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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา จัดการเรียนการสอนขั้นสูงสุดของระบบการศึกษา มี
ภารกิจหลักคือ 1) การสอนหรือการผลิตบัณฑิต 2) การวิจัยหรือการพัฒนาสร้างสรรค์องค์ความรู้
3) การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ 4) การทานุบารุงศิลปวั ฒนธรรมหรือการจรรโลงคุณธรรม
ดังนั้นภารกิจหลักของอาจารย์มหาวิทยาลัยจึงมี 4 ด้านเช่นกัน ในสหรัฐอเมริกาอาจารย์ผู้สอนต้องทา
วิจัยควบคู่กันไปกับการสอน ซึ่งการวิจัยในสิ่งที่สอนถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการสอน ส่วน
งานวิจัยที่ตนเองสนใจจะแยกออกมาต่างหาก แต่อาจารย์ในประเทศไทยหลายท่านมักมองว่าสอนคือ
สอน นั่นคือค้นหาและดาเนินการสอน ส่วนการวิจัยนั้นแยกออกจากการสอนโดยเด็ดขาด (อุทุมพร
จามรมาน, 2541) ส่ว นที่เป็นหน้าที่และปฏิบัติรองลงมาคือ การวิจัย เพราะนอกจากงานสอนที่มี
คุณภาพแล้ว อาจารย์ยังต้องสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพออกไปสู่สังคมพร้อมกัน
การวิจัยเป็นเครื่องมือสาคัญ อย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา เนื่องจากการการวิจัยเป็นกระบวนการที่จะนามา
ซึ่งข้อค้นพบใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ หากมีการนาผลการวิจัยที่ค้นพบมาใช้จะเป็นประโยชน์ต่อ
วงการการศึกษาอย่างมาก สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4
มาตรา 24 (5) ที่ระบุให้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ และมาตรา 30 ระบุให้ผู้สอนทา
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน (สานักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, 2542) การ
วิ จั ย จึ ง มี บ ทบาทในการพั ฒ นาการศึ ก ษามากยิ่ ง ขึ้ น และเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการพั ฒ นาและ
แก้ปัญหาการดาเนินงานทุกสาขา และเป็นพื้นฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นเครื่อง
ชี้น าทางสั งคม ผู้ ที่ ได้รั บ การศึกษาจึง เป็นบุคลากรที่มีคุณ ภาพและเป็ นกาลั ง ส าคัญในการพัฒ นา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าเทียบเท่านานาอารยประเทศ (วิชัย แหวนเพชร และคณะ, 2554) การศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาเป็นการพัฒนาบุคลากรในระดับสูงให้มีความรู้ความสามารถที่จะเป็นกลไกสาคัญ
อัน จะนาไปสู่ การพัฒ นากระบวนการต่างๆ ทางสังคมในระดับต่างๆ จนถึงระดั บประเทศ (เทื้อน
ทองแก้ว , 2541) นอกจากนี้ประเทศที่ก้าวหน้าและพัฒนาได้อย่างกว้างขวาง จะมีมหาวิทยาลัยที่
ก้าวหน้าและพัฒนาอยู่เสมอ มหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งบ่งชี้ความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศของสังคม
เสมอมา (ดวงพร อุ่นจิตต์, 2549)
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียในฐานะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนให้
อาจารย์ ในมหาวิทยาลั ย ทาวิจั ย ทั้งวิจัยตามศาสตร์และวิจัยการเรียนการสอน โดยมีห น่ว ยงานที่
รั บ ผิ ดชอบโดยตรงคือ ส านั ก วิจั ย มีห น้าที่ ในการส่ งเสริม และสนับ สนุน การทาวิจัย ของบุคลากร
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่ผ่านมา
สานักวิจัยได้มีการดาเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการทาวิจัยมาโดยตลอด แต่ยังขาดการวิเคราะห์
สังเคราะห์ งานวิจั ย ดังกล่าว เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ในการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ ซึ่งในปี
การศึกษา 2555 มีผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาเป็นจานวนมาก จึงได้รวบรวม คัดสรร
ผลงานวิ จั ย ของอาจารย์ นั ก วิ จั ย ในมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ศึ ก ษาสถานะและทิ ศ ทางงานวิ จั ย ของ
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มหาวิทยาลั ยอีส เทิร์ นเอเชี ย ปี การศึกษา 2555 โดยนาไปวิเคราะห์ สั งเคราะห์ จัดหมวดหมู่องค์
ความรู้ และจ าแนกเป็ น ด้ า นต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของงานวิ จั ย วิ ธี ด าเนิ น การวิ จั ย และ
ผลการวิจัย องค์ความรู้ /นวัตกรรมของงานวิจัยในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไป
เข้าใจ และเพื่อให้คณะต่าง ๆ สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
ได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของงานวิจัยการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
2. เพื่อสังเคราะห์วิธีดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย วิธีวิจัย ประชากรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3. เพื่อสังเคราะห์ผลการวิจัยองค์ความรู้ /นวัตกรรมของงานวิจัย ในด้านต่างๆ เช่น การ
พัฒนาการศึกษา นวัตกรรม การเรียนการสอน และการนาผลการวิจัยไปใช้
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ งานวิจัยการเรียนการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย ที่แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2555 จานวน 17 เรื่อง
นิยามศัพท์เฉพาะ
การสังเคราะห์งานวิจัย หมายถึง การรวบรวม และคัดสรรงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเชีย ที่เป็นงานวิจัยประเภทงานวิจัยการเรียนการสอน แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ จัด
หมวดหมู่องค์ความรู้ และจาแนกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของงานวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย
และผลการวิจัยองค์ความรู้/นวัตกรรมของงานวิจัยในด้านต่างๆ แล้วสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่และข้อ
ค้นพบที่ได้จากงานวิจัยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเป็นหลัก
งานวิจั ย การเรี ยนการสอน หมายถึง งานวิจัย ของอาจารย์มหาวิทยาลั ยอีส เทิร์นเอเชีย ที่
ทาการศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพทั้งใน
ด้านผู้เรียนและผู้สอน โดยเป็นงานวิจัยที่แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2555
วิธีดาเนินการวิจัย หมายถึง ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย ประกอบด้วย รูปแบบวิธีวิจัย ประชากรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิจัย องค์ความรู้ /นวัตกรรมของงานวิจัย หมายถึง ข้อค้นพบหรือผลการวิจัยของ
งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ที่เป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพทั้งทางด้านผู้เรียนและผู้สอน
การนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ทาให้ทราบคุณลักษณะของงานวิจัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการการวิจัยฯ เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลเสนอแนะการกาหนดนโยบายการวิจัยของคณะ และเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา
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กรอบการส่งเสริม สนับสนุนให้ดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา สร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือสร้างความ
เข้มแข็งให้กับองค์กรได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. ผลการสังเคราะห์งานวิจัยทาให้ทราบทิศทางการวิจัย รายละเอียดเนื้อหาที่ศึกษา และ
ความนุ่มลึกของเนื้อหาที่ศึกษาวิจัย เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะของงานวิจัยของมหาวิทยาลัยอีส
เทิร์นเอเชีย 2. เพื่อสังเคราะห์วิธีดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การวิจัย ประชากรที่
ศึกษา เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 3. เพื่อสังเคราะห์ผลการวิจัยองค์
ความรู้ /นวัตกรรมของงานวิจัย ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาการศึกษา นวัตกรรม การเรียนการสอน
และการนาผลการวิจัยไปใช้ ผู้วิจัยทาการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยแบ่ง
รายละเอียดเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สาระเกี่ยวกับการสังเคราะห์งานวิจัย และตอนที่ 2 งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การสังเคราะห์งานวิจัย
ความหมายของการสังเคราะห์งานวิจัย
จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช และคณะ (2531) ได้ให้ความหมายของการสังเคราะห์งานวิจัยโดย
สรุปว่าคือการนาหน่วยย่อยๆหรือส่วนต่างๆของผลการวิจัยที่เป็นข้อความรู้จากงานวิจัยหลายๆเรื่อง
มาประกอบให้เป็นเนื้อเรื่องเดียวกัน
อุทุมพร จามรมาน (2531) ได้ให้ความหมายของการสังเคราะห์งานวิจัย โดยสรุปว่าเป็นการ
นาส่วนย่อยมาประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดสิ่งใหม่ขึ้น
นงลั ก ษณ์ วิ รั ช ชั ย (2542) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการสั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย (research
synthesis) ไว้ว่า การสังเคราะห์งานวิจัย (research synthesis) หรือการปริทัศน์งานวิจัย (research
review) เป็นระเบียบวิธีการศึกษาตามระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์เพื่อตอบปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดย
การรวบรวมงานวิจั ย เกี่ ย วกับ ปั ญหานั้นๆ หลายเรื่องมาศึกษาวิเคราะห์ ด้ว ยวิธีการทางสถิติห รื อ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและนาเสนอข้อสรุปอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้คาตอบปัญหาวิจัยที่ต้องการ
ให้ได้คาตอบที่เป็นข้อยุติ
Cooper and Lindsay (1997) ให้ความหมายการสังเคราะห์งานวิจัย (research
synthesis) หรือการบู ร ณาการงานวิจัย (research integration) ไว้ว่า การสั งเคราะห์ งานวิจัย
เกี่ย วข้องกับ ความพยายามที่จะค้นหาความสอดคล้ องและพิจารณาความเปลี่ยนแปลงหรือความ
แตกต่างของผลการศึกษาที่ศึกษาในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน จุดประสงค์ของการสังเคราะห์การวิจัยคือ
พยายามที่จะบูรณาการงานวิจัยให้สามารถที่จะสรุปอ้างอิงได้
สรุปได้ว่าการสังเคราะห์งานวิจัยเป็นการนาหน่วยย่อยๆหรือส่วนต่างๆของผลการวิจัยที่เป็น
ข้อความรู้ จ ากงานวิจั ย หลายๆเรื่ องที่ศึ กษาปั ญหาเดียวกั นหรือ ใกล้ เคียงกันทั้ ง ที่เป็น ข้อความรู้ ที่
สอดคล้องกันหรือขัดแย้งกันมาสังเคราะห์อย่างมีระบบและนามาบรรยายสรุปรวมกันให้เป็นเรื่อง
เดียวกันจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่และเป็นข้อสรุปของปัญหานั้นๆ อย่างชัดเจน

6
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสังเคราะห์งานวิจัย
การสังเคราะห์ (synthesis) หมายถึง การนาส่วนย่อยมาประกอบเข้าด้วยกันจนเกิดสิ่งใหม่
ขึ้น เช่น การบรรยายความรู้สึกโดยการนาคาต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกัน หรือการทางานบางอย่าง
จนเกิดผลโดยมาจากการประชุมระดมสมองหรือการสร้างทฤษฎีใหม่ โดยการเชื่อมโยงทฤษฎีเก่าเข้า
ด้วยกัน เป็นต้น ( อุทุมพร จามรมาน, 2531)
การสังเคราะห์งานวิจัย (research synthesis) จาแนกได้ 2 ประเภทคือ การสังเคราะห์เชิง
คุณภาพ (qualitative synthesis) และการสังเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative synthesis)
การสังเคราะห์เชิงคุณภาพ เป็นการอ่านวิเคราะห์รายงานวิจัยในประเด็นหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
แล้ว นามาเขีย นสรุปเข้าด้วยกัน เป็ นองค์ความรู้ของผู้วิจัย ดังลั กษณะการเขียนบทที่ 2 การศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะพบในรายงานวิจัยทั่วไปหรือวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษา
การสังเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการวิเคราะห์ จานวน ตัวเลข หรือค่าสถิติในประเด็นหัวข้อ ที่
เกี่ยวข้องที่ปรากฏอยู่ในงานวิจัย แล้วนามาจัดกลุ่มและหมวดหมู่ให้ได้ข้อสรุปใหม่ การสังเคราะห์เชิง
ปริมาณจึงเป็นการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ (analysis analyses) หรือการวิเคราะห์เชิงผสมผสาน
(integrative analysis) หรือการวิจัยงานวิจัย (research of research)
การสังเคราะห์งานวิจัย อาศัยขั้นตอนกระบวนการของการวิจัยเหมือนกับการวิจัยอื่นๆนั่น
คือ การกาหนดปัญหาการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย การสร้างเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บ รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล การแปลผลและการนาเสนอผลการวิจัยเช่นเดียวกัน
นอกจากนั้น การสั งเคราะห์งานวิจั ยยังได้ความรู้ใหม่แก่ผู้สั งเคราะห์อีกด้วย ดังนั้นการสังเคราะห์
งานวิจัยจึงเป็นงานวิจัยประเภทหนึ่ง ซึ่งผู้สังเคราะห์งานวิจัยควรมีความรู้พื้นฐานที่สาคัญ คือ
1. ความรู้เนื้อหาที่วิจัย
2. ความรู้ในระเบียบวิธีวิจัย
3.ความรู้ในหลักการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอ้างอิง
ขั้นตอนการสังเคราะห์งานวิจัย ประกอบด้วย
1. การกาหนดปัญหาการวิจัย ในขั้นนี้ผู้สังเคราะห์งานวิจัยต้องระบุสาระที่สนใจต้องการศึกษาให้ได้
2. การตั้ง วั ตถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย หมายถึ ง ผู้ สั งเคราะห์ ง านวิ จั ยจะต้อ งระบุ ตัว แปร และกาหนด
วัตถุประสงค์ในการศึกษาให้ชัดเจนเพื่อตอบปัญหาการวิจัย
3. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการเตรียมแบบบันทึกเพื่อสรุปผลการอ่านงานวิจัย
แต่ละเรื่อง ซึ่งต้องให้ครอบคลุมตัวแปรที่ต้องการศึกษาทั้งหมด
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นนี้เป็ นการคนหางานวิจัยมาสังเคราะห์ แหล่งที่มีงานวิจัยส่วนใหญ่คือ
ห้องสมุดสถาบันการศึกษาต่างๆ หอสมุดและสภาวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้
4.1 การคัดเลือกงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่จะนามาสังเคราะห์ก็คือ งานวิจัยที่
ระบุตัวแปรเดียวกัน และมีกลุ่มตัวอย่างใกล้เคียงกัน
4.2 การพิจารณาคุณภาพงานวิจัย การพิจารณาคัดเลือกงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสังเคราะห์
เป็นสิ่งจาเป็น การพิจารณาคุณภาพงานวิจัย พิจารณาจาก
4.2.1 ความสอดคล้องระหว่างชื่อเรื่อง ปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย วัตถุประสงค์
การวิจัย และสมมติฐานของการวิจัย
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4.2.2 การให้นิยามศัพท์ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องและวัดได้
4.2.3 การวัดตั ว แปรนั้ น มีความเชื่อถือได้มากน้ อยเพียงใด เครื่ องมือที่ ใช้มีการระบุห รื อ
บรรยายวิธีการสร้างและการหาคุณภาพหรือไม่อย่างไร
4.2.4 กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มแบบใด อิงทฤษฎีความน่าจะเป็นหรือไม่
4.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล มีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
4.2.6 การนาเสนอผลสอดคล้องกับชื่อเรื่อง วัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยหรือไม่
4.3 จานวนงานวิจัยที่มีตัวเล่มจริงมีมากน้อยเพียงใด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาระหรือเรื่องที่
ต้องศึกษา ต้องมีจานวนมากพอจึงจะทาการสังเคราะห์ได้ หมายความว่ามีตั้งแต่ 5 เล่มขึ้นไป
5.การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้สังเคราะห์งานวิจัยต้องระบุวิธีการวิเคราะห์งานวิจัย การวิเคราะห์งานวิจัยมี
หลายวิธี ได้แก่ วิธีการแจงนับคะแนนเสียง วิธีพิจารณาค่านัยสาคัญ วิธีวิเคราะห์เมตต้า การนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์จะเสนอรูปแบบใด การบรรยายหรือเสนอด้วยค่าสถิติ หรือเสนอด้วยตาราง
ประกอบการบรรยาย
6.การแปลผลและนาเสนอผลการวิจัย เป็นการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
เทคนิคการสังเคราะห์งานวิจัยมี 4 ประเภทคือ
1. การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เป็นการสังเคราะห์เชิงบรรยาย โดยสรุปผลตาม
เกณฑ์ที่ผู้สังเคราะห์งานวิจัยกาหนด
2. วิธีการแจงนับคะแนนเสียง (vote-counting method) เป็นวิธีสังเคราะห์เชิงปริมาณที่ใช้
ผลวิจัยที่สรุปว่ามีนัยสาคัญหรือไม่มีนัยสาคัญเป็นเกณฑ์พิจารณา ไลท์และสมิทธิ์ (Light and Smith,
1971, อ้างอิงในอุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน. 2531) อธิบายว่า
2.1 รวบรวมงานวิจัยที่มีตัวแปรตามและตัวแปรอิสระตัวเดียวกันซึ่งถือว่าเป็นงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกัน
2.1.1 การแจงนับงานวิจัยออกเป็นกลุ่มตามผลการวิเคราะห์คือ
2.1.2 กลุ่มที่มีนัยสาคัญ
2.1.3 กลุ่มที่ไม่มีนัยสาคัญ
ถ้าเป็นงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ์มีการแจงนับเป็น 3 กลุ่ม คือ
2.1.1 กลุ่มที่มีผลวิจัยสรุปความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางบวก
2.1.2 กลุ่มที่มีผลวิจัยสรุปความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางลบ
2.1.3 กลุ่มที่มีผลวิจัยสรุปความสัมพันธ์อย่างไม่มีนัยสาคัญ
3.วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative approach) เป็นวิธีที่พิจารณาค่านัยสาคัญ หรือสถิติ
ทดสอบ
4.วิธีวิเคราะห์เมตต้า (meta-analysis) เป็นวิธีที่หาค่าความแตกต่างหรือความมากน้อยในงานวิจัยที่
นามาสังเคราะห์
การสังเคราะห์งานวิจัย ในครั้งนี้ หมายถึง การรวบรวม และคัดสรรงานวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ที่เป็นงานวิจัยประเภทงานวิจัยการเรียนการสอน แล้วนาข้อมูลที่ได้ ไป
วิเคราะห์ จั ดหมวดหมู่องค์ความรู้ และจาแนกเป็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูล พื้นฐานของงานวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย และผลการวิจัยองค์ความรู้/นวัตกรรมของงานวิจั ยในด้านต่างๆ แล้วสรุปเป็นองค์
ความรู้ใหม่และข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเป็นหลัก
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
การวิเคราะห์เนื้อหาเป็นแบบแผนงานวิจัยหนึ่งที่ต้องการให้เห็นถึงพฤติกรรมการปฏิบัติที่ได้
สรุ ปความคิดเห็น อย่ างมี เหตุผลจากข้อความหรือจากเนื้อหา ส าหรับเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา
นับเป็นเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหานับเป็นเทคนิคการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณลักษณะที่ได้รับการ
พัฒนา และใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันในต่างประเทศ (นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช ,
2542 อ้างอิงจาก Hunter and Schmidt, 1990)
สาหรับเกณฑ์การวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์เนื้อหามีหลายประเภท ซึ่งขึ้นอยู่กับเกณฑ์ใน
การจาแนกดังนี้
เจนิส (อุทุมพร จามรมาน, 2531 อ้างอิงจาก Janis, 1965) จาแนกเกณฑ์การวิเคราะห์
เนื้อหา 3 แบบดังนี้
1) แบบอิงการปฏิบัติทั่วไป
2) แบบอิงภาษา
3) แบบอิงสัญลักษณ์
สโตน และตันฟี (อุทุมพร จามรมาน, 2531 อ้างอิงจาก Stone and Dunphy, 1996)
จาแนกตามสาขาวิชาได้ 7 สาขา ดังนี้
1) จิตเวช
2) จิตวิทยา
3) ประวัติศาสตร์
4) มนุษย์วิทยา
5) การศึกษา
6) ปรัชญา
7) ภาษาศาสตร์
คริพเพนดอร์ฟ (อุทุมพร จามรมาน, 2531 อ้างอิงจาก Krippendorff, 1980) เสนอเกณฑ์
การวิเคราะห์เนื้อหาเป็น 6 ประเภท คือ
1) การวิเคราะห์เนื้อหาระบบ โดยการคานึงถึงเนื้อหาสาระที่มุ่งวิเคราะห์นั้นมีองค์ประกอบ
อะไรบ้ า ง องค์ ป ระกอบดั ง กล่ า วมี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งไรและมี ก ารแปลงรู ป แบบออกมาในรู ป
ความสัมพันธ์อื่นได้บ้างหรือไม่
2) การวิเคราะห์เพื่อหามาตรฐานเป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินคุณค่าของสาระเนื้อหาว่า มี
คุณค่ามากน้อยเพียงใด หรือเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาสาระที่แตกต่างไปจากมาตรฐานมากน้อยเพียงใด
3) การวิเคราะห์เนื้อหาดัชนีบางอย่าง เช่น ความถี่ของคา สัญลักษณ์ที่ แสดงให้เห็นแรงจูงใจ
ของผู้เขียน หรือหาดัชนีเพื่อชี้ให้เห็นความรู้สึกพอใจ ไม่พอใจต่อเหตุการณ์บางอย่าง
4) การวิเคราะห์เนื้อหากลุ่มคาแบบต่างๆ เช่น การอ้างอิง นายกรัฐมนตรี อาจทาได้โดยใช้
ตาแหน่ง ยศ มีสถานที่ ชื่อ เป็นต้น
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5) การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อหาความหมาย เช่น การสรุปประเด็นหาสาเหตุและผลการอธิบาย
พฤติกรรม
6) การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อหากระบวนการภายใน เช่น การวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับสภาวะ
แวดล้อมทาให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในแต่ละพื้นที่ต่อการ
ทานุบารุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ของตน
องค์ประกอบในการวิเคราะห์เนื้อหา
1) เนื้อหาที่จะวิเคราะห์ไม่จาเป็นอยู่ในรูปดอกสารสิ่งพิมพ์เสมอไป อาจอยู่ในรูปอื่นก็ได้ เช่น
รู ป ภาพ การ์ ตู น ละคร เพลง การโฆษณา ฟิ ล์ ม ภาพยนตร์ บทค าพู ด ค ากล่ า ว หลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ การสนทนา เป็นต้น
2) วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ เนื้อหา มีวัตถุประสงค์ใหญ่ 3 ประการ คือ เพื่อสรุปข้อมูล
เพื่อหารูปแบบหรือความสัมพันธ์ภายใน และเพื่อหารูปแบบหรือความสัมพันธ์ภายนอก
3) หน่วยในการวิเคราะห์ ผู้วิเคราะห์ต้องมีความกระจ่างในเรื่องหน่วยที่วิเคราะห์ว่าเป็น
หน่วยแบบใดโดยปกติ หน่วยในการวิเคราะห์เนื้อหามี 3 ประการคือ
3.1) หน่วยจากการสุ่ม ได้จากการสังเกตหรือการสัมผัส แต่ละหน่วยนั้นมีลักษณะที่เป็นอิสระ
ต่อกัน เช่น ประโยคแต่ละประโยค คือ เป็น 1 หน่วย
3.2) หน่วยจากการบันทึก เป็นการจัดกระทาข้อมูลจากการสุ่มมาช่วยเป็นกลุ่มเป็นพวก
3.3) หน่วยจากเนื้อหา เป็นการรวบรวมหน่วยจากการบันทึกมาจัดกลุ่มอีกครั้งหนึ่ง เกณฑ์ใน
การสร้างหน่วยอาจกระทาได้โดย 1) พิจารณาจากสภาพทางกายภาพ เช่น จานวนเรื่องของรายงาน
ฉบับ แผ่น 2) พิจารณาภาษา ได้แก่ การแจงนับคา หัวข้อข่าว 3) พิจารณาการอ้างอิง เช่น จากวัตถุ
เหตุการณ์ บุคคล การกระทา 4) จากโครงสร้าง ได้แก่ ทางด้านความรู้สึก ภาษาและความหมาย 5)
จากความหมาย อาศัยความหมายของภาษามาสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง เช่น เป็นการขอร้องหรือบังคับ
หรือให้ โดยการอาศัยการวิเคราะห์เนื้อหา
ตอนที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เศวตาภรณ์ ตั้งวันเจริญ และคณะ (2554) ได้ทาการสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนการ
สอนสังคมศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่าง
พุ ท ธศั ก ราช 2542-2553 โดยรวบรวมวิ ท ยานิ พ นธ์ จ ากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง สิ้ น 9 แห่ ง ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิท ยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ที่ผ่านเกณฑ์ตามแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
จานวน 40 เรื่อง ผลการสังเคราะห์งานวิจัยพบว่า
1.ผลการสั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ อ ภิ ม านและวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เนื้ อ หาของ
วิทยานิพนธ์ด้านทักษะกระบวนการคิดในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ด้านข้อมูลพื้นฐานของ
งานวิจัยที่นามาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการสังเคราะห์ พบว่า วิทยานิพนธ์ที่ผลิตขึ้นในมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ มีจานวนมากที่สุด (ร้อยละ 32.50) มีการทาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
สังคมศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดมากที่สุด ในปี พ.ศ.2544 (ร้อยละ 17.50) ใช้ระเบียบวิธี
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วิจัยเชิงทดลองมากที่สุด (ร้อยละ 77.50) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้มากที่สุด เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 1 (ร้อยละ37.50) ประชากรและกลุ่มตัว อย่างที่ถูกเลือกมาศึกษาในงานวิจัย มากที่สุด คือ
ระดับมัธยมศึกษา (ร้อยละ 50.00) สาระวิชาที่นามาใช้ในการทาวิจัย มากที่สุด คือ สังคมศึกษา (ร้อย
ละ 22.50) จานวนรูปแบบวิธีการสอนที่ใช้ มากที่สุด คือ 2 วิธี (ร้อยละ 57.50) รูปแบบการสอนที่
นามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา มากที่สุด คือ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
และการสอนแบบสตอรี่ไลน์ (Storyline) (ร้อยละ 9.80) และเกิดทักษะกระบวนการคิด ด้านการคิด
วิเคราะห์ มากที่สุด (ร้อยละ 16.30) ประกอบด้วยทักษะกระบวนการคิดในการจั ดการเรียนการสอน
สั ง คมศึ ก ษา ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ อ ภิ ม านและการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เนื้ อ หา 1) วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ศึ ก ษาผล
ความสามารถในทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ จานวน 3 เรื่อง ได้แก่ รูปแบบการสอนตามวัฏจักร
การเรียนรู้ (4MAT) การสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) และการสอนโดยใช้ภาพ
การ์ตูน ค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 1.0719 ความแปรปรวนเท่ากับ 1.0738 2) ด้านการคิดสร้างสรรค์
จานวน 4 เรื่อง ได้แก่ รูปแบบการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ (4MAT) การสอนโดยสตอรี่ไลน์
(Storyline) การสอนโดยใช้กิจกรรมการเขียน และการสอนด้วยเทคนิคหมวกหกใบ ค่ าเฉลี่ยขนาด
อิทธิพลเท่ากับ 0.2255 ความแปรปรวนเท่ากับ 3.1950 3) ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ จานวน 4
เรื่อง ได้แก่ รูปแบบการสอนตามแนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา การสอนโดยใช้เกมสถานการณ์จาลองและ
เทคนิคพยากรณ์ การสอนโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ และการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
ค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.6891 ความแปรปรวนเท่ากับ 3.9610
2. ผลการสังเคราะห์เชิงคุณลักษณะของงานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและรูปแบบวิธีการ
จัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดในการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษาที่นิยมใช้
ระหว่างพ.ศ.2542–2553 มี 5 ทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยใช้การสร้างสรรค์
ชิ้นผลงาน ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ทฤษฎีพหุปัญญา ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการ
ประมวลผลข้อมูล และทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ และนิยมนามาใช้เป็นกรอบการวิจัยมากที่สุด คือ
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง และรูปแบบ วิธีการจัดการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับทฤษฎี
การศึกษาร่วมสมัย ข้างต้น มี 4 วิธี ได้แก่ การสอนตามวัฏจักร การเรียนรู้ (4MAT) การสอนแบบสืบ
เสาะหาความรู้ (5E) การสอนด้วยสตอรี่ไลน์ และการสอนโดยวิธีการทางประวัติศาสตร์
3. รูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดในการจัดการเรียนการ
สอนสังคมศึกษาอย่างเหมาะสม รูปแบบที่ 1 กระบวนการคิดวิเคราะห์ ประกอบไปด้วยขั้นตอนที่
สาคัญในการจัดการเรียนการสอน คือ การสร้างความสนใจ ตรวจสอบความคิดรวบยอด กิจกรรม
ขยายความคิดรวบยอด แลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์ชิ้นผลงาน นาไปประยุกต์ใช้ และสรุปประเมินผล
รูปแบบที่ 2 การคิดสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วยขั้นตอนที่สาคัญในการจัดการเรียนการสอน คือ การ
สร้างความสนใจ เชื่อมโยงประสบการณ์ การจัดกิจกรรม การสร้างความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์
ผลงาน นาผลงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน รูปแบบที่ 3 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ประกอบไป
ด้ว ยขั้น ตอนที่ ส าคัญ ในการจั ด การเรีย นการสอน คื อ สร้ างความสนใจ กาหนดปัญ หา ตั้ งสมมุ ติ
รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล คัดเลือกข้อมูล ประเมินคุณภาพหลักฐาน อภิปรายและลงข้อสรุป
ขยายความรู้และประเมินผล
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สุนทรา โตบัว (2555) ได้ทาการสังเคราะห์ งานวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยจากภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผลการสังเคราะห์พบว่า ผลการสังเคราะห์งานวิจัย
จากงานวิจัยจานวน 8 เรื่องเป็นการพัฒนาการเรียนการสอน 4 เรื่อง นอกจากนี้เป็นการประเมินความ
ต้องการและการประเมิ นหลักสูตรจานวนเท่ากัน ตัวแปรที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นตัวแปรด้านจิตพิสัย มี
จานวน 7 เรื่อง และตัวแปรด้านพุทธิพิสัย 3 เรื่อง แต่ไม่พบตัวแปรด้านทักษะพิสัย ประโยชน์ของการ
วิจัยที่จานาไปใช้มากที่สุด คือพัฒนาการเรียนการสอน งานวิจัยทุกเรื่องเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์
ผู้สอนใช้สาหรับการพัฒนาผู้เรียน พัฒนางานการสอน พัฒนาหลักสูตร และพัฒนางานบริการวิชาการ
รวมทั้งเป็นประโยชน์สาหรับบุคคลภายนอกด้วย วิธีดาเนินการวิจัย เป็นการวิจัยปฏิบัติการเท่ากันกับ
การวิจั ย เชิงประเมิน เครื่องมือในการ เก็บรวบรวมข้อมูล ใช้อย่างหลากหลายในงานวิจัยทุกเรื่ อง
ประกอบด้วย แบบประเมินผลงาน แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม ประชากรเป้าหมายหรือ
ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย เป็นนิสิตปริญญาโทมากที่สุด รองลงมาคืออาจารย์ผู้สอน
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การสั งเคราะห์งานวิจั ยครั้งนี้ เป็นการสั งเคราะห์งานวิจัยการเรียนการสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ที่แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2555 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อศึกษา
คุ ณ ลั ก ษณะของงานวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย อี ส เทิ ร์ น เอเชี ย 2. เพื่ อ สั ง เคราะห์ วิ ธี ด าเนิ น การวิ จั ย
ประกอบด้วย วิธีวิจัย ประชากรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3. เพื่อสั งเคราะห์ ผ ลการวิจั ย องค์ความรู้ /นวัตกรรมของงานวิจัย ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒ นา
การศึกษา นวัตกรรม การเรียนการสอน และการนาผลการวิจัยไปใช้ มีขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ดังนี้
ขั้นตอน / กระบวนการดาเนินการสังเคราะห์
ขั้นที่ 1 รวบรวมงานวิจัยการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ที่แล้วเสร็จในปี
การศึกษา 2555
ขั้นที่ 2 ศึกษาการค้นคว้างานวิจัยฉบับสมบูรณ์และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของงานวิจัยและ
วิธีดาเนินการวิจัย
ขั้นที่ 3 สังเคราะห์ผลการวิจัยที่ได้จากการค้นคว้าด้วยการสรุปและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรและจาแนกองค์ความรู้ตามแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ งานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ที่แล้วเสร็จ
ในปีการศึกษา 2555 จานวน 17 เรื่อง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ชุดคือ แบบสารวจข้อมูลเพื่อการสังเคราะห์และแบบสรุป
ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์งานวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
ชุดที่ 1 แบบสารวจข้อมูลเพื่อการสังเคราะห์งานวิจัย มี 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง และชื่อผู้วิจัย
ตอนที่ 2 วิธีดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย วิธีวิจัย ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 3 ผลการวิจัยองค์ความรู้ / นวัตกรรมของงานวิจัย ประกอบด้วยข้อค้นพบต่างๆ เช่น การ
พัฒนาการศึกษา นวัตกรรม เป็นต้น
ชุดที่ 2 แบบสรุปข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์งานวิจัย

13
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
1. รวบรวมเอกสารงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของงานวิจัยและกรอกข้อมูลงานวิจัยลงในแบบสารวจ ตรวจสอบความถูก
ต้อง เที่ยงตรงของการกรอกข้อมูลจนได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
3. นาแบบสารวจงานวิจัยที่รวบรวมมาลงสรุปในแบบสรุปข้อมูลเพื่อการสังเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยสังเคราะห์ผลการวิจัยโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ทาการสังเคราะห์
เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ / นวัตกรรมในมิตินั้นๆ
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และข้อเสนอแนะ
การสั งเคราะห์งานวิจั ยครั้งนี้ เป็นการสั งเคราะห์งานวิจัยการเรียนการสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ที่แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2555 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษา
คุ ณ ลั ก ษณะของงานวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย อี ส เทิ ร์ น เอเชี ย 2. เพื่ อ สั ง เคราะห์ วิ ธี ด าเนิ น การวิ จั ย
ประกอบด้วย วิธีวิจัย ประชากรที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และสถิติ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3. เพื่อสั งเคราะห์ ผ ลการวิจั ย องค์ความรู้ /นวัตกรรมของงานวิจัย ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒ นา
การศึกษา นวัตกรรม การเรียนการสอน และการนาผลการวิจัยไปใช้ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
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ผลการวิเคราะห์งานวิจัยการเรียนการสอน
งานวิจัยการเรียนการสอนที่แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2555 มีจานวน 17 เรื่อง ดังนี้
ผู้วิจัย

ชื่อเรื่องงานวิจัย

วิธีวิจัย

1.อ.ปิยเนตร
ไล้เลิศ
อ.ยุพาพร
คุ้มขัง

การพัฒนาการเรียนการสอนโดย วิจยั เชิง
วิธีแผนผังความคิด ในรายวิชา
ทดลอง
กฎหมายอาญาภาคทั่วไป สาหรับ
นักศึกษาคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

2.ผศ.เอกวิทย์
จิโนวัฒน์

วิธีการสอนโดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐาน
เรื่อง การพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน :
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความพึงพอใจ รายวิชา

วิจัยเชิง
ทดลอง

วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรหรือกลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการ
ตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย
วิจัย
นักศึกษาที่ลงทะเบียน 1.ชุดทดสอบสาหรับ
รายวิชา กฎหมายอาญา วัดผลสัมฤทธิ์ทาง
ภาคทั่วไป ในภาค
การศึกษา เรื่อง
การศึกษาที่ 2 ปี
โครงสร้างความรับผิด
การศึกษา 2554 คณะ ทางอาญา แบบอัตนัย
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 2. แบบประเมินความ
อีสเทิร์นเอเชีย จานวน พึงพอใจการเรียนการ
26 คน
สอนโดยการใช้
แผนผังความคิด
รายวิชากฎหมาย
ภาคทั่วไปแบบ
เลือกตอบ 5 ตัวเลือก

นักศึกษาที่ลงทะเบียน
ในภาคการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2553
จานวน 30 คน

แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบ
ประเมินความพึง
พอใจในการเรียน

สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
1.สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ร้อยละ, ค่า
คะแนนเฉลี่ย, ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน,
ค่ามัธยฐาน
2.สถิติอ้างอิง ได้แก่
Paired t-test,
Wilcoxon Matched
Paris Signed-Rank

ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
ค่าเฉลี่ย, ร้อยละ, ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ
t-test (Paired-

ผลการวิจัย
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาหลังการจัดการเรียนการ
สอนวิธกี ารแบบใช้แผนผังความคิดสูงกว่าก่อนการ
ใช้แผนผังความคิด โดยค่าคะแนนเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาสูงขึ้นอย่างแตกต่างกัน ในระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
2.นักศึกษาที่มีพัฒนาการเรียนรู้ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ
80.77 นักศึกษาที่มีพัฒนาการการเรียนรู้เท่าเดิม คิด
เป็นร้อยละ 15.38 และนักศึกษาที่มีพัฒนาการ
เรียนรู้ที่ลดลง คิดเป็นร้อยละ 3.85
3.นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนโดยวิธีแผนผังความคิด อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ ุด คิดเป็น
ร้อยละ 20 และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากคิดเป็นร้อยละ 80 แสดงได้ว่าผู้เรียนมีความพึง
พอใจและเจตคติที่ดีในการศึกษา ภายหลังจากการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีแผนผังความคิด ใน
รายวิชา กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
1.คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ที่เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รายวิชา
ภาษาอังกฤษ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2.ความพึงพอใจของผู้เรียน มี 10 รายการ ภาพรวม
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ผู้วิจัย

ชื่อเรื่องงานวิจัย

วิธีวิจัย

วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรหรือกลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการ
ตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย
วิจัย

ภาษาอังกฤษ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2553

3.นาวาอากาศตรีบุญมี
จันทร์สวัสดิ์

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน กับ การจัดการเรียนรู้โดยวิธี
ปกติในรายวิชา 01337306 กฎ
และข้อบังคับทางอากาศ เรื่อง
กฎการบินด้วยสายตา

สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
samples)

วิจัยเชิง
ทดลอง

นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการบิน
คณะการบิน
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย ชั้นปีที่ 1 ที่
ลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาที่ 2 ประจาปี
การศึกษา 2554
จานวน 40 คน

รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้
ปัญหาเป็นฐานและ
การเรียนรู้โดยใช้วธิ ี
ปกติ

ผลการวิจัย

อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานช่วยสร้างความรู้
และมุมมองใหม่ได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี
ค่าร้อยละ, ค่าเฉลีย่ ,
1.การจัดการเรียนรู้รายวิชา 01337306 กฎและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ข้อบังคับทางอากาศเรื่อง กฎการบินด้วยสายตา
t-test
ด้านการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
นักศึกษามีความก้าวหน้าในการเรียน
2. เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วย
กิจกรรมที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน ด้วยการจัดกลุ่มการ
เรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4-5 คน ในรายวิชา
01337306 กฎและข้อบังคับทางอากาศ เรื่องกฎ
การบินด้วยสายตา พบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังการ
เรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
3. เมื่อทาการเปรียบเทียบผลการเรียนรูร้ ะหว่างการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับวิธีปกติเป็นฐาน
พบว่ามีค่าเฉลีย่ ของคะแนนหลังการเรียนไม่แตกต่าง
กัน
4.จากการที่ให้นกั ศึกษาตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจภายหลังจากการสิ้นสุดกิจกรรมของนักศึกษา
ต่อการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานจานวน
20 คน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในรูปแบบ
การเรียนการสอนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
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ผู้วิจัย

ชื่อเรื่องงานวิจัย

วิธีวิจัย

4.อ.ธนสร
กิรัมย์
อ.สุมาลี สมนึก

ความสัมพันธ์ระหว่างการดาเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนในในรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจยั

วิจัยเชิง
ทดลอง

5.อ.ประวิทย์ วงศ์
วิวัฒน์

โครงการเรียนการสอน/วิธีการ
สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง
การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารการบิน รายวิชา
บริหารข่าวสารการบิน สาหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4

วิจัยเชิง
ทดลอง

วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรหรือกลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการ
ตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย
วิจัย
นักศึกษาคณะ
1.แบบประเมิน
บริหารธุรกิจที่
พฤติกรรมการเรียน
ลงทะเบียนเรียนใน
ของผู้เรียนในการ
รายวิชาระเบียบวิธวี ิจยั
ดาเนินกิจกรรมการ
จานวน 21 คน
เรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน
2.แบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
3.แบบทดสอบเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่อง การเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจยั
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะ 1.ชุดการเรียนการ
การบิน สาขาวิชา
สอนโดยใช้ปัญหาเป็น
บริหารกิจการการบิน
ฐาน เรื่องการพัฒนา
จานวน 45 คน
ทักษะการวิเคราะห์
ข้อมูลข่าวสารการบิน
รายวิชาบริหาร
ข่าวสารการบิน
สาหรับนักศึกษาชั้นปี
ที่ 4
2.เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
ประกอบด้วย แบบ

สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2. สถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างการดาเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐานและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนในรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจยั ได้แก่
t-test และ Chisquare
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1.ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจาก
การวิจยั ครั้งนี้เท่ากับ 23.667 จากคะแนนเต็ม 35
คะแนน ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 4.6619
2.การประเมินกิจกรรมจัดอยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.0317 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.6092
3.ความพึงพอใจต่อการดาเนินกิจกรรมการเรียนการ
สอนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ย
เท่ากับ 4.1422 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
.02894

ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ในระดับดีและมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนไม่แตกต่าง ผลการประเมินความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานใน
ภาพรวมของนักศึกษามีความพึงพอใจมาก
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ชื่อเรื่องงานวิจัย

6.อ.อินทิรา กุลวิเชียร

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ 1 มหาวิทยาลัยอีส
เทิร์นเอเชีย

วิธีวิจัย

วิจัยเชิง
บรรยาย

วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรหรือกลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการ
ตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย
วิจัย
ประเมินตนเองของ
นักศึกษา, แบบ
ประเมินนักศึกษาเป็น
รายบุคคล, แบบ
ประเมินผลการ
ดาเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานรายกลุ่ม,
แบบทดสอบย่อย
ประจาหน่วยการ
เรียน,แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน,
และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
นักศึกษาระดับปริญญา แบบสอบถามความ
ตรี มหาวิทยาลัยอีส
พึงพอใจของนักศึกษา
เทิร์นเอเชียที่
ต่อการเรียนการสอน
ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา
รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 ภาษาอังกฤษ 1
ในภาคการศึกษาที่
1/2555 จานวน 474
คน

สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัย

ค่าสถิติร้อยละ, ค่าเฉลีย่ 1.นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
, ส่วนเบี่ยงเบน
สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
มาตรฐาน
เอเชีย ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน คือความพึงพอใจด้าน
เนื้อหาวิชา ด้านผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอน ด้านปัจจัยส่งเสริมการเรียนการสอน และด้าน
การประเมินผลการเรียนการสอนอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก
2.แนวทางการจัดการเรียนการสอนในอนาคต ควรมี
การสอบวัดระดับเพื่อจัดแบ่งกลุ่มตามผู้เรียนตาม
ระดับความรู้ ควรเพิ่มเติมกิจกรรมต่างๆในชั้นเรียน
ส่งเสริมการทางานเป็นกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้มี
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ชื่อเรื่องงานวิจัย

วิธีวิจัย

วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรหรือกลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการ
ตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย
วิจัย

7.นาวาอากาศเอก
สมนึก พึ่งพวก

การพัฒนาชุดการสอน เรื่อง การ
วิเคราะห์การใช้สัญญาณไฟ
สาหรับการจราจรบริเวณ
สนามบินตามรูปแบบการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

วิจัยเชิง
ทดลอง

นักศึกษาคณะการบิน
ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
บริหารกิจการการบิน ที่
ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา กฎและ
ข้อบังคับทางอากาศ ที่
มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50
ขึ้นไปจานวน 35 คน

8.อ.ประภาพร กุลลิ้ม
รัตน์ชัย
อ.ธัชกร อ่อนบุญเอื้อ

การวิจยั สื่อการสอนเรื่องการ
ประกอบคอมพิวเตอร์โดยใช้
รูปแบบของ IMMCAI

วิจัยเชิง
ทดลอง

นักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาปฏิบัตกิ าร
ฮาร์ดแวร์สาหรับ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2553
จานวน 12 คน

1.ชุดการเรียนการ
สอน รายวิชา กฎและ
ข้อบังคับทางอากาศ
เรื่องการพัฒนาชุด
การสอน เรื่องการ
วิเคราะห์การใช้
สัญญาณไฟ สาหรับ
การจราจรบริเวณ
สนามบิน ตาม
รูปแบบการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
2.เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้
1.คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เรื่องการ
ประกอบคอมพิวเตอร์
โดยใช้รูปแบบ
IMMCAI
2.แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
3.แบบสอบถามความ

สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

1.แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ สถิติที่ใช้
ได้แก่ ค่าความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา ค่าความยาก
ค่าอานาจจาแนก และ
ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ
2.ใช้สูตร E1/E2ในการ
หาประสิทธิภาพของ

ผลการวิจัย
โอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้สถานการณ์จริงและควร
เพิ่มหรือใช้วิธกี ารประเมินผลการเรียนหลายๆวิธี
นอกจากการวัดผลจากการสอบเพียงอย่างเดียว
1.เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อย คะแนนเฉลี่ย
ของนักศึกษาอยู่ในระดับดีและมีค่าเฉลีย่ ของคะแนน
ระหว่างกลุ่มไม่แตกต่างกัน
2.เมื่อเปรียบเทียบผลการสอนโดยการสอนแบบปกติ
กับรูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานพบว่ามี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนไม่แตกต่างกัน
3.จากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษา
พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียน
การสอนรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานในระดับดี
และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน
1.บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีประสิทธิภาพ
81.67/84.73
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.01
3.นักศึกษามีความพึงพอใจต่อบทเรียนมัลติมีเดีย
ระดับดี
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9.อ.ครรชิต
สิงหเสมานนท์
น.ส.ชไมพร ไกยสิทธิ์

ชื่อเรื่องงานวิจัย

การสร้างแบบฝึกทักษะรายวิชา
การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศ
ศาสตร์ เรื่อง การควบคุม
ความสัมพันธ์ระหว่างช่องรับแสง
และความเร็วชัตเตอร์ ในการใช้
งานกล้องถ่ายภาพแบบ Digital
Single Lens Reflex (DSLR)
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

วิธีวิจัย

วิจัยเชิง
ทดลอง

วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรหรือกลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการ
ตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย
วิจัย
พึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะ
นิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย ภาคเรียนที่ 2 ปี
การวิจยั 2554 จานวน
35 คน

แบบฝึกทักษะ
แบบทดสอบย่อย
ประจาบทเรียน ใบ
งาน แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และ
แบบสอบถามความ
พึงพอใจ

สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน
3.ค่าคะแนนเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.t-test
1.ใช้สถิติ E1/E2ในการ
หาประสิทธิภาพของ
แบบฝึกทักษะ
2. ค่าความเที่ยงตรง
ด้วยสัมประสิทธิแ์ อลฟา
ของครอนบาค ค่าความ
ยากง่าย ค่าอานาจ
จาแนก ค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้ KR20
3.t-test
4.ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
5. Paired Samples ttest

ผลการวิจัย

1.การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะรายวิชา
การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ เรื่อง การควบคุม
ความสัมพันธ์ระหว่างชองรับแสงและความเร็วชัต
เตอร์ ในการใช้งานกล้องถ่ายภาพแบบ Digital
Single Lens Reflex พบว่า แบบฝึกทักษะที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.48/86.00 ซึ่ง
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ และสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้
2.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยแบบ
ฝึกทักษะพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
3.จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต่อแบบฝึกทักษะโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับจากมากไป
หาน้อย พบว่า แบบฝึกทักษะมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
ช่วยให้ผู้เรียนได้ทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง ช่วย
แก้ปัญหาการเรียนช้าและช่วยเสริมการเรียน และ
ช่วยให้ผู้เรียนฝึกฝนได้อย่างเต็มที่นอกเหนือจากที่
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10.อ.สายสุนีย์ เจริญ
สุข

ชื่อเรื่องงานวิจัย

การพัฒนาการเรียนการสอนโดย
ใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาจาก
กรณีตัวอย่างรายวิชาการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

วิธีวิจัย

วิจัยเชิง
ทดลอง

วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรหรือกลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการ
ตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย
วิจัย
นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ ที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2554
จานวน 15 คน

1.แบบทดสอบ
ความสามารถในการ
แก้ปัญหาด้วยการ
เขียนโปรแกรม
2.แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน
3.แบบประเมินการ
นาเสนอผลงาน
4.แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการคิด
แก้ปัญหาจากกรณี
ตัวอย่าง

สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล

1.ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2.ทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ t-test

ผลการวิจัย
เรียนในชั่วโมงเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ตามลาดับ
1.นักศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาจากกรณีตัวอย่าง
ได้ร้อยละ 77.30 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ร้อยละ
60
2. นักศึกษามีความสามารถในการแก้ปญ
ั หาทางการ
เขียนโปรแกรมของนักศึกษาจากเรียนรูโ้ ดยใช้
กระบวนการคิดแก้ปัญหาจากกรณีตัวอย่าง ได้ร้อย
ละ 67.79 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้รอ้ ยละ 60
3.ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาจากกรณี
ตัวอย่างในภาคทฤษฎีโดยรวมอยู่ระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
พบว่า อาจารย์เข้าสอนและเลิกสอนตรงเวลา
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมา
คือ อาจารย์กระตุ้นให้นักศึกษาคิด และสืบค้นข้อมูล
เพิ่มเติม นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
และอาจารย์เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาซักถาม และ
แสดงความคิดเห็น นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก
4.ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาจากกรณี
ตัวอย่างภาคปฏิบัติโดยรวมของข้อมูลด้านการเรียน
การสอนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและ
โดยรวมของข้อมูลด้านสภาพห้องปฏิบัตกิ าร
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11.อ.อรนันท์ หาญยุทธ คุณภาพและอัตลักษณ์ของ
อ.รัชยา
บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์
รัตนะถาวร
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ที่
สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา
2553

12.อ.ศุภามณ จันทร์
สกุล

วิธีวิจัย

วิจัยเชิง
บรรยาย

อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล เจต วิจัยเชิง
คติต่อวิชาชีพการพยาบาล ความ บรรยาย
เข้มแข็งในการมองโลก และการ
รับรู้การเรียนการสอน ต่อผลลัพธ์
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติของ
นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรหรือกลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการ
ตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย
วิจัย
ผู้บริหารและพยาบาล
ประจาการที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลเดียวกัน
กับบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาจากคณะ
พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชียปีการศึกษา
2553 จานวนทั้งหมด
162 คน
นักศึกษาพยาบาลชั้นปี
ที่ 3 รวมถึงนักศึกษาที่
จัดแผนการศึกษาโดย
ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเช่นเดียวกับ
นักศึกษาที่เรียนตาม
แผนการศึกษาปกติ
ได้แก่ รายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาลรวบ
ยอด และรายวิชา
ปฏิบัติการพยาบาล
ชุมชน จานวน 89 คน
รวมทั้งหมด 120 คน

สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล

แบบสอบถาม

1.ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
2. t-test

1.แบบวัดเจตคติต่อ
วิชาชีพการพยาบาล
2.แบบประเมินการ
รับรู้ต่อการเรียนการ
สอนภาคปฏิบัติ
3.แบบประเมิน
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ภาคปฏิบัติ

1.สถิติบรรยาย ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่
และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2.สถิติที่ใช้ในการหา
ความสัมพันธ์โดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของเพียร์สัน และการ
หาอิทธิพลทานาย
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ภาคปฏิบัตขิ อง
นักศึกษา คณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีส
เทิร์นเอเชีย โดยใช้

ผลการวิจัย
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ นักศึกษามีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก
1.คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ทั้ง 6 ด้านตาม
ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตโดยรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก และด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม รองลงมาคือด้าน
ความสัมพันธ์สว่ นบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือด้านทักษะในการ
วิเคราะห์และการสื่อสาร
1.ผลลัพธ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติของนักศึกษาชั้นปีที่
3 อยู่ในระดับปานกลาง และผลลัพธ์การเรียนรู้
ภาคปฏิบัตขิ องนักศึกษาชั้นปีที่ 4 อยู่ในระดับดี
2.ความเข้มแข็งในการมองโลก การรับรูก้ ารเรียน
การสอน เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล ผล
การศึกษา 1/2554 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติของนักศึกษา คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3. ความเข้มแข็งในการมองโลกด้านความสามารถ
บริหารจัดการความรู้สึกนึกคิด การรับรูต้ ่อการเรียน
การสอนด้านประสบการณ์ที่ได้รับต่อการเรียน
ภาคปฏิบัติ ผลการศึกษา 1/2554 มีอิทธิพลต่อผ
ลัพธ์การเรียนรูภ้ าคปฏิบัติของนักศึกษา คณะ
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วิธีวิจัย

วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรหรือกลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการ
ตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย
วิจัย

สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ และวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณทีละ
ขั้นตอน

13.อ.วราลักษณ์ อ้อย
ชัยศรี

ศึกษาสภาพปัญหาในการเรียน
การสอนวิชาฟิสิกส์ทวั่ ไป 1 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อีสเทิร์นเอเชีย

วิจัยเชิง
บรรยาย

นักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ทุกคน
ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาฟิสิกส์ทวั่ ไป 1
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2555

1. แบบสอบถาม
2. แบบสังเกต
พฤติกรรมการเข้า
เรียน และการมีส่วน
ร่วมในชั้นเรียน
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในวิชาฟิสิกส์
ทั่วไป 1 ภาค
การศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2555

ผลการวิจัย

พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียโดยมี
อานาจการทานาย .202 .253 .283 ตามลาดับ ผล
การวิเคราะห์ความแปรปรวนมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 นั่นคือปัจจัยทั้งสามมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร้อยละ 28.3 และสาร
มารถสร้างสมการทานายในรูปมาตรฐานดังนี้
Z outcome = .340 Z manage + +.206 Z expi
+ .179 Z grade 1
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ
1.โดยภาพรวมของปัญหาทั้งหมด ผู้เรียนโดยส่วน
วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลีย่ ใหญ่เห็นว่า การเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์
ร้อยละ และ
ทั่วไป 1 มีปัญหาเกิดขึ้นในระดับน้อย ปัญหาที่มี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สาเหตุมาจากตัวผู้เรียนเอง โดยเฉพาะปัญหาพื้น
2.ข้อมูลเชิงคุณภาพจาก ฐานความรู้เกี่ยวกับวิชาฟิสกิ ส์ เป็นปัญหาที่เกิด
แบบสอบถามปลายเปิด ขึ้นกับผู้เรียนในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้เรียนร้อย
และแบบสังเกตใช้การ ละ 65.31 ของประชากร เป็นกลุ่มผู้เรียนที่ไม่มีพื้น
วิเคราะห์เนื้อหา
ฐานความรู้ในวิชาฟิสกิ ส์ ข้อมูลที่ผู้เรียนตอบใน
คาถามปลายเปิด บอกว่าไม่เคยเรียนวิชาฟิสิกส์มา
ก่อน หรือมีพื้นฐานน้อยมาก จึงทาให้ไม่รู้จักกับศัพท์
บางคาในทางฟิสิกส์ อีกปัญหาหนึ่งที่ผู้เรียน เห็นว่า
ตนเองไม่สามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม โดย
อาจจะเนื่องมาจากการเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เพิ่ง
เข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษา ต้องห่างบ้าน ห่าง
พ่อ ห่างแม่ ห่างจากสถานที่ หรือเพื่อนฝูงที่คุ้นเคย
มาอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ จึงต้องการเวลาในการ
ปรับตัว และต้องการผู้ที่คอยให้คาปรึกษา ยังมี
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การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความเข้าใจความหมายของ
คาศัพท์เฉพาะเกีย่ วกับน้าหนัก
การบรรทุกทางอากาศ โดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน รายวิชาการ

วิธีวิจัย

วิจัยเชิง
ทดลอง

วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรหรือกลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการ
ตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย
วิจัย

นักศึกษาชั้นปีท4ี่ คณะ
การบินสาขาวิชา.การ
บริหารกิจการการบิน
จานวน 45 คน

1 .ชุดกิจกรรม เรื่อง
การพัฒนาชุด
กิจกรรมเสริมสร้าง
ความเข้าใจ
ความหมายคาศัพท์

สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล

1.ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.dependent t-test
3.หาประสิทธิภาพ E1
/ E2 ของชุดกิจกรรม

ผลการวิจัย
กิจกรรมการรับน้องใหม่ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องเข้า
ร่วม จึงทาให้ผู้เรียนไม่สามารถจัดสรรเวลาในการ
ค้นคว้า หรือทบทวนเนื้อหาของบทเรียนได้อย่าง
เต็มที่ ปัญหาการจัดสรรเวลาในการเตรียมตัวสอบ
เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้เรียน เห็นว่า เป็นปัญหาใน
ระดับปานกลาง โดยอ้างว่า การจัดวัน เวลาสอบ
ของทางคณะฯ จะจัดวิชาที่ยากไว้ติดกัน จึงทาให้
อ่านหนังสือเตรียมตัวสอบไม่ทัน ไม่มีเวลาในการติว
กันก่อนสอบ
2.เปรียบเทียบปัญหาการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์
ทั่วไป 1 ของนักศึกษากลุ่มที่มพี ื้นฐานกับกลุ่มที่ไม่มี
พื้นฐานความรู้ในวิชาฟิสิกส์ จากผลการวิจัย
ภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดในรายวิชา
ฟิสิกส์ทั่วไป 1 ของผู้เรียนทั้งสองกลุ่ม เปรียบเทียบ
กันแล้ว พบว่าทั้งสองกลุ่มมีปัญหาเกิดขึน้ ในระดับ
น้อยเช่นเดียวกัน แต่เมื่อดูจากสาเหตุของปัญหา
กลับพบว่า ปัญหาที่มีสาเหตุมาจากผู้สอน กิจกรรม
การเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมทางการเรียน
การสอน ยังไม่เป็นปัญหาที่ควรแก้ไขอย่างเร่งด่วน
เนื่องจากผู้เรียนทั้งสองกลุ่มให้ความเห็นว่าเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนอยู่ในระดับดีและมีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้าย (Terminal
behavior) หรือพฤติกรรมผลลัพธ์( Products
behavior) ดีกว่าประเมินพฤติกรรมต่อเนื่อง (
Transitional behavior ) หรือพฤติกรรมของ
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บริหารอานวยการบิน

15.อ.สมนึก
พึ่งพวก

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการ
วิจัยเชิง
วิเคราะห์สถานการณ์การจราจร ทดลอง
ทางอากาศเพื่อจัดระยะห่าง
ระหว่างอากาศยาน โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน สาหรับนักศึกษาการบิน

วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรหรือกลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการ
ตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย
วิจัย
เฉพาะเกีย่ วกับ
น้าหนักบรรทุกทาง
อากาศ โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานรายวิชาการ
บริหารการ
อานวยการบิน
สาหรับนักศึกษาชั้นปี
ที่ 4
2.แบบบันทึกความ
พึงพอใจ
นักศึกษาคณะการบิน
1.ชุดการเรียนการ
ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา
สอนรายวิชาการ
บริหารกิจการการบิน ที่ บริหารการจราจร
ลงทะเบียนเรียน
และพื้นที่ทางอากาศ
รายวิชา การบริหาร
เรื่อง การพัฒนาแบบ
การจราจรและพื้นที่ทาง ฝึกทักษะการ
อากาศ ภาคการศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์
2/2555
จราจรทางอากาศเพื่อ
จัดระยะห่างระหว่าง
อากาศยานโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน
2.เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้

สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัย
กระบวนการ (Process behavior)ที่ระดับนัยสาคัญ
0.05 และผลประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม
เสริมสร้างความเข้าใจความหมายคาศัพท์เฉพาะ
เกี่ยวกับน้าหนักบรรทุกทางอากาศ โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานผ่านเกณฑ์ที่กาหนด 80 / 80 โดยมีผล
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.21 / 81.35 รวมทั้งผลการ
ประเมินความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในภาพรวมของนักศึกษามี
ความพึงพอใจมาก

ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่
ผลของการพัฒนาชุดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหา
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และ เป็นฐาน ประกอบด้วย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1. ชุดการสอนประกอบด้วยตัวอย่างและแบบฝึกหัด
2. สถานการณ์ปัญหา
2.1 สถานการณ์ปัญหา1: กรณีอากาศยานที่ต้องไป
ในทิศทางเดียวกันแต่มีความเร็วแตกต่างกันหรือ
ความสูงที่ต่างกัน ใช้เวลาเรียน 2.30 ชัว่ โมงและใช้
เวลาทดสอบ 0.30 ชั่วโมง รวมเวลาทั้งหมด 3
ชั่วโมง
2.2 สถานการณ์ปัญหา 2: การใช้ทัศนสัญญาณไฟ
กับอากาศยานวิทยุเสียที่อยู่ภาคพื้นและการตอบ
รับทราบของอากาศยานเมื่อได้รับทราบสัญญาณไฟ
ใช้เวลาเรียน 2.30 ชั่วโมงและใช้เวลาทดสอบ 0.30
ชั่วโมง รวมเวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมง
3. ใบกิจกรรม ประกอบด้วย
3.1 สมาชิกรายชื่อ
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ชื่อเรื่องงานวิจัย

วิธีวิจัย

วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรหรือกลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการ
ตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย
วิจัย

สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัย
3.2 สถานการปัญหาที่ใช้เป็นฐานในการเรียนรู้
3.3 ศึกษา ปัญหาย่อยที่ต้องศึกษาค้นคว้า
3.4 กรอบการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย
-ข้อมูล/ข้อเท็จจริงจากสถานการณ์ปัญหา
-แนวทางการแก้ไขปัญหา
-ประเด็นที่ต้องศึกษา
-วิธกี ารศึกษาค้นคว้า
3.5 สรุปผลการศึกษาค้าคว้า
3.6 สรุปผลการแก้สถานการณ์ปัญหา
4.ใบงาน
5. แผนการสอน ประกอบด้วย
-สาระสาคัญ
-จุดประสงค์การเรียนรู้
-เนื้อหา
-สื่อ/แหล่งเรียนรู้
-กระบวนการเรียนรู้
-การวัดละประเมินผล
6. เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอนสาหรับ
อาจารย์ เช่น
- สาระการเรียนรู้เรื่อง ทัศนสัญญาณไฟที่ใช้กับ
จราจรบริเวณสนามบิน
- คาตอบของสถานการณ์ปัญหาที่ใช้เป็นฐานใน
การเรียนรู้
- คาตอบของใบงาน
- คาตอบของแบบทดสอบย่อย

27
ผู้วิจัย

ชื่อเรื่องงานวิจัย

วิธีวิจัย

16.อ.บุญมี
จันทร์สวัสดิ์

การพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาการ วิจัยเชิง
เดินอากาศ ด้วยกิจกรรมการ
ปฏิบัติการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานการ
เดินอากาศด้วยวิธีคานวณ (Dead
Reckoning) ของนักศึกษาคณะ
การบิน ชั้นปีที่ 3

17.อ.พีรพจน์
ปิ่นทองดี

การจัดการเรียนการสอนโดยวิธี
แผนผังมโนทัศน์ เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชากฎหมาย
ปกครอง สาหรับนักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น
เอเชีย

วิจัยกึ่งทดลอง

วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรหรือกลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการ
ตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย
วิจัย
นักศึกษาคณะการบิน
1.แบบทดสอบวัด
สาขาวิชาบริหารกิจการ ความก้าวหน้าและ
การบินที่ลงทะเบียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชา
เรียน
01337310 การ
2.แบบสอบถามความ
เดินอากาศและ
พึงพอใจของนักศึกษา
เครื่องช่วยการ
ต่อการเรียนรู้โดยใช้
เดินอากาศ เรื่องการ
ปัญหาเป็นฐาน
เดินอากาศด้วยวิธี
คานวณ (Dead
Reckoning) ภาค
การศึกษาที่ 1/2555
จานวน 188 คน
นักศึกษาที่ลงทะเบียน แผนผังมโนทัศน์ เรื่อง
เรียน รายวิชา กฎหมาย โครงสร้างองค์กร
ปกครอง ในภาค
ผู้จัดทาบริการ
การศึกษาที่ 2 ปี
สาธารณะ, ชุด
การศึกษา 2555 คณะ ทดสอบสาหรับวัด
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ผลสัมฤทธิ์ทาง
อีสเทิร์นเอเชีย จานวน การศึกษาโดยวิธีการ
21 คน
สอนแบบบรรยาย
และโดยรูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใช้
แผนผังมโนทัศน์และ
แบบประเมินความพึง
พอใจรูปแบบการ

สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัย

1.สถิติพรรณนา ได้แก่
ร้อยละ
2. ใช้สถิติ E1/E2ในการ
หาประสิทธิภาพ
ความก้าวหน้าทางการ
เรียนรู้

1.คะแนนเฉลี่ยระหว่างเรียนและหลังการเรียนมีค่า
เท่ากับ 54.656 และ 62.064 ตามลาดับ ซึ่งต่ากว่า
เกณฑ์ 70/70 และนาไปทดสอบทางสถิติปรากฏผล
ของการเรียนรู้มีความก้าวหน้าอย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0.01
2.การสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
เรียนการสอนโดยใช้ปญ
ั หาเป็นฐานจากกลุ่มตัวอย่าง
พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียน
การสอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก

1.สถิติพรรณนาได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าคะแนน
เฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และค่ามัธยฐาน
2.การวิเคราะห์เนื้อหา

1.ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาหลังการจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใช้แผนผังมโนทัศน์สูงกว่าก่อนการ
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แผนผังมโนทัศน์
โดยค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น
อย่างแตกต่างกัน ในระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01
นักศึกษาที่มีพัฒนาการการเรียนรู้ดีขึ้น คิดเป็นร้อย
ละ 95.23 นักศึกษาที่มีพัฒนาการการเรียนรู้เท่าเดิม
คิดเป็นร้อยละ 0.00 และนักศึกษาที่มีพฒ
ั นาการ
การเรียนรู้ลดลง คิดเป็นร้อยละ 4.76 ทั้งนี้
ผลสัมฤทธิ์การจัดรูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าว
สามารถพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai
Qualification Framework For Higher
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วิธีวิจัย

วิธีดาเนินการวิจยั
ประชากรหรือกลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการ
ตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย
วิจัย
เรียนการสอนโดยใช้
แผนผังมโนทัศน์

สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัย
Education; TQF : HEd) ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของบัณฑิต (Domains of Learning) ทั้ง
5 ด้าน ดังนี้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and
Morals) ด้านความรู้ (Knowledge) ด้านทักษะ
เชาว์ปัญญา (Cognitive Skills) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility) และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical,
Communication and Information
Technology Skills)
2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใช้แผนผังมโนทัศน์ อยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10 และมีค่าเฉลีย่ ความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 90 แสดงได้ว่า
ผู้เรียนมีความพึงพอใจและเจตคติที่ดีในการศึกษา
ภายหลังการจัดรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้
แผนผังมโนทัศน์ ในรายวิชา กฎหมายปกครอง
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ผลการสังเคราะห์งานวิจัย
งานวิจัยการเรียนการสอนจานวน 17 เรื่อง มีเนื้อหาครอบคลุม 5 ด้าน คือ วิธีสอน สื่อและ
อุปกรณ์การสอน เจตคติต่อวิชาชีพและคุณภาพและอัตลักษณ์ของบัณฑิต ความพึงพอใจของนักศึกษา
ปัญหาการเรียนการสอน และสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน
1. วิธีสอน เป็นงานวิจัยที่ศึกษาเพื่อเปรียบเทียบวิธีการสอนรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การสอนโดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน จานวน 7 เรื่อง การสอนโดยใช้กระบวนการคิดแก้ ปัญหาจากกรณีตัวอย่าง จานวน
1 เรื่อง และ การสอนโดยวิธีแผนผังความคิด จานวน 2 เรื่อง
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน จากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ทั้ง 7 เรื่อง ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากได้รับการสอน
โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสูงกว่าก่อนได้รับการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานอยู่ในระดับมาก
การสอนโดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาจากกรณีตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และนักศึกษามีความสามารถในการแก้ปัญหาสูง
กว่าเกณฑ์ด้วย สาหรับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนโดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหา
จากกรณีตัวอย่าง อยู่ในระดับมาก
การสอนโดยวิ ธี แ ผนผั ง ความคิ ด นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นรู้ โ ดยวิ ธี แ ผนผั ง ความคิ ด ในรายวิ ช า
กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาหลังการใช้แผนผังความคิดสูงกว่าก่อนการใช้
แผนผังความคิด โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบผลการเรียนรู้สูงขึ้น นักศึกษาจานวนร้อยละ
88.46 มีผลการศึกษาดีขึ้น และพัฒนาการของนักศึกษาสูงขึ้น โดยภาพรวมของช่วงคะแนนที่นักศึกษา
ทาได้ในการทดสอบวัดผลก่อนและหลังการเรียนรู้โดยวีการสอนแบบใช้แผนผังความคิดมีอัตราสูงขึ้น
โดยนักศึกษาที่มีพัฒนาการการเรียนรู้ดีขึ้น หลังได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีแผนผังความคิด
คิดเป็นอัตราร้อยละ 80.77 นักศึกษาที่มีพัฒนาการเรียนรู้เท่าเดิม หลังได้รับการจัดการเรียนการสอน
โดยวิธีแผนผังความคิด คิดเป็นร้อยละ 15.38 และมีนักศึกษาที่มีพัฒนาการการเรียนรู้ที่ลดลง หลัง
ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีแผนผังความคิด คิดเป็นร้อยละ 3.85
2. สื่อและอุปกรณ์การสอน ประกอบด้วย การพัฒนาบทเรียนอินเตอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย 1
เรื่อง การสร้างแบบฝึกทักษะ 1 เรื่อง การพัฒนาชุดการสอน 1 เรื่อง
ผลจากการใช้สื่ อการสอนที่ส ร้างขึ้น ในงานวิจัยทั้งสามเรื่อง พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนดีกว่าก่อนเรียน และมีความพอใจต่อการใช้สื่อการสอน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก นอกจากนี้ จากงานวิจัยทั้งสามเรื่อง มีงานวิ จัยหนึ่งเรื่องที่ศึกษาการกระจายของคะแนนสอบ
พบว่า การใช้สื่อการสอนที่สร้างขึ้นทาให้มีการกระจายของคะแนนสอบหลังเรียนต่ากว่าคะแนนสอบ
ก่อนเรียน
3. เจตคติต่อวิชาชีพและคุณภาพและอัตลักษณ์ของบัณฑิตประเด็นละ 1 เรื่อง รวม 2 เรื่อง
ในประเด็นเจตคติต่อวิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า ผลลัพธ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติของนักศึกษาชั้นปีที่ 3
อยู่ในระดับปานกลาง และผลลัพธ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 อยู่ในระดับดี และ
ความเข้ ม แข็ ง ในการมองโลก การรั บ รู้ ก ารเรี ย นการสอน เจตคติ ต่ อ วิ ช าชี พ การพยาบาล มี
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ความสัมพันธ์ทางบวกกับผลลัพธ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติของนักศึกษา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
ประเด็น คุณภาพและอัตลั กษณ์ ของบัณฑิต ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ ทั้ง 6 ด้านตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต
โดยรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ส่วน
คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 3 ด้านตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก โดยด้านประสิทธิภาพและจริยธรรมมีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านปัญญา
อันเป็นสากลและความสามารถในการปรับตัว
4. ความพึงพอใจของนักศึกษา 1 เรื่อง ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 1 ในภาพรวมทั้ง 5 ด้าน คือ ความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชา
ด้า นผู้ ส อน ด้ านกิ จ กรรมการเรี ย นการสอน ด้ า นปั จ จัย ส่ งเสริม การเรี ยนการสอน และด้ านการ
ประเมินผลการเรียนการสอนอยู่ในระดับพึงพอใจมาก และมีการเสนอแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนในอนาคต คือ ควรมีการสอบวัดระดับเพื่อจัดแบ่งกลุ่ มผู้ เรียนตามระดับความรู้ ควรเพิ่มเติม
กิจ กรรมต่า งๆในชั้น เรี ย น ส่ งเสริ มการทางานเป็นกลุ่ ม เพื่อให้ ผู้ เรียนได้มี โ อกาสแสดงออกอย่า ง
สร้างสรรค์
5. สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน 1 เรื่อง ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่เห็นว่า
การเรียนการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 1 มีปัญหาเกิดขึ้นในระดับน้อย ปัญหาที่มีสาเหตุมาจากตัว
ผู้เรียนเอง โดยเฉพาะปัญหาพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้ นกับผู้เรียนในระดับ
มาก ทั้งนี้เนื่องจากผู้เรียนร้อยละ 65.31 ของประชากร เป็นกลุ่มผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ในวิชา
ฟิสิกส์ ข้อมูลที่ผู้เรียนตอบในคาถามปลายเปิด บอกว่าไม่เคยเรียนวิชาฟิสิกส์มาก่อน หรือมีพื้นฐาน
น้ อยมาก จึ งท าให้ ไม่ รู้ จั กกั บ ศัพ ท์บ างคาในทางฟิสิ ก ส์ อีกปั ญหาหนึ่งที่ ผู้ เ รีย น เห็ น ว่า ตนเองไม่
สามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม โดยอาจจะเนื่องมาจากการเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เพิ่งเข้ามา
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา ต้องห่างบ้าน ห่างพ่อ ห่างแม่ ห่างจากสถานที่ หรือเพื่อนฝูงที่คุ้นเคย มาอยู่
ในสิ่งแวดล้อมใหม่ จึงต้องการเวลาในการปรับตัว และต้องการผู้ที่คอยให้คาปรึกษา ยังมีกิจกรรมการ
รับน้องใหม่ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ต้องเข้าร่วม จึงทาให้ผู้เรียนไม่สามารถจัดสรรเวลาในการค้นคว้า หรือ
ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนได้อย่างเต็มที่ ปัญหาการจัดสรรเวลาในการเตรียมตัวสอบ เป็นอีกปัญหา
หนึ่งที่ผู้เรียน เห็นว่า เป็นปัญหาในระดับปานกลาง โดยอ้างว่า การจัดวัน เวลาสอบของทางคณะฯ จะ
จัดวิชาที่ยากไว้ติดกัน จึงทาให้อ่านหนังสือเตรียมตัวสอบไม่ทัน ไม่มีเวลาในการติวกันก่อนสอบ
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ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากงานวิจัยการเรียนการสอนส่วนใหญ่การสอนโดยใช้ปัญหาเป็ นฐาน รองลงมาคือ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้แผนผังความคิด และการสอนโดยใช้สื่อ ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาสูงขึ้น ดังนั้นควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้นนอกเหนือจากวิธีการสอนแบบบรรยาย เช่น วิธีสอนโดยใช้การสาธิต วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์
จาลอง วิธีสอนโดยใช้ศูนย์การเรียน เป็นต้น โดยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนให้เหมาะสมกับ
สภาพการเรียนรู้และความถนัดและความสนใจของผู้เรียน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
2. นวัตกรรมที่ได้จากงานวิจัยการเรียนการสอน ได้แก่ บทเรียนอินเตอร์แอคทีฟมัลติมีเดีย
แบบฝึกทักษะ และชุดการสอน เป็นสื่อที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนที่ดี ดังนั้นการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนควรพัฒนาควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการผลิตสื่อ นวัตกรรม และการ
ใช้สื่อที่มีความหลากหลายและทันสมัย เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เรียน
3. จากสภาพปั ญหาการจั ดการเรีย นการสอนในวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ทั่ว ไป 1 ควรมีก ารสอนปรั บ
พื้นฐานด้านการคานวณให้กับนักศึกษาทุกคน ก่อนที่จะเปิดภาคการศึกษา หรือมีการจัดสอนเพิ่มเติม
ด้านทักษะการคิด คานวณ การใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษากลุ่ม ที่มีพื้นฐานความรู้ต่า
ในชั่วโมงว่าง เพื่อให้นักศึกษาได้มีแหล่งเรียนรู้ที่ตรงศาสตร์นอกชั้นเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาควรให้ความ
ดูแล ซักถาม พูดคุย อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะนักศึกษาที่เข้าเรียนในชั้นปีที่ 1 ควรให้การเอาใจใส่เป็น
พิเศษ เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวกับสิ่ งแวดล้อมใหม่ได้เร็วขึ้น เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในการเรียน
ระดับอุดมศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีผู้คอยให้คาปรึกษาที่จะให้แนวทาง หรือช่วยแก้ปัญหา
ให้กับนักศึกษาได้ทันเวลา เพื่อให้นักศึกษาเรียนจบเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมออกไปสู่
สังคมภายนอก ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดตารางสอบ ควรพิจารณาจัดวัน เวลา ของการสอบในรายวิชา
ที่หนักหรือวิชาที่มีเนื้อหายากให้ไม่ติดกัน เพื่อนักศึกษาจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวสอบมากขึ้น และ
เพื่อลดความเครียดที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ซึ่งอาจส่งผลดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
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