
บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 

การศึกษาผลการใช้กรณีศึกษาสอนเร่ืองเทคนิคการฝึกอบรม ในรายวิชาเทคนิคการ
ฝึกอบรมและการประชมุ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างคะแนนสอบก่อน
เรียนและคะแนนสอบหลงัเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนโดยใช้กรณีศึกษา และส ารวจความคิดเห็น
ของนักศึกษาท่ีเรียนโดยใช้กรณีศึกษา (การจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนบทท่ี 4       
เร่ืองเทคนิคการฝึกอบรม เร่ิมจากให้ผู้ เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนเร่ืองเทคนิคการฝึกอบรม,   
ให้ผู้ เรียนศึกษาเนือ้หาเร่ืองเทคนิคการฝึกอบรม แล้วตอบค าถามท้ายบท , ให้ผู้ เรียนดวีูดิทศัน์, 
ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้ เรียนให้ท าใบงานในชัน้เรียน, ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกันอภิปรายความรู้ท่ีได้รับ
จากการดูวีดิทัศน์ และจากใบงาน , ผู้ สอนและผู้ เรียนร่วมกันอภิปรายเนือ้หาเร่ืองเทคนิค           
การฝึกอบรมและเฉลยค าถามทบทวน, ผู้สอนบรรยายสรุปเนือ้หาเร่ืองเทคนิคการฝึกอบรม และ
ให้ผู้ เรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนเร่ืองเทคนิคการฝึกอบรม)  

 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย (Population) คือ นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี     

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่ีเรียนรายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมและ   
การประชมุ (MGT 2201) ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2551 จ านวนทัง้สิน้ 3 กลุ่มเรียน ได้แก่ 
กลุม่เรียน 02 (เสาร์-อาทิตย์) กลุม่เรียน 04 (เสาร์-อาทิตย์) และกลุ่มเรียน 02 (จนัทร์-ศกุร์) ซึ่งเป็น
นกัศึกษาท่ีเข้าเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนในบทท่ี 4 ครบทุกครัง้จ านวนทัง้สิน้ 
104 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 ของนกัศกึษาทัง้หมด 168 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส าหรับการวิจัยครัง้นี ้คือ แบบทดสอบ (Testing) และแบบสอบถาม (Questionnaire) 
วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเ ร็จ รูปทางสถิติ โดยค านวณหาร้อยละของคะแนน
ความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้รายบุคคลจากคะแนนสอบก่อนเรียน และคะแนนสอบหลงัเรียน 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม คือ คา่ความถ่ี (Frequency) คา่ร้อยละ 
(Percentage) คา่เฉล่ีย (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สามารถสรุป
ผลการวิจยัได้ดงันี ้
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1. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
นกัศกึษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.3 มีอายเุฉล่ีย 29.77 ปี โดยนกัศกึษา

ส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 21 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.4 มีเกรดเฉล่ียสะสม 2.01 – 2.50 คิดเป็น
ร้อยละ 34.6 มีความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 52.9 ให้
ความส าคญักบัการอ่านเนือ้หาวิชาด้วยตนเองในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60.6 นกัศึกษา
สว่นใหญ่ตัง้ใจท าการบ้านในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 63.4 สนใจดวีูดิทศัน์ในระดบัมาก คิดเป็น
ร้อยละ 53.8 มีส่วนร่วมในการท าใบงานในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 61.5 สนใจการอภิปราย
เนือ้หาในชัน้เรียนในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 60.6 สนใจฟังการบรรยายสรุปจากผู้สอนในระดบั
มาก คิดเป็นร้อยละ 62.5 ได้ทบทวนเนือ้หาวิชาก่อนท าแบบทดสอบหลงัเรียนในระดบัปานกลาง 
คดิเป็นร้อยละ 65.4 
 
2. การเปรียบเทยีบคะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลังเรียน 
 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนเรียนและคะแนนสอบหลงัเรียนของนกัศกึษาพบว่า 
คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนเท่ากบั 15.86 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 28.33 คะแนนเพิ่มขึน้ 
โดยเฉล่ีย 12.47 เม่ือพิจารณาเป็นรายบคุคลพบว่านกัศกึษาได้คะแนนเพิ่มขึน้ทกุคน โดยเพิ่มขึน้
ต ่าสุด 4 คะแนน และเพิ่มขึน้สงูสดุ 23 คะแนน ซึ่งสามารถค านวณหาคา่ร้อยละความก้าวหน้า
ของผลการเรียนรู้ได้ร้อยละ 27.71 
 
3. ความคิดเหน็ของนักศึกษา 
 
 ผลการส ารวจความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่า 
นกัศึกษาเห็นด้วยในประเด็นต่อไปนี ้นกัศึกษาชอบรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
ผู้สอนใช้ในบทท่ี 4 รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้สอนใช้ในบทท่ี 4 ช่วยให้นกัศกึษา
มีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาวิชาได้ง่ายยิ่งขึน้ รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้สอน
ใช้ในบทท่ี 4 ชว่ยกระตุ้นให้นกัศกึษาเกิดความสนใจได้ดียิ่งขึน้ นกัศกึษาอยากให้ผู้สอนน ารูปแบบ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในบทท่ี 4 ไปประยกุต์ใช้ในบทอ่ืนๆ นกัศกึษาอยากให้ผู้สอนจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบเดียวกบับทท่ี 4 อีก รูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน
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ท่ีผู้สอนใช้ในบทท่ี 4 ช่วยให้นกัศกึษามีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาวิชาได้รวดเร็วยิ่ งขึน้ รูปแบบ
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้สอนใช้ในบทท่ี 4 ช่วยให้นกัศึกษาได้เรียนรู้ในบรรยากาศท่ี  
ไม่น่าเบื่อ และรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผู้สอนใช้ในบทท่ี 4 ท าให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ในบรรยากาศท่ีสนกุสนาน 

 
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีนักศึกษามีความพึงพอใจในระดบัมาก คือ 

การดูวีดิทัศน์ การรับฟังการบรรยายสรุปจากผู้ สอน การตอบค าถามท้ายบท (การบ้าน)            
การแบ่งกลุ่มท าใบงานหลังจากดวีูดิทศัน์ การท าแบบทดสอบหลงัเรียน การอภิปรายเนือ้หาใน    
ชัน้เรียน และการท าแบบทดสอบก่อนเรียน ส าหรับการศกึษาเนือ้หาวิชาด้วยตนเองนัน้นกัศกึษามี
ความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
 
อภปิรายผลการวิจัย 
 

การจดัการเรียนการสอนรายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมและการประชมุ (MGT 2201) ใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2551 ให้กบันกัศกึษาภาคพิเศษจ านวนทัง้สิน้ 3 กลุ่มเรียน ได้แก่ กลุ่ม
เรียน 02 (เสาร์-อาทิตย์) จ านวน 68 คน, กลุ่มเรียน 04 (เสาร์-อาทิตย์) จ านวน 50 คน และกลุ่ม
เรียน 02 (จนัทร์-ศกุร์) จ านวน 50 คน ถือได้ว่าเป็นการเรียนการสอนกลุ่มใหญ่ซึ่งผู้สอนสามารถ
เลือกใช้วิธีสอนแบบบรรยายได้ แต่หากใช้วิธีสอนเพียงรูปแบบเดียวตลอดภาคเรียนย่อมส่งผล
กระทบเชิงลบโดยตรงต่อบรรยากาศการเรียนการสอน ระดบัความสนใจของผู้ เรียน ตลอดจน
ความสามารถในการเรียนรู้เนือ้หาวิชา ดังนัน้ผู้ สอนจึงจ าเป็นต้องปรับวิธีสอนให้มีความ
หลากหลายเพ่ือสร้างบรรยากาศภายในห้องเรียน กระตุ้นความสนใจ และให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ดีท่ีสดุ ในการจดัการเรียนการสอนเร่ืองเทคนิคการฝึกอบรม จึงผู้สอนลดการบรรยายให้สัน้ลง 
และเพิ่มเติมกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ การท าแบบทดสอบก่อนเรียน การมอบหมายให้ไป
ศกึษาเนือ้หาวิชา และตอบค าถามท้ายบทด้วยตนเอง การดวีูดิทศัน์ การแบง่กลุ่มท าใบงาน การ
อภิปรายเนือ้หา และผู้สอนบรรยายสรุปเนือ้หาก่อนท าแบบทดสอบหลงัเรียน ซึ่งจัดเป็นวิธีสอน
แบบผสมผสานท่ีใช้ทัง้การอภิปรายย่อย (Buzz Group หรือ Buzz Session) การอภิปรายทัง้ชัน้ 
(Whole-Class Discussion) การบรรยาย (Lecture) รวมถึงการน าโสตทัศนูปกรณ์ (Audio-
Visual Media) มาใช้ประกอบการสอน แล้วมีการประเมินผลก่อนเรียน (Pre-assessment) 
เปรียบเทียบกบัการประเมินผลหลงัเรียน (Post Assessment) เพ่ือพิจารณาถึงความก้าวหน้าของ
ผู้ เรียน โดยใช้แบบทดสอบท่ีผู้สอนสร้างขึน้เอง (Teacher-Made Tests) 
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ผลจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการดงักล่าวข้างต้นท าให้คะแนนสอบ
หลงัเรียนของนกัศกึษาเพิ่มขึน้โดยเฉล่ีย 12.47 และเม่ือพิจารณาเป็นรายบคุคลพบว่านกัศกึษาได้
คะแนนเพิ่มขึน้ทกุคน ซึ่งสามารถค านวณหาคา่ร้อยละความก้าวหน้าของผลการเรียนรู้ได้ร้อยละ 
27.71 โดยนกัศกึษาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนในระดบัปานกลาง แตมี่ความสนใจ
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนในระดบัมาก ประกอบกบัได้ทบทวนเนือ้หาวิชาก่อน
ท าแบบทดสอบหลังเรียนในระดบัปานกลาง นอกจากนีน้ักศึกษายังเห็นด้วยกับรูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนมีความพึงพอใจในระดบัมาก จากการดวีูดิทศัน์ การรับฟัง
การบรรยายสรุปจากผู้สอน การตอบค าถามท้ายบท (การบ้าน) การแบง่กลุ่มท าใบงานหลงัจากดู
วีดิทัศน์ การท าแบบทดสอบหลังเรียน การอภิปรายเนือ้หาในชัน้เรียน และการท าแบบทดสอบ
ก่อนเรียน สอดคล้องกับผลการวิจยัของ จนัทนา ณ ถลาง (2549 : บทคดัย่อ) ท่ีได้ศกึษาผลการ
จดัการเรียนรู้การเขียนภาพและระบายสีด้วยสีโปสเตอร์ โดยใช้ส่ือวีดิทศัน์ซีดี ส าหรับนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 พบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการเขียนภาพและระบายสีด้วยสีโปสเตอร์
ของนักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยส่ือวีดิทัศน์ซีดี หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองการเขียนภาพและระบายสีด้วยสีโปสเตอร์ของ
นกัเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยส่ือวีดทิศัน์ซีดีสงูกวา่นกัเรียนท่ีเรียนด้วยแผนการจดัการเรียนรู้ตามปกติอย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จ าเนียร  อินผูก (2547 : 
บทคดัย่อ) ท่ีได้ศึกษาการใช้การ์ตูนเร่ืองในการเรียนการสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการศึกษาพบว่านกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้การ์ตนูเร่ือง
ประกอบการสอนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เร่ืองโจทย์ปัญหา เฉล่ีย      
ร้อยละ 74.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 ของโรงเรียน และนกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้การ์ตูนเร่ืองในการเรียนการสอนอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง  รวมถึง
สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ ปิญชาน์  รินง้าว (2545 : บทคดัย่อ) ท่ีได้ศกึษาการใช้กิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยมีวีดิทัศน์ประกอบเพ่ือส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ผลการวิจยัพบว่า
นกัเรียนทกุคนหลงัได้รับการสอนทกัษะการพดูภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนโดย
มีวีดิทัศน์ประกอบ มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์การพูดภาษาอังกฤษท่ีก าหนดไว้ คือ ร้อยละ 60 
นอกจากนัน้ยงัพบว่าแรงจูงใจของนกัเรียน หลงัได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอน
โดยมีวีดทิศัน์ประกอบหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 

1. ผู้สอนควรน ารูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้ในการจดัการเรียนการสอน
เร่ืองเทคนิคการฝึกอบรม ไปประยกุต์ใช้ในบทอ่ืนๆ และในรายวิชาอ่ืนๆ  

2. ผู้สอนควรวางแผนการสอนอย่างละเอียดทุกบท (ดงัแสดงตวัอย่างในภาคผนวก ก) 
และปฏิบตัติามแผนการสอนอยา่งเคร่งครัด  

3. ผู้ สอนควรตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ โดยการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) ความเท่ียงตรง (Validity) ความยากง่าย (Difficulty) อ านาจจ าแนก 
(Discrimination) และความเป็นปรนยั (Objectivity) 

4. ผู้สอนควรน าผลการทดสอบไปใช้เป็นแนวทางในการวินิจฉัยผู้ เรียน เพ่ือพิจารณาถึง
เนือ้หาวิชาท่ีจ าเป็นต้องมีการสอนเสริม ตลอดจนน าไปปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้ เรียน  

5. ผู้ เรียนควรเข้าชัน้เรียนอย่างตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ เน่ืองจากมีนกัศึกษาร้อยละ 62.0 
เทา่นัน้ท่ีเข้าเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนเร่ืองเทคนิคการฝึกอบรมครบทกุครัง้ 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 
 

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบ
บรรยาย และนกัศึกษาท่ีเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบกรณีศึกษา ในการสอนเร่ืองเทคนิคการ
ฝึกอบรม ในรายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมและการประชมุ  

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนของนกัศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ
เม่ือใช้กรณีศกึษาสอนเร่ืองเทคนิคการฝึกอบรม ในรายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมและการประชมุ 

3. ควรศึกษาผลการใช้กรณีศึกษาสอนเร่ืองอ่ืนๆ ในรายวิชาเทคนิคการฝึกอบรมและ   
การประชมุ อาทิเชน่ การเตรียมการก่อนฝึกอบรม การด าเนินการฝึกอบรม เป็นต้น 
 

 
 




