท่ี ่2.705 เกีย่วกบั การมคีวามใครค่รวญไตรต่รองในการทาภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย และการมี
ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในการทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย รองลงมาอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
คา่เฉลีย่อยูท่ี ่2.30  เกีย่วกบั การมกีารวางแผนในการเรยีนและการทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย
อยา่งเป็นระบบ และการมคีวามละเอยีดถีถ่ว้นในการดาํเนินการแกป้ญัหา 

 ต่อจากนัน้ไดท้าํการเปรยีบคา่เฉลีย่เจตคต ิการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมทีต่น 
เองแสดงออกในประเดน็ต่างๆ ก่อนทาํการทดลอง ไดผ้ลดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.15  เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่เจตคต ิความคดิเหน็พฤตกิรรมมตนเองเกีย่วกบัประเดน็การบรู
ณาการวชิาหลกัสถติเิชื่อมโยงกบัการระกอบธุรกจิ ก่อนทาํการทดลองของคณะการบญัช ี

 
กลุ่มทดลอง 

 
กลุ่มควบคมุ 

 
คณุลกัษณะ 

X  SD X  SD 

 
 Z-test 

1. ความสนใจใฝรู่เ้พือ่เพิม่พนูความรูว้ชิาหลกัสถติ ิ 2.49 0.235 2.38 0.282 1.946 
2. การมเีหตุผล  2.54 0.286 2.45 0.188 1.592 
3. การสือ่สาร  2.82 0.304 2.73 0.249 1.611 
4. การเชื่อมโยงความรู ้ 2.09 0.525 1.93 0.313 1.707 
5. ความรบัผดิชอบและความเพยีรพยายาม 2.79 0.282 2.702 0.247 1.588 
6. ความสามารถในการทางานรว่มกบัผูอ้ืน่ 2.83 0.248 2.67 0.391 2.329 
7. ความละเอยีดรอบคอบในการทาํงาน 2.51 0.326 2.39 0.334 1.594 

เฉลีย่รวม 2.61 0.134 2.50 0.115 4.131 
 
 จากตารางที ่4.15 ไดผ้ลสรปุวา่ การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่เจตคตขิองนกัศกึษาคณะการบญัชี
ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งควบคุมมคีา่เฉลีย่รวม 2.50  กลุ่มตวัอยา่งทดลองมคีา่เฉลีย่รวม 2.61 มคีา่เฉลีย่
ความแตกต่างในการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมทีต่นเองแสดงออกในประเดน็ต่างๆ ทัง้ 7 
ดา้น แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทุกประเดน็ทีศ่กึษา 
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ต่อจากนัน้ ผูว้จิยัไดท้าํการสอนวชิาหลกัสติทิีเ่ชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิตามแผน
กจิกรรมการสอนเมือ่สอนจบตามแผนการสอนไดใ้หน้กัศกึษาคณะการบญัชทีีต่กเป็นตวัอยา่งทาํการ
ตอบแบบสาํรวจความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมทีต่นเองแสดงออกอกีครัง้ ไดผ้ลดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.16  คา่เฉลีย่เจตคตคิวามคดิเหน็พฤตกิรรมมตนเองเกีย่วกบัประเดน็การบรูณาการวชิา
หลกัสถติเิชื่อมโยงกบัการระกอบธุรกจิ หลงัทาํการทดลองของคณะการบญัช ี

กลุ่ม
ควบคมุ 

กลุ่ม
ทดลอง 

 
คณุลกัษณะ 

X  

 
สรปุ 

X  

 
สรปุ 

1. ความสนใจใฝ่รู้เพ่ือเพ่ิมพนูความรูวิ้ชาหลกัสถิติ     

1.1 มคีวามกระตอืรอืรน้ในการเสาะแสวงหาความรูแ้ปลกใหมอ่ยูเ่สมอ  3.15 มาก 3.40 มากสดุ 
1.2 อภปิรายและซกัถามเพือ่ขยายแนวคดิเดมิ  3.02 มาก 3.29 มากสดุ 
1.3 ศกึษาคน้ควา้ความรูต้่างๆ ทางหลกัสถติทิัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับท 
เรยีน  

2.98 มาก 3.15 มาก 

1.4 ใฝใ่จทีจ่ะอ่านบทเรยีน ตลอดจนสือ่สิง่พมิพต์่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
วชิาหลกัสถติ ิ

2.73 มาก 3.02 มาก 

1.5 มกีารฝึกฝนแกโ้จทยป์ญัหาทางสถติโิดยใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย 2.98 มาก 3.15 มาก 

2. การมีเหตผุล      

2.1 ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  3.53 มากสดุ 3.82 มากสดุ 
2.2 ยอมรบัในคาํอธบิายทีม่หีลกัฐานหรอืขอ้มลูสนบัสนุนอยา่ง
เพยีงพอ  

3.64 มากสดุ 3.82 มากสดุ 

2.3 หาเหตุผลและหลกัฐานหรอืเลอืกใชท้ฤษฎทีบเพือ่สนบัสนุนคาํ 
อธบิายหรอืการแกป้ญัหาไดอ้ยา่งเหมาะสมและสมเหตุสมผล  

3.29 มากสดุ 3.53 มากสดุ 

2.4 หาความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งสมเหตุสมผล  3.24 มาก 3.40 มากสดุ 
2.5 รวบรวมขอ้มลูอยา่งเพยีงพอก่อนลงมาปฏบิตัทิาํขอ้สรปุ  3.20 มาก 3.53 มากสดุ 
2.6 ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูหรอืความสมเหตุสมผลกบั
แหลง่ขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้

3.31 มากสดุ 3.55 มากสดุ 

3. การส่ือสาร      

3.1 เลา่หรอืเขยีนสรปุผลทีไ่ดจ้ากการสบืคน้ขอ้มลูจากแหลง่เรยีนรู้
ต่างๆ โดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทางหลกัสถติทิีถ่กูตอ้งและ
เหมาะสม  

2.95 มาก 3.27 มากสดุ 

3.2 จดัทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์
ทางหลกัสถติทิีถ่กูตอ้งและเหมาะสม  

3.07 มาก 3.44 มากสดุ 

3.3 ใชก้ราฟ แผนภมู ิหรอืตารางแสดงขอ้มลูประกอบตามลาํดบั
ขัน้ตอนของการนําเสนอไดเ้ป็นระบบ ชดัเจนและเหมาะสม  

3.02 มาก 3.78 มากสดุ 

3.4 เลอืกใชว้ธิกีารนําเสนอไดเ้หมาะสมกบัเน้ือหาหรอืผลงาน 3.13 มาก 3.33 มากสดุ 
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ตารางท่ี 4.16(ต่อ) คา่เฉลีย่เจตคตคิวามคดิเหน็พฤตกิรรมมตนเองเกีย่วกบัประเดน็การบรูณาการ
วชิาหลกัสถติเิชื่อมโยงกบัการระกอบธุรกจิ หลงัทาํการทดลองของคณะการบญัช ี

กลุ่ม
ควบคมุ 

กลุ่ม
ทดลอง 

 
คณุลกัษณะ 

X  

 
สรปุ 

X  

 
สรปุ 

4. การเช่ือมโยงความรู ้     

4.1 นําความรู ้หลกัการ และวธิกีารทางหลกัสถติไิปชว่ยแกป้ญัหา
หรอืประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสม  

3.02 มาก 3.29 มากสดุ 

4.2 นําความรู ้หลกัการ และวธิกีารทางหลกัสถติไิปชว่ยแกป้ญัหา
หรอืประยกุตใ์ชใ้นสาระอื่นๆ ทีไ่มใ่ชว้ชิาหลกัสถติไิดอ้ยา่งสอดคลอ้ง
และเหมาะสม  

3.13 มาก 3.20 มาก 

5. ความรบัผิดชอบและความเพียรพยายาม     

5.1 ทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ  3.57 มากสดุ 3.80 มากสดุ 
5.2 ทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็สมบรูณ์ตามกาํหนดและตรงต่อ
เวลา  

3.55 มากสดุ 3.73 มากสดุ 

5.3 ไมท่อ้ถอยในการแกป้ญัหาเมือ่พบอุปสรรค  3.42 มากสดุ 3.73 มากสดุ 
5.4 มคีวามอดทนในการแกป้ญัหาทียุ่ง่ยากซบัซอ้น  3.31 มากสดุ 3.60 มากสดุ 
5.5 มคีวามอดทนในการดาํเนินการทาํงานทีอ่าจตอ้งใชก้ระบวนการที่
ซบัซอ้นหรอืระยะเวลาทีย่าวนานมาก  

3.42 มากสดุ 3.68 มากสดุ 

6. ความสามารถในการทางานร่วมกบัผูอ่ื้น      

6.1 ประพฤตแิละปฏบิตัติามขอ้ตกลงของกลุม่  3.67 มากสดุ 3.75 มากสดุ 
6.2 รูบ้ทบาทและหน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากกลุม่   3.55 มากสดุ 3.84 มากสดุ 
6.3 ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น  3.55 มากสดุ 3.78 มากสดุ 
6.4 ใหก้ารยกยอ่งบุคคลอื่นตามความเหมาะสม 3.55 มากสดุ 3.73 มากสดุ 

7. ความละเอียดรอบคอบในการทาํงาน      

7.1 มคีวามใครค่รวญไตรต่รองในการทาภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  3.37 มากสดุ 3.51 มากสดุ 
7.2 มกีารวางแผนในการเรยีนและการทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย
อยา่งเป็นระบบ  

3.22 มาก 3.40 มากสดุ 

7.3 มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในการทาํภาระงานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย  

3.20 มาก 3.49 มากสดุ 

7.4 มคีวามละเอยีดถีถ่ว้นในการดาํเนินการแกป้ญัหา  3.27 มากสดุ 3.38 มากสดุ 
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 จากตารางที ่4.16 ไดผ้ลสรปุวา่ นกัศกึษาคณะการบญัชทีีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งควบคมุและกลุ่ม
ตวัอยา่งทดลอง ไดแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมทีต่นเองแสดงออกในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 กลุ่มตวัอย่างควบคมุ 
 1.ความสนใจใฝรู่เ้พือ่เพิม่พนูความรูว้ชิาหลกัสถติ ิ ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก 
มคีา่เฉลีย่ 2.97 เกีย่วกบั การมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเสาะแสวงหาความรูแ้ปลกใหมอ่ยูเ่สมอ 
อภปิรายและซกัถามเพือ่ขยายแนวคดิเดมิ ศกึษาคน้ควา้ความรูต่้างๆ ทางหลกัสถติทิัง้ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบับทเรยีน ใฝใ่จทีจ่ะอา่นบทเรยีน ตลอดจนสือ่สิง่พมิพต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติ ิ และมี
การฝึกฝนแกโ้จทยป์ญัหาทางสถติโิดยใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย มคีวามกระตอืรอืรน้ในการเสาะแสวง 
หาความรูแ้ปลกใหมอ่ยูเ่สมอ อภปิรายและซกัถามเพือ่ขยายแนวคดิเดมิ 
 2.การมเีหตุผล ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ มคีา่เฉลีย่ 3.44 เกีย่วกบัการ
ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น ยอมรบัในคาํอธบิายทีม่หีลกัฐานหรอืขอ้มลูสนบัสนุนอยา่งเพยีงพอ 
หาเหตุผลและหลกัฐาน หรอืเลอืกใชท้ฤษฎทีบเพือ่สนบัสนุนคาํอธบิายหรอืการแกป้ญัหาไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและสมเหตุสมผล การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูหรอืความสมเหตุสมผลกบัแหล่ง 
ขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้ รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก เกีย่วกบั หาความสมัพนัธข์องขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอยา่ง
สมเหตุสมผล การรวบรวมขอ้มลูอยา่งเพยีงพอก่อนลงมาปฏบิตัทิาํขอ้สรปุ   
 3.การสือ่สาร ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่ 3.04  เกีย่วกบั การเล่า
หรอืเขยีนสรปุผลทีไ่ดจ้ากการสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ โดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทาง
หลกัสถติทิีถู่กตอ้งและเหมาะสม จดัทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทาง
หลกัสถติทิีถู่กตอ้งและเหมาะสม ใชก้ราฟ แผนภมู ิหรอืตารางแสดงขอ้มลูประกอบตามลาํดบั
ขัน้ตอนของการนําเสนอไดเ้ป็นระบบ ชดัเจนและเหมาะสม และการเลอืกใชว้ธิกีารนําเสนอได้
เหมาะสมกบัเน้ือหาหรอืผลงาน 
 4.การเชื่อมโยงความรู ้ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่ 3.075 เกีย่วกบั
การนําความรู ้หลกัการ และวธิกีารทางหลกัสถติไิปชว่ยแกป้ญัหาหรอืประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนั
ไดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสม และการนําความรู ้หลกัการ และวธิกีารทางหลกัสถติไิปชว่ย
แกป้ญัหาหรอืประยกุตใ์ชใ้นสาระอื่นๆ ทีไ่มใ่ชว้ชิาหลกัสถติไิดอ้ยา่งสอดคลอ้งและเหมาะสม 
 5.ความรบัผดิชอบและความเพยีรพยายาม ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ มี
คา่เฉลีย่ 3.45 เกีย่วกบัการทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ ทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็สมบรูณ์
ตามกาํหนดและตรงต่อเวลา ไมท่อ้ถอยในการแกป้ญัหาเมือ่พบอุปสรรค มคีวามอดทนในการ
แกป้ญัหาทียุ่ง่ยากซบัซอ้น และการมคีวามอดทนในการดาํเนินการทาํงานทีอ่าจตอ้งใชก้ระบวนการ
ทีซ่บัซอ้นหรอืระยะเวลาทีย่าวนานมาก 
 6.ความสามารถในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ืน่ ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ มี
คา่เฉลีย่ 3.58 เกีย่วกบัการประพฤตแิละปฏบิตัติามขอ้ตกลงของกลุ่ม รูบ้ทบาทและหน้าทีต่ามที่
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ไดร้บัมอบหมายจากกลุ่ม  ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น และใหก้ารยกยอ่งบุคคลอื่น
ตามความเหมาะสม 
 7.ความละเอยีดรอบครอบในการทาํงาน ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ มี
คา่เฉลีย่ 3.32 เกีย่วกบัการมคีวามใครค่รวญไตรต่รองในการทาภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย และการ
มคีวามละเอยีดถีถ่ว้นในการดาํเนินการแกป้ญัหา รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่ 3.21 เกีย่วกบั
การมกีารวางแผนในการเรยีนและการทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งเป็นระบบ และการมคีวาม
เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในการทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 กลุ่มตวัอย่างทดลอง 
 1.ความสนใจใฝรู่เ้พือ่เพิม่พนูความรูว้ชิาหลกัสถติ ิ ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมาก
มคีา่เฉลีย่ 3.11  เกีย่วกบั การศกึษาคน้ควา้ความรูต่้างๆ ทางหลกัสถติทิัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบับทเรยีน 
ใฝใ่จทีจ่ะอา่นบทเรยีน ตลอดจนสือ่สิง่พมิพต่์างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติ ิ มกีารฝึกฝนแกโ้จทย์
ปญัหาทางสถติโิดยใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย รองลงมาอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ มคีา่เฉลีย่ 3.345 เกีย่วกบั 
การมคีวามกระตอืรอืรน้ในการเสาะแสวงหาความรูแ้ปลกใหมอ่ยูเ่สมอ และการอภปิรายและซกัถาม
เพือ่ขยายแนวคดิเดมิ  

2.การมเีหตุผล ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ มคีา่เฉลีย่ 3.61  เกีย่วกบัการ
ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น ยอมรบัในคาํอธบิายทีม่หีลกัฐานหรอืขอ้มลูสนบัสนุนอยา่งเพยีงพอ 
การหาเหตุผลและหลกัฐานหรอืเลอืกใชท้ฤษฎทีบเพือ่สนบัสนุนคาํ อธบิายหรอืการแกป้ญัหาไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและสมเหตุสมผล การหาความ สมัพนัธข์องขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งสมเหตุสมผล รวบรวม
ขอ้มลูอยา่งเพยีงพอก่อนลงมาปฏบิตัทิาํขอ้สรปุ และการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูหรอืความ
สมเหตุสมผลกบัแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืได ้
 3.การสือ่สาร ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ มคีา่เฉลีย่ 3.455 เกีย่วกบัการ
เล่าหรอืเขยีนสรปุผลทีไ่ดจ้ากการสบืคน้ขอ้มลูจากแหล่งเรยีนรูต่้างๆ โดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์ทาง
หลกัสถติทิีถู่กตอ้งและเหมาะสม การจดัทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย โดยใชภ้าษาและสญัลกัษณ์
ทางหลกัสถติทิีถู่กตอ้งและเหมาะสม การใชก้ราฟ แผนภมู ิหรอืตารางแสดงขอ้มลูประกอบ
ตามลาํดบัขัน้ตอนของการนําเสนอไดเ้ป็นระบบ ชดัเจนและเหมาะสม และการเลอืกใชว้ธิกีาร
นําเสนอไดเ้หมาะสมกบัเน้ือหาหรอืผลงาน 
 4.การเชื่อมโยงความรู ้ใหค้วามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ มคีา่เฉลีย่ 3.29 เกีย่วกบัการนํา
ความรู ้หลกัการ และวธิกีารทางหลกัสถติไิปชว่ยแกป้ญัหาหรอืประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัไดอ้ยา่ง
สอดคลอ้งและเหมาะสม รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก มคีา่เฉลีย่ 3.20  เกีย่วกบัการนําความรู ้หลกัการ 
และวธิกีารทางหลกัสถติไิปชว่ยแกป้ญัหาหรอืประยกุตใ์ชใ้นสาระอื่นๆ ทีไ่มใ่ชว้ชิาหลกัสถติไิดอ้ยา่ง
สอดคลอ้งและเหมาะสม 
 5.ความรบัผดิชอบและความเพยีรพยายาม ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ มี
คา่เฉลีย่ 3.71  เกีย่วกบัการทาํงานอยา่งเตม็ความสามารถ ทาํงานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้สรจ็สมบรูณ์

DPU



 88 

ตามกาํหนดและตรงต่อเวลา ไมท่อ้ถอยในการแกป้ญัหาเมือ่พบอุปสรรค การมคีวามอดทนในการ
แกป้ญัหาทียุ่ง่ยากซบัซอ้น และการมคีวามอดทนในการดาํเนินการทาํงานทีอ่าจตอ้งใชก้ระบวนการ
ทีซ่บัซอ้นหรอืระยะเวลาทีย่าวนานมาก 
 6.ความสามารถในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ืน่ ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ มี
คา่เฉลีย่ 3.78  เกีย่วกบัการประพฤตแิละปฏบิตัติามขอ้ตกลงของกลุ่ม รูบ้ทบาทและหน้าทีต่ามทีไ่ด ้
รบัมอบหมายจากกลุ่ม ใหค้วามรว่มมอืในการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น และใหก้ารยกยอ่งบุคคลอื่นตาม
ความเหมาะสม 
 7.ความละเอยีดรอบครอบในการทาํงาน ใหค้วามคดิเหน็สว่นใหญ่อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ มคีา่ 
เฉลีย่ 3.44  เกีย่วกบัการมคีวามใครค่รวญไตรต่รองในการทาภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย มกีารวาง 
แผนในการเรยีนและการทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมายอยา่งเป็นระบบ มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย
ในการทาํภาระงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย และมคีวามละเอยีดถีถ่ว้นในการดาํเนินการแกป้ญัหา 

 ต่อจากนัน้ไดท้าํการเปรยีบคา่เฉลีย่เจตคต ิการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมที่
ตนเองแสดงออกในดา้นต่างๆ หลงัทาํการทดลอง ไดผ้ลดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.17  เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่เจตคต ิความคดิเหน็พฤตกิรรมมตนเองเกีย่วกบัประเดน็การบรู
ณาการวชิาหลกัสถติเิชื่อมโยงกบัการระกอบธุรกจิ หลงัทาํการทดลองของคณะการบญัช ี

 
กลุ่มทดลอง 

 
กลุ่มควบคมุ 

 
คณุลกัษณะ 

X  SD X  SD 

 
 Z-test 

1. ความสนใจใฝรู่เ้พือ่เพิม่พนูความรูว้ชิาหลกัสถติ ิ 3.20 0.46 2.97 0.34 2.69** 
2. การมเีหตุผล  3.61 0.29 3.37 0.31 3.76** 
3. การสือ่สาร  3.35 0.40 3.04 0.34 3.98** 
4. การเชื่อมโยงความรู ้ 3.24 0.69 3.08 0.46 1.35 
5. ความรบัผดิชอบและความเพยีรพยายาม 3.71 0.30 3.45 0.34 3.69** 
6. ความสามารถในการทางานรว่มกบัผูอ้ืน่ 3.78 0.31 3.58 0.36 2.71** 
7. ความละเอยีดรอบคอบในการทาํงาน 3.44 0.34 3.27 0.36 2.39** 

เฉลีย่รวม 3.50 0.18 3.27 0.77 7.99** 
 
 จากตารางที ่ 4.17 ไดผ้ลสรปุวา่ การเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของนกัศกึษาคณะการบญัชทีีเ่ป็น
กลุ่มตวัอยา่งควบคุมมคีา่เฉลีย่รวม 3.27 กลุ่มตวัอยา่งทดลองมคีา่เฉลีย่รวม 3.50  มคีา่เฉลีย่ความ
แตกต่างในการแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมทีต่นเองแสดงออกในประเดน็ต่างๆ จาํนวน 6 
ดา้น แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ยกเวน้ประเดน็ที ่ 4 ดา้นการเชื่อมโยง
ความรู ้ซึง่มคีวามแตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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บทท่ี 5 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดม้วีตัถุประสงค ์ เพือ่พฒันาความสามารถการบรูณาการวชิาหลกั
สถติทิีเ่ชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิของนกัศกึษาหลกัสตูรบรหิารธุรกจิและหลกัสตูรการบญัชี
ชัน้ปีที ่2 มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ภาคการศกึษาที ่1 ปีการศกึษา 2555 ดงัน้ี 

1. ความสามารถการรูค้าํศพัทส์าํคญัภาษาองักฤษ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติ ิ
2. ความสามารถการแกโ้จทยป์ญัหาภาษาองักฤษในวชิาหลกัสถติทิีเ่น้นการเชื่อมโยง

กบัการประกอบธุรกจิ 
3. ความสามารถการวเิคราะหส์ถานการณ์แกโ้จทยป์ญัหาจากกรณศีกึษาทีเ่ชื่อมโยงกบั

การประกอบธุรกจิ 
4. เพือ่สรา้งเจตคต ิพฤตกิรรมทีด่ต่ีอการเรยีนวชิาหลกัสถติทิีบ่รูณาการเชื่อมโยงกบัการ

ประกอบธุรกจิ 
 
โดยมสีมมตุฐิานการวจิยัดงัน้ี 

1. ความสามารถการรูค้าํศพัทส์าํคญัภาษาองักฤษ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติขิองกลุ่ม
ตวัอยา่งทดลองสงูกวา่กลุ่มตวัอยา่งควบคุม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

2. ความสามารถการแกโ้จทยป์ญัหาภาษาองักฤษในวชิาหลกัสถติทิีเ่น้นการเชื่อมโยง
กบัการประกอบธุรกจิของกลุ่มตวัอยา่งทดลองสงูกวา่กลุ่มตวัอยา่งควบคุม อยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 

3. ความสามารถการวเิคราะหส์ถานการณ์แกโ้จทยป์ญัหาจากกรณศีกึษาทีเ่ชื่อมโยงกบั
การประกอบธุรกจิของกลุ่มตวัอยา่งทดลองสงูกวา่กลุ่มตวัอยา่งควบคุม อยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 

4. นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทดลองมเีจตคต ิพฤตกิรรมทีด่ต่ีอการเรยีนวชิาหลกัสถติทิี่
บรูณาการเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิอยูใ่นระดบัมาก อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
5.1  สรปุผล 

5.1.1 ความสามารถการรู้คาํศพัทท่ี์สาํคญัภาษาองักฤษท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาหลกั
สถิติ 

คณะบริหารธรุกิจ 
ก่อนเริม่ทาํการทดลอง กลุ่มตวัอยา่งควบคุมมคีวามสามารถในการรูค้าํศพัทท์ีส่าํคญั

ภาษาองักฤษทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติ ิ ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 37.94 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
6.37 หลงัจากไดท้าํการทดลองแลว้เสรจ็ ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 56.05 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
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9.51เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่รอ้ยละก่อนการทดลองกบัหลงัการทดลองกลุ่มตวัอยา่ง 
ควบคุมมคีะแนนเฉลีย่สงูขึน้รอ้ยละ 18.10 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ก่อนเริม่ทาํการทดลอง กลุ่มตวัอยา่งทดลองมคีวามสามารถในการรูค้าํศพัทท์ีส่าํคญั
ภาษาองักฤษทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติ ิ ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 40.93 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
5.47 หลงัจากไดท้าํการทดลองแลว้เสรจ็ ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 67.16 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
9.10 เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่รอ้ยละกอ่นการทดลองกบัหลงัการทดลอง กลุม่ตวั 
อยา่งทดลองมคีะแนนเฉลีย่สงูขึน้รอ้ยละ 26.23 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนเริม่ทาํการทดลองระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งควบคุมกบั
กลุ่มตวัอยา่งทดลอง กลุ่มตวัอยา่งควบคุมไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 37.94 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
6.37 กลุ่มตวัอยา่งทดลองไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 40.93 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 5.47 ซึง่พบวา่
คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งทดลองสงูกวา่กลุ่มตวัอยา่งควบคุมรอ้ยละ 2.99 อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบคะแนนหลงัจากทีไ่ดท้าํการทดลองแลว้ ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง
ควบคุมกบักลุม่ตวัอยา่งทดลอง กลุ่มตวัอยา่งควบคุมไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 56.05 คา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน 9.51 กลุ่มตวัอยา่งทดลองไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 67.16 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 9.10 
ซึง่พบวา่คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งทดลองสงูกวา่กลุ่มตวัอยา่งควบคุมรอ้ยละ 11.11 อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่1 

คณะการบญัชี 
ก่อนเริม่ทาํการทดลอง กลุ่มตวัอยา่งควบคมุมคีวามสามารถการรูค้าํศพัทท์ีส่าํคญั

ภาษาองักฤษทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติ ิ ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 44.56 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
7.74 หลงัจากไดท้าํการทดลองแลว้เสรจ็ ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 56.43 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
8.75 เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่รอ้ยละกอ่นทาํการทดลองกบัหลงัทาํการทดลองแลว้ 
กลุ่มตวัอยา่งควบคุมมคีะแนนเฉลีย่สงูขึน้รอ้ยละ 11.87 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ก่อนเริม่ทาํการทดลอง กลุ่มตวัอยา่งทดลองมคีวามสามารถในการรูค้าํศพัทท์ีส่าํคญั
ภาษาองักฤษทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาหลกัสถติ ิ ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 49.87 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
7.02 หลงัจากไดท้าํการทดลองแลว้เสรจ็ ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 80.32 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
5.94 เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่รอ้ยละกอ่นการทดลองกบัหลงัการทดลอง กลุม่ตวั 
อยา่งทดลองมคีะแนนเฉลีย่สงูขึน้รอ้ยละ 30.45 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนเริม่ทาํการทดลอง ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งควบคุมกบั
กลุ่มตวัอยา่งทดลอง กลุ่มตวัอยา่งควบคุมไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 44.56 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
7.74 กลุ่มตวัอยา่งทดลองไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 49.87 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 7.02 ซึง่พบวา่
คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งทดลองสงูกวา่กลุ่มตวัอยา่งควบคุมรอ้ยละ 5.31 อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบคะแนนหลงัจากทีไ่ดท้าํการทดลองแลว้ ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง
ควบคุมกบักลุม่ตวัอยา่งทดลอง กลุ่มตวัอยา่งควบคุมไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 56.43 คา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน 8.75 กลุ่มตวัอยา่งทดลองไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 80.32 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 5.94 
ซึง่พบวา่คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งทดลองสงูกวา่กลุ่มตวัอยา่งควบคุมรอ้ยละ 23.88 อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่1 
 

5.1.2 ความสามารถในการแก้โจทยปั์ญหาภาษาองักฤษในวิชาหลกัสถิติท่ีเน้น
การเช่ือมโยงกบัการประกอบธรุกิจ 

คณะบริหารธรุกิจ 
ก่อนเริม่ทาํการทดลอง กลุ่มตวัอยา่งควบคุมมคีวามสามารถแกโ้จทยป์ญัหาทางสถติิ

ภาษาองักฤษทีเ่น้นการเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 37.55 คา่เบีย่ง 
เบนมาตรฐาน 3.35 หลงัจากไดท้าํการทดลองแลว้เสรจ็ ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 43.95 คา่เบีย่ง 
เบนมาตรฐาน 4.14 เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่รอ้ยละกอ่นเริม่การทดลองกบัหลงัจาก
ทีไ่ดก้ารทดลองแลว้ กลุ่มตวัอยา่งควบคมุมคีะแนนเฉลีย่สงูขึน้รอ้ยละ 6.40 อยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 

ก่อนเริม่ทาํการทดลอง กลุ่มตวัอยา่งทดลองมคีวามสามารถแกโ้จทยป์ญัหาทางสถติิ
ภาษาองักฤษทีเ่น้นการเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 38.56 คา่เบีย่ง 
เบนมาตรฐาน 2.79 หลงัจากไดท้าํการทดลองแลว้เสรจ็ ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 65.41 คา่เบีย่ง 
เบนมาตรฐาน 3.99 เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่รอ้ยละกอ่นเริม่การทดลองกบัหลงัจาก
ทีไ่ดก้ารทดลองแลว้ กลุ่มตวัอยา่งทดลองมคีะแนนเฉลีย่สงูขึน้รอ้ยละ 26.85 อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนเริม่ทาํการทดลอง ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งควบคุมกบั
กลุ่มตวัอยา่งทดลอง กลุ่มตวัอยา่งควบคุมไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 37.55 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
3.35 กลุ่มตวัอยา่งทดลองไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 38.56 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 2.79 ซึง่พบวา่
คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งทดลองสงูกวา่กลุ่มตวัอยา่งควบคุมรอ้ยละ 1.01 อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบคะแนนหลงัจากทีไ่ดท้าํการทดลองแลว้ ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง
ควบคุมกบักลุม่ตวัอยา่งทดลอง กลุ่มตวัอยา่งควบคุมไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 43.95 คา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน 4.14 กลุ่มตวัอยา่งทดลองไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 65.41 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 3.99
ซึง่พบวา่คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งทดลองสงูกวา่กลุ่มตวัอยา่งควบคุมรอ้ยละ 21.46 อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่2 
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คณะการบญัชี 
ก่อนเริม่ทาํการทดลอง กลุ่มตวัอยา่งควบคุมมคีวามสามารถแกโ้จทยป์ญัหาทางสถติิ

ภาษาองักฤษทีเ่น้นการเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิมคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 40.44 คา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน 2.48 หลงัจากไดท้าํการทดลองแลว้เสรจ็ มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 46.71 คา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน 2.76 เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่รอ้ยละก่อนเริม่การทดลองกบัหลงัจากทีไ่ด้
การทดลองแลว้ กลุ่มตวัอยา่งควบคุมมคีะแนนเฉลีย่สงูขึน้รอ้ยละ 6.27 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 

ก่อนเริม่ทาํการทดลอง กลุ่มตวัอยา่งทดลองมคีวามสามารถแกโ้จทยป์ญัหาทางสถติิ
ภาษาองักฤษทีเ่น้นการเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิมคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 42.22 คา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน 2.33 หลงัจากไดท้าํการทดลองแลว้เสรจ็ มคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 70.91 คา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน 4.24 เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่รอ้ยละก่อนเริม่การทดลองกบัหลงัจากทีไ่ด้
การทดลองแลว้ กลุ่มตวัอยา่งทดลองมคีะแนนเฉลีย่สงูขึน้รอ้ยละ 28.69 อยา่งมนียัสาํคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 

เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบคะแนนก่อนเริม่ทาํการทดลอง ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่งควบคุมกบั
กลุ่มตวัอยา่งทดลอง กลุ่มตวัอยา่งควบคุมไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 40.44 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
2.47 กลุ่มตวัอยา่งทดลองไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 42.22 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 2.33 ซึง่พบวา่
คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งทดลองสงูกวา่กลุ่มตวัอยา่งควบคุมรอ้ยละ 1.78 อยา่งมนียัสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบคะแนนหลงัจากทีไ่ดท้าํการทดลองแลว้ ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง
ควบคุมกบักลุม่ตวัอยา่งทดลอง กลุ่มตวัอยา่งควบคุมไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 46.71 คา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน 2.76 กลุ่มตวัอยา่งทดลองไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 70.19 คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 4.24
ซึง่พบวา่คะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งทดลองสงูกวา่กลุ่มตวัอยา่งควบคุมรอ้ยละ 23.48 อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่2 

5.1.3 ความสามารถการวิเคราะหส์ถานการณ์แก้โจทยปั์ญหาจากกรณีศึกษาท่ี
เช่ือมโยงกบัการประกอบธรุกิจ 

 คณะบริหารธรุกิจ 
 นกัศกึษาทีเ่ป็นตวัอยา่งกลุม่ทดลอง  มคีวามสามารถการวเิคราะหส์ถานการณ์และตอบ
คาํถาม เพือ่แกป้ญัหาจากกรณศีกึษาทีเ่ชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 
83.11 นกัศกึษาทีเ่ป็นตวัอยา่งกลุ่มควบคุม มคีวามสามารถในการวเิคราะหส์ถานการณ์และตอบ
คาํถาม เพือ่แกป้ญัหาจากกรณศีกึษาทีเ่ชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 
50.96 เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่รอ้ยละทีไ่ด ้นกัศกึษาตวัอยา่งกลุ่มทดลองทาํคะแนน
ไดส้งูกวา่นกัศกึษาตวัอยา่งกลุ่มควบคุมคดิเป็นรอ้ยละ 32.15 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่3  
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คณะการบญัชี 
 นกัศกึษาทีเ่ป็นตวัอยา่งกลุม่ทดลอง มคีวามสามารถการวเิคราะหส์ถานการณ์และตอบ
คาํถาม เพือ่แกป้ญัหาจากกรณศีกึษาทีเ่ชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 
89.33 นกัศกึษาทีเ่ป็นตวัอยา่งกลุ่มควบคุมมคีวามสามารถในการวเิคราะหส์ถานการณ์และตอบ
คาํถาม เพือ่แกป้ญัหาจากกรณศีกึษาทีเ่ชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 
54.11 เมือ่ทาํการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่รอ้ยละทีไ่ด ้นกัศกึษาตวัอยา่งกลุ่มทดลองทาํคะแนน
ไดส้งูกวา่นกัศกึษาตวัอยา่งกลุ่มควบคุมคดิเป็นรอ้ยละ 35.22 อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่3 

 5.1.4  ผลการวดัเจตคติ ความคิดเหน็พฤติกรรมตนเองเก่ียวกบัประเดน็การ 
บรูณาการวิชาหลกัสถิติท่ีเช่ือมโยงกบัการประกอบธรุกิจ 

 คณะบริหารธรุกิจ 
 หลงัจากทีไ่ดท้าํการทดลองเสรจ็สิน้แลว้ คา่เฉลีย่เจตคตคิวามคดิเหน็พฤตกิรรมตนเอง
เกีย่วกบัประเดน็การบรูณาการวชิาหลกัสถติทิีเ่ชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิของนกัศกึษากลุม่
ตวัอยา่งควบคุมมคีา่เฉลีย่เจตคตกิารแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมทีต่นเองแสดงออกใน
ประเดน็ต่างๆ ทัง้ 7 ดา้น รวมเฉลีย่ 2.75 เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.29 อยูใ่นระดบัมาก  กลุ่มตวั 
อยา่งทดลอง มคีา่เฉลีย่เจตคตกิารแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมทีต่นเองแสดงออกใน
ประเดน็ต่างๆ ทัง้ 7 ดา้น รวมเฉลีย่ 3.11 เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.06 อยูใ่นระดบัมาก เมือ่ทาํการ
เปรยีบความแตกต่างคา่เฉลีย่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทดลองมคีา่เฉลีย่เจตคตริวมสงูกวา่กลุ่มตวั 
อยา่งควบคุม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่4 

 คณะการบญัชี 
 หลงัจากทีไ่ดท้าํการทดลองเสรจ็สิน้แลว้ คา่เฉลีย่เจตคตคิวามคดิเหน็พฤตกิรรมตนเอง
เกีย่วกบัประเดน็การบรูณาการวชิาหลกัสถติทิีเ่ชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิของนกัศกึษากลุม่
ตวัอยา่งควบคุมมคีา่เฉลีย่เจตคตกิารแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมทีต่นเองแสดงออกใน
ประเดน็ต่างๆ ทัง้ 7 ดา้น รวม 3.27 เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.77 อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  กลุ่มตวั 
อยา่งทดลอง มคีา่เฉลีย่เจตคตกิารแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัพฤตกิรรมทีต่นเองแสดงออกใน
ประเดน็ต่างๆ ทัง้ 7 ดา้น รวม 3.50 เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.18 อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ  เมือ่ทาํการ
เปรยีบความแตกต่างคา่เฉลีย่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทดลองมคีา่เฉลีย่เจตคตริวมสงูกวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งควบคุม อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ที ่4 
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5.2 อภิปรายผล 

 คณะบริหารธรุกิจ 
กลุ่มตวัอยา่งทดลองมผีลการสอบวดัความจาํการรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษก่อนเริม่ทาํการ

ทดลองอยูใ่นระดบัตํ่า ไดค้ะแนนนเฉลีย่เพยีงรอ้ยละ 40.93 ของคะแนนเตม็ หลงัจากไดท้าํการ
ทดลองแลว้พบวา่นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทดลองสามารถพฒันาการความจาํการรูค้าํศพัท์
อยูใ่นระดบัปานกลาง ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 67.16 ของคะแนนเตม็ มกีารพฒันาความสามารถ
การรูจ้าํคาํศพัทภ์าษาองักฤษสงูขึน้เพยีงรอ้ยละ 26.22 ทีเ่ป็นเชน่น้ีอาจเป็นเพราะวา่การฝึกฝน
และการนําไปใชใ้นชว่งสัน้เพยีง 1 ภาคเรยีน อกีทัง้ผลการทดลองไมไ่ดม้กีารบนัทกึเป็นผลการ
เรยีนในหลกัสตูร ซึง่สอดคลอ้งกบัผลวจิยัของศนูยท์ดสอบทางวชิาการแหง่จุฬาลงกรณ์มหา 
วทิยาลยั ทีไ่ดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง “การสาํรวจความสามารถการใขภ้าษาองักฤษของบณัฑติไทย” 
โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นบณัฑติ ทีต่อ้งการศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษาของจุฬาลงกรณ์มหา 
วทิยาลยัปีการศกึษา 2543 และสอดคลอ้งกบัรายงานผลการสาํรวจความสามารถทางภาษา 
องักฤษของคนไทยจาก EF Education First ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2554 พบวา่บณัฑติ
ไทยและคนไทยมคีะแนนตํ่าอยูใ่นอนัดบัเกอืบสดุทา้ยเมือ่เทยีบกบัประเทศในเอเซยี แต่อยา่งไรก็
ตามเมือ่เทยีบกบันกัศกึษาตวัอยา่งกลุ่มควบคุมซึง่ไดค้ะแนนเฉลีย่เพยีงรอ้ยละ 56.05 ของ
คะแนนเตม็ จะเหน็ไดว้า่ความสามารถการรูจ้าํคาํศพัทภ์าษาองักฤษกลุ่มตวัอยา่งทดลองสงูกวา่
กลุ่มตวัอยา่งควบคุมรอ้ยละ 11.11 กลุ่มตวัอยา่งทดลองมคีวามสามารถการรูค้าํศพัทส์งูกว่า
อยา่งเหน็ไดช้ดัเจน  

ความสามารถการแกโ้จทยป์ญัหาภาษาองักฤษในวชิาหลกัสถติทิีเ่น้นการเชื่อมโยงกบั
การประกอบธุรกจิของกลุ่มตวัอยา่งทดลอง ก่อนเริม่ทาํการทดลองอยูใ่นระดบัตํ่ามากไดค้ะแนน
เฉลีย่เพยีงรอ้ยละ 38.56 ของคะแนนเตม็ หลงัจากไดท้าํการทดลองแลว้พบวา่นกัศกึษาทีเ่ป็น
กลุ่มตวัอยา่งทดลอง สามารถพฒันาการแกโ้จทยป์ญัหาภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัปานกลาง ได้
คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 65.41 ของคะแนนเตม็ แสดงวา่มกีารพฒันาความสามารถการแกโ้จทย์
ปญัหาภาษาองักฤษสงูขึน้เพยีงรอ้ยละ 26.85 ทีเ่ป็นเชน่น้ีอาจเป็นเพราะวา่การฝึกฝนและการ
นําไปใชใ้นชว่งเวลาสัน้ๆ เพยีง 1 ภาคเรยีน อกีทัง้ผลการทดลองไมไ่ดม้กีารบนัทกึเป็นผลการ
เรยีนในหลกัสตูร แต่อยา่งไรกต็ามเมือ่เทยีบกบันกัศกึษาตวัอยา่งกลุ่มควบคุมซึง่ไดค้ะแนนเฉลีย่ 
เพยีงรอ้ยละ 43.95 ของคะแนนเตม็ จะเหน็ไดว้า่ความสามารถการรูจ้าํคาํศพัทภ์าษาองักฤษ
กลุ่มตวัอยา่งทดลองสงูกวา่กลุ่มตวัอยา่งควบคุมรอ้ยละ 21.46 กลุ่มตวัอยา่งทดลองมคีวาม 
สามารถการรูค้าํศพัทส์งูกวา่อยา่งเหน็ไดข้ดัเจน  

ความสามารถการวเิคราะหส์ถานการณ์แกโ้จทยป์ญัหาจากกรณศีกึษาทีเ่ชื่อมโยงกบั
การประกอบธุรกจิ ของกลุ่มตวัอยา่งทดลองอยูใ่นระดบัดมีากไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 83.11 ของ
คะแนนเตม็ กลุ่มตวัอยา่งควบคุมไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 50.96 ของคะแนนเตม็ หลงัจากไดท้าํ
การทดลองแลว้พบวา่นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุม่ตวัอยา่งทดลอง สามารถพฒันาการวเิคราะหส์ถาน 
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การณ์แกโ้จทยป์ญัหาจากกรณศีกึษาทีเ่ชือ่มโยงกบัการประกอบธุรกจิสงูกวา่กลุ่มตวัอยา่งควบ 
คุมรอ้ยละ 32.15 ทีเ่ป็นเชน่น้ีอาจเป็นเพราะวา่นกัศกึษากลุ่มตวัอยา่งทดลอง มกีารฝึกฝนและ
การนําไปใชเ้พือ่การเชื่อมโยงความรูก้บัการประกอบธุรกจิไดอ้ยา่งเหมาะสม  

คณะการบญัชี 
กลุ่มตวัอยา่งทดลองมผีลการสอบวดัความจาํรูค้าํศพัทภ์าษาองักฤษก่อนเริม่ทาํการทด 

ลองอยูใ่นระดบัตํ่า ไดค้ะแนนนเฉลีย่เพยีงรอ้ยละ 49.87 ของคะแนนเตม็ หลงัจากไดท้าํการ
ทดลองแลว้พบวา่นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทดลอง สามารถพฒันาความจาํการรูค้าํศพัทอ์ยู่
ในระดบัดมีาก ไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 80.32 ของคะแนนเตม็ แสดงวา่มกีารพฒันาความ 
สามารถการรูจ้าํคาํศพัทภ์าษาองักฤษสงูขึน้เพยีงรอ้ยละ 30.45  ทีเ่ป็นเชน่น้ีอาจเป็นเพราะว่า
นกัศกึษามกีารฝึกฝนและการนําไปใชใ้นชว่งสัน้อยา่งสมํ่าเสมอ ซึง่สอดคลอ้งกบัผลวจิยัของศนูย์
ทดสอบทางวชิาการแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง “การสาํรวจความสามารถ
การใขภ้าษาองักฤษของบณัฑติไทย” โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นบณัฑติทีต่อ้งการศกึษาต่อในระดบั
บณัฑติศกึษาของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัปีการศกึษา 2543 และสอดคลอ้งกบัรายงานผลการ
สาํรวจความสามารถทางภาษาองักฤษของคนไทยจาก EF Education First ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 
– พ.ศ. 2554 พบวา่บณัฑติไทยและคนไทยมคีะแนนตํ่าอยูใ่นอนัดบัเกอืบสดุทา้ย เมือ่เทยีบกบั
ประเทศในเอเชยี เมือ่เปรยีบเทยีบกบันกัศกึษาตวัอยา่งกลุ่มควบคุมซึง่ไดค้ะแนนเฉลีย่เพยีงรอ้ย
ละ 56.43 ของคะแนนเตม็ จะเหน็ไดว้า่ความสามารถการรูจ้าํคาํศพัทภ์าษาองักฤษกลุ่มตวัอยา่ง
ทดลองสงูกวา่กลุ่มตวัอยา่งควบคุมรอ้ยละ 23.89 กลุ่มตวัอยา่งทดลองมคีวามสามารถรูค้าํศพัท์
สงูกวา่อยา่งเหน็ไดช้ดัเจน  

ความสามารถการแกโ้จทยป์ญัหาภาษาองักฤษในวชิาหลกัสถติทิีเ่น้นการเชื่อมโยงกบั
การประกอบธุรกจิของกลุ่มตวัอยา่งทดลอง ก่อนเริม่ทาํการทดลองอยูใ่นระดบัตํ่ามากไดค้ะแนน
เฉลีย่เพยีงรอ้ยละ 42.22 ของคะแนนเตม็ หลงัจากไดท้าํการทดลองแลว้พบวา่นกัศกึษาทีเ่ป็น
กลุ่มตวัอยา่งทดลองสามารถพฒันาการแกโ้จทยป์ญัหาภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัดปีานกลาง ได้
คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 70.19 ของคะแนนเตม็ มกีารพฒันาความสามารถการแกโ้จทยป์ญัหา
ภาษาองักฤษสงูขึน้เพยีงรอ้ยละ 28.69 ทีเ่ป็นเชน่น้ีอาจเป็นเพราะวา่การฝึกฝนและการนําไปใช้
ในชว่งเวลาสัน้ๆ เพยีง 1 ภาคเรยีน อกีทัง้ผลการทดลองไมไ่ดม้กีารบนัทกึเป็นผลการเรยีนใน
หลกัสตูร เมือ่เปรยีบเทยีบกบันกัศกึษาตวัอยา่งกลุ่มควบคุมซึง่ไดค้ะแนนเฉลีย่เพยีงรอ้ยละ 
46.71 ของคะแนนเตม็ จะเหน็ไดว้า่ความสามารถการรูจ้าํคาํศพัทภ์าษาองักฤษกลุ่มตวัอยา่ง
ทดลองสงูกวา่กลุ่มตวัอยา่งควบคุมรอ้ยละ 24.20 กลุ่มตวัอยา่งทดลองมคีวามสามารถการแก้
โจทยป์ญัหาภาษาองักฤษในวชิาหลกัสถติทิีเ่น้นการเชือ่มโยงกบัการประกอบธุรกจิสงูกวา่อยา่ง
เหน็ไดข้ดัเจน 

ความสามารถการวเิคราะหส์ถานการณ์แกโ้จทยป์ญัหาจากกรณศีกึษาทีเ่ชื่อมโยงกบั
การประกอบธุรกจิ ของกลุ่มตวัอยา่งทดลองอยูใ่นระดบัดมีากไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 89.33 ของ
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คะแนนเตม็ กลุ่มตวัอยา่งควบคุมไดค้ะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 54.11 ของคะแนนเตม็ หลงัจากไดท้าํ
การทดลองแลว้ พบวา่นกัศกึษาทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่งทดลองสามารถพฒันาการวเิคราะหส์ถาน 
การณ์แกโ้จทยป์ญัหาจากกรณศีกึษาทีเ่ชือ่มโยงกบัการประกอบธุรกจิ สงูกวา่กลุ่มตวัอยา่งควบ 
คุมรอ้ยละ 35.22 ทีเ่ป็นเชน่น้ีอาจเป็นเพราะวา่นกัศกึษามกีารฝึกฝนและการนําไปใชเ้พือ่การ
เชื่อมโยงความรูก้บัการประกอบธุรกจิไดอ้ยา่งเหมาะสม  

แมว้า่การทดลองครัง้น้ีจะเป็นไปตามสมมตุฐิานทีต่ ัง้ไว ้ แต่ผลการทดลองยงัอยูใ่นระดบั
ตํ่าถงึปานกลาง ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะผูเ้รยีนขาดทกัษะการเชื่อมโยงความรูสู้ก่ารบรูณาการใน
สาขาวชิาต่างๆ อกีทัง้ไมช่อบวชิาภาษาองักฤษอยา่งมากประกอบกบัมพีืน้ฐานภาษาองักฤษไม่
ดพีอ นอกจากน้ีอาจไมต่ัง้ใจเรยีนเทา่ทีค่วรเพราะไมม่อีทิธพิลต่อผลการเรยีน  

การเรยีนวชิาหลกัสถติใินปจัจุบนัพบวา่นกัศกึษาเรยีนจากตําราภาษาไทย ทาํใหไ้มไ่ด้
ใชภ้าษาองักฤษ ไมม่กีารฝึกฝนทกัษะการเชื่อมโยงความรูเ้ชงิบรูณาการกบัสาขาวชิาอื่นและการ
ประกอบอาชพีตลอด 4 ปี  จงึไมน่่าแปลกใจทีเ่กณฑเ์ฉลีย่ของคะแนนอยูใ่นระดบัตํ่าถงึปานกลาง  

การนํารปูแบบการสอนมาใชค้รัง้น้ี ไมใ่ชร่ปูแบบการสอนแบบบรูณาการอยา่งสมบรูณ์ 
แต่กส็ามารถสง่ผลใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีด่อีาจเน่ืองจากสาเหตุประการแรกคอื วยัของผูเ้รยีนเป็นวยั
ผูใ้หญ่ตอนตน้ มปีระสบการณ์จากการเรยีนมาแลว้ 1 ปี จงึพรอ้มจะเรยีน แสวงหาความรูแ้ละมี
ความรบัผดิชอบ ประการทีส่อง การจดัการเรยีนรูแ้บบทีเ่น้นบรูณาการเชื่อมโยง เป็นการเปิดให้
นกัศกึษาไดนํ้าความรูม้าเชือ่มโยงกบัการประกอบธุรกจิเหมอืนไดฝึ้กปฏบิตัจิรงิ เป็นสิง่ทีท่า้ทาย
ใหเ้กดิความตอ้งการเรยีนรูแ้ละประการทีส่าม การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยหลกัวชิาสถติขิองแต่ละ
หน่วยงานมกัจะมปีญัหาในเรือ่งเกบ็ขอ้มลู วเิคราะห ์ และสรปุผล เป็นตน้ ซึง่มคีวามยากและ 
ตอ้งใชค้วามรูท้ ัง้ศาสตรแ์ละศลิปะ ใชค้วามคดิเชงิวเิคราะห ์ ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจและทา้
ทายในการเรยีนรู ้ และสิง่ทีต่อ้งเรยีนรูก้เ็ป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนและคนรอบขา้งสามารถนํา
ความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ สอดคลอ้งกบัประพนธ ์ จุนทวเิทศ(2546) กล่าววา่ การ
จดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ เป็นการเรยีนรูใ้นลกัษณะองคร์วม เน้นการจดัการเรยีนการสอน
จากการปฏบิตัจิรงิ การเรยีนรูร้ว่มกนัโดยการเชื่อมโยงเน้ือหาความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งจากศาสตร์
ต่างๆ ของรายวชิาเดยีวกนัหรอืรายวชิาต่างๆ มาใชใ้นการจดัการเรยีนรูเ้พือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถ
นําความคดิรวบยอดของศาสตรต่์างๆ มาใชใ้นชวีติจรงิไดแ้ละยงัสอดคลอ้งกบักติยิวด ี บุญซื่อ
และคณะ(2540) กล่าววา่ การเรยีนรูอ้ยา่งมคีวามสขุ จะตอ้งมแีนวคดิพืน้ฐานทีจ่ะตอ้งสรา้งความ
รกัและความศรทัธาใหก้บัผูเ้รยีน เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูต้นเอง และผูส้อนชว่ยใหศ้กึษา
ประยกุตก์ระบวนทศัน์ใหมท่างการศกึษา กระบวนการเรยีนรูท้ีส่มดุลและมคีวามสขุ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

เชิงวิชาการและปฏิบติั 
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1. แบบฝึกทกัษะจากการวจิยัครัง้น้ีสามารถนําไปใชเ้ป็นสว่นหน่ึงของการเรยีนในวชิา
หลกัสถติขิองนกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิและคณะการบญัช ีเพราะจะไดท้ัง้ทกัษะภาษาองักฤษ
และการบรูณาการเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ เป็นการประหยดัสือ่การสอนและเวลา 

2. การเรยีนปกตใินวชิาหลกัสถติคิวรใหแ้บบฝึกทกัษะทีเ่ป็นภาษาองักฤษดว้ยสว่นหน่ึง 
เพือ่จะไดฝึ้กฝนใหบ้่อยๆ ตลอดหลกัสตูร 

3. จดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ผูส้อนจะตอ้งพยายามลงลกึไปสูก่ารปฏบิตัใิหไ้ด ้เพือ่
เป็นการเรยีนทีท่าํใหผู้เ้รยีนไดรู้จ้กัตนเอง รูจ้กัองคค์วามรู ้ รูจ้กัปญัหาและวธิกีารแกไ้ขปญัหาใน
ชวีติของผูเ้รยีนเอง การเรยีนการสอนแบบน้ีจงึเป็นกระบวนการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาคุณภาพ
ชวีติของผูเ้รยีนและเป็นกระบวนการเรยีนการสอนตลอดชวีติ ในความหมายของพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542  

4. ผูส้อนตอ้งสรา้งความเขา้ใจทีท่าํใหผู้เ้รยีนมคีวามเชือ่มัน่ศรทัธาเรือ่งของการบรูณา
การโดยใหผู้เ้รยีนมคีวามเชือ่วา่เรือ่งของการศกึษากบัวถิชีวีติเป็นเรือ่งเดยีวกนั การเรยีนรูช้วีติ
ในโลกของหนงัสอื เรยีนรูใ้นโลกของสือ่ มองทุกอยา่งเป็นองคร์วม ตอ้งเขา้ใจหลกัการ ปรชัญา 
เป้าหมายและความคาดหวงัของการเรยีนรูแ้บบบรูณาการตรงกนั  

5. การจดัการเรยีนการสอนโดยวธิกีารเรยีนรูแ้บบบรูณาการ ภารกจิของผูส้อนนัน้อาจ 
จะมมีากขึน้กวา่การสอนภาคบรรยายในหอ้งเรยีนปกต ิ โดยเริม่ตน้จากการศกึษาวธิกีารบรูณา
การ ศกึษาหลกัสตูร ศกึษาผูเ้รยีน ศกึษาเรือ่งทีผู่เ้รยีนอยากเรยีนรูว้า่เป็นเรือ่งอะไร โดยผูส้อนมี
บทบาทเป็นผูช้ีแ้นะหรอือาํนวยความสะดวกในการเรยีนรู ้ เป็นผูส้อนทีจ่ะตอ้งฟงัมากกวา่พดู 
คอยกระตุน้ สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดค้ดิและแสดงออกมา ชว่ยเหลอืผูเ้รยีนใหม้องไปในอนาคตวา่
ผูเ้รยีนจะเสรมิเพิม่เตมิเรยีนรูเ้น้ือหาสาระทีจ่ะใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปญัหาต่างๆ ซึง่ผูส้อน
ควรจะตอ้งเตรยีมเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการ เชน่ การจดัทาํกจิกรรมโครงการ 
การทาํใบงาน คน้ควา้แหลง่ขอ้มลู ทรพัยากร การเชญิวทิยากร ผูรู้ ้การจดัทศันศกึษาดงูานและ
การนิเทศ เป็นตน้  

6. การเรยีนรูแ้บบบรณูาการ ประโยชน์ทีผู่เ้รยีนจะไดร้บัคอื การมสีว่นรว่มในการเรยีน
การสอน การไดฝึ้กปฏบิตักิบัของจรงิ ไดฝึ้กแกไ้ขปญัหา นําความรูท้ีม่ไีปประยกุตใ์ชใ้นขณะทีย่งั
มผีูส้อนคอยเป็นพีเ่ลีย้ง  

7. การบรูณาการ จาํเป็นตอ้งเป็นมกีารบรูณาการของความรว่มมอืของบุคคลหลายฝา่ย
ทัง้ผูส้อน ผูเ้รยีน และบุคคลอื่น เหตุวา่การบรูณาการทีม่ปีระสทิธภิาพ มพีลงัในการเรยีนการ
สอน มพีลงัในการทีจ่ะทาํใหเ้กดิประสทิธภิาพได ้ 
 8. ผูส้อนควรมคีวามรูค้วามสามารถในเน้ือหาวชิาทีส่อนตามหลกัสตูร มกีารเตรยีมการ
สอน เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มในกจิกรรมการเรยีนการสอน สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม 
และคา่นิยมทีด่งีามแก่ผูเ้รยีน จดัการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนไดม้โีอกาสสรา้งความรูด้ว้ยตนเอง สรา้ง
บรรยากาศใหผู้เ้รยีนกลา้แสดงออก กลา้คดิ กลา้ทาํ จดัใหผู้เ้รยีนไดร้ว่มกนัทาํงานจากแหล่ง
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เรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนจากสิง่ทีเ่ขาอยากเรยีนรู ้ ผูส้อนตอ้งกระตุน้และตอ้งมี
กระบวนการทีจ่ะสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กคดิ  

9. ผูเ้รยีนทีผ่า่นกระบวนการเรยีนรูจ้ะมกีารพฒันาคอื ไดนํ้าความรูท้ีเ่รยีนไปประยกุตใ์ช้
ฝึกวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปญัหา มคีวามใกลช้ดิสนิทสนมกนัมากขึน้และอาจสรา้งสมัพนัธก์นัต่อไป
ในอนาคต  

ข้อเสนอแนะเพ่ือทาการศึกษาวิจยัต่อไป  

ในการวจิยัครัง้น้ีพบประเดน็ทีน่่าสนใจ คอืรปูแบบการสอนเน้นการเรยีนรูแ้บบบรูณา
การเชื่อมโยงกบัการประกอบธุรกจิ เน้นใหผู้เ้รยีนมสีว่นรว่มฝึกปฏบิตัทิาํโจทยป์ระยกุตด์า้น
ธุรกจิและเศรษฐศาสตร ์เพือ่ใหเ้กดิทกัษะตามวตัถุประสงคข์องวชิา จงึน่าจะนําไปประยกุตใ์ชก้บั
วชิาอื่นได ้แต่ตอ้งคาํนึงถงึบรบิทของผูเ้รยีนและชว่งเวลา จงึศกึษาวจิยัต่อไป เชน่  

1. ควรทาํการศกึษาในวชิาอื่นๆ ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิเพือ่ใหไ้ดค้วามรูแ้ละ
ประสบการณ์การสอนทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้  

2. ควรมกีารทาํการวจิยัเกีย่วกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบบรูณาการในหลกัสตูรหรอืใน
ระหวา่งสาขาวชิา 
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วิธีการศึกษา 
 

1. อา่นคาํศพัทโ์ดยปิดความหมายไว ้ลองนึกความหมายแลว้จงึเปิดเฉลย ตรวจสอบวา่ถูกตอ้ง
หรอืไม ่พยายามจาํใหไ้ด ้

2. อา่นโจทยท์าํความเขา้ใจโจทย ์วา่โจทยก์าํหนดอะไรให ้และโจทยถ์ามอะไร ถา้ไมเ่ขา้ใจศพัท์
บางคาํใหศ้กึษาเพิม่เตมิ 

3. ลงมอืแกป้ญัหา นกัศกึษาจะตอ้งมคีวามรูห้ลกัสถติใินเรือ่งทีจ่ะนํามาใชแ้กป้ญัหา จงึจาํเป็นที่
นกัศกึษาตอ้งเขา้เรยีนทุกคาบและทาํการทบทวนก่อนทาํแบบทดสอบ 

4. ตรวจสอบคาํตอบ DPU
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สถิติเบือ้งต้น 
คาํศพัท ์
1.Statistics     คา่ตวัเลขสถติ ิหรอืศาสตร ์หรอืวชิา    
2.Descriptive Statistics    สถติเิชงิพรรณนา 
3.Inferential Statistics    สถติเิชงิอา้งองิ 
4.Estimation      การประมาณคา่  
5.Hypothesis testing    การทดสอบสมมตฐิาน 
6.Variable     ตวัแปร 
7.Quantitative Variable    ตวัแปรเชงิปรมิาณ 
8.Continuous Variable    ตวัแปรแบบต่อเน่ือง 
9.Discrete Variable    ตวัแปรแบบไมต่่อเน่ือง 
10.Qualitative Variable    ตวัแปรเชงิคณุภาพ 
11.Data     ขอ้มลู 
12.Quantitative Data    ขอ้มลูเชงิปรมิาณ 
13.Qualitative Data    ขอ้มลูเชงิคุณภาพ 
14.Primary Data    ขอ้มลูปฐมภมู ิ
15.Secondary Data    ขอ้มลูทุตยิภมู ิ
16.Information     สารสนเทศ 
17.Population     ประชากร 
18Sample     ตวัอยา่ง 
19.Parameter     พารามเิตอร ์
20.Population mean    คา่เฉลีย่ของประชากร 
21.Sample mean    คา่เฉลีย่ของตวัอยา่ง 
22.Population Variance    ความแปรปรวนประชากร 
23.Sample Variance    ความแปรปรวนตวัอยา่ง 
24.Population Standard deviation   สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานประชากร 
25.Sample Standard deviation   สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานตวัอยา่ง 
26.Population Proportion    สดัสว่นของประชากร 
27.Sample Proportion     สดัสว่นของตวัอยา่ง 
28.Population Size    ขนาดประชากร 
29.Samples Size    ขนาดตวัอยา่ง 
30.Sampling Frame    กรอบตวัอยา่ง 
31.Census     การสาํมะโน 

DPU



 106 

32.Sample Survey    การสาํรวจตวัอยา่ง 
33.One-way Table      ตารางทางเดยีว      
34.Two-way Table    ตารางสองทาง 
35.Multi-way Table    ตารางหลายทาง 
36.Bar Chart     แผนภมูแิทง่ 
37.Pie Chart     แผนภาพวงกลม 
38.Line Chart     กราฟเสน้ 
39.Histogram     ฮสิโตแกรม 
40.Measures of Central Tendency  การวดัแนวโน้มเขา้สูส่ว่นกลาง 
41.Measures of Variation   การวดัการกระจาย 
42.Arithmetic Mean    คา่เฉลีย่เลขคณติ 
43.Median      มธัยฐาน 
44.Mode      ฐานนิยม 
45.Range      พสิยั 
46.Standard Deviation    สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
47.Variance     ความแปรปรวน 
48.Coefficient of Variation   สมัประสทิธิก์ารแปรผนั 
 
ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม 
คาํศพัท ์
1.Probability Theory    ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น 
2.Random Experiment    การทดลองเชงิสุม่  
3.Sample Space    แซมเปิลสเปซ 
4.Deterministic Experiment   การทดลองทีท่ราบผลลพัธแ์น่นอน 
5.Random Experiment    การทดลองเชงิสุม่ 
6.Sample Space      เซตของผลลพัธท์ัง้หมด 
7.Sample point     จุดตวัอยา่ง 
8.Event        เหตุการณ์ 
9.Simple Event     เหตุการณ์อยา่งงา่ย 
10.Compound Event    เหตุการณ์ประสม 
11.Factorial     แฟคทอเรยีล 
12.Permutation     การจดัลาํดบั 
13.Combination    การจดัหมู ่
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14.Probability     ความน่าจะเป็น 
15.Random  Variable    ตวัแปรสุม่  
16.Binomial Distribution   การแจกแจงแบบทวนิาม 
17.Success     ผลสาํเรจ็ 
18.Failure     ผลลม้เหลว 
19.Poisson Distribution    การแจกแจงแบบปวัสซ์ง 
20.Normal Distribution    การแจกแจงแบบปกต ิ
 
การสุ่มตวัอย่าง   
คาํศพัท ์
1.Error      ความคลาดเคลื่อน 
2.Sampling error    ความคลาดเคลื่อนทีเ่กดิจากการสุม่ตวัอยา่ง 
3.Non Sampling error    ความคลาดเคลื่อนทีไ่มไ่ดเ้กดิจากการสุม่ตวัอยา่ง 
4.Non Probability Sampling   การสุม่ตวัอยา่งโดยไมอ่าศยัความน่าจะเป็น 
5.Probability Sampling    การสุม่ตวัอยา่งโดยอาศยัความน่าจะเป็น 
6.Quota nonrandom sample   การสุม่ตวัอยา่งแบบโควตา้ 
7.Purposive nonrandom sample  แบบเฉพาะเจาะจง 
8.Convenience nonrandom sample  แบบตามสะดวก 
9.Sampling with Replacement   การสุม่ตวัอยา่งแบบใสก่ลบัคนื 
10.Sampling without Replacement  การสุม่ตวัอยา่งแบบไมใ่สก่ลบัคนื 
11.Simple random Sampling   การสุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย 
12.Systematic random Sampling  การสุม่ตวัอยา่งแบบมรีะบบ   
13.Stratified random Sampling   การสุม่ตวัอยา่งแบบชัน้ภมู ิ  
14.Cluster sampling    การสุม่ตวัอยา่งแบบกลุ่ม 
15.Sampling Distribution   การแจกแจงของตวัอยา่ง 
16.Probability function    ฟงักช์นัของความน่าจะเป็น 
17.Sample mean    คา่เฉลีย่ของตวัอยา่ง 
18.Estimation of Parameters   การประมาณคา่พารามเิตอร ์  
 
การประมาณค่า  
คาํศพัท ์
1.Estimation of Parameters   การประมาณคา่พารามเิตอร ์  
2.Point Estimation    การประมาณคา่แบบจุด 
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3.Interval Estimation    การประมาณคา่แบบชว่ง 
4.Level of Confidence    ระดบัความเชือ่มัน่ 
5.Lower Confidence Limit   ขดีจาํกดัความเชื่อมัน่ล่าง 
6.Upper Confidence Limit   ขดีจาํกดัความเชื่อมัน่บน 
7.Central Limit Theorem   ทฤษฎลีมิติสูส่ว่นกลาง 
8.Degrees of freedom    องศาอิสระ 
 
การทดสอบสมมติฐาน    
คาํศพัท ์
1.Testing Hypothesis    การทดสอบสมมตฐิาน    
2.Null Hypothesis    สมมตฐิานหลกั 
3.Alternative Hypothesis   สมมตฐิานอื่น 
4.level of significance    ระดบันยัสาํคญัของการทดสอบ 
5.Type I error     ความผดิพลาดประเภท 1 
6.Type II error     ความผดิพลาดประเภท 
7.One-tailed     การทดสอบสมมตฐิานทางเดยีว 
8.Two-tailed     การทดสอบสมมตฐิานสองทาง 
 
การวิเคราะหค์วามแปรปรวน  
คาํศพัท ์
1.Analysis of Variance    การวเิคราะหค์วามแปรปรวน 
2.Total Variation    ความผนัแปรทัง้หมด 
3.Between Groups Variation   ความผนัแปรระหวา่งกลุม่ 
4.Within Groups Variation   ความผนัแปรภายในกลุม่ 
5.Transformation of data   การแปลงข้อมลู 
6.Total Sum of Square    ผลบวกกําลงัสองของความผนัแปรทัง้หมด 
7.Between Groups Sum of Square  ผลบวกกาํลงัสองของความผนัแปรระหวา่งกลุ่ม 
8.Within Groups Sum of Square  ผลบวกกาํลงัสองของความผนัแปรภายในกลุ่ม 
9.Mean Square Between Groups  ความผนัแปรเฉลีย่ระหวา่งกลุ่ม 
10.Mean Square Within Groups  ความผนัแปรเฉลีย่ภายในกลุ่ม 
11.Souse of Variances    แหล่งความผนัแปร 
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การวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงเส้นและสหสมัพนัธอ์ย่างง่าย 
คาํศพัท ์
1.Correlation Analysis    การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์ 
2.Multiple Correlation Analysis   การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์พหคุณู 
3.Simple Correlation Analysis   การวิเคราะห์สหสมัพนัธ์อยา่งง่าย 
4.Correlation Coefficient   สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์
5.Pearson Correlation Coefficient  สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 
6.Chi-square Test for Independence  การทดสอบความเป็นอสิระไคสแควร ์
7.Scatter Diagram    แผนภาพการกระจาย 
8.Simple Correlation Coefficient  สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยา่งงา่ย 
9.Regression Analysis    การวเิคราะหก์ารถดถอย 
10.Independent Variable   ตวัแปรอสิระ 
11.Dependent Variable    ตวัแปรตาม 
12.Assumptions    ขอ้กาํหนดเบือ้งตน้ 
13.Linear Regression Analysis   การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้ 
14.Normal Distribution    การแจกแจงปกต ิ
15.Non-linear Regression Analysis  การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้โคง้ 
16.Residual Analysis    การวเิคราะหส์ว่นเหลอื 
17.Regression Model    ตวัแบบถดถอย 
18.Random Error    ความคลาดเคลื่อนสุม่ 
19.Regression Coefficient   สมัประสทิธิก์ารถดถอย 
20.Linear Regression Model   ตวัแบบถดถอยเชงิเสน้ 
21.Non-linear Regression Model  ตวัแบบถดถอยไมใ่ชเ่ชงิเสน้ 
22.Least Squares Method   วธิกีาํลงัสองน้อยสดุ 
23.Sum Square Error    ผลบวกของความคลาดเคลื่อนยกกาํลงัสอง 
24.Partial Derivative    อนุพนัธบ์างสว่น 
25.Normal Equations    สมการปกต ิ  
26.Minimum Variance    ความแปรปรวนตํ่าสดุ 
27.Coefficient of Determination  สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ 
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การวิเคราะหอ์นุกรมเวลาเบือ้งต้น 

คาํศพัท ์
1.Time series analysis    การวเิคราะหอ์นุกรมเวลา 
2.Trend     แนวโน้ม 
3.Upward trend    แนวโน้มขึน้ 
4.Downward trend    แนวโน้มลง 
5.Seasonal Variation    ผนัแปรตามฤดกูาล 
6.Cyclical Variation    ผนัตามวฏัจกัร 
7.Cycle      วงรอบ 
8.Irregular Variation    การเปลีย่นแปลงทีผ่ดิปกต ิ
9.Free hand method    สรา้งเสน้แนวโน้มโดยการประมาณดว้ยสายตา 
10.Moving average method   วธิคีา่เฉลีย่เคลื่อนที ่
11.least square method   วธิกีาํลงัสองน้อยทีส่ดุ 
12.ratio to simple average method  วธิอีตัราสว่นต่อคา่เฉลีย่อยา่งงา่ย 
13.ratio to trend method   วธิอีตัราสว่นต่อคา่แนวโน้ม 
14.Multiplicative model    วแบบการคณู 
 
เลขดชันี 
คาํศพัท ์
1.Index  Number    เลขดชันี 
2.Simple Index     ดชันีอยา่งงา่ย 
3.Composite Index    ดชันีสว่นประกอบ 
4.Base Year     ปีฐาน 
5.Current Year or Given Year   ปีปจัจุบนัหรอืปีทีก่าํหนดให ้
6.Weighting     การถ่วงน้ําหนกั 
7.Price Index     ดชันีราคา 
8.Quantity Index    ดชันีปรมิาณ 
9.Value Index     ดชันีมลูคา่ 
10.Unweighted Price Index   ดชันีราคาถ่วงน้ําหนกั 
11.Simple Price Index    ดชันีราคาอยา่งงา่ย 
12.Price Relative Index   ดชันีราคาสมัพทัธ ์
13.Simple Aggregates Price Index  ดชันีราคารวมอยา่งงา่ย 
14.Quantity Index    ดชันีปรมิาณ 
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16.Unweighted Quantity Index   ดชันีปรมิาณไมถ่่วงน้ําหนกั 
17.Weighted Quantity Index   ดชันีปรมิาณถ่วงน้ําหนกั 
18.Simple Quantity Index   ดชันีปรมิาณอยา่งงา่ย 
19.Aggregates Quantity Index   ดชันีปรมิาณสาํหรบัสนิคา้หลายชนิด 
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แบบทดสอบ 1 สถิติเบือ้งต้น 
1. The average American spends $65.88 per month dining out (The Des Moines Register, 
December 5, 1997). A sample of young adults provided the following dining out expenditures (in 
dollars) over the past month 

253 101 245 467 131 0 225 

80 113 69 198 95 129 124 

11 178 104 161 0 118 151 

55 152 134 169    

a.  Compute the mean, median, and mode. 
b.  Compute the range . 
c.  Compute the variance and standard deviation.· 
d.  Coefficient of variation 
โจทยก์าํหนดอะไรให ้ ............................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
โจทยถ์ามอะไร ............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
แผนการแกป้ญัหาพรอ้มวธิทีาํ ....................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2. The total annual compensation for a board member at one of the nation's 100 biggest 
public companies is based in pan on the cash retainer, an annual payment for serving 
board. In addition to the cash retainer, a board member may receive a stock retainer, a grant, 
a stock option, and a fee for attending board meetings. The total compensation easily 
exceed $100,000 even with an annual retainer as low as $15,000. The following data show 
the cash retainer for a sample of 20 of the nation's biggest public companies (USA Today, 
Apri117, 2000). 

Company Cash Retainer Company Cash Retainer 

American express 64 Kroger 28 

Bank of America 36 Lucent Technologies 50 

Boeing 26 Motorola 20 
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Chevron 35 Procter & Gamble 55 

Dell Computer 40 Raytheon 40 

DuPont 35 Sears Roebuck 30 

Exxon Mobil 40 Texaco 15 

Ford Motor 30 United Parcel Service 55 

General Motors 60 Wal-Mart Stores 25 

International Paper 36 Xerox 40 

Compute the following descriptive statistics. 
a.  Mean, median, and mode 
b. Compute the range. 
c.  The variance and the standard deviation  
d.  Coefficient of variation 
โจทยก์าํหนดอะไรให ้ ............................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
โจทยถ์ามอะไร ............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
แผนการแกป้ญัหาพรอ้มวธิทีาํ ....................................................................................................... 
 
แบบทดสอบ 2 
1. The 1999 Youth and Money Survey, sponsored by the American Savings Education 
Council, the Employee Benefit Research Institute;  Mathew Greenwald &Associates, 
talked to a thousand students ages l6-22 about personal finance. The survey found that 
33% of the Students  have their own  credit card. 
a)  In a sample of six students, what is the probability that two will have their own credit 
card? 
b)  In a sample of six students, what is the probability that at least two will have their own 
credit card? 
c)  In a sample  of 10 students, what is the probability  that none will have their own credit 
card? 
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โจทยก์าํหนดอะไรให ้ ............................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
โจทยถ์ามอะไร ............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
แผนการแกป้ญัหาพรอ้มวธิทีาํ ....................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
2. Forty percent of business travelers carry either a cell phone or a laptop (USA Today, 
September 12, 2000). In a sample of 15 business travelers, 
a) What is the probability three have a cell  phone or laptop? 
b) What is the probability that 12 of the travelers have neither a cell phone nor a laptop? 
c.) What is the probability that at least three of the travelers have a cell phone or a laptop? 
โจทยก์าํหนดอะไรให ้ ............................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
โจทยถ์ามอะไร ............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
แผนการแกป้ญัหาพรอ้มวธิทีาํ ....................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
แบบทดสอบ 3 
1. The Survey 10 house prices in the South Lake Tahoe area. Researchers are interested 
in the typical house price. In $100,000 the prices were 2.7, 2.9, 3.1, 3.4, 3.7, 4.1, 4.3, 4.7, 
4.7, and 4.8. 
 a) Find Population mean in the 10 house prices in the South Lake Tahoe area ?. 
 b) Suppose researcher randomly selected 6 house prices were 2.9, 3.4, 3.7, 4.1, 
4.3 and 4.7 find Sample mean. 
 c) Find Coefficient of variation (C.V) of the sample mean in answer 1.2 ? 
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 d) Assume that these were selected from a normal population distribution. Find the 
Sample size when estimate the prices different from 0.5 true not exceed values, confidence 
level 95%.? 
โจทยก์าํหนดอะไรให ้ ............................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
โจทยถ์ามอะไร ............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
แผนการแกป้ญัหาพรอ้มวธิทีาํ ....................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
2. The survey all 10 department stores officer, meet that each have officer amount as 
follows,  

department stores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
officer 65 54 74 85 69 58 66 48 75 74 

  
a) Find Population mean of all 10 department stores officer? 
b) Suppose randomly selected 6 department stores : 1, 4, 6, 7, 8 and 10 find Sample 
mean? 
c) Find Coefficient of variation (C.V) of the sample mean in answer 5.2 
d) Assume that these were selected from a normal population distribution. Find the Sample 
size when different from 9 true not exceed values, confidence level 95%.? 
โจทยก์าํหนดอะไรให ้ ............................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
โจทยถ์ามอะไร ............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
แผนการแกป้ญัหาพรอ้มวธิทีาํ ....................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบ 4 
1. Mean weekly earnings of individuals working in various industries were reported in The 
New York Times J998 Almanac. The mean weekly earnings for individuals in the service 
industry were $369. Assume that this result was based on a sample of 250 service 
individuals and that the sample standard deviation was $50. Compute the 95% confidence 
interval for the population mean weekly earnings for individuals working in the service 
industry.                     
โจทยก์าํหนดอะไรให ้ ............................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
โจทยถ์ามอะไร ............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
แผนการแกป้ญัหาพรอ้มวธิทีาํ ....................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
2. A USA Today study of rental car gasoline prices found the following prices per 12 major 
airports (USA Today, April4, 2000).  
 1.58  1.53  1.60  1.55 1.80  1.75   
 1.58  1.62  1.69  1.21  1.50   1.55  
a) What is the a point estimate of the population mean price per gallon? 
b) What is the point estimate of the population standard deviation? 
c) Assuming a normal population, what is the 95% confidence interval estimate population 
mean rental car price per gallon? 
โจทยก์าํหนดอะไรให ้ ............................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
โจทยถ์ามอะไร ............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
แผนการแกป้ญัหาพรอ้มวธิทีาํ ....................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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3. The number of hours Americans sleep each night varies considerably with 12% 
population sleeping less than six hours to 3% sleeping more than eight hours (The 
Macmillan Visual Almanac, 1996). A following sample of 25 individuals reports the hours of 
sleep per night. 
 6.9  7.6  6.5  6.2  5.3 7.8  7.0  5.5 7.6  6.7 
 7.3  6.6  7.1  6.9  6.0 6.8  6.5  7.2  5.8  8.6 
 7.6  7.1  6.0  7.2  7.7 
a. What is the point estimate of the population mean number of hours of sleep each night? 
b. Assuming that the population has a normal distribution, develop a  95% confidence  
Interval for the population means number of hours of sleep each night. 
โจทยก์าํหนดอะไรให ้ ............................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
โจทยถ์ามอะไร ............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
แผนการแกป้ญัหาพรอ้มวธิทีาํ ....................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
แบบทดสอบ 5  
1. The University of Minnesota uses thousands of fluorescent light bulb each year. The 
brand of bulb it currently uses has a mean life of 900 hours. A manufacturer claims that its 
new brand of bulbs, which cost the same as the brand the university currently uses, has a 
mean life of more than 900 hours. The university has decided to purchase the new brand if, 
when tested, the test evidence supports the manufacturer’s claim at the 0.05 significance 
level. Suppose 64 bulbs were tested with the following. 

Results : x  = 920 hours  s = 80 hours 
Will the University of Minnesota purchase the new brand of fluorescent bulbs? 
โจทยก์าํหนดอะไรให ้ ............................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
โจทยถ์ามอะไร ............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
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..................................................................................................................................................... 
แผนการแกป้ญัหาพรอ้มวธิทีาํ ....................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

2. The alkalinity, in milligrams per litre, of water in the upper reaches of rivers in a 
particular region is known to be normally distributed with a standard deviation of 10 mg/1. 
Alkalinity readings in the lower reaches of rivers in the same region are also 

known to be normally distributed, but with a standard deviation of 25 mg/1. Ten 
alkalinity readings are made in the upper reaches of a river in the region and fifteen in 
the lower reaches of the same river with the following results.  

Upper reaches  91 75 91 88 94 63 86 77 

71 69 

Lower reaches 86 95 135 121 68 64 113 108  

79 62 143 108 121 85 97 

Investigate, at the 1 % level of significance, the claim that the true mean alkalinity of 
water in the lower reaches of this river is greater than that in the upper reaches. 
โจทยก์าํหนดอะไรให ้ ............................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
โจทยถ์ามอะไร ............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
แผนการแกป้ญัหาพรอ้มวธิทีาํ ....................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
 
แบบทดสอบ 6   
1. firm wishes to compare four programs for training workers to perform a certain manual 
task. Twenty new employees are randomly assigned to the training programs, with 5 in 
each program. At the end of the training period, a test is conducted to see how quickly 
trainees can perform the task. The number of times the task is performed per minute is 
recorded for each trainee, with the following results :  
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Observation Program 1 Program 2 Program 3 Program 4 

1 9 10 12 9 

2 12 6 14 8 

3 14 9 11 11 

4 11 9 13 7 

5 13 10 11 8 

 
(a) Construct the ANOVA table  
(b) Using α = .05, determine whether the treatments differ in their effectiveness. 
โจทยก์าํหนดอะไรให ้ ............................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
โจทยถ์ามอะไร ............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
แผนการแกป้ญัหาพรอ้มวธิทีาํ ....................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
2. Again consider this problem: A firm wishes to compare four programs for training workers 
to perform a certain manual task. Twenty new employees are randomly assigned to the 
training programs, with 5 in each program. At the end of the training period, a test is 
conducted to see how quickly trainees can perform the task. The number of times the task 
is performed per minute is recorded for each trainee, with the following results:  

Program 1: 9, 12, 14, 11, 13  
Program 2: 10, 6, 9, 9, 10  
Program 3: 12, 14, 11, 13, 11  
Program 4: 9, 8, 11, 7, 8  

(a) Construct the ANOVA table  
(b) Using α = .05, determine whether the treatments differ in their effectiveness.  
โจทยก์าํหนดอะไรให ้ ............................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
โจทยถ์ามอะไร ............................................................................................................................. 
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..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
แผนการแกป้ญัหาพรอ้มวธิทีาํ ....................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
 
แบบทดสอบ 7 
1. Suppose an appliance store conducts a 5-month experiment to determine the effect of 
advertising on sales revenue and obtains the following results  
 

Month   Advertising Expenditure(in $1,000) Sales Revenue (in $10,000) 
 1   1     1 
 2   2     1 
 3   3     2 
 4   4     2 
 5   5     4 
 
a. Find the sample regression line (least squares line) and predict the sales revenue if the 
appliance store spends 4.5 thousand dollars for advertising in a month.  
b. Find the sample coefficient of determination, the sample coefficient of correlation and 
Interpret the results. 
โจทยก์าํหนดอะไรให ้ ............................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
โจทยถ์ามอะไร ............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
แผนการแกป้ญัหาพรอ้มวธิทีาํ ....................................................................................................... 
................................................................................................................................................. 
 
2. Interest rates (x) provide an excellent leading indicator for predicting housing starts (y). 
As interest rates decline, housing starts increase, and vice versa. Suppose the data given 
in the accompanying table represent the prevailing interest rates on first mortgages and the 
recorded building permits in a certain region over a 12-year span.  
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Year 

 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Interest rates (%) 6.5 6.0 6.5 7.5 8.5 9.5 
Building permits 2165 2984 2780 1940 1750 1535 

Year 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Interest rates (%) 10.0 9.0 7.5 9.0 11.5 15.0 
Building permits 962 1310 2050 1695 856 510 

  
(a) Find the least squares line to allow for the estimation of building permits from interest 
rates.  
(b) Calculate the correlation coefficient r for these data.  
(c) Calculate the sample coefficient of determination and Interpret the results. 
 
แบบทดสอบ 8  
1. Export value trade balance : 2000 - 2009  

Year Export Value Billions of Baht 
2000 2,768.1 
2001 2,884.7 
2002 2,923.9 
2003 3,325.6 
2004 3,873.7 
2005 4,438.7 
2006 4,937.4 
2007 5,302.1 
2008 5,851.4 
2009 5,197.1 

Source : Office of the Permanent Secretary of Ministry of Commerce, Ministry of Commerce.  
Find trend with least square method 
โจทยก์าํหนดอะไรให ้ ............................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
โจทยถ์ามอะไร ............................................................................................................................. 
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..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
แผนการแกป้ญัหาพรอ้มวธิทีาํ ....................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
2. The circulation a quarterly(Value Billions of Baht) soft drink  company in year 2006 – 
2009. 

year  
quarter 2006 2007 2008 2009 

1 52 57 60 66 
2 67 75 77 82 
3 85 90 95 98 
4 54 61 63 67 

Find season index with ratio to simple average method. 
 
โจทยก์าํหนดอะไรให ้ ............................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
โจทยถ์ามอะไร ............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
แผนการแกป้ญัหาพรอ้มวธิทีาํ ....................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
แบบทดสอบ 9 
1. The prices for the six food items from Table 15–2 are repeated below in Table. Also 
included is the number of units of each consumed by a typical family in 1995 and 2005. 
Use 1995 as the base. 

 1995  2005 
Item Price ($) Quantity  Price ($) Quantity 
Bread white (loaf) 0.77 50  1.98 55 
Eggs (dozen) 1.85 26  2.98 20 
Milk (litre) white 0.88 102  1.98 130 
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Apples, red delicious (500 g) 1.46 30  1.75 40 
Orange juice, (355 ml concentrate) 1.58 40  1.70 41 
Coffee, 100% ground roast (400 g) 4.40 12  4.75 12 

 
a. Determine the simple price indexes.  
b. Determine the simple aggregate price indexes for index index the two years.  
c. Determine Laspeyres’ price index. 
d. Determine the Paasche price.  
โจทยก์าํหนดอะไรให ้ ............................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
โจทยถ์ามอะไร ............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
แผนการแกป้ญัหาพรอ้มวธิทีาํ ....................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
2. Below are the prices of toothpaste (100 ml), shampoo (500 ml), cough tablets (package 
of 100), and antiperspirant (45 g) for August 2001 and August 2005. Also included are the 
quantities purchased. Use August 2001 as the base. 
 

 August 2001  August 2005 

Item Price ($) Quantity  Price ($) Quantity 

Toothpaste 2.49 6  2.69 6 

Shampoo 3.29 4  3.59 5 
Cough tablets 1.79 2  2.79 3 
Antiperspirant 2.29 3  3.79 4 

 

a. Determine the simple price indexes.  
b. Determine the simple aggregate price indexes for index index the two years.  
c. Determine Laspeyres’ price index. 
d. Determine the Paasche price.  
โจทยก์าํหนดอะไรให ้ ............................................................................................................... 
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.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
โจทยถ์ามอะไร ............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
แผนการแกป้ญัหาพรอ้มวธิทีาํ ....................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... DPU
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การเรียนรู้วิชาหลกัสถิติด้วยกรณีศึกษา 
กรณีศึกษา เร่ืองการวดัค่าการกระจายของข้อมลู 
 ในหอ้งประชุมของบรษิทัโรส ซึ่งเป็นตวัแทนจําหน่ายเครื่องสําอางยีห่อ้ออคดิจากประเทศ
องักฤษ คุณชดิชยัและคุณวารซีึง่เป็นผูจ้ดัการและรองผูจ้ดัการฝา่ยขายกําลงัประชุมตวัแทนเขตการ
ขายกรุงเทพมหานคร นนทบุร ีและสมุทรปราการ ซึ่งมคีุณสมาน คุณวนิดา และคุณประชาเป็น
ผูร้บัผดิชอบเกีย่วกบัยอดขายเครือ่งสาํอางในปีทีผ่า่นมา 
ชิดชยั  : ทุกคนคงพอทราบกนัมาบ้างแล้วนะครบัว่า ยอดขายเครื่องสําอางของบรษิัทเรา

รวมทัง้ 3 เขตในปีทีผ่่านมาลดลงจากปีก่อนประมาณ 10 เปอรเ์ซน็ต์จากทีเ่ราตัง้เป้า
เอาไวว้่าจะเพิม่ขึน้ 10 ถงึ 15 เปอรเ์ซน็ต์ และในช่วง 3 เดอืนแรกของปีน้ีเมื่อเทยีบ
กบัช่วง 3 เดอืนแรกของปีก่อนยอดขายของ 3 เขตน้ีกล็ดลงถงึ 12 เปอรเ์ซน็ต ์ผมว่า
เราคงต้องมาช่วยกนัพจิารณาแก้ไขแล้วละครบั ไม่อย่างนัน้ยอดขายรวมของทัง้      
3 เขตในปีน้ีอาจจะตํ่ากว่ายอดขายรวมของปีที่แล้วอกี และคงไม่ใช่ 10 เปอรเ์ซน็ต์
แลว้ อาจจะสงูถงึ 20 เปอรเ์ซน็ตก์ไ็ด ้เพราะโดยปรกตเิครื่องสาํอางของเราใน 3 เขต
น้ีมกัจะขายไดม้ากในช่วงไตรมาสแรกของแต่ละปี ในเบือ้งตน้ผมอยากใหคุ้ณวารซีึง่
คุมยอดขายของตวัแทนจําหน่ายของทัง้ 3 เขตอยู่แลว้ช่วยหายอดขายเฉลี่ยของแต่
ละเขตในปีทีผ่า่นมาเพื่อนํามาใชป้ระกอบการพจิารณาแกไ้ขปญัหายอดขายตกตํ่าใน
ปีทีผ่่านมา อย่าลมืหาค่าการกระจายของยอดขายของตวัแทนจําหน่ายแต่ละแห่งใน
แต่ละเขตการขายมาดูดว้ย ส่วนขอ้มูลที่นํามาใชใ้นการคํานวณค่าเฉลี่ยและค่าการ
กระจายของยอดขายเครื่องสําอางใหคุ้ณวารใีชข้อ้มูลของฝ่ายบญัชทีีแ่จง้มายงัฝ่าย
ขายในรอบปีทีผ่า่นมานะครบั 

วารี  :  ทําไมผูจ้ดัการตอ้งใหด้ฉินัหาค่าการกระจายของยอดขายของตวัแทนจําหน่ายแต่ละ
แหง่ดว้ยล่ะคะ จะหามาทาํอะไรหรอืจะหามาไดอ้ยา่งไรดฉินัยงัไมท่ราบเลยคะ่ 

ชิดชยั  : ไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณวารจีะไม่ทราบเกี่ยวกบัประโยชน์ของค่าการกระจายของขอ้มูล 
เพราะค่าการกระจายถอืว่าเป็นค่าทีม่คีวามสาํคญัทีสุ่ดของขอ้มลู โดยเฉพาะอยา่งยิง่
สาํหรบันกัการตลาดอยา่งพวกเรา หากขาดความรูเ้กีย่วกบัค่าการกระจายของขอ้มลู 
ยอดขายสินค้าจะทําให้การตัดสินใจและการวางแผนเกี่ยวกับการผลิตและการ
จําหน่ายสนิคา้มโีอกาสผดิพลาดไดม้าก สําหรบันักวจิยัตลาด การขาดความรูเ้รื่อง
การกระจายของราคาและปรมิาณของวตัถุดบิ การกระจายของอตัราค่าแรงงานและ
จํานวนแรงงานหรือการกระจายของราคาและปริมาณของสินค้าที่ผู้บริโภคหรือ
ตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ตอ้งการ จะทาํใหก้ารวางแผนดา้นการตลาดเป็นไปไดย้ากและ
มีโอกาสผิดพลาดได้มาก คุณวารีอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับคําว่าค่าการกระจายของ
ยอดขาย แต่ถ้าผมบอกให้คุณวารีช่วยหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือความ
แปรปรวนของยอดขายคุณอาจจะเขา้ใจกไ็ด ้แต่ถ้ายงัไม่เขา้ใจผมว่าลองคุยกบัคุณ
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อรุณวรรณซึ่งเป็นลูกน้องคุณเองน่ะแหละ รูส้กึว่าเขาจบมาทางสถิติ คงพอจะช่วย
อธบิายและหาคําตอบทีผ่มต้องการใหไ้ด ้คุณอรุณวรรณกอ็ยู่ในหอ้งประชุมน้ีดว้ยน่ี 
ช่วยอธบิายเรื่องค่าการกระจายของยอดขายใหพ้วกเราฟงัหน่อย ตวัแทนเขตการ
ขายทัง้ 3 เขตจะไดเ้รยีนรูไ้ปดว้ย 

อรณุวรรณ  : ดฉินัจะพยายามอธบิายความหมายของ ค่าการกระจาย หรอื ค่าความแปรปรวน 
หรอื ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของยอดขายเครื่องสําอางของบรษิัทเราอย่าง
งา่ยๆ กแ็ลว้กนันะคะ สมมตวิ่าตวัแทนจําหน่ายแต่ละแห่งชองเขตการขายคุณวนิดา
ซึ่งม ี2 แห่ง ขายเครื่องสําอางในปีที่ผ่านมาไดเ้ท่ากนั แสดงว่าค่าการกระจายของ
ยอดขายเป็น 0 หรอืไม่มคีวามแตกต่างระหว่างยอดขายของตวัแทนจําหน่ายแต่ละ
แหง่เลย หรอืในกรณีเขตการขายของคุณประชาซึง่ม ี19 แหง่ ตวัแทนจาํหน่ายแต่ละ
แห่งขายเครื่องสาํอางในปีทีผ่า่นมาไดแ้ตกต่างกนัค่อนขา้งมาก คอื ตวัแทนจําหน่าย
ที่ขายได้มากที่สุดขายได้ 3,723,300 บาท และที่ขายได้น้อยที่สุดขายได้ 40,600 
บาท หรอืแตกต่างกนัถงึประมาณ 92 เท่า แสดงว่าค่าการกระจายของยอดขายของ
เครื่องสําอางค่อนข้างสูง หรือในกรณีเขตการขายของคุณสมานซึ่งมถีึง 45 แห่ง 
ตวัแทนจําหน่ายแต่ละแห่งที่ขายเครื่องสําอางในปีที่ผ่านมาที่ขายได้มากที่สุดคือ 
461,800 บาท และที่ขายได้น้อยที่สุดคือ 1,100 บาท หรือแตกต่างกันมากถึง
ประมาณ 420 เทา่ เมือ่เปรยีบเทยีบคา่การกระจายของยอดขายอยา่งหยาบๆ ในเขต
ของคุณสมานจะมากที่สุด รองลงมาคอืค่าการกระจายของยอดขายในเขตของคุณ
ประชา และของคุณวนิดา ตามลําดับ ในกรณีที่ต้องการวัดค่าการกระจายของ
ยอดขายให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นจะนิยมวัดโดยใช้ค่าความแปรปรวนหรือค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐานซึง่เป็นรากทีส่องของคา่ความแปรปรวน 

ชิดชยั  : เอาอยา่งน้ีกแ็ลว้กนั คุณอรณุวรรณและคุณวารชีว่ยไปคาํนวณคา่ความแปรปรวนและ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของยอดขายเครื่องสําอางของบรษิัทเราในปีที่ผ่านมา
จาํแนกตามเขตการขายทัง้ 3 เขต ขอใหต่้างคนต่างทํานะครบั แลว้ทัง้ 2 คนช่วยมา
นําเสนอในการประชุมคราวหน้า หวงัว่าผลสรุปคงจะเหมอืนกนันะครบั เออ... ขอ
ถามคุณอรุณวรรณใหห้ายขอ้งใจเสยีเลยว่าตกลงการวดัค่าการกระจายของขอ้มลูชุด
น้ีเราจะวัดค่าความแปรปรวนหรือจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกันแน่ ที่คุณ       
อรุณวรรณอธบิายมาผมคดิว่าจะวดัดว้ยตวัใดตวัหน่ึงกค็งจะเหมอืนกนั เน่ืองจากค่า
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานกค็อืรากทีส่องของคา่ความแปรปรวนนัน่เอง ใชไ่หมครบั 

อรณุวรรณ  : ความจรงิแลว้เราตอ้งการใหค้า่การกระจายของขอ้มลูชดุใดๆ สะทอ้นวา่โดยเฉลีย่
แลว้ขอ้มลูแต่ละคา่แตกต่างจากตวัแทนหรอืคา่เฉลีย่ของขอ้มลูชุดนัน้มากน้อย
เพยีงใด กล่าวคอื ถา้ให ้xi แทนคา่ของขอ้มลูตวัที ่i และ x  แทนคา่เฉลีย่ของขอ้มลู
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ชุดนัน้ซึง่มจีาํนวนทัง้หมด n คา่ เราตอ้งการทราบวา่จาํนวน 



n

1i
i )xx(

n
1  มคีา่

มากน้อยเพยีงใด หากจาํนวนดงักล่าวมคีา่มากแสดงวา่ขอ้มลูชุดนัน้มกีารกระจาย
มาก และหากจาํนวนดงักล่าวมคีา่น้อยแสดงวา่ขอ้มลูชุดนัน้มกีารกระจายน้อย แต่
การวดัคา่การกระจายจากจาํนวนดงักล่าว ไมส่ามารถทาํไดโ้ดยตรงเน่ืองจากความ
จรงิทางคณติศาสตรท์ีว่า่จาํนวนดงักล่าวจะมคีา่เป็น 0 เสมอไมวา่ xi  และ x  จะมคีา่
เป็นเทา่ใดกต็าม ดงันัน้เพือ่แกป้ญัหาดงักล่าวจงึตอ้งยกกาํลงัสองคา่ผลต่างระหวา่ง
คา่  xi  และ x  เพือ่ไมใ่หผ้ลรวมของคา่ผลต่างดงักล่าวซึง่เป็นไดท้ัง้คา่บวกและคา่

ลบหกัลา้งกนัเป็น 0 และเรยีกคา่ของจาํนวน 



n

i
i xxn

1

2)(1  น้ีวา่เป็นคา่ความ

แปรปรวน เมือ่ตอ้งการทราบคา่การกระจายทีแ่ทจ้รงิของขอ้มลูจงึตอ้งหารากทีส่อง
ของจาํนวนขา้งตน้เพือ่อนุโลมใชว้ดัคา่การกระจาย และเรยีกคา่ดงักล่าววา่เป็นสว่น
เบีย่งเบนมาตรฐาน ดงันัน้ถา้เราตอ้งการทราบคา่การกระจายทีแ่ทจ้รงิของขอ้มลูชดุ
ใดกต็อ้งวดัดว้ยคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน แต่หากตอ้งการหาคา่การกระจายของ
ขอ้มลูชุดเพือ่นําไปใชเ้ปรยีบเทยีบกบัคา่การกระจายของขอ้มลูชุดอื่นๆ จะใชค้า่
ความแปรปรวนมาเปรยีบเทยีบกนักไ็ด ้เน่ืองจากผลการเปรยีบเทยีบจะไมแ่ตกต่าง
จากการเปรยีบเทยีบโดยใชค้า่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 
 ในการประชุมตวัแทนเขตการขายครัง้ต่อมา คุณอรุณวรรณและคุณวารไีดนํ้าผลการคาํนวณ
ค่าเฉลีย่ ค่าความแปรปรวน และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของยอดขายเครื่องสาํอางของบรษิทัมา
เสนอตามที่แต่ละคนได้คํานวณมา โดยทําเป็นตารางสรุปผลการคํานวณค่าดงักล่าวมาแจกผู้เขา้
ประชุมทุกคน ดงัน้ี 
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ตาราง สรปุผลการคาํนวณค่าเฉล่ีย ค่าความแปรปรวน และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
           ของยอดขาย 
 

ช่ือผูค้าํนวณ 
ค่า / เขตการขาย 

วารี อรณุวรรณ 
คา่เฉลีย่ เขตการขายกรงุเทพฯ 

เขตการขายนนทบุร ี
เขตการขายสมทุรปราการ 

5,166 
16,244 
4,058 

5,166 
16,244 
4,058 

คา่ความแปรปรวน เขตการขายกรงุเทพฯ 
เขตการขายนนทบุร ี
เขตการขายสมทุรปราการ 

70.96 
30.06 
62.65 

70,963.776 
30,063.289 
62,647.225 

คา่สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

เขตการขายกรงุเทพฯ 
เขตการขายนนทบุร ี
เขตการขายสมทุรปราการ 

8,424 
5,483 
7,915 

8,424 
5,483 
7,915 

 
ชิดชยั  : ผลการคํานวณค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ผมดู

จากตารางทีส่รุปมาให ้ทําไมของคุณวารแีละคุณอรุณวรรณจงึไม่เท่ากนัละครบั ผม
วา่ควรจะเทา่กนันะ คุณอรณุวรรณ คุณเป็นนกัสถติน่ีิ มคีวามเหน็วา่อยา่งไร 

อรณุวรรณ  : เทา่ทีด่ตูวัเลขเปรยีบเทยีบกนัระหวา่งผลการคาํนวณของดฉินักบัคุณวารจีะเหน็ไดว้่า
เป็นตวัเลขเหมอืนๆ กนั ต่างกนัที่จุดทศนิยมเท่านัน้ ถ้าพมิพต์วัเลขไม่ผดินะคะตวั
เลขที่ดิฉันคํานวณได้จะเป็นพนัเท่าของตวัเลขที่คุณวารีคํานวณได้ ไม่ว่าจะเป็น
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าความแปรปรวน หรอืค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ถ้าจะใหด้ฉิัน
เดาความแตกต่างของผลการคํานวณก็คงจะอยู่ที่คุณวารใีช้ข้อมูลยอดขายที่ฝ่าย
บญัชสีง่มาใหซ้ึง่มหีน่วยเป็นพนับาทโดยตรง เช่น ยอดขายของตวัแทนจาํหน่ายแหง่
หน่ึงเป็น 3,884,000 บาท ฝ่ายบญัชจีะแจง้มาเป็น 3,884 พนับาท คอืใชห้น่วยเป็น
พนับาทนัน่เอง สําหรบัตวัดฉิันเองคํานวณค่าดงักล่าวโดยใชย้อดขายทีม่หีน่วยเป็น
บาท คอื เปลีย่นจากหน่วยพนับาททีฝ่า่ยบญัชแีจง้มาเป็นหน่วยบาทโดยการคูณตวั
เลขทีฝ่า่ยบญัชแีจง้มาดว้ย 1,000 ทัง้น้ีเน่ืองจากคดิว่าการใชห้น่วยของยอดขายเป็น 
บาท น่าจะสะทอ้นค่าการกระจายทีแ่ทจ้รงิของยอดขายไดด้กีว่าทีใ่ชห้น่วยเป็น พนั
บาท ซึง่จะไดค้า่ทีใ่ชว้ดัการกระจายตํ่ากวา่ถงึพนัเทา่ 

ชิดชยั  : ถา้สาเหตุของความแตกต่างเป็นไปตามทีคุ่ณอรุณวรรณอธบิายใหพ้วกเราฟงั ตกลง
เราจะวดัค่าการกระจายของยอดขายกนัดว้ยค่ายอดขายทีใ่ชห้น่วยเป็นบาทหรอืพนั
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บาทกนัด ีเพราะค่าทีว่ดัไดต่้างกนัถงึพนัเท่า คุณอรุณวรรณพอจะสรุปใหช้ดัเจนกว่า
ทีอ่ธบิายมาแลว้ไดไ้หม 

อรณุวรรณ  : ดฉิันก็ไม่ได้เป็นผูเ้ชี่ยวชาญทางสถิตินะคะ ที่เรยีนมาอาจารย์ที่สอนก็ไม่ได้สรุปให้
เห็นชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องน้ี สําหรับความเห็นของดิฉัน ในกรณีที่เราต้องการ
เปรยีบเทยีบคา่การกระจายของยอดขายระหวา่งเขตการขายต่างๆ ว่าเขตการขายใด
มคี่าการกระจายของยอดขายสูงสุด เขตการขายใดมคี่าการกระจายของยอดขาย
รองลงมา เขตการขายใดมคี่าการกระจายของยอดขายตํ่าสุด การวดัค่าการกระจาย
ของยอดขายที่มีหน่วยเป็นบาทหรือพันบาทก็คงได้คําตอบเหมือนกัน แต่หาก
ต้องการวดัค่าการกระจายของยอดขายในแต่ละเขตการขายว่าสูงมากน้อยเพยีงใด 
การวดัค่าการกระจายของยอดขายทีม่หีน่วยเป็นบาทหรอืพนับาทกย็งัคงไม่สามารถ
วดัค่าการกระจายที่แทจ้รงิของยอดขายในแต่ละเขตได้อยู่ด ีทัง้น้ี เน่ืองจากค่าการ
กระจายของขอ้มลูนอกจากจะต่างกนั เน่ืองจากหน่วยทีใ่ชว้ดัขอ้มลูแลว้ ยงัแตกต่าง
กนัเน่ืองจากขนาดของขอ้มูลทีนํ่ามาใชว้ดัดว้ยค่าการกระจายของขอ้มูลทีว่ดัไดจ้าก
ขอ้มูลที่มขีนาดใหญ่กว่าจะมคี่าการกระจายสูงกว่าที่วดัได้จากขอ้มูลที่มขีนาดเล็ก
กว่า แมว้่าจรงิๆ แลว้ขอ้มลูทัง้ 2 ชุดจะมคี่าการกระจายเท่ากนักต็าม เช่น ถา้ถามว่า
ชุดของขอ้มลูทีป่ระกอบดว้ยค่า 1, 2 และ 3 กบัชุดของขอ้มลูทีป่ระกอบดว้ยค่า 100, 
200 และ 300 ขอ้มลูชุดใดทีม่กีารกระจายมากกว่ากนั ถ้าคํานวณหาค่าการกระจาย
ขอขอ้มลูทัง้ 2 ชุดงา่ยๆ โดยใชพ้สิยั จะไดพ้สิยัของขอ้มลูชุดแรกเท่ากบั 3 – 1 หรอื 
2 และพสิยัของขอ้มลูชุดทีส่องเทา่กบั 300 – 100 หรอื 100 ซึง่ต่างจากขอ้มลูชุดแรก
ถึง 100 เท่า แต่ถ้าหากเราสามารถกําจดัอทิธิพลของขนาดของขอ้มูลออกไปโดย
นําเอาคา่กลางของขอ้มลูแต่ละชุด คอื ค่ากลางพสิยั หรอืครึง่หน่ึงของผลรวมระหว่าง
ค่าตํ่าสุดและค่าสงูสุด ซึง่เท่ากบั 2 และ 200 ตามลําดบั ไปหารค่าพสิยัของขอ้มลูแต่
ละชุดจะไดค้่าเท่ากนัคอื 1 ซึง่แสดงว่าค่าการกระจายของขอ้มลูทัง่ 2 ชุดเท่ากนัตาม
ขอ้เทจ็จรงิ สําหรบัการวดัค่าการกระจายของขอ้มูลแต่ละชุดด้วยค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การกําจดัอิทธิพลของขนาดของข้อมูลออกไปก็สามารถทําได้โดยการ
นําเอาค่ากลางของขอ้มูลแต่ละชุด คอื ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ไปหารค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของขอ้มลูแต่ละชุดกจ็ะไดค้่าเท่ากนัเช่นเดยีวกนักบัการวดัค่าการกระจาย
ของขอ้มูลด้วยค่าพสิยั อตัราส่วนระหว่างค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอ้มูลชุด
ใดๆ กบัค่าเฉลี่ยเลขคณิตของขอ้มูลชุดนัน้มชีื่อเรยีกว่า สมัประสิทธ์ิการแปรผนั 
หรอื coefficient of variation ใชส้ญัลกัษณ์เป็น C.V. เอาอย่างน้ีกแ็ลว้กนันะคะ 
พรุ่งน้ีดฉินัจะสรุปค่าการกระจายของยอดขายของบรษิทัเราในรปูค่าสมัประสทิธิก์าร
แปรผนัมาใหด้เูพือ่เปรยีบเทยีบวา่คา่การกระจายของยอดขายในเขตการขายใดจะสงู
ทีส่ดุ รองลงมา และตํ่าทีส่ดุ 
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 ในเชา้วนัรุ่งขึน้ คุณอรุณวรรณไดนํ้าตารางเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและคา่สมัประสทิธิก์ารแปรผนัของยอดขายในแต่ละเขตการขาย โดยใชห้น่วยของยอดขาย
ทัง้ทีเ่ป็นบาทและเป็นพนับาทมาใหคุ้ณวารแีละคุณชดิชยัตามทีส่ญัญาไว ้และขอนดัมาพบกนัทีห่อ้ง
ประชุมของบรษิทัตอนบ่ายเพื่อใหผู้จ้ดัการฝ่ายการขายและคุณวารไีดม้เีวลาอ่านผลการวเิคราะหท์ี่
ตนนํามาเสนอก่อน 
 
ตาราง  เปรียบเทียบค่าการกระจายของยอดขายเครื่องสาํอาง ในเขตการขายกรงุเทพฯ  
            นนทบรีุ และสมทุรปราการ 
 

ค่าสมัประสิทธ์ิ 
การแปรผนัของยอดขาย 

หน่วย 
ยอดขาย 

เขตการขาย ค่าเฉล่ียเลข
คณิตของ
ยอดขาย 

ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของ

ยอดขาย จาํนวน ร้อยละ 
บาท กรงุเทพฯ 5,166 8,424 1.6307 163.07 
 นนทบุร ี 16,244 5,483 0.3375 33.75 
 สมทุรปราการ 4,058 7,915 1.9505 195.05 
พนับาท กรงุเทพฯ 5,166 8,424 1.6307 163.07 
 นนทบุร ี 16,244 5,483 0.3375 33.75 
 สมทุรปราการ 4,058 7,915 1.9505 195.05 
 
 เมื่อคุณอรุณวรรณมาพบผูจ้ดัการและรองผูจ้ดัการฝ่ายขายทีห่อ้งประชุมของบรษิทัในตอน
บ่ายตามนดัเพือ่ตอบขอ้ซกัถามเกีย่วกบัการวดัคา่การกระจายของยอดขายของบรษิทัเพิม่เตมิ 
 
ชิดชยั  : ผมอ่านตารางเปรยีบเทยีบค่าต่างๆ ของยอดขายของคุณอรุณวรรณแล้วสรุปไดว้่า 

หากบรษิทัตอ้งการเปรยีบเทยีบเพยีงว่าเขตการขายใดมคี่าการกระจายของยอดขาย
สูงหรือตํ่ากว่ากนัจะเปรียบเทียบโดยใช้ค่าความแปรปรวนหรือค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และจะใชห้น่วยยอดขายเป็นบาทหรอืพนับาทในการคํานวณกไ็ด ้แต่ถ้า
ต้องการเปรยีบเทยีบค่าการกระจายที่แท้จรงิโดยไม่ให้มผีลกระทบจากขนาดของ
ข้อมูลหรือหน่วยของข้อมูลที่นํามาใช้คํานวณแล้ว จะต้องเปรียบเทียบโดยใช้ค่า
สมัประสทิธิก์ารแปรผนั ซึ่งเป็นอตัราส่วนระหว่างค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ยอดขายกบัค่าเฉลีย่เลขคณิตของยอดขายนัน้ สาํหรบัหน่วยของขอ้มลูจะใชเ้ป็นบาท
หรอืพนับาทหรอืหน่วยอื่นๆ กไ็ด ้ถูกตอ้งหรอืไมค่รบัคุณอรณุวรรณ 
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อรณุวรรณ  : ถูกต้องค่ะผู้จดัการ ดฉิันขอเสรมิอกีนิดหน่ึงค่ะ ค่าสมัประสทิธิก์ารแปรผนันิยมคดิ
เป็นเปอร์เซ็นต์หรอืรอ้ยละค่ะ คอืนําค่าสมัประสทิธิก์ารแปรผนัที่คํานวณได้มาคูณ
ดว้ย 100 สําหรบัการแปลความหมายอย่างคร่าวๆ ของค่าสมัประสทิธิก์ารแปรผนั
ของขอ้มูลชุดใดๆ กต็าม หากค่าสมัประสทิธิก์ารแปรผนัมคี่าตัง้แต่ 5 เปอรเ์ซน็ต์ลง
มาแสดงวา่การกระจายของขอ้มลูชุดนัน้มน้ีอย และถา้ค่าสมัประสทิธิก์ารแปรผนัของ
ขอ้มลูชุดใดมคีา่สงูกว่า 5 เปอรเ์ซน็ต ์แต่ตํ่ากว่า 10 เปอรเ์ซน็ต ์แสดงว่าการกระจาย
ของข้อมูลชุดนั ้นค่อนข้างน้อย ถ้าค่าสัมประสิทธิก์ารแปรผันมีค่าสูงกว่า 20 
เปอร์เซ็นต์ แต่ตํ่ ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์ แสดงว่าการกระจายของข้อมูลชุดนัน้มี
คอ่นขา้งมาก แต่ถา้คา่สมัประสทิธิก์ารแปรผนัมคีา่สงูกวา่ 50 เปอรเ์ซน็ตข์ึน้ไป แสดง
วา่การกระจายของขอ้มลูชุดนัน้มมีาก 

วารี  :  ถา้สรุปจากผลการวเิคราะหท์ีคุ่ณอรุณวรรณทํามา ทัง้ 3 เขตการขายแสดงว่ามกีาร
กระจายของยอดขายเครื่องสําอางในระดบัสูงทัง้สิน้ โดยที่เขตสมุทรปราการมกีาร
กระจายของยอดขายสูงสุด คือ 195 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือกรุงเทพฯ และเขต
นนทบุร ีซึ่งมกีารกระจายของยอดขายเท่ากบั 163 เปอรเ์ซน็ต์ และ 34 เปอรเ์ซน็ต ์
ตามลาํดบั 

ชิดชยั  : ผมต้องขอขอบคุณพวกเราทุกๆ  คน  ที่ได้ช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลยอดขาย
เครื่องสําอางของบริษัทเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณอรุณวรรณที่ได้ช่วยให้ความ
กระจ่างในเรื่องการวดัค่าการกระจายของขอ้มลูยอดขาย ตอนน้ีผมคดิว่าพวกเราทุก
คนคงพอจะมขีอ้มูลเพิม่เตมิสําหรบัการหาสาเหตุทีท่ําใหย้อดขายเครื่องสําอางของ
บริษัทเราลดลงแล้วนะครบั ก็ขอให้พวกเรานําไปคิดต่อและกลบัมาคุยกนัอีกใน
สปัดาหต่์อไปเกีย่วกบัแนวทางในการแกป้ญัหายอดขายเครือ่งสาํอางลดลงนะครบั 

 
ปัญหาเก่ียวกบักรณีศึกษา 

 1. ทาํไมผลการวดัคา่การกระจายของยอดขายเครือ่งสาํอางของบรษิทัทีพ่จิารณาจากคา่
พสิยัและจากคา่สมัประสทิธิก์ารแปรผนัจงึแตกต่างกนั 
 2. จงวจิารณ์ขอ้ความทีอ่รณุวรรณกล่าวตอบผูจ้ดัการฝา่ยขายตอนหน่ึงทีว่า่ “การวดัคา่การ
กระจายจากจาํนวนดงักล่าวไมส่ามารถทาํไดโ้ดยตรงเนือ่งจากความจรงิทางคณติศาสตรท์ีว่า่จาํนวน
ดงักล่าวจะมคีา่เป็น 0 เสมอ ไมว่า่ xi และ x   จะมคีา่เป็นเทา่ใดกต็าม ดงันัน้เพือ่แกป้ญัหาดงักล่าว
จงึตอ้งยกกาํลงัสองคา่ผลต่างระหวา่งคา่ xi กบั x  เพือ่ไมใ่หผ้ลรวมของคา่ผลต่างดงักล่าวซึง่เป็นได้

ทัง้คา่บวกและคา่ลบหกับา้งกนัเป็น 0 และเรยีกคา่ของจาํนวน 



n

i
i xxn

1

2)(1   น้ีวา่เป็นคา่ความ

แปรปรวน เมือ่ตอ้งการทราบคา่การกระจายทีแ่ทจ้รงิของขอ้มลูจงึตอ้งหารากทีส่องของจาํนวน
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ขา้งตน้เพือ่อนุโลมใชว้ดัคา่การกระจาย และเรยีกคา่ดงักล่าววา่เป็นสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน” 
โดยเฉพาะขอ้ความทีว่า่ “เมือ่ตอ้งการทราบคา่การกระจายทีแ่ทจ้รงิของขอ้มลูจงึตอ้งหารากทีส่อง
ของจาํนวนขา้งตน้เพือ่อนุโลมใชว้ดัคา่การกระจาย” โดยใหเ้หตุผลประกอบคาํวจิารณ์ 
 3. ทา่นเหน็ดว้ยหรอืไมก่บัคาํกล่าวทีว่า่ “การวดัค่าการกระจายของขอ้มลูชุดใดๆ โดยใชค้่า
พสิยัไมค่วรจะนํามาใชก้บัขอ้มลูใดๆ ทีม่คีา่บางคา่สงูหรอืตํา่ผดิปรกตจิากขอ้มลูคา่อืน่ๆ” 
 4. ท่านเหน็ดว้ยกบัอรุณวรรณทีว่่า “ชุดขอ้มลูทีป่ระกอบดว้ยค่า 1, 2 และ 3 กบัชุดขอ้มลูที ่
ประกอบดว้ยคา่ 100, 200 และ 300 น่าจะมคีา่การกระจายเทา่กนั” หรอืไม ่หากเหน็ดว้ยจงใหเ้หตุผล
โดยการเปรยีบเทยีบสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและพสิยัของขอ้มลูทัง้ 2 ชุด 
 5. ทําไมจงึไม่นิยมใชค้่าส่วนเบีย่งเบนเฉลีย่ (mean deviation) ในการวดัค่าการกระจาย
ของขอ้มลูแทนคา่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 6. จงเปรยีบเทยีบขอ้ดแีละขอ้เสยีของการวดัคา่การกระจายของขอ้มลูโดยใชค้า่พสิยัและคา่
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
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ประวติัผูวิ้จยั 
 
ช่ือ – ช่ือสกลุ เฉลมิสนิ  สงิหส์นอง 
วนั เดือน ปี เกิด 10  สงิหาคม 2502 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั 5/432 หมูบ่า้นประชานิเวศน์ 2 ระยะ 3 ตําบลบางตลาด 
 อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 
ท่ีทาํงานปัจจบุนั ภาควชิาคณติศาสตรแ์ละสถติ ิ
 คณะศลิปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์  
 แขวงดอนเมอืง เขตหลกัสี ่จงัหวดักรงุเทพ 10210 
ตาํแหน่งหน้าท่ีปัจจบุนั อาจารยป์ระจาํ 
ผลงานตพีมิพ์ 1.การตรวจหาและปรบัแกค้า่สงัเกตทีผ่ดิปกตใินขอ้มลูอนุกรมเวลา   
   คงที ่ 

2. วจิยัเชงิทดลอง เรือ่ง "เรขาคณติวเิคราะห"์ สาํหรบันกัศกึษาระดบั   
   ปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

 3. การพฒันาชุดการเรยีนโดยใชป้ญัหาเป็นฐาน ในรายวชิา 
    คณติศาสตรธุ์รกจิ สาํหรบันกัศกึษาระดบัปญัญาบณัฑติ   
    มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
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