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บทคัดยอ
 การวิจยัครัง้นีเ้ปนการวจิยัเชงิปฏบิตักิารในชัน้เรยีน (Classroom action research) โดยมวีตัถปุระสงค
เพื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขียนโครงรางวิทยานิพนธกอนและหลัง
จัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม 2) ศึกษาคุณภาพโครงรางวิทยานิพนธ และ 3) ศึกษาความคิดเห็นตอการจัดการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม กลุมเปาหมายในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาหลักสูตรและ
การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการศึกษาคนควาอิสระดานหลักสูตร
และการเรียนการสอน รหัสวิชา 102681 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 30 คน เคร่ืองมือที่ใชในการ
ทดลองในการวิจัยครั้งนี้คือ แผนการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูล 

ประกอบดวย แบบทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ แบบประเมินคุณภาพ
โครงรางวทิยานพินธ และแบบสอบถามความคดิเหน็ตอการจดัการเรยีนรูแบบมสีวนรวม และการวเิคราะหขอมูล
เพือ่ตอบวตัถปุระสงคการวจิยัใชสถติพิืน้ฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลีย่ และคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติิ
เชิงอางอิง คือการทดสอบคาที (T-test for dependent sample)
 ผลการวิจัย มีดังนี้ 1) ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขียนโครงรางวิทยานิพนธกอนจัดการเรียนรู

แบบมีสวนรวม พบวา มีคะแนนเฉล่ีย 29.27 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเปนรอยละ 73.17 
หลังจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมคะแนนเพิ่มขึ้นเปน 32.33 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.83 ซึ่งมีผลตางหรือ
ความกาวหนาเทากบั 3.07 คะแนน คดิเปนรอยละ 7.67 และเมือ่เปรยีบเทยีบคะแนนความรูความเขาใจเกีย่วกบั
การเขียนโครงรางวิทยานิพนธกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม พบวา นักศึกษามีคะแนนเฉล่ีย
ความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขียนโครงรางวิทยานิพนธหลงัการจัดการเรียนรูสงูกวากอนจัดการเรียนรูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) คุณภาพโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษาหลักสูตรและการสอนเม่ือไดรับ
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การจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายบุคคลพบวา นักศึกษา
สวนใหญ จาํนวน 19 คน คดิเปนรอยละ 63.33 สามารถจัดทาํโครงรางวิทยานิพนธทีม่รีะดบัคุณภาพอยูในระดับ
ดีมาก และอยูในระดับดี จํานวน 11 คน และ 3) ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมหรือมีความ
พึงพอใจตอการจัดการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดบัมากที่สุด
คําสําคัญ: ความสามารถในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ, การจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม

ABSTRACT 
 The aimed of this classroom action research were to study 1) knowledge and 
understanding about proposal writing before and after using participatory learning, 
2) proposal writing quality, and 3) participatory learning satisfaction. The sample were 
30 graduate students, program in curriculum and instruction, who enrolled the independent 
study for curriculum and instruction subject in the first semester of 2011 academic year 
of Nakhon Ratchasima Rajabhat University. The research instrument included participatory 
learning plan, proposal writing ability test, proposal writing evaluation form and participatory 
learning satisfaction questionnaire. The data was analyzed by percentage (%), mean, 
standard deviation and t-test.
 The finding revealed that 1) the knowledge and understanding about proposal writing 
before using participatory learning was 29.27 average or 73.17%, after participatory learning 
at 32.33 average or 80.33%, it was found that the gain score at 3.07 or 7.67% and after 
using participatory learning had statistically significance higher than before at .05 level, 
2) the proposal writing quality after using participatory learning in overall was good level, 
it was found that 19 persons was at the excellent level and 11 persons was at a good one, 
and 3) the participatory learning satisfaction in overall and item were very satisfied.
Keywords : Proposal writing ability, Participatory learning

บทนํา 
 การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปนการศึกษาที่ใหความสําคัญสูงสุดในการเตรียมนักศึกษาใหมีความรู
และทักษะในการแสวงหาความรูดวยปญญาโดยใชกระบวนการวิจัย ดังนั้นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ทุกหลักสูตร ไมวาจะเปนระดับมหาบัณฑิตทั้งแผน ก และแผน ข หรือระดับดุษฎีบัณฑิตทั้งแบบ 1 และแบบ 2 
จงึมขีอกาํหนดใหนกัศกึษาตองทาํการวจิยัทีแ่สดงถงึความคดิรเิริม่โดยอาจทาํในรปูวทิยานพินธหรอืโครงการวจิยั
ขนาดเล็ก ดวยเหตุผลดังกลาวน้ี ความสําเร็จของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากจะวัดจาก
ตัวมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตแลว ยังตองวัดจากคุณภาพและความเปนเลิศทางวิชาการของวิทยานิพนธหรือ

โครงการวจิยัท่ีนกัศกึษาไดจดัทาํตามขอกําหนดของหลกัสูตรดวย (สวุมิล วองวาณชิ และ นงลกัษณ วริชัชยั, 2546)
 มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา ไดจัดการศึกษาระดับบณัฑิตศกึษาต้ังแตปการศึกษา 2541 เปนตนมา 
ครอบคลุมการจัดการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ในสาขา
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วิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร สาขาวิชาศิลปศาสตร และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ (บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2557, น. 7) สําหรับสาขาวิชาการศึกษาน้ัน ไดเปดสอนในสาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารทางการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชา
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ และสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
ในทกุสาขาวชิาไดเปดสอนตามหลักสตูรแบบ ก (2) ซึง่เปนหลักสูตรทีก่าํหนดใหเรยีนรายวชิาและทาํวทิยานพินธ 
โดยนักศึกษาตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 12 หนวยกิต ทั้งน้ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ไดกําหนด
แนวปฏิบัติในการทําวิทยานิพนธในสวนที่นักศึกษาตองเสนอผลงานผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ชุดตาง ๆ  ไว 3 ขั้นตอน ไดแก การเสนอขออนุมัติหัวขอและโครงรางยอวิทยานิพนธ การเสนอของสอบโครงราง
ละเอียดวิทยานิพนธและการเสนอขอสอบวิทยานิพนธ 
 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนไดเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2545 เปนตนมา 
ผลการดําเนินการในดานระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา พบวา นักศึกษาสวนนอยที่สามารถจบการศึกษาตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหลักสูตร กลาวคือ ใชเวลาในการศึกษา 2 ป แตนักศึกษาสวนใหญใชเวลาในการศึกษา
มากกวา 2 ป การที่นักศึกษาสวนใหญใชเวลาในการศึกษามากกวาแผนการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร 
โดยพบวา นักศึกษามีปญหาอุปสรรคท้ังในขั้นการเสนอขอสอบโครงรางละเอียดวิทยานิพนธ และการเสนอ
ขอสอบวิทยานิพนธ ซึ่งสาเหตุสําคัญเกิดจากอุปสรรคดานวิชาการของนักศึกษา กลาวคือ ยังไมสามารถ
เขียนโครงรางวิทยานิพนธใหมีคุณภาพตามเกณฑได และอาจารยที่ปรึกษาจําเปนตองใชเวลาในการแกไข
ปรับปรุงโครงรางใหมีคุณภาพตามเกณฑจนสามารถเสนอสอบได นอกจากอุปสรรคดานวิชาการแลว ในสวน
อุปสรรคสวนตัวของนักศึกษาแตละคนยังพบวา นักศึกษามีภาระงานประจํามาก และนักศึกษาสวนหนึ่ง
ตดัสนิใจทาํผลงานทางวชิาการเพือ่ขอกาํหนดตาํแหนงกอน (บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา, 
2557, น. 7)
 ดงันัน้ เพ่ือเปนการแกไขปญหาการเขยีนโครงรางวิทยานพินธทีค่ณุภาพตามเกณฑทีก่าํหนด คณะผูวจิยั
ซึง่เปนอาจารยผูสอนสาขาวชิาหลักสตูรและการสอน จงึไดปรบัวธิกีารจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาการศึกษา
คนควาอิสระดานหลักสูตรและการสอน ใหมีเปาหมายหลักเพื่อกระตุนใหนักศึกษาพัฒนาความสามารถในการ
เขียนโครงรางวิทยานิพนธ และสงเสริมการจัดการเรียนรูที่ถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด โดยใหนักศึกษามีสวนรวม
ในการจัดการเรียนรูมากขึ้น อันจะทําใหนักศึกษาเกิดการสรางองคความรูดวยตนเองไดตอไป จากการปรับวิธี

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาน้ี คณะผูวิจัยซ่ึงเปนผูรับผิดชอบการสอนตองการทราบวา การจัดการเรียนรู
แบบมีสวนรวมที่พัฒนาขึ้นจะทําใหนักศึกษามีความสามารถในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธเปนอยางไร 
โดยพิจาณาจากความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขียนโครงรางวิทยานิพนธกอนและหลังจากการจัดการเรียนรู
แบบมสีวนรวม และคุณภาพโครงรางวทิยานพินธทีน่กัศกึษาจดัทาํขึน้ นอกจากนีผู้วจิยัตองการทราบวา นกัศึกษา

มีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมเปนอยางไร ซึ่งผลการวิจัยจะเปนสารสนเทศที่สําคัญในการ
พัฒนาความสามารถในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษารุนตอ ๆ ไป รวมทั้งสามารถขยายผลไปยัง
นกัศกึษาสาขาวชิาอืน่ ๆ  อนัจะสงผลใหนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาสามารถทาํวทิยานิพนธและสําเรจ็การศกึษา

ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหลักสูตรตอไป



13   NRRU Community Research Journal Vol.12 special (August  2018)

วัตถุประสงคของการวิจัย
 การวิจยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคหลกัเพือ่พฒันาความสามารถในการเขยีนโครงรางวทิยานพินธของนักศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะ ดังนี้
 1. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากอนและหลังจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม
 2. เพ่ือศกึษาคณุภาพโครงรางวทิยานพินธของนักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวทิยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา
 3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมของนักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประโยชนของการวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ีทําใหทราบผลของการพัฒนาความสามารถในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ โดยการ
จัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมของนักศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ซึ่งสามารถขยายผลไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาความสามารถดานอื่น ๆ ของนักศึกษาได และอาจเปน
แนวทางใหสาขาวิชาอ่ืนๆ นําไปใชในการพัฒนาความสามารถในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษา 
ซึ่งจะสงผลใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถทําวิทยานิพนธและสําเร็จการศึกษาตรงตามระยะเวลา
ที่กําหนดไวในหลักสูตรยิ่งขึ้น

วิธีดําเนินการวิจัย
 1. กลุมเปาหมาย
  กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน 
ภาคพเิศษ ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวิชาการศึกษาคนควาอสิระดานหลกัสูตรและการเรียนการสอน ภาคเรยีนที ่ 1 
ปการศึกษา 2554 จํานวน 30 คน (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2561)

 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยเคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง และเคร่ืองมือที่ใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูล รายละเอียดของเครื่องมือแตละชนิด มีดังนี้
  2.1 เครื่องมือท่ีใชในการทดลอง เปนแผนการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึน 
ซึง่มลีกัษณะและโครงสรางตามทีก่าํหนดในรายละเอียดรายวิชาตามมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอดุมศึกษา (มคอ.3) 
รายละเอียดของการสรางและตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู และผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู

แบบมีสวนรวม ดังนี้
   2.1.1 การสรางและตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม มีขั้นตอนดังนี้
    1) ผูวิจัยรางรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3) ในหมวดตาง ๆ ใหเปนไปตามกําหนด
ของหลักสูตร ยกเวน หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล ผูวิจัยและนักศึกษาไดออกแบบกิจกรรม
การสอนรวมกัน ในสัปดาหแรกของการเรียนการสอน
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    2) นําแผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นเสนอตอผูทรงคุณวุฒิดานหลักสูตรและ
การสอนจํานวน 3 ทาน ไดแก รศ.ดร.สมพงษ สิงหะพล รศ.สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ และ ดร.สิรินาถ จงกลกลาง 
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสม และความเปนไปไดของแผนการจัดการเรียนรู
    3) ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ แลวนําไปใช
ในการทดลองตอไป
   2.1.2 ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม ผูวิจัยใชแนวคิดการมีสวนรวม 
โดยใหนักศึกษาเขามารวมออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะหมวดท่ี 5 แผนการสอนและ
การประเมินผล ซึ่งมีการดําเนินการและผลการดําเนินการ ดังนี้
    1) ผู วิจัยสํารวจความสามารถในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษา
กลุมเปาหมายในการวิจยั ซึง่เคยเรยีนวิชาเกีย่วกับการวจิยัทางการศึกษามาแลวหลายรายวิชา ไดแก วธิวีทิยาการ
วิจัยทางการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร ทฤษฎีการเรียนรูและการเรียนการสอน การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม
แหงการเรียนรู และสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา โดยใชแบบสํารวจการเขียนโครงรางวิทยานิพนธที่ผูวิจัย
สรางขึ้น
    2) ผลการวิเคราะหความสามารถในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ จากการสํารวจ
ในสัปดาหแรกของการเรียนการสอนจากนักศึกษาท่ีเขาเรียนในวันนั้น จํานวน 26 คน พบวา นักศึกษาประเมิน
ตนเองวายังไมสามารถเขียนโครงรางวิทยานิพนธไดในหัวขอตาง ๆ มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การวิเคราะห
ขอมูล (20 คน) เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล (12 คน) เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง การดําเนินการ
ทดลอง/การเก็บรวบรวมขอมูล กรอบแนวคิดในการวิจัย และความเปนมาและความสําคัญของปญหา (10 คน) 
    3) จากผลการสํารวจทีไ่ด ผูวจิยัแบงกลุมนกัศึกษา จาํนวน 5 กลุม ชวยกนัพจิารณาวา
จะใชวธิกีารใดบางในการพัฒนาความรูความสามารถในการเขียนโครงรางวทิยานิพนธ ซึง่ผลการพิจารณาพบวา 
มีวิธีการที่ควรใชพัฒนา 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 นักศึกษาศึกษาเอกสาร ตํารา หรือตัวอยางวิทยานิพนธ
ดวยตนเองเปนรายบคุคล โดยใชพฒันาในหวัขอ วรรณกรรมทีเ่กีย่วของ กรอบแนวคิดในการวจิยั และการดําเนิน
การทดลอง รูปแบบท่ี 2 นักศึกษารวมกันศึกษาเอกสาร ตํารา หรือตัวอยางวิทยานิพนธเปนกลุมยอยแลว
นําเสนอตอชั้นเรียน โดยใชพัฒนาในหัวขอ เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง และแผนปฏิบัติการวิจัย และรูปแบบ
ที่ 3 อาจารยผู สอนหรือวิทยากรบรรยายเพิ่มเติม โดยใชพัฒนาในหัวขอเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล และความเปนมาและความสําคัญของปญหา จากนั้นรวมกันสรุปแผนการเรียนการสอน

    4) ผูวิจัยและนักศึกษารวมกันสรุปกิจกรรมตลอดภาคเรียนในชวงสัปดาหที่เหลืออยู
จํานวน 13 สัปดาห ไดแผนการเรียนการสอน ดังตารางที่ 1
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ตารางท่ี 1 แผนการเรียนการสอนรายวิชาการศึกษาคนควาอิสระดานหลักสูตรและการเรียนการสอน

ครั้งที่ วัน–เดือน–ป กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

1 10 ก.ค. 2554 อาจารยผูสอนและวิทยากรทบทวนความรูการเขียน
โครงรางวิทยานิพนธในหัวขอ
- ความเปนและความสําคัญของปญหา
- เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
- การวิเคราะหขอมูล

อาจารยผูสอน/วทิยากร

2 17 ก.ค. 2554 นักศึกษาแตละคนศึกษาดวยตนเองในหัวขอ
- วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
- การดําเนินการทดลอง
- กรอบแนวคิดในการวิจัย

นักศึกษา

3 31 ก.ค. 2554 นักศึกษาเขารวมพิธีไหวครูระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษา

4 14 ส.ค. 2554 นักศึกษาแบงกลุมศึกษาในหัวขอ
- เครื่องมือที่ใชในการทดลอง
- แผนปฏิบัติการวิจัย

กลุมนักศึกษา

5-6 21 ส.ค. 2554
28 ส.ค. 2554

นักศึกษาแตละคนปฏิบัติการพัฒนาโครงรางของ
ตนเอง

นักศึกษา

7 4 ก.ย. 2554 นักศึกษาจับคูตรวจสอบโครงรางวิทยานิพนธที่พัฒนา
ขึ้นในช้ันเรียน

นักศึกษา

8-11 11 ก.ย. 2554
18 ก.ย. 2554
25 ก.ย. 2554

2 ต.ค. 2554

นักศึกษานําเสนอโครงรางวิทยานิพนธของตนเอง โดย
มีอาจารยผูสอนเปนผูวิพากษ สัปดาหละประมาณ 
6-8 คน

นักศึกษา
อาจารยผูสอน

12 9 ต.ค. 2554 ตรวจสอบโครงรางวิทยานิพนธโดยผูทรงคุณวุฒิ/

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

นักศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ

/อาจารยที่ปรึกษา

13 16 ต.ค. 2554 นักศึกษาแตละคนสงโครงรางวิทยานิพนธเพื่อสอบ
โครงราง

นักศึกษา
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  2.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวยเคร่ืองมือจํานวน 3 ฉบับ ไดแก 
1) แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ 2) แบบประเมินคุณภาพโครงราง
วิทยานิพนธ และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม รายละเอียดเกี่ยวกับ
ลักษณะ การสราง และการหาคุณภาพของเครื่องมือแตละฉบับมีดังนี้
   2.2.1 แบบทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ มีลักษณะ
เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบชนิด 5 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ใชวัดความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขียน
โครงรางวทิยานพินธใน 3 ประเดน็ คอื 1) ความรูความเขาใจเกีย่วกบัการสาํรวจและกาํหนดปญหาดานหลกัสูตร
และการเรียนการสอนในทองถ่ิน จํานวน 5 ขอ 2) ความรูความเขาใจเก่ียวกับนวัตกรรมในการแกปญหา
หรือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน จํานวน 5 ขอ และ 3) ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผน
การแกปญหาดานหลักสูตรและการเรียนการสอน จํานวน 30 
   2.2.2 แบบประเมินคุณภาพโครงรางวิทยานิพนธ มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ 
จํานวน 35 รายการ ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ของโครงรางวิทยานิพนธ ประกอบดวย ชื่อเรื่อง ความเปนมา
และความสําคญัของปญหา วตัถปุระสงคของการวิจยั ความสําคญัของการวิจยั ขอบเขตของการวิจยั สมมุตฐิาน
การวจิยั นยิามศพัทเฉพาะ วรรณกรรมทีเ่ก่ียวของ ประชากร กลุมตวัอยาง เครือ่งมือทีใ่ชในการวจิยั การวเิคราะห
ขอมูล แผนปฏิบัติการวิจัย บรรณานุกรม และอ่ืน ๆ ผูวิจัยนําแบบประเมินคุณภาพโครงรางวิทยานิพนธ
ที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัยและวัดผลการศึกษา
   2.2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรู แบบมีสวนรวม มีลักษณะเปน
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ สอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมในการวางแผน การดําเนินการ 
และการประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการเรียนการสอนในการวิจัย
   ผูวจิยัไดนาํเครือ่งมือท่ีใชในการเกบ็รวบรวมขอมลูทัง้ 3 ชนดินีไ้ปใหผูทรงคณุวฒุดิานการวจิยั
และวัดผลการศึกษา จํานวน 3 ทาน คือ ผศ.ดร.กิติพงษ ลือนาม ผศ.ธนวัฒน ธิติธนานันท และ ดร.ศิริพันธ 
ติยะวงศสุวรรณ เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ตามประเด็นท่ีตองการวัด
แลวนํามาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of item objective 
congruence : IOC) พบวา ไดคา IOC เทากับ 1 ทุกขอ 
 3. การดําเนินการทดลอง

  การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 (มิถุนายน - ตุลาคม 2554) ผูวิจัย

ดําเนินตามขั้นตอนดังตอไปน้ี
  3.1 ผูวิจัยดําเนินการทดสอบกอนเรียน (Pretest) ดวยแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การเขียนโครงรางวิทยานิพนธที่ผูวิจัยสรางขึ้นในสัปดาหแรกของการเรียนการสอน

  3.2 ผูวจิยัดําเนนิการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบมสีวนรวม จาํนวน 13 สปัดาห สปัดาหละ 

5 คาบ 

  3.3 ผูวิจัยดําเนินการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ดวยแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การเขยีนโครงรางวทิยานพินธทีผู่วจิยัสรางขึน้ในสปัดาหสดุทายของการเรยีนการสอน รวมทัง้สอบถามความคดิเหน็
ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม
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  3.4 ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบความรูความเขาใจเกีย่วกบัการเขยีนโครงรางวทิยานพินธทัง้กอน
และหลังการจัดการเรียนรู และประเมินคุณภาพโครงรางวิทยานิพนธ
 4. การวิเคราะหขอมูล
  4.1 วิเคราะหความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ คุณภาพโครงราง
วิทยานิพนธ และความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยการหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ 
คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  4.2 เปรียบเทียบความรูความเขาใจเก่ียวกับการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ โดยการเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางคาเฉล่ียคะแนนกอนและหลังการจัดการเรียนรูของกลุมเปาหมาย ดวยการทดสอบคาที 
(T-test) แบบไมเปนอิสระจากกัน (T-test for dependent samples)
  4.3 การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยคุณภาพโครงรางวิทยานิพนธ ผูวิจัยกําหนดเกณฑในการ
แปลความหมาย จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน ดังนี้

ชวงคะแนน คะแนนรอยละ ความหมาย

31.50 – 35.00 90 – 100 ดีมาก

28.00 – 31.49 80 – 89 ดี

24.50 – 27.99 70 – 79 พอใช

21.00 – 24.49 60 – 69 ปรับปรุง

ตํ่ากวา 21 คะแนน ตํ่ากวารอยละ 60 ปรับปรุงเรงดวน

  4.4 การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม ผูวิจัย
กําหนดเกณฑในการแปลความหมาย จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ดังนี้
   4.51 – 5.00 หมายถึง นักศึกษามีความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม
      หรือมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด

   3.51 – 4.50 หมายถึง นักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

      หรือมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก
   2.51 – 3.50 หมายถึง นักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม
      หรือมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง
   1.51 – 2.50 หมายถึง นักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

      หรือมีความพงึพอใจตอการจัดการเรียนรูอยูในระดับนอย
   1.00 – 1.50 หมายถึง นักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม 
      หรือมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูอยูในระดับนอยที่สุด
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ผลการวิจัย
 1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงรางวิทยานิพนธ 
  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงรางวิทยานิพนธ วัดจากแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การเขียนโครงรางวิทยานิพนธ ซึ่งเปนแบบทดสอบเลือกตอบชนิด 5 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ คะแนนเต็ม 
40 คะแนน ทั้งกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม ผลการวิเคราะหขอมูล ดังตารางที่ 2

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษา
  สาขาหลักสูตรและการสอนกอนและหลังจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม

สภาพการทดลอง คะแนนเต็ม n  S.D. t p

กอนจัดการเรียนรู 40 30 29.27 3.92 7.59* .00

หลังจัดการเรียนรู 40 30 32.33 3.30

* p <.05
 
  จากตารางที่ 2 พบวา ในภาพรวมของคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโครงราง
วิทยานิพนธกอนจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม พบวา มีคะแนนเฉล่ีย 29.27 คะแนน คิดเปนรอยละ 73.17 
หลังจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมคะแนนเพิ่มขึ้นเปน 32.33 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.83 ซึ่งมีผลตางหรือ
ความกาวหนาเทากับ 3.07 คะแนน คิดเปนรอยละ 7.67 และเม่ือพิจารณาคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การเขียนโครงรางวิทยานิพนธในรายบุคคลของนักศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบมีสวนรวมพบวา กอนจัดการเรียนรู นักศึกษามีคะแนนระหวาง 23 ถึง 35 คะแนน หรือระหวางรอยละ 
55.50 ถึง 87.50 หลังจัดการเรียนรู นักศึกษามีคะแนนระหวาง 62.50 ถึง 92.50 และมีความกาวหนาตั้งแต
0 ถึง 9 คะแนน หรือระหวางรอยละ 0.00 ถึง 22.50 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การเขียนโครงรางวิทยานิพนธกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยการทดสอบคาที (t-test) 
ผลการวิเคราะหพบวา นักศึกษามีคะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนโครงรางวิทยานิพนธหลังการ
จัดการเรียนรูสูงกวากอนจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 2. คุณภาพของโครงรางวิทยานิพนธ 
  คุณภาพของโครงรางวิทยานิพนธ วัดไดจากแบบประเมินระดับความถูกตองเหมาะสมตาม
สวนประกอบตางๆ ของโครงรางวิทยานิพนธ จํานวน 35 รายการ ซึ่งเปนแบบตรวจสอบรายการ คะแนนเต็ม 
35 คะแนน ประเมินจากผูประเมิน 2 คน นาํมาหาคาเฉล่ียคะแนนคุณภาพของโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษา

แตละคนแลวเทียบกับเกณฑระดับคุณภาพ ผลการวิเคราะหขอมูล ดังตารางที่ 3
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ตารางท่ี 3 คะแนนเฉล่ีย และระดับคุณภาพโครงรางวิทยานิพนธของนักศึกษาหลักสูตรและการสอนโดยการ
  จัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม

ลําดับที่ ผูประเมินคนท่ี 1 ผูประเมินคนที่ 2 คะแนนเฉล่ีย ระดับคุณภาพ

1 34 33 33.50 ดีมาก

2 31 31 31.00 ดี

3 30 30 30.00 ดี

4 31 32 31.50 ดีมาก

5 34 33 33.50 ดีมาก

6 30 30 30.00 ดี

7 32 31 31.50 ดีมาก

8 30 31 30.50 ดี

9 32 31 31.50 ดีมาก

10 29 29 29.00 ดี

11 31 32 31.50 ดีมาก

12 32 33 32.50 ดีมาก

13 31 32 31.50 ดีมาก

14 30 31 30.50 ดี

15 32 31 31.50 ดีมาก

16 33 32 32.50 ดีมาก

17 33 32 32.50 ดีมาก

18 29 29 29.00 ดี

19 29 30 29.50 ดี

20 29 30 29.50 ดี

21 31 32 31.50 ดีมาก

22 34 33 33.50 ดีมาก

23 32 31 31.50 ดีมาก

24 32 32 32.00 ดีมาก

25 33 34 33.50 ดีมาก

26 28 29 28.50 ดี
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ตารางที่ 3 (ตอ)

ลําดับที่ ผูประเมินคนท่ี 1 ผูประเมินคนท่ี 2 คะแนนเฉล่ีย ระดับคุณภาพ

27 33 34 33.50 ดีมาก

28 29 30 29.50 ดี

29 32 31 31.50 ดีมาก

30 32 31 31.50 ดีมาก

 31.27 31.33 31.30 ดี

S.D. 1.68 1.37 1.47 -

  จากตารางท่ี 4 พบวา ในภาพรวมนักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมหรือ
มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.58) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
สวนมากมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดเชนเดียวกัน โดยรายการที่นักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด 
3 ลําดับแรก ประกอบดวย การจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้เปนแรงกระตุนใหทานมีความพยายามในการ
เขียนโครงรางวิทยานิพนธมากข้ึน (  =4.90) ไดรับคําแนะนําชวยเหลือจากอาจารยผูสอน (  = 4.86) และ
ไดรับการชี้แจงเปาหมายของรายวิชาอยางชัดเจน (  =4.76) สวนรายการที่นักศึกษามีความพึงพอใจตํ่าสุด 
และอยูในระดับมาก จํานวน 3 ประกอบดวย สามารถดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนการสอนได 
(  =4.24) ไดพยายามดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนการสอน และไดรับคําแนะนําชวยเหลือจาก
เพื่อนนักศึกษา (  =4.28)

อภิปรายผล
 จากการดําเนินการวิจัยและผลการวิจัย มีประเด็นสําคัญนํามาอภิปราย ดังนี้
 1. การจัดการเรยีนรูแบบมสีวนรวมสามารถพฒันาความสามารถในการเขยีนโครงรางวทิยานิพนธของ

นักศึกษาหลักสูตรและการสอนไดเปนอยางดี ดังจะเห็นไดจากความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงรางวิทยานิพนธ
ทีส่งูขึน้อยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก การเรยีนรูแบบมสีวนรวมในครัง้นี ้นกัศกึษามปีระสบการณ
เดมิเกีย่วกับกระบวนการวิจยัท่ีเคยเรยีนมาแลว รวมกับกระบวนการกลุมท่ีกอใหเกดิการเรียนรูเพ่ิมเตมิท่ีนกัศึกษา

ตองใชกระบวนการคดิวเิคราะห และสังเคราะหเปนความรู สรปุเปนภาษาทีถ่ายทอดตามความเขาใจของตนเอง 
ซึง่ถือวาเปนกระบวนการปอนกลบัทีท่าํใหนกัศกึษาไดประเมนิและตรวจสอบตนเองวาเขาใจและรูเรือ่งมากนอย
เพียงใด และเปนไปตามองคประกอบของการเรียนรูเชิงประสบการณในข้ันตอนการสะทอนและอภิปราย 
รวมทั้งในขั้นตอนของการประยุกตแนวคิด นักศึกษาไดพัฒนาการสรางความรูจากการสรุปที่เปนความรู
ที่กระจางชัดสามารถนําไปใชได ดังจะเห็นไดจากผลงานการเขียนโครงรางวิทยานิพนธที่อยูในระดับดีมาก

ของนักศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยหลายๆ เรื่อง ที่พบในลักษณะเดียวกันวา การจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได เชน ญาณัญฎา ศิรภัทรธาดา (2553) จิราภรณ ชูวงศ และ ปฏิญญา 
กองสกุล (2555) นิภา กิมสูงเนิน (2557) อานนท พึ่งสาย และ ตอศักดิ์ แกวจรัสวิไล (2557)
 2. ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมหรือมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู พบวา 
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ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาสวนมากมีความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุดเชนเดียวกัน โดยรายการที่นักศึกษามีความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรก ประกอบดวย การจัดการเรียน
การสอนในลักษณะน้ีเปนแรงกระตุนใหนักศึกษามีความพยายามในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธมากขึ้น 
รวมท้ังไดรับคําแนะนําชวยเหลือจากอาจารยผู สอน และนักศึกษาไดรับการช้ีแจงเปาหมายของรายวิชา
อยางชัดเจน ที่เปนเชนน้ีอาจเนื่องมาจาก นักศึกษากําลังอยูในขั้นตอนที่จะเสนอเพ่ือสอบโครงรางวิทยานิพนธ
ตามกําหนดในแผนการศึกษาของหลักสูตร ทําใหเกิดแรงกระตุ นที่สําคัญในการอยากสําเร็จการศึกษา
ตามกาํหนดเวลา และในการจัดการเรียนการสอนไดมอีาจารยทีป่รกึษาและอาจารยผูสอนใหคาํชีแ้นะอยางตอเนือ่ง 
สวนรายการทีน่กัศกึษามีความพงึพอใจตํา่กวารายการอืน่ ๆ  ไดแก ความสามารถในการดาํเนนิการตามแผนการ
จัดการเรียนการสอนที่กําหนดไว รวมทั้งความพยายามดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนการสอน และ
การไดรบัคาํแนะนาํชวยเหลอืจากเพ่ือนนกัศกึษา ทัง้นีผ้ลการวจิยัดงักลาวตรงกับสถานการณจรงิ อาจเนือ่งมาจาก 
ความพรอมของนักศึกษาที่เปนนักศึกษาภาคพิเศษ ซึ่งมีภาระงานสอนประจําทุกวันในเวลาราชการ ทําให
การดําเนินการตามแผนท่ีตองศึกษาคนควาเพ่ิมเติมทําไดไมเต็มที่เทาที่ควร และนักศึกษาแตละคนตางมุง
ที่จะพัฒนาโครงรางวิทยานิพนธของตน ทําใหไมสามารถชวยเหลือเพื่อน ๆ ไดมากนัก 

ขอเสนอแนะ
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
  ควรมีการวางแผนหรืออกแบบกิจกรรมการเรียนรู โดยจัดสรรเวลาใหกับนักศึกษามีการคนควา
ในชั่วโมงเรียน และทํางานในประเด็นท่ีกําลังศึกษาใหสําเร็จภายในช่ัวโมงเรียนใหมากที่สุด
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป
  2.1 ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู แบบมีสวนรวมในเน้ือหาอื่น ๆ โดยเนนรายวิชา
ที่ตอเนื่องจากรายวิชาที่นกัศึกษามีประสบการณแลว
  2.2 ควรมีการศึกษาปจจัยอื่น ๆ ที่สงผลตอความสามารถในการเขียนโครงรางวิทยานิพนธ 
เพ่ือจะไดทราบผลของปจจัยนั้น ๆ  อันจะนํามารวมกันวางแผนใหนักศึกษามีความสามารถในการเขียนโครงราง
วิทยานิพนธรวมท้ังรายงานการวิจัยตอไป

กิตติกรรมประกาศ
 งานวจิยันีส้าํเรจ็ไดดวยความอนเุคราะหและสนบัสนนุจากบคุคลหลายฝาย ประกอบดวย 1) ผูทรงคุณวฒุิ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก รศ.ดร.สมพงษ สิงหะพล, รศ.สิทธิศักดิ์ จุลศิริพงษ, ผศ.ดร.สิรินาถ 
จงกลกลาง, ผศ.ดร.กิติพงษ ลือนาม, ผศ.ธนวัฒน ธิติธนานันท และ ดร.ศิริพันธ ติยะวงศสุวรรณ ที่ไดประเมิน
และใหขอเสนอแนะในการปรับเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 2) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ที่สนับสนุนงบประมาณในการวิจัย จํานวน 30,000 บาท และ 3) นักศึกษาสาขาหลักสูตรและ
การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่เปนกลุมเปาหมายในการวิจัยคร้ังน้ีทุกคน ที่ใหความรวมมือ
รวมใจดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามที่ไดรวมกันออกแบบแผนการเรียนการสอนเปนอยางดี ซึ่งคณะผูวิจัย
หวังเปนอยางยิ่งวางานวิจัยเรื่องนี้จะเปนประโยชนสําหรับผูที่เกี่ยวของกับการสอนระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับ
การประยุกตใชในการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ใหมีประสิทธิภาพตอไป
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