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Abstract 
 
 This study draws on the basic form of Albert Bandura’s social cognitive theory, 
whose purpose was to evaluate the changing of learning and social-cognitive development in 
students, by comparing an experimental group of students using Thai Public Broadcast media 
in the General Education at Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand. The participants 
were 625 first years taking two subjects; SWU 141 and SWU 151 in the first semester of 
academic year 2014; 308 in experimental groups and 317 in control groups, selected by 
simple random sampling. The experimental groups were taught using Thai Public Broadcast 
media, the others were taught without Thai Public Broadcast media and each group were 
tested eight times. Seventeen instruments were applied. The findings were as follows: The 
cognitive domain and communication skills in psychomotor domain of learning behavior of 
students in the experimental group were significantly higher than those of other groups at .05 
level on items such as self-efficacy. 
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การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตด้วยการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปญัญาสังคมผ่าน  
สื่อวีดิทัศน์ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS)1 

ประทีป  จนิงี่2 
ลัดดาวลัย์  เกษมเนตร3 

อุษา  ศรีจินดารัตน์4 
วิไลลักษณ์  ลังกา5 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองประเภทกึ่งทดลองโดยมีวัตถุประสงค์พื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้
ของนิสิตที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีป๎ญญาสังคมผ่านสื่อวีดิทัศน์ Thai PBS และเพื่อเปรียบเทียบ      

การเรียนรู้ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ          

ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา มศว 141 และ มศว 151 จ านวน 625 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 308 คนและกลุ่มควบคุม    
317 คน โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบวดัก่อนและหลังการทดลองโดยมีกลุ่มควบคุม วิธีด าเนินการทดลอง กลุ่มทดลอง
ได้รับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีป๎ญญาสังคมผ่านสื่อวีดีทัศน์ Thai PBS จ านวน 8 ครั้ง ส่วนกลุ่มควบคุม 
ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎี
ป๎ญญาสังคม สื่อวีดีทัศน์ Thai PBS และแบบวัดตัวแปรที่ศึกษาจ านวน 17 แบบวัด ผลการวิจัย พบว่า  1) นิสิต
ปริญญาตรีกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีป๎ญญาสังคมผ่านสื่อวิดีทัศน์ Thai PBS มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ในองค์ประกอบพุทธพิสัย จิตพิสัยองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความเข้าใจ
ตนเอง ด้านความเข้าใจผู้อื่น และด้านความตระหนักในลิขสิทธิ์ และทักษะพิสัยเฉพาะองค์ประกอบด้านการสื่อสารสูง
กว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 50) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2 ) นิสิตปริญญาตรีกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียน      

การสอนบนฐานทฤษฎีป๎ญญาสังคมผ่านสื่อวิดีทัศน์Thai  PBSมีพฤติกรรมการเรียนรู้ในองค์ประกอบพุทธพิสัยสูงกว่า
นิสิตปริญญาตรีที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ค าส าคัญ:  การเรียนรู้  การจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎปี๎ญญาสังคม 
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บทน า 
 จุ ด มุ่ ง ห ม า ย ส า คั ญ ขอ ง ก า ร จั ด ศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษาก็เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีการพัฒนาตน 
พัฒนาอาชีพและพัฒนาสังคม ให้ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ และสติป๎ญญาควบคู่ไปกับ
ความรู้ทางวิชาการ มุ่งปลูกฝ๎งจิตส านึกที่ถูกต้อง 
รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝุรู้ และ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข  ท่ามกลางความเจริญทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และกระแสโลกาภิวัฒน์ ต่างส่งผล
กระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลก ดังนั้นทุกคนใน
สังคมต้องมีการเตรียมตัวเพ่ือให้สามารถเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดจากผลของเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ การศึกษาเป็นป๎จจัยส าคัญที่จะช่วย
ให้มนุษย์ในสังคมเกิดการเรียนรู้  และพัฒนาทักษะ
ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพในสังคมได้อย่างปกติสุข  
สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยหนึ่งที่ต้องก าหนด
วิสัยทัศน์และทิศทางการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่
สังคม เนื่องจากคนในสังคมป๎จจุบันจะต้องเป็นคนที่
พร้อมจะอยู่ในสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาตนให้
เต็มศักยภาพ และรู้ เท่าทันโลกที่ เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา กระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการศึกษาใน
ระดับ อุดมศึกษา จึ งควรมีลักษณะที่ส าคัญ 3 
ประการ ดังนี้ (วิชัย, 2539)  ประการแรก ทิศทาง 
การจัดการศึกษาจะต้องมีความชัดเจนต่อลักษณะ
สังคมในอนาคต จะต้องสร้างจิตส านึกให้บัณฑิต
ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการศึกษาว่า
เป็นสิ่ งที่ดีงาม เพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพและ
ศักยภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งเสริมความ
เป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ กระตุ้นให้

ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
และประกันคุณภาพในการผลิตบัณฑิตประการที่
สอง  ลั กษณะการ เ รี ยนรู้ ของบุคคล ในสั งคม 

สารสนเทศจะเปิดกว้าง การออกแบบระบบการสอน
จะต้องสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ให้แก่ผู้เรียน 
การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
พัฒนากระบวนการคิด เชิ ง พัฒนา เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ เรียนกับผู้สอน การจัดการ
เรียนการสอนควรใช้การวิจัยเป็นพ้ืนฐาน การสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้โดยน าเครือข่ายการสื่อสารมาใช้
และประการสุดท้ายบุคคลากรที่ เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรจะต้องได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และ 

เจตคติที่ดีต่อการน าเทคโนโลยีมาจัดหลักสูตรและ
การสอนเพ่ือประโยชน์ ในการพัฒนาความรู้และ
ทักษะจากเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถช่วยให้การ
วางแผนหลักสูตร การออกแบบระบบการเรียนการ
สอนที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นและเกิด
การเรียนรู้ ได้ดีขึ้น  บุ คคลากรที่ เกี่ ยวข้องกับ
หลักสูตรและการสอนต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือให้มี
วิสัยทัศน์ใหม่ มีโลกทัศน์และมุมมองที่กว้างไกลและ
ลึกซึ้ง มีความตระหนักในความส าคัญของคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิตบัณฑิต รวมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพด้วย 

         มหาวิทย าลั ยศรี นคริ นทรวิ โ รฒ  เป็ น
มหาวิทยาลัยที่ ให้ความส าคัญอย่างมากกับการ
จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่เรียนตลอดจนมีความตระหนัก และเจตคติ 
ที่ดีต่อความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียน ด้วยแนวทางการ
พัฒนาผู้เรียนดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงได้ท าข้อตกลง
ความร่วมมือกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) เพ่ือร่วมมือ
กันพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาของ
มหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและ
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การผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์คือมี
ความสามารถทางด้านการเรียนรวมทั้งการพัฒนา
บัณฑิตให้เป็นคนที่สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ือ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นคนที่สามารถคิดวิเคราะห์ใน
เชิงสร้างสรรค์ในวิชาชีพของตนเอง ซึ่งความร่วมมือ
ดังกล่าวนั้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการ
สนับสนุนให้น าสื่อวีดิทัศน์ที่ Thai PBS สร้างขึ้นมา
เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือ
พัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนิสิตใน 3 ด้าน คือ 
ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย 

       ดั งนั้ น เ พ่ือให้ ความร่ วมมือดั งกล่ าว เกิ ด
ประโยชน์ทางวิชาการในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
นิสิตอย่างแท้จริง จึงท าการวิจัยเพ่ือศึกษาว่าการน า
สื่อวีดิทัศน์ดังกล่าวมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
นั้นจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตได้มาก
น้อยเพียงไร รวมทั้งจะได้มีข้อมูลเชิงวิชาการที่ท าให้
ผู้เกี่ยวข้องได้ตัดสินใจวางแผนการด าเนินงานเพ่ือ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้นในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของ
นิสิตปริญญาตรีที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนบน
ฐานทฤษฎีป๎ญญาสังคม ผ่านสื่อวีดิทัศน์ Thai PBS 

ซึ่งพิจารณาการเปลี่ยนแปลงใน 3 องค์ประกอบ 
ดังนี้ 
   1.1 องค์ประกอบด้านพุทธิพิสัยเป็นการ
พัฒนานิสิตในเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่ได้ศึกษา  
   1.2 องค์ประกอบด้านจิตพิสัยเป็นการ
พัฒนานิสิตในเรื่องการเข้าใจตนเองและการเข้าใจ
ผู้อื่น รวมถึงความตระหนักในลิขสิทธิ์ 
   1.3 องค์ประกอบด้านทักษะพิสัย เป็น
การพัฒนานิสิตให้มีทักษะต่างๆดีข้ึน เช่น ทักษะการ

คิดวิเคราะห์  ทักษะการคิดสร้างสรรค์  ทักษะการ
สื่อสารและสารสนเทศ 

 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้ของนิสิต
ปริญญาตรีระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการ
สอนบนฐานทฤษฎีป๎ญญาสังคม ผ่านสื่อวีดิทัศน์ 
Thai PBS  กับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน
ตามปกติ 
 

แนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
  งานวิจัยนี้ใช้การปรับพฤติกรรมทางป๎ญญาซึ่ง 
Kazdin (1978)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า  เป็น
กระบวนการเปลี่ยนพฤติกรรมภายนอก  โดยการ
เปลี่ยนความคิด การตีความ  การตั้งข้อสมมติฐาน 
หรือกลวิธีในการสนองตอบหรือการเปลี่ยนแปลง 
ตัวแปรทางป๎ญญา เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม
ภายนอก โดยที่นักปรับพฤติกรรมทางป๎ญญามีความ
เชื่อว่า กิจกรรมทางป๎ญญานั้นมีผลต่อพฤติกรรม 
กิจกรรมทางป๎ญญาสามารถจัดให้มีขึ้นได้ และ
เปลี่ยนแปลงได้ และ พฤติกรรมที่ เปลี่ยนแปลง  
อาจจะเป็นผลเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
ป๎ญญา  ดังนั้นจุดมุ่งหมายของนักปรับพฤติกรรม
ทางป๎ญญาก็จะมุ่งที่การเปลี่ยนแปลงตัวแปรทาง
ป๎ญญาเพ่ือที่ว่าพฤติกรรมภายนอกจะได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง (Mahoney. 1974)  และเมื่อ
พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้า กระบวน 

การทางป๎ญญา พฤติกรรม และผลกรรมนั้ น 
สามารถอธิบายคว ามสั ม พันธ์ ได้ ใ นลั กษณะ 
Interaction นั้นคือพฤติกรรมภายในหรือกระบวน 

การทางป๎ญญา (Cognitive Process) กับพฤติกรรม 

ภายนอกมีปฏิสัมพันธ์กัน กล่าวคือ บุคคลแสดง
พฤติกรรมภายนอกด้านการชี้แนะ (Prompting)  

จากกระบวนการทางป๎ญญา และในขณะเดียวกัน
พฤติกรรมภายนอกก็มีอิทธิพลต่อกระบวนการทาง
ป๎ญญาด้วย โดยความเชื่อในลักษณะนี้จะรวมเอา
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ภาวะทางจิตใจ (Psychological events)  ไว้กับ
กระบวนการทางป๎ญญา และรวมเอาภาวะทาง  
สรีระวิทยา (Physiological) ไว้กับพฤติกรรมใน
กระบวนการทางป๎ญญานั้น  ความคิดความเข้าใจ
เมื่อมีสิ่ ง เร้ าเข้ามากระทบ  ก็อาจจะส่งผลต่ อ
ความรู้สึก และความรู้สึกอารมณ์ที่ถูกกระทบจาก
ความเข้าใจนั้นก็อาจจะส่งผลต่อความคิดที่จะชี้แนะ
กระบวนการพฤติกรรมภายนอก แต่ลักษณะ
ความสัมพันธ์นั้นจะมีความสัมพันธ์เชิงปฏิสัมพันธ์ 
คือ เมื่ อมีสิ่ ง เร้ า เข้ ามากระทบอาจจะเกิดการ
สนองตอบทางอารมณ์ เมื่ออารมณ์ไม่สามารถ
ควบคุมได้  ก็มีผลกระทบต่อความคิดความเข้าใจ 
และกระบวนการทางป๎ญญาก็มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมในลักษณะท านองเดียวกัน  ดังนั้น  เมื่อมี
สถานการณ์มากระตุ้น  เกิดการรับรู้ตีความที่ไม่
ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมก็มีผลให้ความคิดความ
เข้าใจต่อสถานการณ์นั้นเปลี่ยนไปตามผลของการ
ตีความ และเมื่อมีความคิดและเข้าใจบิดเบือนไป
อาจมีผลต่อ เจตคติ   ความรู้ สึ ก   โดย เฉพาะ
สถานการณ์กระตุ้นที่เป็นสาเหตุ เช่น การโฆษณาหา
เสียงก็ท าให้เกิดความรู้สึกพอใจ  เมื่อมีความพึง
พอใจก็มักจะขาดทักษะทางการคิดชี้แนะการกระท า
ที่เหมาะสม  จึงก่อให้เกิดการท าตามตัวแบบจาก
โฆษณาหรือการหาเสียง ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์
ของกระบวนการทางป๎ญญากับพฤติกรรมก็มี
คว ามสั ม พันธ์ แบบปฏิ สั ม พันธ์ กั น  กา รปรั บ
พฤติกรรมทางป๎ญญาในงานวิจัยนี้ใช้หฤษฎีป๎ญญา
สังคมมาเป็นฐานในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เรียนรู้ ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้      
         ทฤษฎีป๎ญญาสังคม (Social Cognitive 

Theories) ของ Albert Bandura(1986) ทฤษฎีนี้มี
ความเชื่อพ้ืนฐานว่า การเรียนรู้หรือการเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมของบุคคลเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์กับ
ป๎จจัยส่วนบุคคล (Personal Factor) ซึ่งได้แก่ 

ความคิด ความเชื่อ ความคาดหวัง ฯลฯ กับป๎จจัย 
สภาพแวดล้อม (Environment Factors) ซึ่ง
พฤติกรรมป๎จจัยส่วนบุคคล  ป๎จจัยสภาพแวดล้อม
จะส่งผลซึ่งกันและกัน โดยที่แนวคิดหลักจะอยู่ที่
ป๎จจัยสิ่งแวดล้อมเป็นตัวท าให้ป๎จจัยส่วนบุคคลเกิด
การเปลี่ยนแปลง อันจะส่งผลให้พฤติกรรมของ
บุคคลเปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งเทคนิควิธีที่ท า ให้
ป๎จจัยส่วนบุคคลเปลี่ยนแปลงนี้ Bandura ได้เสนอ
วิธีของการเรียนรู้จากการสังเกต (Observational 

Learning) เพราะBandura มีความเชื่อว่า การ
เปลี่ยนแปลงความคิดหรือการเรียนรู้ของบุคคลส่วน
ใหญ่เกิดจากการสังเกตจากตัวแบบ ทั้งนี้เพราะตัว
แบบเป็นสิ่งที่สามารถถ่ายทอดทั้งความคิดและการ
แสดงออกไปพร้อมๆ กัน และเนื่องจากคนเรานั้นใช้
ชีวิตในแต่ละวันในสภาพแวดล้อมที่แคบๆ ดังนั้น
การรับรู้เกี่ยวกับสภาพการณ์ต่างๆ ของสังคมจึงผ่าน
มาจากประสบการณ์ของผู้อ่ืน โดยการได้ยินและได้
เห็นโดยไม่มีประสบการณ์ตรงมาเกี่ยวข้อง คน
ส่วนมากรับรู้เรื่องราวต่างๆ ของสังคม โดยการผ่าน
สื่อแทบทั้งสิ้น 

  Bandura ได้เสนอกระบวนการเรียนรู้จากตัว
แบบ ประกอบด้วย 4  กระบวนการ โดยอธิบาย
เริ่มต้นจากการที่บุคคลสังเกตตัวแบบแล้วเกิด
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางป๎ญญาโดยเริ่มจาก 
กระบวนการที่1 คือ กระบวนการใส่ใจ กระบวนการ
ที่ 2 คือ กระบวนการเก็บจ า กระบวนการที่ 3 คือ 
กระบวนการกระท า และ กระบวนการที่ 4 คือ
กระบวนการจูง ใจ ต่อจากนั้นบุคคลจะแสดง
พฤติกรรมตามตัวแบบ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะ
เกิดขึ้น เรียงตามล าดับ อย่ างรวดเร็ ว  ซึ่ งการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ตามแนวคิดนี้จะเกิดขึ้น
ตั้งแต่กระบวนการที่ 2 โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่
ศักยภาพของพฤติกรรมอันเนื่องมาจากการได้มาซึ่ง
ความรู้ ( Acquired)  
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แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
 ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้นั้นผู้สอน
ต้องค านึงถึงสิ่งส าคัญของการจัดการเรียนการสอน
ดังนี้ 
 1.องค์ประกอบการจัดการเรียนการสอน  
การจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป มีองค์ประกอบที่
ส าคัญอยู่ 3 อย่าง คือ (1) ผู้สอนท าหน้าที่วางแผน 
และจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน (2) ตัว
ผู้เรียนซึ่งต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
และ (3) วัสดุการเรียนการสอน รวมถึงสิ่ งอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน แม้การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ผู้เรียน
สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากสื่อหรือวัสดุ
การเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ ได้ แต่ครูผู้สอนก็ยัง
เป็นกลไกที่สาคัญและจาเป็นในการพัฒนาสื่อหรือ
วัสดุการเรียนการสอนเหล่านั้น 

 2. จุดประสงค์การจัดการเรียนการสอนก็คือ 
ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ พึ งปรารถนา หรือตาม
วัตถุประสงค์การสอนที่วางไว้ก่อนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน เช่น จากการที่ก่อนเรียนคิดไม่
เป็น ท าไม่ได้ หลังจากการเรียนคิดเป็น ท าได้ แสดง
ว่าผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้แล้ว เป็นต้น 

 3. สื่อการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาการ
ใช้สื่อการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา นั้น ขึ้นอยู่
กับ จุดประสงค์การสอน เนื้อหา และวิธีการสอนใน
แต่ละครั้ง อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนที่ช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้รับความรู้และประสบการณ์ใน
สาขาวิชาที่เรียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพนั้น ควรจะ
มีลักษณะที่ เป็นการสื่อสารแบบสองทาง ซึ่งทั้ง
กระบวนการสื่อสารและกระบวนการเรียนการสอน 
จ าเป็นต้องอาศัยสื่อในการถ่ายทอด  หรือติดต่อกัน

ระหว่างบุคคล  ถ้าขาดสื่อแล้วการติดต่อกันหรือการ
เรียนการสอนไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย 

 

แนวคิดการสอนโดยใช้วีดิทัศน์ 
 วีดิทัศน์(Video tape) เป็นสื่อที่เหมาะสม
ส าหรับใช้ เพื่อการเรียนการสอน เพราะวีดิทัศน์เป็น
สื่อที่สามารถท าให้ผู้เรียนได้เห็นภาพ ซึ่งอาจเป็น
ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวและท าให้ผู้เรียนได้ยิน
เสียงที่สอดคล้องกับภาพนั้นๆ  ด้วยวีดิทัศน์สามารถ
ใช้ในการสาธิตอย่างได้ผล เป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้
ผู้เรียนเห็นสิ่งที่ควรเห็นและยังจับความผิดพลาดใน
การสาธิตกระบวนการทดลองต่างๆ ได้ เพราะผู้
สาธิตสามารถจัดเตรียม และจัดท าวีดิทัศน์ อย่าง
ถูกต้อง  ก่อนที่จะน าไปใช้จริง  การใช้วีดิทัศน์กับ
การศึกษานั้น ครูอาจารย์สามารถประยุกต์ได้กับงาน
การเรียนการสอนได้อย่างกว้างขวางทั้งในและนอก
ห้อง เ รี ยน  เช่ น  บทเรี ยนวี ดิ ทั ศน์ที่ จั ดท าขึ้ น
โดยเฉพาะในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง สารคดีทั่วไปซึ่ง
อาจบันทึกรายการมาจากทางสถานีโทรทัศน์หรือ
จากทางอินเตอร์เน็ต การถ่ายทอดสดผ่านระบบ
เครือข่ายหรือโทรทัศน์วงจรปิด หรือการบันทึกการ
บรรยายในชั้นเรียนปกติเพ่ือน ามาทบทวน  เป็นต้น 

 ส าหรับการเตรียมการสอนโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ 
ครูผู้ สอนต้องตระหนักว่ า  ถึ งแม้วี ดิทั ศน์ จะมี
ประโยชน์และข้อดีอยู่มาก แต่การน าวีดิทัศน์มาใช้
ในห้องเรียนนั้น ครูจ าเป็นจะต้องเตรี ยมการให้
พร้ อม ทั้ งนี้ เพราะวีดิทัศน์ เป็นสื่ อการสอนที่
จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์มากกว่า 1 ชิ้น นอกจากนี้ครูก็
ต้องศึกษาเนื้อหาใน วีดิทัศน์อย่างละเอียด โดยอย่าง
น้อยครูผู้สอนต้องด าเนินการดังนี้  1) ครูผู้สอน
จะต้องเลือกบทเรียนที่เหมาะสมกับระดับความรู้
ความสามารถของนักศึกษา  2) ครูผู้สอนจ าเป็นต้อง
ศึกษาบทเรียนดังกล่าวอย่างลึกซึ้ง และ 3) ครูผู้สอน
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ต้องท าความใจและทดลองใช้เครื่องวีดิทัศน์ว่า
สามารถใช้งานได้ด ี

 

กรอบแนวความคิดการวิจัย  

 การวิจัยนี้ ใช้แนวคิดและทฤษฎีที่ ใช้  คือ 
แ น ว คิ ด พ ฤ ติ ก ร ร ม ป๎ ญญ านิ ย ม  ( Cognitive 

Behavior Approach) และทฤษฎีป๎ญญาสังคม 
Social  Cognitive Theory)  ดังภาพประกอบ 1 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. นิสิตปริญญาตรีกลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนบนฐานทฤษฎีป๎ญญาสังคมผ่านสื่อ
วิดีทัศน์ Thai PBS มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเรียนรู้ในระยะหลังการทดลองสูงกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 50อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 2. นิสิตปริญญาตรีกลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนบนฐานทฤษฎีป๎ญญาสังคมผ่านสื่อ
วิดีทัศน์ Thai PBS มีพฤติกรรมการเรียนรู้ สูงกว่า
นิสิตปริญญาตรีที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน
แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร เป็นนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2556 
ที่ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ในรายวิชา
ทักษะการรู้สารสนเทศ(มศว 141) และ รายวิชา
การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์(มศว 151)  ซึ่ง
เป็นนิสิตจาก 3 สาขาวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนทั้ง 2 
วิชา จ านวนทั้งสิ้น  2,625 คน จ าแนกเป็น 

   - สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
นิสิต คณะวิทยาศาสตร์ รวมจ านวน 705 คน 

   - สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์จ านวน 165 คน และคณะเภสัช
ศาสตร์ จ านวน 120 คน รวมจ านวน 285 คน 

   - สาขาสังคมศาสตร์ มีนิสิต คณะมนุษย์
ศาสตร์ จ านวน 775 คน และคณะสังคมศาสตร์  
จ านวน 860 คน รวมจ านวน 1,735 คน 

 ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  เ ป็ น นิ สิ ต ป ริ ญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 ที่ลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ในรายวิชาทักษะการรู้สารสนเทศ(มศว141) 
และ รายวิชาการศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์(มศว 
151) จ านวน 655 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
จ านวน 312 คนและกลุ่มควบคุม จ านวนละ 343  
คน ซึ่งได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจงจากนิสิต 3 
สาขาวิชา ซึ่ งมีคณะผู้สอนเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่สมัครใจเข้าร่วมในโครงการ 
 

  

รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
1. การจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎี

ป๎ญญาสังคมผา่นสื่อวีดทิัศน์ Thai PBS   
2. การสอนตามปกต ิ

การเรียนรู้  มี 3 ด้าน 
     - ด้านพุทธิพิสัย   
     - ด้านจิตพิสัย  
     - ด้านทักษะพิสัย 
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แบบแผนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองประเภท
กึ่งทดลอง (Quasi – experimental research) ใช้
แบบแผนการวิ จัยแบบการวัดก่อนการทดลอง 
(Pretest) และวัดหลังการทดลอง (Posttest) โดยมี
กลุ่มควบคุม(Pretest–Posttest Control Group 

Design) ลักษณะของแบบการวิจัยเป็นดังนี้ 
 กลุ่มทดลอง Pretest Treatment Posttest   
 กลุ่มควบคุม Pretest      ~         Posttest   

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

   1. แผนการจัดการเรียนการสอนบนฐาน
ทฤษฎีป๎ญญาสังคม 

   2. สื่อวีดิทัศน์Thai PBS จ านวน 8 เรื่อง 
โดยลักษณะของสื่อท่ีน ามาใช้  ประกอบด้วย 

    1) สื่อประเภทสารคดีเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับชีวิตของบุคคล คือ รายการเป็นอยู่ คือ 
จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องสุภชัย ปิติวุฒิ (มนุษย์ วัน
ธรรมดา ชาวนาวันหยุด) และ เรื่อง สมพล รุ่งพาณิชย์ 
เพราะชีวิตเป็นเรื่องเพราะๆ  
    2) สื่อประเภทการวิเคราะห์ข่าวและ
สถานการณ์ จ านวน 2 เรื่อง คือ เรื่องรู้สู้ภัยพิบัติ
และ รายการประกาศภาวะฉุกคิด ตอน ก็อบปี้ไรท์ 
ก็อปปี้เลฟ 

    3) สื่อประเภทรายการเสวนา จ านวน 
4 เรื่อง คือ รายการใจดีสู้สื่อ 2 เรื่อง ได้แก่ ตอน 
ข่าวเท็จจริงแค่ไหน และตอนหวยและดวงชะตา 
รายการเสวนาเด็กห่าม จ านวน 1 เรื่อง ภาษาวิบัติ 
และ รายการศิลป์สโมสร 1 เรื่อง ตอน รู้เรื่อง Hack 

เว็ปไซต์ 

   3. แบบวัดตัวแปรที่ศึกษา จ านวน 17  
แบบวัด มีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .646 - .937 ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) แบบวัดความเข้าใจตนเอง 2) แบบ
วัดความเข้าใจผู้อ่ืน 3) แบบวัดความตระหนักใน
ลิขสิทธิ์  4) แบบวัดความคิดเห็นที่มีต่อสื่อวีดิทัศน์ 
5) แบบวัดทักษะการสื่อสารและสารสนเทศ 6) แบบ
วัดทักษะการคิดวิเคราะห์ 7) - 14) แบบวัดการรู้คิด
ในเนื้อหาที่สอน จ านวน 8 แบบวัด 15) แบบวัด
ทักษะความคิดสร้ า งสรรค์  16 )  แบบบันทึ ก
พฤติกรรมการเรียนรู้จากสื่อและ 17) แบบบันทึก
พฤติกรรมตั้งใจรับสื่อของนิสิต  

 วิธีด าเนินการทดลอง 
 ผู้วิจัยแบ่งการด าเนินการทดลองออกเป็น 3 
ขั้นตอน  ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ระยะก่อนการทดลอง 
 ผู้วิจัยวางแผนจัดเตรียมสิ่งต่างๆเพ่ือให้พร้อม
ก่อนการทดลอง ได้แก่ ก าหนดและคัดเลือกและ
วิเคราะห์สื่อวีดิทัศน์ของ Thai PBS ที่จะน ามาใช้
เป็นสื่อการสอนในรายวิชาที่ท าการทดลอง ท าการ
สร้างแบบวัดและแบบบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนิสิต และฝึกผู้ช่วยสังเกต  
 ขั้นที่ 2 ระยะการทดลอง  
 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองโดยจัดการเรียนการ
สอนในกลุ่มทดลองด้วยการใช้การจัดการเรียนการ
สอนบนฐานทฤษฎีป๎ญญาสังคมผ่านสื่อวีดิทัศน์Thai 

PBS ดังนี้ 
 การจัดการเรียนการสอนกลุ่มทดลอง ใช้เวลา 
120 นาที ดังนี้ 
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ตาราง 1 แสดงการจัดการเรียนการสอนกลุ่มทดลอง ใช้เวลา 120 นาที 
 

เวลา กจิกรรมการจัดการเรียนการสอนกลุ่มทดลอง สื่อที่ใช้ 
5 นาท ี ผู้สอนอธิบายวัตถุประสงค์ของการชม วีดิทัศน์และการบันทึกข้อมูล

เนื้อหาที่สะท้อนถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้งพร้อมทั้งแจกแบบ
บันทึกเนื้อหา พร้อมช้ีแจงเรื่องวิธีการบันทึกและการส่งคืนเพื่อตรวจให้
คะแนน และชี้แจงการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสื่อ 

1.แบบบันทึก พฤติกรรมการ
เรียนรู้จากสื่อ 
2.แบบวัดความคิดเห็นที่มีต่อ
สื่อวิดีทัศน ์

30 นาที ผู้สอนเปิดวีดิทัศน์ให้นิสิตได้ดู 
นิสิตท าการบันทึกท าการบันทึกข้อมูลพฤติกรรมการเรียนรู้ 
พร้อมท้ังประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อ 

สื่อวีดิทัศน ์

20 นาที ผู้สอนให้นิสิตเข้ากลุ่มเพื่ออภิปรายรายละเอียดของเนื้อหาจากสื่อตาม
ประเด็นท่ีได้ก าหนดไว้ในแบบบันทึก อภิปรายครบทุกประเด็น 

ข้อมูลที่บันทึกไว้ 

30 นาที ผู้สอนจับฉลากหัวข้อที่จะให้นิสิตกลุ่มต่างๆมาน าเสนอประเด็นตามที่
ก าหนดไว ้นิสิตน าเสนอเนื้อหา ผู้สอนซักถามประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะ 

1. ตัวแบบแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้หรือไม่ อย่างไร ช่วงไหนบ้าง 
2. หลังจากที่ตัวแบบแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้แล้วมีผลอะไรเกิดขึ้น 

แล้ว นิสิตมีความคิดเห็นอย่างไรกับผลที่เกิดขึ้น 
* สอบถามทุกพฤติกรรมการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้  

ประเด็นพฤติกรรมการเรียนรู้ที่
ส าคัญ 

20 นาที ผู้สอนสรุปประเด็นส าคัญในเรื่องที่อภิปรายร่วมกันมา ประเด็นการอภิปราย 
15 นาที ผู้สอนท าการวัดการรู้คิด   แบบวัดการรู้คิด 

 

 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มควบคุม  
ใช้เวลา  120 นาที  ผู้สอนด าเนินการสอนโดยใช้วิธี
บรรยาย ตามเนื้อหาพฤติกรรมการเรียนรู้ ประเด็น
ส าคัญๆเช่นเดียวกับกลุ่มทดลอง โดยไม่ใช้สื่อ Thai 

PBS เมื่อสอนเสร็จในแต่ละครั้ง (8ครั้งตามหัวข้อที่
ก าหนด) ผู้สอนท าการวัดการรู้คิด   

 ขั้นที่ 3 ระยะหลังการทดลอง  
 หลังจากเสร็จสิ้นระยะการทดลอง 1 สัปดาห์
ผู้วิจัยด าเนินการวัด จิตพิสัยและทักษะพิสัยการ
เรียนรู้ของนิสิตทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบสมมติฐาน
การวิจัยทั้ง 2 ข้อ มีดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการ
เรียนรู้ของนิสิตปริญญาตรีที่ได้รับการจัดการเรียน
การสอนบนฐานทฤษฎีป๎ญญาสังคม ผ่านสื่อวีดิทัศน์ 
Thai PBS ซึ่งแสดงดังตาราง 2 ดังนี้ 
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ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนการเรียนรู้ทั้งภาพรวมและรายองค์ประกอบ ของนิสิตปริญญาตรี ที่
ได้รับการทดลองได้รับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีป๎ญญาสังคมผ่านสื่อวีดิทัศน์Thai PBS กับเกณฑ์
ร้อยละ 50(รายองค์ประกอบย่อย) และในภาพรวมกับคะแนน T50 

 
 

 จากตาราง 2 พบว่า นิสิตปริญญาตรีที่ได้รับ
การจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีป๎ญญาสังคม
ผ่านสื่อวีดิทัศน์Thai PBSมีคะแนนพฤติกรรมการ
เรียนรู้ ในภาพรวมไม่สูงกว่าเกณฑ์ (T50) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า 
 องค์ประกอบการรู้คิด  พบว่า นิสิตปริญญาตรี
ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีป๎ญญา
สังคมผ่านสื่อวีดิทัศน์Thai PBSมีคะแนนพฤติกรรม
การเรียนรู้องค์ประกอบการรู้คิดสูงกว่าเกณฑ์(ร้อยละ
50) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 องค์ประกอบจิตพิสัย  พบว่า นิสิตปริญญาตรี
ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎี
ป๎ญญาสังคมผ่านสื่อวีดิทัศน์Thai PBSมีคะแนน
พฤติกรรมการเรียนรู้องค์ประกอบจิตพิสัยไม่สูงกว่า
เกณฑ์(T50)  แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
องค์ประกอบจิตพิสัยทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความเข้าใจ
ตนเอง ด้านความเข้า ใจผู้ อ่ืน และด้านความ

ตระหนักฯ นิสิตมีคะแนนทั้ง 3 ด้านสูงกว่าเกณฑ์
(ร้อยละ50) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 องค์ประกอบทักษะ พบว่า นิสิตปริญญาตรีที่
ได้รับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีป๎ญญา
สังคมผ่านสื่อวีดิทัศน์ Thai PBS มีคะแนนพฤติกรรม
การเรียนรู้องค์ประกอบทักษะไม่สูงกว่าเกณฑ์ (T50)  
แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า องค์ประกอบ
ทักษะด้านการสื่อสารฯ นิสิตมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ 
(ร้อยละ 50) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ส่วนองค์ประกอบทักษะด้านคิดวิเคราะห์และคิด
สร้างสรรค์ พบว่าไม่สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 

    2. ผลการเปรียบเทียบการเรียนรู้ของนิสิต
ปริญญาตรีระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการ
สอนบนฐานทฤษฎีป๎ญญาสังคมผ่านสื่อวีดิทัศน์ 
Thai PBS กับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน
ตามปกติ ซึ่งแสดงดังตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบการเรียนรู้ของนิสิตปริญญาตรีระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน
บนฐานทฤษฎีป๎ญญาสังคม ผ่านสื่อวีดิทัศน์ Thai PBS กับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ 

 
 

 จากตาราง 3 พบว่า นิสิตปริญญาตรีกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนบนฐาน
ทฤษฎีป๎ญญาสังคมผ่านสื่อวีดิทัศน์ Thai PBS มี
คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้ในภาพรวมไม่สูงกว่า
กลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามปกติ และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ พบว่า 
 องค์ประกอบการรู้คิด พบว่า นิสิตปริญญาตรี
กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนบนฐาน
ทฤษฎีป๎ญญาสังคมผ่านสื่อวีดิทัศน์ Thai PBS มี
คะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้ในองค์ประกอบการรู้
คิดสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน
ตามปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 ส่วนองค์ประกอบจิตพิสัยและองค์ประกอบ
ทักษะ ทั้งในภาพรวมและรายด้าน พบว่า นิสิต
ปริญญาตรีกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนการ

สอนบนฐานทฤษฎีป๎ญญาสังคมผ่านสื่ อวีดิทัศน์ 
Thai PBS มีคะแนนพฤติกรรมการเรียนรู้ใน
องค์ประกอบจิตพิสัยและองค์ประกอบทักษะทั้งใน
ภาพรวมและรายด้าน ไม่สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอนตามปกติ   
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. นิสิตปริญญาตรีกลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนบนฐานทฤษฎีป๎ญญาสังคมผ่านสื่ อ
วิดีทัศน์ Thai  PBS มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเรียนรู้ ในองค์ประกอบการรู้คิด องค์ประกอบ
จิตพิสัยทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความเข้าใจตนเอง ด้าน
ความเข้าใจผู้อ่ืน และด้านความตระหนักในลิขสิทธิ์
และ องค์ประกอบทักษะพิสัยเฉพาะด้านการสื่อสาร 
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สูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 50) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05        
 2. นิสิตปริญญาตรีกลุ่มที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนบนฐานทฤษฎีป๎ญญาสังคมผ่านสื่อ
วิดีทัศน์  Thai PBS มีพฤติกรรมการเรียนรู้ ใน
องค์ประกอบการรู้คิด สูงกว่านิสิตปริญญาตรีที่ได้รับ
การจัดการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
 

อภิปรายผล 
 ผลของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การเรียนรู้ของนิสิตปริญญาตรีที่ได้รับการจัดการ
เรียนการสอนบนฐานทฤษฎีป๎ญญาสังคมผ่านสื่อ
วิดีทัศน์ Thai  PBS  สามารถน าประเด็นส าคัญมา
อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 และ 2  
พบว่า ในระยะหลังการทดลอง นิสิตปริญญาตรีกลุ่ม
ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎี
ป๎ญญาสั งคมผ่ านสื่ อวิดีทัศน์  Thai PBS มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ ในองค์ประกอบ
การรู้คิด องค์ประกอบจิตพิสัยทั้ง 3 ด้าน คือ ด้าน
ความเข้าใจตนเอง ด้านความเข้าใจผู้อ่ืน และด้าน
ความตระหนักในลิขสิทธิ์และ องค์ประกอบทักษะ
พิสัยเฉพาะด้านการสื่อสารสูงกว่าเกณฑ์ (ร้อยละ 
50) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนิสิต
ปริญญาตรีกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนบน
ฐานทฤษฎีป๎ญญาสังคมผ่านสื่อวิดีทัศน์ Thai PBS มี
พฤติกรรมการเรียนรู้ในองค์ประกอบการรู้คิด สูง
กว่านิสิตปริญญาตรีที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน
แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั้น 
ทั้งนี้เนื่องมาจากประสิทธิภาพของการจัดการเรียน
การสอนบนฐานทฤษฎีป๎ญญาสังคมเป็นกระบวน 
การจัดการเรียนการสอนที่มีระบบต่อการพัฒนา
นิสิตให้เกิดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้

จากการสังเกต ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเริ่มจาก การ
ที่ผู้สอน น าเสนอตัวแบบที่แสดงถึงองค์ประกอบของ
พฤติกรรมการเรียนรู้คือ ด้านการรู้คิด ด้านจิตพิสัย 
และ ด้านทักษะให้นิสิตได้รับรู้ และเมื่อนิสิตได้รับ
รู้ตัวแบบดังกล่าวนิสิตเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ป๎ญญาที่ส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
(Dopson,1997)  โดยกระบวนการทางป๎ญญาของ
นิสิตที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถอธิบายโดย เริ่ม
ตั้ งแต่กระบวนการใส่ ใจ  กระบวนการเก็บจ า 
กระบวนการกระท าและกระบวนการจูงใจ แล้ว
ส่ งผลให้นิสิตแสดงพฤติกรรมตามตั วแบบใน
องค์ประกอบที่ตัวแบบน าเสนอ (Bandura, 1986) 
ซึ่งเป็นไปตามหน้าที่ส าคัญของตัวแบบที่ท าหน้าที่
สร้างพฤติกรรมใหม่หรือเสริมพฤติกรรมที่มีอยู่แล้ว
ให้ดียิ่ งขึ้น (สมโภชน์ เ อ่ียมสุภาษิต 2550) ซึ่ ง
สามารถอธิบายรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ 
ดังนี้  กระบวนการใส่ใจของงานวิจัยนี้ พิจารณาจาก
ลักษณะของสื่อและความตั้งใจรับสื่อของนิสิต จาก
การรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อ
ลักษณะของสื่อหรือตัวแบบที่น าเสนอนั้นนิสิตให้
ความคิดเห็นว่า สื่อหรือตัวแบบที่น าเสนอ มีความ
เหมาะสมในระดับมาก กล่าวคือ ด้านตัวแสดงมี
ความเหมาะสมกับเนื้อหา สามารถดึงดูดใจชวน
ติดตาม ด้านเนื้อหาของสื่อ มีความน่าสนใจ กระชับ
และเข้าใจง่ าย สื่อที่น า เสนอท าให้นิสิตได้รับ
ประโยชน์ทั้งความรู้ และการน าความรู้ไปประยุกต์ 
ใช้เป็นอย่างมาก และประเด็นส าคัญพบว่าสื่อที่
น าเสนอสามารถกระตุ้นให้นิสิตท าตามตัวแบบได้ใน
ระดับมาก ส่วนเรื่องความตั้งใจในการรับสื่อของ
นิสิตพบว่า นิสิตกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนการ
สอนบนฐานทฤษฎีป๎ญญาสังคมผ่านสื่อวิดีทัศน์Thai  

PBS มีความตั้งใจในการรับสื่อโดยเฉลี่ยร้อยละ 
73.13 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านิสิตมีความ
ใส่ใจต่อตัวแบบที่น าเสนอ ต่อจากนั้นจึงส่งผ่าน
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ข้อมูลไปยังกระบวนการเก็บจ า ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่เก็บจ ารายละเอียดของสิ่งที่ตัวแบบน าเสนอเข้าสู่
กระบวนทางป๎ญญาของนิสิต มีผลท าให้นิสิตเกิด
การเรียนรู้จากสิ่งที่ได้สังเกต ทั้งนี้เพราะการได้มาซึ่ง
ความรู้ (Acquired) นี้ Bandura (1986) กล่าวว่า
เป็นการท าให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ศักยภาพ
ของพฤติกรรมซึ่งถือว่าบุคคลได้เกิดการเรียนรู้ขึ้น
แล้ว  ต่อจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการกระท าซึ่งเป็น
กระบวนการที่นิสิต น าสิ่งที่เก็บจ ามาแปลงเป็นการ
กระท าโดยท าการทบทวน ซักซ้อมว่าตนเองสามารถ
แสดงพฤติกรรมได้ ตามตั วแบบหรือไม่  และ
กระบวนการสุดท้ายเป็นกระบวนการจูงใจ เป็น
กระบวนการที่มีผลอย่างมากต่อการที่จะท าให้นิสิต
แสดงพฤติกรรมตามตัวแบบทั้ งนี้สิ่ งส าคัญใน
กระบวนการนี้ก็คือตัวเสริมแรงทางบวกที่ตัวแบบ
ได้รับนั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อการจูงใจให้นิสิต
แสดงพฤติกรรมออกมา ดังเช่น จากการน าเสนอสื่อ
จากรายการศิลป์สโมสร ตอน รู้เรื่อง Hack  เว็บไซต์ 
ที่เน้นเป็นตัวแบบด้านพุทธิพิสัยที่เป็นองค์ประกอบ
ด้านการรู้คิดเก่ียวกับ ระบบสารสนเทศ ความส าคัญ 
กระบวนการ และส่วนประกอบของเทคโนโลยี
ส า รสน เทศ  ซึ่ ง ส ามารถท า ให้ นิ สิ ต เ กิ ดกา ร
เปลี่ยนแปลงทางป๎ญญาจากการไม่รู้ เป็น รู้และ
เข้ า ใจ เนื้ อหาที่ สื่ อน า เสนอท า ให้ เ กิ ด พัฒนา
พฤติกรรมการเรียนรู้องค์ประกอบการรู้คิดให้
เพ่ิมขึ้นได้ และจากสื่อรายการเป็น อยู่ คือ เรื่อง 
สมพล รุ่งพาณิชย์ เพราะชีวิตเป็นเรื่องเพราะๆ ก็
แสดงให้เห็นว่าสื่อมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมการเรียนรู้องค์ประกอบจิตพิสัย โดยการ
ที่ สมพล  รุ่งพาณิชย์ เป็นตัวแบบในเรื่องของการ
เข้าใจตนเองซึ่งสามารถท าให้เขาประสบความส าเร็จ
ในสิ่งที่คาดหวัง จากการที่สมพลได้รับความส าเร็จนี้
เอง จึงท าหน้าที่เป็นตัวจูงใจให้นิสิตท าความเข้าใจ
ตนเองเพ่ือจะได้ประสบความส าเร็จเช่นเดียวกับตัว

แบบบ้าง หรือในกรณีของ สุภชัย ปิติวุฒิ  จาก
รายการเป็นอยู่คือ ตอน สุภชัย ปิติวุฒิ (มนุษย์วัน
ธรรมดา ชาวนาวันหยุด) ซึ่งเป็นตัวแบบที่ส าคัญของ
พฤติกรรมการเรียนรู้องค์ประกอบทักษะพิสัย ด้าน
ทักษะการสื่อสาร โดยที่ สุภชัย ปิติวุฒิ ได้เป็นตัว
แบบที่แสดงให้เห็นว่า การที่เขามีทักษะการสื่อสารที่
ดี ท าเขาได้รับความร่วมมือจากชาวนาและประสบ
ความส าเร็จตามเปูาหมายของเขา ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจให้
นิสิตแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบเพ่ือจะได้ประสบ
ความส าเร็จตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ ผลงานวิจัยนี้
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิลเลียม วิมุกตายน 
(2540) ที่ท าการวิจัยเรื่อง รูปแบบการฝึกเพ่ือพัฒนา
ทักษะการสื่อสารทางวาจาส าหรับนักศึกษาพยาบาล 
โดยท าการวิจัยกับนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ของ
วิทยาลัยบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร โดยในกลุ่ม
ทดลองผู้วิจัยได้ใช้ชุดฝึกตัวแบบเพ่ือพัฒนาทักษะ
การสื่อสารผ่านวิดิทัศน์ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษา
พยาบาลกลุ่มทดลองมีทักษะการสื่อสารทางวาจาสูง
กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 และ   
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จิราภรณ์ ชูวงศ์ และ
เจียมจิต โสภณสุขสถิตย์ (2554) ได้ท าวิจัยเรื่องผล
ของการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองของผู้ปุวยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอก
เลือดด้วยเครื่องไตเทียม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือผู้ปุวยไต
วายเรื้อรังที่ได้รับการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียมที่แผนกไตเทียม โรงพยาบาลตรัง 
จังหวัดตรัง ผู้วิจัยท าการทดลองโดยให้ความรู้เป็น
รายบุคคลร่วมกับการใช้สื่อวีดีทัศน์ให้ความรู้เรื่อง
การดูแลตนเองของผู้ปุวยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและสื่อวิดิทัศน์เรื่อง
พฤติกรรมการดูแลตนเองผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ทางด้านสุขภาพ
เรื่องโรคไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วย
เครื่องไตเทียมและค่าคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
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ดูแลตนเองหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณัฐนันท์ เกตุภาค วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร 
และอารีวรรณ กลั่นกลิ่น (2554)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และ
การปฏิบัติของผู้ปุวยในการปูองกันการติดเชื้อใน
โรงพยาบาล  กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปุวยที่มีอายุ 18 ถึง
60 ปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชนแห่ง
หนึ่ง ซึ่งกลุ่มทดลองได้รับข้อมูลผ่านสื่อวีดิทัศน์เรื่อง 
การปูองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ปุวย 
ส่วนกลุ่มควบคุมได้รับข้อมูลตามปกติ  ผลการวิจัย
พบว่า หลังได้รับข้อมูลผ่านสื่อวีดิทัศน์กลุ่มทดลองมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้และมีค่าเฉลี่ยคะแนนการ
ปฏิบัติเพ่ิมขึ้นสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.001  
 ส าหรับทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิด
สร้างสรรค์ ผลการวิจัยไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่
เด่นชัดและไม่พบความแตกต่างจากกลุ่มควบคุม
อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ0.05 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ ทักษะทั้ง 2 ทักษะเป็นทักษะความคิด
ระดับสูงที่ต้องได้รับตัวแบบร่วมกับการลงมือกระท า
โดยต้องใช้จ านวนครั้งของการฝึกฝนที่มากกว่านี้จึง
จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   การจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎี
ป๎ญญาสังคมผ่านสื่อ Thai PBS สามารถพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ในองค์ประกอบด้านพุทธิพิสัย ได้
ดีกว่าการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ส่วน
องค์ประกอบด้านจิตพิสัยและด้านทักษะพิสัยยังไม่
สามารถพัฒนาได้เท่าที่ควร ดังนั้นผู้สอนอาจจะต้อง
ใช้เวลาในการพัฒนามากขึ้นหรืออาจจะใช้เทคนิค
การพัฒนาอย่างอ่ืนร่วมด้วยเพ่ือดึงดูดความสนใจ

ของนิสิตได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในห้องเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ และเป็นกิจกรรมที่เสริมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามเนื้อหารายวิชา 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   เพ่ือให้ผลการพัฒนาเกิดขึ้นชัดเจนทั้ง 3 
องค์ประกอบ ควรมีการท าการวิจัยแบบระยะยาว
เพ่ือศึกษาพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้    
   นอกจากนี้ ควรมีการท าวิจัยในเรื่องการ
ผลิตสื่อเพ่ือใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนที่
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของรายวิชาที่สอน  ซึ่งอาจท า
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ กับองค์การกระจายเสียงและ  
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) 
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