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บทคัดยอ 

 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาในการพัฒนานักศึกษาในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 

หัวขอ การออกงานภาคสนาม เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ และเพ่ือทดลองการใชการจัดการเรียน
การรูดวยเทคนิคการสอนแนะในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ หัวขอ การออกงานภาคสนาม  กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปท่ี 3 โปรแกรมวิชาการตลาด ท่ีเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 
ในภาคเรียนท่ี 2/2556 จํานวน 32 คน วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถี่เปนรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 
(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และ คาที (t-test) 

ผลการศึกษาพบวา ปญหาในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูสอนใชการบรรยายในเน้ือหาวิชาเปนหลัก รองลงมา คือ การเรียน
การสอนที่ไมมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเกิดจากผูเรียนขาดแรงจูงใจที่ทําใหเกิดความต้ังใจในการเรียน และความ
คิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูสอนขาดเทคนิคในการเรียนการสอนที่สรางความนาสนใจใหเกิดข้ึนแก
ผูเรียน และผลการวิจัยที่เกี่ยวกับความตองการในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นทั้งหมดอยูในระดับมากที่สุด และความคิดเห็นรายขอมีคาเฉลี่ย
ตามลําดับดังตอไปน้ี ผูสอนควรมีบทบาทเอื้ออํานวยตอการเรียนรูมากย่ิงข้ึน รองลงมา คือ บรรยากาศที่ดีใน
การเรียนการสอนสงผลตอความสนใจ และความต้ังใจเรียนของผูเรียน  

ผลการทดลองการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 3 โปรแกรมวิชาการตลาด คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ภายหลังการทดลองพบวา หลังจากการใชเทคนิค คาเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามีคาสูงข้ึน 
และผลการประเมินความพึงพอใจ พบวา ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ โดยรวม
อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การแจงผลยอนกลับ
และใหขอเสนอแนะ อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การตรวจสอบ ตรวจขอสอบ, การวิเคราะห
สถานการณ เพื่อกําหนดวัตถุประสงค, การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน, การเลาและการแสดงใหดู, 
การปฏิบัติ สวนความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การทดสอบ  

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใชผูสอนควรนําเทคนิคการสอนแนะมาใชในการเรียนการสอน โดย
ควรใหความสําคัญในข้ันตอนแรก คือ การสรางบรรยากาศในการเรียนมากที่สุด ชวยสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางผูเรียนและผูสอน เกิดการมีสวนรวม และทําใหผูเรียนกลาที่จะเปดใจบอกเลาความตองการและเปดรบั
กิจกรรมตางๆ ในช้ันเรียน และเปดรับความรูที่ผูสอนมอบใหอยางเต็มใจ ไมถูกบังคับ ขอเสนอแนะในการทํา
วิจัยครั้งตอไปควรขยายขอบเขตการวิจัยใหกวางมากข้ึน ควรนําขอมูลจากคําถามปลายเปดที่ผูเรียนตอบ นํามา
พัฒนาเปนแบบสอบถามเพื่อใชในการวิจัยตอไป และควรมีการปรับเทคนิคการสอนแนะใหมใหเหมาะสมกับ
การเรียนการสอนมากย่ิงข้ึน  
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บทที่ 1 

บทนํา  

 

ความเปนมาและความสําคัญ 

การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันมุงเนนเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ มีสาระสําคัญที่มุงเนนการจัดการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย 
จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรมและมีวัฒนธรรมที่ดีในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได
อยางมีความสุข และการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือ
วาผูเรียนสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ  

ดังน้ัน ในการจัดการเรียนรูจึงจําเปนตองจัดใหสอดคลองกับความถนัด ความสนใจและพัฒนาการของ
ผูเรียน เนนฝกทักษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ การประยุกตความรูเพื่อใชในชีวิตประจําวัน 
นอกจากน้ีการปลูกฝงคุณธรรม คานิยม คุณลักษณะอันพึงประสงคของสังคม การจัดบรรยากาศแหงการเรียนรู
เปนสิ่งที่สําคัญย่ิง เพื่อมุงประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข ครู 
การเรียนการสอนที่ดีน้ันควรมีความเปนพลวัตร คือ มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งในดานการจัดกิจกรรม
การเรียนรู การสรางบรรยากาศในการเรียนรู สาระการเรียนรู รูปแบบเทคนิค วิธีการ เปนตนในฐานะ
ผูรับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนรูควรคํานึงถึงประเด็นดังน้ี (ธเนศ เจริญทรัพย, 2557) 

1. ครูควรศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานใหถองแท 
2. ครูควรวางแผนการเรียนรูอยางมีระบบและลําดับข้ันอยางชัดเจน 
3. ครูควรเลือกใชวิธีการจัดการเรียนรูใหมๆและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4. ครูควรใชหลักจิตวิทยาแรงจูงใจใหถูกวิธีและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
5. ครูควรสรางบรรยากาศในช้ันเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูและสนุกสนาน 
6. ครูควรมีการประเมินการจัดการเรียนรูและพัฒนาการของผูเรียน 
การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ในภาคเรียนที่  2/2556  ปญหาที่เกิดข้ึน

จากการสังเกตเบื้องตน  พบวา ผูเรียนสวนใหญขาดความสนใจ ไมมีแรงจูงใจในการเรียนในรายวิชาน้ี เน่ือง

ดวยเน้ือหาในรายวิชาน้ีมีความยาก และนักศึกษาทําความเขาใจไดคอนขางชา การมีพฤติกรรมดังกลาวยอม

สงผลตอประสิทธิภาพการเรียนการสอน ดังน้ันผู วิจัยจึงเห็นควรนําเทคนิคการสอนแนะ (Coaching 

Technique) เขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะเทคนิคการสอนแนะสามารถปลดปลอยศักยภาพ

ของบุคคลใหปฏิบัติงานอยางประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งเปนกระบวนที่ชวยสรางการเรียนรู และแสดงใหเห็น

การพัฒนาและประสิทธิภาพที่สามารถพิสูจนผลของการปฏิบัติงานได  มีนักคิดหลายทานไดใหอธิบายการสอน

แนะไวดังตอไปน้ี Galley (1986. quoted in Williams, 2005) ไดกลาวถึงการสอนแนะวา "เปนกระบวนการ

ปลดปลอย (Unlocking) ศักยภาพของบุคคลใหมากที่สุด หรือปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานรวมถึง

ทักษะของบุคคล" Wilson et al. (1993) ไดอธิบายการสอนแนะวา "เปนเทคนิคการฝกความคิด (Cognitive 

Apprenticeship) อยางหน่ึง ซึ่งผูสอน (Instructor) จะสังเกตผูเรียนในขณะทํากิจกรรม โดยมีการบอกใบ 
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(Hints) การใหความชวยเหลือ (Help) และการใหผลตอบกลับ (Feedback)"  สวน Werner and Simone 

(2006) ไดใหความหมายของการสอนแนะ หมายถึง "กระบวนการที่ใชการสนับสนุนบุคลากร เพื่อทําใหพวก

เขาสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายทําใหสําเร็จลุลวงและชวยสงเสริมผลการปฏิบัติงานของหัวหนางาน 

และทําใหเปาหมายขององคกรบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ" และ Champathes (2006) ไดกลาวถึง

ธรรมชาติของการสอนแนะวา "เปนเทคนิคที่จําเปนเพื่อการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน" การสอนแนะไมใชการ

สอน การสอนเปนการสื่อสารทางเดียว (One-way communication) หัวหนางานสามารถสอนลูกนอง เพื่อ

ใหทําในสิ่งที่สมควรแตลูกนองอาจไมเขาใจหรือไมสามารถปฏิบัติไดตามความคาดหวังของหัวหนางานสวนการ

สอนแนะเปนกระบวนการสื่อสารสองทาง (Two Way Communication)  โดยโคชจะเปนผูกําหนดความ

คาดหวัง ชวยใหเกิดผลลัพธมีการใหขอมูลยอนกลับผูถูกสอนแนะ โดยเปดโอกาสให  ผูถูกสอนแนะไดเรียนรู

และปฏิบัติ ซึ่งมีการดําเนินกระบวนการตาง ๆ เพื่อทําใหบรรลุผลลัพธตามเปาหมาย   อีกทั้งการสอนแนะยัง

เกิดปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางผูสอนแนะกับผูถูกสอนแนะผูสอนแนะไมเพียง เปนนักปฏิบัติงานตาม

ข้ันตอนที่ไดกําหนดไวอยาเดียวแตเปนเสมือนโคช นักกีฬาที่คอยชวยมองหาโอกาสในการแขงขันและชวย

วินิจฉัยวาจะดําเนินการเลนอยางไรในสนามแขงขัน อีกทั้งยังสามารถบอกวาสิ่งใดควรปรับปรุงและควร

ปรับปรุงอยางไรถึงจะบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว   

ความสําคัญในการสรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคพรอมรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง

เปนภารกิจหลักที่สําคัญของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา การสงเสริมกระบวนการ

บูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยรวมกันเพื่อยกระดับการสอนในรายวิชาใหมีประสิทธิภาพ

สูงข้ึนและมีกระบวนการหนุนเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรูดวยการสอนแนะมาในชวงปการศึกษา 2556 

ตลอดจนไดมีการฝกปฏิบัติรวมกันในการสนับสนุนใหคณาจารยที่รวมโครงการบูรณาการไดเรียนรูจากการเปน

ผูฝกสอนใหกับผูเรียนในการลงพื้นที่ทําวิจัย สามารถพัฒนาสูการนําผลการจัดการความรูมาใชเปนประโยชนใน

วงรอบใหม คือ การประยุกตใชกับการเรียนการสอน ที่ควรมีระบบการพัฒนาที่เปนมาตรฐาน ใชความรูที่

เหมาะสมเช่ือถือได ซึ่งการวิจัยในช้ันเรียนจะเปนกลไกในการขับเคลื่อนที่ตอบสนองไดเปนอยางดี 

ผูวิจัยในฐานะที่ไดมีสวนรวมในกระบวนการดังกลาว จึงไดนําการเรียนรูตามกระบวนการจัดการ

เรียนรูแบบสอนแนะหรือโคช มาบูรณาการกับรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ โดยใชกระบวนการวิจัยใน     

ช้ันเรียนมาออกแบบการจัดการเรียนการสอนครั้งน้ี ซึ่งเนนการลงมือปฏิบัติบนฐานความรูจากการสอนแนะ

ของผูสอนเปนสําคัญ ซึ่งการเรียนรูในรูปแบบน้ีนักศึกษาสามารถใชเปนจุดเริ่มตนในการชวยพัฒนาพฤติกรรม

การเรียนรูใหสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตและสังคมได และเปนสวนหน่ึงที่ทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จ

ในดานการเรียนและการดําเนินชีวิตในอนาคตตอไปได 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปญหาในการพัฒนาผูเรียนในรายวิชารายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (350402) หัวขอ 

การออกงานภาคสนามในการทําวิจัยดวยเทคนิคการสอนแนะ 

 2. เพื่อทดลองการใชรูปแบบการจัดการเรียนการรูดวยเทคนิคการสอนแนะในรายวิชารายวิชาระเบยีบ

วิธีวิจัยทางธุรกิจ (350402) หัวขอ การออกงานภาคสนาม 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 การวิจัยน้ีเปนการศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ สําหรับการเรียนการสอน

รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ หัวขอ การออกงานภาคสนาม ซึ่งมีประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชใน

การศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 3 โปรแกรมวิชาการตลาดที่เรียนในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัย

ทางธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2/2556 จํานวน 32 คน โดยมีตัวแปรที่ใชในการศึกษา คือ ตัวแปรตน ไดแก เทคนิค

ในการสอนแนะ ประกอบดวย 8 ตัวแปร ไดแก (1) การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน (2) การวิเคราะห

สถานการณ เพื่อกําหนดวัตถุประสงค (3) การจูงใจหรือใหรางวัล (4) การบอกเลาและแสดงใหดู (5) การ

ทดสอบ (6) การปฏิบัติ (7) การตรวจสอบ ตรวจขอสอบ และ (8) การแจงผลยอนกลับและใหขอเสนอแนะ 

สวนตัวแปรตาม ไดแกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 

 

นิยามศพัท 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษา คนควา แนวคิดทฤษฎีตางๆ ตลอดจนศึกษาจากผลงานวิจัยที่

เกี่ยวของ โดยไดนํามาเปนแนวทางการกําหนดนิยามศัพทได ดังน้ี 

ปญหาในการพัฒนาผูเรียน หมายถึง อุปสรรคที่เกิดข้ึนระหวางการจัดกระบวนการเรียนรู ทําใหการ

เรียนการสอนไมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว และผูเรียนไมสามารถเรียนรูไดตามแผนการจัดการเรียนรู  

การทดลองการใชรูปแบบการจัดการเรียน หมายถึง การทดลองใชรูปแบบการสอนตามวิธีที่กําหนด 

คือ เทคนิคการสอนแนะ (Coaching Technique) เพื่อดูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมทีเ่กี่ยวของ 

 
การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงศึกษาศึกษาสภาพปญหา ออกแบบการจัดการเรียนรู และการทดลองการใช

รูปแบบการจัดการเรียนรูดวยวิธีการสอนแนะสําหรับการเรียนการสอนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ  
หัวขอ การออกงานภาคสนามในการทําวิจัย ซึ่งมีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี 

2.1 แนวคิดวิธีการรวบรวมขอมูลงานวิจัย 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนแนะ 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1 วิธีการรวบรวมขอมูลงานวิจัย 
วัถุประสงคของการวิจัยเพื่อรวบรวมขอมูลที่ถูกตอง เพียงพอและมีความทันสมัย ซึ่งขอมูลที่ไดนํามา

ประกอบการตัดสินใจ หากไดขอมูลที่ไมเหมาะสม ไมถูกตองยอมจะใหโทษมากกวาประโยชน ทําใหเสียเวลา
มากข้ึน เสียคาใชจายสูงข้ึน และอันตรายทําใหสถานการณเลวรายมากข้ึนได ดังน้ันการปฏิบัติงานวิจัย ผูวิจัย
จึงตองตองตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลที่จะรวบรวม ตองกําหนดลักษณะขอมูลใหถูกตอง กําหนด
แหลงที่มาของขอมูลใหถูกตอง  และตองกําหนดวิธีการรวบรวมขอมูลที่ถูกตองดวย มีงานวิจัยหลายๆ ครั้งที่
ผูวิจัยขาดความตระหนักในเรื่องน้ี และรวบรวมขอมูลมาผิดพลาดต้ังแตเริ่มตน คือ กําหนดแหลงที่มาของขอมลู
ผิดพลาด กําหนดตัวอยางที่จะไปสอบถามผิดกลุม แลวดําเนินไปจนเสร็จสิ้นโดยขาดความรูความเขาใจ ทํา
ใหผลวิจัยที่ไดไมสามารถนําไปใชประโยชนได ทั้ง ๆ ที่เสียคาใชจายและเวลาในการปฏิบัติงานไปมาก ข้ันตอน
ที่สําคัญในการวิจัย นอกจากกําหนดตัวอยางหรือแหลงที่มาของขอมูลถูกตองแลว ยังตองเลือกวิธีการที่จะรวบ
รวบเก็บขอมูลใหถูกตองดวย การเก็บขอมูลปฏิบัติไดหลายวิธี แตละวิธีจะใหขอมูลที่แตกตางกัน เสียเวลา เสีย
คาใชจายไมเทากัน ความชัดเจนละเอียดของขอมูลแตกตางกัน จึงตองเลือกวิธีเก็บขอมูลที่เหมาะสมกับผลวิจัย
ที่ตองการ ภายใตขอจํากัดของเวลา งบประมาณและกําลังบุคลากรที่มีอยู 

1. ลักษณะขอมูล (Types of Data) 
 ขอมูลที่ตองการนํามาใชประโยชนในการวิจัยมี 4 ลักษณะหลัก ดังตอไปน้ี 
 1.1 ขอเท็จจริง คือ รายละเอียด หรือเหตุการณที่เกิดข้ึนจริง ขอมูลที่เปนขอเท็จจริง คือ 

ขอมูลที่เกี่ยวกับตัวอยางและสภาพแวดลอมของตัวอยาง ขอมูลที่แสดงคุณลักษณะของตัวอยาง (Sample 
Characteristics) เชน เพศ อายุ รายได การศึกษา สถานภาพการสมรส สมาชิกในครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา 
เพื่อนบานและเหตุการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
 การประเมินความเช่ือถือไดของขอมูลที่เปนขอเท็จจริง ใหพิจารณาจากคําถามตอไปน้ี 

  - ผูตอบไดขอมูลที่ตอบมาอยางไร เปนเรื่องของตนเอง รูเห็นเอง ฟงเขามาอีกที หรือสรุปเอง 

  - ความจําของผูตอบ มีความแมนยําเพียงใด ใหพิจารณาจากระยะเวลาของเหตุการณ

ประกอบดวย 

  - ความเกี่ยวของกับขอเท็จจริงที่ให เปนเรื่องสําคัญของตนเอง ตนเองอยูในเหตุการณน้ัน 

หรือเปนเพียงผูอยูวงนอกไมเกี่ยวของอะไรกับขอเท็จจริงหรือเหตุการณน้ัน ๆ  

  - เหตุการณในการใหขอเท็จจริง ผูตอบตองการปดบัง ตองการโออวด จริงจัง รวมมือในการ

ตอบ หรือเพียงแตตอบใหเสร็จจะไดเลิกถาม 
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 1.2 ความคิดเห็น ความรูสึก ความเช่ือ ทัศนคติ ขอมูลเหลาน้ีไมตองการการยืนยันหรือพิสูจน

วาถูก-ผิด เปนการรวบรวมขอมูลเพื่อแสดงถึงอารมณการตอบสนองตางๆ ของกลุมบุคคลที่เลือกเปนตัวอยาง
ในงานวิจัย เชน 

  - ความเช่ือเกี่ยวกับระดับราคาสินคาที่จําหนายในหางสรรพสินคาจะสูงกวาที่จําหนายตาม

แผงลอย 

  - ความคิดเห็นตอการจัดรายการแขงขันในรายการโทรทัศน อาจจะมีความเห็นวาดีหรือไมดี 

ความเห็นวามีการจัดฉากเตรียมกันไวกอนแลว เปนการหลอกลวง เปนตน 

  - ความรูสึกเมื่อเห็นเด็กทารกอายุ 2-3 เดือนวายนํ้าไดในภาพยนตรโฆษณา 

  - ทัศนคติตอการใหบริการของโรงพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน 

  - ความคิดเห็นตอการใหบริการในโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค 

  - ความคิดเห็นตอการสงเสริมธุรกิจสุรา หรือเบียรเขาตลาดหลักทรัพย 

  - ความคิดเห็นตอการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตาง ๆ เชน ก.ฟ.ผ. ฯลฯ 

 1.3 เหตุผล คือ การอธิบายถึงสาเหตุของการกระทําตาง ๆ รวมถึงสาเหตุของความเช่ือ 
ทัศนคติ มักจะใชคําถามข้ึนตนวา “ทําไม” เชน 

  - ทําไมจึงซื้อนํ้ามันพืชตราองุน? 

  - ทําไมซื้อผลไมจากรานที่ตลาดแทนที่จะซื้อจากซุปเปอรมาเก็ต? 

  - อะไรเปนสาเหตุสําคัญในการซื้อสินคาที่มีช่ือเสียงดี 

  - สาเหตุที่ทานชอบไปซื้อสินคาจากหางมากกวาซื้อจากรานคายอยทั่วไป 

 1.4 พฤติกรรม (Behaviors) คือ การกระทําตางๆ การแสดงออกตางๆ  
 ก. พฤติกรรมที่ผานมา (Past Behaviors) เชน การสอบถามเกี่ยวกับตราหรือชนิดของสินคา

ที่เคยซื้อ ที่เคยใช สถานที่เคยซื้อ ความถ่ีที่เคยซื้อหรือใชแชมพูสระผม ใครที่เคยซื้อหรือเคยใช วิธีเลือกซื้อที่เคย
ปฏิบัติ, สาเหตุในการเลือกใชบริการของโรงพยาบาลรัฐบาล, สาเหตุที่ตองเปลี่ยนโทรศัพทมือถือรุนใหม 

 ข. พฤติกรรมที่คาดวาจะเกิดข้ึน (Intended Behaviors) เปนการสอบถามแผนการหรือ
ความต้ังใจที่จะมีการซื้อหรือการกระทําในอนาคต เชน 

  - คิดวาจะเปลี่ยนรถคันใหมในปหนาหรือไม? 

  - คุณมีแผนที่จะไปพักผอนตางประเทศในปน้ีหรือไม? 

  - เมื่อเรียนจบปริญญาตรีแลว จะเรียนปริญญาโทตอหรือไม? 

  - ถาทานมีเงินสัก 500,000 บาท ในขณะน้ี ทานจะซื้อบานหรือรถกอน? 

ลักษณะของขอมูลประเภทตาง ๆ ที่กลาวมาน้ี ตองการวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่แตกตางกัน ดังน้ี 

  - วิธีการสอบถาม จะใหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและเหตุผลไดดี ไดขอมูลเกี่ยวกับ

พฤติกรรมในอดีตหรือพฤติกรรมในอนาคต แตขอมูลเกี่ยวกับขอเท็จจริงหรือเหตุการณปจจุบัน จะไมชัดเจน ไม
สามารถยืนยันได 

  - วิธีการสังเกต ใหขอมูลที่เปนขอเท็จจริงไดชัดเจน พฤติกรรมปจจุบันไดดี แตไมสามารถให

ขอมูลเกี่ยวกับขอคิดเห็น เหตุผล พฤติกรรมที่ไมปรากฏในขณะน้ัน 
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  - วิธีการทดลอง จะใหขอเท็จจริงและเหตุผลได แตเปนไปตามเงื่อนไขที่ผูวิจัยสรางไวลวงหนา 

พฤติกรรมในอดีตหรือพฤติกรรมในอนาคตไมได ความคิดเห็นไมได 
 ดังน้ัน การวิจัยที่สามารถใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธี จึงมีประสิทธิภาพมากกวา 

สามารถทําใหขอมูลลักษณะตาง ๆ ไดครบถวนตามที่ตองการ 
นอกจากขอมูลการตลาดที่ตองการ ตามที่ไดกลาวถึงขางตน หากแบงลักษณะขอมูลในงานวิจัยทั่วไป

จะแบงขอมูลเปน 2 ประเภท คือ 
 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ขอมูลที่ผูวิจัยเก็บรวบรวมข้ึนเปนครั้งแรก มิไดคัดลอก

หรือหยิบยกจากที่มีบุคคลอื่นหรือหนวยงานอื่นไดจัดรวบรวมไวกอน จะจัดรวบรวมไดโดยการสอบถาม สังเกต 
หรือการทดลอง 

 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ ขอมูลที่อยูในลักษณะของเอกสารตาง ๆ ที่บุคคล
อื่น หรือหนวยงานอื่น ๆ ไดทําการรวบรวมไวแลว เชน สถิติ รายงาน บทวิเคราะห หรือตําราวิชาการตาง ๆ  

 การวิจัยที่สามารถใชขอมูลทุติยภูมิได ยอมสะดวกและประหยัดเวลามากกวา วิธีการที่จะได
ขอมูลทุติยภูมิ โดยการคัดลอกขอมูลเหลาน้ันมาใช แตตองระมัดระวังความผิดพลาดมากกวาขอมูลปฐมภูมิ 
เน่ืองจากไมทราบวิธีแนชัด ในการเก็บรวบรวมแหลงขอมูล แมแตการคัดลอก อาจมีโอกาสผิดพลาดไดเชนกัน 
สวนการใชขอมูลปฐมภูมิน้ัน หากมีขอมูลทุติยภูมิที่ถูกตองเหมาะสมใหใชประโยชนก็ยอมจะหลีกเลี่ยง แตความ
นาเช่ือถือ ความแนนอนถูกตองของขอมูล ยอมจะมีมากกวาขอมูลทุติยภูมิ เพราะผูวิจัยตองไปดําเนินการ
จัดเก็บมาเอง  

2. แหลงท่ีมาของขอมูล (Sources of Data) 
 แหลงที่มาของขอมูล แบงไดเปน 2 แหลงใหญ ๆ คือ 
 2.1 แหลงปฐมภูมิ (Primary Source) คือ แหลงตนตอของขอมูล จะใหขอมูลไดทั้งขอมูล

ปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ เชน 

  การสอบถามวัยรุนเกี่ยวกับลักษณะการซื้อโทรศัพทมือถือ ขอมูลที่ไดจะเปนทั้งขอมูลปฐมภูมิ 

เปน Primary data จาก Primary source 

  ไปสอบถามขอมูลสถิติการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการการลงทุน (BOI) 

ขอมูลที่ไดมาเปนขอมูลทุติยภูมิ เปน Secondary data ที่ไดมาจาก Primary source 
 2.2 แหลงทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ แหลงขอมูลซึ่งถายทอดมาจากแหลงตนตอ 

หรือแหลงปฐมภูมิ เชน ขอมูลสถิติเกี่ยวกับการสงออกขาวโพดในชวงเดือนที่ผานมา ที่ปรากฏในขาวของ
หนังสือพิมพ หนังสือพิมพเปน Secondary source เพราะขอมูลสถิติเรื่องขาวโพด หนังสือพิมพฉบับน้ีไมได
จัดหารวบรวมข้ึนเอง แตไปนํามาจากกรมศุลกากรซึ่งเปนตนตอ แลวนํามาลงตีพิมพอางอิงในหนังสือพิมพ เมื่อ
เราไปคัดลอกใช จึงเปนการนําขอมูลจากหนังสือพิมพ มิใชจากกรมศุลกากร 

 ดังน้ัน การนําขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ ยอมจะดีกวาขอมูลที่มาจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ ดวย
เหตุผล 2 ประการคือ 

 1) มีความสมบูรณครบถวนมากกวา ขอมูลที่รากฎในแหลงทุติยภูมิ อาจจะไมครบถวน ถูก
คัดลอกตัดตอนมาเทาที่ตองการใชในแหลงทุติยภูมิเทาน้ัน เชน ตารางสถิติอาจมีหลายหนา แตถูกตัดตอนมา
เพียงหนาเดียวหรือสวนเดียว 

 2) มีความถูกตองมากกวา การถายทอดขอมูลมักจะตกหลน คลาดเคลื่อน คัดลอกผิด ตีความ
ผิด หรือมองขามความสําคัญ และไมนํามากลาวถึง 



7 

 
 ดังน้ัน การใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ตองใชความระมัดระวังมาก ถาย่ิงนําขอมูล

ทุติยภูมิจากแหลงทุติยภูมิ (Secondary data from the secondary source) ย่ิงตองระมัดระวังการนําไปใช
ใหมากข้ึน 

3. การเก็บขอมูลโดยการสํารวจ (Survey Method) 
 เปนการเก็บขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ โดยการสอบถามจากตัวอยาง มีเครื่องมือสําคัญคือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) เลือกปฏิบัติได 3 วิธีคือ 3.1 การสัมภาษณ (Interview), 3.2 การสอบถาม
ทางโทรศัพท (Telephone survey) และ 3.3 การสงแบบสอบถามใหตัวอยางกรอก (Sell Administered 
Survey) 

 3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ 
 การสัมภาษณ (Interview) คือ การสงพนักงานสัมภาษณไปสอบถามขอมูลจากตัวอยาง เปน

ลักษณะการเก็บขอมูลที่มีการเผชิญหนา (face-to-face) ทําใหสามารถสังเกตพฤติกรรมอื่น จากผูตอบไป
พรอม ๆ กับการสอบถาม การสัมภาษณ อาจสอบถามเปนรายบุคคล (Personal interview) หรือสัมภาษณ
เปนกลุม (Group Interview) 

  3.1.1 การสัมภาษณเปนรายบุคคล (Personal Interview) 
  เปนการสอบถามจากตัวอยางทีละคน อาจไปสอบถามจากที่อยูของตัวอยาง ที่

ทํางาน สถานที่ชุมนุมชน สุดแตความสะดวกในการพบปะตัวอยาง การสอบถามจะเปนไปตามคําถามที่กําหนด
ไวในแบบสอบถาม หรือเรียกวา การสัมภาษณแบบมีโครงสราง ผูสัมภาษณอาจใชวิธีจดบันทึกคําตอบใน
แบบสอบถาม หรือใชเครื่องบันทึกเสียงชวยในการบันทึกขอมูล แตมักจะไมเปนที่ชอบพอของตัวอยาง เพราะ
ตัวอยางจะรูสึกถึงความผูกพันจากเสียงที่บันทึกไวเปนหลักฐาน ดังน้ันหากไมจําเปนควรใชวิธีบันทึกดวยมือจะ
เปนการสรางความคุนเคยไดมากกวา ไดรับความไววางใจและใหความรวมมือในการตอบคําถามที่ถูกตอง
แทจริงมากกวา 

 ขอดี – ขอเสียของการสัมภาษณเปนรายบุคคล 
 ขอดี 
 (1) มีโอกาสอธิบาย ช้ีแจงคําถามที่ผูตอบสงสัย หรือถามซ้ําได ทําใหไดขอมูลถูกตองชัดเจน 

หรือใชวิธีการซักถาม (Pobe) ได ไดขอมูลละเอียด 
 (2) เก็บขอมูลไดรวดเร็ว สามารถเรงกําหนดเวลาโดยเพิ่มจํานวนเจาหนาที่ที่เก็บขอมูล 
 (3) ประหยัดคาใชจาย กําหนดระยะเวลาปฏิบัติงานไดแนนอน คาใชจายจึงคงที่ 
 (4) ควบคุมการสุมตัวอยางไดดีตรงกับคุณสมบัติของตัวอยางที่กําหนดไว 
 (5) ใชการสังเกตประกอบได 
 ขอเสีย 
 (1) ผูตอบอาจตอบเอาใจพนักงานสัมภาษณ เพราะตองเผชิญหนากัน จึงไมมีอิสระ เกิดอคติ

ในการตอบ 
 (2) เลือกเวลาที่เหมาะสมในการสัมภาษณไดยาก ที่จะไมทําใหผูตอบรูสึกถูกรบกวน ตัวอยาง

บางลักษณะติดตามสัมภาษณไดยาก 
 (3) ลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานสัมภาษณมีผลกระทบตอขอมูลที่ไดรับ ความเอาใจใส 

ความรีบรอน วิธีการพูด การเสนอแนะอธิบายของพนักงานสัมภาษณแตละคน หรือแมในบุคคลเดียวกันที่
ปฏิบัติตอตัวอยางแตกตางกัน ยอมจะไดขอมูลตางกัน 

 (4) คาใชจายสูง ถาตัวอยางจํานวนมาก และกระจายอาณาเขตการเก็บขอมูลกวาง 
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 3.1.2 การสัมภาษณเปนกลุม (Group Interview) 
  การสัมภาษณกลุม การสัมภาษณกลุมจัดเปนรูปแบบการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 

กลาวคือ ไมมีการกําหนดคําถามเปนรูปแบบตายตัวเหมือนแบบสอบถาม มีแตการกําหนดขอบเขตของคําถาม
อยางกวาง ๆ แลวผูสัมภาษณจะดําเนินการซักถามความคิดเห็น ความรูสึก หรือขอมูลตาง ๆ จากตัวอยางโดย
เจาะลึกมากกวาการสัมภาษณรายบุคคล การสัมภาษณกลุมจัดทําโดยเชิญตัวอยางที่มีลักษณะคลายคลึงกันใน
ดานสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ จํานวน 8-12 คนตอกลุม กลุมที่ใหญเกินไป เกิน 12 คน มักจะทําให
ตัวอยางไมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยางทั่วถึง สวนกลุมที่เล็กมีคนนอยกวา 8 คน มักจะมีบุคคลบางคนใน
กลุมตัวอยาง ทําตัวเปนผูนํากลุม และผูกขาดการแสดงความเห็น 

 การเลือกตัวอยางที่มีความแตกตางกันมาเขากลุม มักจะทําใหการสัมภาษณไมราบรื่น เชน 
ความเกรงใจ ความอาย กลุมอายุเด็กกับผูใหญ เพศชายกับเพศหญิง ผูมีรายไดสูงกับผูมีรายไดนอย ผูมี
การศึกษามาก-นอย ดังน้ันจึงควรเลือกตัวอยางที่มีลักษณะสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจคลายคลึงกัน แต
ไมควรนําคนที่รูจักกันมากอนเขากลุม ถาจําเปนกลุมหน่ึงอาจอนุโลมใหไดไมเกิน 2 คน  

 นอกจากน้ีตัวอยางที่จะมาเขารวมการสัมภาษณ กลุมควรจะไดรับทราบกอนถึงงานที่จะตอง
ทํา แตไมใชการใหรายละเอียดจนตัวอยางไปจัดเตรียมคําตอบมาลวงหนา อาจแกไขโดยใหหลาย ๆ เรื่องจน
ตัวอยางข้ีเกียจไปเตรียมคําตอบ และไมควรใชตัวอยางซ้ํา ตัวอยางที่เคยมาแลวมักชอบทําตัวเปนผูเชียวชาญ 
จะแสดงนําเพื่ออวดตัวอยางอื่น ๆ ไมใชตัวอยางที่เปนญาติกัน เพื่อนบาน เพื่อนรวมที่ทํางาน เพราะจะมี
พฤติกรรมตามอยางมาก 

 การสัมภาษณกลุมจะไดผลดี ผูดําเนินการสัมภาษณจะตองจัดเตรียมคําถามที่ตองการจะ
ครอบคลุมไวใหพรอม การซักถามนําของผูสัมภาษณ และความสามารถดําเนินการควบคุมใหตัวอยางออก
ความคิดเห็นอภิปรายกันเองในกลุมใหครบทั่วทุกคน และอยูในขอบเขตเรื่องที่ตองการใหตัวอยางแสดงความ
คิดเห็น รวมทั้งการสรางบรรยากาศในสถานที่จัดใหมีการสัมภาษณ การตอนรับ การแนะนําใหตัวอยางรูจักกัน 
การสรางความคุนเคย 

 ในการสัมภาษณ ผูสัมภาษณจะตองคอยจดบันทึกคําพูดของตัวอยางทุกคน สังเกตพฤติกรรม
ไปดวย อาจใชเครื่องบันทึกเสียงชวย บางครั้งอาจนําการทดลองเขามาใชประกอบดวย เชน การทดลองสินคา
ใหมที่จะออกสูตลาด 

 การสัมภาษณกลุม อาจใชเวลาต้ังแตครึ่งช่ัวโมงถึง 2 ช่ัวโมง สุดแตรายละเอียดที่ตองการจาก
ตัวอยาง และความรวมมือของตัวอยาง 

 จํานวนตัวอยางที่ใชกี่กลุม ข้ึนอยูกับลักษณะของงานวิจัยแตละครั้ง ข้ึนอยูกับงบประมาณ
และเวลาที่มี 

 ขอดี – ขอเสียของการสัมภาษณเปนกลุม 
 ขอดี 
 (1) รวดเร็วและประหยัด การวิเคราะหขอมูลจัดทําเปนกลุม ไดผลสรุปหลังจากเสร็จการ

สัมภาษณ 
 (2)  มีความยืดหยุนและเจาะลึกในปญหาตาง ๆ ไดมากกวาการสัมภาษณรายบุคคล 
 (3) กอใหเกิดการกระตุนสมาชิกในกลุม ในการแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง 
 (4) ใชเปนการแสวงหาแนวทางสําหรับการสรางแบบสอบถามมาตรฐาน 
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 ขอเสีย 
 (1) ไมสามารถสรุปผลเชิงปริมาณ หรือบันทึกขอมูลเชิงสถิติได 
 (2) มีอคติของผูสัมภาษณไดมาก 
 (3) ขาดความเปนมาตรฐานในการบันทึกแปลความตาง ๆ 
 (4) ใชเปนตัวแทนของประชากรทั้งหมดไมได 
 3.2 การสัมภาษณทางโทรศัพท (Telephone survey) 
 การสอบถามขอมูลจากตัวอยางที่เลือกโดยทางโทรศัพทแทนการไปพบปะดวยตัวพนักงาน

สัมภาษณ 
 ขอดี – ขอเสียการสอบถามทางโทรศัพท 
 ขอดี  
 (1) สามารถเก็บขอมูลจากขอเท็จจริงที่เปนเหตุการณปจจุบัน การสอบถามโดยวิธีอื่น ๆ เปน

การสอบถามภายหลังจากเกิดเหตุการณน้ันแลว เชน การสํารวจจํานวนผูชมรายการโทรทัศนรายการหน่ึง ถา
ใชการสอบถามทางโทรศัพทในขณะที่กําลังออกอากาศรายการน้ัน ๆ ยอมจะสามารถไดขอเท็จจริงมากกวา 

 (2) รวดเร็วและประหยัดคาใชจาย 
 (3) มีโอกาสถามคําถามซ้ํา หรืออธิบายคําถามใหชัดเจนได 
 (4) ชวยลดความผิดพลาดในเรื่องความจําของตัวอยาง 
 (5) ปองกันการลืมตอบของตัวอยาง 
 ขอเสีย 
 (1) การเก็บขอมูลถูกจํากัดใหใชแตการบรรยายเทาน้ัน ไมสามารถใชรูปภาพ ตาราง หรือ

แผนภูมิใด ๆ ประกอบได  
 (2) เก็บขอมูลโดยการสังเกตไมไดมาก นอกจากนํ้าเสียง ซึ่งมักจะจับความผิดปกติไดยาก 
 (3) มีขอจํากัดในการเลือกตัวอยาง เฉพาะแตผูมีโทรศัพทใชเทาน้ัน 
 (4) ตองใชเวลาในการสัมภาษณไมนาน คําถามยาว ๆ ใชไมได คําถามจํานวนมากหรือ

ตองการรายละเอียดมากไมไดเชนกัน  
 3.3 การสงแบบสอบถามใหตัวอยางกรอก (Self-Administered Survey) 
 ในงานนิทรรศการ งานแสดงสินคาตาง ๆ จะจัดใหผูเขาชมงานตองลงทะเบียน โดนการกรอก

แบบสอบถามสั้น ๆ เกี่ยวกับ ช่ือ ที่อยู โทรศัพท ประเภทกิจการหรืออาชีพ ความสนใจ ไดรับขาวสารจาก
แหลงใด ฯลฯ ในโรงแรมจะมีแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการของโรงแรม วางไวใหในหองพัก ให
ลูกคาที่มาพักไดแสดงความคิดเห็น รานอาหารอาจทําอยางเดียวกันไวบนโตะอาหาร ธนาคาร สายการบิน 
กิจการอีกหลาย ๆ แหง ไดใชวิธีวางแบบสอบถามสั้น ๆ ในบริเวณที่ลูกคาจะมองเห็นไดงาย ลูกคาจะแสดง
ความคิดเห็นกรอกขอความตาง ๆ เองโดยไมจองจัดหาพนักงานเฉพาะไปทําหนาที่สอบถาม นับเปนวิธีการเก็บ
ขอมูลปฐมภูมิดวยการสอบถามที่ไดผลวิธีหน่ึง และอาจจะดัดแปลงไปใชกับคอมพิวเตอร โดยใชติดตอดวย E-
mail หรือใสแบบสอบถามไวใน Website ของกิจการ ลูกคาเปาหมายที่เขามาเย่ียมชม Website หากสนใจจะ
กรอกขอความให 

 ในการปฏิบัติงานวิจัย โครงการใหญที่ตองใชขอมูลจํานวนมาก หรือตองการครอบคลุมพื้นที่
เก็บขอูลกวางขวาง การสงพนักงานไปสัมภาษณ หรือการสัมภาษณทางโทรศัพท จะไมสะดวกและสิ้นเปลือง
คาใชจายและเวลาสูงไป ผูวิจัยจะมีวิธีสงแบบสอบถามใหตัวอยางกรอกเอง แตด้ังเดิมมักจะจัดสงใหทาง
ไปรษณียจึงเรียกวา Mail Survey แตมีปญหาการไดรับคืนคอนขางตํ่า และใชเวลารอนาน ดังน้ันในปจจุบันจึง



10 

 
ใชวิธีนําแบบสอบถามไปแจกใหตัวอยางกรอกให ดังที่เห็นไดบอย ๆ ตามศูนยอาหารในศูนยการคา นักศึกษาที่
รับจางเก็บขอมูลจากบริษัทวิจัย จะจัดเก็บขอมูลโดยวิธีน้ี หรืออาจนําไปฝากใหบุคคลอื่นชวยจายแจกตอ เชน 
ตองการศึกษาขอมูลการตลาดจากกลุมวัยรุน จะนําแบบสอบถามไปฝากครู อาจารยในสถานศึกษาชวยแจกให
ตัวอยาง (นักศึกษา/นักเรียน) ชวยกรอกให นัดเวลามารับคืน ทําใหไดจํานวนคืนที่แนนอนกวาวิธีสงไป แตอยา
คาดหวังวาจะไดคืน 100% หรือแบบสอบถามที่คืนมาจะกรอกใหครบถวนสมบูรณทุกขอ หรือคําตอบจะ
ถูกตอง จะไมมีโอกาสตรวจสอบ ดังน้ัน หากคําถามไมสามารถทําความเขาใจไดกับตัวอยาง จะไดขอมูลที่
ผิดพลาดกลับไป และอาจเสียเวลามากข้ึน เสียคาใชจายสูงข้ึนหากตองแกไขจัดทําใหม 

 การสงแบบสอบถามทางไปรษณีย (Mail Survey) 
 เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่นิยมใชกันมาก ในกรณีเก็บขอมูลจํานวนมาก ๆ และกระจาย

อาณาเขตในการเก็บขอมูลกวางขวาง การสงแบบสอบถามทางไปรษณีย ผูทําวิจัยจะแนบซองปดแสตมป จา
หนาซองเรียบรอยสําหรับใหตัวอยางสงแบบสอบถามคืน ฉะน้ันคาใชจายจึงมีคาสงแบบสอบถามทั้งไปและกลบั 

 ขอดี – ขอเสียของการสงแบบสอบถามทางไปรษณีย 
 ขอดี  
 (1) สามารถทําเปนโครงการขนาดใหญ มีตัวอยางจํานวนมาก ครอบคลุมพื้นที่ไดกวางขวาง 
 (2) คาใชจายตํ่า ถาไดรับแบบสอบถามคืนในอัตราสวนที่สูง 
 (3) แกไขการตอบที่ผูตอบจะมีอคติ (bias) ตอผูสัมภาษณ 
 (4) ผูตอบมีเวลาในการคิด อาจใหคําตอบที่ละเอียดหรือถูกตองมากกวา แตบางครั้งใหผล

ตรงกันขามย่ิงมีเวลาคิดนาน อาจแตงเรื่องเท็จไดแนบเนียนมากข้ึน 
 ขอเสีย  
 (1) มีขอจํากัดในดานการจัดหารายช่ือตัวอยางที่ถูกตอง ในประเทศไทยมีปญหาเรื่องน้ีมาก 

แมกระทั่งแหลงขอมูลของราชการก็ไมอาจเช่ือถือได เชน รายช่ือในสมุดโทรศัพท เจาของบาน เลขที่ไมถูกตอง 
เพราะขายโทรศัพทไปแลวหรือใหบุคคลอื่นเชา หรือ รายช่ือตามทะเบียนบานมีแตช่ือ ตัวอยูที่ไหนไมมีใคร
ทราบ 

 (2) สวนมากแลวอัตราสวนการไดรับคืนจะตํ่ามาก ทําใหคาใชจายตอตัวอยางสูงยังมีผลทําให
เสียเวลานานข้ึน ในการรอคอยคําตอบที่จะไดรับคืน 

 (3) ไมสามารถใชคําถามที่ตองการการอธิบายมาก 
 (4) ไมสามารถใชการสังเกตประกอบดวยได 
 (5) การใหระยะเวลาสําหรับตอบและสงคืนมักจะทําใหผูตอบลืม และไมไดสงคืนให 
 (6) ไมสามารถดําเนินการแกไขแบบสอบถามได หากมีการผิดพลาดเกิดข้ึน 
 จากวิธีการสํารวจทั้ง 3 วิธี จะพบวามีขอดี ขอเสีย แตกตางกัน ที่สําคัญคือ ความแตกตางใน

การใชงบประมาณ เวลา และบุคลากร ดังน้ันการตัดสินใจเลือกวิธีที่เหมาะสมในการเก็บขอมูลดวยการสํารวจ 
ใหพิจารณาจากปจจัยตอไปน้ี 

 (1) พิจารณาจํานวนบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน 
 การเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณรายบุคคล เปนวิธีที่ตองใชบุคลกรมากในการปฏิบัติงาน เมื่อ

ตัดสินใจจะเลือกใชการสัมภาษณตองคํานึงถึงกําลังบุคลากรที่จะไปปฏิบัติงานภาคสนามมีอยูจํานวนเทาไร 
จัดหาไดจากแหลงใด มีศักยภาพการปฏิบัติงานไดดีเพียงไร และเกี่ยวโยงไปถึงงบประมาณที่จะจาย หากมี
งบประมาณมากยอมจะจัดหาบุคลากรเพิ่มจํานวนได จัดหาบุคลากรที่มีความสามารถประสบการณดี ทาํใหการ
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เก็บขอมูลไดผลดีตามวัตถุประสงค หากมีบุคลากรไมเพียงพอจะทําใหการเก็บขอมูลลาชา ทําวิจัยแลวเสร็จไม
ทันเวลา ตองเลือกใชวิธีอื่นที่ตองการจํานวนบุคลากรนอยกวา เชน การสงแบบสอบถามใหตัวอยางกรอกเอง 

 (2) พิจารณาจากงบประมาณที่มีจํากัดของแตละโครงการ 
 งบประมาณ เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดความยืดหยุนในการเลือกใชวิธีการสํารวจ การมี

งบประมาณมากทําใหแกไขปญหาเรื่องจํานวนบุคลากรไดงายข้ึน การเพิ่มจํานวนบุคลากรไดยอมชวยแกไข
ปญหาความรีบเรงของระยะเวลาได การจางพนักงานเดินไปสัมภาษณตามบานยอยตองเสียคาใชจายสูงกวา 
การจางพนักงานไปเดินแจกแบบสอบถามใหตัวอยางกรอกแลวรับคืนมา การติดตอทางโทรศัพทอาจจะถูกกวา
หากมีขอมูลแหลงขอมูลที่ถูกตอง และติดตอไดสะดวก 

 (3) พิจารณาเวลาที่มีสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล 
 งานวิจัยตลาดสวนใหญมีขอจํากัดเรื่องเวลาในการปฏิบัติงาน ความตองการใชขอมูลโดยดวน

มาจากแรงกดดันกานการแขงขัน ทําใหตองรีบสรุปผลวิจัยเพื่อนําไปใช ระยะเวลาในการเก็บขอมูลจึงมักมีนอย 
มีเวลา 1 สัปดาห หรือโครงการใหญ ๆ ไมเกิน 1 เดือน การเลือกวิธีเก็บขอมูลจึงตองคํานึงเรื่องระยะเวลาที่
จํากัดน้ี การแจกแบบสอบถามใหตัวอยางกรอก เปนวิธีที่ใชเวลานอยที่สุด แตสุดคาดเดาวาผลขอมูลจะถูกตอง
หรือไม สอบถามทางโทรศัพทใชเวลาสั้นกวา เพราะไมตองเดินทาง แตมีปญหาไดสัมภาษณจนจบหรือไม? 
ปญหาขอจํากัดของเวลาตอการเลือกวิธีสํารวจ อาจเกิดจากตองไปเก็บขอมูลเฉพาะชวงเวลา เชน ฤดูกาลของ
ผลิตภัณฑ หรือพฤติกรรมการซื้อจะเกิดข้ึนสําหรับเทศกาลเฉพาะ ทําใหไมมีขอยืดหยุน เชน ศึกษาพฤติกรรม
การซื้อกระทงในวันลอยกระทง เปนตน 

 (4) พิจารณาจากพื้นที่ หรือ อาณาเขตที่ตองการครอบคลุม 
 การกําหนดพื้นที่ตองการครอบคลุมในการเก็บขอมูล ทําใหตองเลือกวิธีเก็บขอมูลที่เหมาะสม 

เพื่อจะปฏิบัติงานไดสอดคลองกับกําลังคน งบประมาณ และเวลา ที่ไดกลาวถึงมากอนใน 3 ขอแรก หากเลือก
พื้นที่เก็บขอมูลเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ในเขตจังหวัดหน่ึง ในบางอําเภอ ยอมมีพื้นที่และจํานวนประชากรที่
ตองการครบคลุมนอยกวาจะเก็บขอมูลในภูมิภาคหน่ึง เชน ภาคเหนือ ภาคใต ฯลฯ หรือ ทั่วประเทศ เก็บ
ขอมูลเฉพาะหางสรรพสินคาใหญจํานวน 50 แหง ยอมมีผลตอจํานวนประชากรที่ตองการศึกษานอยกวาที่ระบุ
ตองการศึกษาจากรานคายอยจํานวน 200 แหง 

 โดนสรุป การจะเลือกใชวิธีใด อยาคํานึงแตความละเอียดถูกตองของขอมูลที่ไดเพียงประการ
เดียว แตควรพิจารณาความคุมกับคาใชจาย และเวลาที่เสียไป กับประโยชนที่จะไดรับ 

4. การเก็บขอมูลโดยการสังเกต (Observation Method) 
 การเก็บขอมูลโดยการสังเกต หมายถึง การจัดสงพนักงานเก็บขอมูลออกไปติดตามพฤติกรรม 

ปฏิกิริยาโตตอบ หรือการตอบสนอง การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของบุคคลหรือสิ่งที่ตองการสังเกต 
แลวจดบันทึกขอมูลหรือเหตุการณเหลาน้ันในแบบฟอรมที่กําหนดไว การสังเกต (Observation) เปนการเก็บ
ขอมูลดวยการใชประสาทสัมผัสตาง ๆ  แทนการใชภาษาสื่อสาร (ใชวิธีสํารวจ) ดังน้ันจึงครอบคลุมถึงการอาน ดู 
ไดยิน การไดกลิ่น และการสัมผัสตาง ๆ ผูวิจัยที่ยังไมมีประสบการณมักจะเขาใจวา การเก็บขอมูลโดยวิธีการ
สังเกตน้ัน เปนวิธีที่งายกวาวิธีอื่น ๆ เพียงแตไปยืนดูดีกวาตองเอยปากถาม แตความจริงการสังเกตเปนวิธีที่ยาก
กวาไปสอบถาม การเฝาดูเหตุการณ หรือพฤติกรรมตาง ๆ เราจะไดขอมูลเฉพาะแตที่เห็นไดชัดเจน ไดบิน
ชัดเจนเทาน้ัน แตมีขอมูล เหตุการณที่ตองการการประเมินผล การตีความของผูสังเกตประกอบดวย เชน การ
ไดกลิ่น การรับรูรส การรับรูการสัมผัส ข้ึนอยูกับประสาทสัมผัสของผูสังเกตแตละคนที่แตกตางกัน หรือ
พฤติกรรมที่เห็นตองการคําอธิบายเหตุผลของการกระทํา ลูกคาของรานที่เราไปเฝาสังเกตพฤติกรรมการเลือก
ซื้อเสื้อผา การสังเกตเห็นชัดเจนวามีการซื้อเสื้อสีเหลืองไป 1 ตัว แตจะตีความวาอยางไร ทําไมจึงเลือกซื้อเสื้อ
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ตัวน้ัน ทั้ง ๆ ที่มีการลองเสื้อ 6 ตัว ตางสี ตางแบบ ตางขนาด อาจซื้อเพราะชอบสีเหลืองมากที่สุด หรือเพราะ
ใสแลวพอดีตัวที่สุด ใสแลวทําใหสวยกวาตัวอื่น ๆ ซื้อเพราะคิดไดวาไปเขาสีกับกระโปรงที่มีอยู การตีความ
ขอมูลผิดพลาด ลวนแตทําใหไดขอมูลผิด ดังน้ัน การเก็บขอมูลโดยการสังเกตจะใหผลดีถาเพียงแตตองการ
ทราบวา เกิดอะไรข้ึน แตไมตองการทราบวา ทําไมจึงเปนเชนน้ัน 

 4.1 ลักษณะขอมูลท่ีใชในงานวิจัยท่ีไดจากการสังเกต 
  (1) การสังเกตพฤติกรรมการซื้อ หรือสังเกตการณขาย (Sales Audit) การไปเฝาจับตาดู

ลักษณะพฤติกรรมซื้อสินคาชนิดหน่ึงในรานคา ศึกษาจํานวนครั้งในการซื้อ ปริมาณการซื้อตอครั้ง ระยะเวลา
การซื้อตอครั้ง ความพิถีพิถันในการเลือกซื้อ ฯลฯ 

 (2) การศึกษาความหนาแนนของเหตุการณโดยการนับจํานวน (Count) เชน จํานวนลูกคาใน
ชวงเวลาตาง ๆ ของวัน ทําเลที่ลูกคาผานมาก เพื่อหาทําเลที่ต้ังรานคา หรือจัดต้ังปายโฆษณา สถานที่ในรานที่
ลูกคาผานมากที่สุด เพื่อหาตําแหนงที่จะวางสินคาประเภท Impulse Goods การนับจํานวนรถยนตชนิดตาง 
ๆ ในถนนเพื่อใชการวางแผนจัดจราจร 

 (3) การศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปนการติดตามผลพฤติกรรมของลูกคาใน
ระยะเวลาหน่ึง หรือสินคาประเภทที่มีแฟช่ัน ผูซื้อจะแสดงแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงแฟช่ันลวงหนา ซึ่งการ
สังเกตจะชวยใหผูผลิตสามารถวางแผนการผลิตลวงหนาได 

 4.2 วิธีการสังเกต (Types of observation) 
 การเก็บขอมูลโดยการสังเกต จัดทําไดหลายลักษณะโดยแบงเปน 2 ลักษณะเหตุการณคือ 

ขอมูลที่ตองการสังเกตเปนเหตุการณที่เกิดข้ึนแลว หรือเหตุการณที่กําลังเกิดข้ึนและตอเน่ืองตอไป 
 4.2.1 ขอมูลจากเหตุการณที่เกิดข้ึนแลว (Non-behavioral observation) 
 (1) การวิเคราะหจากเอกสารบันทึก (Record analysis) เชน การวิเคราะหขอมูลการขาย

ในชวง 6 เดือนที่ผานมา การวิเคราะหภาวะหน้ีสูญในชวงป พ.ศ.2549 เปรียบเทียบกับป พ.ศ.2548 จะเห็นได
วาการทําวิจัยในข้ันตอนแรก ๆ ผูวิจัยตองใชการสังเกตน้ีในการเก็บขอมูลทั้งสิ้น การวิจัยเชิงประวัติศาสตรมัก
ตองใชวิธีน้ีเพราะไมสามารถสรางเหตุการณข้ึนใหมได จึงตองคนควาจากเอกสารบันทึกตาง ๆ  

 (2) การวิเคราะหจากขอมูลกายภาพ (Physical analysis) เชน การไปตรวจนับจํานวนสินคา
คงเหลือในคลังสินคา หรือการนําสินคามาตรวจสอบสภาพ หรือวิเคราะหทางเคมีในหองปฏิบัติการ 

 (3) การวิเคราะหขบวนการหรือกิจกรรม (Process of Activity analysis) การไปยืนดูการ
ทํางานของเครื่องจักร กระบวนการผลิต กระบวนการปฏิบัติ เลือกหยิบช้ินผลิตภัณฑออกมาดู เชน หยิบ
ผลิตภัณฑจากกะบวนการผลิตหน่ึง 1 ช้ิน ทุก ๆ 50 ช้ิน เปนจํานวน 100 ช้ิน หรือทุก ๆ 2 ช่ัวโมง เพื่อศึกษา
ความเที่ยงตรงในการทํางานของเครื่องจักรผลิต หรือหนวยงานสาธารณสุขเขาไปตรวจสอบสุขอนามัยใน
รานอาหาร ในโรงงานผลิตอาหาร (อาจมีการสอบถามประกอบ) 

 4.2.2 ขอมูลจากเหตุการณท่ีกําลังเกิดขึ้นและตอเน่ือง (Behavioral Observation) 
 (1) การสังเกตโดยตรง หรือทางออม (Direct or Indirect observation) เปนการสังเกตดวย

บุคคลไปเฝาดู หรือตัวบุคคลสังเกตเหตุการณที่เกิดข้ึน ผานอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ เชน โดยใชกลองโทรทัศน
วงจรปด เครื่องบันทึกเสียง ตัวบุคคลไปยืนดูการซื้อสินคาของลูกคา ไปนับจํานวนลูกคาที่เขาชมงาน แสดง
สินคาหรือบันทึกผลการกระทําตาง ๆ ดวยเครื่องอุปกรณ แลวนํามาเปดดูภายหลัง 

 (2) สังเกตโดยการเขารวมในเหตุการณ หรือไมไดเขารวมในเหตุการณ ผูสังเกตทําตัวเปน
สมาชิกคนหน่ึงในกลุมที่จะสังเกต ปฏิบัติตัวทุกอยางเหมือนคนอื่น ๆ ในกลุมตัวอยาง หรือเพียงแตสังเกตอยู
นอกวงของกลุมตัวอยาง เชน ทําตัวเปนลูกคาไปเลือกซื้อสินคาปะปนกับลูกคารายอื่น ๆ ที่ตองการสังเกต
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พฤติกรรมการซื้อ หรือไปยืนดูหาง ๆ ไมทําตัวซื้อสินคาดวย ตองการศึกษาการดําเนินชีวิตของชนกลุมหน่ึง ตอง
ไปขออาศัยอยูดวย และดําเนินชีวิตปะจําวันเหมือนผูคนในกลุมน้ัน 

 (3) สังเกตโดยตัวอยางรูตัวหรือไมรูตัว การแจงใหตัวอยางรูตัววาถูกสังเกตหรือไมแจงให
ทราบ การที่ตัวอยางไมรูตัวอาจมีปญหาการไมรวมมือ เหตุการณไมเกิดข้ึน แตการแจงใหรูตัวอาจมีปญหาการ
เสแสรงปฏิบัติไมปกติธรรมดา การไปดูการปฏิบัติงานขายของพนักงานขาย หากพนักงานขายน้ันไมรูตัวก็คง
ตองสงสัยวาเราจะติดตามไปทําไม และจะไปบอกกับรานคาที่ไปสังเกตไดอยางไร แตบอกใหทราบพนักงาน
ขายตองระวังตัวและเลือกปฏิบัติเฉพาะพฤติกรรมที่ดี การสังเกตยอมไมไดขอมูลที่เปนจริง มีสิ่งที่พึงระวังใน
การเก็บขอมูลโดยการสังเกตคือ ปญหาดานจริยธรรม การไปแอบดูดวยตัวบุคคล หรือบันทึกภาพ บันทึกเสียง 
หรือดูผานโทรทัศนวงจรปด หรือที่เรากระทําการสังเกตโดยตัวอยางไมรูตัว อาจเผชิญกับขอกลาวหาในการ
ละเมิดสิทธิสวนบุคคลได จึงตองเลือกปฏิบัติใหเหมาะสมสําหรับแตละกรณี 

 4.3 ขอดี – ขอเสียในการเก็บขอมูลในการสังเกต 
 ขอดี  
 (1) เก็บขอมูลไดเฉพาะเจาะจง ตรงกับวัตถุประสงค เพราะตัวอยางไมอาจปดบัง หรือ

หลีกเลี่ยงพฤติกรรมได 
 (2) เปนขอมูลที่ตรงกับความจริง เปนเหตุการณปจจุบัน 
 (3) เปนขอมูลที่เกิดข้ึนในภาวะปกติ ไมไดสรางข้ึนเหมือนกับการทดลอง 
 (4) ชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ผูตอบไมยอมตอบ อาจเพราะอธิบายไมถูก หรือไมเต็มใจที่

จะตอบเน่ืองจากกลัววาจะมีภัยเกิดข้ึน 
 (5) สามารถเก็บขอมูลโดยทําเปนความลับไดดี ทั้งตัวอยางและบุคคลอื่น ๆ ไมทราบ ซึ่งการ

เก็บขอมูลโดยการสอบถามจะเปนการวิจัยตลาดโดยเปดเผย 
 (6) ใชประกอบการเก็บขอมูลโดยวิธีสัมภาษณ จะไดขอมูลที่ชัดเจนและถูกตองมากข้ึน เชน 

ถามวาใชกระดาษชําระชนิดใด หรือตราใด หากขอดูของจริงดวย ยอมยืนยันไดแนนอนวาตัวอยางใหขอมูลจริง
หรือไม 

 (7) การสังเกตสามารถครอบคลุมขอมูลไดกวางขวางมากกวาที่ต้ังคําถาม 
 ขอเสีย 
 (1) มีขอจํากัดในการปฏิบัติงานเก็บขอมูล เชนไมเกิดเหตุการณที่ตองการสังเกตในเวลาที่ไป

เก็บขอมูล ตองเสียเวลารอ ทําใหเสียเวลา คาใชจายเพิ่ม เกิดความเบื่อหนายกับผูสังเกต จนบันทึกขอมูล
ผิดพลาด หรือไมไดรับความรวมมือจากเจาของสถานที่ หรือตัวอยางในเหตุการณน้ัน 

 (2) การเฝาดูเหตุการณตาง ๆ เปนเวลานาน ทําใหเกิดความเครียด เหน่ือยลา เบื่อหนาย จึง
บันทึกขอมูลผิดพลาด หรือไมสมบูรณครบถวน 

 (3) การสังเกตอาจใหขอมูลที่กวางมากไป หากกําหนดขอบเขตการสังเกตไมเฉพาะเจาะจง 
ทําใหบันทึกขอมูลไมครบถวน 

 (4) มีปญหาการตีความหมายของพฤติกรรมที่เห็น ทําใหขอมูลที่บันทึกมาจากผูสังเกตแตละ
คนแตกตางกัน ขอมูลมีความคลาดเคลื่อนได จึงตองหลีกเลี่ยงการตีความหมาย 

 4.4 หลักปฏิบัติในการเก็บขอมูลโดยการสังเกต 
 (1) ผูสังเกตตองมีความรูในสิ่งที่จะสังเกตเปนพื้นฐาน รวมทั้งเขาใจวัตถุประสงคในการสังเกต

ครั้งน้ี 
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 (2) ตองแนใจวา สถานการณเอื้ออํานวยใหมีการสังเกต หรือเก็บขอมูลไดโดยตรง มิฉะน้ันคง

จะเปนการรับฟงคําบอกเลาตอมา 
 (3) ตองกําหนดแบบแผนในการจดบันทึกผลที่แนนอน การเก็บขอมูลโดยการสังเกตจัดทําซ้ํา

ไมได จึงตองใหความจริงที่ถูกตองทั้งหมด 
 (4) กําหนดสิ่งที่ตองการสังเกตใหแนนอน ควรกําหนดเพียงอยางหน่ึงในเวลาหน่ึง จะได

สังเกตอยางระมัดระวัง รูจุดสําคัญของเหตุการณที่จะพลาดมิได 
 (5) ผูสังเกตตองมีความรูในการใชเครื่องมือในการสังเกต หรือการจดบันทึกเปนอยางดี 
 (6) ผูสังเกตตองปฏิบัติหนาที่โดยเปดเผยยุติธรรม ไมมีอคติตอเหตุการณที่เกิดข้ึน 
5 การเก็บขอมูลโดยการทดลอง (Experimental Method) 
 การเก็บขอมูลโดยการทดลองหรือทดสอบ คือ การลงมือปฏิบัติการอยางใดอยางหน่ึง แลว

บันทึกผลที่เกิดจากการปฏิบัติการน้ันโดยตรง เปนการศึกษาเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ  ตัวแปร
อิสระ (Independent variable) คือ ตัวแปรที่มีอิสระในการเปลี่ยนแปลง แลวมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ตัวแปรอื่น ๆ (Dependent variables) ตัวแปรนําเปนเหตุ ตัวแปรตามเปนผล เชน 

  การทดสอบวาการเปลี่ยนบรรจุภัณฑชนิดใหมใหกับนํ้าอัดลมจะเปลี่ยนแปลงยอดขายอยางไร 

  การทดสอบผลการใชสื่อโฆษณา 

  การทดสอบการรณรงคการแจกแสตมปการคา 

  การวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขาย เมื่อเพิ่มผลตอบแทนใหกับพนักงานขายอีก 3% 

  การทดสอบการยอมรับในผลิตภัณฑ 

  จํานวนครั้งในการไปเย่ียมลูกคามีผลอยางไรตอขนาดการสั่งซื้อ 

  กิจการสามารถเพิ่มยอดขายของขนมขบเค้ียว โดยการเพิ่มพื้นที่การขายใน Supermarket 

  การรักษาประสิทธิผลของยารักษาโรคที่คิดคนข้ึนใหม 

 ตัวอยางเหลาน้ี ลวนเปนขอสมมติฐานที่สามารถหาคําตอบที่ชัดเจน แนนอนไดโดยการจัดให
มีการทดลองแบบตาง ๆ ข้ึน อาจจะทําการทดลองในหองปฏิบัติการ (Laboratory Experiment) เชน 
ทดสอบผลปฏิกิริยาของยากับสัตวทดลองกอนนําไปทดลองกับมนุษย ทดสอบคุณภาพตาง ๆ ของผลิตภัณฑ 
โดยเชิญตัวอยางมาทดลองสินคาที่ผลิตข้ึนแลวติดตามผล หรืออาจทดลองโดยการลงมือปฏิบัติจริง (Field 
Experiment) เชน การทดสอบตลาด (Market tests) การลงมือเปลี่ยนแปลงจํานวนครั้งในการไปเย่ียมลูกคา
ใหถ่ีหรือหางแตกตางกัน แลวบันทึกผลที่เกิดข้ึน ทดลองเอานํ้าอัดลมที่บรรจุภาชนะชนิดใหมออกวางขายใน
ตลาด 

 การใชวิธีทดลองในการเก็บขอมูลในงานวิจัยตลาด เริ่มเปนที่ยอมรับกันมากข้ึนหลังป ค.ศ.
1960 การทดลองในงานวิจัยตลาดไมเหมือนงานทดลองในงานวิทยาศาสตร หนวยทดลอง (Test Unit) ใน
งานวิจัยตลาดสวนใหญจะเปนตัวบุคคล ซึ่งมีปญหาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงดานอารมณยูตลอดเวลา การเก็บ
ขอมูลโดยวิธีทดลองเหมาะสําหรับการวิจัยเพื่อแกปญหาหน่ึงที่สามารถควบคุมปจจัยหรือตัวแปรอื่น ๆ ใหคงที่ 
ยกเวนตัวแปรที่ตองการทดสอบ 

 ขอจํากัดในการใชการทดลองในงานวิจัยตลาด 
 (1) การทดลองทุกครั้งตองมีตัวบุคคลเขามาเกี่ยวของเปนตัวอยางที่ถูกทดลอง จึงมีปญหาที่

จะตองไดรับความรวมมือจากตัวอยางอยางเต็มที่ ไมเหมือนกับการทดลองกับสัตว พืช หรือสิ่งของที่ไมมีชีวิต 
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 (2) เปนธรรมชาติของบุคคล เมื่อรูวาถูกเลือกเปนตัวอยาง และใหความรวมมือเต็มที่ มักจะมี

พฤติกรรมผิดแปลกไปจากปกตอธรรมดา เชน การรีรอไตรตรองมากกวาปกติ การระมัดระวังตัวมีมากข้ึน ผล
จึงดูเหมือนการเสแสรงมากกวาความจริงทั่ว ๆ ไป 

 (3) ในการปฏิบัติการซื้อสินคาของคนเราน้ัน มักจะมีมูลเหตุจูงใจดานอารมณแฝงอยูโดยมี
พื้นฐานจากความสัมพันธทางสังคม และความสัมพันธเหลาน้ีจะเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ฉะน้ัน ผลการทดลองที่
ปฏิบัติในเวลาหน่ึง อาจนําไปใชในเวลาอื่น ๆ ไมไดผล เพราะความสัมพันธทางสังคมเปลี่ยนไป 

 (4) การทดลองถูกจัดข้ึนภายใตเงื่อนไขสมมติที่วาตัวแปรอื่น ๆ (นอกจากตัวแปรที่ตองการ
ทดสอบ) คงที่ทั้งหมด ซึ่งผิดไปจากขอเท็จจริง ที่เรามิอาจจัดการใหตัวแปรอื่น ๆ คงที่ได เชน การทดสอบผล
การโฆษณาวามีผลตอยอดขาย จะทดสอบเพียงตัวแปรคือ การโฆษณา แตขณะเดียวกันน้ัน จะพบวามีตัวแปร
อื่น ๆ ที่ความเปนจริงมิไดคงที่ เชน พนักงานขายกระตือรือรนมากข้ึน เจาของรานคาตาง ๆ ชวยเชียรสินคา
มากข้ึน ราคาสินคาเพิ่มข้ึนหรือไม หรือระยะเวลาทดลองตรงกับเทศกาลขายสินคาน้ีหรือไม 

 อยางไรก็ดี ขอมูลที่ตองการในการวิจัยตลาดหลาย ๆ เรื่องใชการเก็บขอมูลโดยวิธีอื่น ๆ เชน 
การสํารวจหรือสังเกต ไมอาจจะใหขอมูลที่ชัดเจนได ยังคงใชวิธีทดลองเหมาะสมกวา ซึ่งสามารถจะแกไข
ขอจํากัดเหลาน้ันไดดวยวิธีการบางประการไปใชประกอบ เชน  

ก. การทดลองโดยไมใหตัวอยางรูตัว จะไดทําทุกอยางไปตามปกติธรรมดา 
ข. ทําการทดลองภายใตวิธีการควบคุมที่เหมาะสม เชน 

  การกํากับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตางๆ (Direct the variables changings) เชน บรรจุ

ของแถมรวมในหีบหอเดียวกับสินคา เพื่อทดสอบผลการจัดรายการของแถม การกําหนดสภาพแวดลอมของ
ตลาดที่จะใชทดลอง การกําหนดราคาในระดับหน่ึงในขณะทดสอบการจัดรายการสงเสริมการขาย ฯลฯ 

  การกําหนดการทดลองกับตัวอยางหลายๆ กลุมที่มีลักษณะเหมือนกัน เพื่อจะสามารถ

เปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึน 

  การทดลองหลายๆ เหตุการณกับกลุมตัวอยางหลายกลุม หมุนเวียนทดลองใหครบทุก

เหตุการณ 

  การทดลองโดยหลีกเลี่ยงปจจัยหรือตัวแปรที่มีอิทธิพลมาก 

ค. ทําการทดลองโดยใชเทคนิควิธีการดานสถิติ (Statistical Control) เชน Latin Square Design, 
Factorial Design เปนตน 

 
หลักเกณฑในการเก็บขอมูลโดยการทดลอง 
 นอกจากจะกําหนดวิ ธีการควบคุมในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการทดลองแลว 

ผูดําเนินการวิจัยจะตองคํานึงถึงผลบางประการที่กระทบกระเทือนตอขอมูลที่ได 
 1. การเลือกตลาดที่จะใชทดสอบ จะตองเลือกลักษณะของประชากร ขนาดของประชากรที่มี

ความสัมพันธกับสินคาที่จะทําการทอสอบดวย ไมใชนําไปทดสอบกับกลุมประชากรหน่ึง แตเวลาจําหนายจริง
ไปจําหนายกับประชากรอีกแหงหน่ึง 

 2. ระยะเวลาที่ใชในการทดสอบ เปนปญหาในทางปฏิบัติอยูมากในการกําหนดระยะเวลาที่
เหมาะสม ถาระยะเวลาสั้นเกินไป อาจจะครอบคลุมตัวอยางไมทั่วถึง แตถาระยะเวลายาวเกินไป ก็จะเกิดการ
กระทําซ้ํา ๆ กัน 
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 3. ฤดูกาล มีผลกระทบอยูมากกับพฤติกรรมของบุคคล ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

พฤติกรรมปกติได เชน ไปทดลองในชวงฤดูซื้อสินคาน้ัน ยอมไมอาจถือเปนขอมูลที่ถูกตองได หรือไปเก็บขอมูล
เพื่อสรางบานพักตากอากาศนอกฤดูตากอากาศ 

 4. เหตุการณอื่น ๆ ทั้ งภายในและภายนอกกิจการ กอนและหลังการทดลองมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม ถามีการเปลี่ยนแปลงยอมมีผลกระทบกระเทือนตอขอมูลที่ไดจากการทดลองน้ัน 

 5. ตองวางแผนการบันทึกขอมูลใหไดรายละเอียดครบถวน เพราะไมอาจยอนกลับไปทบทวน
บันทึกขอมูลใหมได  

  

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนแนะ 
คําวา Coaching มีผูแปลเปนภาษาไทย และนํามาประยุกตใชในการศึกษา การกีฬาและ การ

บริหารธุรกิจ อยูหลายคํา เชน การสอนงาน การสอนแนะงาน และการสอนแนะ ซึ่งในบทความน้ีผูเขียนขอใช     
คําวา “การสอนแนะ”  

2.2.1 ความหมายของการสอนแนะ 
Galley (1986) (quoted in Williams, 2005) ไดกลาวถึง การสอนแนะวาเปนกระบวนการ

ปลดปลอย (Unlocking) ศักยภาพของบุคคลใหมากที่สุด หรือปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานรวมถึง
ทักษะของบุคคล 

Wilson et al. (1993) ไดอธิบายการสอนงาน วาเปนเทคนิคการฝกความคิด (Cognitive  
Apprenticeship) อยางหน่ึง ซึ่งผูสอน (Instructor) จะสังเกตผูเรียนในขณะทํากิจกรรมที่ ไดรับมอบหมายให
สําเร็จ โดยมีการบอกใบ (Hints) การใหความชวยเหลือ (Help) และการใหผลตอบกลับ (Feedback)    

Rider (2002) ไดอธิบายการสอนแนะวาเปน ความสัมพันธระหวางผูถูกสอนและผูสอนงาน   
ซึ่งเปน เทคนิคและวิธีการทางพฤติกรรมที่ชวยใหผูถูกสอนบรรลุสิ่งที่มุงหวังตาม เปาหมายหรือมีผลปฏิบัติงาน
อยางมืออาชีพและตองทําการปรับปรุงอยางตอเน่ือง เพื่อใหเกิดประสิทธิผลตามที่องคการตองการ   

Hanson (2003) (quoted in Williams, 2005) ไดกลาวถึง ความสําคัญของการสอนแนะวา     
การสอนแนะตองไมเปนการช้ีนําผูถูกสอนงาน โดยตองทําใหเขาแสดงศักยภาพใหมากที่สุด เพื่อทําใหเปาหมาย
บรรลุผล และกลายเปนสิ่งที่ติดตัวเขาไปใชในการทํางานและการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ   

Werner and Simone (2006) ไดใหความหมายของการสอนแนะ วาคือ กระบวนการที่ใช  
การสนับสนุนบุคลากร เพื่อทําใหพวกเขาสามารถปฏิบัติงาน ที่ไดรับมอบหมายทําให สําเร็จลุลวง และชวย    
สงเสริมผลการปฏิบัติงานของหัวหนางาน และทําใหเปาหมาย ขององคกร บรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

Champathes (2006) ไดกลาวถึงธรรมชาติของการสอนแนะวา เปนเทคนิคที่จําเปน เพื่อการ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน การสอนแนะไมใชการสอน การสอนเปนการสื่อสารทางเดียว (One-way 
communication) ผูจัดการสามารถสอนลูกนอง เพื่อใหทําในสิ่งที่สมควร แตลูกนองอาจไมเขาใจหรือไม
สามารถปฏิบัติไดตามความคาดหวังของผู จัดการ   สวนการสอนแนะเปนกระบวนการสื่อสารสองทาง       
(Two  Way Communication)  โดยโคชจะเปนผูกําหนดความคาดหวัง ชวยใหเกิดผลลัพธมีการใหขอมูลย
อนกลับผูถูกสอนแนะ โดยเปดโอกาสใหผูถูกสอนแนะไดเรียนรูและปฏิบัติ ซึ่งมีการดําเนินกระบวนการตาง ๆ 
เพื่อทําใหบรรลุผลลัพธตามเปาหมาย อีกทั้งการสอนแนะยังเกิดปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางผูสอนแนะ
กับผูถูกสอนแนะ ผูสอนแนะไมเพียงเปนนักปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่ไดกําหนดไวอยาเดียว  แตเปนเสมือนโคช 
นักกีฬาที่คอยชวยมองหาโอกาสในการแขงขัน และชวยวินิจฉัยวาจะดําเนินการเลนอยางไรในสนามแขงขัน อีก
ทั้งยังสามารถบอกวาสิ่งใดควรปรับปรุงและควรปรับปรุงอยางไรถึงจะบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว   
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จากความหมายการสอนแนะดังกลาวขางตน สรุปไดวา การสอนแนะ หมายถึง กระบวนการ

ปลดปลอยศักยภาพของบุคคลใหมากที่สุดหรือปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน รวมถึงทักษะของบุคคล 
โดยหัวหนางานหรือเพื่อนรวมงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเย่ียมและ รวมถึงการใหคําแนะนําจากผูชํานาญทั้ง
จากภายใน หรือภายนอกองคกร และเปนกระบวนการสื่อสารสองทางระหวางผูสอนแนะและผูถูกสอนแนะที่
ไมใชการสอน  หรือการรับฟงคําเตือนจาก หัวหนาอยางเดียว ผูสอนแนะสามารถชวยวินิจฉัยงานวาควร
ปรับปรุงสิ่งใดและปรับปรุงอยางไร เพื่อทําใหเกิดการเรียนรูรวมกันมากกวาการอธิบายเพียงวิธี  

2.2.2 รูปแบบการสอนแนะ (Coaching Models) 
Hanson (2003) (quoted in Williams et al. 2005)  ไดกําหนดรูปแบบแบบการสอนแนะ  

วาตองเริ่มจากการมีเปาหมาย และการปฏิบัติ โดยเนนที่จุดใดจุดหน่ึง โดยผูเรียนตองมีศักยภาพที่จะทําให
สําเร็จ และมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ไดทํา ซึ่งมีองคประกอบ ตามภาพที่ 2 ดังน้ี   

 
ภาพที่ 1 รูปแบบการสอนแนะของ Hanson 

ที่มา:  Hanson, 2003 (quoted in Williams et al., 2005) 
จากภาพที่ 2 อธิบายรูปแบบการสอนแนะไดวา การสอนแนะเปนการแสดงบทบาท และความ

รับผิดชอบของผูสอนแนะที่ตองเตรียมพื้นที่ และเวลาสําหรับการสะทอนกลับ ซึ่งกอใหเกิดการตระหนักรู   
และเอื้ออํานวยการเรียนรู โดยมีการจัดเตรียมการสนับสนุนผานกระบวนการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี   

1. เปาหมาย (Goal) ในการกําหนดเปาหมายในการสอนแนะจะตองกําหนดอยางชาญฉลาดมี
ความทาทาย และรูวาผลลัพธที่ไดมีความสอดคลองกับเปาหมายอื่น ๆ  

2. การเพิ่มความตระหนักรู (Increase Awareness) เปนการมองความชัดเจน และผลตอบรับ
ในการกระทําหรือปฏิบัติ จําแนกตามสวนที่เปนความเช่ือและคุณคา เนนการสรางแรงจูงใจ และมีการต้ังกรอบ    
ที่ชัดเจน    

3. การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Plan for Change) เปนทางเลือกในการระดมสมองที่
สามารถกําหนดไดมากข้ึน การประเมินทางเลือกกําหนดเปาหมายจากเปาหมายหลักไดรับความรูใหม ๆ และมี   
การสนับสนุนชวยเหลือ   

4. การปฏิบัติ (Action) ในการปฏิบัติตองการรับผลตอบรับในการกระทํา 
5. การทบทวน (Review) เปนผลสะทอนการกระทําการรับรูถึงความสําเร็จ รูวาอะไรควรที่จะ

ทําตอไปในคราวหนา หรืออะไรไมควรปฏิบัติ 
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Champathes (2006) ไดกลาวถึง กระบวนการสอนแนะ (The Coach Process) ไว 4 

ข้ันตอน ตามภาพที่ 3 ดังน้ี 
 

 
ภาพที่ 2 กระบวนการสอนแนะของ Champathes 

ที่มา : Champathes, R. M., 2006 
 

จากภาพที่ 3 กระบวนการสอนแนะสามารถอธิบายได ดังน้ี  
1. มีความชัดเจนในความตองการ (Clarifying Needs) ผูสอนงานหรือโคชจะตองทําความ

ชัดเจนใน   เปาหมายที่ตนเองตองการ และตองทําความชัดเจนในความสัมพันธของ การสอนแนะวาทําไม     
ตองเปนความตองการ ซึ่งสามารถทําใหเกิดความชัดเจนจากเอกสารหรือรายละเอียดการปฏิบัติงาน นอกจาก   
ขอตกลงหรือความต้ังใจของบุคคลที่จะสอนแนะ เพื่อหลีกเลี่ยงการสอนแนะที่ไมมีประสิทธิผล  

2. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) การกําหนดวัตถุประสงคควร เกิดจากทั้ง    
ผูสอนแนะและผูถูกสอนแนะเพื่อใหเกิดการมีสวนรวม และการยอมรับสนับสนุนในเปาหมาย โดยการกําหนด          
วัตถุประสงคอาจนําแนวคิด SMART มาประยุกตใชในการกําหนดเปาหมายใหเกิดความเฉพาะเจาะจง ในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานได  

3. การออกแบบแผนปฏิบัติงาน (Action Plan Designing) เปนความเหมาะสมของการสรุป
ภาพรวมในการสอนแนะ โดยการกําหนดแผนปฏิบัติงานของการสอนแนะมีเปาหมาย วัตถุประสงค ระยะเวลา 
ผลลัพธที่ตองการการปฏิบัติงานทักษะที่ตองการปรับปรุง ระดับการเรียนรูของ สมรรถนะ และการกําหนดการ
ประชุมในครั้ง ตอๆ ไป   

4. การตรวจสอบการปฏิบัติ (Checking Activities) เปนการประเมินการปฏิบัติงาน ทักษะ
และผลลัพธของการเรียนรู  ความต้ังใจในการประเมินเพื่อทําใหแนใจวาผลของการสอนแนะเปนไปตาม
แผนปฏิบัติงานที่กําหนดข้ึน 

สุรพล พะยอมแยม (2537) ไดกลาวถึง รูปแบบหรือเทคนิคการสอนแนะ โดยใช กระบวนการ 
4 ข้ันตอน (Four- Step Method of Job Instruction) ดังน้ี  
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1. จุดสําคัญในการใชการจูงใจ (Motivation) ซึ่งทําใหผูเรียนรูสึกวางานน้ัน ทําไดไมยากเกิน

ความสามารถหาคําตอบมากอนวาผูเรียนทําอะไรไดมา   บางแลว หาสิ่งที่แตละคนสมควร ไดรับการเรียนรู      
กระตุนใหผูเรียนสนใจและตองการเรียน และเนนความสําคัญของงานและประสิทธิภาพของผูเรียน 

2. ข้ันตอนการบอกเลาและแสดงใหดู (Tell and Show) เปนการสาธิตวิธีการทํางานทุก
ข้ันตอนอยางสมบูรณ แสดงใหดูตามลําดับข้ันตอนพรอมรายละเอียดประกอบเนนให เห็นจุดสําคัญในการ
ปฏิบัติแตละข้ันตอน และบอกเลาอยางชัดเจนและครบถวนโดยไมยกเวนแมเรื่องที่คิดวารูแลว  

3. ประเด็นการทดสอบความรูความเขาใจ (Test) เปนการใหผูเรียนพูดและแสดงใหดูตามที่ได
เรียนรูไปใหผูเรียนอธิบายประเด็นสําคัญของการปฏิบัติงานใหผูเรียนต้ังขอซักถาม เพื่อตรวจสอบความรูความ
เขาใจ และกระทําตามข้ันตอนในประเด็นขางตนอยางตอเน่ืองจนแนใจวา ผูเรียนได เรียนทั้งหมดแลว  

4. จุดสําคัญในการตรวจสอบติดตามผล (Check) เปนการใหผูเรียนทราบวา ใครคือผูที่จะชวย
เหลือเขาเมื่อมีปญหาการทํางาน ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงหรือทดลองทํา ติดตามซักถาม ทบทวน จุดสําคัญ 
ตามข้ันตอนการปฏิบัติตามที่ไดเรียนรู  และใหการเสริมแรง เมื่อเขาทํางานได ตรงตามที่เรียนรู อยางมี
ประสิทธิภาพ 

 
2.2.3 กระบวนการการสอนแนะ (Coaching Process) 

จากแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยในขางตน  ผูวิจัยไดทําการสังเคราะหรูปแบบการสอนแนะ
ออกมาเปนกระบวนการการสอนแนะที่เหมาะสมกับการนําไปประยุกตใชกับการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน 
ซึ่งมีรายละเอียด ตามภาพที่ 3 ดังน้ี 

 
ภาพที่ 3 กระบวนการสอนแนะ 

ที่มา : นพดล เพิ่มสมบูรณ, 2552 
 

จากภาพที่ 4 กระบวนการสอนแนะสามารถอธิบายได ดังน้ี  
1. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) การสอนแนะตองมีการกําหนดวัตถุประสงค

ในการปฏิบัติงาน เพื่อทําใหมีเปาหมายและเกิดความผูกพันในสิ่งที่ทํา   
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2. การจูงใจหรือการใหรางวัล (Motivation or Reward) เปนการกระตุนใหผูถูกสอนแนะเกิด

ความสนใจและใสความพยายามที่จะเรียนรู 
3. การบอกเลาและแสดงใหดู (Tell and Show) เปนเทคนิคการสอนแนะที่ผูสอนแนะบอกเล

าถึงประสบการณหรือบทเรียนที่ผานมาทั้งสําเร็จและลมเหลว ใหผูถูกสอนแนะฟง และยังแสดงทาทางวิธีการที่
ถูกตองในการปฏิบัติงาน  

4. การทดสอบความรูความเขาใจ (Test) เปนการทดสอบการปฏิบัติงานจริง เพื่อทําใหแนใจวา
ผูถูกสอนแนะมีความรูความเขาใจที่ถูกตองและสามารถปฏิบัติงานไดจริง                    

5. การปฏิบัติ (Action) เปนการลงมือปฏิบัติงานในสถานการณจริง เพื่อนําความรู ที่ไดไป
ปฏิบัติงาน  

6. การตรวจสอบติดตาม (Check) หัวหนางานหรือผูสอนแนะตองทําหนาที่ติดตาม และคอย
ช้ีแนะ แนวทางและคอยตอบขอซักถามหรือแกปญหา เมื่อผูถูกสอนแนะมีปญหาเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน  

7. การปอนขอมูลยอนกลับหรือการใหขอเสนอแนะ (Feedback or Suggestion) เปนการที่
หัวหนางานหรือผูสอนแนะ นําผลการปฏิบัติงานแจงใหผูถูกสอนแนะทราบ เพื่อใหทราบถึงสิ่งที่ตองปรับปรุง   
และซักถามขอสงสัยในข้ันตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําใหผูถูกสอนแนะเกิดการเรียนรูที่รวดเร็ว ถูกตอง และยัง
สรางความเขาใจที่ดีตอกันระหวางหัวหนางานและลูกนอง 

 
2.2.4 เทคนิคการสอนแนะ (Coaching Technique) 

เทคนิคในการสอนแนะ คือ วิธีการที่ไดผาน  การทดลองและเปนที่ยอมรับวาไดผล ถือวาเปน
วิธีการที่ใชโดยผูชํานาญการ โดยมีเทคนิคตางๆ ดังน้ี  

1. เทคนิคการสรางความตองการเรียนรูใชในกรณีที่ทราบวาใครจําเปนตองไดรับการสอนแนะ
ในเรื่องใด 

2. เทคนิคการทําใหผูรับการสอนแนะ มีความพรอมเปนการสรางบรรยากาศเปนกันเอง ทําให
ผอนคลายความเครียดไมเนนพิธีการ 

3. เทคนิคการกระตุนใหเกิดความสนใจ จะคํานึงถึงประโยชนและวัตถุประสงคของงานทําให
ผูรับการสอนแนะเกิดความรูสึกอยากเรียนรู 

4. เทคนิคการอธิบาย เปนการสอนแนะใหความรูใหมหรือเพิ่มเติมจากที่เคยทํามากอน มีการ
พูด บอกเลา “วิธีการ” พรอมทั้งอธิบายตามข้ันตอนการทํางาน จะตองเปนการสื่อสารสองทาง ใหมีการซักถาม 

5. เทคนิคในการแสดงการทํางานใหดู  
6. เทคนิคการใหผูรับการสอนแนะฝกปฏิบัติ เทคนิคน้ี ถาจะใหผูรับการสอนแนะมีความเขาใจ

ไดอยางลึกซึ้ง ตองมีการลองทําในขณะทําการสอนแนะ เพราะ ถาหากมีขอผิดพลาดจะไดแกไขไดทันที 
7. เทคนิคการทดสอบและติดตามผลเมื่อมีการสอนแนะแลวจะตองมีการทดสอบเพื่อใหเห็นวา

ทําไดและเกิดการเรียนรูจริง ซึ่งในระยะการติดตามผลผูฝกสอนแนะ ควรหมั่นตรวจสอบการทํางานของผูรับ
การสอนแนะอยางสม่ําเสมอ เปดโอกาสใหซักถาม เพื่อนําไปปรับปรุงการทํางานตอไป 

8. เทคนิคการเราใหเกิดการเรียนรู อาจเกิดจากสภาพแวดลอม โอกาสหรือเหตุการณตางๆ 
เทคนิคตองพยายามสรางความเช่ือมั่นใหแกผูรับการสอนแนะ หากผูรับการสอนแนะทําไดถูกตองสมบูรณ ควร
มี      การชมเชย เพื่อใหกําลังใจและอยากเรียนรูมากข้ึน 

9. เทคนิคการสรางความเช่ือมั่น เปนการทดลองทําดวยตนเองเพื่อการเรียนรู และฝกซอมให
เกิดความชํานาญทําใหเกิดความเช่ือมั่นในเรื่องที่ไดเรียนรู 
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2.2.5 การสอนแนะท่ีมีประสิทธิภาพ  
        Joyce and Showers (1996) กลาววาการที่จะทําใหการสอนแนะที่มีประสิทธิภาพ บุคคลที่

จะทําหนาที่สอนแนะควรมีบทบาท ดังน้ี  
1. ใหความเปนเพื่อน (Provision of Companionship) การสรางบรรยากาศของความ       

เปนมิตรเปนหนาที่แรกของผ ูสอนแนะที่จะตองทําความเขาใจสรางสัมพันธภาพที่ดีใหความเห็นอก เห็นใจใน  
ปญหามีสวนรวมในความรูสึกคับของใจ หรือความรูสึกประสบผลสําเร็จ การอภิปรายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
จะตองสรางสรรค พยายามใหเห็นวาปญหาของการปฏิบัติงานที่เกิดข้ึน เปนเรื่องปกติการใหการสอนแนะใน
บรรยากาศของความเปนมิตรจะทําใหงานใหมงายข้ึน จะทําใหเกิดความรูสึก มั่นใจ สนุกสนาน และทําใหการ
เริ่มตนทดลองใชรูปแบบการปฏิบัติงานใหมเปนอยางถูกตองโดยไมตองลองผิดลองถูก  

2. ใหขอมูลปอนกลับในเชิงเทคนิค (Giving of Technical Feedback) จะตองมีการฝกการให
ขอมูลปอนกลับซึ่งกันและกัน การใหขอมูลปอนกลับจะชวยใหมีการพัฒนาการนําสิ่งใหม ๆ ไปใชในการ
ปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง ชวยใหผูสอนแนะเกิดทักษะการสอนอยางสมบูรณ และผูปฏิบัติงานสามารถฟนฝา
อุปสรรคในการนําความรูใหมไปปฏิบัติไดอยางมั่นใจ  

3. ชวยวิเคราะหแนวทางการนํารูปแบบการสอนแนะไปใช (Analysis of Application) สิ่ง
สําคัญในการเรียนรูสําหรับการนํารูปแบบการสอนใหมไปใชในการปฏิบัติที่จะตอง คํานึงถึงมี 2 อยางคือ การ
พิจารณาวาจะใชรูปแบบการสอนน้ีอยางเหมาะสมไดเมื่อไร และเมื่อใช รูปแบบการสอนแนะน้ีจะชวยใหการ
สอนแนะสัมฤทธ์ิผลอยางไรบาง ดังน้ันจึงตองมีการวางแผนการสอนแนะ การเลือกสื่อการสอนแนะ การเลือก
กิจกรรมการสอนแนะ และการนําไปสอนแนะในการปฏิบัติงาน  

4. ชวยปรับปรุงรูปแบบใหมใหเขากับผ ูเรียน (Adaptation to the Students) การสอนแนะที่
เหมาะสมจะตองทําใหผูเรียนสามารถตอบสนองไดอยางถูกตอง  

5. การอํานวยความสะดวก (Personal Facilitation) การสอนแนะชวยอํานวยความสะดวกให
กับพนักงานใหมในการจะเรียนรูใหกําลังใจในความผิดพลาดครั้งแรก การสอนแนะจะชวยลดความโดดเด่ียว
ใหกับพนักงานใหมได  

จากขอความในขางตน สรุปไดวา การสอนแนะที่มีประสิทธิภาพ ผูสอนแนะจะตองมีบทบาท              
ที่หลากหลาย และตองเลือกใชบทบาทใหเหมาะสมกับผูถูกสอนแนะ ซึ่งบทบาทที่ควรปฏิบัติคือ การสราง  
บรรยากาศที่เปนมิตร เพื่อทําใหผูถูกสอนแนะเกิดความรูสึกเช่ือใจ และไวใจ ซึ่งจะเปนการทําใหผูถูกสอนแนะ    
เปดรับการเรียนรูใหมที่มากข้ึน ไมเกิดการตอตานความรูหรือ สิ่งที่ผูสอนแนะมอบให และอีกบทบาทหน่ึงที่
สําคัญคือ บทบาทการใหขอมูลยอนกลับเปนบทบาทในการใหขอเสนอแนะแกผูถูกสอนแนะ เพื่อชวยปรับปรุง        
การปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายที่องคกรต้ังไว    
 

2.2.6 การประยุกตใชกระบวนการการสอนแนะงานสูการเรียนรูแบบใชโครงการเปนฐาน 
การเรียนรูแบบใชโครงการเปนฐาน ตัวผูเรียนอาจมีขอจํากัดเรื่องทักษะการคนควาและยังขาด

ความรู ในการปฏิบัติจริง ซึ่งผูเรียนสามารถขอความรวมมือจากผูเช่ียวชาญภายนอกหรือชุมชนเพื่อคลี่คลาย
ปญหาหรือเน้ือหาความรูที่ลึกซึ้งเกินกวาความรูในตัวของผูเรียนได ซึ่งผูเขียนมีความเห็นวา ควรนําเทคนิคการ
สอนแนะมาประยุกตใชตามกระบวนการการสอนแนะ เพื่อทําใหการเรียนรูแบบใชโครงการเปนฐานบรรลุ
วัตถุประสงค การเรียนรูที่ตองการ  
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การสอนแนะเปนกระบวนการสื่อสารสองทาง (Two Way Communication Process) 

ระหวางอาจารยผูสอนแนะ (Coach) และผูถูกสอนงาน  คือ นักศึกษา (Coachee) ที่ไมใชการสอนหรือการรับ
ฟงคําเตือนจากจากอาจารยอยางเดียว อาจารยผูสอนแนะสามารถชวยวินิจฉัยงานของนักศึกษาวาควรปรบัปรงุ
สิ่งใดและปรับปรุงอยางไร การสอนแนะใหความสําคัญกับการปรับปรุงผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยมีปจจัย
แหงความสําเร็จคือ ความยืดหยุน (Flexibility) ตามสถานการณ และกระบวนการที่หันกลับมาใหความสําคัญ
กับเปาหมาย (Goal-Oriented Process) และการสอนแนะเปนการมุงเนนการพัฒนาเฉพาะเจาะจง ถายถอด
ประสบการณโดยตรงจากอาจารยผูสอนแนะ และใชระยะเวลาอันสั้นในการสอนแนะ ซึ่งอธิบายไดตามภาพที่ 
5 กระบวนการการสอนแนะ ดังน้ี 

 
ภาพที่ 4 กระบวนการการสอนแนะสูการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน 

 
จากภาพที่ 4 ที่แสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวของ (Relevant) ระหวางกระบวนการการสอนแนะ

กับการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน ซึ่งอธิบายตามกระบวนการการสอนแนะไดดังน้ี 
1. การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน (Environment of Leaning and 

Teaching) เปนข้ันตอนแรกในการสอนแนะ โดยอาจารยผูสอนแนะตองสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู 
ลดความเครียด เสริมกิจกรรมตาง ๆ และเปดโอกาสใหนักศึกษาผูถูกสอนแนะแสดงความคิดเห็นทุกคน     
เพื่อทลายกําแพงที่มีตออาจารยผูสอนแนะและเพื่อนๆ ในกลุม ซึ่งทําใหบรรยากาศในการสอนแนะเปดประตู
ข้ึน และอาจารยผูสอนแนะสามารถใชกระบวนการสอนแนะกระตุนใหนักศึกษาผูถูกสอนแนะเกิดการต้ังคําถาม 
และรวมกันคิดหัวขอในการวิจัยได 

2. การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) เมื่ออาจารยผูสอนแนะสามารถสราง
บรรยากาศในการเรียนการสอนไดแลว ข้ึนตอนตอไปคือ การวิเคราะหพฤติกรรมการแสดงออก การวิเคราะห
จุดแข็ง จุดออน หรือสิ่งที่ควรตองปรับปรุงของนักศึกษาผูถูกสอนแนะ เพื่อนําขอมูลที่ไดมากําหนดวัตถุประสงค
ในการสอนแนะ เชน นักศึกษาผูถูกสอนแนะขาดความรูเรื่องกระบวนการกําหนดปญหาในการวิจัยหรือเรื่องที่
สนใจศึกษา ขาดทักษะการคิดวิเคระห ขาดทักษะการเช่ือมโยงความรูเกี่ยวกับสาระวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ 
การทําโครงการ อาจารยผูสอนแนะตองนําประเด็นที่พบมากําหนดวัตถุประสงคในการสอนแนะ โดยทําหนาที่
กระตุน ช้ีแนะแนวทาง ใหนักศึกษาผูถูกสอนแนะทราบถึงปญหาและแนวทางในการแกไขหรือเปนการเติมเต็ม
ในทักษะที่จําเปนตอการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน 
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3. การจูงใจหรือการใหรางวัล (Motivation or Reward) เมื่อนักศึกษาผูถูกสอนแนะทราบ

ถึงปญหาของตนเองและกลุม จากการที่อาจารยผูสอนแนะสะทอนใหนักศึกษาผูถูกสอนแนะแตละรายทราบ
แลว นอกจากน้ีอาจารยผูสอนแนะยังตองกระตุนใหนักศึกษาผูถูกสอนแนะเกิดความสนใจและใสความพยายาม
ที่ปรับปรุงตนเอง และเห็นความสําคัญในการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน และใสแรงจูงใจ โดยใชคําพูดช่ืนชม 
(Appreciated) ตอความสามารถและพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาผูถูกสอนแนะ เพื่อใหเกิดกําลังใจและ
แรงผลักดันที่สงผลตอพัฒนาการเรียนรูแบบโครงการเปนฐานในกระบวนการน้ีอาจารยผูสอนแนะจะตอง
กระตุนและช้ีแนะใหนักศึกษาผูถูกสอนแนะเกิดการวางแผนการทํางานภายในทีม โดยการใชกระบวนการระดม
สมองรวมคิดรวมทํา ซึ่งจะเกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู (Show and Share) กันภายในทีม นักศึกษา
ผูถูกสอนแนะจะเกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ และสงตอความรูกันภายในทีม จะสงผลใหการเรียนรูแบบ
โครงการเปนฐาน ประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมาย 

4. การบอกเลาและแสดงใหดู (Tell and Show) เปนเทคนิคการสอนแนะที่อาจารผูสอน
แนะจะตองสรางบรรยากาศใหเกิดการเลาเรื่องถึงประสบการณหรือบทเรียนที่ผานมาของอาจารยผูสอนแนะ
ทั้งสําเร็จและลมเหลวในการทําวิจัยหรือการลงไปปฏิบัติในหนางานจริง พรอมทั้งช้ีแนะวิธีการที่ถูกตองในการ
ทําวิจัยหรือการลงไปปฏิบัติงานในหนางานจริง เพื่อใหสอนแนะเกิดการเรียนรูจากประสบการณจริง และ
เปดรับการเรียนรูอยางเต็มใจ โดยไมเกิดการยัดเยียดความรูจากอาจารยผูสอนแบบในช้ันเรียน ซึ่งจะชวยลด
การตอตานจากนักเรียนผูถูกสอนแนะ และเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นตางๆ ที่อาจารยผูสอน
แนะต้ังประเด็นข้ึนในข้ันตอนน้ีอาจารยผูสอนแนะสามารถเก็บขอมูลพฤติกรรมการเรียนรูจากนักศึกษาผูถูก
สอนแนะแตละคน เพื่อนํามาสะทอนใหนักศึกษาผูถูกสอนแนะแตละคนไดทราบถึงตัวตนของเขา วามีความรู 
ประสบการณ ทัศนคติ เปนอยางไรตอประเด็นตางๆ ที่เกิดข้ึนในวงสนทนา เพื่อใหนักศึกษาผูถูกสอนแนะเกิด
การตระหนักรูในตนเอง (Self Awareness) และสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตรงจุด  

5. การทดสอบความรูความเขาใจ (Test) เปนการทดสอบกอนการลงไปปฏิบัติในหนางาน
จริง เพื่อทําใหแนใจวานักศึกษาผูถูกสอนแนะมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในข้ันตอนและกระบวนการวิจัย 
และสามารถปฏิบัติงานไดจริง โดยอาจารยผูสอนแนะจะตองทําการทดสอบความรูความเขาใจของนักศึกษาผู
ถูกสอนแนะเปนรายบุคคล เพื่อสะทอนผลการประเมินความรูความเขาใจใหนักศึกษาผูถูกสอนแนะไดรับทราบ 
ซึ่งจะทําใหลดความผิดพลาดในการลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่จริงได นอกจากน้ีนักศึกษาผูถูกสอนแนะยังไดทํา
การปรับปรุงหรือเพิ่มเติมความรูที่เขาใจคลาดเคลื่อนกับแนวทางที่ไดกําหนดไว เพื่อทําใหผลการลงไปปฏิบติัใน
พื้นที่จริงประสบผลสําเร็จตามที่ไดต้ังใจไว                    

6. การปฏิบัติ (Action) เปนการที่นักศึกษาผูถูกสอนแนะตองลงมือปฏิบัติงานในสถานการณ
จริง เพื่อนําความรูความเขาใจที่มีไปปฏิบัติในพื้นที่จริง โดยอาจารยผูสอนแนะจะเปนเสมือนโคชนักกีฬาที่คอย
สังเกตการณอยูขางสนาม คอยดูลักษณะทาทางการเลนจริงในสนามพรอมทั้งสังเกตการณการแกไขปญหา
ตางๆ ในสถานการณจริงของนักศึกษาผูถูกสอนแนะ เพื่อทํา   การประเมินและสะทอนกลับถึงปญหาที่เกิดข้ึน
ในพื้นที่จริงซึ่งจะชวยใหนักศึกษาผูถูกสอนแนะสามารถแกไขสถานณไดอยางถูกตองและเหมาะสม  

7. การตรวจสอบติดตาม (Check) อาจารยผูสอนแนะจะตองทําหนาที่ตรวจสอบติดตามการ
ลงไปปฏิบัติในพื้นที่จริงของนักศึกษาผูถูกสอนแนะวาดําเนินการถูกตองตรงตามแผนการเรียนรูแบบการใช
โครงการเปนฐานหรือไม และคอยช้ีแนะแนวทางคอยตอบขอซักถาม เมื่อนักศึกษาผู ถูกสอนแนะมีปญหา
เกิดข้ึนในการลงไปปฏิบัติการในพื้นที่จริง  

8. การปอนขอมูลยอนกลับหรือการใหขอเสนอแนะ (Feedback or Suggestion) คือการ
ที่อาจารยผูสอนแนะนําผลการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง แจงใหนักศึกษาผูถูกสอนแนะทราบ เพื่อใหทราบถึงสิ่งที่  
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ตองปรับปรุง และตอบขอซักถามที่นักศึกษาผูถูกสอนแนะสงสัยในข้ันตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทําใหนักศึกษา
ผูถูกสอนแนะเกิดการเรียนรูที่รวดเร็ว ถูกตอง และยังสรางความเขาใจที่ดีตอกันระหวางอาจารยผูสอนแนะกับ
นักศึกษาผูถูกสอนแนะ 

จากขอความขางตนสามารถสรุปไดวา การนํากระบวนการการสอนแนะมาประยุกตใชในการ
สนับสนุนการเรียนรูแบบโครงการเปนฐาน จะชวยสรางบทบาทในการอํานวยการสอนของอาจารยที่เปลี่ยนไป 
ซึ่งจะเปนความทาทายของอาจารยทุกคนที่สามารถพัฒนาตนเองใหเปนมืออาชีพ  ซึ่งจากกระบวนการการสอน
แนะที่ผูเขียนนําเสนอน้ัน เกิดจากรูปแบบการสอนแนะของนักวิชาการหลายทานที่ไดนําเสนอไว เชน Hanson, 
Champathes และ สุรพล พะยอมแยม โดยผูเขียนไดทําการสังเคราะหรูปแบบการสอนแนะออกมาเปน
กระบวนการการสอนแนะ ซึ่งมีกระบวนการ 8 ข้ันตอน ดังน้ี 1. การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอ น     
2. การกําหนดวัตถุประสงค 3. การจูงใจหรือการใหรางวัล 4. การบอก เลาและแสดงใหดู 5. การทดสอบความ
รูความเขาใจ 6. การปฏิบัติ 7. การตรวจสอบติดตาม และ 8. การปอนขอมูลยอนกลับหรือการใหขอเสนอแนะ 
กระบวนการการสอนแนะสามารถเช่ือมโยงความเกี่ยวของระหวางการเรียนรูแบบใชโครงการเปนฐานกับการ
สอนแนะ  โดยอาจารยสามารถสอนแนะในขณะนักศึกษาลงพื้นที่ วิจัย ซึ่งเปนกระบวนการปลดปลอย 
(Unlocking) ศักยภาพของนักศึกษาใหมากที่สุดหรือปรับปรุง และพัฒนาผลการเรียนรูรวมถึงการเพิ่มทักษะ
การเรียนรูใหแกนักศึกษา โดยอาจารยและเพื่อนนักศึกษาที่อยูในกลุมเดียวกัน รวมถึงการไดรับคําแนะนําจาก
ปราชญชาวบานหรือผูรูในชุมชนที่สามารถใหความรูเกี่ยวกับโครงการที่นักศึกษากําลังศึกษา ซึ่งจะชวยให
นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรูแกไขปญหาและสรางผลงานดวยตนเอง  

 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
      2.5.1 สภาพปญหาและความตองการในการจัดการเรียนการสอน 

พิมพพร  ฟองหลา (2554) ไดศึกษาเรื่องสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คณิตศาสตรทั่วไปสํานักวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปญหาและ
วิเคราะหปญหาในการเรียน การสอนรายวิชาคณิตศาสตรทั่วไป เพื่อนําเสนอแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนใน รายวิชาคณิตศาสตรทั่วไป  กลุมเปาหมายเปนนักศึกษาที่ลงทะเบียน IS วิชาคณิตศาสตร
ทั่วไป (MAT101) ในภาคการศึกษา 2/2554 จํานวน 3  คน และอาจารยผูสอนวิชาคณิตศาสตร จํานวน       
5 ทาน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ การสัมภาษณแบบเจาะลึก และการสนทนากลุมเปนเครื่องมือ          
ผลการศึกษา พบวา  1) ปญหาจากตัวนักศึกษาที่พบมากที่สุดคือ นักศึกษาพื้นฐาน ไมดี  ไมมีความถนัด      
ไมต้ังใจเรียน ไมสามารถประยุกตความรูไปใชในการแกปญหาได  ขาดเรียนบอย หรือเขาเรียนชา ไมสนใจเรียน   
ไมชอบวิชาคณิตศาสตร  ไมชอบการคิดคํานวณ  ไมชอบทําแบบฝกหัดดวยตนเอง  สูตรมาก  เน้ือหาใน
รายวิชามากและยากเกินไป นาเบื่อ  2) ปญหาจากการเรียนการสอนพบมากที่สุด คือ อาจารยเขมงวดในการ
ทํางาน สอนจริงจังทําใหบรรยากาศในการเรียนเครียด  ไมใชสื่อการสอน  สอนเร็ว  สอนไมนาสนใจ อธิบายไม
รูเรื่อง  และขอสอบยากเกินไป  3) ผลจากการสนทนากลุมกับอาจารยในหมวดวิชาคณิตศาสตร  ปญหาที่เปน
อุปสรรคในการเรียนการสอนเกิดจาก ความพรอมในเรื่องเครื่องเสียง คอมพิวเตอร  โปรเจคเตอร  สวนปญหา
ดานการศึกษา นักศึกษาพื้นฐานไมดี เวลาที่ใชทําการสอนจํากัด เน้ือหาในหลักสูตรมาก นักศึกษามีจํานวนมาก  
การดูแลเอาใจใสทําไดไมทั่วถึง จึงมีนักศึกษาตกมาก และ 4) แนวทางพัฒนาควรจัดใหมีการสอนเสริมสัปดาห
ละ 1 ครั้ง ปรับแกเน้ือหาในหลักสูตรใหสอดคลองกับแตละคณะเพื่อจะไดนําไปใชไดจริง และตรวจเช็คอุปกรณ 
ในช้ันเรียนใหเรียบรอยกอนเปดภาคเรียน   
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กนกพรรณ  ปญโญสุข (2550) ไดศึกษาเรื่องปญหาในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี และวิทยาลัย
พณิชยการเชตุพน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี และวิทยาลัยพณิชย
การเชตุพน ใน 4 ดาน ไดแก คือ ปญหาดานหลักสูตร ปญหาดานกิจกรรมการเรียนการสอน ปญหาดานสื่อการ
เรียนการสอน ปญหาดานการวัดและประเมินผล และเพื่อเปรียบเทียบปญหาในการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ 
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี และวิทยาลัย
พณิชยการเชตุพน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 286  คน ผลการวิจัยพบวา 1. ปญหาในการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง 2. นักเรียนอยูในสาขา
ตางกันมีปญหาโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. นักเรียนที่เรียนที่อยู
ในช้ันปตางกันมีปญหาโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไร ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 4. นักศึกษาที่มีผลการ
เรียนตางกันมีปญหาโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 5. นักศึกษาที่มีความรูความ
เขาใจตางกัน มีปญหาโดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 6. นักศึกษาที่ผูปกครองมี
อาชีพตางกันมีปญหาโดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน ดานสื่อ
การเรียนการสอนและดานการวัดและประเมินผลนักศึกษามีปญหาการเรียนแตกตางกันอยางไมมนัียสาํคัญทาง
สถิติ 

กฤษณา บุตนุ (2552) ไดศึกษาเรื่องสภาพและปญหาในการจัดการเรยีนการสอนงานธุรกิจ       
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชวงช้ันที่ 3 ของครูผูสอน ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพี้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาสภาพและปญหาในการจดัการเรียนการสอนงานธุรกิจในกลุมสาระการเรียนร ูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชวงช้ันที่ 3 ของครูผูสอน ในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ครูผูสอนงานธุรกิจในชวงช้ัน
ที่ 3 ทั้งหมด จํานวน 98 คน โดยไมมีการสุ มตัวอย าง ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ในการวิจัย               
ผลการวิจยัพบวา  สภาพที่ควรเปนและสภาพที่เปนจริงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนงานธุรกิจในดาน
การเตรยีมการสอน ดานการดําเนินการสอน และ ดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู อยูในระดับมาก   
ทุกดาน สวนปญหาในการจัดการเรียนการสอน พบวา มีปญหาอยูในระดับตํ่าหรือมีปญหานอยมากทั้ง 3 ดาน 
ดานการเตรียมการสอน ปญหาที่พบคือ การกําหนดระยะเวลาในการสอนใหมีความเหมาะสมเพื่อใหนักเรียน
ไดเกิดทักษะการเรียนรูอยางตอเน่ืองการจัดเตรียมแหลงการเรียนรูเพิ่มเติมในโรงเรียนการมีความพรอมใน
เน้ือหางานธุรกิจ ดานการดําเนินการสอน ปญหาที่พบคือ การใชสื่ออุปกรณในการสงเสริมพฤติกรรมการเรยีนรู
ในหองเรียน การสรางบรรยากาศในการนําเขาสูบทเรียนดวยวิธีที่หลากหลาย การใชสื่ออุปกรณขณะสอนให 
สอดคลองกับเน้ือหา และดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ปญหาที่พบคือ การวิเคราะหความพรอม
ของนักเรียนแตละคนเพื่อนํามาปรับปรุงเน้ือหาวิชาใหเหมาะสม  การเปดโอกาสใหนักเรียน ผู ปกครอง         
ผูที่เกี่ยวของชุมชนในทองถ่ินหรือสถานประกอบการมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการวัดผลและประเมินผล    

วรเทพ ฉิมทิม และสมหญิง เจริญวรรณวงศ. (มปป) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาปญหาในการจัดการ
เรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาในการจัดการ
เรียนการสอนขอคณะวิศวกรรมศาสตร โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 
และคณาจารย จํานวน 414 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการวิจัยพบวา    
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สิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ 1. ดานอาคารและสถานที่ สวนใหญมีความ
คิดเห็นในระดับปานกลางคอนขางไปทางดีทั้งดานหองเรียน อาคารปฏิบัติการ สถานที่อานหนังสือและสถานที่
พักขณะรอเรียนในช่ัวโมงตอไป 2. ดานเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ สวนใหญมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ทั้งดานเครื่องมือในวิชาปฏิบัติการใหบริการวัสดุอุปกรณการสอน สื่อการสอน และ 3. การใหบริการหองสมุด
และหองคอมพิวเตอร สวนใหญมีความคิดเห็นในระดับปานกลางสิ่งที่ดอยคือ ดานหองสมุด โดยเฉพาะปริมาณ
และความทันสมัยของเอกสาร สวนที่เดนคือ เรื่องของหองสมุดคอมพิวเตอร สวนสภาพการจัดการเรียนการ
สอนทั่วไปและความรับผิดชอบของนักศึกษา คือ 1. เน้ือหาวิชา สวนใหญมีความคิดเห็นวาดี มีความเหมาะสม 
ยกเวนบางรายวิชาที่เน้ือหาไมทันสมัย 2. วิธีการสอนของอาจารย สวนใหญเห็นวาดี มีบางคนเทาน้ันที่ยังตอง
ปรับปรุง 3. งานที่กําหนดในแตละรายวิชา สวนใหญจะอยูในเกณฑดี 4. บุคลิกภาพของผูสอน สวนใหญอยูใน
ระดับดี มีบางคนเทาน้ันที่สอนโดยไมสนใจผูเรียน  5. ความสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอนอยูในสภาพดี      
6. การประเมินผลการศึกษาอยูในระดับดี มีบางวิชาเทาน้ันที่คิดวาขอสอบยากเกินไป เน้ือหาขอสอบไมเปนไป
ตามเน้ือหาที่สอน 7. ความรับผิดชอบตอการศึกษาของนักเรียน อยูในระดับปานกลาง และความรับผิดชอบตอ
การศึกษาไมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
 

2.5.2 พฤติกรรมการกลาแสดงออก 
ศิวกร สุวรรณไตรย (2552) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาความสามารถในการเขียนเชิงสรางสรรค 

พฤติกรรมการกลาแสดงออกทางความคิด และเจตคติตอการเขียนเชิงสรางสรรค โดยใชแนวคิดพหุสัมผัส และ
เทคนิคผังความคิด ของนักเรียนช้ันประถามศึกษาปที่ 3 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความสามารถใน
การเขียนเชิงสรางสรรคของนักเรียนช้ันประถามศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการสอนเขียน โดยใชแนวคิดพหุ
สัมผัสและเทคนิคผังความคิด และเพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอการเขียนเชิงสรางสรรค ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังการสอนเขียน โดยใชแนวคิดพหุสัมผัสและเทคนิคผังความคิด ซึ่งมีกลุม
ตัวอยางจํานวน 20 คน และใชแบบสังเกตพฤติกรรมการกลาแสดงออกทางความคิด แบบประเมินการกลา
แสดงออกทางความคิด และแบบบันทึกการเรียนรู เปนเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยใชแนวคิดพหุสัมผัสและเทคนิคผังความคิด มีความสามารถในการเขียน
เชิงสรางสรรค หลังการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

มณีแสง นามอนทร (2542) ไดศึกษาเรื่องเปรียบเทียบการพัฒนาพฤติกรรมการกลาแสดงออกของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ระหวางการใหคําปรึกษาแบบกลุมกับการใหคําปรึกษาแบบรายบุคคล โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาพฤติกรรมการกลาแสดงออกของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที ่
1-3 ระหวางการใหคําปรึกษาแบบกลุมกับการใหคําปรึกษาแบบรายบุคคล กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1-3 โรงเรียนบานลวดผักหนาม อ.เกษตรสมบูรณ จ.ชัยภูมิ จํานวน 18 คน เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บขอมูล คือ แบบสังเกตพฤติกรรมการกลาแสดง ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการกลาแสดงออกของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ระหวางกอนและหลังการใหคําปรึกษาแบบกลุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ .01 โดยคะแนนหลังการใหคําปรึกษาจะสูงข้ึนกวากอนการใหคําปรึกษาแบบกลุม  พฤติกรรมการกลา
แสดงออกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 ระหวางกอนและหลังการใหคําปรึกษาแบบรายบุคคล แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 โดยคะแนนหลังการใหคําปรึกษาจะสูงข้ึนกวากอนการใหคําปรึกษารายบุคคล  

พรพิมล เมืองแวง (2539) ไดศึกษาเรื่องผลของการใหคําปรึกษาแบบกลุมตอพฤติกรรมการกลา
แสดงออกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรการกลาแสดงออกของนักเรียนช้ันประถามศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิต
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มหาวิทยาลัยขอนแกน (มอดินแดง) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการกลาแสดงออกของนักเรียนที่ไดรับการให
คําปรึกษาแบบกลุมและนักศึกษาที่ไมไดรับการใหคําปรึกษาแบบกลุม และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการกลา
แสดงออกในแตละดานของนักเรียนที่ไดรับการใหคําปรึกษาแบบกลุมและนักศึกษาที่ไมไดรับการใหคําปรึกษา
แบบกลุม กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (ดินแดง)     
ปการศึกษา 2538 จํานวน 16 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบวัดพฤติกรรมการกลาแสดงออก และ
โปรแกรมการใหคําปรึกษาแบบกลุมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการกลาแสดงออก ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับ
การใหคําปรึกษาแบบกลุม มีคะแนนพฤติกรรมการกลาแสดงออกสูงกวากอนไดรับการใหคําปรึกษาแบบกลุม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่ไดรับการใหคําปรึกษาแบบ กลุมมีคะแนนพฤติกรรมการกลา
แสดงออกสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับการใหคําปรึกษาแบบกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
นักเรียนที่ไดรับการใหคําปรึกษาแบบกลุม มีคะแนนพฤติกรรมการกลาแสดงออกสูงกวานักเรียนที่ไมไดรับการ
ใหคําปรึกษาแบบกลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อยู 2 ดาน คือ ดานการกลาวคําวิจารณ และดาน
การพูดถึงสิทธิอันพึงมีพึงได โดยไมละเมิดสิทธิผูอื่น อีก 1 ดาน ที่ตํ่าลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คือ ดานการยอมรับคําวิจารณ และมีคะแนนพฤติกรรมการกลาแสดงออก 6 ที่ไมแตกตางกัน 

 
25.3 เทคนิคการสอนแนะ 

Richard (1996) ไดศึกษาเรื่องการสอนงานเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด การสอนงานเปนเครื่องมือการ
จัดการที่สําคัญที่ชวยพัฒนาประสิทธิภาพสวนบุคคล การสอนงานสามารถที่จะกําจัดขอบเขตลําดับข้ันในระบบ
ได และการสอนงานสามารถชวยลดระดับขอบเขตของระบบได นอกจากน้ียังไดเสนอการสอนงานที่มี
ประสิทธิภาพ ดังน้ี คือ การสอนงานตองมีความยืดหยุน มุงมั่น การยอมรับสิ่งใหม ๆ มีความเปดเผย และซื่อ
สัตย รูที่จะถามถึงผลตอบรับ และขอเสนอแนะ สรางเครือขาย มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน และรูที่จะรับผิดชอบ 

Liz (2002) ไดศึกษาการสอนงานเปรียบเสมือนกลยุทธในการแทรกแซง การสอนเปนการชวยโดย
ใชความสัมพันธระหวางผูเรียน และผูสอนโดยใชความหลากหลายของเทคนิค และวิธีการเปลี่ยนนิสัยตาง ๆ ที่
สามารถชวยใหลูกคาประสบความสําเร็จที่ต้ังเปาไว เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพความชํานาญของตนเอง 

Modernization Agency Leadership Centre (2005) โดย Williams et al. ไดรวบรวม
งานวิจัยเกี่ยวกับความเช่ียวชาญหรือทักษะในการสอนงานของ Beamont, 2000; Broustein, 2000; 
Flaherty, 1999; Olalla and Echeverria, 1996 ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  เปนผูฟงที่ต่ืนตัว และเฝาสังเกตดู  
สามารถใหโครงสรางของผลตอบกลับ และการทบทวนขอมูล  สามารถใชเทคนิคการถอดความ สรุป และหา
ผลสะทอนได รูที่จะถามคําถามที่ดี คําถามที่เฉพาะเจาะจงถึงปญหา เพื่อใหผูเรียนไดเห็นและรับผลสะทอน
จากปญหาและสามารถนําไปศึกษาได นําผลสะทอนจากผูเรียนมาจัดทําเปนขอสรุปในแงมุมตาง ๆ มีความ   
เขาใจ และการฟงเพื่อเปนเครื่องมือตรวจสอบในสิ่งที่ไมแนนอน ใหคําจํากัดความถึงขอจํากัดของบทสรุป และ
ความเช่ือ ไมตัดสินใจปญหาดวยตนเอง และยอมรับฟงอยางเปดใจ เปนผูสรางสรรค และพัฒนาความสัมพันธ 
สามารถเสนอโครงการที่สามารถแกปญหา นําเสนอความคิดใหมหรือขอเสนอแนะ เพื่อชวยใหผูเรียนสามารถ
ตัดสินใจหาหนทางตอไปได จัดสรรในเรื่องของเวลา การนัดหมาย และแนวคิดการติดตอ (รูวาเทาไรถึง       
เพียงพอ) จัดการนัดหมายที่มีประสิทธิภาพ ที่มีทั้งกระบวนการและขอมูล มีการจัดลําดับความสําคัญ ยอมรับ
ในผลลัพธ และวางแผนที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบกระบวนการ ดําเนินการอยางตอเน่ือง แทรกแซง และ   
สรางตัวกระตุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใหมากข้ึน สามารถแนะนํา กระตุน และใหความชวยเหลือในการ
พัฒนาอาชีพ 
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Champathes (2006) ไดศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนงาน และนําเสนอ แบบจําลองการ

สอนงาน โดยการถึงธรรมชาติของการสอนงานวา การสอนงานเปนเทคนิคหน่ึงที่ ใชในการปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งการสอนเปนการสื่อสารทางเดียวที่ผูจัดการสอนใหลูกนอง ปฏิบัติตาม หรือทําในสิ่งที่ตองการ 
แตลูกนองอาจไมเขาใจ หรือไมสามารถปฏิบัติไดตรงตามที่ ตองการ การสอนงานเปนการสื่อสารสองทางที่    
ผูสอนจะนําผลตอบรับมาพิจารณาในการปรับปรุง ครั้งตอไป และยังสามารถสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง    
ผูสอนงาน และผูเรียนได ผูสอนงานชวยใหผูเรียนสามารถประเมินในสิ่งที่เกิดข้ึนระหวางการเรียน ยังชวย      
คนพบหนทาง และวิธีการพัฒนา อีกทั้งการสอนงานยังชวยในการพัฒนาการขาย  การออกแบบ ผลิตภัณฑ 
การพัฒนานิสัยของตนเอง การตอรอง การจัดการ และอื่น ๆ และไดเสนอแบบจําลองการ สอนงานดังน้ี       
1. สรางความชัดเจน  (Clarifying Need) การสรางความชัดเจนสามารถทํา ใหผูอื่นตกลง และมีความตองการ
ที่จะเรียนรู 2. มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน (Objective Setting) การมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนทํา ใหการวางเปา
หมายไดอยางชาญฉลาด 3. มีการวางแผนกลยุทธ (Action plan Designing) การมีการวางเปาหมาย ผลลัพธ 
สิ่งที่ตองทํา ผลที่จะไดรับหรือทาที่จะไดเรียนรู ระดับของการทดลองระยะเวลาดําเนินการ และจัดการประชุม
เพื่อใหทราบถึงผลที่ไดรับจากการดําเนินงาน 4. ตรวจสอบผลตอบรับ  (Checking  Activities)  ทําการสํารวจ
ถึงคุณคาที่ไดผูสอนจะใหผลตอบกลับแกผ ูเรียนหรือใหผูเรียนไดคนหาคุณคาจากสิ่งที่ไดศึกษาเอง     

วิมล มาดิษฐ (2547)  ไดทําการวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการ การสอนงาน 
กับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย กลุมตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพระดับ ปฏิบัติการ      
โรงพยาบาลศูนย ที่มีประสบการณการทํางาน 1 ปข้ึนไป จํานวน 378 คน ไดจากสุมตัวอยาง แบบหลาย
ข้ันตอน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวยแบบสอบถามบรรยากาศองคการ แบบสอบถาม
การสอนงาน และแบบสอบถามสมรรถนะของพยาบาล ผลการศึกษาพบวาบรรยากาศ องคการ การสอนงาน 
และสรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย อยูในระดับสูง บรรยากาศ องคกร การสอนงาน มีความ
สัมพันธทางบวกกับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 

วันนา กลางหนองแสง. (2550) ไดศึกษาเรื่องการรับรูเทคนิคการสอนงานและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาการรับรูเทคนิคการสอนงานและการรับรูประสิธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงประเทศ
ไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉ่ียงเหนือ เพื่อเปรียบเทียบการรับรู เทคนิคการสอนงานและการรับรู
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี
ลักษณะปจจัยทางดานบุคคลแตกตางกัน และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูเทคนิคการสอนงานกับ
การรับรูประสิทธิภาพในการปฏิบั ติงานของพนักงานธนาคารแห งประเทศไทย สํ านักงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมตัวอยางในการศึกษา ไดแก พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 80  คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ แบบสอบถาม ผลการวิจับพบวา 1) การ
รับรูเทคนิคการสอนแนะและการรับรูประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย 
สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา สวนใหญมีการรับรูเกี่ยวกับเทคนิคการสอนงานอยูในระดับปาน
กลาง สวนระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอการรับรูประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 2) 
การเปรียบเทียบการรับรูเทคนิคการสอนงานและการรับรูประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
แหงประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีลักษณะปจจัยทางดานบุคคลแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวา มีการรับรูเทคนิคการสอนงานและการรับรูประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โดยรวมแลวทุกดานไมแตกตางกัน และ 3) ความสัมพันธระหวางการรับรูเทคนิคการสอนงานกับการรับรู
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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พบวา ระดับการรับรูเทคนิคการสอนงานละระดับการรับรูประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีคาสหสัมพันธอยูที่ .73 ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เกียงไกร คลายกล่ํา. (2551) ไดศึกษาเรื่องอิทธิพลของการสอนงานและการเอื้ออํานวยที่มีตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสถิติประยุกตทางพฤติกรรมศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการสอน
งานสําหรับนิสิตที่ทําหนาที่เปนผูสอนงานกับผูเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกลุมที่
ไดรับการเอื้ออํานวยและประเภทการสอนที่ตางกัน และเพื่อเปรียบเทียบคะแนนต้ังตนและอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกลุมที่เอื้ออํานวยและประเภทการสอนงานตางกัน มีแบบ
แผนการทดลองเปนแบบแฟคทอเรียลขนาด  2x3  กลุมตัวอยาง  คือ  นิสิตระดับปริญญามหาบัณฑิต        
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ลงทะเบียนรายวิชา 2758601 ในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 
2551 จํานวน 67 คน ซึ่งไดมาจากการเปดรับอาสาสมัครเขารวมโครงการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบง
ออกเปน 2 ชุด ไดแก 1) แบบทดสอบวิชาสถิติประยุกตทางพฤติกรรมศาสตร 2) รูปแบบการสอนงาน        
ผลการวิจัพบวา 1) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรการสอน 3 กลุม 
พบวา ผูเรียนในกลุมที่ไดรับการสอนงานแบบกลุมเล็กมีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมที่ไดรับ
การสอนงานแบบกลุมใหญและกลุมที่ไมไดรับการสอนงาน เพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรการเอื้ออํานวย 2 
แบบ พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมที่ไดรับการสอนงานแบบกลุมใหญ และกลุมที่ไมไดรับการสอน
งานมีความแตกตางกันในตัวแปรประเภทการสอนงานอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และ 3) การเปรียบเทียบ
คะแนนต้ังตนและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลสัมฤทธ์ิการเรียนที่มีการเอื้ออํานวยตางกันมีคาเฉลี่ยของ
คะแนนต้ังแตตนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนอัตราการเปลี่ยนแปลงมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยที่การเอื้ออํานวยแบบผสมใหคาเฉลี่ยสูงกวาการเอื้ออํานวยแบบเด่ียว            
การเปรียบเทียบระหวางกลุมผูเรียน พบวา คะแนนต้ังตนของกลุมที่มีการสอนงานมีคาเฉลี่ยขอผมสัมฤทธ์ิ  
การเรียนแตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติ สวนอัตราการเปลี่ยนแปลงมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ .05 โดยกลุมที่ไดรับการสอนงานแบบกลุมเล็กมีคาเฉลี่ยอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงกวากลุมที่ไดรับการ
สอนงานแบบกลุมใหญและกลุมที่ไมไดรับการสอนงาน 

นพดล  เพิ่มสมบูรณ. (2552)  ไดศึกษาเรื่องปจจัยดานการสอนงาน และการรับรูความสามารถ
ของตนเองที่มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายรถยนต ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง          
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการไดรับการสอนงาน การรับรูความสามารถของตนเอง และผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอผลการ ปฏิบัติงาน ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดาน
การสอนงาน และการรับรูความสามารถของ ตนเองกับผลการปฏิบัติงาน และศึกษาปจจัยดานการสอนงาน 
และการรับรู ความสามารถของตนเอง ที่มีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายรถยนต ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานขายรถยนตที่ปฏิบัติงานมากกวา 4 
เดือนข้ึนไป ในสํานักงานใหญของบริษัทผูแทนจําหนายรถยนต 8 ย่ีหอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง     
ทั้ง 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร จํานวน 200 คน ผลการศึกษาพบวา     
1) ระดับการสอนงาน ระดับการรับรู ความสามารถของตนเอง และระดับผลการปฏิบัติงานโดยรวมของ
พนักงานขายรถยนต ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  โดยรวมอยูในระดับสูง และเมื่อพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานรายดาน พบวา ความสามารถในการขาย อยูระดับปานกลาง 2) พนักงานขายรถยนต ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางที่มีเพศแตกตางกันมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.04   โดยเพศชายมีผลการปฏิบัติงานสูงกวาเพศหญิง  3) ปจจัยดานการสอนงาน ไดแก การ
กําหนดวัตถุประสงคการอธิบายและแสดงวิธีการขายใหดู และปจจัยดานการรับรูความสามารถของตนเอง    
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ไดแก การปดการขายมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายรถยนต ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยสามารถรวมทํานายผลการปฏิบัติงานของ พนักงานขาย
รถยนต ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางไดรอยละ 9.30 

 
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในสภาพปญหาและความตองการในการจัดการเรียนการสอน

พบวา ปญหามาจากตัวนักศึกษามากที่สุด คือ นักศึกษาทีพื้นฐานไมดี ไมมีความถนัด ไมต้ังใจเรียน ขาดเรียน
บอย ปญหาจากตัวผูสอน คือ ขาดทักษะในการสอนที่ดี ขาดสื่อการสอนที่หลากหลาย และปญหาอาคาร
สถานที่ คือ อุปกรณโสทัศนูปกรณไมสมบูรณ สวนพฤติกรรมการกลาแสดงออก พบวา นักเรียนที่ไดรับการให
คําปรึกษาหรือเทคนิคการสอนตางๆ จะมีพฤติกรรมการกลาแสดงออกที่ดีกวา นักเรียนที่ไมไดรับคําปรึกษา
หรือเทคนิคการสอนตางๆ และพบกลุมตัวแปรที่ใชในการวิจัย 9 ดาน คือ (1) การริเริ่มกลาวทักทาย (2) การมี
สวนรวมในการสนทนา (3) การกลาวคําชมเชย (4) การยอมรับคําเชย (5) การพูด และแสดงความคิดเห็น
สวนตัว (6) การลาวคําวิจจารณ (7) การยอมรับคําวิจารณ (8) การปฏิเสธที่จะทําตามคําขอรองไมมีเหตุผล 
และ (9) การพูดถึงสิทธิอันพึงมีพึงไดไมลวงละเมิดสิทธิผูอื่น และสวนเทคนิคการสอนแนะ พบวา เปนเครื่องมือ
การสอนแนะจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและการเรียนรู และพบกลุมตัวแปรที่ใชในการวิจัย 8 ดาน
คือ (1) การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน (2) การวิเคราะหสถานการณ เพื่อกําหนดวัตถุประสงค      
(3) การจูงใจหรือใหรางวัล (4) การบอกเลาและแสดงใหดู (5) การทดสอบ (6) การปฏิบัติ (7) การตรวจสอบ 
ตรวจขอสอบ และ (8) การแจงผลยอนกลับและใหขอเสนอแนะ 
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อศึกษาขอเท็จจริง

เกี่ยวกับสภาพปญหาในการพัฒนาผูเรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ และเพื่อทดลองการใชรูปแบบ

การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ หัวขอ การออกงานภาคสนาม 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 นักศึกษาระดับปรญิญาตรี ช้ันปที่ 3 โปรแกรมวิชาการตลาด ที่เรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกจิ 

ในภาคเรียนที่ 2/2556 จํานวน 32 คน ซึ่งเกบ็ขอมลูได 32 คน 

 

ตัวแปรที่ทําการวิจัย 

 ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย ตัวแปร 2 กลุม คือ ตัวแปรตน มีจํานวน 1 กลุมตัวแปร 

และตัวแปรตาม มจีํานวน 1 กลุมตัวแปร ซึง่มรีายละเอียดดังไปน้ี 

  ตัวแปรตน (Independent Variables) คือ เทคนิคการสอนแนะ ประกอบดวย 8 ตัวแปร 

ไดแก (1) การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน (2) การวิเคราะหสถานการณ เพื่อกําหนดวัตถุประสงค   

(3) การจูงใจหรือใหรางวัล (4) การบอกเลาและแสดงใหดู (5) การทดสอบ (6) การปฏิบัติ (7) การตรวจสอบ 

ตรวจขอสอบ และ (8) การแจงผลยอนกลับและใหขอเสนอแนะ 

  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาระเบียบวิธี

วิจัยทางธุรกิจ 

 

 วิธีแบงกลุมทดลอง ในการแบงกลุมทดลอง ดําเนินการดังน้ี 

  1) ใหนักศึกษาช้ันปที่ 3 โปรแกรมวิชาการตลาด ที่เรียนวิชาการระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ใน

ภาคเรียนที่ 2/2556 จํานวน 48 คน ทําแบบสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 

กอนการใชเทคนิคการสอนแนะในการจัดการเรียนการสอน ในหัวขอ การออกงานภาคสนาม  

2) ผูสอนตรวจใหคะแนนจากการตอบแบบสอบถาม ตามเกณฑที่กําหนด 

3) ผูสอนดําเนินการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะตามกระบวนการสอนแนะทั้ง 8 

กระบวนการ 

4) เมื่อผูสอนดําเนินการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะตามกระบวนการเสร็จสิ้น 

ผูสอนดําเนินการใหนักศึกษาช้ันปที่ 3 โปรแกรมวิชาการตลาด ที่เรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจในภาค
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เรียนที่ 2/2556 จํานวน 32 คน ทําแบบสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใชเทคนิคการสอนแนะในการ

จัดการเรียนการสอน ในหัวขอ การออกงานภาคสนาม 

5) ผูสอนตรวจใหคะแนนจากการตอบแบบสอบถามวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑที่

กําหนด และสรุปผลดําเนินการวิจัย 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยสรางข้ึนมาจาก

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของและการปรับปรุงจากแบบวัดมาตรฐาน โดยแบงออกเปน    

2 ชุด ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ชุดท่ี 1 แบบการวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนรู 

จัดทําข้ึนเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปญหาการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ซึ่งแบง

ออกเปน 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา และความตองการในแนวทางการ

จัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนแบบสอบถามปลายปด (Closed From) โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ (1) ปญหา

ในการเรียนการสอน จํานวน 5 ขอ และ (2) ความตองการในแนวทางการจัดการเรียนการสอน จํานวน 15 ขอ 

รวมทั้งหมด 20 ขอ โดยอาศัยเครื่องมือตามวิธีของลิเคิรท (Likert’s Scale) และมีเกณฑการใหคะแนนขอ

คําถาม ดังน้ี (นราศรี ไววนิชกุล และชูศักด์ิ อุดมศรี, 2548) 

 

คําตอบ เกณฑการใหคะแนน 

เห็นดวยมากที่สุด 5 

เห็นดวยมาก 4 

เห็นดวยปานกลาง 3 

เห็นดวยนอย 2 

ไมเห็นดวย 1 

 

การกําหนดเกณฑการแปลคะแนนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปญหา และความตองการใน

แนวทางการจัดการเรียนการสอน คือ ผูวิจัยไดนําคะแนนความคิดเห็นของผูเรียนมากําหนดระดับคาเฉลี่ย

ออกเปน  5 ระดับ   โดยพิจารณาชวงคะแนนแตละระดับจากอันตรภาพช้ัน   โดยมีสูตรคํานวณ ดังน้ี     

(กัลยา วานิชยบัญชา, 2549) 
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  I	 = 	  

เมื่อ  I = ความกวางของช้ัน 

  R = พิสัย (คาสูงสุด – คาตํ่าสุด) 

  K = จํานวนช้ัน 

แทนคาตามสูตร 

 I	 = 	  

 

 I	 = 	0.8 

 

เมื่อทราบคาคะแนนในสูตรจะไดเกณฑ เพื่อมากําหนดชวงคะแนน และแปลผล ดังน้ี 

 

ชวงคะแนน ความหมาย 

4.21  -  5.00 ผูเรียนเห็นดวยมากที่สุด 

3.41  -  4.20 ผูเรียนเห็นดวยมาก 

2.61  -  3.40 ผูเรียนเห็นดวยปานกลาง 

1.81  -  2.60 ผูเรียนเห็นดวยนอย 

1.00  -  1.80 ผูเรียนไมเห็นดวย 

 

ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งเปนคําถามปลายเปด (Open 

From) จํานวน 2 ขอ 

 

ชุดท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ 

 จัดทําข้ึนเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิคการสอนแนะ ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 สอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ ซึ่งเปน

แบบสอบถามปลายปด (Closed From) โดยแบงออกเปน 8 ตัวแปร คือ (1) การสรางบรรยากาศในการเรียน

การสอน (2) การวิเคราะหสถานการณ เพื่อกําหนดวัตถุประสงค (3) การจูงใจหรือใหรางวัล (4) การบอกเลา

และแสดงใหดู (5) การทดสอบ (6) การปฏิบัติ (7) การตรวจสอบ ตรวจขอสอบ และ (8) การแจงผลยอนกลับ
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และใหขอเสนอแนะ รวมทั้งหมด 18 ขอ โดยอาศัยเครื่องมือตามวิธีของลิเคิรท (Likert’s Scale) และมีเกณฑ

การใหคะแนนขอคําถาม ดังน้ี (นราศรี ไววนิชกุล และชูศักด์ิ อุดมศรี, 2548) 

 

คําตอบ เกณฑการใหคะแนน 

พึงพอใจมากที่สุด 5 

พึงพอใจมาก 4 

พึงพอใจปานกลาง 3 

พึงพอใจนอย 2 

ไมพึงพอใจ 1 

 

การกําหนดเกณฑการแปลคะแนนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู

ดวยเทคนิคการสอนแนะ คือ ผูวิจัยไดนําคะแนนความคิดเห็นของผูเรียนมากําหนดระดับคาเฉลี่ยออกเปน  5 

ระดับ  โดยพิจารณาชวงคะแนนแตละระดับจากอันตรภาพช้ัน โดยมีสูตรคํานวณ ดังน้ี  (กัลยา วานิชยบัญชา, 

2549) 

  I	 = 	  

เมื่อ  I = ความกวางของช้ัน 

  R = พิสัย (คาสูงสุด – คาตํ่าสุด) 

  K = จํานวนช้ัน 

แทนคาตามสูตร 

 I	 = 	  

 I	 = 	0.8 

 

เมื่อทราบคาคะแนนในสูตรจะไดเกณฑ เพื่อมากําหนดชวงคะแนน และแปลผล ดังน้ี 

ชวงคะแนน ความหมาย 

4.21  -  5.00 ผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด 

3.41  -  4.20 ผูเรียนมีความพึงพอใจมาก 

2.61  -  3.40 ผูเรียนมีความพึงพอใจปานกลาง 

1.81  -  2.60 ผูเรียนมีความพึงพอใจนอย 

1.00  -  1.80 ผูเรียนไมมีความพึงพอใจ 
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ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ 

ซึ่งเปนคําถามปลายเปด (Open From) จํานวน 2 ขอ 

 

การสรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

 การสรางเครื่องมือ มีกระบวนการและข้ันตอน ดังน้ี 

  ข้ันตอนแรก คือ ศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน ศึกษารวบรวม

วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากน้ันนํามาสรุปที่มาและความสําคัญของปญหาในการวิจัย และกําหนด

ตัวแปรที่ตองการศึกษา ไดแก เทคนิคการสอนแนะ และพฤติกรรมการกลาแสดงออก 

  ข้ันตอนที่ 2 จัดทําแบบสอบถาม จากการปรับปรุงทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวเสนอ

ตอผูเช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบถึงความถูกตองของคําถาม ทั้งดานเน้ือหา และความเหมาะสมของการต้ังคําถาม   

วามีความครอบคลุมในสิ่งที่ตองการศึกษาหรือไม 

ข้ันตอนที่ 3 นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนไปทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) เพื่อตรวจสอบ

ความครอบคลุมของเน้ือหาละภาษาที่ใช โดยนําแบบสอบถามเสนอตอผูทรงคุณวุฒิและผูเรียน เพื่อทําการ

พิจารณาตรวจสอบและแกไขขอคําถามตาง ๆ เพื่อใหเกิดความถูกตองเหมาะสมกับประชากรและกลุมตัวอยาง 

ข้ันตอนที่ 4 นําแบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิและผูเรียนที่ทําการ

ปรับปรุงจนมีความเที่ยงตรง และนําไปทดสอบใช (Try Out) กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อดูวาขอคําถามมีความชัดเจนหรือไม และนําขอมูลจากการทดลอง

ใชนําไปหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 

ข้ันตอนที่ 5 จากการทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบสอบถาม หากแบบสอบถามยังไมมี

ประสิทธิภาพ ผูวิจัยจะทําการปรับปรุงแลวนําเสนอตอผูเช่ียวชาญ เพื่อพิจารณาตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ   

เพื่อปรับปรุงแบบสอบถาม จากน้ันนําไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง 

 การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ มีกระบวนการ และข้ันตอนดังตอไปน้ี 

  การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) 

  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางข้ึนจากการทบทวนวรรณกรรม และการศึกษาแนวคิดและ

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ไปหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบความครอลคลุมของ

เน้ือหาและภาษาที่ใชดังตอไปน้ี 

1) นําแบบสอบถามที่สรางข้ึนเสนอตอผูทรงคุณวุฒิและผูเรียน เพื่อทําการพิจารณา

ตรวจสอบความถูกตองในการใชภาษา ความครอบคลุมของเน้ือหา และนําแบบสอบถามที่ทําการปรับปรุง

แกไขแลวเสนอตอผูเช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกตองของภาษาที่ใช ลักษณะของคําถาม เพื่อใหเกิดความ

ถูกตองเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง และสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัย  

2) รวบรวมขอเสนอแนะที่ไดผูทรงคุณวุฒิและผูเรียน เพื่อทําการแกไขปรับปรุง

บางสวนกอนนําไปทดลองใช (Try Out) กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด 
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การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) 

นําแบบสอบถามที่ไดจากการทดลองใช (Try Out) กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด มาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น 

(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

Coefficient) เปนสถิติวิเคราะห โดยมีสูตรการคํานวณดังตอไปน้ี (ธานินทร ศิลปจารุ, 2548) 

 

∝	= 	
푘

푘 − 1
1 −

푆푖
푆푥

 

 

เมื่อ ∝     =   คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

K =   จํานวนขอสอบ 

Si =   ความแปรปรวนของคะแนนขอสอบแตละขอ 

Sx =   คาแปรปรวนของคะแนนทัง้ฉบบั 

   

  ผลการวิเคราะหคาความเช่ือมั่น มรีายละเอียดดังตอไปน้ี 

ชุดท่ี 1 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปญหา และความตองการในแนวทางการ

จัดการเรียนการสอน มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ .86 และเมื่อนําไปวิเคราะหแยกแตละตอน ไดคาความ

เช่ือมั่นดังตอไปน้ี 

ตอนที่ 1 ปญหาในการเรียนการสอน    เทากับ .84 

ตอนที่ 2 ความตองการในแนวทางการจัดการเรียนการสอน เทากับ .85 

ชุดท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ มีคาความ

เช่ือมั่นทั้งฉบับเทากบั .92 และเมือ่นําไปวิเคราะหแยกแตละตัวแปร ไดคาความเช่ือมั่นดังตอไปน้ี 

การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน    เทากับ .68  

การวิเคราะหสถานการณ เพื่อกําหนดวัตถุประสงค  เทากับ .82 

    การจงูใจหรือใหรางวัล      เทากับ .85 

การบอกเลาและแสดงใหดู     เทากับ .64 

การทดสอบ       เทากับ .85 

การปฏิบัติ       เทากับ .65 

การตรวจสอบ      เทากับ .58 

    การแจงผลยอนกลับและใหขอเสนอแนะ   เทากับ .52 
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 ผลการวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นจากแบบสอบถามที่นําไปทดลองใช เมื่อจําแนกตาม     

ตัวแปร  พบวา  คาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น มีคาอยูระหวาง 0.52 ถึง 0.92 แสดงวาแบบสอบถามมีคุณภาพใน

เรื่องความเช่ือมั่น    เน่ืองจากเกณฑการพิจารณาคาความเช่ือมั่นที่ใชได ควรมีคาไมตํ่ากวา 0.50 (ศิริชัย      

กาญจนวาสี, 2544) 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเกบ็รวบรวมขอมลู แบงออกเปน 2 สวน คือ 

1) ขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data Source) ผูวิจัยทําการศึกษาขอมูลจากการทบทวนงานวิจัย 

ตําราวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส ทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของกับเทคนิคการสอนแนะ  

2) ขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data Source) ผูวิจัยทําการจัดเก็บขอมูล โดยการทดลองและสํารวจ

จากประชากรและกลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 3 โปรแกรมวิชาการตลาด ที่เรียนใน

รายวิชาระเบียบวิธิวิจัยทางธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2/2556 จํานวน 32 คน โดยใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล และศึกษาขอมูลเชิงประจักษจากสภาพปญหาในชวงสัปดาหแรกของการจัดการเรียน

การสอน 

 

สถิติที่ใชในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ตามลักษณะขอมูล โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเปน

เครื่องมือ และสถิติที่ใชในการศึกษา เพื่อการวิเคราะหขอมูลการวิจัย ไดแก 

 1. การวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการจัดการเรียนการสอน สถิติที่ใชคือ คาจํานวน 

รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2. การวิเคราะหพฤติกรรมการกลาแสดงออกกอนและหลังการเรียนโดยใชเทคนิคสอนแนะ สถิติที่ใช

คือ คาจํานวน รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ 

คาที (t-test) เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยพฤติกรรมการกลาแสดงออกกอนและหลังการเรียนโดยใช

เทคนิคสอนแนะ 

3. วิเคราะหคําถามปลายเปด (Open Questions) โดยใชวิธีการวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content 

Analysis) และนําเสนอแบบบรรยายความ สถิติที่ใช คาความถ่ี (Frequency) และ คารอยละ (Percentage) 

   



บทที่ 4  

ผลการวิเคราะหขอมูล 
  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปญหา และการทดลองการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู

ดวยวิธีการสอนแนะสําหรับการเรียนการสอนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ  หัวขอ การออกงานภาคสนาม

ในการทําวิจัย  

 

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพปญหาในการจัดการเรียนการสอน 

 การวิเคราะหขอมูลในบทน้ีจะครอบคลุมถึงเรื่องปญหาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ระเบยีบวิธี

วิจัยทางธุรกิจ 350402 หัวขอ การออกงานภาคสนามในการทําวิจัย และออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อ

ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชารายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ หัวขอ การออกงานภาคสนามในการ

ทําวิจัยดวยเทคนิคการสอนแนะ และเพื่อทดลองการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะใน

รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ หัวขอ การออกงานภาคสนามในการทําวิจัย โดยใชขอมูลที่ไดจาก

แบบสอบถามจํานวนทั้งสั้น 31 ชุด เปนแหลงขอมูลในการวิเคราะห ผูวิจัยจึงเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อ

ตอบวัตถุประสงคของการวิจัยดังกลาว โดยนําเสนอผลการวิเคราะหดังน้ี 

 4.1.1  ผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการจัดการเรียนการสอน 

  4.1.2  ผลการทดลองการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ 

  4.1.3  ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ 
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4.1.1 ผลการศึกษาสภาพปญหาและความตองการในการจัดการเรียนการสอน 

การวิเคราะหขอมูลในตอนน้ีเปนการนําเสนอผลการวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการใน

การจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 3 โปรแกรมวิชาการตลาดที่เรียนในรายวิชา 

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ  หัวขอ การออกงานภาคสนามในการทําวิจัย ภาคเรียนที่ 2/2556 ซึ่งมีรายละเอียด

ดังแสดงตามตารางที่ 4.1 - 4.2 
 

ตารางท่ี 4.1 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปญหาในการจัดการเรียนการสอน 

ท่ี ปญหาในการจัดการเรียนการสอน 

ระดับความ
คิดเห็น 
N = 32 แปลคา 

 .ഥ S.D

1 การเรียนการสอนที่ไมมีประสิทธิภาพ เกิดจากบรรยากาศใน
หองเรียนที่ไมเปนกัลยาณมิตรหรือมีบรรยากาศการเรียนการ
สอนที่อึดอัด 

4.50 0.83 เห็นดวยมาก
ที่สุด 

2 การเรียนการสอนที่ไมมีประสิทธิภาพ เกิดจากผูสอนใชการ
บรรยายในเน้ือหาวิชาเปนหลัก 

4.59 0.76 เห็นดวยมาก
ที่สุด 

3 การเรียนการสอนที่ไมมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากผูสอนขาด
เทคนิคในการเรียนการสอนที่สรางความนาสนใจใหเกิดข้ึนแก
ผูเรียน 

4.13 0.71 เห็นดวยมาก
ที่สุด 

4 การเรียนการสอนที่ไมมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากผูเรียนขาด
แรงจูงใจที่ทําใหเกิดความต้ังใจในการเรียน 

4.56 0.75 เห็นดวยมาก
ที่สุด 

5 การเรียนการสอนที่ไมมีประสิทธิภาพ เกิดจากผูสอนใชการ
สอนแบบสื่อสารทางเดียว ขาดการเปดโอกาสใหผูเรียนได
ซักถาม แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น 

4.50 0.71 เห็นดวยมาก
ที่สุด 

 
รวม 4.56 0.66 

เห็นดวยมาก
ที่สุด 

 

 จากตารางที่ 4.1 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 3 โปรแกรมวิชาการตลาด

ที่เรียนในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ  หัวขอ การออกงานภาคสนามในการทําวิจัย ภาคเรียนที่ 2/2556 

ตอปญหาในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( തܺ = 4.56  , S.D. = 0.66 )  

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูสอนใชการบรรยายในเน้ือหาวิชา

เปนหลัก ( തܺ = 4.59 , S.D. = 0.76) รองลงมา คือ การเรียนการสอนที่ไมมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเกิดจาก

ผูเรียนขาดแรงจูงใจที่ทําใหเกิดความต้ังใจในการเรียน ( തܺ = 4.56, S.D. = 0.75)  และความคิดเห็นที่มี

คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูสอนขาดเทคนิคในการเรียนการสอนที่สรางความนาสนใจใหเกิดข้ึนแกผูเรียน  ( തܺ = 

4.13 S.D. = 0.71)  
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ตารางท่ี 4.2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความตองการในแนวทางการจัดการเรียนการสอน 

ที ่ ความตองการในการจัดการเรียนการสอน 

ระดับความ

คิดเห็น 

N = 32 แปลคา 

 .ഥ S.D

1 
บรรยากาศท่ีดีในการเรียนการสอนสงผลตอความสนใจ และความ

ตั้งใจเรียนของผูเรียน 
4.53 0.76 เห็นดวยมากท่ีสดุ 

2 ผูสอนควรมีบทบาทเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูมากยิ่งขึ้น 4.56 0.71 เห็นดวยมากท่ีสดุ 

3 
ผูสอนควรสรางความทาทาย และสงเสริมใหผูเ รียนแสวงหา

ความรูดวยตนเอง 
4.47 0.81 เห็นดวยมากท่ีสดุ 

4 การทํางานเปนกลุมชวยใหผูเรียน เรียนรูทักษะการทํางานเปนทีม 4.34 0.78 เห็นดวยมากท่ีสดุ 

5 
การแนะนํา และการชี้แนะในรายวิชาชวยใหผูเรียนมีความเขาใจ

ในเน้ือหาการเรียนรูยิ่งขึ้น 
4.34 0.82 เห็นดวยมากท่ีสดุ 

6 
การแนะนํา และชี้แนะระหวางการสอนสงเสริมบรรยากาศการ

เรียนรูใหเปนกัลยาณมิตร 
4.53 0.71 เห็นดวยมากท่ีสดุ 

7 
บทบาทผูสอนควรสอนใหนอย และสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวย

ตนเองไดมากขึ้น 
4.49 0.86 เห็นดวยมากท่ีสดุ 

8 
ผูสอนควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล หรือความรู

พ้ืนฐานของนักศึกษามากยิ่งขึ้น 
4.24 0.86 เห็นดวยมากท่ีสดุ 

9 ผูสอนควรทําเน้ือหาท่ียากใหงายตอการเขาใจ 4.38 0.87 เห็นดวยมากท่ีสดุ 

10 
ผูสอนควรใชกรณีศึกษาหรือยกตัวอยางประกอบท่ีสอดคลองกับ

เน้ือหาวิชาในรายวิชา 
4.27 0.82 เห็นดวยมากท่ีสดุ 

11 
ผูสอนควรมอบหมายงานท่ีทาทายหรือโครงการใหผู เ รียน

รับผิดชอบ 
4.31 0.82 เห็นดวยมากท่ีสดุ 

12 

ผูสอนควรใหผูเรียนออกไปเรียนรูนอกสถานศึกษา เชน เรียนรู

จากชุมชน สถานประกอบการในทองถิ่น และบริษัทชั้นนํา

ระดับประเทศ เปนตน 

4.50 0.76 เห็นดวยมากท่ีสดุ 

13 
ผูสอนควรจัดกิจกรรมหรือมีเวทีใหผูเรียนไดแสดงความสามารถ

มากยิ่งขึ้น 
4.31 0.89 เห็นดวยมากท่ีสดุ 

 รวม 4.36 0.71 เห็นดวยมากท่ีสดุ 
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จากตารางที่ 4.2 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 3 โปรแกรมวิชาการตลาด 

ที่เรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2/2556 ตอความตองการในการจัดการเรียนการ

สอน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( തܺ = 4.36, S.D. = .71)  

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นทั้งหมดอยูในระดับมากที่สุด และความคิดเห็นรายขอมี

คาเฉลี่ยตามลําดับดังตอไปน้ี ผูสอนควรมีบทบาทเอื้ออํานวยตอการเรียนรูมากย่ิงข้ึน ( തܺ = 4.56, S.D. = .71) 

รองลงมา คือ บรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนสงผลตอความสนใจ และความต้ังใจเรียนของผูเรียน ( തܺ = 

4.53, S.D. = .76) การแนะนํา และช้ีแนะระหวางการสอนสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูใหเปนกัลยาณมิตร 

( തܺ = 4.53, S.D. = .71) ผูสอนควรใหผูเรียนออกไปเรียนรูนอกสถานศึกษา เชน เรียนรูจากชุมชน สถาน

ประกอบการในทองถ่ิน และบริษัทช้ันนําระดับประเทศ เปนตน ( തܺ = 4.50, S.D. = .76)  บทบาทผูสอนควร

สอนใหนอย และสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองไดมากข้ึน ( തܺ = 4.49, S.D. = .86)  ผูสอนควรสราง

ความทาทาย และสงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง ( തܺ = 4.47, S.D. = .81) ผูสอนควรทําเน้ือหาที่

ยากใหงายตอการเขาใจย่ิงข้ึน ( തܺ = 4.38, S.D. = .87)  การทํางานเปนกลุมชวยใหผูเรียน เรียนรูทักษะการ

ทํางานเปนทีม  ( തܺ = 4.34, S.D. = .82)  ผูสอนควรใชกรณีศึกษาหรือยกตัวอยางประกอบที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชาในรายวิชา ( തܺ = 4.34, S.D. = .78)  ผูสอนควรจัดกิจกรรมหรือมีเวทีใหผูเรียนไดแสดง

ความสามารถมากย่ิงข้ึน ( തܺ = 4.31, S.D. = .89)  ผูสอนควรมอบหมายงานที่ทาทายหรือโครงการใหผูเรียน

รับผิดชอบ ( തܺ = 4.31, S.D. = .82)  ผูสอนควรใชกรณีศึกษาหรือยกตัวอยางประกอบที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชาในรายวิชา ( തܺ = 4.27, S.D. = .82) ผูสอนควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล หรือความรู

พื้นฐานของนักศึกษามากย่ิงข้ึน ( തܺ = 4.24, S.D. = .86)  
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4.1.2 ผลการทดลองการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะที่มีตอ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

การวิเคราะหขอมูลในตอนน้ีเปนการนําเสนอผลการทดลองการใชรูปแบบการจัดการเรียนรู

ดวยเทคนิคการสอนแนะที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 3 โปรแกรม

วิชาการตลาด ที่เรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ในภาคเรียนที่ 2/2556 ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางที่ 4.3  

 

 ตารางท่ี 4.3 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

รายดานกอนและหลังการใชเทคนิคการสอนแนะ  

 

การเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง

ธุรกิจ หัวขอ การออกงานภาคสนาม 

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 

 .ഥ S.D .ഥ S.D

การวางแผนการเก็บขอมูล 1.38 .48 3.38 .48 
การออกเก็บขอมูลภาคสนาม 1.52 .58 3.56 .50 
การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเมื่อเสร็จ
สิ้นการออกงานภาคสนาม 

1.44 .50 3.58 .50 

 1.45 .51 3.50 .49 
 
 จากตารางที่ 4.3 พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินแผนกลยุทธของกลุมทดลองพบวา หลังจากการใช

เทคนิค คาเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามีคาสูงข้ึน ในเน้ือหาทั้ง 3 เรียนในการจัดการเรียน

การสอน ไดแก  การวางแผนการเก็บขอมูล, การออกเก็บขอมูลภาคสนาม และการตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูลเมื่อเสร็จสิ้นการออกงานภาคสนาม 

  

4.1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ 

 การวิเคราะหขอมูลในตอนน้ีเปนการนําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 โปรแกรมวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย ที่เรียนในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ในภาคเรียนที่ 2/2556 ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงตามตาราง   
ที่ 4.4 
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ตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการ 
                สอนแนะ 

ท่ี การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคสอนแนะ ഥ S.D. แปลคา 

1 การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน 4.30 .61 พึงพอใจมากทีสุ่ด 
2 การวิเคราะหสถานการณ เพื่อกําหนดวัตถุประสงค 4.31 .50 พึงพอใจมากทีสุ่ด 
3 การจูงใจหรือใหรางวัล 4.15 .70 พึงพอใจมากทีสุ่ด 
4 การบอกเลาและแสดงใหดู 4.11 .61 พึงพอใจมากทีสุ่ด 
5 การทดสอบ 4.00 .74 พึงพอใจมาก 
6 การปฏิบัติ 4.01 .74 พึงพอใจมาก 
7 การตรวจสอบ ตรวจขอสอบ 4.41 .54 พอใจมากที่สุด 
8 การแจงผลยอนกลับและใหขอเสนอแนะ 4.56 .53 พึงพอใจมากทีสุ่ด 
 รวม 4.22 .60 พึงพอใจมากกที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.4 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 2 โปรแกรมวิชาการตลาด 

ที่เรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2/2556 ตอความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิคการสอนแนะ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( തܺ = 4.22, S.D. = .60)  

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การแจงผลยอนกลับและให

ขอเสนอแนะ ( തܺ = 4.56, S.D. = .53) อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การตรวจสอบ ตรวจขอสอบ  ( തܺ 

= 4.41, S.D. = .54)  การวิเคราะหสถานการณ เพื่อกําหนดวัตถุประสงค  ( തܺ = 4.31, S.D. = .50)  การสราง

บรรยากาศในการเรียนการสอน  ( തܺ = 4.30, S.D. = .61)  การเลาและการแสดงใหดู  ( തܺ = 4.11 , S.D. = 

.61) และ การปฏิบัติ  ( തܺ = 4.01, S.D. = .74)  และความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การทดสอบ ( തܺ = 

4.00, S.D. = .74)  
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ สําหรับการเรียนการสอน 

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ หัวขอ การออกงานภาคสนาม เพื่อศึกษาปญหาในการพัฒนานักศึกษาใน

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ หัวขอ การออกงานภาคสนาม และเพื่อทดลองการใชรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนดวยเทคนิคการสอนแนะในรายวิชารายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ หัวขอ การออกงานภาคสนาม 

โดยประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 3 โปรแกรมวิชาการตลาด ที่เรียนใน

รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2/2556 จํานวน 32 คน ซึ่งเก็บขอมูลได 32 คน   ในการวิจัย

ครั้งน้ีใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล   โดยแบงออกเปน  3 ชุด คือ แบบสอบถามชุดที่ 1 การ

วิเคราะหปญหาการจัดการเรียนรูรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ หัวขอ การออกงานภาคสนาม 

แบบสอบถามชุดที่ 2 การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ โดยแบงการเก็บ

ขอมูลออกเปนกอนและหลังการใชเทคนิคการสอนแนะ และแบบสอบถามชุดที่ 3 การประเมินความพึงพอใจ

ในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ ซึ่งใชสถิติในการวิจัยดังน้ี คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยไดตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

 

วัตถุประสงคท่ี 1 เพ่ือศึกษาปญหาในการพัฒนาผูเรียนในรายวิชารายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง

ธุรกิจ หัวขอ การออกงานภาคสนาม ดวยเทคนิคการสอนแนะ  

1. สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับปญหาในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 3 
โปรแกรมวิชาการตลาด ที่เรียนในรายวิชารายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2/2556 พบวา 

ปญหาในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( തܺ = 4.56 S.D. = .66) 
 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ผูสอนใชการบรรยายในเน้ือหาวิชา

เปนหลัก ( തܺ = 4.59 , S.D. = 0.76) รองลงมา คือ การเรียนการสอนที่ไมมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเกิดจาก

ผูเรียนขาดแรงจูงใจที่ทําใหเกิดความต้ังใจในการเรียน ( തܺ = 4.56, S.D. = 0.75)  และความคิดเห็นที่มี

คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูสอนขาดเทคนิคในการเรียนการสอนที่สรางความนาสนใจใหเกิดข้ึนแกผูเรียน  ( തܺ = 
4.13 S.D. = 0.71)  

 2. สรปุผลการวิจัยเกี่ยวกับความตองการในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ช้ันปที่ 3 โปรแกรมวิชาการตลาด ที่เรียนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2/2556 ตอความ

ตองการในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( തܺ = 4.36, S.D. = .71)  
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นทั้งหมดอยูในระดับมากที่สุด และความคิดเห็นรายขอมี

คาเฉลี่ยตามลําดับดังตอไปน้ี ผูสอนควรมีบทบาทเอื้ออํานวยตอการเรียนรูมากย่ิงข้ึน ( തܺ = 4.56, S.D. = .71) 

รองลงมา คือ บรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนสงผลตอความสนใจ และความต้ังใจเรียนของผูเรียน ( തܺ = 
4.53, S.D. = .76) การแนะนํา และช้ีแนะระหวางการสอนสงเสริมบรรยากาศการเรียนรูใหเปนกัลยาณมิตร 
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( തܺ = 4.53, S.D. = .71) ผูสอนควรใหผูเรียนออกไปเรียนรูนอกสถานศึกษา เชน เรียนรูจากชุมชน สถาน

ประกอบการในทองถ่ิน และบริษัทช้ันนําระดับประเทศ เปนตน ( തܺ = 4.50, S.D. = .76)  บทบาทผูสอนควร

สอนใหนอย และสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองไดมากข้ึน ( തܺ = 4.49, S.D. = .86)  ผูสอนควรสราง

ความทาทาย และสงเสริมใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง ( തܺ = 4.47, S.D. = .81) ผูสอนควรทําเน้ือหาที่

ยากใหงายตอการเขาใจย่ิงข้ึน ( തܺ = 4.38, S.D. = .87)  การทํางานเปนกลุมชวยใหผูเรียน เรียนรูทักษะการ

ทํางานเปนทีม  ( തܺ = 4.34, S.D. = .82)  ผูสอนควรใชกรณีศึกษาหรือยกตัวอยางประกอบที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชาในรายวิชา ( തܺ = 4.34, S.D. = .78)  ผูสอนควรจัดกิจกรรมหรือมีเวทีใหผูเรียนไดแสดง

ความสามารถมากย่ิงข้ึน ( തܺ = 4.31, S.D. = .89)  ผูสอนควรมอบหมายงานที่ทาทายหรือโครงการใหผูเรียน

รับผิดชอบ ( തܺ = 4.31, S.D. = .82)  ผูสอนควรใชกรณีศึกษาหรือยกตัวอยางประกอบที่สอดคลองกับ

เน้ือหาวิชาในรายวิชา ( തܺ = 4.27, S.D. = .82) ผูสอนควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล หรือความรู

พื้นฐานของนักศึกษามากย่ิงข้ึน ( തܺ = 4.24, S.D. = .86)  
 
 วัตถุประสงคท่ี 2 เพ่ือทดลองการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะใน

รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ หัวขอ การออกงานภาคสนาม  
1. สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับผลการทดลองการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิคการสอนแนะที่มีตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 3 โปรแกรมวิชาการ

ตลาด ที่เรียนในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2/2556 พบวา คาเฉลี่ยของคะแนน

ประเมินผลสัมฤทธ์ิภายหลังการทดลองพบวา หลังจากการใชเทคนิค คาเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักศึกษามีคาสูงข้ึน ในเน้ือหาทั้ง 3 เรียนในการจัดการเรียนการสอน ไดแก  การวางแผนการเก็บขอมูล, การ

ออกเก็บขอมูลภาคสนาม และการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเมื่อเสร็จสิ้นการออกงานภาคสนาม แสดง

ใหเห็นโดยนัยไดวา นักศึกษามีความเขาใจเน้ือหาการเรียนเพิ่มมากข้ึน 

2. สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูดวย

เทคนิคการสอนแนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปที่ 3 โปรแกรมวิชาการตลาด ที่เรียนในรายวิชา

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2/2556 พบวา ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการ

สอนแนะ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การ

แจงผลยอนกลับและใหขอเสนอแนะ อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การตรวจสอบ ตรวจขอสอบ, การ

วิเคราะหสถานการณ เพื่อกําหนดวัตถุประสงค, การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน, การเลาและการ

แสดงใหดู, การปฏิบัติ สวนความคิดเห็นที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ การทดสอบ  

 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

พบวา ปจจัยที่เปนปญหาในการเรียนการสอนที่สําคัญที่สุด คือ บรรยากาศในการเรียนการสอน 

รองลงมา คือ ผูเรียนขาดแรงจูงใจที่ทําใหเกิดความต้ังใจในการเรียน การใหมีการเรียนรูแบบรวมมือระหวาง

ผูเรียนและผูสอน หลังการใชเทคนิคการสอนแนะมีคาเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมการกลาแสดงออกสูงกวา
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กอนการใชเทคนิคการสอนแนะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผูเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการ

เรียนรูดวยเทคนิคการสอนแนะ อยูในระดับมากที่สุด ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนและพัฒนาพฤติกรรมการกลาแสดงออกของผูเรียน ดังน้ี 

1) ดานผูสอน  

    ควรนําเทคนิคการสอนแนะมาใชในการเรียนการสอน โดยควรใหความสําคัญในข้ันตอนแรก 

คือ การสรางบรรยากาศในการเรียนมากที่สุด เพราะเปนดานแรกในการสรางบรรยากาศที่เปนมิตร ชวยสราง

ความสัมพันธที่ดีระหวางผูเรียนและผูสอน เกิดการมีสวนรวม และทําใหผูเรียนกลาที่จะเปดใจบอกเลาความ

ตองการและเปดรับกิจกรรมตางๆ ในช้ันเรียน และเปดรับความรูที่ผูสอนมอบใหอยางเต็มใจ ไมถูกบังคับ  

นอกจากน้ีผูสอนควรพัฒนาเทคนิคการสอนใหเหมาะสมกับตนเอง ดึงจุดเดนที่ตนถนัดมาใช 

เพื่อชวยสรางความนาสนใจ และสามารถดึงดูดความสนใจในการเรียนใหกับผูเรียนได และควรใชสื่อการสอนที่

หลากหลาย เชน รูปภาพ คลิปวิดีโอ กิจกรรมนําสูบทเรียน เปนตน ที่เช่ือมโยงเขาสูเน้ือหาในแตละบท และ

ควรบอกเลาเหตุการณ ยกตัวอยางใหเห็นภาพในหนางานจริง เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปปฏิบัติไดจริง  

2) ดานผูเรียน 

ควรเตรียมความพรอมกอนการเรียน และทบทวนเน้ือหาหลังการเรียนทุกครั้ง นอกจากน้ี

ผูเรียนควรกลาที่จะบอกความตองการหรือปญหาที่เกิดข้ึนในการเรียน เพื่อผูสอนไดเขาใจถึงปญหาและหาแนว

ทางแกไขปญหารวมกัน เพื่อสงเสริมใหบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน 

 5.3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

         1) ควรขยายขอบเขตการวิจัยใหกวางมากข้ึน ครอบคลุมทั้งคณะวิทยาการจัดการ เพื่อนํา

ผลการวิจัยมาพัฒนาเทคนิคการสอนของผูสอน เพื่อใหสอดรับกับพฤติกรรมของผูเรียน 

         2) ควรนําขอมูลจากคําถามปลายเปดที่ผูเรียนตอบ นํามาพัฒนาเปนแบบสอบถามเพื่อใชในการ

วิจัยตอไป จะทําใหไดขอมูลที่ครอบคลุมและตรงประเด็นมากย่ิงข้ึน 

3) ควรมีการปรับเทคนิคการสอนแนะใหมใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนมากย่ิงข้ึน  
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