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คาํนํา 
 

 รายงานวิจยัในชั้นเรียนฉบบัน้ีเป็นผลมาจากความพยายามอย่างต่อเน่ืองของผูว้ิจยั ในการหา
แนวทางเพื่อแกปั้ญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีตกตํ่า รายวิชา วก 201 สถิตยศาสตร์ ของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรมอาหาร ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและ
อาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ผูว้ิจยัหวงัว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อ
อาจารยผ์ูส้อนท่านอ่ืนและวงการการศึกษาไดไ้ม่มากก็นอ้ย และหากมีท่านใดพบขอ้ผดิพลาดประการใด 
กข็อความกรุณาแจง้ใหท้ราบ เพื่อจะไดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งในโอกาสต่อไป  
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

วิชา วก 201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม เป็นวิชาเอกบงัคบัสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 
2  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ซ่ึงได้
มีการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 จากผลการเรียนของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ดงักล่าว (ตารางท่ี 1) ในช่วงระยะปีการศึกษา 2544 – 2551 พบวา่ มีนกัศึกษาท่ีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน
เป็นจาํนวนมาก โดยมีจาํนวนนกัศึกษาท่ีไม่ผา่นเกณฑสู์งท่ีสุดในภาคการศึกษาท่ี 1/2549 ถึงร้อยละ 55.8 
และโดยเหตุท่ีรายวิชาน้ีเป็นวิชาบงัคบัก่อน (Prerequisite) ของวิชาเอกบงัคบัอ่ืน ซ่ึงหากนกัศึกษาไม่ผา่น
เกณฑก์ารประเมินวิชาน้ี จะทาํใหไ้ม่สามารถสาํเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรคือ 4 
ปีได ้ ดงันั้น เพื่อใหก้ารเรียนการสอนวิชาน้ีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการวิจยัในชั้นเรียนเพื่อ
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา โดยมีเป้าหมายว่าจะมีนกัศึกษาท่ีผา่นการประเมินผลไม่ตํ่า
กวา่ร้อยละ 90 

 

ตารางที ่1  ผลการเรียนของนกัศึกษา วิชา วก 201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม ปีการศึกษา 2544 – 2550 
 

ปีการศึกษา ลงทะเบียน (คน) A B+ B C+ C D+ D F  W 

(คน) (%) (คน
) 

1/2544 32 3 1 1 4 3 4 3 5 15.6 8 

1/2545 40 1 - - 2 7 4 11 12 30.0 3 

3/2545 13 2 1 2 1 1 1 2 3 23.1 - 

1/2546 67 3 - 2 4 5 11 9 30 44.8 3 
3/2546 35 1 1 1 4 5 8 7 8 22.8 - 

1/2547 72 5 - - 2 8 6 16 25 34.7 10 

3/2547 28 1 2 - 1 3 3 3 15 53.6 - 

1/2548 79 2 1 4 5 7 17 6 31 39.2 6 
3/2548 36 11 3 2 2 3 2 4 9 25.0 - 

1/2549 95 1 - 1 3 6 6 11 53 55.8 14 

3/2549 76 10 3 7 4 6 9 11 26 34.2 - 

1/2550 84 - - 2 2 2 3 21 44 52.4 10 
3/2550 45 7 1 2 1 5 3 6 20 44.4 - 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ ขนาดความสาํเร็จท่ีไดจ้ากกระบวนการเรียนการสอน ทั้งดา้นพุทธิ
พิสยั จิตพิสยั ทกัษะพิสยั 

จิตทศัน์ คือ ทศันคติของจิต ซ่ึงมีผลต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนั หรือคือความเห็นหรือการเห็น
ของส่ิงท่ีมีหน้าท่ีรู้ คิด และนึก ซ่ึงหากปราศจากจิตทศัน์ใหม่หรือการเปล่ียนแปลงจิตขั้นมูลฐานแลว้ 
ปัญหาพื้นฐานกจ็ะยงัคัง่คา้งอยูต่่อไป 
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บทนํา 
 

ในหมวดท่ี 4 ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้าํหนดประเด็นเก่ียวกบัแนว
ทางการจดัการศึกษาท่ีสาํคญั คือ  

1. มาตราท่ี 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการ
ดงัน้ี ..... (5) ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการสอน และอาํนวย
ความสะดวกเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการเรียนรู้  

2. มาตราท่ี 30 ให้สถานศึกษาพฒันากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
ส่งเสริมใหผู้ส้อนสามารถวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา 
 จากท่ีไดร้ะบุขา้งตน้ จึงเป็นเหตุผลและความจาํเป็นท่ีผูส้อนควรตระหนกั และนาํสู่การปฏิบติั
เพื่อพฒันาการเรียนการสอนซ่ึงเป็นงานในหนา้ท่ีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสนองตอบต่อนโยบาย
ของการจดัการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาฉบบัน้ีใหไ้ด ้ 

พลูทรัพย ์นาคนาคา (2545) กล่าววา่ การวิจยัในชั้นเรียนเป็นการวิจยัท่ีกระทาํในชั้นเรียนโดยครู
หรือบุคคลอ่ืนเพื่อแกปั้ญหาและพฒันางานท่ีดาํเนินอยูใ่ห้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้การดาํเนินการวิจยัใน
ชั้นเรียนของครูจะเร่ิมตน้จากการวิเคราะห์ระบบ โดยตั้งคาํถาม 3 ขอ้ คือ 
 1. อะไรคือปัญหา (What is the problem?) 
 2. มีทางเลือกใดบา้งเพื่อการแกปั้ญหานั้น (What are alternatives for solving the problem?) 
 3. ทางเลือกใดเป็นทางเลือกดีท่ีสุด (What alternative is the best?) 
 เม่ือผูว้ิจยัตดัสินใจเลือกทางเลือกในการแกปั้ญหาดงักล่าว ยทุธศาสตร์ของการวิจยัในชั้นเรียน
จะเขา้มามีบทบาท และใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงทดลองมาเป็นตวัตรวจสอบ 
 บญัชา อ๋ึงสกลุ (2545) กล่าววา่ การทาํวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้จะตอ้งเขียนเคา้โครงการวิจยัข้ึน
ก่อน  แนวทางการเขียนโครงการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้มีหลกัการใหญ่ ๆ ดงัน้ี 
 1. วิเคราะห์กาํหนดปัญหา ความจาํเป็น และความตอ้งการในการพฒันา 
 2. สร้างเคร่ืองมือ (นวตักรรม) ในการแกปั้ญหาและพฒันา 
 3. จดักิจกรรมการแกปั้ญหาและพฒันา 
 4. การวดัและประเมินผล  

นพดล เจนอกัษร (2544) กล่าวว่า การวิจยัของครูเป็นการมุ่งทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาดา้น
การเรียนการสอนในชั้นเรียนของครูและนกัเรียนเป็นหลกัควบคู่กบัการเรียนการสอนปกติ โดยครูเป็น
ผูด้าํเนินการทาํวิจยัเองเพ่ือหาคาํตอบท่ีตนตอ้งการจะทราบ เป็นงานวิจยัท่ีแสดงคุณค่าของความเป็นครู
โดยแท ้ไม่จาํเป็นวา่รูปแบบของการวิจยัจะเหมือนกบัรายงานการวิจยัโดยทัว่ไปหรือวิทยานิพนธ์หรือไม่ 
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วิชา วก 201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม เป็นวิชาเอกบงัคบัสาํหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีชั้นปีท่ี 
2  ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ซ่ึง 
จากผลการเรียนของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ี พบว่ามีนกัศึกษาท่ีไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
หรือไดรั้บเกรด F เป็นจาํนวนมาก และโดยเหตุท่ีวิชาน้ีเป็นวิชาบงัคบัก่อนสาํหรับวิชาเอกบงัคบัอ่ืน หาก
นกัศึกษาไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินก็จะทาํให้ไม่สามารถสาํเร็จการศึกษาตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้น
หลักสูตรคือ 4 ปีได้  ดังนั้ น เพื่อให้การเรียนการสอนวิชาน้ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา จึงควรมีการวิจยัในชั้นเรียนโดยมีสมมติฐานว่า การปรับจิตทศัน์ 
(Mindset) ของนกัศึกษา จะทาํให้นกัศึกษามีการเรียนแบบมีเป้าหมายและตระหนกัถึงความสาํคญัของ
การเรียนวิชาน้ีมากข้ึน การวิจยัในชั้นเรียนคร้ังน้ีมีเป้าหมายว่าจะมีนกัศึกษาท่ีผา่นการประเมินผลไม่ตํ่า
กวา่ร้อยละ 90 

 
 

ทฤษฏีหรือกรอบแนวความคดิของโครงการวจิยั 
  
 จิตทศัน์ (Mindset) คือ ทศันคติของจิตซ่ึงมีผลต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนั  การท่ีบุคคลจะมีการ
กาํหนดเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของการดาํเนินการหรือไม่ หรือจะมีความพยายามท่ีจะดาํเนินงานให้
บรรลุผลตามท่ีกาํหนดไวห้รือไม่ ข้ึนอยูก่บัทศันของจิต การมีจิตทศัน์ท่ีถูกตอ้งยอ่มก่อใหเ้กิดปัญญาทศัน์
และวิสัยทัศน์ตามมา อรรณพ พงษ์วาท (2544) กล่าวว่า โดยรากศัพท์แล้วคาํว่าจิตทัศน์หมายถึง 
ความเห็นหรือการเห็นของส่ิงท่ีมีหนา้ท่ีรู้ คิด และนึก โดยท่ี Webster’s New World Dictionary นิยามไว้
ว่า คือ a fixed mental attitude formed by experience, education, prejudice. etc. หรือแปลเป็นภาษาไทย
ไดว้่า  คือ ทีท่าของส่ิงท่ีมีหนา้ท่ีรู้ คิด นึก (จิต) ท่ีตายตวั อนัเกิดจากประสบการณ์ การศึกษา อคติ ฯลฯ 
ซ่ึงหากปราศจากจิตทศัน์ใหม่หรือการเปล่ียนแปลงจิตขั้นมูลฐานแลว้ ปัญหาพ้ืนฐานก็จะยงัคัง่คา้งอยู่
ต่อไป 
 วรรณี โสมประยูร (2537) ให้ความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ ความสามารถหรือ
พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีเกิดจากการเรียนการสอน ซ่ึงพฒันาข้ึนหลงัจากไดรั้บการอบรมสั่งสอนและ
ฝึกฝนโดยตรง 
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 สมหวงั  พิริยานุวฒัน์ (2541) ให้ความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคือ ผลท่ีเกิดจากการสอน 
หรือกระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงแสดงออกมา 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นพุทธิพิสัย ดา้นจิตพิสัย ดา้น
ทกัษะพิสยั 
 โดยสรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จึงหมายถึงขนาดความสาํเร็จท่ีไดจ้ากกระบวนการเรียนการ
สอน ทั้งดา้นพทุธิพิสยั จิตพิสยั ทกัษะพิสยั  
 Bloom (1956) ไดจ้าํแนกวตัถุประสงคท์างการเรียนการสอนเพ่ือใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3 ดา้นคือ 
 1.  ดา้นพทุธิพิสยั (Cognitive Domain) คือ มุ่งพฒันาการเรียนท่ีเก่ียวกบัความสามารถทางสมอง 
หรือสติปัญญา ดา้นความรู้ ดา้นความเขา้ใจ การนาํไปใช ้การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน
ค่า 
 2.  ดา้นจิตพิสัย (Affective Domain) คือ มุ่งพฒันาคุณลกัษณะดา้นจิตใจหรือความรู้สึกเก่ียวกบั
ความสนใจ เจตคติ และการปรับตวัเป็นตน้ 
 3.  ดา้นทกัษะพิสัย (Psychomotor Domain) คือ มุ่งพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างร่างกายและ
สมองท่ีมีความสามารถในการปฏิบติั จนมีทกัษะมีวามชาํนาญในการดาํเนินงานต่าง ๆ 
 ดงันั้น การวิจยัในชั้นเรียนท่ีมุ่งเน้นปรับเปล่ียนจิตทศัน์ของนักศึกษาดว้ยกระบวนการหลาย
รูปแบบ กระทําอย่างต่อเน่ืองตลอดภาคการศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีการกําหนดเป้าหมายหรือ
จุดมุ่งหมายของการเรียน ยอ่มส่งผลใหมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน 
 
 

วธีิการดาํเนินการวจิยั 
 

ประชากร  
              ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเกษตรและวิศวกรรม
อาหาร ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
จาํนวนรวม 120 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา วก 201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม ภาคการศึกษาท่ี 1/2551  
 
ขั้นตอนการดําเนินวจัิย 

แต่เดิมท่ีผ่านมา ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวทางการสอนท่ีคิดว่าจะสามารถกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความสนใจ
ในบทเรียนอยา่งสมํ่าเสมอและไดใ้ชม้าโดยตลอด ไดแ้ก่  

1. ทาํการทดสอบ Quiz ตน้ชัว่โมงโดยไม่แจง้ล่วงหนา้ เพื่อกระตุน้ใหน้กัศึกษาเขา้เรียนตรงเวลา
และมีการทบทวนบทเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ คิดเป็นคะแนนเกบ็ร้อยละ 10     
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2. แบ่งการสอบประเมินผลออกเป็น 3 คร้ัง คิดเป็นคะแนนคร้ังละร้อยละ 30 แต่ละคร้ังมีขอ้สอบ
ท่ีเป็นการคาํนวณ 5 ขอ้ และมีขอ้แถม 1 ขอ้ ขอ้สอบเป็นโจทยภ์าษาองักฤษท่ีถ่ายสาํเนามาจากโจทยท์า้ย
บทของ Text Book ภาษาองักฤษจาํนวน 3 เล่ม ตามท่ีไดแ้จง้แก่นกัศึกษาในชัว่โมงแรกของการสอน    

3. ภายหลงัการสอบประเมินผลและ Quiz ทุกคร้ัง จะติดเฉลยขอ้สอบและคะแนนท่ีบอร์ดของ
ภาควิชาภายในเวลาไม่เกิน 1 สปัดาห์ เพื่อกระตุน้ใหน้กัศึกษามีความต่ืนตวัอยูเ่สมอ  

4. มีการมอบตน้ฉบบัขอ้สอบเก่ายอ้นหลงั 10 ปี เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้ห็นแนวขอ้สอบและฝึกฝน
ทาํโจทย ์

5. เกณฑค์ะแนนท่ีไดรั้บเกรด F คือตํ่ากวา่ร้อยละ 35     

เม่ือพิจารณาผลการเรียนตามตารางท่ี 1 จะพบว่า แนวทางท่ีใชก้ระตุน้นกัศึกษาดงักล่าวยงัไม่มี
ประสิทธิภาพพอท่ีจะส่งผลให้การเรียนการสอนมีผลสัมฤทธ์ิเท่าท่ีควร จึงได้กาํหนดขั้นตอนการ
ดาํเนินการวิจยัในชั้นเรียนในคร้ังน้ีเพื่อปรับจิตทศัน์ของนกัศึกษา ดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของการเรียนวิชา วก 201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม ท่ีไม่มี 
ประสิทธิภาพ เช่ือมโยงกบัความเป็นไดใ้นการท่ีจะเพิ่มประสิทธิผลการเรียนโดยการปรับเปล่ียนจิตทศัน์
ของนกัศึกษา  

2. กาํหนดและออกแบบกิจกรรมต่าง ๆ ในการปรับเปล่ียนจิตทศันใ์นการเรียน ดงัน้ี  
2.1 บรรยายใหน้กัศึกษาทราบถึงบทบาทหนา้ท่ีของวิศวกรสาขาวิศวกรรมควบคุม ท่ีจะ 

ตอ้งรับผดิชอบต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น นกัศึกษาจึงตอ้งฝึกท่ีจะคิดเป็น กลา้ท่ีจะคิด กลา้ลงมือทาํ 
ตระหนักรู้ถึงหน้าท่ี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว มีความรอบคอบ มุ่งมัน่ อดทน และ
ทุ่มเท  

2.2 กาํหนดแบ่งนกัศึกษาออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 คน โดยใหน้กัศึกษาเลือกกนัเอง เพื่อให้
ช่วยกนัทาํโจทยก์ารบา้นหรือทาํโจทย ์Quiz ตน้ชัว่โมง 

2.3 สร้างเครือข่ายระหว่างอาจารยผ์ูส้อนกับผูป้กครอง โดยขอเบอร์โทรศพัท์ของ
ผูป้กครองจากนกัศึกษาซ่ึงเป็นไปโดยสมคัรใจ เพื่อใหน้กัศึกษามีความเกรงกลวัและอาจจะมีความตั้งใจ
มากข้ึน 

2.4 ใหเ้บอร์โทรศพัทข์องอาจารยผ์ูส้อนแก่นกัศึกษา และจูงใจโนม้นา้วใหน้กัศึกษาเขา้
พบอาจารยผ์ูส้อน เม่ือมีปัญหาในการทาํโจทย ์

2.5 อบรมและสอดแทรกเคล็ดลบัในการเรียน เช่น นักศึกษาควรกาํหนดเป้าหมายท่ี
ตอ้งการ มองเห็นปัญหาในอนาคตท่ีจะตามมา ระลึกถึงผูมี้พระคุณ การออมกรรมดี ถามอาจารยผ์ูส้อน
เม่ือไม่เขา้ใจ หากจบช้าจะทาํอย่างไร และหากถูกรีไทร์จะทาํอย่างไร รวมทั้งฝึกนักศึกษาให้มีความ
รับผดิชอบ ขยนั ทุ่มเท กลา้คิด กลา้ลงมือทาํ คิดเป็น แบ่งเวลาเป็น และซ่ือสัตย ์โดยรายละเอียดไดบ้รรจุ
ไวใ้นขอ้มูลประมวลการสอนรายวิชาท่ีแจกนกัศึกษาในชัว่โมงแรก 
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2.6 สาํรวจความคิดเห็นของนกัศึกษาโดยออกแบบสอบถามแบบปลายเปิดในระยะใกล้
ปิดภาคการศึกษา  

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูลและเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใช ้จะใชก้ารสังเกต การสัมภาษณ์แบบสุ่ม และการตอบ
แบบสอบถามซ่ึงเป็นแบบปลายเปิด  

 
วเิคราะห์ข้อมูล สรุปผล รายงานผล 
 หลงัจากปิดภาคเรียนและทาํการสอบปลายภาคแลว้ ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปผล และรายงาน
ผล สถิติท่ีใชคื้อค่าเฉล่ียและร้อยละ 

 
 

ผลการวจิยั 
 

ผลการวิจยัพบว่า การทาํวิจยัในชั้นเรียนในคร้ังน้ีไม่สามารถทาํใหน้กัศึกษาผา่นการประเมินผล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตามเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้แต่อย่างไรก็ตาม ร้อยละของนักศึกษาท่ีไม่ผ่านการ
ประเมินผลมีค่าลดลง จากเดิมท่ีมีผูไ้ม่ผา่นการประเมินร้อยละ 52.4 ในภาคการศึกษาท่ี 1/2550 (ตารางท่ี 
1) ลดเหลือร้อยละ 42.5 ในภาคการศึกษาท่ี 1/2551 (ตารางท่ี 2) โดยขอ้สอบของการสอบทั้ง 3 คร้ังจาก
เดิมท่ีเป็นภาษาองักฤษ ไดเ้ปล่ียนเป็นภาษาไทย เพื่อไม่ให้เกิดขอ้เบ่ียงเบนอนัเน่ืองมาจากขอ้จาํกดัทาง
ภาษาของนกัศึกษา 

 

ตารางที ่2  ผลการเรียนของนกัศึกษาวิชา วก 201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม ภาคการศึกษา 1/2551 

 

ปีการศึกษา ลงทะเบียน (คน) A B+ B C+ C D+ D F  W 

(คน) (%) (คน) 

1/2551 120 6 1 3 3 5 8 27 51 42.5 16 
 

ในดา้นความรู้พื้นฐานเดิมของนกัศึกษา พบว่า ร้อยละ 40.0 มีปัญหาทกัษะพื้นฐานเก่ียวกบัการ
แกส้มการ รวมทั้งความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ และแคลคูลศั ทาํใหไ้ม่สามารถ
แกปั้ญหาโจทยไ์ดถู้กตอ้ง 

จากการตอบแบบสอบถาม พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความเขา้ใจและตระหนกัในหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบตามเป้าหมายของการปรับจิตทศัน์ มีร้อยละ 30.0 ยอมรับวา่เป็นคร้ังแรกท่ีปรับตวัเองให้
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นอกจากน้ี ส่ิงท่ีนกัศึกษาร้อยละ 25.0 ไม่ชอบเก่ียวกบัผูส้อนและควรปรับปรุงคือ สอนเร็วและ
เขียนเร็ว ส่วนการท่ีอาจารยผ์ูส้อนมีการพดูอบรมอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหน้กัศึกษาปรับจิตทศัน์ในการเรียน
นั้น ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเหมาะสมดีแลว้และเป็นประโยชน์กับนักศึกษา สําหรับการจดัเขา้กลุ่ม
เพื่อให้ช่วยกนัทาํโจทยน์ั้น ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าช่วยกระตุน้การเรียนไดดี้ในระยะแรก แต่ในระยะ
หลงัมีนักศึกษาบางส่วนไม่ยอมทาํโจทยแ์ละคอยลอกการบา้นของกลุ่มอ่ืน และการสุ่มเลือกนักศึกษา
จากกลุ่มออกไปทาํ Quiz หนา้ชั้นช่วยกระตุน้การทบทวนไดดี้  

ในการท่ีนกัศึกษามีขอ้สอบเก่ายอ้นหลงันั้น พบว่า นกัศึกษามีการรวมกลุ่มเพื่อฝึกฝนทาํโจทย์
จากขอ้สอบเก่ามากข้ึนกว่าภาคการศึกษาอ่ืน แต่ก็ส่งผลเสียคือมีนกัศึกษาบางคนยอมรับว่าไม่เคยฝึกทาํ
โจทยจ์ากทา้ยหนงัสือ Text Book เลยเน่ืองจากฝึกฝนการทาํโจทยเ์ฉพาะจากโจทยข์อ้สอบเก่า ในขณะท่ี
มีนักศึกษาบางคนเก็งขอ้สอบจากขอ้สอบเก่า สําหรับการออกขอ้สอบเปล่ียนมาเป็นภาษาไทยนั้น มี
นกัศึกษาร้อยละ 10.0 เห็นว่าการออกขอ้สอบเป็นภาษาองักฤษเหมือนเดิมจะเหมาะสมกว่า เพราะไดฝึ้ก
ภาษา และเขา้ใจไดง่้ายกวา่ 

ส่วนการพดูโนม้นา้วและจูงใจใหน้กัศึกษาเขา้พบอาจารยผ์ูส้อนเพ่ือถามปัญหาโจทยท่ี์ไม่เขา้ใจ
นั้น พบว่า มีนกัศึกษาเพียงร้อยละ 10.0 เท่านั้นท่ีเขา้พบอาจารยผ์ูส้อน ซ่ึงจากการสัมภาษณ์พบว่า เป็น
เพราะไม่กลา้ ในขณะท่ีนักศึกษาบางส่วนตอบว่ายงัไม่ไดท้บทวนบทเรียน จึงยงัไม่ทราบว่าจะมีจุด
ใดบา้งในโจทยท่ี์ไม่เขา้ใจ 

ในการสร้างเครือข่ายกบัผูป้กครองนั้น พบว่า มีนกัศึกษาจาํนวนร้อยละ 66.7 ท่ีสมคัรใจใหเ้บอร์
โทรศพัทข์องผูป้กครอง ซ่ึงจากการพูดคุยและรายงานผลการเรียนให้ผูป้กครองทางโทรศพัท ์พบว่า 
ผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนในระดบัอุดมศึกษา รู้สึกดีใจท่ีมีการติดต่อจากอาจารยผ์ูส้อน และเขา้ใจ
ว่าลูกเรียนหนงัสือหนกัเพราะนอนดึกช่วงใกลส้อบ โดยมีผูป้กครองเพียง 1 รายเท่านั้นท่ีมีการติดต่อกบั
อาจารยผ์ูส้อนอยา่งสมํ่าเสมอ ผูป้กครองส่วนใหญ่แจง้วา่ไม่มีการแจง้ผลการศึกษาจากมหาวิทยาลยั  

ในระยะ 1 เดือนสุดทา้ยของการสอนวิชาน้ี ผูส้อนไดเ้พ่ิมกิจกรรมในการฝึกทาํโจทยจ์าํนวน 3 
วนัต่อสัปดาห์ ในเวลา 16.30 – 17.00 น. พบว่า มีนกัศึกษาส่วนใหญ่สนใจเขา้เรียนแมว้่าในแต่ละคร้ังจะ
ทาํโจทยไ์ดเ้พียง 1-2 ขอ้ ซ่ึงแสดงถึงการใหค้วามสนใจท่ีเพิ่มมากข้ึนของนกัศึกษา 
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ในภาพรวม นกัศึกษาร้อยละ 91.7 พอใจกบัวิธีการเรียนท่ีมีการอบรมและให้ความรู้ดา้นอ่ืน
ควบคู่ไปดว้ย  

ปัญหาและอุปสรรคของการวิจยัในคร้ังน้ีคือ จาํนวนนกัศึกษาในห้องเรียนมีจาํนวนมากถึง 120 
คน ทาํใหก้ารดูแลนกัศึกษาอาจทาํไดไ้ม่ทัว่ถึง  
 
 

วจิารณ์ผลการทดลอง 
  

จากผลการวิจยั พบว่า แมว้่าความพยายามในการหารูปแบบท่ีจะเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
วิชา วก 201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม ภาคการศึกษา 1/2551 โดยการปรับจิตทศัน์หรือรูปแบบวิธีการคิด
ของนกัศึกษา เพื่อใหเ้พิ่มความพยายามในการเรียนใหม้ากข้ึนในคร้ังน้ี ยงัไม่สามารถทาํใหน้กัศึกษาผา่น
การประเมินผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 ตามเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้แต่อยา่งไรก็ตาม ร้อยละของนกัศึกษาท่ี
ไม่ผ่านการประเมินผลมีค่าลดลง จากเดิมท่ีมีผูไ้ม่ผ่านการประเมินร้อยละ 52.4 ในภาคการศึกษาท่ี 
1/2550 ลดเหลือร้อยละ 42.5 ในภาคการศึกษาท่ี 1/2551 ซ่ึงคาดว่าสาเหตุท่ีการวิจยัในชั้นเรียนในคร้ังน้ี
ไม่ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายท่ีกาํหนด เป็นเพราะสาเหตุสาํคญั 2 ประการ คือ 

1. นักศึกษาร้อยละ 40.0 มีปัญหาทกัษะพ้ืนฐานเก่ียวกบัการแกส้มการ รวมทั้งขาดความรู้
เบ้ืองตน้ดา้นเรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ และแคลคูลศั ทาํใหไ้ม่สามารถแกปั้ญหาโจทยไ์ดถู้กตอ้ง ซ่ึง
ทกัษะพื้นฐานและความรู้เหล่าน้ีอาจมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการเรียนการสอนในระดบัมธัยมปลาย
ของโรงเรียนส่วนใหญ่ทัว่ประเทศในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเขา้มหาวิทยาลยั ซ่ึงขอ้สอบเป็น
แบบอตันยัท่ีมีหลายตวัเลือก ทาํใหน้กัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายไม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจอยา่ง
ลึกซ้ึงในทักษะพ้ืนฐานและความรู้ดังกล่าว  จึงส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของการเรียนการสอนใน
ระดบัอุดมศึกษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมท่ีตอ้งมีการคาํนวณและใช้
ทกัษะและความรู้ขา้งตน้เป็นส่วนใหญ่  

2. นกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัมีความเคยชินเดิมท่ีจะไม่มีการทบทวนบทเรียน มกัจะไม่มีการคน้ควา้
เพิ่มเติม ไม่มีการฝึกทาํโจทยอ์ย่างสมํ่าเสมอ และมกัจะรอไวใ้กลส้อบแลว้จึงจะทบทวนบทเรียน ซ่ึง
ความเคยชินน้ีอาจเป็นผลมาจากนโยบายการจดัการเรียนการสอนในระดบัมธัยมปลายของประเทศดว้ย
เช่นกนั ท่ีให้มีการสอบซ่อมทุกวิชาเพ่ือไม่ใหมี้นกัเรียนสอบตกหรือซํ้ าชั้น จึงอาจส่งผลให้นกัเรียนไม่มี
ความตระหนกัรู้ถึงผลกระทบจากการไม่ตั้งใจเรียน นกัเรียนอาจจะไม่จาํเป็นตอ้งมีความพยายามในการ
เรียน ไม่จาํเป็นต้องรู้ถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดังนั้ น เม่ือนักเรียนสามารถผ่านการสอบเข้า
มหาวิทยาลยัเป็นนกัศึกษาได ้จึงยงัมีความเคยชินเดิมท่ีไม่มีความพยายามในการเรียน ไม่ทราบถึงหนา้ท่ี
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จากการวิเคราะห์ขา้งตน้ จึงทาํให้สามารถเขา้ใจไดว้่า ความพยายามในการปรับจิตทศัน์ของ
นกัศึกษาดว้ยรูปแบบวิธีการต่าง ๆ ภายในระยะเวลาท่ีสั้นเพียงหน่ึงภาคการศึกษา จึงอาจยงัไม่พอเพียงท่ี
จะปรับเปล่ียนส่ิงท่ีไดห้ล่อหลอมนกัศึกษามาตลอดระยะเวลาในช่วงท่ีเป็นนกัเรียนในระดบัมธัยมปลาย
ได ้แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแมก้ารวิจยัในชั้นเรียนน้ีจะยงัไม่เห็นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีพึงประสงคใ์น
การเรียนรายวิชาน้ีได้ แต่ความพยายามในการปรับจิตทศัน์ของนักศึกษาในคร้ังน้ีก็อาจส่งผลท่ีพึง
ประสงค์ต่อการเรียนการสอนในวิชาอ่ืนในระยะยาวได้ ซ่ึงควรมีการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือติดตาม
ตรวจสอบต่อไป  

นอกจากน้ี ผลดีอีกประการหน่ึงท่ีได้รับจากการทาํวิจัยในชั้นเรียนคร้ังน้ี คือได้รับทราบ
ความเห็นของนกัศึกษาในดา้นท่ีผูส้อนควรปรับปรุง ซ่ึงนกัศึกษาร้อยละ 25.0 มีความเห็นว่า อาจารย์
ผูส้อนสอนเร็วและเขียนเร็ว ซ่ึงทาํใหผู้ส้อนจะตอ้งนาํไปปรับปรุงต่อไป 
 
 

สรุป 
 

การทาํวิจยัในชั้นเรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนวิชา วก 201 
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม ภาคการศึกษาท่ี 1/2551 ดว้ยการปรับจิตทศัน์ของนกัศึกษา พบว่า ไม่สามารถทาํ
ใหมี้นกัศึกษาผา่นการประเมินผลไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 90 ตามเป้าหมายท่ีวางไวไ้ด ้แต่ไดมี้นกัศึกษาท่ีไม่
ผา่นการประเมินน้ีลดลง จากเดิมท่ีมีผูไ้ม่ผา่นการประเมินร้อยละ 52.4 ในภาคการศึกษาท่ี 1/2550 ลดลง
เหลือร้อยละ 42.5 ในภาคการศึกษาท่ี 1/2551  โดยพบว่า นกัศึกษามีความเขา้ใจและตระหนกัในหนา้ท่ี
และความรับผิดชอบ แต่มีบางส่วนท่ียงัมีความเคยชินเดิมท่ีไม่ขยนัทาํโจทยแ์ละมกัจะรอไวใ้กลส้อบจึง
จะทบทวนบทเรียน นกัศึกษาบางส่วนขาดทกัษะพ้ืนฐานดา้นการแกส้มการ รวมทั้งความรู้เบ้ืองตน้ดา้น
เรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ และแคลคูลสั ส่ิงท่ีนกัศึกษาไม่ชอบเก่ียวกบัผูส้อนและควรปรับปรุงคือ 
สอนเร็วและเขียนเร็ว ส่วนวิธีการท่ีผูส้อนพดูอบรมเพื่อใหน้กัศึกษาปรับจิตทศัน์ในการเรียน ส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่าเหมาะสมดีแลว้และเป็นประโยชน์กบันกัศึกษา สาํหรับการจดักลุ่มทาํโจทยน์ั้นส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่าในระยะแรกช่วยกระตุน้การเรียนไดดี้แต่ในระยะหลงัมีนกัศึกษาบางส่วนคอยลอกการบา้น 
ปัญหาและอุปสรรคของการวิจยัในคร้ังน้ีคือ มีจาํนวนนกัศึกษาในห้องเรียนมากถึง 120 คน ทาํให้การ
ดูแลนกัศึกษาอาจทาํไดไ้ม่ทัว่ถึง ขอ้เสนอแนะงานวิจยัคือ ควรมีการประเมินผลนกัศึกษากลุ่มน้ีอีกคร้ัง
ในภายหลงัเพื่อให้ทราบว่าการปรับจิตทัศน์ของนักศึกษาในการเรียนวิชาน้ีถึงแม้จะไม่ได้ผลตาม
เป้าหมายเพราะมีระยะเวลาสั้น แต่อาจส่งผลดีต่อการเรียนในรายวิชาอ่ืนไดม้ากนอ้ยอยา่งไร และควรมี
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ข้อเสนอแนะ 
 

ขอ้เสนอแนะงานวิจยั คือ  
1. ควรมีการประเมินผลนกัศึกษากลุ่มน้ีอีกคร้ังหน่ึงในภายหลงั เพ่ือศึกษาว่าการปรับจิตทศัน์

ของนกัศึกษาในการเรียนวิชาน้ีถึงแมจ้ะไม่ไดผ้ลตามเป้าหมายเพราะมีระยะเวลาสั้น แต่อาจส่งผลดีต่อ
การเรียนในรายวิชาอ่ืนไดม้ากนอ้ยอยา่งไร 

2. ควรมีการวิจยัในชั้นเรียนท่ีช่วยปรับทกัษะพื้นฐานดา้นการแกส้มการ รวมทั้งความรู้เบ้ืองตน้
ดา้นเรขาคณิต พีชคณิต ตรีโกณมิติ และแคลคูลสั 
 
 



 13

บรรณานุกรม 
 

นพดล เจนอกัษร. 2544. แก่นวิจยัในชั้นเรียน. กรุงเทพฯ. โรงพิมพด์วงกมลสมยั. 
บญัชา อ๋ึงสกลุ. 2545. การวางแผนการทาํวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้. วารสารวิชาการ. ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 12  

ธนัวาคม. กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. โรงพิมพช์วนพิมพ.์ 
พลูทรัพย ์นาคนาคา. 2545. การวิจยัในชั้นเรียนกบัการพฒันาการเรียนการสอน. นวสาร. ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี  

1/2545. คณะครุศาสตร์ สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต. โรงพิมพจ์ามจุรีโปรดกัส์. 
วรรณี โสมประยรู. 2537. การสอนภาษาไทยระดบัประถมศึกษา. กรุงเทพฯ. ไทยวฒันาพานิช.  
สมหวงั  พิริยานุวฒัน.์ 2541. วิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา. กรุงเทพฯ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
อรรณพ พงษว์าท. 2544. จิตทศัน์ใหม่: เง่ือนไขแห่งความสาํเร็จของการปฏิรูปการศึกษา. เชียงใหม่.  

โรงพิมพน์นัพนัธ์. 
Bloom B.S. 1956. Taxonomy of Education Object: the Classification of Education Goal. Handbook 1:  

Cognitive Domain. New York. Long Man Green. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
รูปภาพกจิกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

รูปภาพกจิกรรม 
 

 
ภาพที ่1  การแกปั้ญหาโจทยร่์วมกนัภายในกลุ่มในชัว่โมงเรียน 

 

 
ภาพที ่2  การร่วมกนัแกปั้ญหาโจทยภ์ายในกลุ่ม 

 



 16
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