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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษา ผลของการสอนโดยการจัดสัมมนาวิชาการท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนวิชาการวางแผนและการควบคุมก าไรของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร ประชากรท่ีใช้ในการ
วิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาหมู่เรียน 5614201 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 31 คน ค่าสถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า พบว่า การจัดสัมมนาช่วยให้นักศึกษามีความรอบรู้มากข้ึน อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.65) รองลงมา คือ การด าเนินกิจกรรมมีระยะเวลาท่ีใช้มีความเหมาะสมในหัวข้อท่ีศึกษา 
และ การจัดสัมมนาช่วยให้นักศึกษาได้ค้นหาความรู้ด้วยตนเองในส่ิงท่ีต้องการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย (�̅�= 
4.58) รองลงมา คือ กิจกรรมนี้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้ส่ิงใหม่และความหลากหลายท่ีไม่มีในห้องเรียน อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.55) รองลงมา คือ อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แนะน าซักถาม พูดคุยและแสดงความ
คิดเห็น และรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.42) รองลงมา คือ นักศึกษาได้เพ่ิมพูนทักษะใน
การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในกรณีท่ีเกิดปัญหาหรืออุปสรรค อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.39) และผลของ
การสอนโดยการจัดสัมมนาวิชาการท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียน วิชาการวางแผนและการควบคุมก าไรของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร ด้วยวิธีสอนโดยการจัดสัมมนา พบว่า ผู้เรียนมีสนใจในรูปแบบการจัดสัมมนา 
ความกระตือรือร้นในการท างาน สามารถแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบได้ แต่ละฝ่ายมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของ
ตนเอง มีความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในการจัดสัมมนา และนักศึกษา
กล้าคิด กล้าท า แสดงความคิดเห็นได้มากข้ึน  
ค าส าคัญ: นักศึกษา / การสัมมนา 
 

Abstract 
This research aims to study Effects of Teaching by Organizing Seminar on Student 

Achievement, Learning, Planning and Controlling of Students in Financial and Banking Programs. 
The population was 5614201. Finance and Banking Faculty of Management Science the statistics 
used were frequency, percentage, mean, and standard deviation. The results showed that the 
seminar helped students to be more knowledgeable. The average level (�̅� = 4.65) was followed 
by the duration of the activity, the appropriate time spent on the topics studied, and the seminars 
to help the students to find their own knowledge. The mean (�̅� = 4.58) was followed by the 
activity. Students were given new knowledge and no diversity in the classroom. At the highest 
level, the mean (�̅� = 4.55) was followed by the teacher giving students the opportunity to ask 
questions. Discuss and comment and listen to comments. At the high level, mean (�̅� = 4.42), 
followed by students improved their skills in solving problems in the case of problems or obstacles. 
The mean (�̅� = 4.39) and the effect of teaching by academic conferences on learning achievement 
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Academic Planning and Control of Student Financial, Financial and Banking Programs In the seminar, 
students were interested in the seminar. Enthusiasm for work can share responsibilities. Each party 
is responsible for its own functions. Help each other Have a good relationship and to unite in the 
seminar. And students dare to make more comments 
Keywords: student / seminar 
 
ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 

การศึกษาในรายวิชาการวางแผนและการควบคุมก าไร มี วัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
ลักษณะและบทบาทของการวางแผนและการควบคุมก าไร ในระบบเศรษฐกิจ การบริหารกิจการในส่วนท่ีเก่ียวกับ
การวางแผนและการควบคุมก าไรเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการวางแผนการบริหารระยะส้ัน ระยะยาว การควบคุมปัจจัย
การผลิตและจ าหน่าย การควบคุมการด าเนินงาน การเงินของกิจการโดยการจัดท างบประมาณชนิดต่างๆ การ
วิเคราะห์ผลต่างจากงบประมาณเพ่ือรายงานเทคนิคในการจัดงบประมาณสมัยใหม่ แนวความคิดทางด้านพฤติกรรม
ของบุคคลท่ีเก่ียวข้องบางประการในระบวนการจัดท างบประมาณอันมีผลต่อการวางแผนและการควบคุมกิจการ 

การท่ีผู้เรียนจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของรายวิชาได้นั้น จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ทักษะ 
ทางปัญญา การสังเกต ความฉับไว ความอยากรู้อยากเห็น ความกระตือรือร้น ความละเอียดรอบคอบ หรือแม้  
กระท่ังความอ่อนไหวต่อข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้เพราะการศึกษาการวางแผนและการควบคุมก าไรมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้เรียนจึงต้องตามให้ทันกับสภาพการณ์ท่ีเป็นไปและรู้วิธีการได้มาและแหล่งของ
ข้อมูลข่าวสาร   

ท้ังนี้ การท่ีผู้เรียนจะมีคุณลักษณะดังกล่าวได้ต้องอาศัยผู้สอนในการบ่มเพาะคุณลักษณะเฉพาะอันพึงมีใน
การเรียนรายวิชาการวางแผนและการควบคุมก าไร ดังนั้น จึงเกิดแนวคิดว่าหากผู้สอนจัดให้มีการเรียนการสอนด้วย
วิธีสอนโดยใช้การจัดสัมมนาวิชาการ เพ่ือให้ผู้เรียนไปน าสู่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพราะการเรียนการสอนโดย
การให้นักศึกษาได้จัดสัมมนาวิชาการ เพ่ือท่ีจะช่วยปลูกฝังบ่มเพาะให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษา
ในช้ันเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และให้ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ท้องถ่ิน และสร้างให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการ
ให้ได้มาซ่ึงข้อมูลและความรู้ได้ด้วยตนเอง จะท าให้ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ และสามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับ มาประยุกต์ใช้ในการเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการประกอบอาชีพในอนาคต ประกอบกับใช้ใน
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนในรายวิชาการวางแผนและควบคุมก าไรของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาการเงินและการธนาคารระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดสัมมนาวิชาการ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการเรียนในรายวิชาการวางแผนและควบคุมก าไรของนักศึกษาโปรแกรม
วิชาการเงินและการธนาคาร ระหว่างหลังเรียนโดยการจัดสัมมนาวิชาการกับเกณฑ์ 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาท่ีมีต่อการสอนโดยการจัดสัมมนาวิชาการ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การวิจัยนี้มุ่งศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนในรายวิขาการวางแผนและควบคุมก าไรของนักศึกษา

โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคารระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดสัมมนาวิชาการ 
 ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาหมู่เรียน 5614201 ช้ันปี 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 31 คน 
 ขอบเขตด้านตัวแปร 

ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบด้วย 
- ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการสอนโดยการจัดสัมมนาวิชาการ 
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- ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิการเรียนในรายวิขาการวางแผนและควบคุมก าไรของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคารระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการจัดสัมนาวิชาการ 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาหมู่เรียน 5614201 ช้ันปี 1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน 31 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงครอบคลุมเนื้อหาสาระตามจุดประสงค์
การเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ รวมถึงการสังเกตการณ์ 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
ข้ันตอนของการด าเนินการวิจัยมีดังนี้ 
1. ศึกษาหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาการเงินและการธนาคาร  
2. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการเงินและการธนาคาร ก าหนดให้ด าเนินการสอนโดยการ

จัดสัมมนาวิชาการร่วมกับชุมชน  
3. จัดท าส่ือเพ่ือใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. สร้างแบบฝึกปฏิบัติ และมอบหมายโครงงาน 
5. ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ (นักศึกษาลงพ้ืนท่ีจัดสัมมนาวิชาการร่วมกับชุมชน) 
6. การวิเคราะห์ผล 
7. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อกระบวนการเรียนด้วยวิธีสอนโดยการจัดสัมมนาวิชาการ

ร่วมกับชุมชน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาคร้ังนี้ ใช้เคร่ืองมือในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย 
1. เคร่ืองมือทดลอง ได้แก่ แผนการสอน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และการท ารายงานกลุ่ม  
2. เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน และรายงาน

กลุ่มเรียนรู้จากงานท่ีได้รับมอบหมายในการจัดสัมนา 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ข้ันตอนของการด าเนินการวิจัยมีดังนี้ 
1. ศึกษาหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชา จุดประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชาการวางแผนและควบคุมก าไร  
2. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการวางแผนและควบคุมก าไร ก าหนดให้ด าเนินการสอนโดย

การจัดสัมมนาวิชาการ  
3. สร้างแบบฝึกปฏิบัติ และมอบหมายโครงงาน 
4. ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ (นักศึกษาลงพ้ืนท่ีจัดสัมมนาวิชาการ) 
5. วิเคราะห์ผล 
6. ประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาต่อกระบวนการเรียนด้วยวิธีสอนโดยการจัดสัมมนาวิชาการ 

ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาประเมินประเมินความพึงพอใจ ซ่ึงแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า
โดยก าหนดค่าคะแนนออกมา 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 4.50 – 5.00   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ระดับคะแนน 3.50 – 4.49   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
ระดับคะแนน 2.50 – 3.49   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ระดับคะแนน 1.50 – 2.49   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
ระดับคะแนน 1.00 – 1.49   หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



612 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลของการสอนโดยการจัดสัมมนาวิชาการท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียน วิชาการวางแผนและการควบ คุม
ก าไรของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร ด้วยวิธีสอนโดยการจัดสัมมนา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.37) โดยอันดับแรก พบว่า การจัดสัมมนาช่วยให้นักศึกษามีความรอบรู้มากข้ึน อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.65) รองลงมา คือ การด าเนินกิจกรรมมีระยะเวลาท่ีใช้มีความเหมาะสมในหัวข้อท่ีศึกษา และ การ
จัดสัมมนาช่วยให้นักศึกษาได้ค้นหาความรู้ด้วยตนเองในส่ิงท่ีต้องการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.58) 
รองลงมา คือ กิจกรรมนี้นักศึกษาได้รับการเรียนรู้ส่ิงใหม่และความหลากหลายท่ีไม่มีในห้องเรียน อยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด ค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.55) รองลงมา คือ อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แนะน าซักถาม พูดคุยและแสดงความ
คิดเห็น และ รับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.42) รองลงมา คือ นักศึกษาได้เพ่ิมพูนทักษะใน
การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในกรณีท่ีเกิดปัญหาหรืออุปสรรค อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย (�̅� = 4.39) 

ผลของการสอนโดยการจัดสัมมนาวิชาการท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียน วิชาการวางแผนและการควบ คุม
ก าไรของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร ด้วยวิธีสอนโดยการจัดสัมมนา พบว่า ผู้เรียนมีสนใจใน
รูปแบบการจัดสัมมนา ความกระตือรือร้นในการท างาน สามารถแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบได้ แต่ละฝ่ายมีความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง มีความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในการ
จัดสัมมนา และนักศึกษากล้าคิด กล้าท า แสดงความคิดเห็นได้มากข้ึน  

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลของการสอนโดยการจัดสัมมนาวิชาการท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาการ
วางแผนและการควบคุมก าไรของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร พบว่า จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาการวางแผนและควบคุมก าไรของนักศึกษาการเงินและการธนาคาร ท่ีใช้กิจกรรมโดยวิธีการจัด
สัมมนา จากการสังเกตการณ์ พบว่า ผู้เรียนมีสนใจในรูปแบบการจัดสัมมนา ความกระตือรือร้นในการท างาน 
สามารถแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบได้ แต่ละฝ่ายมีความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง มีความช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี และเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในการจัดสัมมนา และนักศึกษากล้าคิด กล้าท า แสดงความคิดเห็นได้
มากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับกัสมา กาซ้อน (2553) ท่ีว่าการเรียนรู้แบบบูรณาการในการสอนรายวิชาสัมมนาทางการ
บัญชีในมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย พบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไ ด้แก่ ผู้สอนมีความรู้ความสามารถใน
เนื้อหาวิชาท่ีสอนตามหลักสูตร รองลงมา คือ ผู้สอนเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และผู้สอน
สร้างบรรยากาศให้นักศึกษากล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าท าและอันดับสามผู้สอนมีการเตรียมการสอนล่วงหน้า ผู้สอน
ได้สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงามแก่นักศึกษา ผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้ าง
ความรู้ด้วยตนเอง และสอดคล้องกับณัทกวี ศิริรัตน์ และศศิธร ชิดนายี (2552) การใช้การเรียนแบบทีมมี ผลให้
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมมากข้ึน มีความคิดอย่างมีวิจารณญาฌเพ่ิมมากข้ึน และใส่ใจต่อการเรียนและพึง
พอใจในต่อการเรียนแบบทีม การเรียนแบบทีมจะช่วยท าให้การจัดการเรียนการสอนท่ีมีผู้สอนมีจ านวนน้อย มีผู้เรียน
จ านวนมากมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับธีวินท์ นฤนาท (2555) ค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนและหลังเข้า ร่ วม
กิจกรรมในหัวข้อ การน ากรณีศึกษามาใช้ในการจัดสัมนาแสดงให้เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้โดย ใช้กรณีศึกษาจะ
ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาดีข้ึน ส่วนผลการวิเคราะห์ความความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้า
ร่วมกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา พบว่าผู้ท่ีตอบ  แบบสอบถามมีความความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กระบวนการเรียนรู้โดยกรณีศึกษาอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสัมมนา เ พ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแสดงความคิดเห็นและ

แลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ สามารถวิเคราะห์ปัญหาระหว่างผู้เ รียนด้วยกันเองหรือแม้กระท่ังระหว่าง
ผู้เรียนและผู้สอน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสัมมนา ผู้สอนควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอน
โดยการจัดสัมมนาวิชาการร่วมกับชุมชน ในรายวิชาการวางแผนและควบคุมก าไร เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะ ความรู้ 
ประสบการณ์อันจะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเรียนและวัตถุประสงค์ของรายวิชา 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาและสอดแทรกกิจกรรมเสริมท่ีส่งผลแก่ผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น การเสริมสร้างทักษะ

การคิดแบบวิจารณญาณ หรือทักษะความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างผู้เรียนกลุ่มท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านเกณฑ์

กับผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ เพ่ือทราบปัญหาและหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ประกอบกับแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การเรียน
ไปได้ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน 
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