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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ตที่เรียน
รายวิชาการวิจยัทางการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างกลุม่เรียน
ปกติ กบักลุม่เรียนขนาดใหญ่ 2) การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา
ที่มีความฉลาดทางอารมณ์และรูปแบบการเรียนรู้แตกต่างกนัและ 3) การหาความสมัพนัธ์
เชิงท านายระหว่างขนาดชัน้เรียนอตัราการเข้าเรียน การท างานนอก เวลาเรียน รูปแบบ
การเรียน และความฉลาดทางอารมณ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการวิจยัทาง
การศกึษาของนกัศกึษา 
  กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยนักศึกษา172คน สุ่มจาก 
นกัศกึษาชัน้ปีที่ 4 ที่เรียนรายวิชาในกลุม่วิชาชีพครู 884 คน ในสว่นท่ีเป็นการทดลองได้ 
แบง่กลุม่ตวัอยา่งเป็น 2 กลุม่คือ กลุม่ทดลอง ได้แก่ นกัศกึษาโปรแกรมวชิาคอมพิวเตอร์ 
ค าส าคัญ: การเรียนการสอนกลุม่ใหญ่   รูปแบบการเรียนรู้  ตวัแปรที่ไมใ่ช่พทุธิปัญญา 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
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ศกึษา  132 คน จดัเป็นห้องเรียนกลุม่ใหญ่ (มีห้องเรียนปกติ 4 ห้อง เรียนร่วมกนั) สุม่
แบบง่ายจากห้องเรียนกลุม่ใหญ่ทัง้หมด 7 กลุม่และนกัศกึษาโปรแกรมวชิาวิทยาศาสตร์
ทัว่ไปจ านวน 40 คนสุม่จากห้องเรียนปกติที่มีทัง้หมด 8 กลุม่  จดัเป็นกลุม่ควบคมุ  แบบ
แผนการทดลองเป็นแบบ pretest-posttest control group design ใช้เวลาใน         
การทดลอง 1 ภาคเรียน เคร่ืองมอืในการวิจยัประกอบด้วยแผนการสอน 16 สปัดาห์และ
แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการวิจยัทางการศกึษา 1 ฉบบั สว่นการหาคา่
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ใช้แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ 2 ฉบบั คือ แบบ
วดัความฉลาดทางอารมณ์ และแบบวดัรูปแบบการเรียนรู้ของนกัศกึษา สถิติทีใ่ช้ใน    
การวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ การหาคา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา่สมัประสทิธ์ิ
สหสมัพนัธ์ การทดสอบ t-test F-test การวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) 
และการถดถอยพหคุณูแบบเพิ่มตวัแปรทีละขัน้ 
 ผลการวิจยั พบวา่  

1) หลงัการทดลอง นกัศึกษาที่เรียนอยูใ่นชัน้เรียนปกติและชัน้เรียนขนาดใหญ่
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษาไม่แตกต่างกนั โดยทัง้สองกลุม่มี
ผลสมัฤทธ์ิสงูกวา่ก่อนการทดลอง 

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีมีวิธีการเรียนรู้เชิงรุกสูงกว่า
ผลสมัฤทธ์ิ ของนกัศกึษาที่เรียนรู้เชิงรับอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

3) นกัศกึษาท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์แตกตา่งกนัมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาการวิจยัทางการศกึษาไมแ่ตกตา่งกนั 

4) จากการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบเพิ่มตวัแปรทีละขัน้ พบวา่ รูปแบบ
การเรียนรู้ อัตราการเข้าชัน้เรียน และขนาดชัน้เรียนมีความสัมพันธ์เชิงท านายต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษาอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.001 ตวัแปรทัง้สามตวันีส้ามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของคะแนนผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนได้ร้อยละ 12.1 โดยมีสมการท านายในรูปของคะแนนมาตรฐานดงันี ้

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (Z) = 0.278 (รูปแบบการเรียนรู้-X1) + 0.178 (อตัรา
การเข้าชัน้เรียน-X2) - 0.155(ขนาดชัน้เรียน-X3)                      
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โดยตัวแปรอิสระทัง้สามตัวนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวนของคะแนน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาได้ร้อยละ 12.1 และจากผลการวิจัยที่พบว่า
รูปแบบการเรียนเป็นตวัแปรส าคญัที่สง่ผลตอ่ความส าเร็จในการเรียนของนกัศกึษา จึงมี
ข้อเสนอแนะให้คณะครุศาสตร์ได้แนะน าวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้แก่นกัศึกษาตัง้แต่
กิจกรรมการปฐมนิเทศไปจนถึงการจดัอบรมในวาระโอกาสตา่ง ๆ 
 
Abstract 

The objectives of this research were three folds : 1) to compare 
Educational Research achievement of students in Faculty of Education, Phuket 
Rajabhat University, studying in regular class and large-size class  2) to 
compare academic achievement of the students with different learning style 
and emotional quotient (E.Q.) level  and  3) to study the relationship between 
emotional quotient,  learning style, class attendance rate, and class size with 
Educational Research achievement of students. The sample were 172 the 
fourth year students in Faculty of Education studying Educational Research 
Course in the first semester of 2013 academic year, drawn from 884 students 
enrolled in Pedagogical Courses in the faculty. The experimental group 
consisted of 132 computer science students assigned as a large-size class 
randomly drawn from 7 large-size classes, while the control group consisted of 
40 general science students drawn from 8 regular classes. The experiment 
was conducted through Pretest-Posttest Control Group design within one 
semester. The research instruments were Educational Research test and two 
more rating-scale questionnaires developed to assess E.Q. level and learning 
styles of the students. The collected data were analyzed to assess means, 
S.D. and correlation coefficient. t-test, F-test, ANCOVA and multiple regression 
analysis were administered to test the hypothesis. The findings were as follows : 
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1. The difference in academic achievements between students in 
regular class and large-size class was not found. Both groups performed  
higher level of achievement after one-semester experiment of the same 
learning and teaching method.  

2. The students with active learning style had higher mean scores 
than those with passive style of learning significantly at the .01 level. 

3. There were no significant difference in academic achievements 
between students with different E.Q. level   

4. By mean of Step-Wise Multiple Regression Analysis, learning style, 
class attendance rate and class size were found to significantly predict the 
academic achievement of students at the .001 level as shown in the equation :  

Academic achievement of students (Z) = 0.278 (learning style-X1) + 
0.178 (class attendance rate-X2) - 0.155(class size-X3)                      

These three independent variables could be able to explain  12.1 
percent of variance of the academic achievement of the students. Since the 
factor playing the most important role in academic  achievement was the 
active style of learning, it was therefore recommended that the faculty should 
promote the orientation and training activities of the appropriate style of 
learning for the students enrolled in the faculty. 

 
Key words : large-size class learning,  learning style, non-cognitive variables. 
 

บทน า 
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 80 (3) บญัญตัิในสว่นท่ี

เก่ียวกับครูว่า รัฐต้องจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
ก้าวหน้า ทันการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก รวมทัง้ปลกูฝังให้ผู้ เรียนมีจิตส านึกของ
ความเป็นไทย มีระเบียบวินยั ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครอง
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ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่วนพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 มาตรา 52 บัญญัติว่า “ให้กระทรวง(ศึกษาธิการ)  
ส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง 
การศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชัน้สูง โดย         
การก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทัง้
บคุลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและความเข้มแข็งในการเตรียมบคุลากรใหม ่
และการพฒันาครูประจ าการอย่างต่อเนื่อง”  ในสว่นของนกัศึกษาครูซึ่งเป็นการเตรียม
บคุลากรใหม ่จึงต้องมีการผลติและพฒันาให้มีสมรรถนะของวิชาชีพครูตามที่ก าหนดไว้
ในมาตรฐานวิชาชีพ 
 นอกจากนี ้ในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 มาตรา 24 (5) 
บัญญัติเก่ียวกับสถานศึกษา ครู และการวิจัยว่า ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง “ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อ      
การเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทัง้
สามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทัง้นี ้ผู้ สอนและผู้ เรียนอาจ
เรียนรู้ไปพร้อมกนัจากสือ่การเรียนการสอนและแหลง่วิทยาการประเภทตา่ง ๆ” 
 พระราชบญัญัติสภาครูและบคุลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546  มาตรา  49   
ก าหนดให้มีมาตรฐานวิชาชีพครู 3 ด้าน ตอ่มาครุุสภาซึง่เป็นองค์การวิชาชีพครู ได้น ามา
ก าหนดเ ป็นสาระส าคัญของมาตรฐานวิชา ชีพ  ซึ่ ง ไ ด้ รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการครุุสภา  ได้อนมุตัิให้ออกข้อบงัคบัครุุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณ  ของวิชาชีพเมื่อปี พ.ศ. 2548 และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมใหมโ่ดยประกาศ
ในราชกิจจานเุบกษาเมื่อวนัที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2556  เรียกว่า ข้อบงัคบัครุุสภาว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 (ราชกิจจานุเบกษา, 2556 : 65-71)  โดยก าหนด
รายละเอียดมาตรฐานวิชาชีพครู ไว้ 3 ด้าน คือมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ  มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน  ซึ่งการวิจัยทาง
การศกึษาเป็นความรู้ด้านหนึง่ใน 11 ด้านท่ีผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องเรียนรู้ในข้อบงัคบัฯ 
ฉบับใหม่ไม่ได้ก าหนดขอบข่ายของความรู้เก่ียวกับการวิจัยเอาไว้ แต่ในข้อบังคับฯ  
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ฉบบัปี 2548 ได้ก าหนดสาระความรู้ที่ครูพึงมีไว้ 11 เร่ืองคือ 1) ทฤษฎีการวิจัย 2) 
รูปแบบการวิจยั 3) การออกแบบการวิจยั 4) กระบวนการวิจยั 5)  สถิติเพื่อการวิจยั 6) 
การวิจยัในชัน้เรียน 7) การฝึกปฏิบตัิการวิจยั 8) การน าเสนอผลงานวิจยั 9) การค้นคว้า 
ศึกษางานวิจยัในการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ 10) การใช้กระบวนการวิจยัใน
การแก้ปัญหา และ 11) การเสนอโครงการเพื่อท าวิจยั สว่นในด้านสมรรถนะที่ครูพึงมี 
ได้ก าหนดไว้ 2 ด้าน คือ 1) สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน    
และ 2) สามารถท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและพฒันาผู้ เรียน  

สว่นมาตรฐานการปฏิบตัิตนหรือจรรยาบรรณวิชาชีพครูซึ่งมี 9 ข้อ ในสว่นที่
เก่ียวกบัการวิจยั ได้ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณต่อตนเอง ในข้อ 1 ว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศกึษา  ต้องมีวินยัในตนเอง พฒันาตนเองด้านวิชาชีพ บคุลกิภาพ และวิสยัทศัน์ 
ให้ทนัต่อการพฒันาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองอยู่เสมอ”  เพราะ
ความรู้ความสามารถด้านการวิจยัเป็นสิง่จ าเป็นท่ีครูต้องใช้ในการจดัการเรียนการสอน
และการพฒันาคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ของผู้ เรียน 

หลกัสตูรครุศาสตร์บณัฑิตจึงก าหนดให้รายวิชาการวิจยัทางการศึกษา เป็น
รายวิชาบงัคบัในกลุ่มวิชาชีพครูที่นกัศึกษาหลักสตูรครุศาสตร์บณัฑิตทกุสาขาจะต้อง
เรียนเพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัยทางการศึกษา และมีเจตคติที่
ดีต่องานวิจยั มองเห็นความส าคญัและประโยชน์ของงานวิจยัที่มีตอ่วิชาชีพครู สามารถ
อธิบายประเภทของการวิจัยทางการศึกษา มีทักษะในการออกแบบงานวิจัยทาง 
การศกึษาให้สอดคล้องกบัปัญหาในการปฏิบตัิงาน และปฏิบตัิงานวิจยัที่ตอบสนองต่อ
งานในหน้าที่ครูได้ สามารถเลือกใช้สถิติ เคร่ืองมือการวิจัย และเทคโนโลยีต่าง ๆ ใน 
การรวบรวมข้อมลู วิเคราะห์ข้อมลู การตีความและแปรผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อตอบ
โจทย์วิจยัที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง แม่นตรง สามารถประเมินงานวิจยั และเลือกใช้
ผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้กับงานในหน้าที่ได้ รวมทัง้มีจรรยาบรรณของนกัวิจัยและ
ปฏิบตัิตนสอดคล้องกบัหลกัจรรยาบรรณอยา่งเคร่งครัด 

การเรียนการสอนรายวิชาที่มีนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นจ านวนมาก เช่น 
รายวิชาบงัคบั รายวิชาในกลุม่การศกึษาทัว่ไป ฯ  อาจารย์ผู้สอนมกัจะจดัห้องเรียนเป็น



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2557 
 

7 

กลุม่ใหญ่ขนาด ตัง้แต่ 100 คนขึน้ไป ผู้วิจยัจึงต้องการที่จะศึกษาว่าการเรียนการสอน
กลุม่ใหญ่ (Large –class learning) เมื่อเปรียบเทียบกับการสอนกลุม่ปกติแล้วจะมี
ประสิทธิภาพเท่าเทียมกันหรือไม่ ภายใต้เง่ือนไขใดบ้าง เพราะหากผลปรากฏว่า       
การเรียนการสอนกลุม่ใหญ่มีประสทิธิภาพใกล้เคียงหรือดีกว่าการสอนกลุม่ปกติในบาง
ลักษณะวิชา เช่น วิชาพืน้ฐาน หรือวิชาที่ ใ ช้การสอนแบบบรรยายเป็นหลัก ฯ 
มหาวิทยาลยัหรือคณะอาจจดัให้มีการเรียนการสอนกลุม่ใหญ่เพื่อลดภาระงานสอนของ
อาจารย์ ซึ่งจะต้องไปปฏิบตัิภารกิจด้านอื่น ๆ  เช่น  การวิจัย การบริการวิชาการแก่
สงัคม ฯ เพิ่มขึน้ได้  ผู้วิจยัจึงต้องการศกึษาว่าการจดัชัน้เรียนขนาดต่างกนั จะสง่ผลต่อ
การเรียนของนกัศกึษาหรือไม่ 

อยา่งไรก็ตาม ไมว่า่จะเป็นการสอนในชัน้เรียนขนาดใดก็ตาม ความสนใจและ
ความตัง้ใจเรียนเป็นตวัแปรส าคญัที่มีผลต่อสมัฤทธิผลในการเรียนรู้ การวิจยันี ้จึงเก็บ
ข้อมูลอัตราการมาเรียนของนักศึกษาเพื่อใช้เป็นตัวแปรร่วม (Covariate variable) 
ประกอบการศกึษาในครัง้นีด้้วย เพราะถ้านกัศกึษาไมเ่ข้าชัน้เรียน ผลของการเรียนแบบ
กลุ่มปกติหรือกลุ่มใหญ่ก็คงไม่แตกต่างกัน นอกจากนี  ้ผู้ วิจัยยังพบว่าแต่ละปีมี 
นกัศึกษาออกกลางคนัและเรียนไม่จบเป็นจ านวนมาก เนื่องจากเมื่อเข้ามาเรียนใน
มหาวิทยาลยัแล้ว นกัศึกษาบางคนขาดความรับผิดชอบ บางคนไม่ค่อยเข้าชัน้เรียน 
บางสว่นเกิดความเครียดเพราะไมส่ามารถปรับตวัเข้ากบัการเรียนในระดบัอดุมศกึษาได้ 
หรือมีปัญหาความสัมพันธ์กันในกลุ่มเพื่อน ท างานร่วมกับคนอื่นไม่ได้    ผู้ วิจัยจึง
ต้องการทราบวา่ ภาวะความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional quotient)  มีสว่นส าคญัตอ่
การเรียนของนกัศึกษาหรือไม่ รวมทัง้วิธีการเรียนหรือรูปแบบการเรียนรู้ของนกัศึกษา
เป็นอย่างไร มีผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการเรียนหรือไม่ ตวัแปรเหล่านี ้
ไม่ใช่ตวัแปรด้านการรู้หรือสติปัญญา (Non-cognitive variables) หากนกัศึกษาขาด
คุณลกัษณะดังกล่าวนี ้แม้ว่าจะมีเชาวน์ปัญญา (Intelligence quotient) สงู หรือ
อาจารย์ผู้ สอนมีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลสูง นักศึกษาก็ไม่สามารถที่จะ
ประสบความส าเร็จในการเรียนได้ หากนกัศึกษาไม่เข้าชัน้เรียน หรือเข้าชัน้เรียนเป็น
ปกติ แตม่ีความฉลาดทางอารมณ์ต ่า และมีรูปแบบการเรียนเชิงรับ (Passive learning) 
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ดังที่ทราเวอร์ส (Travers,1958) ได้กล่าวไว้นานแล้วว่า ตัวแปรที่ไม่ใช่
ความสามารถด้านสติปัญญา เช่น   การปรับตัว  สภาพทางบ้าน  ความสนใจ           
ความมุง่หวงั ทศันคติที่มีตอ่สถาบนั ตอ่วิชาที่เรียน และตอ่อาจารย์ที่สอน ต่างมีอิทธิพล
ตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน และการท านายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนถึงแม้จะ
ออกข้อสอบได้ดีเยี่ยมเพียงใด  ค่าสหสมัพนัธ์สูงสุดไม่เกินจะมีค่าไม่เกิน 0.7 ส่วน      
เอ็ดเวิร์ด (Edward, 1965) ได้ศึกษาพบผลเช่นเดียวกบัทราเวอร์ส ว่าสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ
การเรียนของนกัเรียน นอกเหนือจากสติปัญญาแล้ว ก็คือ ความสนใจ ปัญหาสว่นตวั 
พืน้ฐานทางครอบครัว ฐานะทางสงัคม สภาพทางบ้าน เป็นต้น เมห์เรนส์และคณะ 
(Mehrens, et.al, 1973) และโบว์แมนกบัริต้า (Bowman & Rita, 1978) ก็อธิบายใน
ลกัษณะคล้ายกนัวา่ นกัเรียนจะเรียนได้ดีเพียงใดนัน้ ไม่ได้ขึน้อยู่กบัความสามารถหรือ
เชาวน์ปัญญาอย่างเดียว องค์ประกอบอ่ืนก็มีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้    
ไม่ว่าจะเป็นวุฒิภาวะ แรงจูงใจ เจตคติของผู้ เรียนที่มีต่อคุณค่าของการศึกษา ต่อ
สถานศกึษา และตอ่วิชาที่เรียน วิธีสอนของอาจารย์ ฯ  

เช่นเดียวกบัแซนฟอร์ด (Sanford, 1965) และอนาสตาซี่ (Anastasi, 1976) 
ได้ระบุว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแม้จะมีความสมัพนัธ์กับเชาวน์ปัญญา แต่เชาวน์
ปัญญาก็ไม่สามารถท านายผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนได้อย่างสมบูรณ์  ดังที่                
แมคเคลแลนด์ (McClelland, 1969 : 2339-A) พบว่า ค่าสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปร
ทางด้านที่ไม่ใช่สติปัญญากับผลการเรียนสูงตัง้แต่ 0.30 ถึง 0.56 การศึกษา
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่ ไม่ ใช่ ด้านสติ ปัญญาหรือพุทธิพิสัย  (Non-cognitive 
variables) จึงน่าจะช่วยให้การท านายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนได้สมบูรณ์
มากขึน้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการวิจยัทางการศึกษา
ของนกัศกึษาคณะครุศาสตร์ที่เรียนแบบกลุม่ใหญ่กบันกัศกึษาที่เรียนในชัน้เรียนปกติ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีมีความฉลาดทาง
อารมณ์แตกตา่งกนั 
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 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้
ที่แตกตา่งกนั 
 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดชัน้เรียน   อัตราการเข้าเรียน        
การท างานนอกเวลาเรียน รูปแบบการเรียน และความฉลาดทางอารมณ์กบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาการวิจยัทางการศกึษาของนกัศกึษาคณะครุศาสตร์ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีท้ดลองกบันกัศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
ชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา และสาขา
วิทยาศาสตร์ทัว่ไป จ านวน 5 กลุม่เรียนที่เรียนรายวิชาการวิจยัทางการศกึษา 
 
วิธีการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือนกัศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัภเูก็ต ชัน้ปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2556 ที่เรียนรายวิชาในกลุม่วิชาชีพครู 
จ านวน  884 คน  ผู้ วิจัยเลือกมาเป็นกลุ่มตวัอย่าง 180 คน ได้แก่ นกัศึกษาสาขา
คอมพิวเตอร์ศกึษา 4 กลุม่เรียน (รวมเป็นชัน้เรียนขนาดใหญ่จ านวน 140 คน) สุม่แบบ
ง่ายมาจากชัน้เรียนกลุม่ใหญ่ทัง้หมด 7 กลุ่ม และนกัศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
จ านวน 1 กลุม่เรียน (จ านวน 40 คน) สุม่มาจากชัน้เรียนกลุม่ปกติทัง้หมด 8 กลุม่ 
 
 วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวจิยัครัง้นี ้ ใช้แบบแผนการทดลอง Pretest-posttest control group 
design โดยจดัให้นกัศกึษาโปรแกรมวชิาคอมพิวเตอร์ศกึษา ชัน้ปีที่ 4 ห้อง คศ.531  
คศ.532  คศ. 533  คศ.534 ซึง่เรียนรวมกนัเป็นกลุม่ใหญ่ 140 คน เป็นกลุม่ทดลอง และ
นกัศกึษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ทัว่ไป ห้อง ว.531 ซึง่เรียนแบบกลุม่ปกติเป็นกลุม่
เปรียบเทียบ (Non-equivalent control group posttest design)  
    กลุม่ทดลอง               pre-test (01)     X1         post-test (02)   
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   กลุม่ควบคมุ         pre-test (03)     X0         post-test (04)  
 การทดลองได้ด าเนินการในภาคเรียนที่ 1/2556 ผู้วิจยัได้เข้าชีแ้จงค าอธิบาย
รายวิชา จุดมุ่งหมายของการเรียนรายวิชานี ้ลกัษณะการเรียนการสอน การวดัผลและ
ประเมินผลของรายวิชา แก่นกัศึกษาทัง้ในกลุม่ใหญ่และกลุม่ปกติ แล้วท าการทดสอบ
ก่อนเรียน (Pretest) ในการเข้าสอนครัง้แรก (เดือนมิถนุายน พ.ศ. 2556)  โดยใช้ข้อสอบ
รายวิชาการวิจยัทางการศึกษาจ านวน 120 ข้อที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้ ให้เวลานกัศึกษาท า
แบบทดสอบ 1 ชัว่โมง 30 นาที 
 หลงัจากนัน้  ผู้วิจยัได้ท าการสอนและจดักระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
แผนการจดัการเรียนรู้ในภาคผนวก  โดยการสอนด้วยวิธีการเดียวกนัทัง้นกัศึกษากลุม่
ใหญ่และนกัศึกษาชัน้ปกติ  ใช้เอกสารประกอบการสอนเลม่เดียวกนั  ใช้สื่อการเรียน
การสอน แบบเดียวกัน  และขอให้ฝ่ายจัดตารางสอนจัดให้นกัศึกษากลุ่มใหญ่และ    
กลุม่ปกติ ได้เรียนในช่วงเช้า (8.30–11.30 น.)  เหมือนกนัทัง้สองกลุม่ ผู้วิจยัท าการสอน
เป็นเวลา 15 สปัดาห์ ตัง้แต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 ตามที่
ก าหนดในตารางเรียนประจ าภาคเรียนที่  1/2556 และได้ทดสอบผลสมัฤทธ์ิทาง        
การเรียนหลงัเรียนในสปัดาห์สดุท้าย (สปัดาห์ที่ 16)  โดยการสอนแต่ละครัง้ ผู้ วิจัย      
ได้ตรวจสอบและบนัทึกการเข้าชัน้เรียนของนักศึกษาทุกคน  ในช่วงกลางภาคเรียน 
ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามลกัษณะส่วนบุคคล (เพศ  ศาสนา ที่พกัอาศัย การท างาน  
หารายได้นอกเวลาเรียน) แบบวัดรูปแบบการเรียนรู้ และแบบวัดความฉลาดทาง
อารมณ์ ให้นกัศึกษาที่เป็นกลุ่มตวัอย่างตอบ และเก็บคืนมาตรวจให้คะแนนเพื่อน ามา
วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีก าหนดไว้เมื่อเสร็จสิน้การทดลอง 
 
 เคร่ืองมือการวิจัย 

1. ข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา เป็น
แบบ multiple choices มี 4 ตวัเลอืก คือ ก. ข. ค. และ ง.  มีจ านวน 120 ข้อ ซึง่ผู้วิจยัได้
น าไปหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของข้อสอบแต่ละข้อด้วยการหาค่าความ
สอดคล้องระหว่างค าถามแต่ละข้อกับวตัถุประสงค์ของการวดั  (Index of Items-
Objective Congruence : IOC)  และเลือกข้อที่มีค่า  IOC ตัง้แต่ 0.67 ขึน้ไป และหา
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ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) จากการทดสอบ (Try-out) กับนกัศึกษากลุม่อื่นจ านวน    
40 คน โดยใช้สตูรคเูดอร์-ริชาร์ดสนั (KR-20)   ได้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.79 
 2. แบบวัดรูปแบบการเรียนรู้ เป็นแบบวดัที่ให้นกัศึกษารายงานพฤติกรรม
ของตนเองว่ามีวิธีการเรียนรู้แบบใดมากกว่ากนัระหว่างการเรียนรู้เชิงรุกซึ่งผู้ เรียนเป็น    
ผู้ ปฏิบัติเองเป็นส่วนใหญ่ เช่น การศึกษาบทเรียนมาล่วงหน้า การร่วมกิจกรรม           
การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในกลุม่เรียน การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วย
ตนเอง  การสรุปบทเรียนและจดบนัทึกไว้ทบทวนภายหลงั ฯลฯ กบัการเรียนรู้เชิงรับซึ่ง
ผู้ เรียนจะเป็นฝ่ายนั่งฟังสิ่งที่อาจารย์สอนมากกว่าไปเรียนรู้เอง ไม่ค่อยท ากิจกรรม      
การเรียนรู้  ไมค่อ่ยตอบค าถามของอาจารย์ผู้สอน ไมช่อบท าการบ้านหรือศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม ฯลฯ  มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั คือ  
ไมจ่ริงเลย ไม่ค่อยจริง ไม่แน่ใจ ค่อนข้างจริง และจริงที่สดุ มีจ านวน 30 ข้อ แต่ละข้อมี 
ค่าความเที่ยงตรง (Validity) จากการตรวจสอบของผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่านได้ค่า IOC 
เป็นไปตามเกณฑ์ทกุข้อ ( 0.67 ขึน้ไป) ผู้วิจยัได้น าไปทดลองใช้ (Try-out) กบันกัศึกษา
กลุ่มอื่น จ านวน 28 คน และหาค่าความเช่ือมัน่ด้วยสตูรสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ 
ครอนบาค   ได้คา่ r เทา่กบั 0.73 

3. แบบวัดความฉลาดทางอารมณ์  เป็นแบบวัดความสามารถใน            
การตระหนกัรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและผู้ อื่น เพื่อสร้างแรงจูงใจในตนเอง บริหาร
จดัการอารมณ์ต่าง ๆ ของตนเอง และอารมณ์ที่เกิดจากความสมัพนัธ์ต่าง ๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการเรียน การท างาน และการด ารงชีวิตประจ าวนั เป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนรวมค่า (Summated rating scale) ให้นักศึกษาอ่านข้อความแต่ละข้อ แล้ว
พิจารณาว่าเป็นจริงตามคุณลกัษณะหรือความรู้สึกของแต่ละคนมากน้อยเพียงใด มี     
4 ระดบัคือ จริงที่สดุ ค่อนข้างจริง ไม่ค่อยจริง และไม่จริง  มีจ านวนทัง้หมด  25 ข้อ     
แต่ละข้อมี ค่าความเที่ยงตรง (Validity) จากการตรวจสอบของผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน      
ได้คา่ IOC เป็นไปตามเกณฑ์ทกุข้อ (ตัง้แต่ 0.67 ขึน้ไป)  ผู้วิจยัได้น าไปทดลองใช้ (Try-
out) กับนักศึกษากลุ่มอื่น จ านวน 28 คน หาค่าความเช่ือมั่นด้วยสูตรสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์ของครอนบาค ได้คา่ r เทา่กบั  0.99 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ 

1. ทดสอบความแตกต่างของของค่าเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและ
หลงัการทดลองด้วยสตูร t-test แบบ Dependent sample และความแตกต่างของของ
ค่าเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคุมด้วยสตูร t-test 
แบบ Independent samples  

2. ทดสอบความแปรปรวนแบบสองทาง (Two-way ANOVA) และสามทาง 
(Three-way ANOVA) กรณีเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทาง  
การเรียนระหวา่งตวัแปรอิสระ 2-3 ตวัแปร   

3. การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) กรณีทดสอบความแตกต่าง
ของของค่าเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างกลุ่มเรียนปกติและกลุ่มเรียนขนาด
ใหญ่ เมื่อมีอตัราการเข้าเรียนเป็นตวัแปรร่วม (Covariate) 

4. การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูแบบเพิ่มตวัแปรเป็นขัน้ ๆ (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์เชิงท านายระหว่างผลสัมฤทธ์ิทาง         
การเรียนกบัตวัแปรอิสระตา่ง ๆ  

 
ผลการศึกษา 

เมื่อสิน้สดุการทดลอง มีนกัศกึษาออกกลางคนัไปจ านวน 8 ราย ซึง่ทัง้หมดอยู่
ในชัน้เรียนขนาดใหญ่ จึงเหลอืกลุม่ตวัอยา่งที่ได้เรียนครบทกุขัน้ตอน 172 คน สว่นกลุม่
เรียนปกติ มีนกัศกึษาอยูค่รบทัง้ 40 คน 
 กลุม่ตวัอยา่งทัง้ 172 คนเป็นนกัศกึษาชาย  38 คน คิดเป็นร้อยละ 22.10 เป็น
นกัศึกษาหญิง 134 คน คิดเป็นร้อยละ 77.90 นบัถือศาสนาพุทธ 109 คน คิดเป็น           
ร้อยละ 63.40 อิสลาม 61 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 และนบัถือศาสนาคริสต์เพียง 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.20 เป็นนกัศกึษาที่อยูใ่นหอพกัของมหาวิทยาลยั 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 
5.20 นอกนัน้เป็นกลุม่ที่พกัอยู่ภายนอกมหาวิทยาลยัจ านวน 163 ราย คิดเป็นร้อยละ 
94.8 นกัศกึษาที่ท างานพิเศษหารายได้นอกเวลาเรียน เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ฯ 
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มีจ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.30 กลุม่ที่ไม่ได้ท างานพิเศษมีจ านวน 144 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 83.70 
 ผลการทดลองเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนใน
กลุ่มเรียนที่มีขนาดต่างกัน 
 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจยัทาง
การศึกษาก่อนการทดลอง ปรากฏว่านักศึกษากลุ่มเรียนปกติ สอบได้คะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 46.08 สว่นนกัศึกษากลุม่เรียนขนาดใหญ่ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 46.74 จาก
การทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของนกัศึกษาทัง้สองกลุม่ ด้วย t-test แบบ 
Independent groups พบวา่คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบก่อนเรียนของนกัศกึษาที่เรียน
ในกลุ่มปกติกับนกัศึกษาที่เรียนกลุ่มใหญ่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ แสดงว่านกัศึกษา     
ในกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบมีความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนรายวิชานี  ้             
ไมแ่ตกตา่งกนั 
 หลงัการทดลองเมื่อสิน้สดุปลายภาคเรียน ผู้วิจยัได้ท าการทดสอบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม ด้วย t-test แบบ  
Dependent sample พบว่า คะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัยทาง
การศกึษา ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษากลุม่เรียนขนาดใหญ่แตกต่างกนัอย่าง  
มีนยัส าคญัที่ระดบั .001 โดยคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสงูกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน  
ส่วนในกลุ่มเรียนปกติ พบว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการวิจัยทาง
การศกึษา ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษากลุม่ปกติแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ที่ระดบั.001 โดยคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสงูกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเช่นเดียวกัน  
แสดงวา่ นกัศกึษาทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่เปรียบเทียบมีผลการเรียนสงูขึน้หลงัจากที่ได้
เรียนรายวิชานีไ้ปเป็นเวลา 1 ภาคเรียน  

จากนัน้ ผู้ วิจัยจึงได้ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการวิจัยทางการศึกษา หลงัเรียนของนักศึกษาในชัน้เรียนปกติและชัน้เรียน
ขนาดใหญ่ด้วย t-test แบบ Independent groups พบว่าคะแนนเฉลี่ยของทัง้สองกลุม่
ไม่แตกต่างกนัในทางสถิติ แสดงว่า การสอนในกลุม่เรียนปกติได้ผลใกล้เคียงกนักบั 
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การสอนชัน้เรียนขนาดใหญ่ โดยกลุม่เรียนปกติมีคะแนนเฉลี่ยสงูกว่าเล็กน้อย แต่ไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ 
 สว่นผลการทดสอบว่าเมื่อขจัดอิทธิพลของอตัราการเข้าชัน้เรียนแล้ว ขนาด 
ชัน้เรียนยงัจะมีผลต่อการเรียนรู้ของนกัศึกษาหรือไม่ โดยการวิเคราะห์  ANCOVA ซึ่งมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเป็นตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระคือขนาดชัน้เรียน (กลุม่
ปกติและกลุม่ใหญ่) และอตัราการเข้าเรียนเป็นตวัแปรร่วม (Covariate) พบว่า อตัรา
การเข้าชัน้เ รียนมีผลท าให้คะแนนผลการเรียนของนักศึกษาแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อปรับอิทธิพลของการเข้าชัน้เรียนออกไปแล้ว 
พบว่า ขนาดชัน้เรียนไม่มีผลท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษา
แตกตา่งกนัแตอ่ยา่งใด 
 

ผลการวิจัยเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์และรูปแบบการเรียนรู้กับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผู้วิจยัได้แบง่นกัศกึษาออกเป็น 2 กลุม่โดยใช้คะแนนมธัยฐานความฉลาดทาง
อารมณ์เป็นเกณฑ์ในการแบง่กลุม่ (คา่มธัยฐาน เท่ากบั 55.00) ผู้ที่มีคะแนนสงูกว่า 55 
คะแนน จัดเป็นกลุ่มที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่า ส่วนผู้ ที่ มีคะแนนตัง้แต่ 55 
คะแนนลงมา จัดเป็นกลุ่มที่มีความฉลาดทางอารมณ์ต ่ากว่า  แล้วน าคะแนนเฉลี่ย
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของทัง้สองกลุม่มาเปรียบเทียบกนั โดยการทดสอบด้วย t-test 
แบบ Independent groups พบว่า นกัศึกษาที่มีความฉลาดทางอารมณ์ต่างกันมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิติ  
 จากนัน้ ผู้วิจยัได้แบง่นกัศกึษาออกเป็น 2 กลุม่ โดยใช้คะแนนมธัยฐานรูปแบบ
การเรียนรู้ของนกัศึกษา (ค่ามธัยฐานเท่ากบั 103.00) เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุม่ โดย
จดัให้นกัศึกษาที่มีคะแนนสงูกว่า 103 คะแนน จดัเป็นกลุม่ที่มีรูปแบบการเรียนเชิงรุก 
สว่นนกัศกึษาที่มีคะแนนตัง้แต่ 103 คะแนนลงมาจดัเป็นกลุม่ที่มีรูปแบบการเรียนเชิงรับ 
แล้วน าคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของทัง้สองกลุ่มมาเปรียบเทียบกัน   
การวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ นกัศกึษาท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้ต่างกนัมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
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แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยนกัศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรู้
เชิงรุกมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่นกัศกึษาท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้เชิงรับ 
 ผู้วิจยัได้เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาตามตวัแปรอิสระ  
2 ตวัคือ ความฉลาดทางอารมณ์ และรูปแบบการเรียนรู้ เพือ่ทดสอบอิทธิพลของตวัแปร
อิสระแต่ละตวัที่มีต่อตวัแปรตาม (Main effect)  รวมทัง้เพื่อทดสอบปฏิสมัพนัธ์หรือ   
ผลร่วม (Interaction effect) ระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวั ว่ามีอิทธิพลต่อความส าเร็จใน
การเรียนของนกัศึกษาหรือไม่ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ 2 ทาง 
(Two-way Analysis of Variance) พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ไม่มีผลท าให้
นกัศึกษามีผลการเรียนแตกต่างกนัทางสถิติ (ค่าเฉลี่ยกลุม่ EQ สงู = 55.269 ค่าเฉลี่ย
กลุ่ม EQ ต ่า = 53.774)  แต่นกัศึกษาท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้แตกต่างกันมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01  นัน่คือนกัศึกษาที่เรียนด้วย
รูปแบบการเรียนเชิงรุกมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่านกัศึกษาท่ีเรียนด้วยรูปแบบ 
การเรียนเชิงรับ (ค่าเฉลี่ยกลุม่เรียนเชิงรุก = 56.856  ค่าเฉลี่ยกลุม่เรียนเชิงรับ = 52.188)  
ทัง้นีต้วัแปรอิสระทัง้ 2 ตวั ไม่มีปฏิสมัพนัธ์หรือผลร่วม (Interaction effect) ต่อความส าเร็จ
ในการเรียนของนกัศกึษาแตอ่ยา่งใด   
 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงท านายระหว่างตวัแปรอิสระต่างๆกบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตวัแปรทีละขัน้ (Stepwise 
Multiple Regression Analysis) โดยมีตวัแปรตามคือผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา     
การวิจัยทางการศึกษาของนักศึกษาในกลุ่มรวม (172คน) และมีตัวแปรอิสระ                 
ตวัประกอบด้วย เพศ ศาสนา แหลง่ที่พกัอาศยั การท างานนอกเวลาเรียน อตัราการมา
เรียน ขนาดชัน้เรียน รูปแบบการเรียนรู้ และความฉลาดทางอารมณ์ พบวา่มีตวัแปรที่ถกู
คดัเลอืกเข้าสูส่มการเพียง 3 ตวัแปรคือ รูปแบบการเรียน อตัราการเข้าเรียน และขนาด
ชัน้เรียน พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ (R) มีค่าเท่ากับ 0.348 และค่า
สัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ (R2) มีค่าเท่ากับ 0.121หมายถึง ตัวแปรรูปแบบ         
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การเรียนรู้ร่วมกบัอตัราการเข้าชัน้เรียนและขนาดชัน้เรียนสามารถพยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของนกัศกึษาได้ร้อยละ 12.1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 

โดยค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์รูปแบบการเรียนรู้ท่ีอยู่ในรูป
ของคะแนนดิบ (b) มีค่าเท่ากับ 0.391 และอยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน (B) มีค่าเท่ากับ 
0.278 และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากบั 0.102 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .001 คา่สมัประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์อตัราการเข้าชัน้เรียนในรูปของ
คะแนนดิบ (b) มีค่าเท่ากับ 0.325 และอยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน (B) มีค่าเท่ากับ 
0.178 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 0.132 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 สว่นคา่สมัประสทิธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ขนาดชัน้เรียนท่ีอยูใ่นรูปของคะแนน
ดิบ (b) มีคา่เทา่กบั -3.601 และอยูใ่นรูปคะแนนมาตรฐาน (B) มีคา่เทา่กบั -0.155  โดย
มีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 1.687 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ
ค่าคงที่ของสมการพยากรณ์ (a) มีค่าเท่ากับ 8.634 ดังนัน้ สามารถเขียนสมการ
พยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษา ในรูปคะแนนดิบ ได้ดงันี ้ 

Y  =  8.634 + 0.391X1 + 0.325X2 – 3.601X3 
และสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงันี ้

Z =  0.278X1 + 0.178X2 - 0.155X3 
โดยค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ (R) ของตัวพยากรณ์ทัง้ 3 ตัว มีค่า

เท่ากบั 0.348 และค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) มีค่าเท่ากบั 0.121 หรือสามารถ
พยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาได้ร้อยละ 12.1 มีค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ์ (Standard error of the estimate) เทา่กบั 9.325 โดยคา่ Z 
มีคา่ B สงูสดุ (0.278) ซึง่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001  
 
สรุปและอภปิรายผล 

ผลการวิจัยเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่ เรียนใน
กลุ่มเรียนขนาดต่างกัน 

จากผลการวิจยัที่พบว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการวิจยัทาง
การศกึษา หลงัเรียนของนกัศกึษาในชัน้เรียนปกติและชัน้เรียนขนาดใหญ่ไมแ่ตกตา่งกนั
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ในทางสถิติ  แสดงให้เห็นวา่ การเรียนการสอนในชัน้เรียนปกติท าให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนใกล้เคียงกันหรือไม่มีความแตกต่างกนั ที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะผู้วิจัย
พยายามจัดสภาพการเรียนการสอนให้ใกล้เคียงกันให้มากที่สดุทัง้เอกสารประกอบ  
การเรียน ต ารา สื่อ วสัดอุปุกรณ์ต่าง ๆ กิจกรรมในชัน้เรียน และงานที่มอบหมายให้ฝึก
ปฏิบตัิ นอกจากนี ้นกัศกึษาทัง้สองกลุม่ก็เป็นนักศึกษาที่เรียนครุศาสตร์เหมือนกนั เป็น
โปรแกรมวิชาในกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์เหมือนกนั อย่างไรก็ตาม ผลการวิจยัดงักลา่วนี ้
ต้องน าไปใช้อย่างระมัดระวังและภายใต้เง่ือนไขหลายประการ เช่น ลักษณะหรือ
ธรรมชาติของรายวิชา วิธีการจดัการเรียนการสอน และการวดัผลการเรียน ซึ่งควรจะมี
การทดลองซ า้อีกหลายครัง้ด้วยการควบคุมตวัแปรแทรกซ้อนอย่างเคร่งครัด เพราะ  
การวิจัยที่ ผ่านมาส่วนใหญ่มุ่ ง ไปที่การพัฒนารูปแบบการสอนกลุ่มใหญ่ที่มี
ประสทิธิภาพและผลการเรียนที่ได้รับ แต่การเปรียบเทียบผลการเรียนระหว่างการเรียน
กลุ่มใหญ่และกลุ่มปกติยังมีไม่มาก ข้อเสนอในการน าไปปฏิบัติจึงเก่ียวข้องกับวิธี      
การจดัการเรียนการสอนกลุม่ใหญ่ ดงัเช่น งานของมนตรี ศิริจนัทร์ช่ืน  (2550) ได้ศึกษา
เร่ืองการสอนนกัศึกษากลุม่ใหญ่ในรายวิชารายวิชา Gsoc 2101 ชุมชนกบัการพฒันา
โดยใช้ การสอนแบบ Active learning และการใช้บทเรียนแบบ e-learning เพื่อพฒันา
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระดบัอุดมศึกษา  การพัฒนาการเรียนรู้ และ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษา  ซึง่พบวา่รูปแบบดงักลา่วได้ผลดี โดยคะแนนของ
นกัศึกษาที่สอบหลงัเรียน มีค่าคะแนนเฉลี่ยสงูกว่าค่าคะแนนของนกัศึกษาที่สอบก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ที ่0.05  

การจัดการเรียนการสอนกลุ่มใหญ่จึงอาจเป็นทางออกอย่างหนึ่งใน           
การแก้ปัญหาการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีนกัศกึษาลงทะเบียนเรียนเป็นจ านวนมาก
และมีอาจารย์สอนไม่เพียงพอ เช่น รายวิชาการศึกษาทัว่ไป รายวิชาในกลุม่วิชาชีพครู 
หรือรายวิชาบงัคบัในหลกัสตูรที่นกัศึกษาทุกคนต้องเรียน แต่ต้องใช้รูปแบบการสอนที่
ต่างจากการสอนกลุม่เรียนปกติ นกัวิจยับางท่านก็ได้ใช้วิธีการผสมกลุม่ใหญ่และกลุ่ม
ย่อยเข้าด้วยกันเพื่อแก้ปัญหาการดูแลนักศึกษาไม่ทั่วถึง ดังเช่นงานของสุทธิรัตน์         
รุจิเกียรติก าจรและคณะ (2539) ได้ทดลองการสอนกลุม่ผสมใหญ่ยอ่ยและการสอนท่ีใช้
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กิจกรรมแบบพึ่งพาตนเอง (Self-Access) กับกลุม่ตวัอย่างเป็นนกัศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป 1 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2535 โดยการจัด 
การเรียนการสอนแบบกลุ่มใหญ่ย่อย เป็นการแก้จุดอ่อนของการสอนแบบกลุ่มใหญ่
อยา่งเดียว โดยเน้นจดุเดน่ของการสอนกลุม่ยอ่ยเข้ามาผสมผสาน ลกัษณะของวิชาเป็น
การสอนโดยใช้ต าราที่เน้นทกัษะการอา่นและมีการฝึกในห้องปฏิบตัิการทางภาษา โดย
มีสดัส่วนของทักษะเป็นการอ่านร้อยละ 65 การฟังร้อยละ 15 การเขียนร้อยละ 10 
จ านวนนกัศึกษาแบบกลุม่ใหญ่ทัง้หมด 86 คน และกลุ่มย่อยจ านวน 25-30 คน โดย
อตัรากลุม่ใหญ่ต่อกลุม่ย่อยเป็น 2 : 1 มีการก าหนดเนือ้หาว่าเนือ้หาประเภทใดใช้สอน
กลุ่มใหญ่ เนือ้หาประเภทใดใช้สอนแบบกลุ่มย่อย  เช่น เนือ้หาที่เป็นการสอนหลกั 
การอา่นและหลกัไวยากรณ์พร้อมแบบฝึก สอนเป็นกลุม่ใหญ่ สว่นแบบฝึกหดัไวยากรณ์ 
การฝึกอา่นในรายละเอียด อา่นแบบฝึก SRA และการเข้าฝึกในห้องปฏิบตัิการภาษา ใช้
กลุม่ย่อยและให้การบ้านเป็นบางสว่น จากการแสดงความคิดเห็นของนกัศึกษาที่มีต่อ
การเรียนการสอนในลกัษณะนี ้ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างดี แต่มีอุปสรรคใน
การเรียนมากที่สดุคือ วิธีสอนท่ีใช้สอนเพราะมีอาจารย์สอนหลายคน แตล่ะคนใช้วิธีการ
ที่ตา่งกนั ท าให้นกัศึกษาปรับตวัได้ยาก เอกสารที่ใช้เรียนยงัไม่ได้ปรับปรุงให้เหมาะสม
กบัการสอนลกัษณะนี ้เป็นต้น  

นอกจากนี ้ในการจดัการเรียนการสอนกลุม่ใหญ่ ผู้สอนต้องใช้เทคนิคการสอน
เชิงรุก เช่น การเรียนด้วยการปฏิบตัิจริง การใช้สื่ออีเลคโทรนิคส์ e-learning หรือ การเรียน 
แบบ Active learning รูปแบบอื่น เพราะเมื่อกลุม่เรียนมีขนาดใหญ่ขึน้ ผู้ เรียนก็จะขาด
ความสนใจในการเรียนโดยเฉพาะถ้าเป็นการสอนแบบบรรยาย  

งานวิจยับางเร่ืองพยายามเช่ือมโยงรูปแบบการเรียนกลุม่ใหญ่กบัภมูิหลงัของ
ผู้ เรียนวา่การสอนกลุม่ใหญ่เหมาะกบัผู้ เรียนลกัษณะใด เช่น งานของประภาศรี อศัวกุล 
(2548) ท าการวิจัยเร่ืองการสร้างแบบจ าลองการสอนกลุ่มใหญ่ เพื่อจัดการเรียน      
การสอนวิชาแคลคูลัส 1 ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  พบว่า  แบบจ าลอง       
การสอนกลุม่ใหญ่ที่สร้างขึน้ จากผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรายวิชาแคลคลูสั 1 ของ
นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2541 ช่วยให้ผลการเรียนดีขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับ
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ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนในปีการศึกษา 2540 และ 2539 โดยผลการเรียนระดบั D+  D 
และ F  ลดลงจากร้อยละ 47 และ 53 เหลอืเพียงร้อยละ 27  ผลการเรียนระดบั F ลดลง
จากร้อยละ 18  และ 27  เหลือเพียงร้อยละ 8  และคะแนนเฉลี่ยของนกัศึกษาทัง้กลุม่
เพิ่มขึน้จาก 1.76 และ 1.49  เป็น 2.15 นกัศึกษามีความเห็นว่าสิ่งที่มีประโยชน์มากใน
แบบจ าลองการสอนกลุม่ใหญ่ก็คือ เอกสารประกอบการสอนรายวิชาแคลคูลสั  1 ที่
อาจารย์ก าหนด วีดิทศัน์ประกอบการสอน การเข้าร่วมฟังการติวจากผู้ช่วยสอน การท า
แบบฝึกหดัเป็นกลุ่ม และการจัดห้องให้นกัศึกษาเข้าปรึกษาเมื่อมีปัญหาในการเรียน 
ส าหรับการจัดนักศึกษาเข้ากลุ่มและวิธีการติวของผู้ ช่วยสอนมีความเหมาะสมมาก   
นกัศึกษาที่สอบผ่านและไม่ผ่านการประเมินรายวิชาแคลคลูสั 1  มีความสมัพนัธ์กับ   
ภูมิหลงั พฤติกรรมการเรียน และความคิดเห็นบางด้านอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .05  
เช่น สมัพันธ์กับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวนครัง้ใน    
การเข้าชัน้เรียน การปฏิบตัิตามค าแนะน าของอาจารย์  เวลาในการทบทวนเป็นกลุ่ม
ยอ่ย  จ านวนครัง้ในการเข้าร่วมฟังการติวในกลุม่ยอ่ยจากผู้ช่วยสอน  ความสามารถใน
การท าแบบฝึกหดั  จ านวนครัง้ที่เข้าไปปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากอาจารย์หรือ
ผู้ช่วยสอน เป็นต้น 

ดงันัน้ จึงสรุปได้วา่ การเรียนการสอนกลุม่ใหญ่ก็สามารถท าให้ผู้ เรียนประสบ
ความส าเร็จในการเรียนได้ ถ้ามีเง่ือนไขและสภาพการณ์ที่เอือ้อ านวย เช่น การจัด     
การเรียนการสอนเชิงรุกหรือ Active learning การใช้สื่ออปุกรณ์อีเล็คโทรนิคส์ สภาพ
ห้องเรียนที่สะดวกสบาย การมีผู้ ช่วยสอนหรือนักศึกษาช่วยงาน บทเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ เรียน การสอนเสริมและ   
การให้ค าปรึกษาที่สม ่าเสมอ วิธีการวดัผลและประเมินผลที่สอดคล้องกบัเป้าหมายใน
การเรียนรู้ รวมทัง้ภมูิหลงัหรือพืน้ฐานเดิมของนกัศกึษาเอง เป็นต้น 

 
ผลการวิจัยความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
จากการวิจยัพบว่า นกัศึกษาที่มีความฉลาดทางอารมณ์ต่างกนัมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนไม่แตกต่างกันทางสถิติ ซึ่งขดัแย้งกับหลกัการและงานวิจัยที่ได้รายงาน
เอาไว้  การที่หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสนใจกับความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ    
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มากขึน้ เพราะมีการศกึษาแสดงวา่ความส าเร็จด้านตา่งๆ นัน้เป็นผลมาจากความฉลาด
ทางอารมณ์ถึงร้อยละ 80 ส่วนอีกร้อยละ 20เป็นผลมาจากความฉลาดทางเชาวน์
ปัญญา (กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. 2544) หรือผลการศึกษาของ
มหาวิทยาลยัฮาวาร์ดที่ท าการศึกษาย้อนหลงัเก่ียวกบัความส าเร็จในการท างาน  โดย
ศกึษาจากผู้ เรียนจบในทศวรรษ 1940  จ านวน 95 คน  เป็นการศกึษาระยะยาวติดตาม
จนถึงวยักลางคน พบวา่นกัศกึษาเรียนจบและได้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัสงูมกั
ไม่ใคร่ประสบความส าเร็จเมื่อเทียบกับนกัศึกษาที่ได้คะแนนต ่ากว่าทัง้ในด้านหน้าที่  
การงานและความสขุในชีวิตครอบครัว  แต่ผลการวิจยัเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่าง
ความฉลาดทางอารมณ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนยงัไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจน 
เพราะมีทัง้งานวิจัยที่พบความสมัพันธ์ดังกล่าวและงานวิจัยที่พบว่าความฉลาดทาง
อารมณ์ไม่ได้ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนของผู้ เ รียนแตกต่างกันแต่อย่างใด 
ตวัอยา่งเช่น   

แสงหล้า พลนอก เชาวนี ลอ่งชูผล และสวุนีย์ เก่ียวก่ิงแก้ว (2548) ได้วิจยัหา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งความฉลาดทางอารมณ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตคณะ
พยาบาลชัน้ปีที่ 2 มหาวิทยาลยันเรศวรจ านวน 194 คน โดยใช้แบบวดัความฉลาดทาง
อารมณ์ตามแนวคิดของบาร์ออน ซึ่งมี 60 ข้อ สว่นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใช้คะแนน
เฉลี่ยสะสมของนิสิต ผลการวิจยัพบว่า นิสิตสว่นใหญ่ร้อยละ 73.71 มีความฉลาดทาง
อารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนน้อยร้อยละ 12.89 มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ใน 
เกณฑ์สงู และร้อยละ 13.40  มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดบัปานกลาง และ
พบวา่ความฉลาดทางอารมณ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไมม่ีความสมัพนัธ์กนัทางสถิติ 
(r = .014, p = .845)  ผลการวิจยัดงักลา่วสอดคล้องกบัการศึกษาความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลสภา     
กาชาดไทย เมื่อปี 2545 ซึ่งผู้ วิจัยใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของ           
กรมสขุภาพจิต 52 ข้อ ส าหรับประชาชนที่มีอายรุะหว่าง 12-60 ปี ซึ่งแบ่งเป็นด้านดี   
18 ข้อ ด้านเก่ง 18 ข้อ และด้านมีสขุ 16 ข้อ พบว่านกัศึกษามีความฉลาดทางอารมณ์
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปกติ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 167.69) ส่วนการศึกษาความสมัพันธ์
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ระหว่างคะแนนความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบว่าไม่มี
ความสมัพนัธ์กนัทางสถิติ 
 ส่วนจรูญรัตน์ รอดเนียมและคณะ (มปป.) ได้ศึกษาระดับความฉลาดทาง
อารมณ์ของนกัเรียนวยัรุ่นช่วงอาย ุ12-15 ปี ของโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลน า้น้อย 
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จ านวน 198 คน โดยใช้แบบวดัความฉลาดทางอารมณ์
ของกรมสขุภาพจิต ด้านเก่ง ดี มีสขุ จ านวน 52 ข้อ พบว่าวยัรุ่นชายและวยัรุ่นหญิงมี
ความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .01 โดยวัย รุ่นหญิงมี
ความฉลาดทางอารมณ์สงูกว่าวยัรุ่นชาย และวยัรุ่นท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่างกนั 
มีความฉลาดทางอารมณ์แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .01 สว่นวยัรุ่นที่มีสภาพ
ที่อยูอ่าศยัตา่งกนั สภาพสมรสของบิดามารดาแตกตา่งกนั มีความฉลาดทางอารมณ์ไม่
แตกตา่งกนั เช่นเดียวกนักบั กลุนิดา เต็มชวาลา และสวุรรณี พทุธิศรี (2554) ที่ได้ศกึษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัความฉลาดทางอารมณ์และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบั
มธัยมปลาย (คะแนน O-NET และคะแนน กสพท.) ของนกัศึกษาแพทย์ชัน้ปีที่ 1 ของ
โรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาแบบภาคตดัขวาง ในกลุ่ม
นกัศกึษาแพทย์ชัน้ปีที่ 1 และใช้แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ส าหรับประชาชน
ไทยอายุระหว่าง 12 - 60 ปีของกรมสขุภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ คะแนนสอบ        
O-NET ของช่วงชัน้ที่ 4 (ม.6) และคะแนนสอบ กสพท. (กลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย) ปีการศึกษา 2554 ผลการศึกษา พบว่านกัศึกษาแพทย์มีระดบัความฉลาด
ทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติเกือบทุกมิติคือด้านการเห็นใจผู้อื่น ด้านความรับผิดชอบ 
ด้านแรงจูงใจ ด้านการตดัสินใจแก้ปัญหา ด้านสมัพนัธภาพ ด้านความภูมิใจตวัเอง 
ด้านความพอใจชีวิต และด้านความสขุสงบทางใจ แตส่ าหรับมิติด้านการควบคมุตวัเอง 
พบวา่อยูใ่นระดบั สงูกวา่ปกติ และระดบัความฉลาดทางอารมณ์ในทกุมิติ มีความสมัพนัธ์
สอดคล้องกันกับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัมธัยมปลาย (คะแนน O-NET และ
คะแนน กสพท.) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ระดบัความฉลาดทางอารมณ์ในมิติของ
การมีแรงจูงใจ การตดัสินใจแก้ปัญหา การเห็นใจผู้อื่นมีและด้านความรับผิดชอบมี
ความสมัพนัธ์กับผลการเรียนในโรงเรียนระดบัมธัยมปลายโดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
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ความสมัพนัธ์ 0.163, 0.188, 0.256 และ 0.220 ตามล าดบั แต่ไม่พบความสมัพนัธ์
ระหว่างระดับความฉลาดทางอารมณ์กับผลการเรียนในระดับประถมศึกษาและ
มธัยมศกึษาตอนต้น 
 นันทียรัตน์ โชติช่ืน (2547) ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม จงัหวดัเชียงใหม ่
พบว่านกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัปานกลาง-สงู มีระดบัความฉลาด
ทางอารมณ์ในเกณฑ์ปกติ-สูง ส่วนนักเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า มีระดับ 
ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ต ่า ซึ่งแสดงว่ามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิญญา สุวรรณพิมพ์ (2545) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยรุ่นตอนต้นของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สงักัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์       
มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 จึงอาจกลา่วได้วา่ ความฉลาดทางอารมณ์ เพียงตวัแปรเดียวอาจไม่เก่ียวข้อง
กบัผลการเรียนอย่างชัดเจน ต้องค านึงถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ของผู้ เรียนด้วยด้วย เช่น 
ช่วงอายุ  ถ้าผูเ้รียนอยู่ในวยัเยาว์ ความฉลาดทางอารมณ์มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากกว่าวัยรุ่นตอนปลายหรือผู้ใหญ่ แต่ในกลุ่มวิชาชีพ
บางอย่าง ความฉลาดทางอารมณ์ช่วยให้การประกอบวิชาชีพประสบความส าเร็จได้
ด้วยดี เช่น งานวิจยัของพนมนาถ สมิตานนท์และบญุใจ ศรีสถิตย์นรากูร (2552) ที่ได้
ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ คุณภาพชีวิตการท างาน กับผล 
การปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ความฉลาดทางอารณ์มีความสมัพนัธ์ทางบวกระดบัปานกลางกบัผลการปฏิบตัิงานของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

  ผลการวิจัยรูปแบบการเรียนรู้กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ผลการวิจัย พบว่านักศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนรู้ต่างกันมีผลสมัฤทธ์ิทาง   
การเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยนกัศึกษาที่มีรูปแบบ 



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 10 ฉบบัท่ี 2  กรกฎาคม – ธนัวาคม 2557 
 

23 

การเรียนรู้เชิงรุกมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่านกัศึกษาท่ีมีรูปแบบการเรียนรู้เชิงรับ 
ที่เป็นเช่นนีเ้พราะผู้ที่มีรูปแบบการเรียนเชิงรุก จะเตรียมการศึกษาบทเรียนลว่งหน้า มี
การก าหนดเป้าหมายการเรียนที่ชดัเจน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ที่อาจารย์ออกแบบ
หรือมอบหมายให้ปฏิบตัิ เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคนอื่น
ซักถามเมื่อไม่เข้าใจบทเรียน สรุปและบันทึกความรู้ที่ได้เรียนรู้ มีการศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมนอกชัน้เรียน อยากรู้ผลการเรียนและเทียบเคียงกบัคนอื่น ๆ ฯลฯ  ลกัษณะและ
วิธีการเรียนดงักล่าวจึงมีประสิทธิภาพสงูกว่าผู้ที่เรียนรู้เชิงรับ เนื่องจากเรียนรู้ตามที่
อาจารย์ก าหนด หรือเรียนเท่าที่อาจารย์ได้สอนในชัน้เรียน ไม่ค่อยชอบท ากิจกรรมที่
เก่ียวกับการเรียนรู้เนือ้หาหรือทักษะในบทเรียน  ชอบนั่งหลังห้องเรียน นั่งเฉยเมื่อ
อาจารย์ซกัหรือตอบค าถาม ไมช่อบศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือท างานที่ได้รับมอบหมาย  
ชอบฟังอาจารย์สอนมากกว่าชอบอ่านหนังสือเอง ไม่ชอบท างานร่วมกับคนอื่น ๆ     
ชอบเรียนหรือท างานคนเดียว ฯลฯ  ผลการวิจัยในประเด็นนีส้อดคล้องกับงานของ
นกัวิจยัหลายเร่ือง เช่น    

 ปัญชลี วาสนสมสิทธ์ิ (2542) ได้ศึกษาสไตล์ในการเรียนรู้ (Learning style) 
ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ วิชา
ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2542 โดยแบ่งสไตล์การเรียนรู้เป็น   
6 แบบ ได้แก่ การเรียนรู้โดยใช้สายตา (Visual learning) การเรียนรู้โดยการฟัง 
(Auditory learning) การเรียนรู้โดยการปฏิบตัิตนในสถานการณ์ต่าง ๆ (Kinesthetic 
learning) การเรียนรู้โดยการกระท า (Tactile learning) การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Individual learning) และการเรียนรู้โดยการท างานร่วมกนัเป็นกลุม่ (Group learning)  
ผลการส ารวจ พบวา่สไตล์การเรียนรู้แบบ Kinesthetic learning เป็นสไตล์ท่ีส าคญัที่สดุ 
รองลงมาคือการเรียนรู้แบบกลุม่(Group learning)  การเรียนรู้โดยการกระท า (Tactile 
learning)  รูปแบบที่นิสิตชอบน้อยที่สุดคือการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคล 
(Individual learning)  และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการเรียนรู้ด้วยสายตา (การอ่าน) 
กบัการเรียนรู้ด้วยการฟัง นิสติจะชอบเรียนด้วยการฟังมากกวา่ 
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คาร์เตอร์ (Carter, 1961 :51-56) ได้ศึกษานิสยัทางการเรียนของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่าและต ่ากว่าระดบัความสามารถ 
กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนเกรด 7 และเกรด 8 จ านวน 725 คน โดยใช้แบบทดสอบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ Stanford Achievement Test (SAT) และแบบทดสอบ
ความสามารถทางสมองของเฮนมอนและเนลสนั (The Henmon-Nelson Test of 
Mental Ability) เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม และใช้แบบส ารวจวิธีการเรียนของ 
California Study Method Surveys (CSMS) วดันิสยัทางการเรียนของนกัเรียนทัง้สอง
กลุ่ม ผลวิจัยพบว่า นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่าระดบัความสามารถมี
นิสัยในการเ รียนดีกว่ากลุ่มนักเ รียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนต ่ากว่าระดับ
ความสามารถ สว่นคาห์น (Kahn, 1969 : 216-221) ได้ศึกษาตวัแปรทางด้านที่ไม่ใช่
สติปัญญา ได้แก่ นิสัยการเรียน ความสนใจในการเรียน ความกังวล แรงจูงใจใน      
การเรียน ทัศนคติต่อครู และองค์ประกอบอื่น ๆ อีก เพื่อหาตัวแปรที่เหมาะสมใน      
การท านายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาเกรด 8 จ านวน 
1,038 คน พบว่า นิสยัทางการเรียนของนกัเรียนหญิงมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ มีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากบั 
.186 ส าหรับในประเทศไทย ก็มีผลการวิจ ัยท านองนีม้านานแล้ว เช่น นภาพร  
เมฆรักษาวนิช (2515 : 80-87) ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างนิสยัในการเรียน เจตคติ
ในการเรียนกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้แบบส ารวจนิสยัในการเรียนและเจตคติ
ในการเรียนของบราวน์และโฮลท์แมน กับกลุ่มตวัอย่างที่เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา   
ปีที่ 4 ในเขตพระนคร จ านวน 400 คน พบวา่ นิสยัในการเรียนและเจตคติในการเรียนมี
ความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นกัเรียน
ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู มีนิสยัในการเรียนและเจตคติในการเรียนดีกวา่นกัเรียนที่
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า ต่อมาสวุิมล ว่องวานิช (2522 : 60) ได้ศึกษาสหสมัพนัธ์
พหุคูณระหว่างองค์ประกอบด้านเชาวน์ปัญญา ปัญหาส่วนตวั นิสยัและทัศนคติใน   
การเรียนกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1จ านวน 1,175 คน 
พบวา่ เมื่อใช้เชาวน์ปัญญา ปัญหาสว่นตวั นิสยัและทศันคติในการเรียนเป็นตวัท านาย 
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ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างตัวท านายทัง้สามตัวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมี
นยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 และพบว่านกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทาง     
การเรียนดี สว่นใหญ่มีนิสยัในการเรียนดี เช่น มีวิธีท างานที่ดี มีการทบทวนบทเรียนที่
เรียนไปแล้วเสมอ มีการจดบนัทึกย่อ หรือส่งงานตามที่ครูมอบหมายตามก าหนด ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจยัก่อนหน้านีแ้ละหลงัจากนัน้ เช่น อ านวย สขุใย (2524 : 74) ได้
วิเคราะห์ความไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัศึกษาผู้ ใหญ่ที่
เรียนการศึกษาผู้ ใหญ่ระดบั 4 ในจงัหวดันครปฐม ปีการศึกษา 2523 จ านวน 85 คน 
พบว่า สาเหตุที่ท าให้การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาผู้ ใหญ่ไม่ประสบ
ความส าเร็จนัน้เนื่องมาจากการเรียนของนักศึกษาและการสอนของครู กล่าวคือ 
นักศึกษาท าแบบฝึกหัดไม่ค่อยได้ ไม่มีเวลาท าการบ้าน ไม่มีเวลาดูหนังสือ ไม่กล้า
ซกัถาม ฟังค าอธิบายของครูไม่ทัน ครูไม่ค่อยตรวจแบบฝึกหัด ไม่ค่อยได้วัดผลท้าย
ชั่วโมงที่สอน เป็นต้น กัลยา สกุลแก้ว (2532 : บทคดัย่อ) ได้ศึกษาพบว่าพฤติกรรม   
การเรียนและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสงัคมศกึษาของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2  
ในกรุงเทพฯ จ านวน 840 คน มีความสมัพนัธ์กนัทางบวกอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .01   
และวีณา สมสุด (2536 : บทคัดย่อ) วิจัยพบว่าตัวพยากรณ์ที่ดีในการพยากรณ์
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยสามภาคเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
เกษตรศาสตร์บางพระ  สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 128 คน มีเพียงตวัเดียวที่มี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 คือวิธีเรียนของนกัศึกษา เป็นต้น จึงยืนยนัได้ว่ารูปแบบ
การเรียน นิสยัการเรียน พฤติกรรมหรือวิธีการเรียนของผู้ เรียน มีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่
ประสทิธิภาพหรือผลส าเร็จในการเรียนในระดบัตา่ง ๆ และวิชาตา่ง ๆ อยา่งเช่ือถือได้  

 
ผลการวิจัยอัตราการเข้าชัน้เรียนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
อตัราการเข้าชัน้เรียนเป็นข้อมูลที่แสดงถึงความสนใจและความตัง้ใจหรือ

ความเอาใจใส่ต่อการเรียนของนกัศึกษา ข้อบงัคบัว่าด้วยการวดัผลและประเมินผล
การศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษาสว่นใหญ่จึงก าหนดวา่นกัศกึษาต้องมีเวลาเข้าชัน้เรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบปลายภาคหรือได้รับสิทธิอื่น ๆ เช่น          
การประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน  จากผลการวิจยั พบว่านกัศึกษาที่มีอตัรา
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การเข้าชัน้เรียนสูงกว่ามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่มีอัตราการเข้า      
ชัน้เรียนน้อยกวา่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและสามารถอธิบายความแปรปรวนของผล
การเรียนได้ เพราะโดยทั่วไป ผู้ ที่มีความสนใจและตัง้ใจเรียน เข้าชัน้เรียนอย่าง
สม ่าเสมอ ตัง้ใจฟังค าบรรยาย ซกัถามข้อสงสยั และท าแบบฝึกหดัหรือปฏิบตัิกิจกรรม
การเรียนในชัน้เรียนอยา่งครบถ้วน มกัจะประสบความส าเร็จในการเรียน ซึง่มีงานวิจยัที่
เก่ียวข้องยืนยนัไว้หลายกรณีก่อนหน้านี ้เช่น ทวี ทองสว่าง (2526) ได้วิจยัเร่ืองอิทธิพล
ขององค์ประกอบที่มีต่อผลการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง โดย
พิจารณาจากจ านวนหนว่ยกิตที่นกัศึกษาสอบผา่น มีการเปรียบเทียบองค์ประกอบด้าน
เศรษฐกิจและสงัคมของนกัศึกษาแต่ละคณะในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2524 รวม    
7 คณะ จ านวน 5,000 คน พบวา่ปีที่นกัศกึษาเข้าเรียนมีอิทธิพลตอ่ผลการเรียนมากกวา่
ตัวแปรอื่น ๆ รองลงมาคือเวลาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา การใช้เวลา เข้าฟังค า
บรรยาย อาย ุคะแนนที่ได้ก่อนเข้าศึกษา และผู้อปุการะในด้านการเงิน เป็นต้น จะเห็น
ว่าเวลาในการเข้าเรียนมีผลต่อความส าเร็จในการเรียนแม้ว่าจะไม่ใช่ตวัแปรที่ส าคญั
ที่สดุก็ตาม แตอ่าจจะเป็นตวัแปรที่สง่ผลทางอ้อมผ่านตวัแปรอื่น เช่น ทศันคติต่อวิชาที่
เรียน ดงัที่วิฟฟอร์ดและวิลลฟับี ้(Wifford & Willoughby, 1968 อ้างถึงใน ทรงพล            
ภมูิพฒัน์, 2538) ได้ศึกษาเร่ืองทศันคติกบัพฤติกรรมการเรียน พบว่า จ านวนการขาด
เรียนและทัศนคติต่อวิทยาลัยมีความสัมพันธ์กันทางสถิติ  และผลการเรียนมี
ความสมัพนัธ์กบัทศันคติตอ่วิชาที่เรียนและทศันคติทัว่ ๆ ไป 

อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี (2542) ได้วิจัยเร่ืองความสมัพันธ์ระหว่างรูปแบบ    
การเรียนในมหาวิทยาลยัเสมือนท่ีมีต่อสมัฤทธ์ิผลในการเรียนของนิสิตนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศกึษา โดยมุง่ศกึษาความสมัพนัธ์ของรูปแบบการเรียนและพฤติกรรมการเรียนที่
มีต่อสมัฤทธ์ิผลในการเรียนของนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
24 คน และมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่20 คน รวม 44 คน ท่ีเรียนจากเว็บไซต์มหาวิทยาลยั
เสมือนที่ได้พัฒนาขึน้ ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องสมุด กระดานข่าว ห้องสนทนา 
ศนูย์การค้า โรงภาพยนต์ ห้องอ่านหนงัสือพิมพ์ และห้องพกัอาจารย์  ศึกษาพฤติกรรม
ด้านความถ่ีในการเข้าเว็บมหาวิทยาลยัเสมือน ระยะเวลาที่อยู่ในมหาวิทยาลยัเสมือน 
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ความถ่ีในการเปิดเว็บที่เก่ียวข้องกบัการเรียน ความถ่ีในการเปิดเว็บที่ไม่เก่ียวข้องกับ
การเรียน ความถ่ีในการเข้าร่วมถามตอบในกระดานข่าว และสถานที่ที่ใช้ในการเข้า
มหาวิทยาลยัเสมือน ผลการวิจยัพบวา่ รูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกนัของผู้ เรียน ไม่มี
ผลต่อผลสมัฤทธ์ิในการเรียน และพฤติกรรมการเรียนในด้านความถ่ีในการเปิดเว็บท่ี
เก่ียวข้องกับการเรียนท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อผลสมัฤทธ์ิในการเรียนอย่างมีนยัส าคัญ 
เช่นเดียวกบัระยะเวลาที่อยูใ่นมหาวิทยาลยัเสมือน และความถ่ีในการเข้าเว็บทีเ่ก่ียวข้อง
กับการเรียน แสดงว่าเวลาที่นักศึกษาใช้ในการเรียนการสอนมีผลต่อความส าเร็จใน  
การเรียน และอาจขึน้อยู่กับรูปแบบในการเรียนรู้อีกด้วย  ถ้าหากเรียนในระบบไม่เข้า 
ชัน้เรียน เช่น เรียนจากเว็บหรือบทเรียนออนไลน์ (On-line) ผู้ เรียนต้องอาศัยรูปแบบ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง อัตราเวลาเรียนกับรูปแบบการเรียนอาจเป็นตัวแปรที่มี
ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนั 

 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัที่พบในครัง้นี ้ผู้วจิยัมีข้อเสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แต่ละปีการศึกษา ควรมีการแนะน าวิธี    
การเรียนและการใช้ชีวิตที่เหมาะสมในมหาวิทยาลยัให้แก่นกัศึกษา หรืออาจเปิดเป็น
หลกัสูตรระยะสัน้ในลกัษณะการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลยั 
(Preparation course) ให้นกัศกึษาลงทะเบียนเรียนโดยไมน่บัหนว่ยกิต 

2. ควรสอดแทรกการฝึกฝนหรือการจัดกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทาง
อารมณ์ให้แก่นักศึกษาในโอกาสต่าง ๆ  เช่น สอดแทรกในการฝึกปฏิบัติในรายวิชาที่
เก่ียวข้อง หรืออาจมีการจดัคา่ย E.Q. ในช่วงปิดภาคเรียน ฯ 

3. อาจารย์ผู้สอนควรปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้น่าสนใจ
และจูงใจให้นกัศึกษาเข้าเรียนในชัน้เรียนมากขึน้ รวมทัง้เข้มงวดในการบนัทึกการมา
เรียนของนกัศึกษาด้วยวิธีการที่นกัศึกษาไม่รู้สึกว่าเป็นการบงัคบั เช่น ให้นกัศึกษาลง
ลายมื่อช่ือในการเข้าเรียนเพื่อฝึกความรับผิดชอบตอ่ตนเอง  

4. ควรมีการออกแบบวิธีการเรียนการสอนกลุม่ใหญ่ ในรายวิชาที่มีนกัศึกษา
ลงทะเบียนเรียนจ านวนมาก เช่น รายวิชาการศึกษาทัว่ไป รายวิชาบงัคบัที่นกัศึกษา  
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ทุกคนต้องเรียน ทัง้ด้านคุณลกัษณะของอาจารย์ผู้ สอน เอกสารประกอบการสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สื่ออุปกรณ์ส าหรับการสอนกลุ่มใหญ่ 
บทบาทของอาจารย์ช่วยสอน การสอนเสริมกลุ่มย่อย และรูปแบบการวดัผลแประเมิน
ผลการศึกษา ฯ โดยเน้นการปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับการสอนหลกัการและทฤษฎีทุก
ขัน้ตอน 

5. การให้ค าแนะน าปรึกษาและก ากบัตรวจสอบการท างานวิจยัของนกัศึกษา
เป็นสิ่งส าคัญ อาจารย์ผู้ สอนวิชาการวิจัยทางการศึกษาควรแจ้งชั่วโมงว่างให้     
นกัศึกษาทราบ เพื่อจะได้มาพบเพื่อขอค าแนะน า หารือและช่วยตรวจสอบการท าวิจัย
ในทกุขัน้ตอน  

6. ควรศึกษาวิจยัเปรียบเทียบผลการเรียนของนกัศึกษาที่เรียนในกลุม่ใหญ่
และกลุม่ปกติในรายวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอก นอกเหนือจากรายวิชาบงัคบั 
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