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ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำกำรวิจัย 

 
การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เพ่ือเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคแห่งการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บุคคลต้องปรับตัวโดยเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆ ทั้งทักษะความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต ทักษะทางวิชาชีพ ทักษะทางสังคม ตลอดจนเรียนรู้เครื่องมือ นวัตกรรม 
สื่อ และเทคโนโลยีต่างๆ ด้วยสังคมปัจจุบันให้ความส าคัญกับบุคคลที่มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ บุคคลที่พัฒนาตนเองจะสามารถด าเนินชีวิตและปรับตัวเข้ากับสังคมและ
สภาพแวดล้อมได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้สังคมเจริญก้าวหน้าและประเทศชาติพัฒนา (จิราภรณ์  
พรหมทอง, 2559: 72-73) ดังนั้นผู้สอนจึงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ทักษะ
การเขียน (writing skill) ซึ่งเป็นความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทัศนคติ และ
ความรู้สึกออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ อ่ืนได้เข้าใจ เป็นพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงการมีความรู้
ความสามารถทางวิชาการในสาขานั้นๆ ก็เป็นหนึ่งในทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับคนในศตวรรษที่ 21 
ด้วย  

 
ทักษะการเขียนเป็นทักษะพ้ืนฐานอันหนึ่งที่ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน ในการฝึกฝนจนเกิด

ความช านาญ เป็นความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ความคิด และความรู้สึกของผู้เขียนออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร ซึ่งความสามารถในการเขียนจะบ่งบอกถึงองค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆของผู้เขียน เพ่ือ
พัฒนาทักษะการเขียนให้แก่ผู้เรียน ผู้สอนจ าเป็นต้องฝึกฝนผู้เรียนโดยการมอบหมายให้ฝึกปฏิบัติงาน
เขียนอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ผู้สอนจ าเป็นต้องออกแบบกระบวนการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนอย่างระมัดระวัง
เพ่ือช่วยให้สามารถปรับปรุงทักษะการเขียนของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล (Kellogg & Whiteford, 
2009) Kellogg (2008: 17) ได้แนะน าแนวทางในการพัฒนาทักษะการเขียนไว้ 2 วิธี ได้แก่ learning 
by doing กล่าวคือ การฝึกเขียนอย่างสม่ าเสมอ และ Learning by observing หรือ การเรียนรู้
เทคนิคการเขียนจากผู้อ่ืน นอกจากนั้น Guenette (2007: 52) ยังระบุว่า ผู้เรียนจะสามารถพัฒนา
ทักษะการเขียนได้หากได้รับข้อมูลย้อนกลับที่เหมาะสม (appropriate feedback) คือ ถูกเวลา (right 
time) และ มีการอธิบายอย่างถูกต้อง (proper context) อย่างไรก็ตามหากผู้สอนได้ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์เต็มที่ครบถ้วนแล้ว ก็อาจจะสามารถพัฒนาทักษะการเขียนของ
ผู้เรียนได้หรือไม่ได้ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนด้วยว่าจะได้น าข้อมูลย้อนกลับไปใช้ประโยชน์หรือไม่ 

 
การเรียนการสอนที่มีการสื่อสาร 2 ทางระหว่างครูและนักเรียนเป็นหนึ่งในปัจจัยการพัฒนา

การศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งการให้ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) นับเป็นวิธีการหนึ่งที่มีลักษณะ
ดังกล่าว การให้ข้อมูลย้อนกลับในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยครู สามารถช่วยให้
นักเรียนได้รู้ว่าอะไรที่ท าได้ดีแล้ว และอะไรที่ต้องพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติม การให้ข้อมูล
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ย้อนกลับที่ได้ผลนั้น นอกจากผู้ให้ข้อมูลย้อนกลับจะต้องค านึงถึงประโยชน์ของผู้รับข้อมูลย้อนกลับ
ด้วยการสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร เพ่ือให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้ว การให้ข้อมูลย้อนกลับ
ต้องถูกต้อง คือ ตรงไปตรงมาไม่เกินจริง ถูกที่ คือ ไม่ให้ต่อหน้าสาธารณะ ถูกเวลา คือ ท าทันทีไม่
ปล่อยเวลานานจนเกินไป ถูกจุด คือ ให้อย่างเฉพาะเจาะจงพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเอง เห็นเป็นรูปธรรม และ ถูกใจ คือ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเพ่ือให้เข้าใจตรงกัน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและศูนย์จิตวิทยาการศึกษา, 2559: 4, 9, 10, 14) 
นอกจากนั้นกฤษณา  ชินสิญจน์ และคณะ (2558: 65) ได้กล่าวว่า การให้ข้อมูลย้อนกลับควรใช้หลัก 
PERFECT ประกอบด้วยการมีส่วนร่วม (P) การให้อย่างสมดุล (E) เป็นตามความจริง (R) มีการติดตาม
ผล (F) มีหลักฐาน (E) มีความชัดเจน (C) และ ทันสถานการณ์ (T) อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยเกี่ยวกับ
การให้ข้อมูลย้อนกลับในการสอนและการเรียนรู้ (Laryea, 2013: 676) พบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ชอบ
การให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นรายบุคคลแบบตัวต่อตัว (personal one-on-one feedback) และอธิบาย
ว่าการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ดีต้องมีความเป็นส่วนตัว (personal) ทันเวลา (timely) มีรายละเอียด 
(detailed) สร้างสรรค์ (constructive) และเหมาะสม (appropriately) มีรายละเอียดที่เพียงพอทั้ง
สิ่งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องเกี่ยวกับชิ้นงาน ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้สอนในการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
เพ่ือช่วยยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

 
ข้อมูลย้อนกลับเป็นองค์ประกอบส าคัญในการประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียนในชั้นเรียน 

(formative assessment) หลังจากผู้สอนตรวจสอบการท างานหรือชิ้นงาน แล้วแจ้งให้ผู้เรียนทราบ
ด้วยการพูดหรือเขียน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการเรียนรู้ ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนทราบแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขการท างานหรือชิ้นงาน (Ruiz-Primo & Li, 2013: 163-164) การให้ข้อมูลย้อนกลับ
นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อันจะส่งผลเชิงบวกต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้ว
ยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ และแสดงพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน ตลอดจนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างครูและนักเรียน (Rowe, 2011: 356) เห็นได้อย่างชัดเจนจากงานวิจัยของ เหมือนฝัน  ชมมณี 
และ สิริพันธุ์  สุวรรณมรรคา (2557: 489) ที่พบว่าการชี้แนะในนักเรียนที่มีระดับการเรียนรู้อ่อนถึง
ปานกลาง โดยครูจะชี้แนะเป็นรายบุคคลระหว่างเรียนและหลังเลิก เรียน เพ่ือให้เห็นถึงสิ่งที่ควร
ปรับปรุงในด้านการอ่านและเขียนภาษาไทย หรือการท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างถูกต้อง โดยครูให้
ข้อมูลป้อนกลับนักเรียนเชิงบวก ด้วยการพูดให้ก าลังใจ และเขียนเสนอแนะการอ่านการเขียนที่ถูกต้อง 
ผลที่เกิดกับผู้เรียนจากการชี้แนะของครู พบว่านักเรียนส่วนใหญ่เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ทางบวกต่อการเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อการสอนของครู และนักเรียนสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้คล่อง
ขึ้น รวมถึงมีผลคะแนนจากการสอบที่ดีขึ้นตามล าดับ  

 
รูปแบบการให้ข้อมูลย้อนกลับแบ่งออกเป็น การให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงบวก (positive 

feedback) คือ การแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงพฤติกรรมที่ดี หรือ การกระท าที่ถูกต้องเหมาะสม และ การ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงลบ (negative feedback) คือ การอธิบายถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดหวัง พร้อมทั้งบอกแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ไม่ว่าผู้สอนจะใช้การให้ข้อมูลย้อนกลับ
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เชิงบวกหรือลบ ย่อมมีเป้าหมายหลัก คือ ต้องการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน เพ่ือให้มีแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนาตนเองในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อย่างไรก็ตามผลจากการวิจัย
ของ สุภาพร  สีสังข์ และ พิมพ์ยุพา  ประพันธ์ (2559: 73) พบว่าวิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับของครูต่อ
งานเขียนของผู้เรียนที่ใช้มากที่สุด ได้แก่ การให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยการเขียน และด้วยวาจาแบบตรง
โดยไม่มีค าอธิบายทางภาษาศาสตร์ (direct non-metalinguistic and explicit correction) และผล
การให้ข้อมูลย้อนกลับของครูที่มีต่อการแก้ไขงานเขียนผู้เรียนทางด้านความถูกต้องทางไวยากรณ์ 
พบว่าข้อผิดพลาดในการเขียนลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนั้นในงานวิจัยของ จิตติมา   
กาวีระ และ ศิริลักษณ์  อุสาหะ (2551: 83-84) ได้ทดลองการให้ผลสะท้อนกลับโดยการเขียนของครู
ชนิดต่างๆ คือ การให้ผลสะท้อนกลับแบบตรง (direct feedback) การให้ผลสะท้อนกลับแบบรหัส 
(code feedback) และการให้ผลสะท้อนกลับแบบขีดเส้นใต้ (uncode feedback) แก่นักศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ พบว่านักศึกษามีพัฒนาการคุณภาพของการเขียนมากขึ้นและข้อผิดพลาดในการ
เขียนลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
หากผู้เรียนไม่ได้รับข้อมูลย้อนกลับใดๆ จากผู้สอนพวกเขาย่อมไม่ได้รับโอกาสในการพัฒนา 

หลังจากที่ผู้เรียนได้ทราบความผิดพลาดในการท างาน (error feedback) หลังจากผู้สอนคืนชิ้นงานที่
ตรวจเสร็จแล้วให้แล้ว พวกเขาก็มีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะการเขียนให้ดีขึ้นได้ ผลการวิจัยของ 
Hosseiny (2014: 668) พบว่าผู้เรียนกลุ่มที่ได้รับข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการแก้ไขชิ้นงาน (corrective 
feedback) มีประสิทธิภาพในการท างานสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับ ข้อมูลย้อนกลับอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนกลุ่มที่ได้รับข้อมูลย้อนกลับทางตรง (direct feedback) กล่าวคือ ได้รับการ
แก้ไขประเด็นที่ผิดพลาดให้ถูกต้องในชิ้นงานเขียนจากผู้สอน สามารถแก้ไขชิ้นงานตามค าแนะน าของ
ผู้สอนได้ทันที หรือกลุ่มที่ได้รับข้อมูลย้อนกลับทางอ้อม (indirect feedback) กล่าวคือ ผู้สอนไม่ได้
แก้ไขชิ้นงานเขียนให้ แต่ตรวจสอบชิ้นงานเขียนแล้วระบุประเด็นที่ผิดพลาดด้วยการขีดเส้นใต้จุดที่ผิด 
โดยผู้เรียนต้องแก้ไขชิ้นงานเขียนนั้นด้วยตนเอง ดังนั้นผู้สอนสามารถใช้วิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับทั้ง 2 
แบบ เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานเขียนของผู้เรียน อย่างไรก็ตามการให้ข้อมูลย้อนกลับทางอ้อมมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการเขียนในระยะยาวกับผู้เรียนมากกว่าการให้ข้อมูลย้อนกลับทางตรง 
หรืออีกนัยหนึ่งคือ ข้อมูลย้อนกลับที่มีความชัดเจนไม่มากก็สามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการ
แก้ไขชิ้นงานด้วยตนเอง (self-edit) ให้แก่ผู้เรียนได้ดีเช่นเดียวกัน (Ferris, 2003; Ferris & Roberts, 
2001)  

 
การให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งในวงจรการเรียนรู้ (learning 

cycle) มีบทบาทในการสะท้อนกลับข้อมูลเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา การที่ผู้เรียนได้รู้ถึงจุดแข็ง 
และจุดอ่อนของตนเองจะช่วยให้พวกเขาสามารถประเมินศักยภาพตนเอง และปรับปรุงงานในอนาคต
ได้ (Weaver, 2006: 379) มีงานวิจัยจ านวนมากพยายามหาค าตอบเกี่ยวกับวิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Orsmond, Maw, Park, Gomez, & Crook, 2013; Carless, Salter, Yang, & Lam, 2011; 
Hounsell, McCure, Hounsell, & Litjens, 2008; Hattie & Timperley, 2007; Nicol & 
Macfarlane-Dick, 2006; Hosseiny, 2014) ที่สามารถช่วยยกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการ
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พยายามที่จะเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้เรียน และพฤติกรรมของผู้เรียนหลังจากได้รับข้อมูลย้อนกลับ
แล้ว โดยการสัมภาษณ์ หรือ ตอบแบบสอบถาม หากผู้สอนสามารถเข้าถึงความคิดของผู้เรียนได้ 
ผู้สอนย่อมสามารถพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลย้อนกลับให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นได้ (Orsmond, 
Maw, Park, Gomez, & Crook, 2013: 240) การที่ผู้สอนพยายามท าความเข้าใจว่าผู้เรียนคิดอย่างไร
หลังจากที่ได้รับข้อมูลย้อนกลับจากผู้สอน มีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะจะช่วยให้ผู้สอนสามารถ
ออกแบบวิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับที่เหมาะสม (designing feedback) ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่พึงประสงค์ (Forsythe & Johnson, 2016: 858) 

 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลของการให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียนโครงการฝึกอบรมของ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เรียนรายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม 
ในภาคเรียน 1/2557, 1/2558 และ 1/2559 โดยการเปรียบเทียบคะแนนงานเขียนโครงการฝึกอบรม
ของนักศึกษาทั้ง 3 ภาคเรียน ทั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีสอนแบบปกติโดยไม่มีการให้ข้อมูลย้อนกลับในภาคเรียน 
1/2557, ใช้วิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยการตรวจชิ้นงานเป็นรายบุคคล และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
ด้วยวาจาในชั้นเรียนร่วมกับวิธีสอนแบบปกติในภาคเรียน 1/2558 และ ใช้วิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับ
โดยการตรวจชิ้นงานเป็นรายบุคคล และการให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยวาจาในชั้นเรียน ประกอบการให้
ข้อมูลย้อนกลับโดยการใช้สื่อภาพถ่ายชิ้นงานร่วมกับวิธีสอนแบบปกติในภาคเรียน 1/2559 นอกจากนี้
ผู้วิจัยยังสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียนโครงการ
ฝึกอบรมอีกด้วย ทั้งนี้ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ออกแบบ และ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงสื่อการเรียนการสอน รายวิชา เทคนิคการ
ฝึกอบรมและการประชุม ในหัวข้อการเขียนโครงการฝึกอบรม ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการเขียน
โครงการฝึกอบรมให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยัง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาอ่ืนที่ผู้สอนต้องการจะพัฒนาทักษะการเขียนของผู้เรียนได้ด้วย
เช่นกนั 

 
โจทย์วิจัย 
  

วิธีสอนแบบใดที่สามารถพัฒนาทักษะการเขียนโครงการฝึกอบรมให้แก่ผู้เรียนได้ 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาผลของการให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียนโครงการฝึกอบรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 3        
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

2.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อวิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียนโครงการฝึกอบรมของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

 
ประโยชนข์องกำรวิจัย  
 

ผลการศึกษาสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ออกแบบ และปรับปรุงรูปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงสื่อการเรียนการสอน รายวิชา เทคนิคการฝึกอบรมและการ
ประชุม ในหัวข้อการเขียนโครงการฝึกอบรม ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการเขียนโครงการฝึกอบรมให้แก่
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
รายวิชาอ่ืนที่ผู้สอนต้องการจะพัฒนาทักษะการเขียนของผู้เรียนได้ด้วยเช่นกัน 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

1. เนื้อหาการวิจัย คือ การเปรียบเทียบคะแนนงานเขียนโครงการฝึกอบรมในภาคเรียน 
1/2557, 1/2558 และ 1/2559 ซึ่งแต่ละภาคเรียนใช้วิธีสอน และ การให้ข้อมูลย้อนกลับที่แตกต่าง
กันดังนี ้

- วิธีสอนที่ใช้ในภาคเรียนที่ 1/2557 คือ ใช้วิธีสอนแบบปกติโดยไม่มีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับ 

- วิธีสอนที่ใช้ในภาคเรียนที่ 1/2558 คือ ใช้วิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยการตรวจ
ชิ้นงานเป็นรายบุคคล และการให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยวาจาในชั้นเรียนร่วมกับวิธีสอนแบบปกติ 

- วิธีสอนที่ใช้ในภาคเรียนที่ 1/2559 คือ ใช้วิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยการตรวจ
ชิ้นงานเป็นรายบุคคล และการให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยวาจาในชั้นเรียน ประกอบการให้ข้อมูลย้อนกลับ
โดยการใช้สื่อภาพถ่ายชิ้นงานร่วมกับวิธีสอนแบบปกติ 

นอกจากนั้นผู้วิจัยจะได้ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่เรียนในภาคเรียนที่ 1/2558 
และ 1/2559 ที่มีต่อวิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียนโครงการฝึกอบรม 3 วิธี ได้แก่ วิธีการให้ข้อมูล
ย้อนกลับโดยการตรวจชิ้นงานเป็นรายบุคคล วิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยวาจาในชั้นเรียน และ
วิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยการใช้สื่อภาพถ่ายชิ้นงาน 

2. ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนงานเขียนโครงการฝึกอบรมจากประชากรซึ่งเป็น
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เรียนรายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุมกับ
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ผู้วิจัยในภาคเรียน 1/2557, 1/2558 และ 1/2559 จ านวนทั้งสิ้น 355 คน  ส าหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อวิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับงานเขียนโครงการฝึกอบรมนั้น ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
โดยใช้การสัมภาษณ์ (interview) จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของนักศึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาค
ปกติ ระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่เรียนรายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมและการประชุมกับผู้วิจัยในภาค
เรียน 1/2558 และ 1/2559 เท่านั้น 

3. สถานที่ด าเนินการวิจัย คือ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตแม่สา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 156 หมู่ 3 ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และ คณะวิทยาการ
จัดการ วิทยาเขตเวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 202 ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

4. ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยในระหว่างภาคเรียน 1/2557, 1/2558 และ 1/2559 โดยจะสรุป
ผลการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียน 2/2560 ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงใช้
ระยะเวลานาน 3 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  

กำรให้ข้อมูลย้อนกลับ หมายถึง การให้ข้อเสนอแนะ หรือค าแนะน าเกี่ยวกับการเขียน
โครงการฝึกอบรมของผู้สอน เพ่ือให้ผู้เรียนน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการเขียนโครงการ
ฝึกอบรมให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยผู้สอนใช้วิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยการตรวจ
ชิ้นงานเป็นรายบุคคล ให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยวาจาในชั้นเรียน และให้ข้อมูลย้อนกลับโดยการใช้สื่อ
ภาพถ่ายชิ้นงาน  

 
วิธีกำรให้ข้อมูลย้อนกลับงำนเขียนโครงกำรฝึกอบรม หมายถึง วิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับงาน

เขียนโครงการฝึกอบรม 3 วิธี ได้แก่ วิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยการตรวจชิ้นงานเป็นรายบุคคล 
วิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับด้วยวาจาในชั้นเรียน และวิธีการให้ข้อมูลย้อนกลับโดยการใช้สื่อภาพถ่าย
ชิ้นงาน 

 
สื่อภำพถ่ำยชิ้นงำน หมายถึง ภาพถ่ายตัวอย่างชิ้นงานที่มีข้อผิดพลาดของผู้เรียน ที่ผู้สอน

น ามาใช้เป็นสื่อ โดยการแสดงภาพถ่ายผ่านทางจอฉายภาพเพ่ือให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างชิ้นงานที่มี
ข้อบกพร่องพร้อมกันในชั้นเรียน 

 




