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หัวข้อวิจัย การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแนะส าหรับการเรียน 

 การสอน รายวิชาการสารสนเทศด้านการเงินและการธนาคาร 

ผู้ด ำเนินกำรวิจัย นายถิรายุ มีฤกษ์สม 

ต ำแหน่ง อาจารย์ 

สังกัด โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

ปีกำรศึกษำ 2556 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาในการพัฒนานักศึกษาในรายวิชาสารสนเทศ

ด้านการเงินและการธนาคาร หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเชิงกลยุทธ์ และออกแบบการ

จัดการเรียนรู้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคนิคการสอนแนะ และเพ่ือทดลองการ

ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการรู้ด้วยเทคนิคการสอนแนะในรายวิชาสารสนเทศด้านการเงินและการ

ธนาคาร หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเชิงกลยุทธ์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร ที่เรียนในรายวิชา

สารสนเทศด้านการเงินและการธนาคาร ในภาคเรียนที่ 2/2556 จ านวน 36 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วย 

ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า การเรียนการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดจากบรรยากาศในห้องเรียนที่ไม่เป็น
กัลยาณมิตร หรือมีบรรยากาศการเรียนการสอนที่อึดอัด มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนความต้องการในการ
จัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บรรยากาศที่ดีในการเรียนการ
สอนส่งผลต่อความสนใจ และความตั้งใจเรียนของผู้เรียน  มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และผลจากการทดลอง
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนการรู้ด้วยเทคนิคการสอนแนะ พบว่า ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินแผนกลยุทธ์ของกลุ่มทดลอง พบว่า หลังการใช้เทคนิคการสอนแนะมีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินแผนกลยุทธ์สูงขึ้นในทุกด้าน ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแนะ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การ
ปฏิบัติ 
  



(2) 

คณะวิทยาการจัดการ   ลายมือชื่อผู้ด าเนินการวิจัย______________________ 
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ในการวิจัย ผู้สอนควรน าเทคนิคการสอนแนะมาใช้ในการเรียนการสอน โดยควรให้ความส าคัญใน

ขั้นตอนแรก คือ การสร้างบรรยากาศในการเรียนมากที่สุด เพราะเป็นด้านแรกในการสร้างบรรยากาศ

ที่เป็นมิตร ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เกิดการมีส่วนร่วม และท าให้ผู้เรียน

กล้าที่จะเปิดใจบอกเล่าความต้องการและเปิดรับกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน และเปิดรับความรู้ที่ผู้สอน

มอบให้อย่างเต็มใจ ไม่ถูกบังคับ ส าหรับผู้ที่ต้องการวิจัยในครั้งต่อไป ควรมีการปรับเทคนิคการสอน

แนะใหม่ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น เพราะรูปแบบของเทคนิคการสอนแนะที่ใช้ใน

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบเทคนิคการสอนแนะจากบริบทขององค์กรธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ 

จึงอาจท าให้เทคนิคการสอนแนะที่น ามาใช้อาจไม่เหมาะสมกับบริบทในการจัดการเรียนการสอน จึง

ขอน าเสนอเทคนิคการสอนแนะ ดังนี้ (1) การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน (2) การวิเคราะห์

สถานการณ์ เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนการสอน (3) การสร้างจูงใจในการเรียนการสอน (4) 

การสอน (ประกอบด้วย การบอกเล่าและแสดงให้ดู การทดสอบ และการปฏิบัติ) (5) การสอบ และ 

(6) การแจ้งผลย้อนกลับและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียน 
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บทที่ 1 
บทน ำ  

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
เนื่องจากในปี 2558 จะเกิดการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics 

Community) ทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย 
ฟิลิปปินส์กัมพูชา และบรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการ
แข่งขันที่รุนแรงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านแรงงาน หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึง
สถานบันการศึกษามีการตื่นตัวในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจผลิต
บัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงานที่ส าคัญของประเทศ ซึ่งนักศึกษาต้องเร่งพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะใน
การประกอบอาชีพ โดยมีแนวคิดทางด้านการศึกษาที่เรียกว่า ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21 st 
Century Skills) ที่ประกอบไปด้วย 4C คือ การคิดวิเคราะห์  (Critical Thinking) การสื่อสาร 
(Communication) การร่วมมือ (Collaboration) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) (ส านักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2556: ออนไลน์) ซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่จ าเป็นมาต่อ
นักศึกษาในสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้สามารถเป็นตัวเลือกของสถานประกอบการในการรับเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร และที่ส าคัญเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานได้ การที่
นักศึกษาจะสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21ได้นั้น นักศึกษาจะต้องมี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การร่วมมือ และความคิดสร้างสรรค์ เพราะถือเป็นสิ่งที่จ าเป็น
อย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ท าให้สามารถเผชิญกับสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม กล้าฟันฝ่า อุปสรรค ปัญหา 

จากการที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติการสอนในรายวิชาสารสนเทศด้านการเงินและการธนาคาร ในภาค
เรียนที่ 2/2556 ซึ่งได้พัฒนามาจากรายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ในการเรียนการสอน 
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ไม่พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ได้ โดยเฉพาะขาดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยสร้างการเรียน รู้ในชั้นเรียน เช่น 
นักศึกษายังไม่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาได้ ไม่มีการซักถามในเนื้อหาวิชาที่เรียน ไม่กล้า
แสดงความคิดเห็น ขาดทักษะในการน าเสนองานหน้าชั้นเรียน ขาดทักษะในการท างานเป็นทีม และ
ยังขาดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งการขาดทักษะและพฤติกรรมดังกล่าวจะเป็นตัวฉุดรั้งการเรียนรู้ที่จ าเป็น
ของนักศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นควรให้น าเทคนิคการสอนแนะ (Coaching Technique) มาทดลอง
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพราะเทคนิคในนี้จะช่วยปลดปล่อยศักยภาพของบุคคลให้สามารถ
ปฏิบัติงาน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นกระบวนที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และแสดงให้เห็นการ



2 

พัฒนาและประสิทธิภาพที่สามารถพิสูจน์ผลของการปฏิบัติงานได้ซึ่งมีนักคิดหลายท่านได้ให้
ความหมายการสอนแนะไว้ดังนี้ Galley (1986) (quoted in Williams, 2005) ไดกล่าวถึงการสอน
แนะว่าเป็นกระบวนการปลดปล่อย (Unlocking) ศักยภาพของบุคคลให้มากที่สุด หรือปรับปรุงและ
พัฒนาผลการปฏิบัติงานรวมถึงทักษะของบุคคล Wilson et al. (1993) ไดอธิบายการสอนแนะว่า
เป็นเทคนิคการฝึกความคิด (Cognitive Apprenticeship) อย่างหนึ่ง ซึ่งผู้สอน (Instructor) จะ
สังเกตผู้เรียนในขณะท ากิจกรรม โดยมีการบอกใบ (Hints) การให้ความช่วยเหลือ (Help) และการให้
ผลตอบกลับ (Feedback) ส่วน Werner and Simone (2006) ไดให้ความหมายของการสอนแนะว่า
เป็นกระบวนการที่ใช้การสนับสนุนบุคลากร เพื่อท าให้พวกเขาสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายท า
ให้ส าเร็จลุล่วง และช่วยส่งเสริมผลการปฏิบัติงานของหัวหน้างาน และท าให้เป้าหมายขององค์กร
บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และ Champathes (2006) ไดกล่าวถึงธรรมชาติของการสอน
แนะว่า เป็นเทคนิคที่จ าเป็นเพ่ือการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน การสอนแนะไมใช่การสอน การสอน
เป็นการสื่อสารทางเดียว (One-way communication) หัวหน้างานสามารถสอนลูกน้อง เพ่ือให้ท า
ในสิ่งที่สมควรแต่ลูกน้องอาจไมเข้าใจหรือไมสามารถปฏิบัติไดตามความคาดหวังของหัวหน้า สวนการ
สอนแนะเป็นกระบวนการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) โดยโค้ชจะเป็นผู้ก าหนด
ความคาดหวัง ช่วยให้เกิดผลลัพธ์มีการให้ข้อมูลย้อนกลับผู้ถูกสอนแนะ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสอน
แนะไดเรียนรูและปฏิบัติ ซึ่งมีการด าเนินกระบวนการต่างๆ เพ่ือท าให้บรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมาย อีก
ทั้งการสอนแนะยังเกิดปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างผู้สอนแนะกับผู้ถูกสอนแนะผู้สอนแนะไมเพียง
เป็นนักปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ไดก าหนดไว้อย่างเดียวแต่เป็นเสมือนโคช นักกีฬาที่คอยช่วยมองหา
โอกาสในการแข่งขันและช่วยวินิจฉัยว่าจะด าเนินการเล่นอย่างไรในสนามแข่งขัน อีกทั้งยังสามารถ
บอกว่าสิ่งใดควรปรับปรุงและควรปรับปรุงอย่างไรถึงจะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตระหนักถึงความส าคัญของการ
สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยได้บูรณาการ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยร่วมกัน โดยได้สนับสนุนให้คณาจารย์ได้มีโอกาสพัฒนา
ตนเองจากการร่วมกันด าเนินกิจกรรมการวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนตามรายวิชาที่
เหมาะสม และมีกระบวนการหนุนเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการสอนแนะมาในช่วงปี
การศึกษา 2556 ตลอดจนได้มีการฝึกปฏิบัติร่วมกันในการสนับสนุนให้คณาจารย์ที่ร่วมโครงการบูรณา
การได้เรียนรู้จากการเป็นผู้ฝึกสอนให้กับนักศึกษา สามารถพัฒนาสู่การน าผลการจัดการความรู้มาใช้
เป็นประโยชน์ในวงรอบใหม่ คือ การประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอน ที่ควรมีระบบการพัฒนาที่เป็น
มาตรฐาน ใช้ความรู้ที่เหมาะสมเชื่อถือได้ ซึ่งการวิจัยในชั้นเรียนจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนที่
ตอบสนองได้เป็นอย่างดี 
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ผู้วิจัยในฐานะที่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวจึงได้น าการเรียนรู้ตามกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบสอนแนะหรือโค้ช มาบูรณาการรายวิชาสารสนเทศด้านการเงินและการธนาคาร 
โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาออกแบบการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้ ซึ่งจะเน้นการปรับปรุง
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การร่วมมือ และความคิดสร้างสรรค์ ของผู้เรียนให้มีความมั่นใจสู่
สังคมการท างาน และเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้วิจัยคาดหวังว่าหลังจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้เทคนิคการสอนแนะร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ซ่ึงจะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นจุดเริ่มต้นในการช่วยให้นักศึกษาสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตและสังคมได้ และเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในด้านการเรียน
และการด าเนินชีวิตในอนาคตต่อไปได้ 

การด าเนินการวิจัยเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวนอกจากจะเป็นการ
ทดลองพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและ
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาแล้ว ยังจะเป็นการ
ติดตามประเมินผลสรุปบทเรียน ทั้งกระบวนการของการจัดการเรียนรู้แบบสอนแนะที่จะสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในรายวิชาที่ใช้ในการวิจัย น าไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาอ่ืนๆ ตลอดจนน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการจัดการความรู้ในระบบการบริหารจัดการ
งานวิจัยในส่วนของการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการได้
ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาในการพัฒนานักศึกษาในรายวิชา สารสนเทศด้านการเงินและการ
ธนาคาร หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเชิงกลยุทธ์ และออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยเทคนิคการสอนแนะ 
 2. เพ่ือทดลองการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการสอนแนะในรายวิชา 
สารสนเทศด้านการเงินและการธนาคาร หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 
 
 
ขอบเขตกำรวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแนะ ส าหรับการเรียนการ
สอนรายวิชา สารสนเทศด้านการเงินและการธนาคาร ซึ่งมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร ที่เรียนใน
รายวิชาสารสนเทศด้านการเงินและการธนาคาร ในภาคเรียนที่ 2/2556 จ านวน 36 คน โดยมีตัวแปร
ที่ใช้ในการศึกษา คือ ตัวแปรต้น ได้แก่ เทคนิคในการสอนแนะ ประกอบด้วย 8 ตัวแปร ได้แก่ (1) การ
สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน (2) การวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ (3) การ
จูงใจหรือให้รางวัล (4) การบอกเล่าและแสดงให้ดู (5) การทดสอบ (6) การปฏิบัติ (7) การตรวจสอบ 

สภาพปัญหาในการจดัการเรียนการสอน ในรายวิชาสารสนเทศด้านการเงิน 
และการธนาคาร หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

การออกแบบการจัดการเรียนรูเ้พือ่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ด้วยเทคนิคการสอนแนะ 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

เทคนิคการสอนแนะ 

(1) การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน 

(2) การวิเคราะหส์ถานการณ์ เพื่อก าหนดวัตถุประสงค ์

(3) การจูงใจหรือให้รางวัล 

(4) การบอกเลา่และแสดงใหด้ ู

(5) การทดสอบ 

(6) การปฏิบตั ิ

(7) การตรวจสอบ ตรวจข้อสอบ 

(8) การแจ้งผลย้อนกลับและให้ข้อเสนอแนะ 

        ผลการประเมินแผนกลยุทธ์ 

(1) ความเหมาะสมของแผนกลยุทธ์ 

(2) ความเป็นไปได้ของแผนกลยุทธ์ 

การทดลองการใช้รูปแบบการจดัการเรยีนการรู้ด้วยเทคนิคการสอนแนะในรายวิชา
สารสนเทศด้านการเงินและการธนาคาร หัวข้อ ระบบสารสนเทศ 

เพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยทุธ์ 
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ตรวจข้อสอบ และ (8) การแจ้งผลย้อนกลับและให้ข้อเสนอแนะ ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการ
ประเมินแผนกลยุทธ์ 

 
สมมติฐำนกำรวิจัย 

ผลการประเมินแผนกลยุทธ์ ของผู้เรียนหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแนะสูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแนะ 
 
นิยำมศัพท์ 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ตลอดจนศึกษาจากผลงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง โดยได้น ามาเป็นแนวทางการก าหนดนิยามศัพท์ได้ ดังนี้ 

เทคนิคกำรสอนแนะ หมายถึง กระบวนการปลดปล่อยศักยภาพของผู้เรียนให้มากที่สุดหรือ
ปรับปรุงและพัฒนาผลการเรียนโดยผู้สอน รวมถึงการให้ค าแนะน าจากผู้สอน หรือจากผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอกมหาวิทยาลัย และเป็นกระบวนการสื่อสารสองทางระหว่างผู้สอนแนะและผู้เรียนที่ไมใช่
การสอน หรือการรับฟังค าเตือนจากผู้สอนอย่างเดียว ผู้สอนสามารถช่วยวินิจฉัยพฤติกรรมว่าควร
ปรับปรุงสิ่งใดและปรับปรุงอย่างไร เพ่ือท าให้ เกิดการเรียนรูร่วมกันมากกว่าการสอนเพียงวิธี โดย
ประกอบด้วยตัวแปร 8 ตัว ดังนี้ 

กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนกำรสอน หมายถึง ผู้สอนได้สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ลดความเครียด  เสริมกิจกรรมต่างๆ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นทุกคน 
เพ่ือทลายก าแพงที่มีต่อผู้สอน และเพ่ือนๆ ในกลุ่ม ซึ่งท าให้บรรยากาศในการสอนแนะเปิดประตูขึ้น 
และผู้สอนสามารถใช้กระบวนการสอนแนะกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการตั้งค าถาม  

กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ เพื่อก ำหนดวัตถุประสงค์ หมายถึง ผู้สอนได้ท าการวิเคราะห์
พฤติกรรมการแสดงออก การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน หรือสิ่งที่ควรต้องปรับปรุงของผู้เรียน เพ่ือน า
ข้อมูลที่ได้มาก าหนดวัตถุประสงค์ในการสอนแนะ  

กำรจูงใจหรือกำรให้รำงวัล หมายถึง ขั้นตอนที่ผู้สอนได้สะท้อนให้ผู้เรียนแต่ละราย
ทราบถึงปัญหาของตนเองแล้ว ผู้สอนยังต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและใส่ความพยายามที่
ปรับปรุงตนเอง และเห็นความส าคัญในการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน และใส่แรงจูงใจ โดยใช้ค าพูด
ชื่นชม (Appreciated) ต่อความสามารถและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้เกิดก าลังใจและ
แรงผลักดันที่ส่งผลต่อพัฒนาการเรียนรู้ 

กำรบอกเล่ำและแสดงให้ดู หมายถึง ผู้สอนสร้างบรรยากาศให้เกิดการเล่าเรื่อง และ
บรรยายความรู้พร้อมทั้งชี้แนะวิธีการที่ถูกต้องหรือการลงไปปฏิบัติงานในหน้างานจริง เพ่ือให้การสอน
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แนะเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และเปิดรับการเรียนรู้อย่างเต็มใจ โดยไม่เกิดการยัดเยียด
ความรู้จากผู้สอน  

กำรทดสอบควำมรูควำมเข้ำใจ หมายถึง เป็นการทดสอบก่อนการลงไปปฏิบัติในหน้า
งานจริง เพ่ือท าให้แน่ใจว่าผู้เรียนมีความรู้ความความเข้าใจที่ถูกต้องตามเนื้อหาวิชา และสามารถ
ปฏิบัติงานไดจริง โดยผู้สอนจะต้องท าการทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือ
สะท้อนผลการประเมินความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียนได้รับทราบ ซึ่งจะท าให้ลดความผิดพลาดในการลง
ไปปฏิบัติงานจริงได้  

กำรปฏิบัติ หมายถึง การเปิดเวทีให้แก่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในสถานการณจริง เพ่ือน า
ความรู้ความเข้าใจที่มีไปปฏิบัติจริง  โดยผู้สอนจะเป็นเสมือนโค้ชนักกีฬาที่คอยสังเกตการณ์อยู่ข้าง
สนาม คอยดูลักษณะท่าทางการเล่นจริงในสนามพร้อมทั้งสังเกตการณ์การแก้ไขปัญหาต่างๆ ใน
สถานการณ์จริงของผู้เรียน เพ่ือท าการประเมินและสะท้อนกลับถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จริงซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

กำรตรวจสอบ หมายถึง ผู้สอนจะต้องท าหน้าที่ตรวจสอบติดตามการลงไปปฏิบัติในจริง
ของผู้เรียนว่าด าเนินการถูกต้องตรงตามแผนการเรียนรู้หรือไม่ และคอยชี้แนะแนวทาง คอยตอบข้อ
ซักถาม เมื่อผู้เรียนมีปัญหาเกิดข้ึนในการลงไปปฏิบัติการจริง  

กำรแจ้งผลย้อนกลับ และกำรให้ข้อเสนอแนะ  หมายถึง การที่ผู้สอนน าผลการ
ปฏิบัติงานจริงแจ้งให้ผู้เรียนทราบ เพ่ือให้ทราบถึงสิ่งที่ต้องปรับปรุง และตอบข้อซักถามที่ผู้เรียนสงสัย
ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูที่รวดเร็ว ถูกต้อง และยังสร้างความเข้าใจที่
ดีต่อกันระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 

กำรประเมินแผนกลยุทธ์ หรือทางเลือกที่เหมาะสม จะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ 3 
ประการ คือความเหมาะสม ความเป็นไปได ้การยอมรับขององค์กร  

ควำมเหมำะสม คือ การคัดเลือกกลยุทธ์บนพ้ืนฐานของเหตุผล จากการวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เพ่ือที่จะดู โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

ควำมเป็นไปได้ คือ การพิจารณาความเหมาะสมของกลยุทธ์ โดยค านึงถึง จุดอ่อน 
(Weaknesses) จุดแข็ง (Strengths) 

กำรยอมรับขององค์กร คือ การประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ์จะต้องมองถึง
ค่านิยมองค์กรค่านิยมผู้บริหาร การยอมรับของบุคลากรในองค์กร 
 ซึ่งการประเมินแผนกลยุทธ์ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้สอนท าการประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของแผนกลยุทธ์ โดยประเมินจากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค จากผล
การวิเคราะห์ของนักศึกษา เพ่ือประเมินความรู้ ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เครื่องมือพัฒนาระบบ
สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 



 
 

บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแนะ ส าหรับการเรียนการ

สอน รายวิชาสารสนเทศด้านการเงินและการธนาคาร ผู้วิจัยขอเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนแนะ 
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (Strategic Information Systems: SIS) 
 2.1.1 ความส าคัญของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 

บทบาทที่ส าคัญประการหนึ่งของระบบสารสนเทศ คือ บทบาทในด้านกลยุทธ์ที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงลักษณะสินค้าหรือบริการ กระบวนการท างาน องค์การ โครงสร้างอุตสาหกรรมและการ
แข่งขันได้ จึงมีหลายองค์กรที่ได้น าเอาระบบสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือ และสร้างความได้เปรียบใน
ด้านการแข่งขัน 

2.2.2 ความหมายของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
ความหมายของระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ SIS ได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน เช่น  
ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (SIS) คือ ระบบคอมพิวเตอร์ในระดับใดก็ตามขององค์การซึ่ง

สามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การด าเนินงาน ผลผลิต การบริการหรือความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ขององค์การ เพ่ือที่จะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับองค์การ 

ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ (SIS) คือ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนหรือสร้างตัวแปรและกล
ยุทธ์ความได้เปรียบในการแข่งขัน SIS อาจจะเป็นระบบสารสนเทศแบบใดก็ได้ TPS, MRS, DSS, ฯลฯ 
ที่ช่วยท าให้ความได้เปรียบในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น ลดความเสียเปรียบในการแข่งขัน หรือช่วยในการ
บรรลุผลด้านกลยุทธ์อื่นๆ 

สรุป SIS คือ ระบบสารสนเทศใดๆ ที่ช่วยสนับสนุน กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันขององค์กร 

2.2.3 กรอบแนวคิดเรื่องระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
ในการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในเชิงกลยุทธ์ ผู้บริหารจ าเป็นต้องเข้าใจว่า IT ไม่ใช่แค่เครื่อง

คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ข้อมูล หรือ สารสนเทศที่ป้อนเข้าสู่
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ระบบคอมพิวเตอร์, ฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, และเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยต้องพิจารณาประกอบกับ
สิ่งแวดล้อม, ความสามารถ, กระบวนการในการท างาน, และระดับของการใช้กลยุทธ์ในองค์กรด้วย 

2.2.4 ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ด้านต่างๆ 

 
  2.2.5 กรอบแนวคิดเรื่องระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 

1. กลยุทธ์ของธุรกิจ: เป็นกรอบส าหรับกลยุทธ์ขององค์กรและกลยุทธ์สารสนเทศ , เป็น
ตัวก าหนดทิศทางของธุรกิจ, เป็นตัวก าหนดแผนเพ่ือตอบสนองต่อพลังของตลาด ความต้องการของ
ลูกค้าและความสามารถขององค์กร  

2. กลยุทธ์ขององค์การ: เป็นกลยุทธ์ที่ เกี่ยวข้องกับการออกแบบองค์กร ควบคุมการ
ด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ของธุรกิจได้ 

3. กลยุทธ์ด้านสารสนเทศ: ใช้ในการสนับสนุนกลยุทธ์ของธุรกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร และ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

2.2.6 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ส าหรับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

 

กลยุทธ์ของธุรกิจกลยุทธ์ของธุรกิจ  

กลยุทธ์ขององค์กรกลยุทธ์ขององค์กร  กลยุทธ์ด้านสารสนเทศกลยุทธ์ด้านสารสนเทศ  
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2.2.7 ส่วนประกอบต่างๆ ในการวางแผนสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 
แผนกลยุทธ์ของบริษัท คือ แผนซึงระบุวัตถุประสงค์ในระยะยาวของธุรกิจ , ข้อเสนอในการ

บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision), ภารกิจ (Mission), เป้าหมาย (Goal), 
และวัตถุประสงค์ (Objective) ขององค์การ 

ภารกิจและขอบเขตของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ: ก าหนด ภารกิจเฉพาะของระบบ 
MIS เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุแผนกลยุทธ์ของบริษัท 

สิ่งแวดล้อมภายนอก: พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์กร เช่น 
ลูกค้า, คู่แข่งขัน, ผู้เสนอขายวัตถุดิบ, นโยบายรัฐบาล, และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เป็นต้น 

การวิเคราะห์ MIS และการเลือกกลยุทธ์ MIS : คือการพิจารณาเลือกกลยุทธ์หลายๆ กลยุทธ์ 
จากหลายๆ สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น และตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุด ณ สถานการณ์นั้นๆ 

การปฏิบัติการ MIS : คือการด าเนินการตามแผนงาน และนโยบายต่างๆ ที่ได้วางไว้ ซึ่ง
แผนงานอาจจะมีการก าหนดไว้ ทั้งแผนระยะสั้น และแผนระยะยาว เพ่ือให้บรรลุกลยุทธ์ที่ได้วางไว้  

2.2.8 กลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
กลยุทธ์การใช้ต้นทุนต่ า (Cost Leadership Strategy) เช่น Air Asia ใช้ ระบบการจอง

ตั๋ว ผ่านระบบ Internet ช่วยลดต้นทุนการจ้างพนักงานตัวแทนจ าหน่าย 
กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) เช่น โทรศัพท์มือถือ Hutch น า

ระบบ GIS เข้ามาใช้ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการเลือกเส้นทางเดินทาง หรือตรวจสอบที่
อยู่ของอีกฝ่าย 

กลยุทธ์ในการเน้นกลุ่มเป้าหมาย (Focus Strategy) เช่น บริษัท บัตรกรุงไทย (KTC) 
เสนอทางเลือกการใช้บัตรให้แก่สมาชิก โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายพฤติกรรมการใช้ของลูกค้า 

กล ยุ ท ธ์ ด้ า น น วั ต ก รรม  ( Innovation Strategy) เช่ น  ร้ าน ห นั งสื อ  online ชื่ อ 
amazon.com ได้น าระบบ E-commerce มาใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยที่ร้านไม่มีสถานที่ที่ตั้งให้
ลูกค้าได้ไปเยี่ยมชมเลือกซื้อหนังสือ แต่สามารถท าก าไรได้หลายร้อยล้านดอลล่าต่อปี 

กลยุทธ์ด้านพันธมิตร (Alliance Strategy) เช่น บริษัท ชิน คอร์ป ร่วมมือกับ แอร์ เอเชีย 
ด าเนินธุรกิจสายการบินแบบประหยัด (low cost) และพัฒนาระบบเกี่ยวกับระบบการให้บริการ 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ร่วมกัน 

2.2.9 ผลกระทบของสารสนเทศต่อการแข่งขัน 
สารสนเทศมีผลกระทบต่อการแข่งขัน 3 ประการ คือ สารสนเทศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ

อุตสาหกรรม และเปลี่ยนแปลงกติกาในการแข่งขัน สารสนเทศท าให้เกิดการได้เปรียบในการแข่งขัน 
สารสนเทศสร้างธุรกิจใหม่ 
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สารสนเทศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอุตสาหกรรม: เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมหรือรูปแบบการด าเนินงานอุตสาหกรรมได้ เช่น น าระบบ
คอมพิวเตอร์ เข้ามาแทนระบบ Manual System, หรือการน าสารสนเทศเข้ามาใช้ท าให้ขนาดองค์กร
เล็กลง (Downsizing), น าระบบ Network มาใช้บริหารจัดการงานมากขึ้น ท าให้สายบังคับบัญชาการ
ท างานไม่ชัดเจน เป็นต้น 

สารสนเทศท าให้เกิดการได้เปรียบในการแข่งขัน สารสนเทศช่วยสนับสนุนการด าเนินกล
ยุทธ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุน , การท าให้เกิดความแตกต่างในสินค้า/บริการ , การสร้าง
นวัตกรรมใหม่, และการสร้างความร่วมมือในการด าเนินธุรกิจ ตลอดจนเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ประสานงานระดับต่างๆ ขององค์กร  

สารสนเทศสร้างธุรกิจใหม่ สารสนเทศท าให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ขึ้นในอุตสาหกรรม 3 ทาง คือ 
ท าให้การสร้างธุรกิจใหม่มีความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค เทคโนโลยีท าให้มีความต้องการธุรกิจใหม่ๆ 
เพ่ิมข้ึน เช่น ธุรกิจ Hardware, Software หรือรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ เทคโนโลยีสร้างธุรกิจใหม่
จากพ้ืนฐานธุรกิจเดิม 

2.2.10 ข้อแนะน าในการใช้ IT เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 
ข้อแนะน าส าหรับผู้บริหารในการน า IT มาใช้ให้เกิดการได้เปรียบในการแข่งขันดังนี้ (Senn, 

1992)ควรพิจารณากระบวนการท างานก่อนน าระบบสารสนเทศมาติดตั้ง  ควรให้เจ้าหน้าที่แผนก
สารสนเทศมีโอกาสแลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่แผนกอ่ืน รวมทั้งลูกค้า, ซัพพลายเออร์, และพนักงานขาย 
ควรเริ่มพัฒนาผลงานชิ้นต่อไปก่อนที่จะน าผลงานในปัจจุบันออกสู่ตลาด  การใช้ระบบสารสนเทศ
จะต้องสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการของหน่วยงาน 
  

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนแนะ 
ค าว่า Coaching มีผู้แปลเป็นภาษาไทย และน ามาประยุกต์ใช้ในการศึกษา การกีฬาและ การ

บริหารธุรกิจ อยู่หลายค า เช่น การสอนงาน การสอนแนะงาน  และการสอนแนะ ซึ่งในบทความนี้
ผู้เขียนขอใช้ ค าว่า “การสอนแนะ”  

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

บวนการปลดปลอย (Unlocking) ศักยภาพของบุคคลใหมากที่สุด หรือปรับปรุงและพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานรวมถึงทักษะของบุคคล 

Wilson et al. (1993) ไดอธิบายการสอนงาน วาเป็นเทคนิคการฝึกความคิด 
(Cognitive Apprenticeship) อยางหนึ่ง ซึ่งผูสอน (Instructor) จะสังเกตผูเรียนในขณะท ากิจกรรม
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ที่ ไดรับมอบหมายใหส าเร็จ โดยมีการบอกใบ (Hints) การใหความชวยเหลือ (Help) และการใหผล
ตอบกลับ (Feedback)  

Rider (2002) ไดอธิบายการสอนแนะวาเปน ความสัมพันธระหวางผูถูกสอนและผู
สอนงาน ซึ่งเปน เทคนิคและวิธีการทางพฤติกรรมที่ชวยใหผูถูกสอนบรรลุสิ่งที่มุงหวังตาม เปาหมาย
หรือมีผลปฏิบัติงานอยางมืออาชีพและตองท าการปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประสิทธิผลตามที่
องคการตองการ  

Hanson (2003) (quoted in Williams, 2005) ไดกลาวถึง ความส าคัญของการสอน
แนะวา การสอนแนะตองไมเปนการชี้น าผูถูกสอนงาน โดยตองท าใหเขาแสดงศักยภาพใหมากที่สุด 
เพ่ือท าใหเปาหมายบรรลุผล และกลายเปนสิ่งที่ติดตัวเขาไปใชในการท างานและการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ท่ีตองรับผิดชอบ  

Werner and Simone (2006 ) ได ให ความ ห ม ายขอ งก ารสอน แน ะ  ว าคื อ 
กระบวนการที่ใช การสนับสนุนบุคลากร เพ่ือท าใหพวกเขาสามารถปฏิบัติงาน ที่ไดรับมอบหมายท า
ให ส าเร็จลุลวง และชวย สงเสริมผลการปฏิบัติงานของหัวหนางาน และท าใหเปาหมาย ขององคกร 
บรรลุผลส าเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

Champathes (2006) ไดกลาวถึงธรรมชาติของการสอนแนะวา เปนเทคนิคที่จ าเปน 
เพ่ือการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน การสอนแนะไมใชการสอน การสอนเปนการสื่อสารทางเดียว 
(One-way communication) ผูจัดการสามารถสอนลูกนอง เพ่ือใหท าในสิ่งที่สมควร แตลูกนองอาจ
ไมเขาใจหรือไมสามารถปฏิบัติไดตามความคาดหวังของผูจัดการ สวนการสอนแนะเปนกระบวนการ
สื่อสารสองทาง (Two Way Communication) โดยโคชจะเปนผูก าหนดความคาดหวัง ชวยใหเกิด
ผลลัพธมีการใหขอมูลยอนกลับผู้ถูกสอนแนะ โดยเปดโอกาสใหผูถูกสอนแนะไดเรียนรูและปฏิบัติ ซึ่งมี
การด าเนินกระบวนการตางๆ เพ่ือท าใหบรรลุผลลัพธตามเปาหมาย อีกทั้งการสอนแนะยังเกิด
ปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันระหวางผูสอนแนะกับผูถูกสอนแนะ ผูสอนแนะไมเพียงเปนนักปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนที่ไดก าหนดไวอยาเดียว แตเปนเสมือนโคช นักกีฬาที่คอยชวยมองหาโอกาสในการแขงขัน 
และชวยวินิจฉัยวาจะด าเนินการเลนอยางไรในสนามแขงขัน อีกทั้งยังสามารถบอกวาสิ่งใดควร
ปรับปรุงและควรปรับปรุงอยางไรถึงจะบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว  

จากความหมายการสอนแนะดังกลาวขางตน สรุปไดวา การสอนแนะ หมายถึง 
กระบวนการปลดปลอยศักยภาพของบุคคลใหมากที่สุดหรือปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
รวมถึงทักษะของบุคคล โดยหัวหนางานหรือเพ่ือนรวมงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมและ รวมถึง
การใหค าแนะน าจากผูช านาญทั้งจากภายใน หรือภายนอกองคกร และเปนกระบวนการสื่อสารสอง
ทางระหวางผูสอนแนะและผูถูกสอนแนะที่ไมใชการสอน หรือการรับฟงค าเตือนจาก หัวหนาอยาง
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เดียว ผูสอนแนะสามารถชวยวินิจฉัยงานวาควรปรับปรุงสิ่งใดและปรับปรุงอยางไร เพ่ือท าใหเกิดการ
เรียนรูรวมกันมากกวาการอธิบายเพียงวิธี  

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

สอนแนะ ว่าตองเริ่มจากการมีเปาหมาย และการปฏิบัติ โดยเนนที่จุดใดจุดหนึ่ง โดยผูเรียนตองมี
ศักยภาพที่จะท าใหส าเร็จ และมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ไดท า ซึ่งมีองค์ประกอบ ตามภาพท่ี 2 ดังนี้  

 
ภาพที่ 2 รูปแบบการสอนแนะของ Hanson 

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

และความรับผิดชอบของผูสอนแนะที่ตองเตรียมพ้ืนที่ และเวลาส าหรับการสะทอนกลับ ซึ่งกอใหเกิด
การตระหนักรู้  และเอ้ืออ านวยการเรียนรู โดยมีการจัดเตรียมการสนับสนุนผานกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้  

1. เปาหมาย (Goal) ในการก าหนดเปาหมายในการสอนแนะจะตองก าหนดอยางชาญ
ฉลาดมีความท้าทาย และรูวาผลลัพธที่ไดมีความสอดคลองกับเปาหมายอื่นๆ  

2. การเพ่ิมความตระหนักรู (Increase Awareness) เปนการมองความชัดเจน และ
ผลตอบรับในการกระท าหรือปฏิบัติ จ าแนกตามสวนที่เปนความเชื่อและคุณคา เนนการสรางแรงจูงใจ 
และมีการตั้งกรอบ ที่ชัดเจน  

3. การวางแผนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (Plan for Change) เปนทางเลือกในการระดม
สมองที่สามารถก าหนดไดมากขึ้น การประเมินทางเลือกก าหนดเปาหมายจากเปาหมายหลักไดรับ
ความรูใหม ๆ และม ีการสนับสนุนชวยเหลือ  
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4. การปฏิบัติ (Action) ในการปฏิบัติตองการรับผลตอบรับในการกระท า 
5. การทบทวน (Review) เปนผลสะทอนการกระท าการรับรูถึงความส าเร็จ รูวาอะไร

ควรที่จะท าตอไปในคราวหนา หรืออะไรไมควรปฏิบัติ 
Champathes (2006) ไดกลาวถึง กระบวนการสอนแนะ (The Coach Process) ไว

4 ขั้นตอน ตามภาพท่ี 3 ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 3 กระบวนการสอนแนะของ Champathes 

ที่มา : Champathes, R. M., 2006 
 

จากภาพที่ 3 กระบวนการสอนแนะสามารถอธิบายได้ ดังนี้  
1. มีความชัดเจนในความตองการ (Clarifying Needs) ผูสอนงานหรือโคชจะตองท า

ความชัดเจนใน เปาหมายที่ตนเองตองการ และตองท าความชัดเจนในความสัมพันธของ การสอน
แนะวาท าไม ตองเปนความตองการ ซึ่งสามารถท าใหเกิดความชัดเจนจากเอกสารหรือรายละเอียด
การปฏิบัติงาน นอกจาก ขอตกลงหรือความตั้งใจของบุคคลที่จะสอนแนะ เพ่ือหลีกเลี่ยงการสอนแนะ
ที่ไมมีประสิทธิผล  

2. การก าหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) การก าหนดวัตถุประสงคควร เกิด
จากทั้ง ผูสอนแนะและผูถูกสอนแนะเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวม และการยอมรับสนับสนุนในเปาหมาย 
โดยการก าหนด วัตถุประสงคอาจน าแนวคิด SMART มาประยุกตใช้ในการก าหนดเปาหมายใหเกิด
ความเฉพาะเจาะจง ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานได  
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3. การออกแบบแผนปฏิบัติงาน (Action Plan Designing) เปนความเหมาะสมของ
การสรุปภาพรวมในการสอนแนะ โดยการก าหนดแผนปฏิบัติงานของการสอนแนะมีเปาหมาย วัตถุ
ประสงค ระยะเวลา ผลลัพธที่ตองการการปฏิบัติงานทักษะที่ตองการปรับปรุง ระดับการเรียนรูของ 
สมรรถนะ และการก าหนดการประชุมในครั้ง ตอๆ ไป  

4. การตรวจสอบการปฏิบัติ (Checking Activities) เปนการประเมินการปฏิบัติงาน 
ทักษะและผลลัพธของการเรียนรู ความตั้งใจในการประเมินเพ่ือท าใหแนใจวาผลของการสอนแนะ
เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดขึ้น 

สุรพล พะยอมแยม (2537) ไดกลาวถึง รูปแบบหรือเทคนิคการสอนแนะ โดยใช
กระบวนการ 4 ขั้นตอน (Four- Step Method of Job Instruction) ดังนี้  

1. จุดส าคัญในการใชการจูงใจ (Motivation) ซึ่งท าใหผูเรียนรูสึกวางานนั้น ท าไดไม
ยากเกินความสามารถหาค าตอบมากอนวาผูเรียนท าอะไรไดมา บางแลว หาสิ่งที่แตละคนสมควร ได
รับการเรียนรู กระตุนใหผูเรียนสนใจและตองการเรียน และเนนความส าคัญของงานและประสิทธิภาพ
ของผูเรียน 

2. ขั้นตอนการบอกเลาและแสดงใหดู (Tell and Show) เปนการสาธิตวิธีการท างาน
ทุกขั้นตอนอยางสมบูรณ แสดงใหดูตามล าดับขั้นตอนพรอมรายละเอียดประกอบเนนให เห็นจุดส าคัญ
ในการปฏิบัติแตละข้ันตอน และบอกเลาอยางชัดเจนและครบถวนโดยไมยกเวนแมเรื่องที่คิดวารูแลว  

3. ประเด็นการทดสอบความรูความเขาใจ (Test) เปนการใหผูเรียนพูดและแสดงใหดู
ตามที่ไดเรียนรูไปใหผูเรียนอธิบายประเด็นส าคัญของการปฏิบัติงานใหผูเรียนตั้งขอซักถาม เพ่ือ
ตรวจสอบความรูความเขาใจ และกระท าตามขั้นตอนในประเด็นขางตนอยางตอเนื่องจนแนใจวา ผู
เรียนได เรียนทัง้หมดแลว  

4. จุดส าคัญในการตรวจสอบติดตามผล (Check) เปนการใหผูเรียนทราบวา ใครคือผู
ที่จะชวยเหลือเขาเมื่อมีปญหาการท างาน ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงหรือทดลองท า ติดตามซักถาม 
ทบทวน จุดส าคัญ ตามขั้นตอนการปฏิบัติตามที่ไดเรียนรู และใหการเสริมแรง เมื่อเขาท างานได ตรง
ตามท่ีเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.2.3 กระบวนการการสอนแนะ (Coaching Process) 
จากแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยในข้างต้น ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์รูปแบบการสอน

แนะออกมาเป็นกระบวนการการสอนแนะที่เหมาะสมกับการน าไปประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้แบบ
โครงการเป็นฐาน ซึ่งมีรายละเอียด ตามภาพท่ี 4 ดังนี้ 

 
ภาพที่ 4 กระบวนการสอนแนะ 

ที่มา : นพดล เพิ่มสมบูรณ์, 2552 
 

จากภาพที่ 4 กระบวนการสอนแนะสามารถอธิบายได้ ดังนี้  
1. การก าหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) การสอนแนะตองมีการก าหนดวัตถุ

ประสงคในการปฏิบัติงาน เพ่ือท าใหมีเป้าหมายและเกิดความผูกพันในสิ่งที่ท า  
2. การจูงใจหรือการใหรางวัล (Motivation or Reward) เปนการกระตุนใหผูถูกสอน

แนะเกิดความสนใจและใส่ความพยายามท่ีจะเรียนรู 
3. การบอกเลาและแสดงใหดู (Tell and Show) เปนเทคนิคการสอนแนะที่ผูสอน

แนะบอกเลาถึงประสบการณ์หรือบทเรียนที่ผานมาทั้งส าเร็จและลมเหลว ใหผูถูกสอนแนะฟง และยัง
แสดงทาทางวิธีการที่ถูกตองในการปฏิบัติงาน  

4. การทดสอบความรูความเขาใจ (Test) เปนการทดสอบการปฏิบัติงานจริง เพ่ือท า
ให้แน่ใจว่าผู้ถูกสอนแนะมีความรู้ความเขาใจที่ถูกตองและสามารถปฏิบัติงานไดจริง  
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5. การปฏิบัติ (Action) เปนการลงมือปฏิบัติงานในสถานการณจริง เพ่ือน าความรู ที่
ไดไปปฏิบัติงาน  

6. การตรวจสอบติดตาม (Check) หัวหนางานหรือผู้สอนแนะตองท าหนาที่ติดตาม 
และคอยชี้แนะ แนวทางและคอยตอบขอซักถามหรือแก้ปัญหา เมื่อผูถูกสอนแนะมีปญหาเกิดขึ้นใน
การปฏิบัติงาน  

7. การปอนขอมูลยอนกลับหรือการให้ข้อเสนอแนะ (Feedback or Suggestion) เป
นการที่หัวหนางานหรือผูสอนแนะ น าผลการปฏิบัติงานแจงให้ผู้ถูกสอนแนะทราบ เพ่ือใหทราบถึงสิ่ง
ที่ตองปรับปรุง และซักถามขอสงสัยในขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าใหผูถูกสอนแนะเกิดการเรียนรู
ที่รวดเร็ว ถูกตอง และยังสรางความเขาใจที่ดีตอกันระหวางหัวหนางานและลูกน้อง 

 
2.2.4 เทคนิคการสอนแนะ (Coaching Technique) 

เทคนิคในการสอนแนะ คือ วิธีการที่ได้ผ่าน การทดลองและเป็นที่ยอมรับว่าได้ผล ถือ
ว่าเป็นวิธีการที่ใช้โดยผู้ช านาญการ โดยมีเทคนิคต่างๆ ดังนี้  

1. เทคนิคการสร้างความต้องการเรียนรู้ใช้ในกรณีที่ทราบว่าใครจ าเป็นต้องได้รับการ
สอนแนะในเรื่องใด 

2. เทคนิคการท าให้ผู้รับการสอนแนะ มีความพร้อมเป็นการสร้างบรรยากาศเป็น
กันเอง ท าให้ผ่อนคลายความเครียดไม่เน้นพิธีการ 

3. เทคนิคการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ จะค านึงถึงประโยชน์และวัตถุประสงค์ของ
งานท าให้ผู้รับการสอนแนะเกิดความรู้สึกอยากเรียนรู้ 

4. เทคนิคการอธิบาย เป็นการสอนแนะให้ความรู้ใหม่หรือเพ่ิมเติมจากท่ีเคยท ามาก่อน 
มีการพูด บอกเล่า “วิธีการ” พร้อมทั้งอธิบายตามขั้นตอนการท างาน จะต้องเป็นการสื่อสารสองทาง 
ให้มีการซักถาม 

5. เทคนิคในการแสดงการท างานให้ดู  
6. เทคนิคการให้ผู้รับการสอนแนะฝึกปฏิบัติ เทคนิคนี้ ถ้าจะให้ผู้รับการสอนแนะมี

ความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง ต้องมีการลองท าในขณะท าการสอนแนะ เพราะ ถ้าหากมีข้อผิดพลาดจะได้
แก้ไขได้ทันท ี

7. เทคนิคการทดสอบและติดตามผลเมื่อมีการสอนแนะแล้วจะต้องมีการทดสอบ
เพ่ือให้เห็นว่าท าได้และเกิดการเรียนรู้จริง ซึ่งในระยะการติดตามผลผู้ฝึกสอนแนะ ควรหมั่นตรวจสอบ
การท างานของผู้รับการสอนแนะอย่างสม่ าเสมอ เปิดโอกาสให้ซักถาม เพ่ือน าไปปรับปรุงการท างาน
ต่อไป 
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8. เทคนิคการเร้าให้เกิดการเรียนรู้ อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม โอกาสหรือเหตุการณ์
ต่างๆ เทคนิคต้องพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับการสอนแนะ หากผู้รับการสอนแนะท าได้
ถูกต้องสมบูรณ์ ควรมี การชมเชย เพื่อให้ก าลังใจและอยากเรียนรู้มากขึ้น 

9. เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่น เป็นการทดลองท าด้วยตนเองเพ่ือการเรียนรู้ และ
ฝึกซ้อมให้เกิดความช านาญท าให้เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องที่ได้เรียนรู้ 

 
2.2.5 การสอนแนะท่ีมีประสิทธิภาพ  
 Joyce and Showers (1996) กลาววาการที่จะท าใหการสอนแนะที่มีประสิทธิภาพ บุคคล

ที่จะท าหนาที่สอนแนะควรมีบทบาท ดังนี้  
1. ใหความเปนเพ่ือน (Provision of Companionship) การสรางบรรยากาศของ

ความ เปนมิตรเปนหนาที่แรกของผ ูสอนแนะที่จะตองท าความเขาใจสรางสัมพันธภาพที่ดีใหความเห็น
อก เห็นใจใน ปญหามีสวนรวมในความรูสึกคับของใจ หรือความรูสึกประสบผลส าเร็จ การอภิปราย
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานจะตองสรางสรรค พยายามใหเห็นวาปญหาของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น เป
นเรื่องปกติการใหการสอนแนะในบรรยากาศของความเปนมิตรจะท าใหงานใหมงายขึ้น จะท าใหเกิด
ความรูสึก มั่นใจ สนุกสนาน และท าใหการเริ่มตนทดลองใชรูปแบบการปฏิบัติงานใหมเปนอยางถูกต
องโดยไมตองลองผิดลองถูก  

2. ใหขอมูลปอนกลับในเชิงเทคนิค (Giving of Technical Feedback) จะตองมีการฝ
กการใหขอมูลปอนกลับซึ่งกันและกัน การใหขอมูลปอนกลับจะชวยใหมีการพัฒนาการน าสิ่งใหมๆ 
ไปใชในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ชวยใหผูสอนแนะเกิดทักษะการสอนอยางสมบูรณ และผู
ปฏิบัติงานสามารถฟนฝาอุปสรรคในการน าความรูใหมไปปฏิบัติไดอยางมั่นใจ  

3 . ชวยวิ เค ราะห แนวทางการน ารูป แบบการสอนแนะไป ใช้  (Analysis of 
Application) สิ่งส าคัญในการเรียนรูส าหรับการน ารูปแบบการสอนใหมไปใชในการปฏิบัติที่จะตอง 
ค านึงถึงมี 2 อยางคือ การพิจารณาวาจะใชรูปแบบการสอนนี้อยางเหมาะสมไดเมื่อไร และเมื่อใช
รูปแบบการสอนแนะนี้จะชวยใหการสอนแนะสัมฤทธิ์ผลอยางไรบาง ดังนั้นจึงตองมีการวางแผนการ
สอนแนะ การเลือกสื่อการสอนแนะ การเลือกกิจกรรมการสอนแนะ และการน าไปสอนแนะในการ
ปฏิบัติงาน  

4. ชวยปรับปรุงรูปแบบใหมใหเขากับผ ูเรียน (Adaptation to the Students) การ
สอนแนะที่เหมาะสมจะตองท าใหผูเรียนสามารถตอบสนองไดอยางถูกต้อง  

5. การอ านวยความสะดวก (Personal Facilitation) การสอนแนะชวยอ านวยความ
สะดวกใหกับพนักงานใหม่ในการจะเรียนรูใหก าลังใจในความผิดพลาดครั้งแรก การสอนแนะจะช
วยลดความโดดเดี่ยวให้กับพนักงานใหมได  
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จากขอความในขางตน สรุปไดวา การสอนแนะที่มีประสิทธิภาพ ผูสอนแนะจะต้องมี
บทบาท ที่หลากหลาย และตองเลือกใชบทบาทใหเหมาะสมกับผูถูกสอนแนะ ซึ่งบทบาทที่ควรปฏิบัติ
คือ การสราง บรรยากาศที่เปนมิตร เพ่ือท าใหผูถูกสอนแนะเกิดความรูสึกเชื่อใจ และไวใจ ซึ่งจะเป
นการท าใหผูถูกสอนแนะ เปดรับการเรียนรูใหมที่มากขึ้น ไมเกิดการตอตานความรูหรือ สิ่งที่ผูสอน
แนะมอบให และอีกบทบาทหนึ่งที่ส าคัญคือ บทบาทการใหขอมูลยอนกลับเปนบทบาทในการใหขอเส
นอแนะแก่ผูถูกสอนแนะ เพ่ือชวยปรับปรุง การปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายที่องคกรตั้งไว  
 

2.2.6 การประยุกต์ใช้กระบวนการการสอนแนะงานสู่การเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐาน 
การเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐาน ตัวผู้เรียนอาจมีข้อจ ากัดเรื่องทักษะการค้นคว้า

และยังขาดความรู้ ในการปฏิบัติจริง ซึ่งผู้เรียนสามารถขอความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกหรือ
ชุมชนเพ่ือคลี่คลายปัญหาหรือเนื้อหาความรู้ที่ลึกซึ้งเกินกว่าความรู้ในตัวของผู้เรียนได้ ซึ่งผู้เขียนมี
ความเห็นว่า ควรน าเทคนิคการสอนแนะมาประยุกต์ใช้ตามกระบวนการการสอนแนะ เพ่ือท าให้การ
เรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐานบรรลุวัตถุประสงค์ การเรียนรู้ที่ต้องการ  

การสอนแนะเป็นกระบวนการสื่อสารสองทาง (Two Way Communication 
Process) ระหว่างอาจารย์ผู้สอนแนะ (Coach) และผู้ถูกสอนงาน คือ นักศึกษา (Coachee) ที่ไม่ใช่
การสอนหรือการรับฟังค าเตือนจากจากอาจารย์อย่างเดียว อาจารย์ผู้สอนแนะสามารถช่วยวินิจฉัย
งานของนักศึกษาว่าควรปรับปรุงสิ่งใดและปรับปรุงอย่างไร การสอนแนะให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยมีปัจจัยแห่งความส าเร็จคือ ความยืดหยุ่น (Flexibility) ตาม
สถานการณ์ และกระบวนการที่หันกลับมาให้ความส าคัญกับเป้าหมาย (Goal-Oriented Process) 
และการสอนแนะเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาเฉพาะเจาะจง ถ่ายถอดประสบการณ์โดยตรงจากอาจารย์
ผู้สอนแนะ และใช้ระยะเวลาอันสั้นในการสอนแนะ ซึ่งอธิบายได้ตามภาพที่ 5 กระบวนการการสอน
แนะ ดังนี้ 
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ภาพที่ 5 กระบวนการการสอนแนะสู่การเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน 

 
จากภาพที่ 5 ที่แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้อง (Relevant) ระหว่างกระบวนการการ

สอนแนะกับการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน ซึ่งอธิบายตามกระบวนการการสอนแนะได้ดังนี้ 
1. การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน (Environment of Leaning and 

Teaching) เป็นขั้นตอนแรกในการสอนแนะ โดยอาจารย์ผู้สอนแนะต้องสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ลดความเครียด เสริมกิจกรรมต่างๆ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาผู้ถูกสอนแนะแสดงความ
คิดเห็นทุกคน เพ่ือทลายก าแพงที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนแนะและเพ่ือนๆ ในกลุ่ม ซึ่งท าให้บรรยากาศใน
การสอนแนะเปิดประตูขึ้น และอาจารย์ผู้สอนแนะสามารถใช้กระบวนการสอนแนะกระตุ้นให้
นักศึกษาผู้ถูกสอนแนะเกิดการตั้งค าถาม และร่วมกันคิดหัวข้อในการวิจัยได้ 

2. การก าหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) เมื่ออาจารย์ผู้สอนแนะสามารถ
สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอนได้แล้ว ขึ้นตอนต่อไปคือ การวิเคราะห์พฤติกรรมการแสดงออก 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน หรือสิ่งที่ควรต้องปรับปรุงของนักศึกษาผู้ถูกสอนแนะ เพ่ือน าข้อมูลที่
ได้มาก าหนดวัตถุประสงค์ในการสอนแนะ เช่น นักศึกษาผู้ถูกสอนแนะขาดความรู้เรื่องกระบวนการ
ก าหนดปัญหาในการวิจัยหรือเรื่องที่สนใจศึกษา ขาดทักษะการคิดวิเคระห์ ขาดทักษะการเชื่อมโยง
ความรู้เกี่ยวกับสาระวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การท าโครงการ อาจารย์ผู้สอนแนะต้องน าประเด็นที่
พบมาก าหนดวัตถุประสงค์ในการสอนแนะ โดยท าหน้าที่กระตุ้น ชี้แนะแนวทาง ให้นักศึกษาผู้ถูกสอน
แนะทราบถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขหรือเป็นการเติมเต็มในทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้แบบ
โครงการเป็นฐาน 
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3. การจูงใจหรือการใหรางวัล (Motivation or Reward) เมื่อนักศึกษาผู้ถูกสอน
แนะทราบถึงปัญหาของตนเองและกลุ่ม จากการที่อาจารย์ผู้สอนแนะสะท้อนให้นักศึกษาผู้ถูกสอน
แนะแต่ละรายทราบแล้ว นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนแนะยังต้องกระตุนให้นักศึกษาผูถูกสอนแนะเกิด
ความสนใจและใส่ความพยายามที่ปรับปรุงตนเอง และเห็นความส าคัญในการเรียนรู้แบบโครงการเป็น
ฐาน และใส่แรงจูงใจ โดยใช้ค าพูดชื่นชม (Appreciated) ต่อความสามารถและพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักศึกษาผู้ถูกสอนแนะ เพ่ือให้เกิดก าลังใจและแรงผลักดันที่ส่งผลต่อพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงการ
เป็นฐานในกระบวนการนี้อาจารย์ผู้สอนแนะจะต้องกระตุ้นและชี้แนะให้นักศึกษาผู้ถูกสอนแนะเกิด
การวางแผนการท างานภายในทีม โดยการใช้กระบวนการระดมสมองร่วมคิดร่วมท า ซึ่งจะเกิด
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show and Share) กันภายในทีม นักศึกษาผู้ถูกสอนแนะจะเกิด
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และส่งต่อความรู้กันภายในทีม จะส่งผลให้การเรียนรู้แบบโครงการเป็น
ฐาน ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 

4. การบอกเลาและแสดงใหดู (Tell and Show) เปนเทคนิคการสอนแนะที่อาจาร์
ผูสอนแนะจะต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดการเล่าเรื่องถึงประสบการณ์หรือบทเรียนที่ผานมาของ
อาจารย์ผู้สอนแนะทั้งส าเร็จและลมเหลวในการท าวิจัยหรือการลงไปปฏิบัติในหน้างานจริง พร้อมทั้ง
ชี้แนะวิธีการที่ถูกตองในการท าวิจัยหรือการลงไปปฏิบัติงานในหน้างานจริง เพ่ือให้สอนแนะเกิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง และเปิดรับการเรียนรู้อย่างเต็มใจ โดยไม่เกิดการยัดเยียดความรู้จาก
อาจารย์ผู้สอนแบบในชั้นเรียน ซึ่งจะช่วยลดการต่อต้านจากนักเรียนผู้ถู กสอนแนะ และเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่อาจารย์ผู้สอนแนะตั้งประเด็นขึ้นในขั้นตอนนี้อาจารย์
ผู้สอนแนะสามารถเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเรียนรู้จากนักศึกษาผู้ถูกสอนแนะแต่ละคน เพ่ือน ามา
สะท้อนให้นักศึกษาผู้ถูกสอนแนะแต่ละคนได้ทราบถึงตัวตนของเขา ว่ามีความรู้ ประสบการณ์ 
ทัศนคติ เป็นอย่างไรต่อประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวงสนทนา เพ่ือให้นักศึกษาผู้ถูกสอนแนะเกิดการ
ตระหนักรู้ในตนเอง (Self Awareness) และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างตรงจุด  

5. การทดสอบความรูความเขาใจ (Test) เปนการทดสอบก่อนการลงไปปฏิบัติใน
หน้างานจริง เพ่ือท าให้แน่ใจว่านักศึกษาผู้ถูกสอนแนะมีความรู้ความเขาใจที่ถูกตองในขั้นตอนและ
กระบวนการวิจัย และสามารถปฏิบัติงานไดจริง โดยอาจารย์ผู้สอนแนะจะต้องท าการทดสอบความรู้
ความเข้าใจของนักศึกษาผู้ถูกสอนแนะเป็นรายบุคคล เพ่ือสะท้อนผลการประเมินความรู้ความเข้าใจ
ให้นักศึกษาผู้ถูกสอนแนะได้รับทราบ ซึ่งจะท าให้ลดความผิดพลาดในการลงไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่จริง
ได้ นอกจากนี้นักศึกษาผู้ถูกสอนแนะยังได้ท าการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมความรู้ที่เข้าใจคลาดเคลื่อนกับ
แนวทางท่ีได้ก าหนดไว้ เพ่ือท าให้ผลการลงไปปฏิบัติในพ้ืนที่จริงประสบผลส าเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้  

6. การปฏิบัติ (Action) เปนการที่นักศึกษาผู้ถูกสอนแนะต้องลงมือปฏิบัติงานใน
สถานการณจริง เพ่ือน าความรู้ความเข้าใจที่มีไปปฏิบัติในพ้ืนที่จริง โดยอาจารย์ผู้สอนแนะจะเป็น
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เสมือนโค้ชนักกีฬาที่คอยสังเกตการณ์อยู่ข้างสนาม คอยดูลักษณะท่าทางการเล่นจริงในสนามพร้อม
ทั้งสังเกตการณ์การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสถานการณ์จริงของนักศึกษาผู้ถูกสอนแนะ เพ่ือท า  การ
ประเมินและสะท้อนกลับถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จริงซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาผู้ถูกสอนแนะสามารถ
แก้ไขสถานณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

7. การตรวจสอบติดตาม (Check) อาจารย์ผู้สอนแนะจะตองท าหนาที่ตรวจสอบ
ติดตามการลงไปปฏิบัติในพ้ืนที่จริงของนักศึกษาผู้ถูกสอนแนะว่าด าเนินการถูกต้องตรงตามแผนการ
เรียนรู้แบบการใช้โครงการเป็นฐานหรือไม่ และคอยชี้แนะแนวทางคอยตอบขอซักถาม เมื่อนักศึกษาผู
ถูกสอนแนะมีปญหาเกิดข้ึนในการลงไปปฏิบัติการในพ้ืนที่จริง  

8. การปอนขอมูลยอนกลับหรือการให้ขอเสนอแนะ (Feedback or Suggestion) 
คือการที่อาจารย์ผูสอนแนะน าผลการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง แจงให้นักศึกษาผู้ถูกสอนแนะทราบ เพ่ือ
ใหทราบถึงสิ่งที่  ตองปรับปรุง และตอบข้อซักถามที่นักศึกษาผู้ถูกสอนแนะสงสัยในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้นักศึกษาผู้ถูกสอนแนะเกิดการเรียนรูที่รวดเร็ว ถูกตอง และยังสรางความเขาใจ
ที่ดีตอกันระหวางอาจารย์ผู้สอนแนะกับนักศึกษาผู้ถูกสอนแนะ 

จากข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การน ากระบวนการการสอนแนะมาประยุกต์ใช้
ในการสนับสนุนการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน จะช่วยสร้างบทบาทในการอ านวยการสอนของ
อาจารย์ที่เปลี่ยนไป ซึ่งจะเป็นความท้าทายของอาจารย์ทุกคนที่สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพ 
ซึ่งจากกระบวนการการสอนแนะที่ผู้เขียนน าเสนอนั้น เกิดจากรูปแบบการสอนแนะของนักวิชาการ
หลายท่านที่ได้น าเสนอไว้ เช่น Hanson, Champathes และ สุรพล พะยอมแย้ม โดยผู้เขียนได้ท า
การสังเคราะห์รูปแบบการสอนแนะออกมาเป็นกระบวนการการสอนแนะ ซึ่งมีกระบวนการ 8 
ขั้นตอน ดังนี้ 1. การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอ น 2. การก าหนดวัตถุประสงค์ 3. การจูงใจ
หรือการใหรางวัล 4. การบอก เลาและแสดงใหดู 5. การทดสอบความรูความเขาใจ 6. การปฏิบัติ 7. 
การตรวจสอบติดตาม และ 8. การปอนขอมูลยอนกลับหรือการให้ขอเสนอแนะ กระบวนการการสอน
แนะสามารถเชื่อมโยงความเกี่ยวข้องระหว่างการเรียนรู้แบบใช้โครงการเป็นฐานกับการสอนแนะ โดย
อาจารย์สามารถสอนแนะในขณะนักศึกษาลงพ้ืนที่วิจัย ซึ่งเป็นกระบวนการปลดปล่อย (Unlocking) 
ศักยภาพของนักศึกษาให้มากที่สุดหรือปรับปรุง และพัฒนาผลการเรียนรู้รวมถึงการเพ่ิมทักษะการ
เรียนรู้ให้แก่นักศึกษา โดยอาจารย์และเพ่ือนนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน รวมถึงการได้รับค าแนะน า
จากปราชญ์ชาวบ้านหรือผู้รู้ในชุมชนที่สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการที่นักศึกษาก าลังศึกษา ซึ่ง
จะช่วยให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้แก้ไขปัญหาและสร้างผลงานด้วยตนเอง  
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2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.5.1 สภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 

พิมพ์พร ฟองหล่า (2554) ได้ศึกษาเรื่องสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คณิตศาสตร์ทั่วไปส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัญหา
และวิเคราะห์ปัญหาในการเรียน การสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป เพ่ือน าเสนอแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน รายวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาที่
ลงทะเบียน IS วิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป (MAT101) ในภาคการศึกษา 2/2554 จ านวน 3 คน และ
อาจารย์ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 5 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก และการสนทนากลุ่มเป็นเครื่องมือ ผลการศึกษา พบว่า 1) ปัญหาจากตัวนักศึกษาที่พบมาก
ที่สุดคือ นักศึกษาพ้ืนฐาน ไม่ดี ไม่มีความถนัด ไม่ตั้งใจเรียน ไม่สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้ ขาดเรียนบ่อย หรือเข้าเรียนช้า ไม่สนใจเรียน ไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ชอบการคิด
ค านวณ ไม่ชอบท าแบบฝึกหัดด้วยตนเอง สูตรมาก เนื้อหาในรายวิชามากและยากเกินไป น่าเบื่อ 2) 
ปัญหาจากการเรียนการสอนพบมากที่สุด คือ อาจารย์เข้มงวดในการท างาน สอนจริงจังท าให้
บรรยากาศในการเรียนเครียด ไม่ใช้สื่อการสอน สอนเร็ว สอนไม่น่าสนใจ อธิบายไม่รู้เรื่อง และ
ข้อสอบยากเกินไป 3) ผลจากการสนทนากลุ่มกับอาจารย์ในหมวดวิชาคณิตศาสตร์  ปัญหาที่เป็น
อุปสรรคในการเรียนการสอนเกิดจาก ความพร้อมในเรื่องเครื่องเสียง คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ส่วน
ปัญหาด้านการศึกษา นักศึกษาพ้ืนฐานไม่ดี เวลาที่ใช้ท าการสอนจ ากัด เนื้อหาในหลักสูตรมาก 
นักศึกษามีจ านวนมาก การดูแลเอาใจใส่ท าได้ไม่ทั่วถึง จึงมีนักศึกษาตกมาก และ 4) แนวทางพัฒนา
ควรจัดให้มีการสอนเสริมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ปรับแก้เนื้อหาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับแต่ละคณะเพ่ือ
จะได้น าไปใช้ได้จริง และตรวจเช็คอุปกรณ์ ในชั้นเรียนให้เรียบร้อยก่อนเปิดภาคเรียน  

กฤษณา บุตนุ (2552) ได้ศึกษาเรื่องสภาพและปญหาในการจัดการเรียนการสอนงาน
ธุรกิจ กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชวงชั้นที่ 3 ของครูผูสอน ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ีนฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร 
เขต 1 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพและปญหาในการจดัการเรียนการสอนงานธุรกิจในกลุ
มสาระการเรียนร ูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชวงชั้นที่ 3 ของครูผูสอน ในโรงเรียนมธัยมศึกษาสังก
ดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ประชากร
ที่ใชในการวิจัย คือ ครูผู้สอนงานธุรกิจในชวงชั้นที่ 3 ทั้งหมด จ านวน 98 คน โดยไมมีการสุมตัวอยาง 
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ในการวิจัย ผลการวิจยัพบวา สภาพที่ควรเปนและสภาพที่เปนจริง
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนงานธุรกิจในดานการเตรยีมการสอน ดานการด าเนินการสอน และ 
ด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู อยูในระดับมาก ทุกดาน สวนปญหาในการจัดการเรียนการ
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สอน พบวา มีปญหาอยูในระดับต่ าหรือมีปญหาน้อยมากทั้ง 3 ดาน ดานการเตรียมการสอน ปัญหาที่
พบคือ การก าหนดระยะเวลาในการสอนใหมีความเหมาะสมเพ่ือใหนักเรียนไดเกิดทักษะการเรียนรูอย
างต่อเนื่องการจัดเตรียมแหลงการเรียนรูเพ่ิมเติมในโรงเรียนการมีความพรอมในเนื้อหางานธุรกิจ ดาน
การด าเนินการสอน ปญหาที่พบคือ การใชสื่ออุปกรณในการส่งเสริมพฤติกรรมการเรียนรูในหองเรียน 
การสรางบรรยากาศในการน าเขาสูบทเรียนดวยวิธีที่หลากหลาย การใชสื่ออุปกรณขณะสอนให สอด
คลองกับเนื้อหา และดานการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ปญหาที่พบคือ การวิเคราะห์ความพร
อมของนักเรียนแต่ละคนเพ่ือน ามาปรับปรุงเนื้อหาวิชาใหเหมาะสม การเปดโอกาสใหนักเรียน ผู
ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวของชุมชนในทองถิ่นหรือสถานประกอบการมีสวนร่วมในการก าหนดเกณฑการ
วัดผลและประเมินผล  

วรเทพ ฉิมทิม และสมหญิง เจริญวรรณวงศ์. (มปป) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนขอคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน
ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ และคณาจารย์ จ านวน 414 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ 
1. ด้านอาคารและสถานที่ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับปานกลางค่อนข้างไปทางดีทั้งด้าน
ห้องเรียน อาคารปฏิบัติการ สถานที่อ่านหนังสือและสถานที่พักขณะรอเรียนในชั่วโมงต่อไป 2. ด้าน
เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับปานกลางทั้งด้านเครื่องมือในวิชา
ปฏิบัติการให้บริการวัสดุอุปกรณ์การสอน สื่อการสอน และ 3. การให้บริการห้องสมุดและห้อง
คอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับปานกลางสิ่งที่ด้อยคือ ด้านห้องสมุด โดยเฉพาะปริมาณ
และความทันสมัยของเอกสาร ส่วนที่เด่นคือ เรื่องของห้องสมุดคอมพิวเตอร์ ส่วนสภาพการจัดการ
เรียนการสอนทั่วไปและความรับผิดชอบของนักศึกษา คือ 1. เนื้อหาวิชา ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าดี 
มีความเหมาะสม ยกเว้นบางรายวิชาที่เนื้อหาไม่ทันสมัย 2. วิธีการสอนของอาจารย์ ส่วนใหญ่เห็นว่าดี 
มีบางคนเท่านั้นที่ยังต้องปรับปรุง 3. งานที่ก าหนดในแต่ละรายวิชา ส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์ดี  4. 
บุคลิกภาพของผู้สอน ส่วนใหญ่อยู่ ในระดับดี  มีบางคนเท่านั้นที่สอนโดยไม่สนใจผู้ เรียน  5. 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนอยู่ในสภาพดี 6. การประเมินผลการศึกษาอยู่ในระดับดี มีบาง
วิชาเท่านั้นที่คิดว่าข้อสอบยากเกินไป เนื้อหาข้อสอบไม่เป็นไปตามเนื้อหาที่สอน 7. ความรับผิดชอบ
ต่อการศึกษาของนักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง และความรับผิดชอบต่อการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์
กับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
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2.5.2 เทคนิคการสอนแนะ 
Modernization Agency Leadership Centre (2005) โ ด ย  Williams et al. ไ ด

รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญหรือทักษะในการสอนงานของ Beamont, 2000; 
Broustein, 2000; Flaherty, 1999; Olalla and Echeverria, 1996 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ เปนผูฟ
งที่ตื่นตัว และเฝาสังเกตดู สามารถใหโครงสรางของผลตอบกลับ และการทบทวนขอมูล สามารถใช
เทคนิคการถอดความ สรุป และหาผลสะทอนได รูที่จะถามค าถามที่ดี ค าถามที่เฉพาะเจาะจงถึงป
ญหา เพ่ือใหผูเรียนไดเห็นและรับผลสะทอนจากปญหาและสามารถน าไปศึกษาได น าผลสะทอนจากผู
เรียนมาจัดท าเปนขอสรุปในแงมุมตางๆ มีความ เขาใจ และการฟงเพ่ือเปนเครื่องมือตรวจสอบในสิ่งที่
ไมแนนอน ใหค าจ ากัดความถึงขอจ ากัดของบทสรุป และความเชื่อ ไมตัดสินใจปญหาดวยตนเอง และ
ยอมรับฟงอยางเปดใจ เปนผูสรางสรรค และพัฒนาความสัมพันธ สามารถเสนอโครงการที่สามารถแก
ปญหา น าเสนอความคิดใหมหรือขอเสนอแนะ เพ่ือชวยใหผูเรียนสามารถตัดสินใจหาหนทางตอไปได
จัดสรรในเรื่องของเวลา การนัดหมาย และแนวคิดการติดตอ (รูวาเทาไรถึง เพียงพอ) จัดการนัดหมาย
ที่มีประสิทธิภาพ ที่มีทั้งกระบวนการและขอมูล มีการจัดล าดับความส าคัญ ยอมรับในผลลัพธ และ
วางแผนที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบกระบวนการ ด าเนินการอยางตอเนื่อง แทรกแซง และ สรางตัวก
ระตนุเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพใหมากข้ึน สามารถแนะน า กระตุน และใหความช่วยเหลือในการพัฒนา
อาชีพ 

Champathes (2006) ไดศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการสอนงาน และน าเสนอ 
แบบจ าลองการสอนงาน โดยการถึงธรรมชาติของการสอนงานวา การสอนงานเปนเทคนิคหนึ่งที่ ใช
ในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน ซึ่งการสอนเปนการสื่อสารทางเดียวที่ผูจัดการสอนใหลูกนอง ปฏิบัติ
ตาม หรือท าในสิ่งที่ตองการ แตลูกนองอาจไมเขาใจ หรือไมสามารถปฏิบัติไดตรงตามที่ ตองการ การ
สอนงานเปนการสื่อสารสองทางที่ ผูสอนจะน าผลตอบรับมาพิจารณาในการปรับปรุง ครั้งตอไป และ
ยังสามารถสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง ผูสอนงาน และผูเรียนได ผูสอนงานชวยใหผูเรียนสามารถ
ประเมินในสิ่งที่เกิดขึ้นระหวางการเรียน ยังชวย คนพบหนทาง และวิธีการพัฒนา อีกทั้งการสอนงาน
ยังชวยในการพัฒนาการขาย การออกแบบ ผลิตภัณฑ การพัฒนานิสัยของตนเอง การตอรอง การ
จัดการ และอ่ืนๆ และไดเสนอแบบจ าลองการ สอนงานดังนี้ 1. สรางความชัดเจน (Clarifying Need) 
การสรางความชัดเจนสามารถท า ใหผูอ่ืนตกลง และมีความตองการที่จะเรียนรู 2. มีวัตถุประสงคที่
ชัดเจน (Objective Setting) การมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนท า ใหการวางเปาหมายไดอยางชาญฉลาด 
3. มีการวางแผนกลยุทธ (Action plan Designing) การมีการวางเปาหมาย ผลลัพธ สิ่งที่ตองท า ผล
ที่จะไดรับหรือทาที่จะไดเรียนรู ระดับของการทดลองระยะเวลาด าเนินการ และจัดการประชุมเพ่ือให
ทราบถึงผลที่ไดรับจากการด าเนินงาน 4. ตรวจสอบผลตอบรับ (Checking Activities) ท าการส ารวจ
ถึงคุณคาที่ไดผูสอนจะใหผลตอบกลับแกผ ูเรียนหรือใหผูเรียนไดคนหาคุณคาจากสิ่งที่ไดศึกษาเอง  
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นพดล เพ่ิมสมบูรณ . (2552) ได้ศึกษาเรื่องปจจัยดานการสอนงาน และการรับรู
ความสามารถของตนเองที่มี อิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายรถยนต ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการไดรับการสอนงาน การรับรู
ความสามารถของตนเอง และผลการปฏิบัติงาน เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอผลการ 
ปฏิบัติงาน ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานการสอนงาน และการรับรูความสามารถของ ตนเอง
กับผลการปฏิบัติงาน และศึกษาปจจัยดานการสอนงาน และการรับรูความสามารถของตนเอง ที่มี
อิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานขายรถยนต ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง กลุ
มตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ พนักงานขายรถยนตที่ปฏิบัติงานมากกวา 4 เดือนขึ้นไป ในส านักงาน
ใหญของบริษัทผูแทนจ าหนายรถยนต 8 ยี่หอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ทั้ง 4 จังหวัด ได
แก จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร จ านวน 200 คน ผลการศึกษาพบวา 1) ระดับ
การสอนงาน ระดับการรับรูความสามารถของตนเอง และระดับผลการปฏิบัติงานโดยรวมของ
พนักงานขายรถยนต ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง โดยรวมอยูในระดับสูง และเมื่อพิจารณา
ผลการปฏิบัติงานรายดาน พบวา ความสามารถในการขาย อยูระดับปานกลาง 2) พนักงานขาย
รถยนต ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางที่มีเพศแตกตางกันมีคาเฉลี่ยผลการปฏิบัติงานที่แตกตา
งกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.04 โดยเพศชายมีผลการปฏิบัติงานสูงกวาเพศหญิง 3) ป
จจัยดานการสอนงาน ไดแก การก าหนดวัตถุประสงคการอธิบายและแสดงวิธีการขายใหดู และป
จจัยดานการรับรูความสามารถของตนเอง ไดแก การปดการขายมีอิทธิพลตอผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานขายรถยนต ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนลาง อยางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยสามารถรวมท านายผลการปฏิบัติงานของ พนักงานขายรถยนต ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลางไดรอยละ 9.30 

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียน
การสอนพบว่า ปัญหามาจากตัวนักศึกษามากที่สุด คือ นักศึกษาทีพ้ืนฐานไม่ดี ไม่มีความถนัด ไม่ตั้งใจ
เรียน ขาดเรียนบ่อย ปัญหาจากตัวผู้สอน คือ ขาดทักษะในการสอนที่ดี ขาดสื่อการสอนที่หลากหลาย 
และปัญหาอาคารสถานที่ คือ อุปกรณ์โสทัศนูปกรณ์ไม่สมบูรณ์ และเทคนิคการสอนแนะ พบว่า เป็น
เครื่องมือการสอนแนะจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการเรียนรู้ และพบกลุ่มตัวแปรที่ใช้
ในการวิจัย 8 ด้านคือ (1) การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน (2) การวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อ
ก าหนดวัตถุประสงค์ (3) การจูงใจหรือให้รางวัล (4) การบอกเล่าและแสดงให้ดู (5) การทดสอบ (6) 
การปฏิบัติ (7) การตรวจสอบ ตรวจข้อสอบ และ (8) การแจ้งผลย้อนกลับและให้ข้อเสนอแนะ 



 
 

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้ งนี้ ใช้รูปแบบการวิจัยเชิ งทดลอง  (Experimental Research) เพ่ือศึกษา
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหาในการพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาสารสนเทศด้านการเงินและการ
ธนาคาร หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเชิงกลยุทธ์ และออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคนิคการสอนแนะ และเพ่ือทดลองการใช้รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแนะ ในรายวิชาสารสนเทศด้านการเงินและการธนาคาร หัวข้อ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร ที่เรียนในรายวิชา
สารสนเทศด้านการเงินและการธนาคาร ในภาคเรียนที่ 2/2556 จ านวน 36 คน  ซึ่งเก็บข้อมูลได้ 36 
คน 
 
ตัวแปรที่ท าการวิจัย 
 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ตัวแปร 2 กลุ่ม คือ ตัวแปรต้น มีจ านวน 1 กลุ่มตัว
แปร และตัวแปรตาม มีจ านวน 1 กลุ่มตัวแปร ซึ่งมีรายละเอียดดังไปนี้ 
  ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ เทคนิคการสอนแนะ ประกอบด้วย 8 
ตัวแปร ได้แก่ (1) การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน (2) การวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อก าหนด
วัตถุประสงค์ (3) การจูงใจหรือให้รางวัล (4) การบอกเล่าและแสดงให้ดู (5) การทดสอบ (6) การ
ปฏิบัติ (7) การตรวจสอบ ตรวจข้อสอบ และ (8) การแจ้งผลย้อนกลับและให้ข้อเสนอแนะ 
  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ผลการประเมินระบบสารสนเทศ
เชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ (1) ความเหมาะสมของแผนกลยุทธ์ (2) ความเป็นไปได้ของ
แผนกลยุทธ์ 
วิธีแบ่งกลุ่มทดลอง ในการแบ่งกลุ่มทดลอง ด าเนินการดังนี้ 
  1) นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร ที่
เรียนในรายวิชาสารสนเทศด้านการเงินและการธนาคาร ในภาคเรียนที่ 2/2556 จ านวน 36 คน 
จัดท าแผนกลยุทธ์ก่อนการใช้เทคนิคการสอนแนะในการจัดการเรียนการสอน เนื้อหาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการเชิงกลยุทธ์  
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2) ผู้สอนตรวจให้คะแนนจากความเหมาะสมของแผนกลยุทธ์ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
3) ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแนะตามกระบวนการสอน

แนะทั้ง 8 กระบวนการ 
4) เมื่อผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแนะตามกระบวนการเสร็จ

สิ้น ผู้สอนด าเนินการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร ที่เรียนในรายวิชา
สารสนเทศด้านการเงินและการธนาคาร ในภาคเรียนที่ 2/2556 จ านวน 36 คน จัดท าแผนกลยุทธ์
หลังการใช้เทคนิคการสอนแนะในการจัดการเรียนการสอน เนื้อหาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 

5) ผู้สอนตรวจให้คะแนนจากความเหมาะสมของแผนกลยุทธ์ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
และสรุปผลด าเนินการวิจัย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสร้างขึ้นมา
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการปรับปรุงจากแบบวัดมาตรฐาน โดย
แบ่งออกเป็น 3 ชุด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ชุดที่ 1 แบบการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาแผนกลยุทธ์ 
จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ซึ่ง

แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการในแนว

ทางการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed From) โดยแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ (1) ปัญหาในการเรียนการสอน จ านวน 5 ข้อ และ (2) ความต้องการในแนวทางการจัดการ
เรียนการสอน จ านวน 15 ข้อ รวมทั้งหมด 20 ข้อ โดยอาศัยเครื่องมือตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert’s 
Scale) และมีเกณฑ์การให้คะแนนข้อค าถาม ดังนี้ (นราศรี ไววนิชกุล และชูศักดิ์ อุดมศรี, 2548) 

 
ค าตอบ เกณฑ์การให้คะแนน 

เห็นด้วยมากที่สุด 5 

เห็นด้วยมาก 4 
เห็นด้วยปานกลาง 3 

เห็นด้วยน้อย 2 

ไม่เห็นด้วย 1 
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การก าหนดเกณฑ์การแปลคะแนนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความ

ต้องการในแนวทางการจัดการเรียนการสอน คือ ผู้ วิจัยได้น าคะแนนความคิดเห็นของผู้เรียนมา
ก าหนดระดับค่าเฉลี่ยออกเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาช่วงคะแนนแต่ละระดับจากอันตรภาพชั้น โดยมี
สูตรค านวณ ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) 

  I =  
R

K
 

เมื่อ  I = ความกว้างของชั้น 
  R = พิสัย (ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด) 
  K = จ านวนชั้น 
แทนค่าตามสูตร 

 I =  
5−1

5
 

 I =  0.8 
 
เมื่อทราบค่าคะแนนในสูตรจะได้เกณฑ์ เพ่ือมาก าหนดช่วงคะแนน และแปลผล ดังนี้ 

ช่วงคะแนน ความหมาย 
4.21 - 5.00 ผู้เรียนเห็นด้วยมากที่สุด 

3.41 - 4.20 ผู้เรียนเห็นด้วยมาก 

2.61 - 3.40 ผู้เรียนเห็นด้วยปานกลาง 
1.81 - 2.60 ผู้เรียนเห็นด้วยน้อย 

1.00 - 1.80 ผู้เรียนไม่เห็นด้วย 

 
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด 

(Open From) จ านวน 2 ข้อ 
 
ชุดที่ 2 แบบประเมินแผนกลยุทธ์ 

ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินแผนกลยุทธ์ โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ด้าน คือ  
(1) ความเหมาะสมของแผนกลยุทธ์ พิจารณาการคัดเลือกกลยุทธ์บนพ้ืนฐานของ

เหตุผล จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เพ่ือที่จะดู โอกาส (Opportunities) 
และอุปสรรค (Threats) 
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(2) ความเป็นไปได้ของแผนกลยุทธ์ พิจารณาความเหมาะสมของกลยุทธ์ โดย
ค านึงถึง จุดอ่อน (Weaknesses) จุดแข็ง (Strengths) 

ชุดที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแนะ 
 จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้

ด้วยเทคนิคการสอนแนะ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 สอบถามความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแนะ  ซึ่ง

เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed From) โดยแบ่งออกเป็น 8 ตัวแปร คือ (1) การสร้างบรรยากาศ
ในการเรียนการสอน (2) การวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ (3) การจูงใจหรือให้
รางวัล  (4) การบอกเล่าและแสดงให้ดู  (5) การทดสอบ  (6) การปฏิบัติ  (7) การตรวจสอบ 
ตรวจข้อสอบ และ (8) การแจ้งผลย้อนกลับและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งหมด 18 ข้อ โดยอาศัย
เครื่องมือตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) และมีเกณฑ์การให้คะแนนข้อค าถาม ดังนี้ (นราศรี 
ไววนิชกุล และชูศักดิ์ อุดมศรี, 2548) 

 
ค าตอบ เกณฑ์การให้คะแนน 

พึงพอใจมากที่สุด 5 
พึงพอใจมาก 4 

พึงพอใจปานกลาง 3 

พึงพอใจน้อย 2 
ไมพึ่งพอใจ 1 

 
การก าหนดเกณฑ์การแปลคะแนนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแนะ คือ ผู้วิจัยได้น าคะแนนความคิดเห็นของผู้เรียนมาก าหนดระดับ
ค่าเฉลี่ยออกเป็น 5 ระดับ โดยพิจารณาช่วงคะแนนแต่ละระดับจากอันตรภาพชั้น โดยมีสูตรค านวณ 
ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) 

  I =  
R

K
 

เมื่อ  I = ความกว้างของชั้น 
  R = พิสัย (ค่าสูงสุด – ค่าต่ าสุด) 
  K = จ านวนชั้น 
แทนค่าตามสูตร 

 I =  
5−1

5
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 I =  0.8 
 
เมื่อทราบค่าคะแนนในสูตรจะได้เกณฑ์ เพ่ือมาก าหนดช่วงคะแนน และแปลผล ดังนี้ 

ช่วงคะแนน ความหมาย 

4.21 - 5.00 ผู้เรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด 

3.41 - 4.20 ผู้เรียนมีความพึงพอใจมาก 
2.61 - 3.40 ผู้เรียนมีความพึงพอใจปานกลาง 

1.81 - 2.60 ผู้เรียนมีความพึงพอใจน้อย 

1.00 - 1.80 ผู้เรียนไมม่ีความพึงพอใจ 
 
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการ

สอนแนะ ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด (Open From) จ านวน 2 ข้อ 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  ตามลักษณะข้อมูล โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ และสถิติที่ใช้ในการศึกษา เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ได้แก่  ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 



บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาในการพัฒนานักศึกษาในรายวิชาสารสนเทศ
ด้านการเงินและการธนาคาร หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเชิงกลยุทธ์ และออกแบบการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคนิคการสอนแนะ และเพ่ือทดลอง
การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแนะในรายวิชาสารสนเทศด้านการเงินและการ
ธนาคาร หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาในการพัฒนานักศึกษา 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในบทนี้จะครอบคลุมถึงเรื่องปัญหาในการพัฒนานักศึกษาในรายวิชา
สารสนเทศด้านการเงินและการธนาคาร และออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแนะ 
และเพ่ือทดลองการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแนะในรายวิชาฯ โดยใช้ข้อมูลที่
ได้จากแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 36 ชุด เป็นแหล่งข้อมูลในการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจึงเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังกล่าว โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งเป็น 3 
ตอนดังนี้  

ตอนที่ 4.1.1  ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 

ตอนที่ 4.1.2  ผลการทดลองการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแนะที่มีต่อ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 

ตอนที่ 4.1.3  การประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแนะ 
4.1.1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 

การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาการเงิน
และการธนาคาร ที่เรียนในรายวิชาสารสนเทศด้านการเงินและการธนาคาร ในภาคเรียนที่ 2/2556 
ซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.1 - 4.2 
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ตารางท่ี 4.1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

ที ่ ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 

ระดับความ
คิดเห็น 
N=36 แปลค่า 

�̅� S.D. 

1 การเรียนการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดจากบรรยากาศ
ในห้องเรียนที่ไม่เป็นกัลยาณมิตรหรือมีบรรยากาศการ
เรียนการสอนที่อึดอัด 

4.417 .649 เห็นด้วย 
มากที่สุด 

2 การเรียนการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดจากผู้สอนใช้การ
บรรยายในเนื้อหาวิชาเป็นหลัก 

4.333 .756 เห็นด้วย 
มากที่สุด 

3 การเรียนการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้สอนขาด
เทคนิคในการเรียนการสอนที่สร้างความน่าสนใจให้เกิดขึ้น
แก่ผู้เรียน 

4.361 .723 เห็นด้วย 
มากที่สุด 

4 การเรียนการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้เรียนขาด
แรงจูงใจที่ท าให้เกิดความตั้งใจในการเรียน 

3.806 .710 เห็นด้วย
มาก 

5 การเรียนการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดจากผู้สอนใช้
การสอนแบบสื่อสารทางเดียว ขาดการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ซักถาม แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น 

4.194 .668 เห็นด้วย
มาก 

 
รวม 4.223 .703 

เห็นด้วย
มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 4.1 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 โปรแกรม
วิชาการเงินและการธนาคาร ที่เรียนในรายวิชาสารสนเทศด้านการเงินและการธนาคาร ในภาคเรียนที่ 

2/2556 ต่อปัญหาในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.223, S.D. = 
.703)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเรียนการสอนที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ เกิดจากบรรยากาศในห้องเรียนที่ไม่เป็นกัลยาณมิตรหรือมีบรรยากาศการเรียนการสอน

ที่อึดอัด  (�̅� = 4.417, S.D. = .649) รองลงมา คือ การเรียนการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก

ผู้สอนขาดเทคนิคในการเรียนการสอนที่สร้างความน่าสนใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน (�̅� = 4.361, S.D. = 
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.723) และการเรียนการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดจากผู้สอนใช้การบรรยายในเนื้อหาวิชาเป็นหลัก 

(�̅� = 4.333, S.D. = .756) อยู่ในระดับมากที่สุด  
ส่วนความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมาก คือ การเรียนการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดจากผู้สอน

ใช้การสอนแบบสื่อสารทางเดียว ขาดการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แลกเปลี่ยนแสดงความ

คิดเห็น (�̅� = 4.194, S.D. = .668) และการเรียนการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้เรียนขาด

แรงจูงใจที่ท าให้เกิดความตั้งใจในการเรียน (�̅� = 3.806, S.D. = .710) 
 

ตารางท่ี 4.2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการในแนวทางการจัดการเรียน 
  การสอน 

ที ่ ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 

ระดับความ
คิดเห็น 
N=36 แปลค่า 

�̅� S.D. 

1 บรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนส่งผลต่อความสนใจ 
และความตั้งใจเรียนของผู้เรียน 

4.500 .570 เห็นด้วย 
มากที่สุด 

2 ผู้สอนควรมีบทบาทเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 4.417 .649 เห็นด้วย 
มากที่สุด 

3 ผู้สอนควรสร้างความท้าทาย และส่งเสริมให้ผู้ เรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

3.833 .878 เห็นด้วยมาก 

4 การท างานเป็นกลุ่มช่วยให้ผู้ เรียน เรียนรู้ทักษะการ
ท างานเป็นทีม 

4.194 .401 เห็นด้วยมาก 

5 การแนะน า และการชี้แนะในรายวิชาช่วยให้ผู้ เรียนมี
ความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนรู้ยิ่งขึ้น 

4.139 .351 เห็นด้วยมาก 

6 การแนะน า  และชี้ แนะระหว่ างการสอนส่ งเสริม
บรรยากาศการเรียนรู้ให้เป็นกัลยาณมิตร 

4.083 .500 เห็นด้วยมาก 

7 บทบาทผู้สอนควรสอนให้น้อย และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้น 

3.778 .866 เห็นด้วยมาก 

8 ผู้สอนควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล หรือ
ความรู้พื้นฐานของนักศึกษามากยิ่งขึ้น 

4.222 .222 เห็นด้วย 
มากที่สุด 
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ที ่ ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 

ระดับความ
คิดเห็น 
N=36 แปลค่า 

�̅� S.D. 

9 ผู้สอนควรท าเนื้อหาที่ยากให้ง่ายต่อการเข้าใจ 3.917 .649 เห็นด้วยมาก 

10 ผู้สอนควรใช้กรณีศึกษาหรือยกตัวอย่างประกอบที่
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในรายวิชา 

4.333 .478 เห็นด้วย 
มากที่สุด 

 รวม 4.142 .570 เห็นด้วยมาก 

 

จากตารางที่ 4.2 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 โปรแกรม
วิชาการเงินและการธนาคาร ที่เรียนในรายวิชาสารสนเทศด้านการเงินและการธนาคาร ในภาคเรียนที่ 

2/2556 ต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.142, S.D. = 
.570)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บรรยากาศที่ดีในการเรียน

การสอนส่งผลต่อความสนใจ และความตั้งใจเรียนของผู้เรียน (�̅� = 4.500, S.D. = .570) อยู่ในระดับ

มากที่สุด รองลงมา คือ ผู้สอนควรมีบทบาทเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น (�̅� = 4.417, S.D. = 

.649) ผู้สอนควรใช้กรณีศึกษาหรือยกตัวอย่างประกอบที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในรายวิชา  (�̅� = 
4.333, S.D. = .478) และผู้สอนควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล หรือความรู้พ้ืนฐานของ

นักศึกษามากยิ่งขึ้น (�̅� = 4.222, S.D. = .422) อยู่ในระดับมากที่สุด 
ส่วนความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมาก คือ การท างานเป็นกลุ่มช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้ทักษะการ

ท างานเป็นทีม (�̅� = 4.194, S.D. = .401) การแนะน า และการชี้แนะในรายวิชาช่วยให้ผู้เรียนมี

ความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนรู้ยิ่งขึ้น (�̅� = 4.139, S.D. = .351) การแนะน า และชี้แนะระหว่างการ

สอนส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ให้เป็นกัลยาณมิตร (�̅� = 4.083, S.D. = .500) ผู้สอนควรท า

เนื้อหาที่ยากให้ง่ายต่อการเข้าใจ (�̅� = 3.917, S.D. = .649) ผู้สอนควรสร้างความท้าทาย และ

ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (�̅� = 3.833, S.D. = .878) และบทบาทผู้สอนควรสอน

ให้น้อย และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้น (�̅� = 3.778, S.D. = .866) 
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4.1.2 ผลการทดลองการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแนะที่
มีต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้เป็นการน าเสนอผลการทดลองการใช้รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแนะที่มีต่อพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น
ปีที่ 2 โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร ที่เรียนในรายวิชาสารสนเทศด้านการเงินและการ
ธนาคาร ในภาคเรียนที่ 2/2556 จ านวน 36 คน โดยทดสอบเป็นรายกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ซึ่งมี
รายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.3  
 
ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของคะแนนประเมินแผนกลยุทธ์ก่อน 
  และหลังการใช้เทคนิคการสอนแนะ 

การประเมินแผนกลยุทธ์ 
ก่อนการทดลอง หลังการทดลอง 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
ด้านความเหมาะสมของแผนกลยุทธ์ 1.778 .667 4.111 .782 

ด้านความเป็นไปได้ของแผนกลยุทธ์ 1.444 .726 3.333 .866 

รวม 1.611 .697 3.722 .824 
  

จากตารางที่ 4.3 สามารถพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินแผนกลยุทธ์ของกลุ่มทดลอง 
พบว่า หลังการใช้เทคนิคการสอนแนะมีค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินแผนกลยุทธ์สูงขึ้นทั้ง 2 ด้าน คือ 
ด้านความเหมาะสมของแผนกลยุทธ์ และความเป็นไปได้ของแผนกลยุทธ์ 
 

       4.1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการ
สอนแนะ 

 การวิเคราะห์ข้อมูลในตอนนี้เป็นการน าเสนอผลการประเมินความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาการเงิน
และการธนาคาร ที่เรียนในรายวิชาสารสนเทศด้านการเงินและการธนาคาร ในภาคเรียนที่ 2/2556 
จ านวน 36 คน ซ่ึงมีรายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 4.4 
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ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ 
  ด้วยเทคนิคการสอนแนะ 

ที ่ การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคสอนแนะ �̅� S.D. แปลค่า 

1 การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน 4.194 .401 พึงพอใจมาก 
2 การวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือก าหนด

วัตถุประสงค์ 
4.139 .351 พึงพอใจมาก 

3 การจูงใจหรือให้รางวัล 4.250 .439 พึงพอใจมากที่สุด 

4 การบอกเล่าและแสดงให้ดู 4.222 .422 พึงพอใจมากที่สุด 

5 การทดสอบ 3.917 .649 พึงพอใจมาก 
6 การปฏิบัติ 4.472 .506 พึงพอใจมากที่สุด 

7 การตรวจสอบและตรวจข้อสอบ 4.333 .632 พึงพอใจมากที่สุด 

8 การแจ้งผลย้อนกลับและให้ข้อเสนอแนะ 4.361 .487 พึงพอใจมากที่สุด 
 รวม 4.236 .486 พึงพอใจมากที่สุด 

 
จากตารางที่ 4.4 แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 โปรแกรม

วิชาการเงินและการธนาคาร ที่เรียนในรายวิชาสารสนเทศด้านการเงินและการธนาคาร ในภาคเรียนที่ 
2/2556 จ านวน 36 คน ต่อความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแนะ โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (�̅� = 4.236, S.D. = .486)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การปฏิบัติ (�̅� = 4.472, 

S.D. = .506) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การแจ้งผลย้อนกลับและให้ข้อเสนอแนะ (�̅� = 

4.361, S.D. = .487) การตรวจสอบและตรวจข้อสอบ (�̅� = 4.333, S.D. = .632) การจูงใจหรือให้

รางวัล (�̅� = 4.250, S.D. = .439) และการบอกเล่าและแสดงให้ดู (�̅� = 4.222, S.D. = .422) อยู่ใน
ระดับ มากที่สุด ตามล าดับ และความคิดเห็นที่มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ การสร้างบรรยากาศ

ในการเรียนการสอน (�̅� = 4.194, S.D. = .401) การวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ 

(�̅� = 4.139, S.D. = .351) และการทดสอบ (�̅� = 3.917, S.D. = .649) ตามล าดับ 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแนะ ส าหรับการเรียน
การสอน รายวิชาสารสนเทศด้านการเงินและการธนาคาร เพ่ือศึกษาปัญหาในการพัฒนานักศึกษาใน
รายวิชาสารสนเทศด้านการเงินและการธนาคาร หัวข้อระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
และออกแบบการจัดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคนิคการสอนแนะ 
และเพ่ือทดลองการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการสอนแนะในรายวิชาสารสนเทศ
ด้านการเงินและการธนาคาร หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยประชากรที่ใช้ใน
การวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร ที่เรียนใน
รายวิชาสารสนเทศด้านการเงินและการธนาคาร ในภาคเรียนที่ 2/2556 จ านวน 36 คน ซึ่งเก็บข้อมูล
ได้ 36 คน ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุด คือ 
แบบสอบถามชุดที่  1 แบบการวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาแผนกลยุทธ์ 
แบบสอบถามชุดที่ 2 แบบประเมินแผนกลยุทธ์ และแบบสอบถามชุดที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจ
ในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแนะ ซึ่งใช้สถิติในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาปัญหาในการพัฒนานักศึกษาในรายวิชา สารสนเทศด้าน

การเงินและการธนาคาร หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ และออกแบบการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคนิคการสอนแนะ 

1. สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร ที่เรียนในรายวิชาสารสนเทศด้านการเงินและการ
ธนาคาร ในภาคเรียนที่ 2/2556 จ านวน 36 คน พบว่า ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยู่

ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.223, S.D. = .703)   
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การเรียนการสอนที่ไม่มี

ประสิทธิภาพ เกิดจากบรรยากาศในห้องเรียนที่ไม่เป็นกัลยาณมิตรหรือมีบรรยากาศการเรียนการสอน
ที่อึดอัด  รองลงมา คือ การเรียนการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้สอนขาดเทคนิคในการเรียน
การสอนที่สร้างความน่าสนใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน และการเรียนการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดจาก
ผู้สอนใช้การบรรยายในเนื้อหาวิชาเป็นหลัก อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมาก 
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คือ การเรียนการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ เกิดจากผู้สอนใช้การสอนแบบสื่อสารทางเดียว ขาดการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น และการเรียนการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากผู้เรียนขาดแรงจูงใจที่ท าให้เกิดความตั้งใจในการเรียน 

2. สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับความต้องการในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร ที่เรียนในรายวิชาสารสนเทศด้านการเงิน
และการธนาคาร ในภาคเรียนที่ 2/2556 จ านวน 36 คน พบว่า ความต้องการในการจัดการเรียนการ

สอน สอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.142, S.D. = .570)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บรรยากาศที่ดีในการเรียน

การสอนส่งผลต่อความสนใจ และความตั้งใจเรียนของผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ 
ผู้สอนควรมีบทบาทเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น  ผู้สอนควรใช้กรณีศึกษาหรือยกตัวอย่าง
ประกอบที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในรายวิชา และผู้สอนควรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
หรือความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษามากยิ่งขึ้น  อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมาก 
คือ การท างานเป็นกลุ่มช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้ทักษะการท างานเป็นทีม การแนะน า และการชี้แนะใน
รายวิชาช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนรู้ยิ่งขึ้น  การแนะน า และชี้แนะระหว่างการสอน
ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ให้เป็นกัลยาณมิตร ผู้สอนควรท าเนื้อหาที่ยากให้ง่ายต่อการเข้าใจ ผู้สอน
ควรสร้างความท้าทาย และส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และบทบาทผู้สอนควรสอนให้
น้อย และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้น 

 
 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อทดลองการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการสอน
แนะในรายวิชา สารสนเทศด้านการเงินและการธนาคาร หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เชิงกลยุทธ์  

1. สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับผลการทดลองการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการ
สอนแนะที่มีต่อพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 โปรแกรม
วิชาการเงินและการธนาคาร ที่เรียนในรายวิชาสารสนเทศด้านการเงินและการธนาคาร ในภาคเรียนที่ 
2/2556 จ านวน 36 คน พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินแผนกลยุทธ์ของกลุ่มทดลอง พบว่า หลัง
การใช้เทคนิคการสอนแนะมีค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินแผนกลยุทธ์สูงขึ้นทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านความ
เหมาะสมของแผนกลยุทธ์ และความเป็นไปได้ของแผนกลยุทธ์ สืบเนื่องจากนักศึกษารู้จักเครื่องมือใน
การจัดท าแผนกลยุทธ์มากข้ึน 

2. สรุปผลการวิจัยเกี่ยวกับผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการ
สอนแนะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร ที่เรียนใน
รายวิชาสารสนเทศด้านการเงินและการธนาคาร ในภาคเรียนที่ 2/2556 จ านวน 36 คน พบว่า ความ
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พึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสอนแนะโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.236, S.D. 
= .486)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การปฏิบัติ อยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมา คือ การแจ้งผลย้อนกลับและให้ข้อเสนอแนะ การตรวจสอบและตรวจข้อสอบ 
การจูงใจหรือให้รางวัล และการบอกเล่าและแสดงให้ดู อยู่ในระดับ มากที่สุด ตามล าดับ และความ
คิดเห็นที่มีความพึงพอใจในระดับมาก คือ การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน การวิเคราะห์
สถานการณ ์เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ และการทดสอบ 

 
ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

พบว่า ปัจจัยที่เป็นปัญหาในการเรียนการสอนที่ส าคัญที่สุด คือ การเรียนการสอนที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ เกิดจากบรรยากาศในห้องเรียนที่ไม่เป็นกัลยาณมิตรหรือมีบรรยากาศการเรียนการสอน
ที่อึดอัด ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1) ด้านผู้สอน ควรน าเทคนิคการสอนแนะมาใช้ในการเรียนการสอน โดยควรให้ความส าคัญ
ในขั้นตอนแรก คือ การสร้างบรรยากาศในการเรียนมากที่สุด เพราะเป็นด้านแรกในการสร้าง
บรรยากาศที่เป็นมิตร ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เกิดการมีส่วนร่วม และท า
ให้ผู้เรียนกล้าที่จะเปิดใจบอกเล่าความต้องการและเปิดรับกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน และเปิดรับ
ความรู้ที่ผู้สอนมอบให้อย่างเต็มใจ ไม่ถูกบังคับ  

2) ด้านผู้เรียน ควรเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน และทบทวนเนื้อหาหลังการเรียนทุกครั้ง 
นอกจากนี้ผู้เรียนควรกล้าที่จะบอกความต้องการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียน เพ่ือผู้สอนได้เข้าใจ
ถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมให้บรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน 

 
5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรขยายขอบเขตการวิจัยให้กว้างมากขึ้น ครอบคลุมทั้งคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือน า

ผลการวิจัยมาพัฒนาเทคนิคการสอนของผู้สอน เพ่ือให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้เรียน 
2) ควรน าข้อมูลจากค าถามปลายเปิดที่ผู้เรียนตอบ น ามาพัฒนาเป็นแบบสอบถามเพ่ือใช้ใน

การวิจัยต่อไป จะท าให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและตรงประเด็นมากยิ่งข้ึน 
3) ควรมีการปรับเทคนิคการสอนแนะใหม่ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น 
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