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แผนกวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย 

 

รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน 

วิชาชดุไทย  รหสัวิชา 2401-2211 

ตามหลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
 

ผูวิจัย นางอารี  มีบญุมาก 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา คศ.บ.(ผาและเคร่ืองแตงกาย) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาการตาง ๆ ของโลกยุค

โลกาภิวัฒนมีผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของ

ประเทศ รวมท้ังเกิดกระทบตอศิลปะและวัฒนธรรมของชาติอีกดวย ท้ังที่

ความเปนจริงศิลปะและวัฒนธรรมเปนส่ิงที่แสดงถึงเอกลักษณประจําชาติได

เปนอยางดี และมีความสําคัญไมแพเทคโนโลยี เปนมรดกท่ีสืบทอดกันมา

ทางสังคมต้ังแตอดีตกาลที่เกิดจากการสรางสรรคส่ังสม ซ่ึงตองมีการสืบทอด

ตอกันไป เพราะเปนส่ิงที่ชวยจรรโลงความดี ความงาม ใหเห็นออกมาใน

รูปแบบตาง ๆ ซ่ึงประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีมรดกทางวัฒนธรรมประจํา

ชาติที่เปนของตนเองมาเปนระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะวัฒนธรรมดาน

การแตงกายแบบไทย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสรางและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาชุดไทย 

รหัสวิชา 2401-2211 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนเรียน

และหลังเรียน โดยใชเอกสารประกอบการเรียน วิชาชุดไทย (2401-2211) 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอเอกสารประกอบการ

เรียน วิชาชุดไทย รหัสวิชา 2401-2211 
 

ตัวแปร 

ตัวแปรตน คือ การจัดการเรียนรูโดยใชเอกสารประกอบการเรียน 

วิชาชุดไทย รหัสวิชา 2401-2211 

ตัวแปรตาม คือ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู เรียนที่ เรียนดวยเอกสาร

ประกอบการเรียน วิชาชุดไทย รหัสวิชา 2401-2211 

2. ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอเอกสารประกอบการเรียน วิชา

ชุดไทย รหัสวิชา 2401-2211 
 

ประชากร 

ประชากรในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาชุดไทย รหัสวิชา 

2401-2211 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 11 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. เอกสารประกอบการเรียนวิชาชุดไทย  รหัสวิชา 2401-2211 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีเนื้อหาทั้งหมด 6 หนวยการเรียน ดังนี้ 

หนวยที่ 1 ความรูเกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยม 

หนวยที่ 2 เคร่ืองมือและอุปกรณตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยม 

หนวยที่ 3 พื้นฐานการสรางแบบตัดชุดไทยพระราชนิยม 

หนวยที่ 4 การสรางและวางแบบตัดชุดไทยพระราชนิยม 

หนวยที่ 5 เทคนิคการเย็บและตกแตงชุดไทยพระราชนิยม 

หนวยที ่6 การลองตัวและแกไขขอบกพรองของชุดไทย    

พระราชนิยม 

2. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน วิชาชุดไทย รหัสวิชา 

2401-2211 แตละหนวยการเรียน หนวยการเรียนละ 10 ขอ รวม 60 ขอ 

เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ใชสําหรับวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียน 

3. แบบประเมินความพึ งพอใจของผู เรียนที่ มี ตอ เอกสาร

ประกอบการเรียน วิชาชุดไทย รหัสวิชา 2401-2211   
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูสอนแจกแบบสอบถามใหกับกลุมวิจัย 

2. ผูสอนเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

3. ผูสอนนําแบบสอบถามมาตรวจสอบและนําไปวิเคราะห 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยการ

หาคารอยละ 

2. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการสอน

ของครูผูสอน 3 ดาน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

3. ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะของผูเรียน ใชวิธีสรุปหรือสังเคราะห

ขอความจากแบบสอบถามปลายเปด 
 

สรุปผลการวิจัย 

ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 

สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน ที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน 

วิชาชุดไทย รหัสวิชา 2401-2211 พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ

มากที่สุด และระดับมาก  เมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน  พบวา 

1. ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.30 โดยเรียงลําดับคือ ผูสอนติดตามผลการสอน

อยางตอเนื่อง อยูในระดับมากที่สุด ผูสอนแจงวัตถุประสงค เนื้อหาวิชา และ

วิธีการจัดการเรียนการสอนชัดเจน อยูในระดับมาก และมีความพึงพอใจตํ่า

ที่สุดคือ ผูสอนใชส่ือการสอนที่เขาใจงาย 

2. ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.53 โดยเรียงลําดับคือ ผูสอนสอนเนื้อหาครบถวน

ตามคําอธิบายรายวิชา/แผนการวัดผล/แผนการจัดการเรียนรู และผูสอนมี

ความรูความสามารถในเนื้อหาที่สอนเปนอยางดี 

3. ดานการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย 4.47 โดยเรียงลําดับคือ ผู สอนใหโอกาสนักเรียนไดปรับปรุงงานที่ไม

ผานเกณฑ  อยู ในระดับมากที่ สุด ผูสอนแจงเกณฑและวิธีการวัดผล 

ประเมินผลลวงหนาชัดเจน อยูในระดับมาก และผูสอนวัดผลอยางเปนธรรม 

อยูในระดับมาก 
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ขอเสนอแนะ 

1. ผูสอนมีเคร่ืองมือโดยเฉพาะจักรเย็บผาที่มีคุณภาพและพรอม

ใชงานใหมีปริมาณมากกวานี้ เพื่อเปนการกระตุนผูเรียนใหต้ังใจเรียน ไมเกิด

ความเบื่อหนาย 

2. ครูผูสอนใหโอกาสผูเรียนไดปรับปรุงชิ้นงานที่ไมผานเกณฑ 

เปนเร่ืองที่ดี ผูเรียนชอบ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เอกสารประกอบการเรียนวิชาชุดไทย (2401-2211) เปนเคร่ืองมือ

ที่มีประสิทธิภาพ นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 

2. ผูเรียนไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชุดไทย รหัสวิชา 

2401-2211 และเปนแนวทางใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพการเรียนรูในการ

ตัดเย็บชุดไทยไดเต็มประสิทธิภาพ 

3. ทําใหทราบความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใชเอกสาร

ประกอบการเรียน วิชาชุดไทย รหัสวิชา 2401-2211 

4. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนเพื่อนําผลที่ไดรับจากการศึกษา

เปนแนวทางการผลิตเอกสารประกอบการเรียนวิชาอื่นและระดับอื่นๆ ตอไป 

5. ครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของไดนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา

เทคนิคการเรียนรูโดยใชนวัตกรรมหรือเทคนิคการสอนรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเปน

การพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

6. ผู เรียนมีความรูความเขาใจ ไดมีการสืบทอด ทํานุบํ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมดานการแตงกายแบบไทย ซ่ึงเปนมรดก

และวัฒนธรรมประจําชาติของไทย 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

เสื้อผาบุรุษเบื้องตน เรื่อง การสรางแบบและตัดเย็บเสื้อเชิ้ตและกางเกง 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ 
 

ผูวิจัย นางสาวกัตติกา  แกวขาว 

ตําแหนง ครูผูชวย 

วุฒิการศึกษา คบ.(เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 

การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษามุงเนนการเรียนการสอนใน

ดานการพัฒนาวิชาชีพและเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้นเพื่อ

ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน ผลิตและพัฒนากําลังคนในดาน

วิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี วิชาเส้ือผาบุรุษ

เบื้องตน เปนวิชาที่อยูในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

โดยวิชาเส้ือผาบุรุษถือไดวาเปนวิชาวิชาพื้นฐานที่สําคัญสําหรับผูเรียนในการ

ประกอบวิชาชีพ การตัดเย็บเส้ือผาถือเปนงานชางที่ตองใชทั้งฝมือ ความคิด

สรางสรรค ขยันและมีความรับผิดชอบ สามารถท่ีจะประดิษฐออกแบบ

เส้ือผาของใชตางๆ จากวัสดุธรรมชาติ สามารถซอมบํารุงเคร่ืองมือ เคร่ืองใช

ตางๆ ได ดังนั้นในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานจริงจึงตองมีการ

เตรียมความพรอมและฝกฝนทักษะการทํางานมากขึ้น จากการเรียนการ

สอนวิชาเส้ือผาบุรุษเบื้องตนและการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนของผูเรียน

ชั้น ปวช. 2 วิชาเส้ือผาบุรุษเบื้องตน พบวาผูเรียนยังขาดทักษะในการตัดเย็บ

เส้ือผาบุรุษซ่ึงมีเทคนิคและวิธีการตัดเย็บที่แตกตางจากเส้ือผาสตรี ที่ใช

ความประณีตและสวยงาม จากปญหาที่พบ มีหลากหลายแนวคิดท่ีจะเปน

การกระตุนผูเรียนใหมีการเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนการสอน เชน 

การสรางแรงจูงใจ เทคนิคการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ และสําหรับรูปแบบ

ที่ผูสอนไดนําทดลองในการวิจัย คือ การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

งานวิจัยนี้เปนการทดลองที่มุงหาผลของการจัดการเรียนการสอน

ของรายวิชาเส้ือผาบุรุษเบื้องตนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป

ที่ 2  แผนกแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ดังนั้น

การที่สถานศึกษาจะมุงพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองความตองการทางดาน

ตลาดแรงงาน ระบบของการทํางานไมใชแคพัฒนาเคร่ืองมืออุปกรณเพียง

อยางเดียว แตตองพัฒนาผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการควบคุมและ

จัดการ จึงเปนสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศใหมีความกาวหนาสูระดับ

สากล ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลอง

กับการทํางาน การเรียนรูที่ใหผูเรียนมีความพรอม มีทักษะในดานการคิด

คํานวณและการใชคอมพิวเตอรในการทํางาน ผูเรียนสามารถนําความรูที่ได

ไปประกอบอาชีพไดหลากหลายเพื่อความสะดวก ถูกตองแมนยํา สรางความ

เชื่อมั่นและนาเชื่อถือยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ในวิชาเส้ือผาบุรุษ

เบื้องตน เร่ือง การสรางแบบและตัดเย็บเส้ือเชิ้ตและกางเกง สําหรับนักเรียน

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 2 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน 

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเส้ือผาบุรุษเบื้องตน 

เร่ือง การสรางแบบและตัดเย็บเส้ือเชิ้ตและกางเกง สําหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 2 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน จากการใชการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือ 
 

ขอบเขตการวิจัย 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 สาขางานแฟชั่นดีไซน วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 7 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ไดแก  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

ตัวแปรตาม ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ในรายวิชา

เส้ือผาบุรุษเบื้องตน 

ระยะเวลาในการทดลอง 

การทดลองคร้ังนี้ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ใช

เวลาในการทดลอง 7  สัปดาห สัปดาหละ 7 ชั่วโมง 

เน้ือหาวิชาที่ใชในการทดลอง 

เนื้อหาที่ใชในการทดลองเปนเนื้อหารายวิชาเส้ือผาบุรุษเบื้องตน เร่ือง 

การสรางแบบและตัดเย็บเส้ือเชิ้ตและกางเกง ตามหลักสูตรสาขาวิชาแฟชั่น

และส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. ลักษณะของเครื่องมือ 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนผลของการจัดการเรียนรูของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในรายวิชาเส้ือผาบุรุษเบื้องตน ซ่ึง

ผูวิจัยแบงการสรางเคร่ืองมือออกเปน 3 สวน คือ 

1.1 แบบทดสอบสําหรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน

และหลังเรียนรายวิชาเส้ือผาบุรุษเบื้องตน เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 20 ขอ 

1.2 แบบสังเกตพฤติกรรมผูเรียนในระหวางลงมือปฏิบัติงาน 

1.3 แบบประเมินผลงาน 

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

2.1 แบบทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพการเรียนรูในรายวิชา

เส้ือผาบุรุษเบื้องตน แบบทดสอบท่ีใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและใชใน

การวัดผลกอนเรียน (Pre-Test) เปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน สรางขึ้นเพื่อ

วัดผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุงหมายของบทเรียน ซ่ึงครอบคลุมจุดมุงหมายทุกขอ

และทุกเนื้อหาของบทเรียน เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก การ

สรางแบบทดสอบมีขั้นตอนดังนี้ 

2.1.1 ศึกษ าวิ ธี ก ารสร า งแบบ ท ดสอบ  ก ารเขี ย น

แบบทดสอบ และการวิเคราะหแบบทดสอบ 

2.1.2 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

และสรางตารางวิเคราะหเนื้อหากับจุดประสงค 

2.1.3 สรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับเนื้อหาและ

วัตถุประสงคในรายวิชาที่เรียน จํานวน 20 ขอ 

2.1.4 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นมาตรวจสอบพิจารณาหา

ความเหมาะสมและทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและใชในการวัดผล

กอนเรียน (Pre-Test) และหลังเรียน (Post-Test) 

2.2 ผูวิจัยใชแบบสังเกตพฤติกรรมผูเรียนในระหวางลงมือ

ปฏิบัติงาน 

2.3 ผูวิจัยใชตรวจผลงานโดยใชแบบประเมินผลงาน 

3. การดําเนินการทดลอง 

3.1 ดําเนินการทดลอง โดยใหนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ในรายวิชาเส้ือผาบุรุษเบื้องตน สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ สาขางาน

แฟชั่นดีไซน  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 7คน ทํา

แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) ในหองเรียน  

3.2 ชี้แจงใหผูเรียนทราบถึงการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

3.3 ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางที่ใชในการทําวจิยั

ชั้นเรียน คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาแฟชั่นและส่ิงทอ 

สาขางานแฟชั่นดีไซนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 7 คน 

โดยสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ วิชาเส้ือผาบุรุษเบื้องตน เมื่อ

เรียนเนื้อหาและทดสอบระหวางเรียนจบ 7 สัปดาหแลว จึงทําแบบทดสอบ

หลังเรียนในหองเรียน โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกอน

เรียนแตสลับขอสลับคําตอบ แลวบันทึกคะแนนและสรุปผลการวิจัย 

3.4 ผูวิจัยใชแบบสังเกตพฤติกรรมผูเรียนในระหวางลงมือ

ปฏิบัติงาน 

3.5 ผูวิจัยใชตรวจผลงานโดยใชแบบประเมินผลงาน 

3.6 รวบรวมขอมูลท้ังหมด ตรวจสอบความถูกตองวิเคราะห

โดยวิธีการทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติตางๆ ดังนี้ 

1. สถิติที่ใชในการหาคาเฉล่ีย (Mean) ของคะแนนการประเมิน

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในรายวิชาเส้ือผาบุรุษเบื้องตน

และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของกลุมตัวอยาง 

2. คาสถิติรอยละ (Percentage) ของคะแนนการประเมินของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในรายวิชาเส้ือผาบุรุษเบื้องตน 

3. การหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4. การศึกษาคนควาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชแบบแผนการทดลองแบบ 

One Group Pre-test Post-test Design 
   

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้มีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือ วิชาเส้ือผาบุรุษเบื้องตน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และ

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 

2 สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ใน

รายวิชาเส้ือผาบุรุษเบื้องตน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา  คือ  ผูวิจัยไดทําการเลือกแบบเจาะจงคือ 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

สาขางานแฟชั่นดีไซน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 7 คน 

ในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ วิชาเส้ือผาบุ รุษเบื้องตน โดยศึกษา

วัตถุประสงค 2 ขอ  ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน-หลังเรียนของนักศึกษาที่

ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ วิชาเส้ือผาบุรุษเบื้องตน ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

แบบทดสอบที่สรางขึ้นมาตรวจสอบพิจารณาหาความ

เหมาะสมและทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและใชในการวัดผลกอน

เรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test)  ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในรายวิชาเส้ือผาบุรุษเบื้องตน  พบวา  การทดสอบ

กอนเรียนและการทดสอบหลังเรียนมีความแตกตางกัน การทดสอบกอน

เรียนมีคาเฉล่ีย 12.62  ในขณะที่การทดสอบหลังเรียนมีคาเฉล่ีย 15.62  ซ่ึง

เปนคาเฉล่ียที่สูงขึ้น  นักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรูไดมากขึ้นหลังจาก

ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ  เมื่อพิจารณาคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานของการทดสอบกอนเรียนซ่ึงมีคา 1.59 ในขณะที่คาเบี่ยงเบน

มาตรฐานของการทดสอบหลังเรียนซ่ึงมีคา 1.06 ซ่ึงเปนคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานที่นอยลง แสดงใหเห็นวา หลังเรียนนักเรียนมีคะแนนกระจายกัน

นอยลง กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การทดสอบหลังเรียนมีคาการกระจายของ

คะแนนนอยกวาการทดสอบกอนเรียน และคา Sig. มีคา 0.000 หมายถึง 

การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีคา Sig. ไมแตกตางกันที่นัยสําคัญทาง

สถิติที่ 0.05 เปนเคร่ืองชี้วาการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูนี้สามารถเพิ่ม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ

ตอบโจทยวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยและหลักสูตรการเรียนรู 
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2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือ ในรายวิชาเส้ือผาบุรุษเบื้องตน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ สาขาวิชาแฟช่ันและส่ิงทอ จากการทําแบบสอบถามกลุมตัวอยาง 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปน

รอยละ 87.5 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

จากการศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

ในรายวิชาเส้ือผาบุรุษเบื้องตน ดานความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอน โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก ( X  = 4.75) ขอที่ 

1 ผูสอนแจงวัตถุประสงค เนื้อหาวิชา และวิธีการจัดการเรียนการสอน

ชัดเจน  รองลงมาคือขอที่ 2 ผูสอนใชส่ือการสอนที่เขาใจงาย ( X  = 4.37)  

ผูสอนติดตามผลการสอนอยางตอเนื่องและผูสอนมีการเตรียมการสอน 

(พิจารณาจากส่ืออุปกรณตาง ๆ มีความพรอม) ( X  = 3.12)  สวนขอที่มี

คาเฉล่ียนอยที่สุด มีความพึงพอใจอยูในระดับดี มีคาเฉล่ียเทากันคือ ขอที่ 5 

การจัดสภาพหองเรียนเหมาะสม ( X  = 4.00) พบวา ผูเรียนสามารถเขาใจ

และเรียนรูในเร่ืองวัตถุประสงค เนื้อหาวิชา และวิธีการจัดการเรียนการสอน

ไดเปนอยางดี และผูสอนใชส่ือการสอนที่ทําใหผูเรียนเขาใจในบทเรียนไดงาย 

มีการติดตามผลการเรียนอยางสม่ําเสมอ 

จากการศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

ในรายวิชาเส้ือผาบุรุษเบื้องตน ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน พบวา 

โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก คือ ขอที่ 6 ผูสอนสอน

เนื้อหาครบถวนตามคําอธิบายรายวิชา/แผนการวัดผล/แผนการจัดการ

เรียนรู ( X  = 4.5) รองลงมา ผูสอนมีความรูความสามารถในเนื้อหาที่สอน

เปนอยางดีและเนื้อหาที่สอนสอดคลองกับชีวิตและทันสมัย ( X  = 4.37) 

พบวา ในดานการจัดการเรียนการสอนมีเนื้อหารายวิชาที่ครบถวน พรอมทั้ง

เอกสารอื่นประกอบ ซ่ึงสอดคลองกับการนําไปใชในชีวิตประจําวันและมี

ความทันสมัยและเหมาะกับการใชทํางานในยุคปจจุบัน 

จากการศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

ในรายวิชาเส้ือผาบุรุษเบื้องตน ดานการวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมมี

ระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คือ ผูสอนแจงหลักเกณฑและ

วิธีการวัดผลประเมินผลลวงหนาชัดเจน ( X  = 4.5) รองลงมา ผูสอนให

โอกาสนักเรียนไดปรับปรุงงานที่ไมผานเกณฑ ( X  = 4.37) สวนขอที่มี

คาเฉล่ียนอยที่สุด มีความพึงพอใจอยูในระดับดี คือ ผูสอนวัดผลอยางเปน

ธรรม ( X  = 4.25) พบวา ในดานการวัดผลและประเมินผล ผูสอนมีการแจง

หลักเกณฑการวัดและประเมินผลครบถวนชัดเจน มีการใหโอกาสนักศึกษา

ในการปรับปรุงงานที่ไมไดตามเกณฑท่ีวางไวตามวัตถุประสงค และวัดผล

อยางเปนธรรมตามศักยภาพของแตละบุคคล 
 

ขอเสนอแนะ 

จากการทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือในรายวิชาเส้ือผาบุรุษเบื้องตน ในสวนของขอเสนอแนะตอการ

จัดการเรียนการสอนของครู พบวา ผูตอบแบบสอบถามอยากใหมีเคร่ืองมือ 

วัสดุ อุปกรณที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน และการใชงานของ

ผูเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูและนักเรียน

ไดรับการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหขั้นตอนการเย็บได 

2. เพื่อนําขอคนพบเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและ

พัฒนาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเส้ือผาบุรุษเบื้องตนตอไป 

3. สามารถนําความรูหรือทักษะที่ไดไปใชในชีวิตประจําวันหรือ

การประกอบอาชีพได 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนในรายวิชาเสื้อผาการคา 
 

ผูวิจัย นางสุชาดา  นิลสาขา 

ตําแหนง ครูผูชวย 

วุฒิการศึกษา คศ.บ.(ธุรกิจเส้ือผา) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 

การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษามุงเนนการเรียนการสอนใน

ดานการพัฒนาวิชาชีพและเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้นเพื่อ

ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน ผลิตและพัฒนากําลังคนในดาน

วิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เปนการพัฒนา

เศรษฐกิจสังคมและประเทศชาติใหมีประสิทธิภาพเทียบเทานานาชาติ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (2551:3) มีพระ

บรมราชโองการโปรดเกลาฯ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาขึ้นตามมาตรา 

6 วาดวยการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ ตองเปนการจัด

การศึกษาในดานวิชาชีพที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ และแผนการศึกษาชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพ

ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเปนการยกระดับ

การศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้น เพื่อสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

โดยนําความรูในทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญาไทยมาพัฒนาผูรับ

การศึกษาใหมีความรูความสามารถในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะจน

สามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดย

อิสระได 

การจัดการเรียนรูโดยใหความสําคัญในดานเทคโนโลยีการศึกษา 

เพื่อพัฒนาเยาวชนใหมีความสามารถและทักษะการใชงานระบบสารสนเทศ 

การใชเทคนิค วิธีการ และอุปกรณเคร่ืองมือในการชวยดําเนินงานรูปแบบ

ตาง ๆ เทคโนโลยีการศึกษานั้น ไมเปนเพียงการใชส่ือในรูปของวัสดุและ

อุปกรณเทานั้น ยังรวมถึงการใชวิธีการสอนอยางมีระบบดวยมนุษยหรือไมใช

มนุษย เพื่อใหบรรลุตามจุดประสงคโดยใชผลงานวิจัยดานการเรียนรูและการ

ส่ือสารของมนุษย เปนพื้นฐาน ให ผู เรียนไดมีทักษะการคิดวิเคราะห 

กระบวนการและเกิดการเรียนรูดวยตนเอง เปนการพัฒนาความรู

ความสามารถที่ยั่งยืน 

ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีในยุคปจจุบันมีความทันสมัยและ

สามารถนํามาประยุกตใชกับการทํางาน การประกอบอาชีพในสังคม ทั้งใน

สวนของงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน แนวโนมทางดานตลาดแรงงาน

จึงมีความตองการบุคคลที่มีความรูความสามารถในการสงเสริมการผลิตและ
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ประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง ในแตละปมีผลการวิจัยถึงความตองการ

ทางการตลาดดานตาง ๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรมทั่วไป ธุรกิจไอที การส่ือสาร 

กลุมธุรกิจสินค าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมรถยนต รวมถึงธุรกิจการเงิน

การธนาคาร ธุรกิจการผลิตก็มีทิศทางที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น หลายหนวยงานมี

การพัฒนาระบบการจัดการ ซ่ึงสงผลใหการทํางานมีความถูกตอง แมนยํา 

และรวดเร็ว การนําเทคโนโลยีระบบปฏิบัติการมาใชในระบบการเรียนการ

สอนจึงมีความสําคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพของผูเรียนในดานการเรียนรู 

เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถนําความรูไปพัฒนาตนเองใหมีความพรอมใน

การทํางาน ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาประเทศ

ในเร่ืองของเศรษฐกิจใหมีความกาวหนาและสรางรายไดใหกับคนในสังคม

และประเทศชาติตอไป จากสภาพการแนวโนมทางการศึกษาดานวิชาชีพ

และทิศทางความตองการของตลาดแรงงานในการจัดสรรบุคลากรที่มีความ

พรอมในการทํางาน เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดีและมีประสิทธิภาพ ในการ

ประกอบกิจการธุรกิจอุตสาหกรรมส่ิงทอ พบวา บุคคลซ่ึงมีความสามารถใน

การทํางานดานอุตสาหกรรมการผลิตมีจํานวนนอยกวากําลังการผลิตในแต

ละปซ่ึงมีจํานวนที่สูงมากขึ้นเร่ือย ๆ และขาดทักษะในการทํางานเปนจํานวน

มาก ทางผูประกอบการจึงมีความตองการใหแตละสถานศึกษาปรับเปล่ียน

หลักสูตรเพื่อสอดคลองกับการทํางานในสวนตาง ๆ ตามทิศทางของ

ตลาดแรงงาน โดยพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ ทักษะการ

ปฏิบัติงานและการคิดแกไขปญหาดวยตนเอง เปนการพัฒนาองคความรู

ควบคูกับการปฏิบัติจริง ทําใหเกิดประสบการณการเรียนรู ตอบโจทยความ

ตองการในปจจุบันและอนาคต 

งานวิจัยนี้เปนการทดลองที่มุงหาผลของการจัดการเรียนการสอน

ของรายวิชาเส้ือผาการคา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 

2 สาขาแฟชั่นดีไซน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ดังนั้น การที่

สถานศึกษาจะมุงพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองความตองการทางดาน

ตลาดแรงงาน ระบบของการทํางานไมใชแคพัฒนาเคร่ืองมืออุปกรณเพียง

อยางเดียว แตตองพัฒนาผูที่มีความรูความเช่ียวชาญในการควบคุมและ

จัดการ จึงเปนสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศใหมีความกาวหนาสูระดับ

สากล ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลอง

กับการทํางาน การเรียนรูที่ใหผูเรียนมีความพรอม ผูเรียนสามารถนําความรู

ที่ไดไปประกอบอาชีพไดหลากหลาย สรางความเชื่อมั่นและนาเชื่อถือยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง

เรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาแฟชั่นดีไซน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

ในรายวิชาเส้ือผาการคา 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาแฟชั่นดีไซน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่

ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ในรายวิชาเส้ือผาการคา 
 

ขอบเขตการวิจัย 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิ ช าชี พ  ชั้ น ป ที่  2  สาข าวิ ช าแฟ ชั่ น ดี ไซน  วิ ท ย า ลั ยอ าชี ว ศึ ก ษ า

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 7 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ไดแก  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

ตัวแปรตาม ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาแฟชั่นดีไซน วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 7 คน 

ระยะเวลาในการทดลอง 

การทดลองคร้ังนี้ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ใช

เวลาในการทดลอง 16 สัปดาห สัปดาหละ 7 ชั่วโมง 

เน้ือหาวิชาที่ใชในการทดลอง 

เนื้อหาที่ใชในการทดลองเปนเนื้อหารายวิชาเส้ือผาการคา เร่ือง การ

วางแผนและวิเคราะหขั้นตอนการเย็บ ตามหลักสูตรสาขาวิชาแฟชั่นและส่ิง

ทอ สาขางานแฟชั่นดีไซน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 มีทักษะกอนและ

หลังการจัดการเรียนรูที่แตกตางกัน และนักศึกษามีความพึงพอใจตอการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือ รายวิชาเส้ือผาการคาอยูในระดับมาก 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. ลักษณะของเครื่องมือ 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนผลของการจัดการเรียนรูของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 ในรายวิชาเส้ือผาการคา ซ่ึง

ผูวิจัยแบงการสรางเคร่ืองมือออกเปน 3 สวน คือ 

1.1 แบบทดสอบสําหรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน

และหลังเรียนรายวิชาเส้ือผาการคา เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 20 ขอ 

1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในวิชาเส้ือผาการคา ที่จัดการ

เรียนรูแบบรวมมือ 

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

2.1 แบบทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพการเรียนรูในรายวิชา

เส้ือผาการคา แบบทดสอบที่ใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและใชในการ

วัดผลกอนเรียน (Pre-Test) เปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน สรางขึ้นเพื่อวัด

ผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุงหมายของบทเรียน ซ่ึงครอบคลุมจุดมุงหมายทุกขอและ

ทุกเนื้อหาของบทเรียน เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก การสราง

แบบทดสอบมีขั้นตอนดังนี้ 

2.1.1 ศึกษ าวิ ธี ก ารสร า งแบบ ท ดสอบ  ก ารเขี ย น

แบบทดสอบ และการวิเคราะหแบบทดสอบ 

2.1.2 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

และสรางตารางวิเคราะหเนื้อหากับจุดประสงค 

2.1.3 สรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับเนื้อหาและ

วัตถุประสงคในรายวิชาที่เรียน จํานวน 20 ขอ 

2.1.4 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นมาตรวจสอบพิจารณาหา

ความเหมาะสมและทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและใชในการวัดผล

กอนเรียน (Pre-Test) และหลังเรียน (Post-Test) 

2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในวิชาเส้ือผาการคา ที่จัดการ

เรียนรูแบบรวมมือ ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการ

เรียนรูของนักศึกษา ซ่ึงผูวิจัยไดสรางแบบประเมินโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

2.2.1 กําหนดจุดประสงคและหัวขอของแบบประเมิน 
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2.2.2 สรางแบบประเมินความพึงพอใจในวิชาเส้ือผา

การคา ของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

2.2.3 นําเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

2.2.4 แกไขและปรับปรุงตามคําแนะนํา 

2.2.5 นําไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินผลของการตรวจสอบ

คุณภาพและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เสนอตอคณะผูเชี่ยวชาญชุดเดิม เพื่อ

เปรียบเทียบคะแนนแบบอิงเกณฑ โดยการคํานวณหาคาเฉล่ีย ซ่ึงตองไดรับ

ความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ 

3. การดําเนินการทดลอง 

3.1 ดําเนินการทดลอง โดยใหนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่  2 ในรายวิชาเส้ือผาการคา สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 

จํานวน 7 คน ทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) ในหองเรียน  

3.2 ชี้แจงใหผูเรียนทราบถึงการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

3.3 ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางที่ใชในการทําวจิยั

ช้ันเรียน คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาแฟชั่น

และส่ิงทอ สาขางานแฟชั่นดีไซนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 7 คน โดยสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ วิชาเส้ือผา

การคา เมื่อเรียนเนื้อหาและทดสอบระหวางเรียนจบ 16 สัปดาหแลว จึงทํา

แบบทดสอบหลังเรียนในหองเรียน โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกันกับ

แบบทดสอบกอนเรียนแตสลับขอสลับคําตอบ แลวบันทึกคะแนนและสรุป

ผลการวิจัย 

3.4 วัดความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือ วิชาเส้ือผาการคา 

3.5 รวบรวมขอมูลทั้ งหมด ตรวจสอบความถูกตองของ

แบบสอบถาม และนําแบบสอบถามวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติตางๆ ดังนี้ 

1. สถิติที่ใชในการหาคาเฉล่ีย (Mean) ของคะแนนการประเมิน

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาแฟชั่นดีไซน และ

คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของกลุมตัวอยาง 

2. คาสถิติรอยละ (Percentage) ของคะแนนการประเมินของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน 

3. การหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4. การศึกษาคนควาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชแบบแผนการทดลองแบบ 

One Group Pre-test Post-test Design 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้ มีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน ในรายวิชาเส้ือผาการคา ที่ไดรับการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีไดรับการจัดการ

เรียน รูแบบรวมมือ  ก ลุมประชากรที่ ใช ศึกษา คือ  นัก ศึกษาระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2561 จํานวน 7 คน ในรายวิชาเส้ือผาการคา โดยมีวัตถุประสงค 

ในการศึกษา 2 ขอ  ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน-หลังเรียนของนักเรียนที่

ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

แบบทดสอบที่สรางขึ้นมาตรวจสอบพิจารณาหาความ

เหมาะสมและทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและใชในการวัดผลกอน

เรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test)  ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 ในรายวิชาเส้ือผาการคา พบวา การ

ทดสอบกอนเรียนและการทดสอบหลังเรียนมีความแตกตางกัน การทดสอบ

กอนเรียนมีคาเฉล่ีย 12.62 ในขณะที่การทดสอบหลังเรียนมีคาเฉล่ีย 15.62  

ซ่ึงเปนคาเฉล่ียที่สูงขึ้น นักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรูไดมากขึ้นหลังจาก

ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ เม่ือพิจารณาคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานของการทดสอบกอนเรียนซ่ึงมีคา 1.59 ในขณะที่คาเบี่ยงเบน

มาตรฐานของการทดสอบหลังเรียนซ่ึงมีคา 1.06 ซ่ึงเปนคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานที่นอยลง แสดงใหเห็นวา หลังเรียนนักเรียนมีคะแนนกระจายกัน

นอยลง กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การทดสอบหลังเรียนมีคาการกระจายของ

คะแนนนอยกวาการทดสอบกอนเรียน และจากคา Sig. มีคา 0.000 

หมายถึง การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีคา Sig. ไมแตกตางกันที่

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เปนเคร่ืองชี้วาการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู

นี้สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น การจัดการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพตอบโจทยวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยและหลักสูตรการ

เรียนรู 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือ ในรายวิชาเส้ือผาการคา ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ จากการทําแบบสอบถามกลุมประชาชน 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปน

รอยละ 57.14 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

จากการศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

ในรายวิชาเส้ือผาการคา ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดย

ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก ( X  = 5.00) คือ ขอที่ 5 

การจัดสภาพหองเรียนเหมาะสม และขอที่  1 ผูสอนแจงวัตถุประสงค 

เนื้อหาวิชา และวิธีการจัดการเรียนการสอนชัดเจน ( X  = 4.6) รองลงมาคือ

ขอที่ 2 ผูสอนใชส่ือการสอนที่เขาใจงาย ( X  = 4.57) และขอที่ 3 ผูสอน

ติดตามผลการสอนอยางตอเนื่อง ( X  = 4.57) สวนขอที่มีคาเฉล่ียนอยที่สุด 

มีความพึงพอใจอยูในระดับดี ผูสอนมีการเตรียมการสอน (พิจารณาจากส่ือ

อุปกรณตาง ๆ มีความพรอม) มีคาเฉล่ียเทากันคือ ( X  = 4.28) พบวา ขอที่ 

5 การจัดสภาพหองเรียนเหมาะสม ผูเรียนสามารถเขาใจและเรียนรูในเร่ือง

วัตถุประสงค เนื้อหาวิชา และวิธีการจัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดี และ

ผูสอนใชส่ือการสอนที่ทําใหผูเรียนเขาใจในบทเรียนไดงาย มีการติดตามผล

การเรียนอยางสม่ําเสมอ 

จากการศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

ในวิชาเส้ือผาการคา ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน พบวา โดย

ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเปนราย

ขอ พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก ( X  = 4.6) ทั้ง 3 ขอ 

คือ ขอที่ 6 ผูสอนสอนเนื้อหาครบถวนตามคําอธิบายรายวิชา/แผนการ

วัดผล/แผนการจัดการเรียนรู ขอที่ 7 ผูสอนมีความรูความสามารถในเนื้อหา

ที่สอนเปนอยางดี และขอที่ 8 เนื้อหาที่สอนสอดคลองกับชีวิตและทันสมัย 
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พบวา ในดานการจัดการเรียนการสอนมีเนื้อหารายวิชาที่ครบถวน พรอมทั้ง

เอกสารอื่นประกอบ ซ่ึงสอดคลองกับการนําไปใชในชีวิตประจําวันและมี

ความทันสมัยและเหมาะกับการใชทํางานในยุคปจจุบัน 

จากการศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

ในรายวิชาเส้ือผาการคา ดานการวัดผลและประเมินผล โดยภาพรวมมีระดับ

ความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก ( X  = 4.6) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ทั้ง 3 ขอ นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก คือ ขอที่ 1 

ผูสอนแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดผลประเมินผลลวงหนาชัดเจนและเปน

ธรรม ขอที่ 3 ผูสอนใหโอกาสนักเรียนไดปรับปรุงงานที่ไมผานเกณฑ พบวา 

ในดานการวัดผลและประเมินผล ผูสอนมีการแจงหลักเกณฑการวัดและ

ประเมินผลครบถวนชัดเจน มีการใหโอกาสนักศึกษาในการปรับปรุงงานที่

ไมไดตามเกณฑที่วางไวตามวัตถุประสงค และวัดผลอยางเปนธรรมตาม

ศักยภาพของแตละบุคคล 
 

ขอเสนอแนะ 

จากการทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือในรายวิชาเส้ือผาการคา ในสวนของขอเสนอแนะตอการจัดการ

เรียนการสอนของครู พบวา ผูตอบแบบสอบถามอยากใหมีเคร่ืองมือ วัสดุ 

อุปกรณที่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน และการใชงานของผูเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูและนักเรียน

ไดรับการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหขั้นตอนการเย็บได 

2. เพื่อนําขอคนพบเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและ

พัฒนาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเส้ือผาการคาตอไป 

3. สามารถนําความรูหรือทักษะท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวันหรือ

การประกอบอาชีพได 

_______________________________________________________ 

 

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรยีนการสอน 

ของครูผูสอน วิชาผาและการแตงกาย 

ระดับ ปวช.2 ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ 

ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวเพ็ญนภา  หนุมนา 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(ออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหทํา

การสอนรายวิชาผาและการแตงกาย นักเรียนระดับ ปวช.2 คหกรรมศาสตร 

ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ ซ่ึงวิชานี้เปนวิชาชีพพื้นฐานท่ีทุกสาขางาน

ของประเภทวิชาคหกรรมตองเรียน เพื่อจะไดนําความรูที่ไดรับไปใชในการ

เรียนวิชาชีพอื่น ๆ ตอไป ในการเรียนการสอน ผูสอนเนนใหผูเรียนเปนคน

เกง คนดี และมีความสุข มีทักษะคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงสามารถนําไปใชใน

การประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งนี้การเรียนการสอนไดเนนปรัชญาวิทยาลัย 

คือ “ทักษะนํา คุณธรรมเดน เนนคุณภาพ” แตผูเรียนจะมีทักษะความรู 

คุณธรรม จริยธรรม อันจะนําไปสูความสําเร็จไดมากนอยเพียงใดนั้น 

ครูผูสอนถือเปนบุคคลสําคัญควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอน โดย

ผูเรียนจะตองไดรับความพึงพอใจในคุณภาพการสอนของครู ดังนั้น เพื่อให

ทราบความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ

ครูผูสอน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนา

คุณภาพการสอนของครูผูสอน วิชาผาและการแตงกาย ทําใหผูเรียนมีความ

พึงพอใจเพิ่มขึ้นในการจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษาตอไป 
    

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพของการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอน วิชาผาและการแตงกาย 3 ดาน คือ ดาน

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานความรูความสามารถในวิชาที่

สอน และดานการวัดและประเมินผล 

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของผูเรียนที่มีตอคุณภาพของการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอน วิชาผาและการแตงกาย 3 ดาน คือ ดาน

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานความรูความสามารถในวิชาที่

สอน และดานการวัดและประเมินผล 
 

ขอบเขตการวจิยั 

1. การวิจัยความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการสอนของ

ครูผูสอน วิชาผาและการแตงกาย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 

3 ดาน คือ ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานความรู

ความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล  

2. ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบตัร

วิชาชีพ ชั้นปที่  2 ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 21 คน 

3. ตัวแปที่ศึกษา 

3.1 ตัวแปรตน  ไดแก 

1) นักเรียนระดับ ปวช.2 ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ 

2) วิชาที่ประเมิน คือ วิชาผาและการแตงกาย 

3) ครูที่รับการประเมิน คือ ครูเพ็ญนภา หนุมนา 

3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน 3 ดาน คือ 

1) ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

2) ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน 

3) ดานการวัดและประเมินผล 
 

สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนระดับ ปวช.2 ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ ภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2561 มีความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนรู 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของ

ผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน วิชาผาและการ

แตงกาย นักเรียนระดับ ปวช.2 ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ ภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2561 จํานวน 3 ดาน คือ ดานความสามารถในการจัดการเรียน

การสอน ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและ

ประเมินผล แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
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ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลการสอนของครู แบงออกเปน 3 

ดาน คือ ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานความรู

ความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล ในการให

คะแนนแตละขอแบบสอบถามไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนน้ําหนัก

ตัวเลือก ต้ังแต 1-5 ตามความหมายดังนี้ 

5 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

4 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 

3 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

2 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอย 

1 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอยที่สุด 

การแปลความหมายของขอมูล ดังตอไปนี้ 

คาเฉล่ีย  4.51-5.00 ความพึงพอใจหัวขอนั้นมากที่สุด 

คาเฉล่ีย  3.51-4.50 ความพึงพอใจหัวขอนั้นมาก 

คาเฉล่ีย  2.51-3.50 ความพึงพอใจหัวขอนั้นปานกลาง 

คาเฉล่ีย  1.51-2.50 ความพึงพอใจหัวขอนั้นนอย 

คาเฉล่ีย  1.00-1.50 ความพึงพอใจหัวขอนั้นนอยที่สุด 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูสอนแจกแบบสอบถามใหกับกลุมวิจัย 

2. ผูสอนเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

3. ผูสอนนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความเรียบรอยแลวนําไป

วิเคราะห 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยการ

หาคารอยละ 

2. ขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการสอนของ

ครูผูสอน 3 ดาน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. ขอมูลเกี่ ยวกับขอ เสนอแนะของผู เรียน ใชวิธีส รุปห รือ

สังเคราะหขอความจากแบบสอบถามปลายเปด 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูล ความพึงพอใจของนักเรียนระดับ ปวช.2 

ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ ที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ

ครูผูสอน วิชาผาและการแตงกาย พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน อยูในระดับมากที่สุด และมาก  เมื่อ

พิจารณาตามรายดาน พบวา 

1. ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู

ในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.86 โดยเรียงลําดับดังนี้ ผูสอนติดตามผลการ

สอนอยางตอเนื่อง อยูในระดับมากที่สุด ผูสอนแจงวัตถุประสงค เนื้อหาวิชา 

และวิธีการจัดการเรียนการสอนชัดเจน อยูในระดับมาก และมีความพึงพอใจ

ตํ่าที่สุด คือ ผูสอนใชส่ือการสอนที่เขาใจงาย 

2. ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมากที่ สุด คาเฉล่ีย 4.81 ดังนั้น ผูสอนสอนเนื้อหาครบถวนตาม

คําอธิบายรายวิชา/แผนการวัดผล/แผนการจัดการเรียนรู และผูสอนมี

ความรูความสามารถในเนื้อหาที่สอนเปนอยางดี 

3. ดานการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 4.92 โดยเรียงลําดับดังนี้ ผูสอนใหโอกาสนักเรียนไดปรับปรุงงานที่

ไมผานเกณฑ อยูในระดับมากที่สุด ผูสอนแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดผล 

ประเมินผลลวงหนาชัดเจน อยูในระดับมาก และผูสอนวัดผลอยางเปนธรรม 

อยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ผูสอนควรมีเคร่ืองมือโดยเฉพาะจักรเย็บผาที่มีคุณภาพและ

พรอมใชงานใหมีปริมาณมากกวานี้ เพื่อเปนการกระตุนใหผูเรียนต้ังใจเรียน 

ไมเกิดความเบื่อหนาย 

2. ครูผูสอนใหโอกาสผูเรียนไดปรับปรุงชิ้นงานที่ไมผานเกณฑ 

เปนเร่ืองที่ดี ผูเรียนชอบทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ทราบความพึงพอใจของนักเรียนระดับ ปวช.2 ธุรกิจดอกไมและ

งานประดิษฐ ที่มีตอคุณภาพของครูผูสอน วิชาผาและการแตงกาย ทั้ง 3 

ดาน คือ ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานความรู

ความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนของ

ครูผูสอน วิชากางเกงสตรี (2401-2204) ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวปาลิตา  ชะนะ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คศ.บ.(เส้ือผาและแพทเทิรน) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปนสถานศึกษาขนาดใหญ 

จัดการเรียนการสอนดานวิชาชีพ 3 ประเภทวิชา ไดแก ประเภทวิชา

บริหารธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร และประเภทวิชาอุตสาหกรรม

การทองเที่ยว ทั้งระดับ ปวช. ปวส. และหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน โดยมี

ปรัชญาสถานศึกษาคือ “ทักษะนํา คุณธรรมเดน เนนคุณภาพ” ทุกประเภท

วิชาที่เปดสอนจะมีหลายสาขาวิชา/สาขางาน เพื่อตอบสนองความตองการ

ของผูเรียนและตลาดแรงงาน โดยเนนผูเรียนเปนคนเกง คนดี และมีความสุข 

เปนการมุงเนนดานปฏิบัติใหมีความรูความชํานาญในวิชาชีพที่เรียน มี

คุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีที่ควร และประพฤติตามหลัก

จริยธรรมและศีลธรรมอันดีของสังคม โดยเฉพาะคุณธรรม 8 ประการ ไดแก 

ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ําใจ ซ่ึงสามารถ

นําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพไดตรงตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน และปจจัยสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จ คือ การสอนของครู 

ซ่ึงจัดเปนการใหบริการทางวิชาการ โดยมีลูกคาคือนักเรียน นักศึกษา ลูกคา

จะไดรับความพึงพอใจจากการใชบริการ แสดงถึงการบริการที่มีคุณภาพตรง

ตามความตองการของลูกคา ดังนั้น ผูวิจัยจึงทําการศึกษาวิจัยเพื่อตองการ



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2561   - 9 -       วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ทราบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอวิชากางเกงสตรี (2401-2204) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 

ผูวิจัยจึงไดจัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี

ตอวิชากางเกงสตรี (2401-2204) เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอวิชากางเกงสตรี (2401-2204) 

ของนักศึกษาระดับ ปวช.2 ตัดเย็บเส้ือผาแฟชั่น วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 5 ดาน คือ ดานความรูและความสามารถในรายวิชาที่สอน 

ดานการถายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีสอน ดานการวัดผลและประเมินผล 

ดานบุคลิกภาพของครู และดานสงเสริมผูเรียนศึกษาเรียนรูดวยตนเอง 

2. เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนนําไปปรับปรุงการเรียน

การสอนนักศึกษารุนตอไป 
 

ขอบเขตการวจิยั 

1. การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

วิชากางเกงสตรี (2401-2204) ของนักศึกษาระดับ ปวช.2 ตัดเย็บเส้ือผา

แฟชั่น ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

5 ดาน คือ ดานความรูและความสามารถในรายวชิาที่สอน ดานการถายทอด

เนื้อหาและเทคนิควิธีสอน ดานการวัดผลและประเมินผล ดานบุคลิกภาพ

ของครู และดานสงเสริมผูเรียนศึกษาเรียนรูดวยตนเอง  

2. ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขางานตัดเย็บเส้ือผาแฟชั่น ที่กําลังเรียนวิชากางเกงสตรี 

(2401-2204) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 10 คน 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 

3.1 ตัวแปรตน  ไดแก 

1) เพศ 

2) ระดับการศึกษา 

3.2 ตัวแปรตาม  ไดแก 

1) ดานความรูและความสามารถในรายวิชาที่สอน 

2) ดานการถายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีสอน 

3) ดานการวัดผลและประเมินผล 

4) ดานบุคลิกภาพของครู และดานสงเสริมผูเรียนศึกษา

เรียนรูดวยตนเอง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีตอวิชากางเกงสตรี (2401-2204) แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ และระดับการศึกษา 

ตอนที่  2 ขอมูลความพึงพอใจการสอนของครู แบงออกเปน 5 

ดาน คือ ดานความรูและความสามารถในรายวิชาที่สอน ดานการถายทอด

เนื้อหาและเทคนิควิธีสอน (กระบวนการเรียนการสอน) ดานการวัดผลและ

ประเมินผล ดานบุคลิกภาพของครู และดานสงเสริมผูเรียนศึกษาเรียนรูดวย

ตนเอง ซ่ึงมีลักษณะเปนมาตรสวน (Rating Scale) ชนิด 5 ชวงคะแนน คือ 

 5 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

 4 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

 3 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

 2 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

 1 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. ศึกษาคนควาเอกสารตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนด

ขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับวิชากางเกงสตรี (2401-2204) เพื่อนํามาใชเปน

ขอมูลเบื้องตนในการสรางแบบสอบถาม 

2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม 

3. สรางแบบสอบถาม 

4. นําขอเสนอแนะจากแบบสอบถามมาวิเคราะห 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยแจกแบบสอบถาม จํานวน 10 ชุด ใหกับนักศึกษาระดับ 

ปวช.2 ตัดเย็บเส้ือผาแฟชั่น จํานวน 10 คน 

2. หัวหนาหองเก็บแบบสอบถามคืน 

3. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาจํานวน 10 ชุด มาตรวจสอบ

ความสมบูรณ แลวนําไปวิเคราะห จํานวน 10 ชุด คิดเปนรอยละ 100 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. ขอมูลทั่วไป วิเคราะหขอมูลดวยการหาคารอยละและเสนอผล

การวิเคราะหขอมูล โดยใชตารางประกอบการบรรยาย 

2. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอวิชากางเกง

สตรี (2401-2204) ทั้ง 5 ดาน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล ี่ย และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําคาไปเปรียบเทียบกับเกณฑการวิเคราะหของลิ

เคิรท (Likert) วิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ีย โดยวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way Anova) 

3. ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะของนักศึกษา ใชวิธีสรุปหรือ

สังเคราะหขอความจากแบบสอบถามปลายเปด 
 

สรุปผลการวิจัย 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของครู

วิชากางเกงสตรี (2401-2204) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ซ่ึงมีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 10 คน คิด

เปนรอยละ 100 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 

90 และนักศึกษาทั้งหมดกําลังศึกษาอยูในระดับ ปวช.2 รอยละ 100 

จากผลการวิเคราะหขอมูล สรุปไดดังนี้ 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของครู

วิชากางเกงสตรี (2401-2204) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 อยูในระดับมาก ( X  = 4.45 , S.D. = 0.37) 

โดยมีความพึงพอใจสูงที่สุด ดานบุคลิกภาพความเปนครู อยูในระดับมาก

ที่สุด ( X  = 4.60 , S.D. = 0.40) รองลงมาคือ ดานสงเสริมผูเรียนศึกษา

เรียนรูดวยตนเอง อยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.56 , S.D. = 0.37) ดาน

การวัดผลและประเมินผล อยูในระดับมาก ( X  = 4.45 , S.D. = 0.61) ดาน

การถายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีสอน อยูในระดับมาก ( X  = 4.42 , S.D. 

= 0.40) และนอยที่สุดคือ ดานความรูและความสามารถในรายวิชาที่สอน 

อยูในระดับมาก ( X  = 4.25 , S.D. = 0.45) 
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ขอเสนอแนะ 

การสงเสริมใหผูเรียนนําความรูที่ไดไปพัฒนาขึ้นไปใชประกอบการ

เรียนรูนั้น ควรจัดทําคูมือการใชหรือคําแนะนําการใชงานอยางละเอียด เปน

ขั้นตอน เพื่อผูสอนจะไดนําไปใชอยางถูกตอง และผูเรียนจะไดมีวินัยใน

การศึกษาเรียนรู และทํากิจกรรมในแตละเร่ืองดวยตนเอง จะทําใหการ

เรียนรูเกิดประโยชนตามศักยภาพของผูเรียนที่แทจริง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอวิชากางเกงสตรี 

(2401-2204) ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 5 ดาน คือ ดานความรูและความสามารถในรายวิชาที่สอน 

ดานการถายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีสอน ดานการวัดผลและประเมินผล 

ดานบุคลิกภาพของครู ดานสงเสริมผูเรียนศึกษาเรียนรูดวยตนเอง 

2. นําผลที่ไดมาเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหมี

คุณภาพตอไป 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

การปรับพฤติกรรมนักศึกษาขาดความรับผิดชอบในการเรียน 

วิชาเทคนิคการตดัเยบ็เสื้อผาบุรุษ โดยการสอนแบบรวมแรงรวมใจ 

และปรบัพฤติกรรมแบบยอมรบั 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขางานเทคโนโลยีเสื้อผาแฟชั่น 
 

ผูวิจัย นางสาวสุภาภรณ  รักษามั่น 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คศ.บ.(เทคโนโลยีเส้ือผา) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปญหาพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการเรียนของนักศึกษา

มีเกิดขึ้นต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ปญหานี้ควรจะมีการแกไขใหถูกตองและ

นํามาปรับปรุงพฤติกรรมอันพึงประสงคของนักศึกษาในชั่วโมงเรียน จึงเปน

หนาที่ความรับผิดชอบของครูผูสอนทุกคนที่จะแกไขเพราะเปนปญหาที่ทํา

ใหเกิดปญหาตาง ๆ เชน นักศึกษาไมมีสิทธิ์สอบในรายวิชาที่เรียน เนื่องจาก

เวลาเรียนนอยกวาเกณฑที่กําหนดไว หรือผลสัมฤทธิ์การเรียนมีนอย ทําให

ไมสามารถเรียนจบครบตามหลักสูตรที่กําหนด และเกิดปญหาในอีกหลาย ๆ 

ดาน ผูวิจัยซ่ึงเปนครูผูสอนจึงนําปญหานี้มาวิจัยเพื่อหาทางแกไขปรับปรุง

พฤติกรรมใหนักศึกษาเปนผูมีความรับผิดชอบเพื่อเปาหมายในการเรียนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อแกไขปญหาพฤติกรรมนักศึกษาขาดความรับผิดชอบในการ

เรียนวิชาเทคนิคการตัดเย็บเส้ือผาบุรุษ ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขางาน

เทคโนโลยีแฟชั่นและส่ิงทอ ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขางาน

เทคโนโลยีแฟชั่นและส่ิงทอ ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 7 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. รูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมแรงรวมใจและแผนการ

ปรับปรุงพฤติกรรมแบบยอมรับ 

2. แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบนักศึกษา 6 ดาน 
 

ขั้นตอนการดําเนินงานเก็บรวบรวมขอมูลและการวเิคราะหขอมูล 

1. ชี้แจงวิธีการเรียนการสอนแบบรวมแรงรวมใจตอกลุมนักศึกษา

ทั้งหมด 

2. แบงกลุมนักศึกษาตามความสมัครใจ 

3. ครูผูสอนพิจารณาความเหมาะสมของสมาชิกในแตละกลุม 

4. สรางแบบพฤติกรรม 6 ดาน 

5. ติดตามสังเกตพฤติกรรมหลังจากปรับเปล่ียนวิธีสอน 

6. ดําเนินการแกไขเปนรายบุคคลและรายกลุมที่ไมผานเกณฑ

จากการสังเกตในแตละดาน โดยใชการดูแลแบบยอมรับและวิธีการเรียนการ

สอนแบบรวมแรงรวมใจ 

7. วิเคราะหขอมูลในภาพรวมและแยกตามรายดาน 

8. สรุปผลการแกปญหา 
 

สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนากิจนิสัยพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเรียนวิชา

เทคนิคการตัดเย็บเส้ือผาบุ รุษ ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขางาน

เทคโนโลยีแฟชั่นและส่ิงทอ จํานวน 7 คน โดยการสอนแบบรวมแรงรวมใจ

และการปรับพฤติกรรมแบบยอมรับ 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีการติดตามพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาในการ

เรียนในทุกรายวิชา เพื่อหาทางแกไขปรับปรุงและพัฒนาสูผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนที่ดี 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีความรับผิดชอบในการเรียนวิชาเทคนิคการตัดเย็บ

เส้ือผาบุรุษในทุก ๆ ดาน 

2. นําผลที่ไดไปปรับปรุงการสอนนักศึกษาในรุนตอ ๆ ไป 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนของ

ครูผูสอน วิชาการนําเสนอผลงานแฟชัน่ ระดับ ปวช.3 แฟชั่นดีไซน 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายภูสิทธิ์  ใจดี 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ศล.บ.(ศิลปกรรมศาสตร) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหทํา

การสอนรายวิชาการนําเสนอผลงานแฟชั่น นักเรียนระดับ ปวช.3 แฟชั่น

ดีไซน ซ่ึงวิชานี้เปนวิชาชีพพื้นฐานที่ทุกสาขางานของประเภทวิชาคหกรรม

ตองเรียน เพื่อจะไดนําความรูที่ไดรับไปใชในการเรียนวิชาชีพอื่น ๆ ตอไป ใน
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การเรียนการสอน ผูสอนเนนใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และมีความสุข มี

ทักษะคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพไดใน

อนาคต ท้ังน้ีการเรียนการสอนไดเนนปรัชญาวิทยาลัย คือ “ทักษะนํา 

คุณธรรมเดน เนนคุณภาพ” แตผูเรียนจะมีทักษะความรู คุณธรรม จริยธรรม 

อันจะนําไปสูความสําเร็จไดมากนอยเพียงใดนั้น ครูผูสอนถือเปนบุคคล

สําคัญควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอน โดยผูเรียนจะตองไดรับความพึง

พอใจในคุณภาพการสอนของครู ดังนั้น เพื่อใหทราบความพึงพอใจของ

ผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2561 เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการสอนของครูผูสอน 

ทําให ผู เรียนมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นในการจัดการเรียนการสอนในป

การศึกษาตอไป 
   

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนของครูผูสอน วิชาการนําเสนอผลงานแฟชั่น 3 ดาน คือ ดาน

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานความรูความสามารถในวิชาที่

สอน และดานการวัดและประเมินผล 

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของผูเรียนที่มีตอคุณภาพของการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอน วิชาการนําเสนอผลงานแฟชั่น 3 ดาน คือ 

ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานความรูความสามารถใน

วิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาผลสรุปของผูเรียนที่มีตอคุณภาพ

การสอนของครูผูสอน วิชาการนําเสนอผลงานแฟชั่น ในภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 3 ดาน คือ 

ดานความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานความ รู

ความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล 

2. ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับ ปวช.3  แฟชั่นดี

ไซดและเส้ือผาแฟชั่น วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2561 จํานวน 10 คน 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 

3.1 ตัวแปรตน  ไดแก 

1) นักเรียนระดับ ปวช.3 แฟชั่นดีไซน 

2) วิชาที่ประเมิน คือ วิชาการนําเสนอผลงานแฟชั่น 

3) ครูที่รับประเมิน คือ คุณครูภูสิทธิ์ ใจดี 

3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน 3 ดาน คือ 

1) ดานความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  

2) ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน 

3) ดานการวัดและประเมินผล 
 

สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนระดับ ปวช.3 แฟชั่นดีไซน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2561 มีความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนรู 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของ

ผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน วิชาการ

นําเสนอผลงานแฟชั่น ประกอบดวย 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลพื้นฐาน ไดแก เพศ และครูผูรับการประเมิน 

ตอนที่  2 ขอมูลการสอนของครู แบงออกเปน 3 ดาน คือ ดาน

ความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานความรูความสามารถ

ในวิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูสอนแจกแบบสอบถามใหกับกลุมวิจัย 

2. ผูสอนเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

3. ผูสอนนําแบบสอบถามมาตรวจสอบและนําไปวิเคราะห 
 

การวิเคราะหขอมูล   

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป spss for window โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด ดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐาน วิเคราะหขอมูลดวยการหาคารอยละ 

2. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ

สอนของครูผูสอน 3 ดาน วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 

คาเฉล่ีย  4.51-5.00  ความพึงพอใจหัวขอนั้นมากที่สุด 

คาเฉล่ีย  3.51-4.50  ความพึงพอใจหัวขอนั้นมาก 

คาเฉล่ีย  2.51-3.50  ความพึงพอใจหัวขอนั้นปานกลาง 

คาเฉล่ีย  1.51-2.50  ความพึงพอใจหัวขอนั้นนอย 

คาเฉล่ีย  1.00-1.50  ความพึงพอใจหัวขอนั้นนอยที่สุด 

3. ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะของผูเรียน ใชวิธีการสรุปหรือ

สังเคราะหขอความจากแบบสอบถามปลายเปด 
 

สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปไดดังนี้ 

ความพึงพอใจของนักเรียนระดับ ปวช.3 เส้ือผาแฟชั่น ที่มีตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน วิชาการนําเสนอผลงาน

แฟชั่น พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด และมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา 

1. ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.30 โดยเรียงลําดับดังนี้ ผูสอนติดตามผลการสอน

อยางตอเนื่อง อยูในระดับมากที่สุด ผูสอนแจงวัตถุประสงค เนื้อหาวิชา และ

วีการจัดการเรียนการสอนชัดเจน อยูในระดับมาก และมีความพึงพอใจตํ่า

ที่สุดคือ ผูสอนใชส่ือการสอนที่เขาใจงาย 

2. ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมากที่ สุด คาเฉล่ีย 4.53 โดยเรียงลําดับดังนี้  ผูสอนสอนเนื้อหา

ครบถวนตามคําอธิบายรายวิชา/แผนการวัดผล/แผนการจัดการเรียนรู และ

ผูสอนมีความรูความสามารถในเนื้อหาที่สอนเปนอยางดี 

3. ดานการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย 4.47 โดยเรียงลําดับดังนี้ ผูสอนใหโอกาสนักเรียนไดปรับปรุงงานที่

ไมผานเกณฑ อยูในระดับมากที่สุด ผูสอนแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดผล
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ประเมินผลลวงหนาชัดเจน อยูในระดับมาก และผูสอนวัดผลอยางเปนธรรม 

อยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ผูสอนควรมีเคร่ืองมือโดยเฉพาะจักรเย็บผาที่มีคุณภาพและ

พรอมใชงานใหมีปริมาณมากกวานี้ เพื่อเปนการกระตุนผูเรียนใหต้ังใจเรียน 

ไมเกิดความเบื่อหนาย 

2. ครูผูสอนใหโอกาสนักเรียนไดปรับปรุงช้ินงานท่ีไมผานเกณฑ 

เปนเร่ืองที่ดี ผูเรียนชอบ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ทราบถึงความพึงพอใจของนักเรียนระดับ ปวช.3 เส้ือผาแฟชั่น ที่มี

ตอคุณภาพของครูผูสอน วิชาการนําเสนอผลงานแฟชั่น ทั้ง 3 ดาน คือ ดาน

ความรูความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานความรูความสามารถ

ในวิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรยีนการสอน 

ของครูผูสอน วิชาพ้ืนฐานโครงสรางแบบตดั 

ของนักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสุภาพร  อามิตร 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คศ.ม.(คหกรรมมหาบัณฑิต) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหทํา

การสอนรายวิชาพื้นฐานโครงสรางแบบตัด ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาแฟชั่น

และส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ซ่ึงวิชานี้เปนวิชาชีพพื้นฐาน

สําหรับนักเรียนแผนกวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย เพื่อจะไดนําความรูที่ไดรับ

ไปใชในการเรียนการสอนวิชาชีพอื่น ๆ ตอไป ในการเรียนการสอนครูผูสอน

เนนใหผูเรียนเขาใจรายละเอียดชิ้นงาน เพื่อสรางผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ

ออกมาเปนที่พอใจ และเปนที่ยอมรับกับคนทั่วไป ผูเรียนมีความสุข มีทักษะ 

มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคต 

ทั้งนี้ ทั้งนี้การเรียนการสอนไดเนนปรัชญาวิทยาลัยคือ “ทักษะนํา คุณธรรม

เดน เนนคุณภาพ” แตผูเรียนจะมีทักษะความรู คุณธรรม จริยธรรม อันจะ

นําไปสูความสําเร็จไดมากนอยเพียงใดนั้น ครูผูสอนถือเปนบุคคลสําคัญ

ควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอน โดยผูเรียนจะตองไดรับความพึงพอใจ

ในคุณภาพการสอนของครู ดังนั้น เพื่อใหทราบความพึงพอใจของผูเรียนตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2561 เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการสอนของครูผูสอนวิชาพื้นฐาน

โครงสรางแบบตัด ทําใหผูเรียนมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นในการจัดการเรียน

การสอนในปการศึกษาตอไป 

ดังนั้น ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนอยางแทจริง 

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอน

ของครูผูสอน วิชาพื้นฐานโครงสรางแบบตัด ใน 5 ดาน คือ ดานรายวิชาใน

หลักสูตร ดานผูสอน ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานการ

วัดและประเมินผลการเรียนการสอน และดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการ

สอน เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการหลักสูตรให

เกิดผลดีแกผูเรียนและทําใหผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
    

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพของการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอนวิชาพื้นฐานโครงสรางแบบตัด  

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของผูเรียนที่มีตอคุณภาพของการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอนวิชาพื้นฐานโครงสรางแบบตัด 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับ ปวช.1 แฟชั่นดีไซน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 57 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับ ปวช.1 แฟชั่นดีไซน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 9 คน โดยวิธีการสุมแบบ

เจาะจง (Purposive sampling) 
 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจของ

ผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนวิชาพื้นฐาน

โครงสรางแบบตัด ประกอบดวย 3 สวน ไดแก 

สวนที่  1 ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย เพศ 

สวนที่  2 ขอมูลความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอนวิชาพื้นฐานโครงสรางแบบตัด การตอบ

คําถามมีใหเลือก 5 คําตอบ คาระดับคะแนนมีดังนี้ 

 5 หมายถึง มากที่สุด 

 4 หมายถึง มาก 

 3 หมายถึง ปานกลาง 

 2 หมายถึง นอย 

 1 หมายถึง นอยที่สุด 

สวนที่  3 ขอเสนอแนะความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนา 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูสอนแจกแบบสอบถามใหกับกลุมวิจัย 

2. ผูสอนเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

3. ผูสอนนําแบบสอบถามมาตรวจสอบแลวนําไปวิเคราะห 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาวิเคราะหความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอน วิชาพื้นฐานโครงสรางแบบตัด ของ

นักเรียนระดับ ปวช.1 แฟชั่นและส่ิงทอ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ดังนี้ 

1. ดานรายวิชาในหลักสูตร รายวิชามีประโยชนตอการนําไป

ประกอบอาชีพ เนื้อหาในรายวิชาเหมาะสมกับจํานวนหนวยกิต เหมาะสม
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กับพื้นฐานความรูของผูเรียน พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจตอคุณภาพ

ของการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนวิชาพื้นฐานโครงสรางแบบตัด 

ดานรายวิชาในหลักสูตร อยูในระดับมาก 

2. ดานผูสอน ผูสอนมีความเปนกันเอง ใหคําแนะนําและรับฟง

ความคิดเห็น ผูสอนมีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอนเปนอยางดี สอนมี

ความสามารถในการถายทอดความรู ชวยใหเกิดการเรียนรูในเนื้อหาวิชา 

พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจตอคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน

ของครูผูสอนวิชาพื้นฐานโครงสรางแบบตัด ดานผูสอน อยูในระดับมากที่สุด 

3. ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ใชวิธีการสอน

หลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน

ใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรม ไดคิดวิเคราะหปฏิบัติกิจกรรม การสราง

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา 

พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจตอคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน

ของครูผูสอนวิชาพื้นฐานโครงสรางแบบตัด ดานความสามารถในการจัดการ

เรียนการสอน อยูในระดับมาก 

4. ดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน กลาวคือ การวัด

และประเมินผลการเรียนมีความชัดเจนและยุติธรรม การใชเทคนิคหรือ

วิธีการวัดและประเมินผลอยางหลากหลาย ใชขอมูลยอนกลับเพื่อนําไปสูการ

พัฒนาตนเอง พบวา ผูประเมินมีความพึงพอใจตอคุณภาพของการจัดการ

เรียนการสอนของครูผูสอนวิชาพื้นฐานโครงสรางแบบตัด ดานการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอน อยูในระดับมากที่สุด 

5. ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ภาควิชามีเนื้อหา ตํารา 

สําหรับคนควาอยางเหมาะสมและเพียงพอ มีหองเรียน ส่ือ และส่ิงอํานวย

ความสะดวกในหองเรียนอยางเหมาะสมและเพียงพอ พบวา ผูประเมินมี

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนวิชาพื้นฐาน

โครงสรางแบบตัด ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน อยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1 จากการวิจัยพบวา จักรเย็บผาอาจมีปญหาระหวางใชงาน

บางบางคร้ัง ทําใหงานลาชา ตามเพื่อนที่มีจักรเย็บที่บานไมทัน 

1.2 ควรอธิบายใหชาลง พรอมยกตัวอยางประกอบ เพื่อสราง

ความเขาใจใหนักเรียน 

2. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในคร้ังตอไป 

2.1 ควรปรับเปล่ียนรูปแบบการสอนในแตละคร้ัง สําหรับเด็ก

บางคนที่ตามงานไมทัน 

2.2 ควรศึกษาพฤติกรรมเด็กกอนและหลังเลิกเรียนของ

รายวิชานั้น ๆ เพื่อประสิทธิภาพในการสอนคร้ังตอไปเพิ่มขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบถึงความพึงพอใจที่แทจริงจากกลุมตัวอยางที่กําหนด 

สามารถนําขอมูลมาสรุปผลได 

2. ไดผลตอบรับดานความคิดเห็นจากผูเรียนที่มีตอคุณภาพของ

การจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนวิชาพื้นฐานโครงสรางแบบตัด 
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แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

 

การพัฒนาพฤติกรรมความรบัผิดชอบในการทํางานวชิาโภชนาการ 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 

สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ กลุม 4 

 วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2561 
 

ผูวิจัย นางสาวสยุมพร  แซแต 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ) 

ปที่ทําการวิจัย 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากประสบการณในการจัดการเรียนการสอน ผูวิจัยไดรับหนาที่ให

จัดการเรียนการสอน ในวิชาโภชนาการ นักเรียนที่ไดรับมอบหมายใหทําการ

สอนในภาคเรียนที่ 2 นั้น คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป

ที่ 1 จํานวน 1 หอง คือ กลุม 4 และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้นปที่ 1 จํานวน 2 หอง คือกลุม 3 สาขาอาหารและโภชนาการและสาขา

อาหารในเรือเดินทะเลระหวางประเทศ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

จากภาคเรียนท่ีผานมา  ครูผูสอนพบวานักเรียนไมคอยใหความรวมมือใน

ระหวางการจัดการเรียนการสอน และมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม คือ การ

พูดคุยเสียงดัง และไมทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย สงผลตอครูผูสอน ทําให

ครูผูสอนตองตามงาน หรือ เค่ียวเข็ญใหนํามาสงในหลายๆ คร้ัง และจาก

พฤติกรรมที่ไมดีนี้จะติดเปนพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในภาระงาน

ที่นักเรียนไดรับ เกิดภาวการณสะสมงาน ยิ่งมีปริมาณงานมากขึ้นนักเรียนก็

จะไมทํา สงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมผานเกณฑที่ทางวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไดกําหนดไว 

ด้ังนั้นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของ

นักเรียน จึงเปนหนาที่ของครูผูสอนโดยตรง เพื่อไมใหนักเรียนมีพฤติกรรม

ขาดความรับผิดชอบ เพราะจะเปนอุปสรรคตอความเจริญกาวหนาทางการ

ศึกษาของนักเรียน และเปนคุณลักษณะที่ไมพึงประสงคในสังคม และในการ

แกไขปญหาดังกลาวนี้ผูวิจัยจะนําวิธีการเสริมแรง (Reinforcement) มาใช

ในการแกปญหา เชน การกลาวคําชมเชย หรือ การใหรางวัล เปนการตอบ

แทน โดยวิธีการนี้อาจจะเปนวิธีการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการ

ทํางานของนักเรียน และเปนการกระตุนใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่ ดีขึ้น

กวาเดิม เปนตน 

ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผูวิจัย มีความสนใจที่จะศึกษา การ

พัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบตอภาระงาน กรณีศึกษา : วิชาโภชนาการ 

ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรปที่ 1 กลุม 4 แผนกวิชาอาหารและ

โภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาหาสาเหตุของพฤติกรรมของนักเรียนที่ขาดความ

รับผิดชอบตอภาระงาน 

2. เพื่อหาแนวทางแกไขและพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบตอ

ภาระงาน 
 

 

สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น เกิดความ

รับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง และมีความรับผิดชอบในการที่จะทํางานที่

ไดรับมอบหมายเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 จํานวน 1 หอง คือ กลุม 4 และนักศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้น สูง ชั้นปที่  1 จํานวน 2 หอง คือกลุม 3 สาขาอาหารและ

โภชนาการและสาขาอาหารในเรือเดินทะเลระหวางประเทศ แผนกวิชา

อาหารและโภชนาการ ปการศึกษา 2/2561  จํานวน 84  คน  

ก ลุ ม ตั วอย างที่ ใช ในก ารวิ จั ย   คือ   นั ก เรียนระ ดับ ระ ดับ

ประกาศนียบัตรปที่ 1 กลุม 4 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2561  จํานวน 44 คน ไดมาจาก

การสุมแบบเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบตอภาระงาน เปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  คือ  มีความรับผิดชอบในระดับดีมาก ดี  

ปานกลาง พอใช และควรปรับปรุง 

2. แบบสอบถามพฤติกรรมความรับผิดชอบตอภาระงาน เปน

แบบประมาณคา 5 ระดับ คือ  เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปาน

กลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยที่สุด 

3. แบบบันทึกเวลาการสงงาน/การใหคะแนน เปนแบบประมาณ

คา 6 ระดับ คือ  มีความรับผิดชอบในระดับดีมาก มีความรับผิดชอบใน

ระดับดี มีความรับผิดชอบในระดับปานกลาง มีความรับผิดชอบในระดับ

พอใช ควรปรับปรุง และควรแกไข 
 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

1. สังเกตพฤติกรรมระหวางการจัดการเรียนการสอน และขณะ

มอบหมายงาน การบาน หรือ ใบงานใหนักเรียน เปนระยะเวลา 2 สัปดาห 

2. สรางแบบสังเกตพฤติกรรมแบบใหคะแนน  โดยใชวิชา

โภชนาการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรปที่ 1 กลุม 4 แผนกวิชา

อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

3. นําแบบสังเกตพฤติกรรมแบบใหคะแนนสังเกตเปนรายสัปดาห 

เปนระยะเวลา 2 สัปดาห 

4. นํารูปแบบการใหคะแนนไปใชจริง และทําการเก็บขอมูลทํา

การประเมินคะแนน และผลงานของนักเรียนตามชิ้นงานที่สงครูผูสอน ใน

วิชาโภชนาการ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรปที่ 1 กลุม 4 แผนก

วิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การพัฒนาพฤติกรรมคร้ังนี้ เปนการทดลองแบบใชการสังเกต 

แบบสอบถาม บันทึกพฤติกรรม และการใหคะแนนของนักเรียนใชเวลา

ทั้งส้ิน 6 สัปดาห โดยแบงเปน 4 ระยะดังนี้ 

ครั้งที่ 1 เปนระยะสังเกตพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบตอ

ภาระงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชเวลาการสังเกต 1 สัปดาห 

ซ่ึงแบงเปนสัปดาหละ 2 ชั่วโมง 
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ครั้งที่ 2 เปนระยะที่ใชการเสริมแรง คือ ใชวิธีการการกลาวชมเชย

ผูที่สงงานกอน และทําไดถูกตอง และใชคะแนนเปนเกณฑนักเรียนที่สงตาม

เวลาที่กําหนดจะไดคะแนนเต็ม สวนนักเรียนที่สงชาคะแนนจะลดลงไป

เร่ือยๆ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด ในการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบตอ

ภาระงานของนักเรียนนั้นใชระยะเวลา 3 สัปดาห โดยผูปรับพฤติกรรมเปน

ผูใหคะแนนในการสงงาน และจะใหคะแนนเต็มแกนักเรียนที่สงตามเวลาที่

กําหนด และมีแบบบันทึกผลคะแนนเปนรายสัปดาหเพื่อแจงใหนักเรียนได

ทราบผลคะแนน 

ครั้งที่  3 เปนระยะตรวจสอบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ

นักเรียนจะใชเวลา 1 สัปดาห โดยจะมีการกระตุนนักเรียนโดยการใหรางวัล 

และมีการตําหนิและกลาวตักเตือนนักเรียนผูที่ไมมีความรับผิดชอบในงานที่

ไดรับมอบหมาย และทําโทษโดยการเพิ่มภาระงานใหแกนักเรียนที่ไมสงงาน 

ครั้งที่ 4 เปนระยะการตรวจสอบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ

นักเรียนจะใชเวลา 1 สัปดาห โดยจะไมมีการกระตุน และการใหรางวัล

นักเรียน มีเพียงการมอบหมายภาระงานใหทําตามปกติ  แตเนื่องจากความ

เคยชินของนักเรียน และกลัวถูกตัดคะแนน นักเรียนก็จะมีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรม และพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบตอภาระงานไปในทางที่ดี

ขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

1. คิดจากจํานวนนักเรียนที่สงงานตามระยะเวลาที่กําหนด โดย

คิดคํานวณเปนรอยละของการสงงานตรงเวลา โดยแบงเปนสงงานตาม

กําหนดระยะเวลา สงชากวากําหนดระยะเวลา และไมสงงาน 

2. นําคาสถิติรอยละ และคาสถิติคาเฉล่ียของคะแนนในการสง

งานแตละสัปดาหมาวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนท่ีสงงานตามเวลาวามี

การปรับพัฒนาพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม มีผลการเรียนดีขึ้นหรือไม 

โดยใชสูตรการคํานวณคารอยละ และคาเฉล่ีย 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนา

พฤติกรรมความรับผิดชอบตอภาระงาน กรณีศึกษา : วิชาหนาโภชนาการ 

ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรปท่ี 1 กลุม 4 แผนกวิชาอาหารและ

โภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สรุปไดดังนี้ 

1. จากการศึกษาหาสาเหตุของพฤติกรรมของนักเรียนที่ขาดความ

รับผิดชอบตอภาระงาน พบวา สาเหตุของการขาดพฤติกรรมความ

รับผิดชอบตอภาระงานมาเปนอันดับที่ 1 คิดเปนรอยละ 64 ประกอบดวย

พฤติกรรมเกียจครานและไมเห็นความสําคัญของงานที่ไดรับมอบหมาย และ

นักเรียนขาดความรับผิดชอบในการทํางาน พฤติกรรมขาดความรับผิดชอบ

ตอภาระงานมาเปนอันดับที่ 2  คิดเปนรอยละ 38 ประกอบดวยพฤติกรรม

การติดเกม ติดโทรศัพท และไมสนใจภาระงานที่ไดรับมอบหมาย ภาระงาน

ที่นักเรียนไดรับมีจํานวนมากเกินไป เพื่อนรวมชั้นเรียนกอกวน และรบกวน

เวลาทํางาน พฤติกรรมขาดความรับผิดชอบตอภาระงานมาเปนอันดับที่ 3 

คิดเปนรอยละ 13 ประกอบดวยคะแนนได รับตอชิ้นงานนอยเกินไป 

พฤติกรรมขาดความรับผิดชอบตอภาระงานมาเปนอันดับที่ 4 คิดเปนรอยละ 

6 ประกอบดวย ระยะเวลาในการการทํางานที่ไดรับมอบหมายนอยเกินไป 

พฤติกรรมขาดความรับผิดชอบตอภาระงานมาเปนอันดับที่ 5 คิดเปนรอยละ 

0 ประกอบดวยภาระงานที่ไดรับมอบหมายยากเกินไปจึงทําใหเกิดการ

ตอตาน และครูผูสอนอธิบายหรือมอบหมายงานใหไมชัดเจน 

2. จากการหาแนวทางแก ไขและพัฒนาพฤติกรรมความ

รับผิดชอบตอภาระงาน พบวานักเรียนในคร้ังที่  4  เปนระยะตรวจสอบการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยไมมีการกระตุน และการใหรางวัล มีเพียงการ

มอบหมายภาระงานใหตามปกติ  (ใชระยะเวลา 1 สัปดาห) คาเฉล่ียคะแนน

อยูในระดับ 5  ซ่ึงหมายความวามีความรับผิดชอบในระดับที่ดีมาก โดยผูสง

งานตามกําหนดคิดเปนรอยละ  93 ซ่ึงมีจํานวนการสงงานเพิ่มขึ้นจากคร้ังที่ 

3 คิดเปนรอยละ 24 โดยที่คร้ังที่ 3 เปนระยะตรวจสอบการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมโดยมีการกระตุนโดยการใหรางวัล  และตําหนิหรือลงโทษนักเรียน

ที่ไมสงงานโดยการเพิ่มภาระงานใหมากขึ้น  (ใชระยะเวลา 1 สัปดาห) 

คาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับ 4 ซ่ึงหมายความวามีความรับผิดชอบอยูใน

ระดับดี โดยผูที่สงงานตามกําหนดคิดเปนรอยละ 68 ซ่ึงมีจํานวนการสงงาน

เพิ่มขึ้นจากคร้ังที่ 2 คิดเปนรอยละ 15 โดยที่คร้ังที่ 2 มีการใชการเสริมแรง

โดยการกลาวชมเชยผูที่สงงานตามกําหนดระยะเวลา ทําไดถูกตองและ

เรียบรอย และใชคะแนนเปนเกณฑ (ใชระยะเวลา 3 สัปดาห) คาเฉล่ีย

คะแนนอยูในระดับ 3 ซ่ึงหมายความวามีความรับผิดชอบอยูในระดับปาน

กลาง โดยผูท่ีสงงานตามกําหนดคิดเปนรอยละ 52 ซ่ึงมีจํานวนการสงงาน

เพิ่มขึ้นจากคร้ังที่ 1 คิดเปนรอยละ 36  โดยที่คร้ังที่ 1 เปนสังเกตพฤติกรรม

การขาดความรับผิดชอบตอภาระงาน คาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับ 2 ซ่ึง

หมายความวามีความรับผิดชอบอยูในระดับพอใช โดยผูที่สงงานตามกําหนด

คิดเปนรอยละ 18 จากการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทั้ง 4 คร้ังสงผลใหนั่งเรียน

มีความรับผิดชอบและกระตือรือรนในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย จนมีผล

การประเมินผานเกณฑที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา กําหนดไว 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ครูผูสอนควรลดภาระงานที่ทําเปนรายบุคคลลงและหา

กิจกรรมเสริมเปนภาระงานที่เปนรายกลุมเพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมในการ

ทํางานรวมกันเพื่อที่นักเรียนจะไดพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบที่มีตอ

ตนเองแลว นักเรียนจะไดมีการพัฒนาพฤติกรรมดานความสามัคคีที่มีตอ

สังคมสวนรวมหรือเพื่อนรวมชั้นเรียนดวย 

2. จากการตรวจผลงานของนักเรียนที่นํามาสงตามกําหนด

ระยะเวลานั้นพบวา นักเรียนรีบทําใหภาระงานเสร็จตามกําหนดเวลา แต

นักเรียนไมไตรตรองวาภาระงานที่นํามาสงนั้นถูกตองและเรียบรอยหรือไม 

กอนที่นักเรียนจะนํามาสงนักเรียนควรตรวจดูความเรียบรอยของงานกอน 

3. ครูควรใหภาระงานที่หลากหลายมากกวานี้ที่นอกเหนือจากใบ

งาน และรายงานเพื่อที่จะไดพัฒนาทั้งทางดานพฤติกรรมความรับผิดชอบตอ

ภาระงานแลว ยังไดพัฒนาทางดานทักษะทางวิชาการใหแกนักเรียน ควรให

งานกลุมบางเพื่อดูความสามัคคีในหมูคณะ และปฏิสัมพันธของนักเรียนที่มี

ตอเพื่อนรวมงาน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงสาเหตุของพฤติกรรมของนักเรียนที่ขาดความ

รับผิดชอบตอภาระงาน 

2. ทราบแนวทางแกไข เพื่อนักเรียนจะไดมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น และ

ผานเกณฑมาตรฐานตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไดกําหนดไว 

________________________________________________________ 
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การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับ ปวช.3 อาหารและโภชนาการ 

กลุม 1 ในรายวชิาอาหารวาง  ในการไมสงงาน/การบาน 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางภาวนา  วัฒนา 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา คศ.บ. (อาหาร) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันจากการสอบถามครูผูสอนในรายวิชาตาง ๆ ของนักเรียนใน

ระดับ ปวช.3 อาหารและโภชนาการ กลุม 1 พบวา นักเรียนสวนใหญมักจะ

สงงาน/การบานไมตรงเวลาท่ีครูผูสอนกําหนด หรือบางคนก็ไมสงงานหรือ

การบ านเลย  ซ่ึ งทํ าให ค รูผู สอนไมสามารถวัดความ รู  ห รือ ติดตาม

ความกาวหนาของนักเรียนได ซ่ึงในบางรายวิชาอาจมีผลตอคะแนนเก็บของ

นักเรียนดวย ดังนั้น ผูวิจัยซ่ึงในฐานะท่ีเปนท้ังครูผูสอนและครูประจําวิชา

เห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรม

ของนักเรียนในระดับ ปวช.3 อาหารและโภชนาการ กลุม 1 เพื่อนํามาเปน

ขอมูลในการแกปญหาของนักเรียนในเร่ืองการไมสงงาน/การบานตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไมสงงาน/การบาน ของนักเรียน

ระดับ ปวช.3 อาหารและโภชนาการ กลุม 1 

2. เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการแกปญหาการไมสงงาน/การบาน

ของนักเรียน 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 อาหารและโภชนาการ กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 30 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เปนแบบสอบถามเพื่ อ ศึกษาพฤติกรรมของนัก เรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 อาหารและโภชนาการ กลุม 1 ในเร่ืองการ

ไมสงงาน/การบาน จํานวน 15 ขอ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ในการดําเนินการศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ ศึกษา

พฤติกรรมของนักเรียนในเร่ืองการไมสงงาน/การบาน โดยใชแบบสอบถาม

เพื่อหาสาเหตุของการไมสงงาน/การบาน ผูวิจัยไดวางแผนการดําเนินการ

ศึกษา สรางแบบสอบถาม โดยใชขอความที่คาดวาจะเปนสาเหตุของการมา

สงงาน/การบาน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นําแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมในเร่ืองการไมสงงาน/

การบาน ของนักเรียนระดับ ปวช.3 อาหารและโภชนาการ กลุม 1 ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 30 คน เพื่อหาสาเหตุของการไมสงงาน 

และทําการบันทึกคะแนน 

2. ดําเนินการหาคารอยละของแตละขอสาเหตุ 

การวิเคราะหขอมูล  

1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูเรียน การวิเคราะหผูเรียนได

กําหนดไวดังนี้ ประชากรคือ นักเรียนระดับ ปวช.3 อาหารและโภชนาการ 

กลุม 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 30 คน 

2. วิเคราะหสาเหตุของการไมสงงาน/การบาน ของนักเรียน โดย

การหาคารอยละ 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ

นักเรียนระดับ ปวช.3 อาหารและโภชนาการ กลุม 1 ในเร่ืองการไมสงงาน/

การบาน แสดงใหเห็นวา สาเหตุของการไมสงงาน/การบาน ลําดับที่ 1 คือ 

แบบฝกหัดยาก ทําไมได จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 67 ลําดับที่ 2 ไมมา

เรียน จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 60 โดยคิดจากนักเรียน 30 คน ที่เลือก

เปนสาเหตุอันดับที่ 1 และ 2 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ในการสรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน

ระดับ ปวช.3 อาหารและโภชนาการ กลุม 1 ในเร่ืองการไมสงงาน/การบาน 

อาจจัดทํากับนักเรียนทั้งระดับชั้นทั้งหมด เพื่อเปนการศึกษาในภาพรวม 

เพราะการวิจัยคร้ังนี้กลุมตัวอยางเปนเพียงนักเรียนระดับ ปวช.3 อาหารและ

โภชนาการ กลุม 1 ซ่ึงอาจจะไดผลการวิจัยที่แตกตางกันก็ได 

2. ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจเจาะจงทําการวิจัยกลุมนักเรียนใน

ระดับชั้นอื่น ๆ ตอไป และอาจแยกหัวขอเปนรายวิชาตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูล

ที่ละเอียดขึ้น ซ่ึงจะไดนําผลการทดลองที่ไดไปแกไขปญหาในการไมสงงาน/

การบานของนักเรียนตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของการไมสงงาน/การบานของ

นักเรียน 

2. ไดแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอน 

______________________________________________________ 

 

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มตีอกิจกรรมการเรียนการสอน 

ในรายวิชาความปลอดภยัในงานอาหาร 
 

ผูวิจัย นางสาวจินดาหรา  ขําคม 

ตําแหนง ครูผูชวย 

วุฒิการศึกษา ว.ทบ.(อุตสาหกรรมการ

บริการอาหารอาหาร) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาถือวาเปนเร่ืองที่สําคัญมากสําหรับทุกประเทศ เพราะเปน

ตนกําเนิดแหงการพัฒนาที่ไมหยุดยั้งของคน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาโดยให

ความสําคัญแกผูเรียนเปนหลัก เพื่อรองรับกระแสของการเปล่ียนแปลงของ

โลก ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ใหความสําคัญสูงสุดใน

กระบวนการปฏิรูปการเรียนรู ยึดผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนไดรับการ
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พัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รูจักแสวงหาความรูได

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดแนวทางไวในมาตรา 24 คือ จัด

เนื้อหาสาระใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดย

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจาก

ประสบการณจริง จัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติใหนักเรียนคิดเปน ทํา

เปน ปลูกฝงคุณธรรมทุกสาขาวิชา โดยมีเปาหมายใหผูเรียนเปนมนุษยที่

สมบูรณ เปนคนดี เปนคนเกง และมีความสุขอยางแทจริง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดดําเนินการรวบรวม

แนวคิดทางทฤษฎีการเรียนรูและเสนอแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู 

ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความแตกตาง

ระหวางบุคคล ใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มความสามารถ ท้ังดานความรู จิตใจ 

อารมณ และทักษะตาง ๆ 

2. ลดการถายทอดเนื้อหาวิชาลง ผูเรียนกับผูสอนมีบทบาท

รวมกัน ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรูใหผูเรียนได

เรียนจากประสบการณจริงท่ีเปนประโยชนและสัมพันธกับชีวิตจริง เรียนรู

ความจริงในตัวเอง และความจริงจากส่ิงแวดลอม จากแหลงเรียนรูที่

หลากหลาย 

3. กระตุนให ผู เรียนได เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยการ

ทดสอบปฏิบัติดวยตนเอง ครูทําหนาที่เตรียมการจัดส่ิงเรา ใหคําปรึกษา วาง

แนวกิจกรรมและประเมินผล ดังนั้น แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ยึด

ผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อแกปญหาการเรียนรูวิชาพื้นฐานการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 

ดังนั้น เพื่อใหการจัดการเรียนรูสอดคลองกับเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 การจัดกระบวนการเรียนรูจึง

ควรเปนกระบวนการทางปญญาที่พัฒนาบุคคลอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

สามารถเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี เปนกระบวนการเรียนรูท่ีมีความสุข 

บูรณาการเนื้อหาสาระตามความเหมาะสมของระดับการศึกษา เพื่อให

ผูเรียนไดมีความรูเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม 

สาระการเรียน รูสอดคลองกับความมั่น ใจของผู เรียน ทันสมัย  เนน

กระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ไดเรียนรูตามสภาพจริง สามารถนําไปใช

ประโยชนไดอยางกวางไกล เปนกระบวนการที่มีทางเลือกและมีแหลงเรียนรู

ที่เกี่ยวของทุกฝาย รวมจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู และมุงประโยชน

ของผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข จาก

สภาพปญหาที่กลาวขางตน ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็น

ของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการสรางทีมงาน 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและการออกแบบการ

เรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียน 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมที่เกิดจาก

การออกแบบการเรียนการสอน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่ลงทะเบียนวิชาความปลอดภัยในงานอาหาร ภาคเรียนที่ 

2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 20 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. เคร่ืองมือทดลอง ไดแก แผนการสอน ส่ือวัสดุการสอน 

2. เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม แบบ

สังเกตจดบันทึก และแบบทดสอบ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาวิจยัคร้ังนี้ไดเก็บรวบรวมขอมลูความคิดเห็นในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาความปลอดภัยในงานอาหาร ดังนี้ 

1. แจงการศึกษาการทําวิจัยใหกับนักศึกษาในชั้นเรียนทราบ 

2. ดําเนินการเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูลจากนักศึกษา 

3. ตรวจแบบสอบถามที่ ได รับกลับคืนมา คัดเลือกเฉพาะ

แบบสอบถามที่สมบูรณไวเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

1.1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

วิเคราะหดวยอัตรารอยละ (Percentage) 

1.2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาตอกิจกรรมการ

เรียนการสอน รายวิชา การสรางทีมงาน โดยเปนคําถามแสดงระดับความ

คิดเห็น 5 ระดับ วิเคราะหดวยคาเฉล่ีย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

2. การประมวลผลขอมูล ใช โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 

Window โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

2.1 ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของคําตอบที่ได 

หลังจากดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

2.2 บันทึกขอมูลที่เปนรหัสในแบบบันทึกขอมูล และเคร่ือง

คอมพิวเตอรตามลําดับ 

2.3 ตรวจสอบความถู กต อ งของขอมู ลด วย โปรแกรม

คอมพิวเตอร 

2.4 ประมวลผลขอมูลตามจุดมุงหมายของการศึกษาวิจัย 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลที่ ไดจากการศึกษาความคิดเห็นของ

นักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาความปลอดภัยในงาน

อาหาร ทั้ง 4 กิจกรรม คือ การเรียนการสอนในหองเรียน ใบงาน (งานเด่ียว) 

กรณีศึกษา (งานกลุม) และโครงการ/กิจกรรมภายในหองเรียน โดยรวมมี

ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณาเปนรายกิจกรรม มีความ

คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง 2 กิจกรรม และมีความคิดเห็นอยูใน

ระดับเห็นดวย 2 กิจกรรม และเมื่อพิจารณาเปนรายขอสวนใหญมีความ

คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่งและระดับเห็นดวย ตามลําดับ 
 

ขอเสนอแนะ 

การปรับปรุง พัฒนา และเปล่ียนแปลงบทบาทของผูสอนตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหพรอม จากที่ทําหนาที่มอบทุกส่ิงทุกอยางแก
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ผูเรียนมาเปนผูอํานวยความสะดวก กระตุนและใหกําลังใจ รวมคิดรวมเรียน

ไปพรอมกับผูเรียน สรางบรรยากาศที่ดีดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย 

การเตรียมการสอนเปนกิจกรรมที่มีประโยชนอยางยิ่ง ถาการเตรียมการสอน

หรือการวางแผนการสอนไมมีประสิทธิภาพจะทําใหการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนลมเหลว จึงตองมีการเตรียมการสอนลวงหนาอยางรอบคอบ เปด

โอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการวางแผนการเรียน หรือกําหนดกิจกรรม

การเรียนการสอน และควรมีการประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

ความเปนจริงของนักศึกษา 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาได รับการพัฒนาทั้ งทางรางกาย จิตใจ ความรู 

ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และความมั่นคงในการดํารงชีวิต 

2. เสริมสรางศักยภาพใหกับนักศึกษา โดยคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล 

3. เพื่อจัดกจิกรรมใหนักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณจริง ได

ฝกปฏิบัติใหคิดเปน ทําเปน ปลูกฝงคุณธรรมทุกสาขาวิชา 

4. เพื่อใหนักศึกษาเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี เปนคนเกง 

และมีความสุขอยางแทจริง ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปสูการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ซ่ึงจะทําใหนักศึกษามีการพัฒนาและการเรียนรูที่สูงยิ่งขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา 

ของนักเรียนระดับ ปวช.2 สาขางานอาหารและโภชนาการ 

รายวิชาการถนอมอาหารเบื้องตน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 
 

ผูวิจัย นางอรณา  บาลจาย 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(อาหารและโภชนาการ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 

2 (พ.ศ.2545) และฉบับที่ 3 (พ.ศ.2553) ใหความหมายของการศึกษา คือ 

กระบวนการเรียนรูเพื่อความงอกงามของบุคคล โดยการถายทอดความรู 

การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางองคความรูที่ เกิดจาก

สภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู ใหบุคคลเรียนรูตลอดชีวิต การศึกษา

จะตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 

ความรู คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่น

อยางมีความสุข มุงพัฒนาบุคคลใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค การผลิต

นักเรียน นักศึกษาเพื่อออกไปแขงขันในตลาดแรงงานยุคปจจุบันที่มีการ

แขงขันสูง สถานศึกษาแตละแหงจึงมีการมุงเนนคุณภาพของผูสําเร็จ

การศึกษาจากสถานศึกษาของตนอยางเขมงวด เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ผูสําเร็จการศึกษาใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานอยางแทจริง 

โดยผูท่ีสําเร็จการศึกษาตองมีคุณภาพ มีความรู มีทักษะในวิชาชีพ มีความ

รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น 

การเรียนการสอนในชั้นเรียน นอกจากจะเปนสถานที่ใหความรู

จะตองพัฒนาพฤติกรรมใหอยูในระเบียบวินัยตามความประสงคของสังคม 

การขาดความรับผิดชอบในการทํางานเปนพฤติกรรมท่ีเปนปญหาและเปน

อุปสรรคตอการเรียนรูอันเปนผลทําใหการสอนไมสามารถบรรลุจุดมุงหมาย

ที่ต้ังไว 

ปญหาการเขาชั้นเรียนไมตรงเวลา เปนปญหาที่มาจากพฤติกรรม

ของนักเรียนที่เกิดขึ้นต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน จึงควรหาวิธีการแกไขและ

นํามาปรับปรุงพฤติกรรมอันพึงประสงคของนักเรียน ซ่ึงเปนหนาที่ความ

รับผิดชอบของครูผูสอนที่จะแกไขปญหานี้ เนื่องจากเปนสาเหตุของปญหา

ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน เชน ทําใหเกิดการหยุดการสอนในชวงหนึ่งเมื่อ

นักเรียนมาสายเขาชั้นเรียน ในขณะที่ทุกคนกําลังเรียน และเมื่อเขาไปนั่ง

เรียนจะสอบถามเพื่อนที่นั่งใกลวาครูผูสอนสอนอะไรบาง ทําใหเกิดการ

พูดคุยในระหวางการเรียน บางคร้ังจะตองเร่ิมสอนใหม ทําใหนักเรียนที่ต้ังใจ

เรียนอยูกอนเกิดความเบื่อหนาย ทําใหเสียเวลาในการเรียนการสอน ผูวิจัย

เห็นวา ปญหาการเขาเรียนไมตรงเวลาเปนปญหาที่สําคัญอยางยิ่ง จึงได

นํามาเปนหัวขอในการวิจัยดังกลาว 

ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ผูวิจัยไดทําการสอนในรายวิชา

การถนอมอาหารเบื้องตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 

2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

นักเรียนกลุมนี้เขาเรียนสายประมาณ 20-30 นาที เปนประจําต้ังแตชั่วโมง

แรกของการเรียนการสอน ผูวิจัยซ่ึงเปนครูผูสอนจึงนําปญหานี้มาศึกษา

แนวทางในการแกไขปญหา ปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน

ใหตรงตอเวลาของผูเรียนกลุมเปาหมายตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อแกไขปญหาการเขาชั้นเรียนไมตรงเวลาของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 2 สาขางานอาหารและโภชนาการ รายวิชาการ

ถนอมอาหารเบื้องตน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 6 คน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 37 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ รายวิชาการถนอมอาหาร

เบื้องตน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561  ที่เขาชั้นเรียนสายเปนประจํา

จากการเช็คชื่อในใบรายชื่อการเขาชั้นเรียน  จํานวน 6 คน 
 

เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แบบบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของนักเรียน 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอปจจัยท่ีสงผลตอ

การเขาชั้นเรียน 
  

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการบันทึกพฤติกรรม

เวลาเขาเรียนในชั้นเรียน 

2. ผูวิจัยชี้แจงพฤติกรรมการเขาเรียนของนักเรียน และแจง

นักเรียนที่มีพฤติกรรมการเขาเรียนไมตรงเวลา รวมถึงอธิบายผลที่จะตามมา 

และวิธีการแกปญหาดวยการเสริมแรงบวก โดยการใหคะแนนเพิ่มแก

นักเรียนที่เขาชั้นเรียนตรงเวลา 
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3. ผูวิจัยดําเนินการ 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน สัปดาหท่ี 1 – 11 เปน

ระยะเวลา 4 คร้ัง โดยใชแบบบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน และทําการ

เจาะแจงเลือกนักเรียนที่เขาเรียนไมตรงเวลา 3 คร้ังขึ้นไป เปนกลุมตัวอยาง

เพื่อดําเนินการในระยะที่ 2 

ระยะที่   2  ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามความ

คิดเห็นของนักเรียนตอปจจัยที่สงผลตอการเขาชั้นเรียนของนักเรียน 

ระยะท่ี  3  ผูวิจัยชี้แจงวิธีการดําเนินการแกกลุมตัวอยาง 

ดําเนินการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน โดยการเสริมแรง

ทางบวก โดยการใหคะแนนทุกคร้ังที่นักเรียนเขาชั้นเรียนไดตรงเวลา คร้ังละ 

2 คะแนน ใชเวลา 5 สัปดาห รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนน ต้ังแตสัปดาหที่ 

12-16 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

4. ผูวิจัยทําการบันทึกผลคะแนนจากพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน

ของนักเรียนหลังปรับพฤติกรรมลงในแบบบันทึกพฤติกรรมการเขาขั้นเรียน

ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

5. ผูวิจัยนําผลพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนหลังปรับพฤติกรรมมา

วิเคราะหโดยการหาคารอยละ และนําผลคะแนนมาเทียบกับระดับเกณฑที่

ผูวิจัยกําหนด 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนตรงเวลาของนักเรียนระดับ 

ปวช.2 รายวิชาการถนอมอาหารเบื้องตน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561  

จํานวน  6 คนที่มีพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนไมตรงเวลา ใชระยะเวลาทั้งส้ิน 

11 สัปดาห โดยแบงเปน 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1  เปนระยะสังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของนักเรียน 

ระดับ ปวช.2 รายวิชาการถนอมอาหารเบื้องตน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2561 จํานวน 37 คน ใชเวลา 11 สัปดาห พบวา นักเรียนที่มีพฤติกรรมเขา

เรียนตรงเวลา จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 83.78 และนักเรียนที่มี

พฤติกรรมเขาชั้นเรียนไมตรงเวลา จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 16.22 

ระยะที่  2  เปนการเก็บขอมูลเพื่อสอบถามความคิดเห็นของ

นักเรียนตอปจจัยท่ีสงผลตอการเขาชั้นเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 

รายวิชาการถนอมอาหารเบื้องตน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จาก

นักเรียนที่มีพฤติกรรมเขาชั้นเรียนไมตรงเวลา จํานวน 6 คน 

ระยะที่ 3  เปนระยะที่ใชการบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนโดย

วิธีการเสริมแรงทางบวก คือ การใหคะแนนทุกคร้ังท่ีนักเรียนสามารถเขา

เรียนไดตรงเวลาคร้ังละ 2 คะแนน ใชเวลา 5 สัปดาห รวมคะแนนเต็ม 10 

คะแนน ต้ังแตสัปดาหที่ 12-16 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขางานอาหารและ

โภชนาการ ในการเขาชั้นเรียนตรงเวลา รายวิชาการถนอมอาหารเบื้องตน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 พบวา นักเรียนสามารถปรับปรุงตนเองเมื่อ

ทราบขอตกลงเบื้องตนในการเขาชั้นเรียนตรงเวลา ซ่ึงจากขอมูลที่บันทึกไว 

นักเรียนสามารถปรับพฤติกรรมของตนเอง โดยการเขาเรียนในรายวิชาการ

ถนอมอาหารเบื้องตน พบวา มีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น โดย

นักเรียนมีการปรับตัวและเขาเรียนตรงเวลา รวมทั้งถามย้ําถึงการบันทึก

คะแนนการเขาชั้นเรียนตามตกลงไวในทุกคร้ังที่มีการเรียนการสอน จากการ

สังเกตนักเรียนมีความภูมิใจตอคะแนนและการพัฒนาตนเองไดอยางชัดเจน 

และครูผูสอนกลาวชมเชย และใหกําลังใจดวยทุกคร้ัง จึงเปนแนวทางที่

สามารถใชในการแกไขปญหาในเร่ืองการเขาเรียนไมตรงเวลาของนักเรียนไดดี

อีกแนวทางหนึ่ง 
 

ขอเสนอแนะ 

ครูผูสอนทุกรายวิชาควรมีการติดตามพฤติกรรมการเขาเรียน และ

การมาสายของนักเรียน โดยดูแลติดตามอยางใกลชิด ซ่ึงการแกไขปญหา

จะตองศึกษาจากสาเหตุของการมาสายเปนรายบุคคลถึงจะแกปญหาได

ถูกตอง และมีประสิทธิผล 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนมีพฤติกรรมในการเขาชั้นเรียนตรงเวลา รายวิชาการ

ถนอมอาหารเบื้องตน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

2. เกิดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาใหนักเรียนมีการเขาชั้น

เรียนตรงเวลาตามกําหนด 

_______________________________________________________ 

 

การใชสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 
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ผูวิจัย นางสาวคนธรส  เมฆาธร 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(อาหารและโภชนาการ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

วิสัยทัศนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 2551 คือ มุง

พัฒนาผูเรียนทุกคน ซ่ึงเปนกําลังของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้ง

ดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่

จําเปนตอการศึกษาตอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย

มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและ

พัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 4) 

จากการที่ผูวิจัยมีประสบการณในการสอนวิชาโภชนาการ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

พบวา ผูเรียนบางสวนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า ซ่ึงสภาพปญหาที่เกิดขึ้น

นี้อาจมีสาเหตุมาจากเทคนิคการสอนของครูยังไมหลากหลาย กิจกรรมการ

เรียนการสอนเปน รูปแบบเดิม ๆ ขาดส่ือการสอนที่ ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ ผูเรียนมีความรูพื้นฐานไมเพียงพอ ทําใหเบื่อหนายในการเรียน 

บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเปนส่ือที่มีบทบาทสําคัญ บทเรียนที่ใชกัน

มากคือบทเรียนคอมพิวเตอรที่จากเดิมมีการนําเสนอการเรียนแบบเดียวกับ

การใชสไลด และมีสวนประกอบสําคัญเพียงอักขระกับภาพนิ่ง แตในปจจุบัน

มีการนําเสนอในรูปแบบมัลติมีเดีย (Multimedia) มีสวนประกอบที่สําคัญ

คือ ตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ ง ภาพเคล่ือนไหว ภาพวีดีทัศน  และมีการ

ปฏิสัมพันธ นั่นคือ มีการโตตอบกันระหวางผูใชกับคอมพิวเตอร ทั้งนี้ในการ

ออกแบบบทเรียนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญนั้นจําเปนตอง
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เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถควบคุมลําดับอัตราการเรียนดวยตนเอง จะชวย

ใหผูเรียนลดความวิตกกังวล เพราะผูเรียนสามารถที่จะเลือกเรียนเนื้อหาตาม

ความสนใจและความตองการ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่สรางหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส (e-book) เพื่อแกปญหาเร่ืองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช

สรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง การบอกตําแหนงของวัตถุ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 

1. เพื่ อ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนของนั ก เรียนระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่จัดการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช หลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 184 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 1 หองเรียน มี

นักเรียนทั้งหมด 39 คน ซ่ึงไดจากการเลือกแบบเจาะจง 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก การจัดการ

เรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 

2. ตั วแปรตาม  (Dependent Variable) ได แก  ผล สัมฤท ธิ์

ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย 

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง อาหารแลกเปล่ียน 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองอาหารแลกเปล่ียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. เลือกนัก เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่  1 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ โดยเลือกแบบเจาะจง จํานวน 1 หองเรียน 

ซ่ึงมีนักเรียนจํานวน 39 คน จากนักเรียนทั้งหมด 184 คน 

2. กอนการทดลอง ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง อาหารแลกเปล่ียน 

3. ดําเนินการจัดการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส  

4. หลังการทดลอง ทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนกับกลุมทดลอง 

5. ตรวจผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาหารและ

โภชนาการ แลวใหคะแนนที่ไดจากการสอบกอนและหลังเรียนมาวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. คาเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ตามปกติคะแนนสอบหลังเรียนจะ

สูงกวากอนเรียน ดังนั้น คะแนนเฉล่ียอยางเดียวอาจไมสามารถบอกไดวาครู

จัดการเรียนการสอนมีระบบหรือไม จึงตองหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อหา

คาการกระจายของคะแนนสอบดวย 

2. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ถาคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานของคะแนนมีคามาก แสดงวานักเรียนกลุมน้ันมีความสามารถ

ตางกันมาก คือ นักเรียนที่เรียนดีจะไดคะแนนสูงมาก สวนนักเรียนที่เรียน

ออนจะไดคะแนนตํ่ามาก แตถาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนมีคา

นอย แสดงวานักเรียนกลุมนั้นมีความรูความสามารถใกลเคียงกัน 

3. การหาคาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส อยูในระดับมากที่สุด 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1 ควรนําการจัดการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสใหผูสอน

ทุกแผนกวิชา ทั้งนี้เพราะการจัดการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนการ

จัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

1.2 สําหรับผูสอนที่ ประสงคจะจัดการเรียนรูด วยหนังสือ

อิเล็กทรอนิกสนั้นจะตองคํานึงถึงเนื้อหาสาระการเรียนรูและระดับชั้นที่

เหมาะสม คือ ควรเปนเนื้อหาสาระที่ยากที่จะเขาใจ หรือยากในการใหเห็นของ

จริง หรือมีขอจํากัดที่การจัดการเรียนรูแบบอื่น ๆ ไมสามารถตอบสนองตอ

ความตองการของผูเรียนได 

1.3 ผูสอนแตละสถานศึกษาตองมีความรูเบื้องตนทางดาน

คอมพิวเตอร และคํานึงถึงศักยภาพของคอมพิวเตอรในสถานศึกษาของตนเอง 

วามีเพียงพอและสามารถตอบสนองตอการใชงานไดเพียงใด 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ควรทําวิจัยเพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรูดวยหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส กับตัวแปรอื่น ๆ เชน ความมีเหตุผล ความคิดสรางสรรค 

2.2 ควรมีการศึกษาผลการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

ในเนื้อหาอื่น ๆ 

2.3 ควรมีการศึกษาผลการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

กับวิชาอื่น ๆ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ที่จัดการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป

ที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

หลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส อยูในระดับมากที่สุด 

_______________________________________________________ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทํางาน

รวมกับผูอ่ืนของนักศึกษาสาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 

รายวิชาอาหารครอบครัว 
 

ผูวิจัย นางสาวภูริชญา  คงชาติ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากการจัดการเรียนการสอนที่ผานมาของรายวิชาอาหารครอบครัว 

พบวาเมื่อใหนักศึกษาจัดกลุมกลุมละ 5 คน นักศึกษาจะเลือกอยูกลุม

เดียวกับเพื่อนที่ตนเองสนิท ขาดปฏิสัมพันธกับเพื่อนคนอื่น ๆ ในหอง เมื่อ

มอบหมายงานใหนักศึกษาแตละกลุมทํางาน พบวานักศึกษา ขาดการวาง

แผนการทํางาน นักศึกษาบางคนจึงไมทราบบทบาทและหนาที่ของตนอยาง

ชัดเจน ภาระงานจึงตกอยูที่นักศึกษาบางคนในกลุมเทานั้น ทําใหสงงานไม

ทันตามกําหนด และผลงานยังมีขอบกพรอง แตเมื่อมอบหมาย 

งานใหนักศึกษาทําคนเดียว  ผลงานของนักศึกษาสวนใหญ จะมี

ขอบกพรองนอยกวาผลงานของกลุมแสดงให เห็นวานักศึกษายังขาด

พฤติกรรมการทํางานรวมกับผูอื่นซ่ึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาตํ่ากวาที่ควรจะได รับการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative 

Learning) เปนวิธีเรียนที่ชวยใหนักศึกษาไดมีการพึ่งพาอาศัยกัน ทําให

นักศึกษามีสัมพันธภาพอันดีกบัผูอื่น มีการปรึกษากันอยางใกลชิด สมาชิกแต

ละคนทราบบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตน เปดโอกาสใหผูเรียน

ประเมินการทํางานของสมาชิกในกลุม ใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน และหาทาง

ปรับปรุงวิธีการทํางานของกลุมใหดีขึ้นเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน (วรรณ

ทิพา, 2538; Johnson, Johnson and Hobulec, 1991; Slavin, 1995)  

นอกจากนี้การเรียนแบบรวมมือยังเปดโอกาสใหผูเรียนแสดง

ความสามารถของตนอยางเต็มท่ี สมาชิกท่ีออนในกลุมจะได รับความ

ชวยเหลือจากเพื่อนสมาชิกในกลุม เพื่อนําไปสูความสําเร็จรวมกันและพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้นได (ดาวคล่ี, 2543; แพรวพรรณ, 

2544; Back,1993   อางถึงใน สุวิมล, 2542; Theodora De Baz, 2001 ) 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทํางาน

รวมกับผูอื่นของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 โดยใชการเรียน

แบบรวมมือในวิชาอาหารครอบครัว 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักเรียนประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักเรียนประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ กลุม 1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสํารวจความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น 

การสรางเครื่องมือ 

1. แผนการจัดการเรียนรูเร่ืองการสืบพันธุของพืชดอกที่ใชวิธีเรียน

แบบรวมมือโดยใชเวลาเรียน 3 คาบตอสัปดาหเปนเวลา 3 สัปดาหรวม

จํานวน16คาบ 

2. แบบทดสอบกอนและหลังเรียนเร่ืองการสืบพันธุของพืชดอก

แบบเลือกตอบจํานวน 20 ขอ  

3. แบบทดสอบยอยแบบเลือกตอบในแตละหัวขอ 

4. แบบประเมินการนาํเสนอผลงานหนาชัน้เรียนของนักศึกษา 

5. การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ 

6. แบบประเมินตนเองและเพื่อนในกลุมในการทํางานเปนกลุม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. กอนการวิจัย ใหนักศึกษาแตละคนเขียนช่ือเพื่อนที่นักเรียน

อยากทํางานรวมดวย 3 คน ลงในกระดาษที่ผูวิจัยแจก เพื่อทําแผนภาพ

สังคมมิติ ศึกษาความสัมพันธของนักศึกษาในหองเรียนกอนการเรียนแบบ

รวมมือ 

2. นักศึกษาประเมินตนเองและเพื่อนในกลุมเดิมกอนการเรียน

แบบรวมมือ ในแบบประเมินการทํางานกลุม ซ่ึงแบงเปน 4 ดาน ไดแก การ

ชวยเหลือกลุม ความรับผิดชอบ การแสดงความคิดเห็น และการรับฟงความ 

คิดเห็น โดยผูท่ีไดคะแนนเฉล่ียในชวง 18-20 คะแนน ถือวา มีสวนรวมใน

การทํางานกลุมดีมาก ผูที่ไดคะแนนรวม เฉล่ียในชวง 15-17 คะแนน ถือวา 

มีสวนรวมในการทํางานกลุมดี และผูที่ไดคะแนนรวมเฉล่ียในชวง 12-14 

คะแนน ถือวา มีสวนรวมในการทํางานกลุมพอใช และผูที่ไดคะแนนรวม

เฉล่ียในชวง 9-11 คะแนน ถือวา ควรปรับปรุงการมี สวนรวมในการทํางาน

กลุม (ดัดแปลงจาก วรรณทิพา, 2538) 

3. นักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียนเร่ืองการตลาดเบื้องตน 

จํานวน 20 ขอใชเวลา 15 นาที 

4. ผูวิจัยดําเนินการสอนตามขั้นตอนตอไปนี้ 

4.1 จัดทําคะแนนฐานของนักศึกษาแตละคน โดยเปนคะแนน

เฉล่ียของนักศึกษาในการสอบกลางภาค การสอบยอยกอนกลางภาค ที่ผาน

มา แลวแบงกลุมนักศึกษากลุมละ 5 คน แบบคละเพศ และความสามารถ 

4.2 จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ที่ ใช

เทคนิคการเรียนแบบรวมมือโดยเนนรูปแบบการตอบทเรียน (Jigsaw) และ

การศึกษาคนควาเปนกลุม (Group Investigation) โดยชี้แจงใหกลุมเขาใจ 

เกี่ยวกับขั้นตอนการทํางาน เกณฑการประเมินผลงาน และใหนักเรียนบอก

ถึงความสําคัญและวิธีการทํางานรวมกัน 

4.3 นําเสนอผลรายงานหนาชั้นเรียนทั้งหมด 3 คร้ัง ซ่ึงมี

คะแนนรวมในแตละคร้ัง 10 คะแนน หลังจากนักศึกษาแตละกลุมนําเสนอ

งานหนาชั้นเรียนผูวิจัยใหคําแนะนําเพิ่มเติม และนําอภิปรายเพื่อใหนักศึกษา

สรุปความรูจากการทํากิจกรรม 

5. เมื่อสอนจบในหัวขอตางๆ ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบยอย

ทายคาบ 10 นาที ซ่ึงแตละหัวขอคะแนนเต็ม 10 คะแนน และนําคะแนน

ของนักศึกษาที่ไดมาเทียบเปนคะแนนพัฒนาการ (Improvement Points) 

ของแตละคน ซ่ึงหาไดจากความแตกตางระหวางคะแนนฐาน กับคะแนนที่

นักเรียนสอบไดในการทดสอบยอย (ถาตํ่ากวาคะแนนฐานมากกวา 3 

คะแนน จะไดคะแนนพัฒนาการ 0 คะแนน ถาตํ่ากวาคะแนนฐานต้ังแต 1-3 

คะแนนจะไดคะแนนพัฒนาการ 10 คะแนน ถาไดเทาคะแนนฐาน ถึง 
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มากกวาคะแนนฐานต้ังแต 1-3 คะแนนจะไดคะแนนพัฒนาการ 20 คะแนน 

ถาไดมากกวาคะแนนฐาน 3 คะแนนขึ้นไปจะไดคะแนนพัฒนาการ 30 

คะแนน ถาไดคะแนนเต็มโดยไมพิจารณาคะแนนฐาน จะไดคะแนน

พัฒนาการ 30 คะแนน) สวนคะแนนของกลุม ไดจากการรวมคะแนน

พัฒนาการของนักเรียนทุกคนในกลุมเขาดวยกันแลวหาคาเฉล่ีย (ดัดแปลง

จาก วรรณทิพา, 2538) 

6. สุมสัมภาษณนักศึกษาแตละกลุมอยางไมเปนทางการเกี่ยวกับ

การเรียน และการทํางานกลุม สัปดาหละ 1 คร้ัง รวม 3 คร้ัง  

7. หลังจากผูวิจัยสอนครบทุกหัวขอ นักศึกษาทําแบบทดสอบ

หลังเรียน ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับกอนเรียน ใชเวลา 15 นาที 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการสอบกอนและหลังเรียนจะ

พิจารณาวาจํานวนนักศึกษาผานเกณฑรอยละ 50 ของจํานวนขอสอบทั้งหมดมี

จํานวนเพิ่มขึน้หรือไม และวิเคราะหคาความแตกตางระหวางกอนและหลังการ

เรียนแบบรวมมือดวยโปรแกรมสําเร็จรูป   

2. การปฏิบัติการทดลองและการนําเสนอผลงานของนักศึกษา จะ

พิจารณาคะแนนรวมของนักศึกษาแตละกลุมวามีคะแนนสูงขึ้นหรือไม 

3. การทดสอบยอยในแตละคาบเรียน ใชคะแนนพัฒนาการของ

นักศึกษา แตละคนเฉล่ียเปนคะแนนของกลุมวามีคะแนนสูงขึ้นหรือไม 

4. ดานความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น โดยการสัมภาษณ

อยางไมเปนทางการ ขอมูลที่ไดเปนขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยอานขอความที่

บันทึกไวแลวจัดกลุมคําตอบ 

5. ขอมูลที่ไดจากแบบประเมินการมีสวนรวมในการทํางานกลุมกอน

และหลังการเรียนแบบรวมมือ หาคะแนนเฉล่ียรวมของนักศึกษาทุกคนในแตละ

ดาน แลวนําคะแนนที่ไดมาพิจารณาในแตละดานวามีคะแนนสูงขึ้นหรือไม 

6. ขอมูลการเลือกเพื่อน 3 คน เพื่อทํางานดวยทั้งกอนและหลังการ

เรียนแบบรวมมือ นํามาเขียนแผนภาพสังคมมิติ เพื่อวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางนักเรียนในหองเรียนกอนและหลังการเรียนแบบรวมมือ 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยดังกลาวสามารถสรุปไดวา การจัดการเรียนแบบ

รวมมือสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาชีววิทยา เร่ืองการ

สืบพันธุของพืชดอก ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 สอดคลองกับงานวิจัย

ของดาวคล่ี (2543) ที่ศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในกรุงเทพมหานคร ที่เรียนจากการประยุกต

รูปแบบการเรียนแบบรวมมือกับการเรียนแบบปกติ พบวา นักเรียนมีทักษะ

กระบวนการคิด มีความรับผิดชอบ มีทักษะกระบวนการกลุม และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการเรียนแบบปกติ สวนแพรวพรรณ (2544) 

ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ทักษะความรวมมือในการ

ทํางาน และสภาพแวดลอมในการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ใน

จังหวัดนครราชสีมา ที่สอนดวยการเรียนแบบรวมมือพบวานักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีเจตคติตอเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียน

และสอบผานเกณฑที่กําหนดจํานวนมากกวากอนเรียน Back (1993 อางถึง

ใน สุวิมล, 2542) ท่ีสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนแบบ

รวมมือจํานวน 73 เร่ือง พบวาการเรียนแบบรวมมือชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ 
 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ผูสอนควรอธิบายขั้นตอนตางๆในการจัดการเรียนแบบรวมมือ

ใหชัดเจนกอนใหนักศึกษาลงมือทําเพื่อนักศึกษาจะไดวางแผนการทํางานใน

กลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูสอนควรควบคุมการเรียนการสอนใหอยูในเวลาที่กําหนด 

3. ผูสอนควรกระตุนใหนักศึกษา ศึกษาคนควาเนื้อหามากอน

ลวงหนาเพื่อที่จะทําความเขาใจเนื้อหาที่เรียนในหองไดงายขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับ ปวช.3 อาหารและโภชนาการ 

กลุม 4 วทิยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในการไมสงงาน/การบาน 
 

ผูวิจัย นางสาวดวงกมล  ลําทุมลักษณ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันจากการสอบถามครูผูสอนในรายวิชาตาง ๆ ของนักเรียนใน

ระดับ  ปวช.3 อาหารและโภชนาการ กลุม  4 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราชพบวานักเรียนสวนใหญมักจะสงงาน/การบานไมตรงเวลาที่

ครูผูสอนกําหนด หรือบางคนก็ไมสงงาน/หรือการบานเลย ซ่ึงทําใหครูผูสอน

ไมสามารถวัดความรู หรือติดตามความกาวหนาของนักเรียนได ซ่ึงในบาง

รายวิชาอาจมีผลตอคะแนนเก็บของนักเรียนดวย ดังนั้นผูวิจัยซ่ึงในฐานะที่

เปนทั้งครูผูสอนและครูประจําวิชาเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงได 

ทําการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับ ปวช.3 อาหารและ

โภชนาการ กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อนํามาเปน

ขอมูลในการแกปญหาของนักเรียนในเร่ืองการไมสงงาน / การบานตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไมสงงาน/การบาน ของนักเรียน

ระดับ ปวช.3 อาหารและโภชนาการ กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อเพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการแกปญหาการไมสงงาน / 

การบานของนักเรียน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ ใช ในการวิจัย คือ นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับ ปวช.3 อาหารและ

โภชนาการ กลุม 4 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับ ปวช.3 

อาหารและโภชนาการ กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชในเร่ือง

การไมสงงาน/การบาน จํานวน 15 ขอ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ศึกษาเทคนิคการสรางแบบสอบถามจากเอกสารตางๆสราง

แบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อหาสาเหตุในการไมสงงาน/
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การบานของนักเรียนในระดับ ปวช.3 อาหารและโภชนาการ กลุม 4 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 15 ขอ โดยใหนักเรียนใส

หมายเลขลําดับสาเหตุของการไมสงงานจากลําดับมากที่สุด (1) ไปจนถึง

ลําดับนอยที่สุด (15) นําแบบวัดเจตคติที่สรางขึ้นเสนอตอที่ปรึกษางานวิจัย 

เพื่อตรวจสอบแกไขนําแบบวัดเจตคติมาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นําแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรม ในเร่ืองการไมสงงาน / 

การบาน ของนักเรียนชั้นนักเรียนระดับ ปวช.3 อาหารและโภชนาการ กลุม 

4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 

จํานวน ๓๐ คน เพื่อหาสาเหตุของการไมสงงาน และทําการบันทึกคะแนน 

2. ดําเนินการหาคารอยละของแตละขอสาเหตุ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูล วิเคราะหผลจากคะแนนที่ไดจากการทํา

แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรม 

2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยการหาคารอยละ  
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ

นักเรียนระดับ ปวช.3 อาหารและโภชนาการ กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช แผนกวิชาชางยนต ในเร่ืองการไมสงงาน/การบาน แสดงให

เห็นวา สาเหตุของการไมสงงาน/การบาน ลําดับที่ 1 คือ แบบฝกหัดยากทํา

ไมไดจํานวน 20 คน คิดเปน รอยละ 67 ลําดับท่ี 2 ไมมาเรียนจํานวน 18 

คน คิดเปน รอยละ 60 โดยคิดจากนักเรียน 30 คน ที่เลือกเปนสาเหตุอันดับ

ที่ 1 และ 2 
 

ขอเสนอแนะ 

1. การสรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับ 

ปวช.3 อาหารและโภชนาการ กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ในเร่ืองการไมสงงาน/การบาน อาจจัดทํากับนักเรียนทั้งระดับช้ันท้ังหมด 

เพื่อเปนการศึกษาในภาพรวม เพราะการวิจัยคร้ังนี้ กลุมตัวอยางเปนเพียง

นักเรียนในปวช.3 อาหารและโภชนาการ กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ซ่ึงอาจจะไดผลการวิจัยที่แตกตางกันก็ได  

2. การวิจัยคร้ังตอไปอาจเจาะจงทําการวิจัยกลุมนักเรียนในระดับ

อื่น ๆ ตอไป และอาจแยกหัวขอเปนรายวิชาตางๆ เพื่อใหไดขอมูลที่ระเอียด

ขึ้น ซ่ึงจะไดนําผลการทดลองท่ีไดไปแกไขปญหาในการไมสงงาน/การบาน

ของนักเรียนตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้น 

2. หาสาเหตุ และแกปญหาไดตรงจุด 

_______________________________________________________ 
 

 

 

 

 

การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการสงงานและความรับผิดชอบในการเรยีน 

วิชาอาหารไทย ของนักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 3 

สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 
 

ผูวิจัย นางสาวนาถธิดา  พงศสวัสด์ิ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คศ.บ (อาหารและโภชนาการ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ความวิตกอยางหนึ่งของคนเปนครู คืออยากใหลูกศิษยที่เรากําลัง

สอนนั้นเกิดการเรียนรู การเรียนรูไมไดหมายถึงการที่เขาตอบคําถามที่เรา

ถามไดเทานั้น แตหมายถึงการที่เขารูวาส่ิงที่เขากําลังเรียนคืออะไร สามารถ

ใชความรูที่มีอยูแลวมาเชื่อมโยงกับความรูใหมที่เรากําลังสอนหรือไม และ

สามารถนําส่ิงที่เราสอนไปประยุกตใชกับสถานการณอื่น ๆ ไดหรือไม ส่ิง

เหลานี้เปนส่ิงที่ผูเรียนตองทําเอง ครูไมสามารถจะทําใหเขาได ส่ิงที่ครูจะทํา

ไดคือตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดทําส่ิงดังกลาว โดยสรางบรรยากาศการเรียน

ที่เอื้อกับส่ิงเหลานี้ การสรางบรรยากาศในการเรียนเพื่อชวยใหผูเรียนไดเกิด

การเรียนรู คือ ตองทําใหผูเรียนเรียนอยางกระตือรือรน และตระหนักวาตน

กําลังเรียนอะไรอยู ครูจะสามารถสรางบรรยากาศแบบนี้ไดจากการจัดชั้น

เรียน การสรางแบบเรียนและกิจกรรมในหองเรียน และการหาเคร่ืองมือที่จะ

ชวยใหผูเรียนไดพูดถึงส่ิงที่เรียนออกมาเพื่อจะไดรับรูวาตัวเขาเองกําลังทํา

อะไรอยู เชน ควรจะใหผูเรียนไดมีโอกาสทํางานกลุม เพื่อที่จะไดแลกเปล่ียน

ความรูและความคิดเห็นกับเพื่อน การสรางแบบเรียนและกิจกรรมใน

หองเรียน ผูเรียนควรจะรูวาเขาถูกคาดหวังใหเรียนอะไรในวิชานั้น เพื่อจะได

รูวาวิธีการเรียนที่เขาเรียนเหมาะสมหรือไม และเขาบรรลุเปาหมายที่ต้ัง

เอาไวหรือไม 

ครูควรจะคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียน วาเด็กในชั้นมี

ความสามารถ ความชอบ และมีแรงจูงใจในการเรียนแตกตางกัน ถาหาก

กําหนดใหเด็กทํางานแบบเดียวกัน คนทุกคนจะเกิดการเรียนรูไมเทากัน 

นอกจากนี้ครูควรจะใหความสําคัญกับการสอนใหเด็กตระหนักวาเขากําลัง

เรียนอะไร และเรียนอยางไร ไดอารีเปนส่ิงที่จะชวยใหผูเรียนสามารถบันทึก

กระบวนการเรียน การเขียนไดอาร่ีจะชวยให ผู เรียนไดคิดยอนไปถึง

กระบวนการที่เขาเรียนรูแลวเขียนบรรยายออกมา การที่เขาตองเขียน

บรรยายถึงวิธีการและขั้นตอนในการเรียน จะชวยใหผูเรียนตระหนักถึง

กระบวนการเรียนรู ขอดีและขอดอยของตัวเอง ซ่ึงจะทําใหเขารูตัวและ

ปรับปรุงตัวได และยังทําใหเขารูวากําลังเรียนอะไร 

สวนผูเรียนในระดับ ปวช.3 ปญหาในการเรียนรูที่พบมาก คือ ไมสง

งานตามระยะเวลาที่ครูกําหนด ทําใหเกิดปญหาดานการเรียนการสอน ครูจึง

ควรรวมกันฝกผูเรียนใหตระหนักถึงความสําคัญ กระบวนการเรียนรูจะชวย

ใหเขามีความมั่นใจที่จะเรียนรูไดตลอดชีวิต 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสงงานของนักเรียน 

2. เพื่อใหนักเรียนเกิดความรับผิดชอบตอหนาที่และการเรียนดีขึ้น 

3. เพื่อใหนักเรียนเติบโตเพื่ออยูรวมในสังคมได 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใช ในการวิจัย คือ นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นป ท่ี  3 สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบฝกหัดทายบทเรียน 

2. ใบงานปฏิบัติตามเนื้อหาในบทเรียน 

3. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในการสงงาน 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 

1. สรางหัวขอ 

2. ใหผูเชี่ยวชาญทดสอบ 

3. นําไปปฏิบัติจริง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. คัดเลือกเด็กที่ขาดความรับผิดชอบเร่ืองการสงงาน 

2. เตรียมขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 

3. เรียกนักเรียนเขาพบพูดคุยเพื่อแกปญหาเปนรายบุคคล 

4. ติดตามผลการสงงานในวิชาอาหารไทย 

5. ตรวจสอบความรับผิดชอบเร่ืองการสงงาน จากครูที่ปรึกษา

หรือครูผูสอนระดับ ปวช.3 

6. รวบรวม และสรุปผลการวิจัยเพื่อนําเสนอ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลจากใบเช็คเวลาเรียนในชั้นเรียนตลอดภาคเรียน 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 3 สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ รายวิชาอาหารไทย ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 วิเคราะห

โดย จํานวนนับ และ คารอยละ 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดดําเนินการทําการวิจัยตามขั้นตอนตาง ๆ ที่เตรียมไว และ

นําไปใชกับนักเรียนในระดับ ปวช.3 จํานวน 31 คน แลวพบวาในระยะ

เร่ิมแรกของงานวิจัย นักเรียนบางคนขาดความรับผิดชอบในการสงงาน แต

เมื่อไดรับการกวดขันจากครูในแตละรายวิชา มีการสงงานและการปฏิบัติงาน

ไดดีขึ้นในระดับหนึ่ง แตยังคงตองมีการทวงถามในบางคร้ัง นักเรียนยังมี

ความรับผิดชอบตองานของตนเองไมมากพอ ในระดับท่ีคาดหวังวาควรจะ

เปน ขาพเจาจึงไดแกปญหาท่ีเกิดขึ้นโดยการจัดทําใบบันทึกการสงงานใน

นักเรียนที่มีปญหาและใชคะแนนเขามาเปนเคร่ืองจูงใจในการสงงานของ

นักเรียน ซ่ึงภายหลังจากการทําการแกไขดังนี้ นักเรียนมีความรับผิดชอบใน

การสงงานที่ดีขึ้น 

ผลการสํารวจพฤติกรรมการสงงาน วิชาอาหารไทย รหัสวิชา 3404-

2004 นักเรียนระดับ ปวช.3 จํานวน 35 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2561 พบวา มีนักเรียน จํานวน 6 คน ที่มีผลการสงงานนอยมาก จึงสนใจจะ

นํานักเรียนกลุมนี้มาทดลองแกปญหาการสงงาน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการสํารวจการสงงานในรายวิชาที่สอนในระดับ ปวช.3 

2. เพิ่มวิธีการแกปญหาและหาสาเหตุหรือปจจัยที่สงผลตอการสง

งานลาชาหรือไมสงงานเลย 

3. มอบรายชื่อผูเรียนที่มีปญหาเร่ืองการสงงานใหครูที่ปรึกษาระดับ 

ปวช.3 เพื่อดําเนินการแกปญหาในลําดับตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสงงานของนักเรียน 

2. นักเรียนเกิดความรับผิดชอบตอหนาที่และการเรียนดีขึ้น 

3. นักเรียนเติบโตเพื่ออยูรวมกันในสังคมได 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาทักษะการใชเครื่องมือเบเกอรี่ 

ของนักเรียนระดับ ปวช.2 สาขาอาหารและโภชนาการ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยใชกิจกรรมจับคูฝกปฏบิัต ิ
 

ผูวิจัย นายทิวากร  เกื้อสม 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

วิชาเบเกอร่ีเปนวิชาที่มีความซับซอนเชนเดียวกับกระบวนการอื่น

ในการผลิต ในการแกปญหาในการใชเคร่ืองมือเบเกอร่ี ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ตองมี

ความชํานาญและมีความสามารถในการใชเคร่ืองมือในการตรวจสอบ เพื่อหา

จุดที่ตองซอม เพราะฉะนั้น ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเบเกอร่ี

ผูเรียนจําเปนตองมีทักษะในการใชเคร่ืองมือ เพื่อวิเคราะหขอบกพรองของ

วิชาเบเกอร่ี ซ่ึงจะทําใหสามารถแกปญหาไดตรงจุด ปญหาที่พบมากที่สุดใน

การจัดการเรียนการสอนไดแก การขาดทักษะในการใชเคร่ืองมือเบเกอร่ี 

ผูสอนจึงไดจัดทําแบบประเมินโดยการสังเกตจากจํานวนนักศึกษา จํานวน 

46 คน พบวา จัดกลุมความสามารถในการใชเคร่ืองมือ 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงแนวทางที่จะชวยเพิ่มทักษะและวิธีการใช

เคร่ืองมือเบเกอร่ี พรอมทั้งนําคาอานที่ไดไปวิเคราะหขอบกพรองไดมากขึ้น 

2. เพื่อใหนักศึกษามีทักษะในการใชเคร่ืองมือเบเกอร่ีไดอยาง

ถูกตองแมนยํา 80% ของผูเรียนทั้งหมด 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษา  คือ  นักเรียนระดับ ปวช.2 อาหารและ

โภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. นําผลคะแนนที่ไดจากการประเมินการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ

กับเกณฑที่กําหนดไว 

2. บรรยายขอมูลดวยการแจกแจงความถี่คารอยละ (%) 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แจงผลการประเมินจากการสังเกตเบื้องตนใหนักศึกษาทราบ

ถึงระดับความสามารถของตนเองในปจจุบัน 

2. ใหนักศึกษาที่สามารถในการใชเคร่ืองมือเบเกอร่ีในระดับดีจับคู

ฝกปฏิบัติกับนักเรียนที่มีระดับความสามารถตํ่ากวาตามความสมัครใจ 

3. กําหนดการฝกรวมกับนักเรียนชวงพักกลางวันและหลังเลิกเรียน 

4. ดําเนินการฝกตามแผนที่กําหนดไว 

5. กําหนดประเด็นการประเมินและสรางแบบประเมินทักษะ

ภาคปฏิบัติ 

6. ทดสอบพัฒนาการท่ีเกิดขึ้นและบันทึกลงในแบบประเมินผล 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูล 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลจากการพัฒนาทักษะการใชเคร่ืองมือโดยใชกิจกรรมจับคูฝก

ปฏิบัติของกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 

2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 18 คน นักเรียนสามารถผาน

เกณฑการประเมินได จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 93.75 ไมผานเกณฑ

การประเมิน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 6.25 ของนักเรียนที่เขารวม

กิจกรรมจับคูฝกปฏิบัติ 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรนําวิธีการพัฒนาทักษะการใชเคร่ืองมือโดยใชกิจกรรมจับคูฝก

ปฏิบัติไปใชในการเรียนการสอนหนวยอื่น นักศึกษากลุมอื่น และควรใช

วิธีการสอนเปนรายบุคคลสําหรับนักศึกษาที่ยังมีผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานการใชเคร่ืองมือเบเกอร่ี ตํ่ากวา 60% 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ครูทราบถึงแนวทางที่จะเพิ่มทักษะการใชเคร่ืองมือเบเกอร่ี 

2. นักศึกษามีทักษะการใชเคร่ืองมือเบเกอร่ีไดถูกตองแมนยํา 

3. นักศึกษาสามารถผานเกณฑประเมินขั้นตํ่า 60% ได 80% 

ของผูเรียนทั้งหมด 

______________________________________________________ 

 

การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเรียนใหมีวิจัยและความรับผิดชอบ 

ในการเรียนวิชาศิลปะการจดัตกแตงอาหาร 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวชิาอาหารและ

โภชนาการ กลุม 2 วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวลลิตา  กี้ประวติั 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ) 

ปที่ทําการวิจัย 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา  

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่

และการเรียนดีขึ้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 

สาขาอาหารและโภชนาการ กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ประจําปการศึกษา 2561 เร่ือง ความรูเบื้องตนของการจัดตกแตงอาหาร 

รายวิชาศิลปะการจัดตกแตงอาหาร รหัสวิชา 2404-2006 ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อเปนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความ

รับผิดชอบตอหนาที่และการเรียนดีขึ้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2561 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาศิลปะการจัดตกแตงอาหาร รหัสวิชา 

2404-2006 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 160 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่  1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ กลุม 2 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 37 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย 

โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. ใบรายชื่อนักศึกษาในชั้นเรียน 

2. ขอตกลงในการเขาชั้นเรียน โดยแจงขอตกลงกับนักเรียนต้ังแต

คาบแรกของชั่วโมงเรียน 
 

วิธีดําเนินการสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล

ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา ผลงานวิจัย ผลงานการคนควาตาง ๆ ที่

เกี่ยวของ ศึกษารูปแบบของการสรางเคร่ืองมือเพื่อการวิจัย 

2. สรางแบบบันทึกคะแนน เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล แลวใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา 

3. นําแบบบันทึกที่ไดรับคําแนะนําไปปรับปรุงแกไขเปนฉบับจริง 

4. นําแบบบันทึกคะแนนฉบับสมบูรณไปใชเก็บรวบรวมขอมูลกับ

กลุมประชากร 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จากการเช็คเวลา

เรียนในชั้นเรียน ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 
 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลจากใบเช็คเวลาเรียนในชั้นเรียนตลอดภาคเรียน 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ รายวิชาศิลปะการจัดตกแตงอาหาร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2561 วิเคราะหโดยจํานวนนับและคารอยละ 
 

สรุปผลการวิจัย 
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การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยในชั้นเรียนเร่ือง การ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบในการเรียน 

วิชาศิลปะการจัดตกแตงอาหาร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ กลุม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2561 มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมี

วินัยและความรับผิดชอบตอหนาท่ีและการเรียนดีขึ้น ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ กลุม 2 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2561 กลุมตัวอยางคือ 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ กลุม 2 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาศิลปะการจัดตกแตงอาหาร รหัส

วิชา 2404-2006 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 37 คน ไดมา

โดยวิธีการสุมอยางงายโดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม 
 

ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยในชั้นเรียน พบวา หากมีการกระตุนหรือมีกิจกรรมที่

ทําใหนักเรียนไดต่ืนตัวอยูเสมอ โดยไมท้ิงชวงระยะเวลามากนักก็จะทําให

นักเรียนมีความกระตือรือรน เพราะทําใหไมรูสึกเบื่อหนายหรือจําเจ หรือ

อาจตองการคะแนนพิเศษหรือไมตองการถูกหักคะแนนไป 

ดังนั้น จึงควรมีกิจกรรมหรือการทดสอบอยูบอยคร้ังเพื่อใหเกิด

ความต่ืนตัว เชน สัปดาหละคร้ัง โดยไมควรทิ้งระยะเวลาหางเกินไป แต

อยางไรก็ตามจากการสังเกตพบวา พฤติกรรมการเขาชั้นเรียนไมตรงตอเวลา 

และการขาดความรับผิดชอบเขาชั้นเรียนเปนพฤติกรรมสวนบุคคลของ

นักศึกษาที่บางคร้ังมาตรงการหรือขอกําหนดในชั้นเรียน ไมสามารถเปน

แรงจูงใจได หรือบางคร้ังวิธีการบางวิธีก็ไมสามารถใชไดกับนักเรียนบางคน

หรือบางกลุม 

ดังนั้น การแกไขปญหาหรือการหาวิธีการปรับปรุงจึงควรทําหรือ

ปรับอยูตลอดทุกภาคการศึกษา โดยขึ้นกับพฤติกรรมของนักเรียนแตละคน 
 

ประโยชนที่ไดรับ 

1. นักเรียนมีการพัฒนาในการเรียนมากยิ่งขึ้น 

2. นักเรียนมีวินัย ความรับผิดชอบในการเขาเรียน 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาพฤติกรรมการกลาแสดงออกของนักเรียนระดับประกาศนียบตัร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ ในรายวชิาโภชนาการ 

โดยใชกระบวนการเรยีนรู “แบบงานกลุม” 
 

ผูวิจัย นางสาวสุขุมาลย  หนุมาศ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและ

การทองเที่ยว) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากประสบการณในการจัดการเรียนการสอน และจากการสังเกต

พฤติกรรมของนักเรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในระดับ 

ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิชาโภชนาการ ครูผูสอนพบวา 

นักเรียนบางคนมีพฤติกรรมไมกล าแสดงออกในบทเรียนท่ีมีการฝกปฏิบัติ 

ครูผูสอนไดทําการสอบถามปญหาตอผูเรียนเพื่อใหกําลังใจ ซ่ึงครูผูสอนได

พบปญหาจากการไดสอบถามจากตัวผูเรียนเปนรายบุคคล จึงไดทราบปญหา

คือ นักเรียนสวนใหญใหขอคิดเห็นวาไมกลาแสดงออกคนเดียว แตอยากให

ครูผูสอนใหงานเปนกลุมเวลาทํากิจกรรม ผูวิจัยจึงคิดวิธีการแกไขในการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเกิดความมั่นใจและกลาแสดงออก 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการใชกระบวนการกลุมในการแกปญหานักเรียนที่มี

พฤติกรรมขาดการกลาแสดงออกในชั้นเรียน รายวิชาโภชนาการ 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลของกระบวนการกลุมที่มีตอพฤติกรรมขาด

การกลาแสดงออกในชั้นเรียน รายวิชาโภชนาการ กอนการใชกระบวนการ

กลุมและหลังการใชกระบวนการกลุม 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 160 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ กลุม 3 จํานวน 40 คน 

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถามพฤติกรรมการกลาแสดงออกโดยใชกระบวนการกลุม

เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แจงการศึกษาการทําวิจัยใหกับนักเรียนในชั้นเรียนทราบ 

2. ดําเนินการเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูลจากนักเรียน 

3. ตรวจสอบแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา คัดเลือกเฉพาะ

แบบสอบถามที่มีความสมบูรณไว เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง วิเคราะห

ดวยอัตรารอยละ (Percentage) 

2. ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการกลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

โดยใชกระบวนการกลุม โดยเปนคําถามแสดงระดับความคิดเห็น 5 ระดับ 

วิเคราะหดวยการหาคาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 
 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาพฤติกรรมการกลาแสดงออกของนัก เรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ใน

รายวิชาโภชนาการ โดยใชกระบวนการเรียนรู “แบบงานกลุม” สรุปคือ 

1. พ ฤ ติก รรมขาดก ารกล าแสดงออก ในชั้ น เรียน โดย ใช

กระบวนการกลุม (ดานการพูด) โดยภาพรวมอยูในระดับบางคร้ัง 

2. พ ฤ ติก รรมขาดก ารกล าแสดงออก ในชั้ น เรียน โดย ใช



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2561   - 27 -       วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

 

กระบวนการกลุม (ดานการกระทํา) โดยภาพรวมอยูในระดับบางคร้ัง 

3. พ ฤ ติก รรมขาดก ารกล าแสดงออก ในชั้ น เรียน โดย ใช

กระบวนการกลุม (ดานการแสดงความคิดเห็น) โดยภาพรวมอยูในระดับ

บางคร้ัง 
 

ขอเสนอแนะ 

1. เพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปสูการแกปญหาซ่ึงจะทําใหครูผูสอน

พัฒนาคุณภาพของคําถามและวิธีการถามใหมีประสิทธิภาพดีกวาที่เปนอยู 

อีกท้ังเปนการสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนใหมีความเปนกันเองกับ

นักเรียน สรางปฏิสัมพันธระหวางครูผูสอนและนักเรียนใหมีมากขึ้น และ

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูงขึ้น ครูผูสอนควรสังเกตและพยายาม

สรางบรรยากาศท่ีผอนคลาย เสริมสรางกําลังใจใหกับนักเรียน ชวยให

นักเรียนไดพัฒนาความม่ันใจในตนเองและทัศนคติท่ีดี มองเห็นประโยชน

และโอกาสทามกลางปญหาและอุปสรรค ผูสอนควรระวังในการใชคําถามกับ

นักเรียน โดยตองคํานึงถึงใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนการสอน และ

ควรพิจารณาถึงสภาพปญหา อารมณ จิตใจของผูเรียน ตลอดจนปญหาในแง

คุณธรรม จริยธรรม และตองระลึกวาผูสอนไมจําเปนตองเปนผูถามคําถาม

แตฝายเดียว ควรจะเสริมสรางการทํากิจกรรม การพูดคุยแลกเปล่ียน

ประสบการณ การอภิปรายรวมกันระหวางเพื่อนรวมชั้น เปนการสราง

ปฏิสัมพันธตอกัน เพื่อลดความกังวลและความเครียดในการเรียน 

2. งานวิจัยท่ีควรทําในคร้ังตอไป คือ สัมภาษณนักเรียนหรือให

นักเรียนเขียนบรรยายถึงความรูสึก อารมณ และความเครียดในการเรียน 

บอกวิธีการเสริมสรางทัศนคติเชิงบวกตอตนเอง การมีความนับถือตนเอง 

พึ่งตนเองใหไดมากที่สุด และผูสอนควรตอบคําถามอยางไรเพื่อตอบสนอง

ผูเรียน จึงจะทําใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและผูเรียนมีสัมฤทธิ์

ผลในการเรียนสูงขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

พฤติกรรมการกลาแสดงออกของนักเรียนหลังการใชกระบวนการ

กลุม สูงกวากอนการใชกระบวนการกลุม อยางนอยรอยละ 20 ขึ้นไป 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาคหกรรมศาสตร 
 

ทัศนคติของนักเรียนระดับ ปวช.2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ที่มีตอรายวิชางานแกะสลัก รหัสวชิา 2406-2003 
 

ผูวิจัย นางเพียงเพ็ญ  ออนแกว 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา ศศ.ม.(คหกรมศาสตรศึกษา) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในอดีตงานใบตองและการแกะสลักเปนส่ิงที่มีบทบาทอยาง

กวางขวางอยางมากในชีวิตประจําวันอยูแลว โดยเฉพาะในงานประเพณีไทย

สําคัญ ๆ เชน งานประเพณีวันขึ้นบานใหม งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ 

งานประเพณีสงกรานตงานทําบุญตาง ๆ ดังนั้น จึงเห็นไดวางานใบตองและ

การแกะสลักเขามามีบทบาทเปนอยางมาก เพราะเปนงานที่แสดงใหเห็นถึง

ความคิดสรางสรรคทางดานศิลปะและสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมทางดาน

จิตใจของบรรพบุรุษ ซ่ึงประกอบดวย ความละเอียดออน ประณีตบรรจง 

และผสมผสานเอกลักษณความเปนไทยไดอยางเดนชัด จึงทําใหงานที่ทําจาก

ใบตองและงานท่ีเกิดจากการแกะสลักนั้นมีความสวยงามเปนระเบียบ และ

ดวยความชางคิด รูจักดัดแปลงในการนําทรัพยากรตามธรรมชาติที่มีอยูทุก

บานเรือนในสมัยนั้น เชน ใบตอง ดอกไมสด ผักผลไมที่มีอยูตามฤดูกาลมา

คิดประดิษฐสรางสรรคใหเกิดเปนผลงานท่ีมีความสวยงาม เปนเอกลักษณ

เฉพาะตัว 

ในปจจุบันนี้ ศิลปวัฒนธรรมไทยทางดานงานใบตองและการ

แกะสลักไดเลือนลางจางหายไปมากแลว เพราะมีการเรียนการสอนกัน

นอยลง นอกจากจะมีการเรียนการสอนกันภายในโรงเรียนหรือวิทยาลัยบาง

แหงเทานั้น เนื่องจากผูที่มีความรูความสามารถในงานดานใบตองและการ

แกะสลักนั้นมีอยูนอยมาก จึงเปนการยากที่จะมีผูที่จะสืบสานศิลปวฒันธรรม

ไทยในงานแขนงนี้ใหอยูคงคูกับลูกหลานเยาวชนและเมืองไทยตลอดไป 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปนวิทยาลัยหนึ่งที่ไดจัดใหมี

การเรียนการสอนวิชาใบตองและแกะสลักขึ้นในหลักสูตร เพื่อสงเสริมและ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทยใหคนรุนหลังสืบตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อตองการทราบถึงทัศนคติของนักเรียนระดับ ปวช.2 แผนก

วิชาคหกรรมศาสตร ที่เรียนในรายวิชางานแกะสลัก รหัสวิชา 2406-2003 

2. เพื่อตองการนําความรูที่ไดมาพัฒนาปรับปรุงใหมีการเรียนการ

สอนที่ดียิ่งขึ้น 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้มุงที่จะศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของนักเรียนระดับ 

ปวช.2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่มี

ตอวิชางานแกะสลัก รหัสวิชา 2406-2003 
 

 

 

 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับ ปวช.2 แผนกวิชาค

หกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่กําลังศึกษาในภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวนทั้งหมด 55 คน จําแนกไดดังนี้ 

- ปวช.2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร กลุมสาขางานธุรกิจดอกไม

และงานประดิษฐ จํานวน 21 คน 

- ปวช.2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร กลุมสาขางานคหกรรมเพื่อ

การโรงแรม จํานวน 34 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. การศึกษาคนควาเอกสารที่เกี่ยวกับงานแกะสลัก และกลุม

นักเรียนระดับ ปวช.2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

2. แบบสอบถาม 1 ชุด ซ่ึงแบบสอบถามจะประกอบดวยแบบ

ตรวจสอบ (Check list) และแบบประเมินคา (Rating scale) เพื่อใหเปน

ขอมูลในการทําวิจัย 
 

วิธีการสรางเครื่องมือ 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้ คือ การ

สรางแบบสอบถาม ซ่ึงมีลักษณะดังนี้ 

1. ศึกษาขอบเขตของเนื้อหาจากการสอบถาม คือ กอนที่จะมีการ

สรางแบบสอบถามที่ใชในการทดลองก็จะมีการศึกษาเนื้อหาของเร่ืองที่ทํา

การวิจัย วาเปนลักษณะตามตองการหรือไมที่ไดจากแบบสอบถาม ซ่ึงเนื้อหา

ที่ไดจะตองสอดคลองกับเร่ืองที่ทําการศึกษาวิจัยอยู และแบบสอบถามที่ใช

จะตองทําใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจงายและผูวิจัยสามารถเก็บรวบรวม

ขอมูลจากผูตอบแบบสอบถามใหมากที่สุด 

2. ศึกษาหลักเกณฑแบบสอบถามจากเอกสาร คือ กอนจะลงมือ

สรางแบบสอบถามก็จะมีการศึกษาแบบสอบถามอยางละเอียดวามี

หลักเกณฑในการสรางอยางไร มีขั้นตอนอยางไร คําถามใดบางที่สมควร

นํามาใช  รูปแบบการสอบถามจะเปน ลักษณะอยางไร ทั้ งนี้ เพื่ อ ให

แบบสอบถามถูกตองและเปนไปตามหลักเกณฑที่ถูกตอง 

3. นําขอมูลมาสรางแบบสอบถามใหครอบคลุม เมื่อไดศึกษา

เนื้อหาจากการสอบถามและหลักเกณฑในการสรางแบบสอบถามและ

สามารถเขาใจแลว นําขอมูลเหลาน้ีมาสรางแบบสอบถาม ในการสราง

แบบสอบถามที่ตองการสรางสามารถทําใหเราเก็บขอมูลไดมากที่สุดตามที่

ตองการทราบ เพื่อประโยชนในการวิจัยในคร้ังนี้และคร้ังตอไป 

4. การเก็บรวบรวมขอมูลของผูวิจัยในคร้ังนี้ไดมีการดําเนินการ

เก็บขอมูลของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ระดับ ปวช.2 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร ที่เรียนวิชางานแกะสลัก ในเดือนธันวาคม 2561 

จํานวน 55 คน โดยการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามมา

ทําการตรวจสอบ แกไขขอบกพรองตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองสําหรับ

นํามาวิเคราะห 

แบบสอบถามแบงออกเปน .3 สวน คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของนักเรียนระดับ 

ปวช.2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมโดยสอบถาม

นักเรียนระดับ ปวช.2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 55 คน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

เมื่อไดแบบสอบถามคืนมาแลว นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห โดยนํา

แบบสอบถามตอนท่ี 1 และตอนที่ 2 มาแจกแจงความถี่ คาเฉล่ีย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

แบบสอบถามทัศนคติของนักเรียนระดับ ปวช.2 แผนกวิชาคหกร

รมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่มีตอรายวิชางานแกะสลัก 

รหัสวิชา 2406-2003 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติของนักเรียนระดับ 

ปวช.2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่

กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 แบบสอบถามเปนคําถามเชิง

บวกและเชิงลบ เมื่อนํามาแปลความหมายในเชิงความคิดเห็นเปนแนวคิด

ของ ปรพัฒน จําปาไทย (2530 : 29-90) จะมีอยู 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี 

ปานกลาง นอย และนอยมาก ดังนี้ 

5  คะแนน หมายถึง ทัศนคติที่มีตอรายวิชา ระดับดีมาก 

4  คะแนน หมายถึง ทัศนคติที่มีตอรายวิชา ระดับดี 

3  คะแนน หมายถึง ทัศนคติที่มีตอรายวิชา ระดับปานกลาง 

2  คะแนน หมายถึง ทัศนคติที่มีตอรายวิชา ระดับนอย 

1  คะแนน หมายถึง ทัศนคติที่มีตอรายวิชา ระดับนอยมาก 

เกณฑการใหคะแนน 

คาเฉล่ีย  4.00-5.00 อยูในระดับ ดีมาก 

คาเฉล่ีย  3.00-3.99 อยูในระดับ ดี 

คาเฉล่ีย  2.00-2.99 อยูในระดับ ปานกลาง 

คาเฉล่ีย  1.00-1.99 อยูในระดับ นอย 

คาเฉล่ีย  0.00-0.99 อยูในระดับ นอยมาก 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ เปนการแสดงความคิดเห็นอื่น ๆ 

รวมทั้งขอชี้แนะตาง ๆ ของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยคร้ังนี้ พบวา นักเรียนเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

โดยเพศหญิงมีจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 87.27 เพศชาย จํานวน 7 คน 

คิดเปนรอยละ 12.73 นักเรียนที่มีจํานวนมากที่สุดคือ กลุมสาขางานคหกร

รมเพื่อการโรงแรม มีจํานวนนักเรียน 345 คน คิดเปนรอยละ 61.82 และ

กลุมสาขางานธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 

38.18 

นักเรียนมีทัศนคติตอรายวิชางานแกะสลัก รูปแบบกรจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ความพรอมดานวัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียน ความ

เหมาะสมของหองปฏิบัติการวิชาชีพ ครูผูสอนมีความรูความสามารถในการ

สอน ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ระยะเวลาในการเรียนมี

ความเหมาะสม และการมอบหมายงานมีความเหมาะสมมากที่สุด ซ่ึงอยูใน

ระดับที่เทากัน คิดเปนรอยละ 4.00 อยูในระดับดีที่สุด รองลงมามีระดับ

เทากันคือ นักเรียนมีทัศนคติเกี่ยวกับความสนใจในรายวิชางานแกะสลัก 

และพอใจกับการวัดผลและการประเมินผล อยูในระดับดีที่สุด คิดเปนรอย

ละ 3.98 และนอยที่สุดคือ นักเรียนมีทัศนคติเกี่ยวกับความรูและเขาใจใน

รายวิชางานแกะสลัก อยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 3.93 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการเชิญวิทยากรมาใหความรูนอกเหนือจากการเรียน

การสอนในหองเรียน 

2. ควรใหมีการศึกษาดูงานดานการแกะสลักบาง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อทราบถึงทัศนคติของนักเรียนระดับ ปวช.2 แผนกวิชาค

หกรรมศาสตร ที่เรียนวิชางานแกะสลัก รหัสวิชา 2406-2003 

2. เพื่อนําผลท่ีไดมาเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการ

เรียนการสอนใหมีความสอดคลองกับภาวะปจจุบัน 

_______________________________________________________ 

 

ศึกษาพฤติกรรมการอยูรวมกันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

ชั้นปที่ 3 สาขาธรุกิจดอกไมและงานประดิษฐ 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางณัติฐา  เพ็ชรแกว 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา คบ. ครุศาสตรบัณฑิต 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากการที่ไดรับมอบหมายใหเปนครูผูสอนวิชางานประดิษฐตาม

สมัยนิยม และไดทําการสอนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 

สาขาวิชาธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ จากการเรียนการสอนปรากฏวา มี

นักเรียนจํานวนหนึ่งไมเขาใจหลักและวิธีการคิดคํานวณตนทุนการผลิตภัณฑ

งานประดิษฐตามสมัยนิยม เนื่องจากไมสามารถพิจารณาเกี่ ยวกับ

สวนประกอบของสินคาสําเร็จรูปไดถูกตอง ซ่ึงประกอบดวย วัตถุดิบ 

คาแรงงาน และคาใชจายในการผลิตนั้นเอง เมื่อนักเรียนไมสามารถคํานวณ

ตนทุนการผลิตสินคาสําเร็จรูปได ทําใหสงผลตอการเรียนในรายวิชานี้ได 

และเมื่อทําการทดสอบระหวางเรียน ปรากฏวา มีนักเรียนจํานวน 12 คน ไม

สามารถคํานวณตนทุนการผลิตสินคาสําเร็จรูปได 

จากปญหาดังกลาวนักเรียนไมสามารถคํานวณตนทุนการผลิตสินคา

สําเร็จรูปได สาเหตุเนื่องจากองคประกอบหลายประการ ไมวาจะเปนดาน

ผูเรียน ดานฝายวิชาการ และดานครูผูสอน ซ่ึงเมื่อวิเคราะหสาเหตุดาน

ผูเรียนพบวา นักเรียนไมไดจัดทําแบบฝกหัดดวยตนเอง ขาดความมั่นใจใน

ตนเอง ไมกลาซักถามครูผูสอน ขาดการทบทวนในเนื้อหารายวิชาและขาด

การศึกษาคนควาเพิ่มเติมดวยตนเอง สวนสาเหตุอีกประการคือ ดาน

ครูผูสอน ใชวิธีการสอนแบบเดิม ยึดครูเปนศูนยกลาง ใชการบรรยายหรือ

อธิบาย เทคนิคในการถายทอดของครูผูสอนไมดีพอ รวมถึงส่ือที่ใชในการ

สอนไมเหมาะสมกับผูเรียน นักเรียนจึงไมมีโอกาสไดเรียนรูในการแกปญหา

ดวยตนเอง 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงหาวิธีการในการใหนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่  3 สาขาวิชาธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ สามารถคิด
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คํานวณตนทุนการผลิตผลิตภัณฑงานประดิษฐได และสามารถสอบผาน

เกณฑการประเมินทายหนวยได โดยการใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อใหนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขา

ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

สามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 

2. เพื่อใหนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขา

ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

สามารถปฏิบัติงานหรืออยูรวมกันในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปท่ี 3 สาขาธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ไดกลุมตัวอยาง 12 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บขอมูลที่ใชเพื่อการศึกษาในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดมีแบบสอบถาม

พฤติกรรมการอยูรวมกันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 

สาขาวิชาธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมการอยูรวมกันของนักเรียน 

สวนที่ 3 ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. กําหนดเนื้อหาแบบสอบถามพฤติกรรมการอยูรวมกันของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจดอกไมและ

งานประดิษฐ 

2. สรางแบบสอบถามศึกษาพฤติกรรมการอยูรวมกันของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาธุรกิจดอกไมและงาน

ประดิษฐ 

2.1 นําแบบสอบถามไปทดลองใช 

2.2 ประเมินผลการทดลองใชแบบสอบถาม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการตามขั้นตอน

ตามลําดับดังนี้ 

1. แจงนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชา

ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อขอ

ความรวมมือในการทําแบบทดสอบ 

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามเก็บขอมูลและรับแบบสอบถามและ

แบบทดสอบกลับคืนในวันเดียวกัน 

3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมไดไปวิเคราะหขอมูลทาง

สถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลของนักเรียนเปน

รายบุคคล โดยนําผลจากการทําใบงาน จํานวน 10 ขอ โดยเปรียบเทียบ

คะแนนขอสอบกอนเรียน หลังเรียน เปนขอสอบเกี่ยวกับทักษะของผูเรียน 

ตองผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 50 หรือได 10 คะแนน ถาไมถึงรอยละ 

50 หรือไมถึง 10 คะแนน แสดงวาไมผาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

การนําแผนวิจัยมาใชปฏิบัติจริงและการติดตามเฝาดูความสําเร็จใน

การปฏิบัติงานตามแผนการวิจัย ผูวิจัยพบวาการสอนโดยการเรียนแบบ

รวมมือสามารถแกปญหาการเรียน ในการคิดคํานวณตนทุนสินคาสําเร็จรูป 

ซ่ึงดูไดจากการทําใบงานของนักเรียนและขอสอบแบบอรรตนัย ซ่ึงมีนักเรียน

ผานเกณฑการประเมินทุกคน และนักเรียนยังไดรับการเรียนรูแบบวิธีการ

ใหม ๆ หลากหลายรูปแบบ ทั้งยังสังเกตการณมีสวนรวมในการทํากิจกรรม

ของนักเรียนในแตละกลุมใหความรวมมือในการทํากิจกรรมจากใบงาน มี

ความคิดหลากหลายวิธีของแตละคนแตละกลุมอีกดวย ทั้งยังสงผลให

นักเรียนไดรูจักการทํางานเปนทีม การมีน้ําใจซ่ึงกันและกัน การชวยเหลือ

เอื้อเฟอกันและความสามัคคีในหมูคณะอีกดวย ซ่ึงการเรียนแบบรวมมือมี 3 

ขั้นตอน คือ ขั้นนํา ขั้นฝก และขั้นสรุป แตแผนที่นําไปปฏิบัตินั้นตองปรับ

แผน โดยใหนักเรียนไดแสดงความคิดที่หลากหลายและชวยกันแสดงความ

คิดเห็นใหเพื่อน ๆ ในกลุมทุกคนไดมีความรูความเขาใจที่ตรงกัน ซ่ึงสงผลให

เกิดการเรียนรูและสามารถผานเกณฑการประเมินได 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชา

ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

สามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 

2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชา

ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

สามารถปฏิบัติงานหรืออยูรวมกันในชั้นเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

_______________________________________________________ 

 

การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเรียนใหมวีินัยและความรับผิดชอบ 

ของนักเรียนระดับ ปวช.2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2561 
 

ผูวิจัย นางพัชรี  ฤทธิ์แสวง 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ศศบ.(คหกรรม) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันสังคมที่มีการเป ล่ียนแปลงในทุก ๆ ดาน ทั้ งในดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง จึงจําเปนตองอาศัยองคประกอบ

ตาง ๆ มาเกื้อหนุนกัน ซ่ึงตองมีการพัฒนาโดยตองคํานึงถึงทรัพยากรที่มี

คุณภาพ และส่ิงที่สําคัญที่สุดคือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยจะตองมี

คุณสมบัติดานสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจที่ดี มีสติปญญา มีความรู

ความสามารถ มีความอดทน ขยันขันแข็ง ไมยอทอตอความยากลําบาก กลา
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เผชิญปญหาและอุปสรรคดวยความมุงมั่น ถามนุษยทุกคนมีคุณสมบัติ

ดังกลาวก็จะเปนผูมีวินัยในตนเอง ซ่ึงจะเปนวัฒนธรรมที่ทุกคนในสังคมตอง

ปฏิบัติ เพราะจะทําใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข วินัยจึงเปนคุณธรรม

ที่ควรสรางและปลูกฝงใหทุกคนใชเปนแนวทางสําหรับบังคับพฤติกรรมของ

ตนเอง ทําใหบรรลุจุดหมายของชีวิตและประสบความสําเร็จในชีวิต 

เพราะฉะนั้นครูควรสรางสรรควินัยใหเกิดแกนักเรียน เมื่อนักเรียนมีวินัย มี

ความรับผิดชอบในหนาที่ของตน จะทําใหสามารถควบคุมพฤติกรรมของตน

ใหเปนไปในทางที่ ดีงาม จึงควรมีการปลูกฝงใหยึดถือและปฏิบัติอยาง

เครงครัด ถาหากในสังคมไมมีการปลูกฝงและพัฒนาเด็กใหมีวินัยและมี

คุณภาพแล ว  การพัฒนาสังคมและประเทศก็จะ เป น ไปอย างไม มี

ประสิทธิภาพ จึงควรตองปลูกฝงวินัยในตนเองใหเปนพื้นฐาน ในที่สุดก็จะ

สามารถพัฒนาประเทศชาติใหมีความกาวหนามากยิ่งขึ้น ดังนั้น การศึกษา

จึงเปนส่ิงที่สําคัญและมีความจําเปนอยางมากในการที่จะพัฒนาใหมนุษยมี

ประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและ

ความรับผิดชอบตอหนาที่และการเรียนดีขึ้น ของนักเรียนระดับ ปวช.2 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาเปนนักเรียนระดับ ปวช.2 แผนก

วิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 

2561 จํานวน 50 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

ในการทําวิจัยคร้ังนี้ เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสังเกต แบบสอบถาม ที่

ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถาม แบบสังเกตขึ้นเอง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของนักเรียน 

2. วิเคราะหสาเหตุของการมีวินัยและความรับผิดชอบตอการสง

งานและการเขาเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชการสังเกตและนําเคร่ืองมือที่

สรางขึ้นใหนักเรียนระดับ ปวช.2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 50 คน ไดตอบแบบสอบถามและเก็บ

ขอมูลดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกต ขอมูลดานการเรียนของ

แตละวิชา และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใชแรงจูงใจเสริมแรง

โดยใหคําชมเชยแกนักเรียน รวมทั้งดูแลดานการเรียนใหมีความรับผิดชอบ 

สนใจเรียน และติดตามจากผูปกครอง คุณครูท่ีเขาสอนแตละวิชา ซ่ึง

นักเรียนใหความรวมมือเปนอยางดี ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนตอ

การมาเรียนและการเรียนมากขึ้น ในการทําวิจัยคร้ังนี้ปรากฏวา นักเรียน

ระ ดับ  ป วช .2  แผนกวิช าคห กรรมศาสตร  วิท ยา ลั ยอ าชี ว ศึ กษ า

นครศรีธรรมราช มีความเอาใจใสตอการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมาก

ขึ้น โดยสังเกตจากบรรยากาศการเรียนภายในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู 

มีความต้ังใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ไมขาดเรียนหรือมา

สาย ทํางานที่ไดรับมอบหมายและสงงานตรงกําหนดเวลา รูจักชวยเหลือซ่ึง

กันและกันดวยความเต็มใจ โดยดูจากการสังเกต การสัมภาษณ ผลการเรียน

และสรุปผลการเปรียบเทียบจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความมีวินัย 

ความรับผิดชอบ และความสนใจการเรียนของนักเรียน ดังนี้ 
 

ขอ รายการ 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 

ทําเปน 

ประจํา 

ทําเปน 

บางครั้ง 

ไมเคย 

ทํา 

ทําเปน 

ประจํา 

ทําเปน 

บางครั้ง 

ไมเคย 

ทํา 

1 นักเรียนมักนํางานวิชาอ่ืนมาทํา

ขณะที่กําลังเรียนวิชาหนึ่ง 

76.74 13.95 9.30 9.30 37.21 53.49 

2 นักเรียนพูดคุยและเลนกับเพ่ือนใน

ขณะที่ครูสอน 

69.77 25.58 4.65 13.95 46.51 39.53 

3 นักเรียนสงงานและการบานตรง

เวลาที่ครูกําหนด 

72.09 18.60 9.30 4.65 30.23 65.12 

4 นักเรียนนอนหลับในหองเรียนขณะ

ชั่วโมงเรียน 

58.14 25.58 16.28 0.00 4.65 95.35 

5 นักเรียนไมทําการบานและลอก

การบานเพ่ือน 

74.41 16.28 9.30 0.00 11.62 88.37 

6 นักเรียนทําผิดจะพยายามแกไขโดย

ไมทอแท 

41.86 44.19 13.95 90.69 9.30 0.00 

7 นักเรียนมีความรับผิดชอบตองานที่

ไดรับมอบหมาย 

46.51 46.51 6.98 93.02 6.97 0.00 

8 นักเรียนมาเรียนตรงเวลาและต้ังใจ

เรียน 

44.19 51.16 4.65 90.69 9.30 0.00 

9 นักเรียนรูจักวางแผนและ

เตรียมพรอมที่จะศึกษาตอในระดับ 

ปวส. 

25.58 46.51 27.91 76.74 23.25 0.00 

10 นักเรียนใชเวลาวางใหเปน

ประโยชนโดยการอานหนังสือ 

41.86 46.51 11.53 79.06 20.93 0.00 

 

จากแบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกบัความมีวินัยและความรับผิดชอบ

ในหองเรียน เมื่อนําผลสรุปของการตอบแบบสอบถามคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 

พบวา นักเรียนระดับ ปวช.2 สาขาวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม มีความ

กระตือรือรน เอาใจใสตอการเรียน และมีวินัยและความรับผิดชอบมากขึ้น 

จากตารางพบวา ในการตอบแบบสอบถามคร้ังที่ 2 นักเรียนมีพฤติกรรม

ดังกลาวมากกวาคร้ังที่ 1 หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นไดวาดีขึ้นอยาง

เห็นไดชัด คือ นักเรียนไมนํางานวิชาอื่นมาทําขณะที่กําลังเรียนวิชาหนึ่ง ไม

คุยและเลนกับเพื่อนในขณะที่ครูสอน สงงานและการบานตรงเวลาที่ครู

กําหนด ไมนอนหลับในหองเรียนขณะชั่วโมงเรียน ทําการบานและไมลอก

การบานเพื่อน ทําผิดจะพยายามแกไขโดยไมทอแท มีความรับผิดชอบตอ

งานที่ไดรับมอบหมาย มาเรียนตรงเวลาและต้ังใจเรียน รูจักวางแผนและ

เตรียมพรอมที่จะศึกษาตอในมหาวิทยาลัย และใชเวลาวางใหเปนประโยชน

โดยการอานหนังสือ ทําใหนักเรียนสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน

ใหเปนผูมีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่และการเรียน สงผลใหการเรียน

ดีขึ้น และเปนผูที่มีความสําเร็จในชีวิตตามจุดหมายที่ต้ังไว 
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ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตามอยางใกลชิดและตอเน่ือง ควรมีการติดตาม

อยางตอเนื่อง 

2. ครู ผูปกครอง นักเรียน และผูที่เกี่ยวของ ควรรวมมือกันแกไข

และสะทอนปญหาตาง ๆ ของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมและการเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของการไมมีระเบียบวินัยและ

ความรับผิดชอบของนักเรียนระดับ ปวช.2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. ไดแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอน 

_______________________________________________________ 
 

การศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนทีม่ีตอการเรียนการสอน 

ของแผนกวิชาคหกรรมศาสตร เพ่ือการนําไปประกอบอาชีพ 

ปการศึกษา 2561 
 

ผูวิจัย นางวิลาวัลย  เกตุแกว 

ตําแหนง ครู (พนักงานราชการ) 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(เทคโนโลยีการออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

เมื่อนักศึกษาเรียนจบสําเร็จหลักสูตรในระดับ ปวส.2 มีนักศึกษา

บางสวนก็เรียนตอในระดับที่สูงขึ้น นั่นก็คือเรียนตอในระดับปริญญาตรี  

ในขณะที่มีนักศึกษาบางสวนก็นําความรูท่ีไดรับจากการศึกษาเลาเรียนมา

เพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพ ไมไดเรียนตอในระดับปริญญาตรี แต

ออกไปประกอบอาชีพหางานทํา การศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ

การจัดเรียนการสอนของแผนกวิชาคหกรรมศาสตร เพื่อการนําไปประกอบ

อาชีพ ปการศึกษา 2561  จึงจัดทําขึ้นเพื่อเปนนําผลการวิจัยไปใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอนของแผนกวิชาคหกรรมศาสตรเพื่อใหสอดคลองกับ

การนําไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพไดจริงในโอกาสตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อใหทราบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดเรียน

การสอนของแผนกวิชาคหกรรมศาสตร เพื่อการนําไปประกอบอาชีพ ป

การศึกษา 2561 

2. เพื่อนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาพัฒนาการเรียนการสอน

ของแผนกวิชาคหกรรมศาสตรเพื่อใหสอดคลองกับการนําไปใชประโยชนใน

การประกอบอาชีพไดจริงในโอกาสตอไป 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนกวิชาค

หกรรมศาสตร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนก

วิชาคหกรรมศาสตร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 37 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีตอการจัดเรียนการสอนของแผนกวิชาคหกรรมศาสตรเพื่อการ

นําไปประกอบอาชีพ ปการศึกษา 2561 ประกอบดวยคําถามแบบปลายปด

และปลายเปด แบบเปน 2 ตอน คือ 

ตอนที่  1  เปนคําถามเกี่ยวกับรายวิชาที่ใชในการจัดการเรียนการ

สอนตามแผนการจัดการเรียนรูของแผนกวิชาคหกรรมศาสตร ปการศึกษา 

2561 ซ่ึงมีลักษณะเปนมาตราสวน (Rating Scale) ชนิด 5 ชวงคะแนน 

ตอนที่  2  เปนขอเสนอแนะของนักศึกษาที่มีตอความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีตอการจัดเรียนการสอนของแผนกวิชาคหกรรมศาสตรเพื่อการ

นําไปประกอบอาชีพ ปการศึกษา 2561 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แจกแบบสอบถามใหกับนักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนกวิชาค

หกรรมศาสตร  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561  จํานวน 37 คน 

2. นําแบบสอบถามที่รับคืนมาจํานวน 37 ชุดมาตรวจสอบความ

สมบรูณ แลวนําไปวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษา เปนคําถาม

เกี่ยวกับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูของแผนก

วิชาคหกรรมศาสตร ปการศึกษา 2561 

ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะ 
 

ผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูล  สรุปไดดังนี้ 

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนการสอนของแผนกวิชาค

หกรรมศาสตรเพื่อการนําไปประกอบอาชีพ ปการศึกษา 2561  ภาพรวมอยู

ในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.84 ( X = 3.84) สําหรับรายขอ  นักศึกษามีความ

พึงพอใจความรูที่ไดรับจากการเรียนรูภาคปฏิบัติอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 

4.31 ( X =4.31)  รองลงมาคือการนําความรูที่ไดรับมาใชในการทํางาน

อาชีพ คาเฉล่ีย 4.19 ( X =4.19)  ความรูและทักษะในกลุมงานการบริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืมและความรูและทักษะในกลุมงานการจัดดอกไม 

คาเฉล่ีย 4.06 ( X =4.06) ความรูและทักษะในกลุมงานงานแมบาน คาเฉล่ีย 

4.03 ( X =4.03) ความรูและทักษะในกลุมงานแมบาน คาเฉล่ีย 4.00 

( X =4.00) ความรูในรายวิชาการฝกงาน คาเฉล่ีย 3.97 ( X =3.97)  ความรู

ที่ไดรับจากการเรียนรูภาคทฤษฎี คาเฉล่ีย 3.94 ( X =3.94) ความรูและ

ทักษะในกลุมงานแกะสลัก คาเฉล่ีย 3.34 ( X =3.34)  และนอยที่สุด คือ 

ความรูและทักษะในกลุมงานประดิษฐ คาเฉล่ีย 2.53 ( X =2.53) 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีการจัดทําวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการ

เรียนการสอนของแผนกวิชาคหกรรมศาสตรเพื่อการนําไปประกอบอาชีพ ใน

ทุกปการศึกษา เพื่อใชเปนขอมูลในการนํามาจัดทําแผนการเรียนเพื่อใชใน

การสอนในภาคเรียนตอไป 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดเรียนการ

สอนของแผนกวิชาคหกรรมศาสตร ปการศึกษา 2561 

2. นําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาพัฒนาการเรียนการสอนของ

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร เพื่อใหสอดคลองกับการนําไปใชประโยชนไดจริง

ในโอกาสตอไป 

_______________________________________________________ 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูสื่อประสมเรือ่งการวาดภาพระบายส ี

นักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายฮาซัน  ใบเต 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา  ศษ.บ.(สถาปตยกรรมภายใน) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การพัฒนากระบวนการรับรูทางศิลปะ การเห็นภาพรวม การสังเกต

รายละเอียดสามารถ คนพบศักยภาพของตนเอง อันเปนพื้นฐานในการศึกษา

ตอหรือประกอบอาชีพได ดวยการมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย  

สามารถทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข การเรียนรูศิลปะ มุงพัฒนาผูเรียน

ใหเกิดความรูความเขาใจ การคิดที่เปนเหตุเปนผลถึงวิธีการทางศิลปะ 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาดานนี้ เพื่อจะไดทราบวา

นักเรียนที่กําลังศึกษาวิชาองคประกอบศิลป มีความรูความเขาใจทักษะ

ทัศนคติมากนอยเพียงใดที่จะออกไปประกอบอาชีพ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นและทัศนคติของนักเรียนระดับ ปวช.1 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาการนําความรูความสามารถไปใชในการฝกเทคนิค

ส่ือผสม 

3. เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยและปรับปรุงขอมูลที่ไดรับ

จากองคประกอบศิลป เทคนิคส่ือผสมใหดีขึ้น 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 3 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 38 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา มี 4 ชนิด คือ 

1. บทเรียนส่ือประสม จาํนวน 12  ชุด 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. แบบประเมินทักษะการวาดภาพองคประกอบศิลป 

4. แบบวัดความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนวาดภาพ

องคประกอบศิลปโดยใชเทคนิคส่ือประสม 
 

 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนการสราง ดังนี้ 

1. ศึกษาคนควาจากตํารา เอกสารอางอิง ผลงานวิจัยและ

วิทยานิพนธที่เกี่ยวของ 

2. นําเนื้อหาที่ไดจากการศึกษามาประยุกตเปนคําถาม 

3. นําแบบสอบถามไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญ แลวนําขอเสนอแนะไป

ปรับปรุงแกไข 

4. นําแบบสอบถามที่แกไขไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจดูอีกคร้ัง เพื่อ

ตรวจสอบความเหมาะสม 

5. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และนําไปใชในการวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นําแบบสอบถามใหนักศึกษาชั้น ปวช.1 แผนกคหกรรมศาสตร 

ทําแบบสอบถาม 

2. ผูศึกษารวบรวมแบบสอบถามที่กรอกขอมูลอยางสมบูรณมาทํา

การวิเคราะห 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความเชื่อมั่น 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

การจัดกิจกรรมการเรียนวาดภาพองคประกอบศิลปโดยใชเทคนิค

ส่ือประสม เปนส่ือในการเรียนรูที่มีผลตอการพัฒนากิจกรรมการวาดภาพ

องคประกอบศิลปโดยใชเทคนิคส่ือประสม ถือวาเปนนวัตกรรมใหมที่

นํามาใชกับผูเรียนวาดภาพองคประกอบศิลปโดยใชเทคนิคส่ือประสม โดย

การนําส่ือหลายอยางตางชนิดหลายแบบมาใชเปนส่ิงเราใหผูเรียนเกิดทักษะ

ในการเรียนรูที่แปลกใหม สนใจที่จะเรียนรูมากขึ้น การศึกษาคร้ังนี้มีความมุง

หมายเพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนวาดภาพองคประกอบศิลปโดยใชเทคนิค

ส่ือประสมที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล

ของกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคส่ือประสม เพื่อประเมินทักษะการวาด

ภาพระบายสีโดยใชเทคนิคส่ือประสม เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มีตอการเรียนรู โดยใชเทคนิคส่ือประสม กลุมตัวอยางคือนักเรียนระดับ 

ปวช.1 คหกรรมศาสตร จํานวน 38 คน เคร่ืองมือที่ใชมี 4 ชนิด คือ บทเรียน

ส่ือประสม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะ

ปฏิบัติการวาดภาพองคประกอบศิลปโดยใชเทคนิคส่ือประสม ของนักเรียน 

และแบบวัดความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนวาดภาพองคประกอบ

ศิลปโดยใชเทคนิคส่ือประสม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละ 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะนําสําหรับการนําผลการศึกษาคนควาไปใช 

1.1 การใชบทเรียนองคประกอบศิลป โดยใชเทคนิคส่ือผสม  

ควรเตรียมส่ือประกอบอื่น ๆ พรอมทดสอบการใชตามกิจกรรมในบทเรียน

ส่ือประสมกําหนดไว เชน วัสดุที่ใช สี กระดาษ และอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
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1.2 ควรกํากับการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนอยางใกลชิด

เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียนรอย สําเร็จตามเวลาที่กําหนด 

1.3 บางกิจกรรมมีการศึกษานอกสถานที่  ครูควรเตรียม

สถานที่ที่เปนแหลงเรียนรูและเตรียมผูเรียนใหพรอม 

1.4 บทเรียนส่ือประสมนี้  ไม เหมาะที่จะปลอยให ผู เรียน

ดําเนินการเองโดยไมมีการกํากับดูแลของผูสอน เพราะในบางกิจกรรมจะมี

สวนของผูสอนรวมดวย 

1.5 บทเรียนส่ือประสมนี้  เปนแนวทางที่สามารถนําไป

ประยุกตใชกับกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ ได 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคนควาคร้ังตอไป 

2.1 ควรเลือกกิจกรรมการเรียนแบบอื่นมาใชเปรียบเทียบการ

เรียนรูแบบโครงงานแบบใชปญหาเปนฐาน การประยุกตใชทฤษฎีพหุปญญา

หรือการสรางสรรคองคความรู 

2.2 ควรศึกษาตัวแปรอื่นในการวิจัยเพิ่มเติม เชน ความฉลาด

ทางอารมณในการสรางงานศิลปะ และเทคนิคประยุกต 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นําขอมูลที่ไดรับเพื่อเปนประโยชนในการจัดการเรียนการสอน 

การฝก เทคนิคการใช สี  การใชวัส ดุ  ท้ั งในด านความ รู  ทักษะ และ

ประสบการณเพิ่มเติม 

2. นําขอมูลที่ไดรับไปใชในการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงการเรียน

การสอนของสถานศึกษา 

_______________________________________________________ 

 

การจัดการเรียนวิชาการจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน 3406-2006 

โดยใชกระบวนการวิจัย พัฒนาสูการประกวดสิ่งประดิษฐคนรุนใหม 

เรื่อง “โคมไฟ ณ นคร” 
 

ผูวิจัย นายหฏัฐพล  อําภารส 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คหกรรมศาสตรบัณฑิต 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศ

ทางการพัฒนาที่มุงสูการเปล่ียนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายไดปาน

กลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกัน

อยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง 

ยั่งยืน” ของประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2561) ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

20 ป นโยบายไทยแลนด 4.0 อุตสาหกรรมเปาหมายและนโยบายประชารัฐ

ในประเด็นการสรางและพัฒนาประเทศไปสูวิสัยทัศนระยะยาว (วิภารัตน ดี

ออง, 2561)  ทามกลางปญหาทาทายหลากหลายท่ีเปนอุปสรรคสําคัญใน

การพัฒนาประเทศ เศรษฐกิจสรางสรรคเปนชองทางในการพัฒนาประเทศ

เพื่อใหสามารถเทาเทียมกับประเทศผูนําทางเศรษฐกิจในภูมิภาคใหมอยาง 

เกาหลีใต สิงคโปร ไตหวัน และมาเลเซีย สําคัญของการขับเคล่ือนระบบ

เศรษฐกิจและสังคมจากการปรับโครงสรางไปสูระดับสูงขึ้นคือการสราง

ระบบเศรษฐกิจที่เนนการเพิ่มประสิทธิภาพและสรางนวัตกรรมจากการสราง

ความคิดสรางสรรคและประดิษฐส่ิงใหม ใหออกมาสูสังคมอันจะเปนการชวย

ตอยอดไปสูการสรางสรรคและขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะ

ยาว โดยการใชทรัพยสินทางปญญาเชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การ

สงเสริมความรูของสังคมและเทคโนโลยี นวัตกรรมสายใหม (พิ ริยะ ผล

พิรุฬห, 2561) 

ภูมิปญญาไทย เปนองคความรูความสามารถและทักษะของคนไทย

อันเกิดจากการส่ังสมประสบการณที่ผานมา การเรียนรู เลือกสรร ปรุงแตง 

พัฒนาและถายทอดสืบตอกันมาเพื่อใชแกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคน

ไทยใหสมดุลกับสภาพแวดลอมและเหมาะสมกับยุคสมัย ซ่ึงภูมิปญญาไทย

สามารถแบงไดหลายสาขา (ขวัญฤทัย อนสุนธิ์, 2561) ซ่ึงการสรางหรือ

จัดทําเคร่ืองเรือนเปนอีกสาขาหนึ่งที่เปนองคความรู อันเกิดจากภูมิปญญา

ของบรรพบุรุษไทยที่สืบทอดกันมาในรูปแบบตาง ๆ เปนผลิตผลที่เกิดจาก

การออกแบบทางดานศิลปะ และอาจถือไดวาเปนงานศิลปะประดับ

ตกแตง ใหประโยชนดานตาง ๆ เพื่อการใชสอยพื้นที่ภายใน ภายนอก เคร่ือง

เรือนสามารถทําไดจากวัสดุหลากหลายประเภท เชน เหล็ก พลาสติก ไม (วิ

กิพีเดียสารานุกรมเสรี, 2561) เคร่ืองเงินถือเปนภูมิปญญาไทยอีกแขนงหนึ่ง 

ชางเงินเมืองนครศรีธรรมราชสืบเชื้อสายมาจากชาวไทรบุรี ที่ถูกกวาดตอน

เข ามาเมื่ อค ร้ังเจ าพระยานครศรีธรรมราช ครองเมือง เค ร่ืองเงิน

นครศรีธรรมราช มีลักษณะเคร่ืองเงินถัก ทั้งสายส่ีเสา หรือหกเสา ที่ถักดวย

ลวดเงินเสนบางเฉียบ รวมทั้งสรอยสามกษัตริยทําดวยทอง เงิน และนาก 

แมกระทั่งเคร่ืองชุดละครไทย พวกทับทรวง ปนปกผม เข็มขัด เคร่ืองประดับ

เม็ดนโม หรือเม็ดเงินเล็กๆ ตีลายนโม ซ่ึงถือเปนสัญลักษณของเคร่ืองเงินแหง

เมืองนครศรีธรรมราช 

ปจจุบันการทําหัตถกกรรมเคร่ืองเงิน ถูกมองวาใสแลวเชย ไม

ทันสมัย และมีขายอยูในเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทย ที่สําคัญมีการ

ลอกเลียนแบบสินคาการทําเคร่ืองเงินของเมืองนครดวย (อรุณ ศรีวิไล, 

2561) ปญหาดังกลาวนี้กลายเปนปญหาระดับชุมชน ในฐานะนักคหกรรม

ศาสตรผูมีความรูเกี่ยวกับความรูดานวิทยาศาสตร สังคมและมนุษยศาสตร

โดยมุงพัฒนาครอบครัวพัฒนาอาชีพและเสริมสรางคุณภาพชีวิตความมั่นคง

ของสถาบันครอบครัวและสังคม (สมาคมคหเศรษฐศาสตรแหงประเทศไทย

ในพระบรมราชินูปถัมภ,  2542) จึงไดคิดนําความรูดานวิชาชีพคหกรรม

ศาสตรมาพัฒนาและสรางสรรคเปนเคร่ืองเรือนประเภทโคมไฟ จาก

เคร่ืองเงินสกุลชางนครศรีธรรมราช และวัสดุเลียนแบบเคร่ืองเงิน ดวยการ

วางแผนและทํางานอยางเปนระบบ แสวงหาแนวทางการแกไขปญหา และ

ไดนําความงามที่มีอยูตามธรรมชาตินํามาสรางสรรคผลงาน พัฒนาพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑขึ้นใหแปลกใหมและไมซํ้ากับทองตลาด ดังที่ผลงาน วิจัย

ของ ไมตรี เกตุขาว (2558) กลาววาการพัฒนาผาไทยทรงดํานั้น ตองมีการ

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑที่แปลกใหม แตกตางจากของเดิม และผลการวิจัย

ของดวงพร ต้ังวงศ (2544) พบวา นักทองเที่ยวพึงพอใจตอคุณลักษณะของ

ผลิตภัณฑ เร่ืองความแปลกใหม รูปแบบและคุณภาพมากท่ีสุด และ

ภาคภูมิใจที่ใชของไทยซ้ือเพื่อตองการสนับสนุนสินคาไทยรวมกันสงเสริม

และใชผลิตภัณฑผาไทยดังที่ผลการวิจัยของ พรพิมล เผาภูลี (2551) กลาว

ไวเชนกัน งานวิจัยของ ฉัตรดาว มนัส (2548) ในการศึกษาการดําเนินงาน

ของกลุมราชวัตถแสงสองหลา 1 พบวาเมื่อชาวบานประสบปญหา ตาง ๆ จะ

มีการรวมกลุมกันเพื่อหาแนวทางในการแกปญหา ยกระดับและพัฒนา

คุณภาพชีวิตจนฝาฝนอุปสรรคดังกลาวไปไดดวยการอนุรักษและคงไวซ่ึงภูมิ

ปญญาของบรรพบุรุษ อรรถวุฒิ เนตรจินดา (2551) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาศึกษาและอนุรักษภูมิปญญาการทําเคร่ืองเงินสกุล

ชางนครศรีธรรมราช 

2. เพื่อประดิษฐเคร่ืองเรือน โคมไฟ จากแผนเงิน 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่มีตอผลิตภัณฑ 

“โคมไฟ ณ นคร” 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษา  คือ  บุคลากรในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการศึกษา คือ ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร

ทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 100 คน 

บุคลากรเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จํานวน 100 คน และบุคลากรกรม

ปาไม จํานวน 100 คน โดยการสุมแบบเจาะจง ไดกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 

จํานวน 300 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย

สรางขึ้นเอง แบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

ตอนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจที่มีตอผลิตภัณฑ “โคมไฟ ณ นคร” 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

2. ผูวิจัยนํามาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของ

ผูเชี่ยวชาญ 

3. นํามาใชกับกลุมตัวอยาง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้ 

2. ผูวิจัยนําหนังสือจากแผนกวิชา เสนอตอวิทยาลัย เพื่อขอความ

อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร

ทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช บุคลากรเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราช และบุคลากรกรมปาไม 

3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง เมื่อไดรับการเห็น

จากผูอํานวยการสถานศึกษาใหสามารถเก็บรวบรวมขอมูลได 

4. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืน แลว

นําไปวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป SPSS for  Window  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

ตอนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจที่มีตอผลิตภัณฑ “โคมไฟ ณ นคร” 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลการวิจัยในคร้ังนี้โดยใชแบบสอบถาม  จะเห็นได

วาความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามในภาพรวมที่มีตอส่ิงประดิษฐ 

“โคมไฟ ณ นคร” อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.32 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.36  ( X  = 4.32 , S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา  

รายการที่มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่ สุด ไดแก ดานผลิตภัณฑ  

รายการผลิตภัณฑมีความสวยงาม ถูกใจ วัสดุที่ ใชมีความเหมาะสม 

ผลิตภัณฑมีความคงทนและมีอายุการใชงานยาวนาน ผลิตภัณฑมีความคิด

สรางสรรค  ดานคุณประโยชน  รายการผลิตภัณฑเหมาะสําหรับใชเปน

เคร่ืองเรือน ผลิตภัณฑสามารถใชเปนของตกแตงเคหะสถานได ผลิตภัณฑ

เหมาะสําหรับการใชในชีวิตประจําวันได ผลิตภัณฑแสดงออกถึงคุณคาของ

ศิลปวัฒนธรรมไทย ดานราคาตอชิ้นงาน ราคา 9,001-15,000 บาท  ดาน

สถานที่จัดจําหนาย รายการหางสรรพสินคา/ศูนยการคาสงออกระหวาง

ประเทศ สวนรายการที่มีความพึงพอใจตํ่าที่สุด คือ ดานสถานที่จัดจําหนาย  

รายการรานสังฆภัณฑ 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาผลงานใหมีประโยชนเพิ่มขึ้น 

2. ควรพัฒนาชิ้นงานที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคใน

ทุกมิติ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดศึกษาและอนุรักษภูมิปญญาการทําเคร่ืองเงินสกุลชาง

นครศรีธรรมราช 

2. ไดประดิษฐเคร่ืองเรือนประเภทโคมไฟจากแผนเงิน 

3. ไดทราบความพึงพอใจของกลุมเปาหมายที่มีตอผลิตภัณฑ 

“โคมไฟ ณ นคร” 

_______________________________________________________ 

 

แนวทางในการสรางความกระตือรือรนและความรับผิดชอบตอการเรียน

วิชางานดอกไมสด ของนักเรียนระดบั ปวช.1 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรธีรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวชุติวรรณ  อาจหาญ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา  คหกรรมศาสตรบัณฑิต 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน พบพฤติกรรมการเรียนของ

นักเรียนบางคนในหองเรียนไมสนใจเรียน ขาดความรับผิดชอบ ไมมีระเบียบ

วินัย จึงสงผลใหบรรยากาศการเรียนรูไมเอื้อตอการเรียนการสอน และ

นักเรียนบางคนมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค จึงทําใหเกิดปญหาในการเรียนรู 

ซ่ึงสงผลตอนักเรียนบางคนที่มีผลการเรียนคอนขางตํ่า ผูวิจัยจึงตองใช

กระบวนการวิจัยมาแกปญหา โดยการนําทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีแรงจูงใจ 

และทฤษฎีการวางเง่ือนไข มาใชกับนักเรียนเพื่อเปนการพัฒนาและ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน เพื่อสงเสริมศักยภาพของนักเรียนใหเกิดการ

เรียนรูอยางเต็มศักยภาพ และเต็มความสามารถของตนเอง ซ่ึงจะสงผลให
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นักเรียนมีความกระตือรือรน มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองมากขึ้น 

และสงผลใหบรรยากาศในชั้นเรียนดีขึ้น ซ่ึงการสรางความกระตือรือรน 

ความรับผิดชอบในตัวของนักเรียน จะทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให

เกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และอาจสงผลใหมีผลการเรียนที่ดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการขาดความกระตือรือรนและความ

รับผิดชอบตอการเรียนวิชางานดอกไมสดของนักเรียน 

2. เพื่อหาแนวทางในการสรางความกระตือรือรนและความ

รับผิดชอบตอการเรียนวิชางานดอกไมสดของนักเรียน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  ชั้นปที่  1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  วิทยาลัยอาชี วศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่ลงทะเบียนเรียนวิชางานดอกไมสด จํานวน 53 คน  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. แบบสอบถาม 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี  แนวคิด และเอกสารที่เกี่ยวของนํามา

เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2. ดําเนินการสรางแบบสอบถาม  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. สังเกตพฤติกรรมและจดบันทึกในขณะที่ทําการสอนดวยตนเอง 

2. ผูวิจัยนําไดดําเนินการเก็บขอมูลดัวยตัวเองโดยใหนักเรียนกลุม

ตัวอยางตอบแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชคารอยละ ประกอบการ

เรียบเรียงเปนกลุมคําหรือประโยค 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลสรุปของการตอบแบบสอบถามความกระตือรือรนและรับผิดชอบ

ในหองเรียนพบวา นักเรียนระดับ ปวช.1 คหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช เอาใจใสตอการเรียน และมีความกระตือรือรนและความ

รับผิดชอบมากขึ้นหากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นไดวาดีขึ้นอยางเห็นไดชัด

คือ นักเรียนไมนํางานวิชาอื่นมาทําขณะท่ีกําลังเรียนวิชางานดอกไมสด ไม

คุยและเลนกับเพื่อนในขณะที่ครูสอนสงงานและการบานตรงเวลาที่ครู

กําหนด ไมนอนหลับในหองเรียนขณะชั่วโมงเรียน ไมทําการบานและแอบ

เอางานเพื่อนมาสง มีเวลาทบทวนบทเรียน และฝกฝนทักษะนอกเวลาเรียน

ทําผิดจะพยายามแกไขโดยไมทอแท มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ

มอบหมายมาเรียนตรงเวลาและต้ังใจเรียน รูจักวางแผนและเตรียมพรอม

กอนเขาเรียน ซักถามทันทีเมื่อมีขอสงสัย และหาความรูเพิ่มเติมจากหนังสือ 

และอินเตอรเน็ต ทําใหนักเรียนสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให

เปนผูมีความกระตือรือรนและความรับผิดชอบการเรียนวิชางานดอกไมสด  

สงผลใหการเรียนดีขึ้น  และเปนผูที่มีความสําเร็จในชีวิตตามจุดหมายที่ต้ังไว 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตามอยางใกลชิดและตอเนื่อง  

2. ครู  ผูปกครอง  นักเรียนและผูที่เกี่ยวของ ควรรวมมือกันแกไข

และสะทอนปญหาตาง ๆ ทําใหนักเรียนปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน   
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของการขาดความกระตือรือรน

และความรับผิดชอบตอการเรียนวิชางานดอกไมสด 

2. ไดแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนนักเรียนที่ขาด

ความกระตือรือรนและความรับผิดชอบตอการเรียนวิชางานดอกไมสด 

_______________________________________________________ 

 

ความเชื่อมั่นและทัศนคติในการประกอบอาชีพ 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร สาขางานคหกรรมเพ่ือการโรงแรม 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวปยรัตน  รอดแกว 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คศ.บ.(คหกรรมศาสตรบัณฑิต) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การเรียนดานคหกรรมศาสตรสามารถออกไปประกอบอาชีพได

หลายอยาง ไมวาจะเปนอาชีพอิสระหรือพนักงานโรงแรม ภัตตาคาร

รานอาหาร ซ่ึงตางกก็ําลังตองการบุคลากรทางดานนี้ ตางจากสมัยกอนที่วา

การเรียนคหกรรมศาสตรเมื่อจบออกไปมักไปเปนแมบานเทานั้น ตราบใดที่

การทองเที่ยวยังขยายตัวอยู การเรียนดานคหกรรมศาสตรก็จะไมตกอับและ

ตกงาน 

ดังนั้น ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาดานน้ี เพื่อจะไดทราบวา

นักเรียนที่กําลังจะสําเร็จการศึกษามีความมั่นใจในความรู ทักษะ ทัศนคติ

มากนอยเพียงใดที่จะออกไปประกอบอาชีพ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นและทัศนคติในการประกอบอาชีพของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร 

สาขาวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 
 

ประชากร 

ประชากรในการศึกษา คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่  3 สาขาวิชาคหกรรมเพื่ อการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 24 คน 
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เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

แบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและทัศนคติในการประกอบ

อาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาคหกร

รมเพื่อการโรงแรม แบงออกเปน 3 สวน  คือ 

สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

เพศ อายุ อาชีพผูปกครอง และเกรดเฉล่ียสะสม เปนคําถามแบบเลือกตอบ 

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ ไดแก 

1. การนําความรูไปประยุกตใช 

2. ทัศนคติที่มีตออาชีพ 

3. ทักษะที่ไดจากการปฏิบัติงาน 

4. ความคาดหวังที่จะเพิ่มความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ 

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ เปนคําถามแบบปลายเปด 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. ศึกษาคนควาตํารา เอกสารอางอิง ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ

ที่เกี่ยวของ 

2. นําเนื้อหาที่ ไดจากการศึกษามาประยุกต เปนคําถามใน

แบบสอบถาม 

3. นําแบบสอบถามขอคําเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ แลวนํา

ขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข 

4. นําแบบสอบถามที่ไดทําการปรับปรุงแกไขเสนอผูเชี่ยวชาญ

เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมอีกคร้ัง 

5. ตรวจสอบแบบสอบถามตามขอเสนอแนะ 

6. จัดพิมพแบบสอบถามตามฉบับสมบรูณและนําไปใชในการวิจัย 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาดําเนินการเปนขั้นตอนดังนี้ 

1. นําแบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและทัศนคติในการ

ประกอบอาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  3 

สาขาวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม ใหนักศึกษาทําแบบสอบถาม หลังจากนั้น

ทําการรวบรวมแบบสอบถาม จํานวน 19 ชุด 

2. ผูศึกษารวบรวมแบบสอบถามแลวนํามาทําการวิเคราะห 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ตอนท่ี 1 เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล

ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อม่ันและทัศนคติในการประกอบ

อาชีพ วิเคราะหโดยหาคารอย 

ตอนท่ี 2 เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความ

เช่ือมั่นและทัศนคติในการประกอบอาชีพท่ีไดรับจากวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จากแบบทดสอบตามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

ใน 4 ดาน คือ ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาที่นํามาประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน ทัศนคติที่มีตออาชีพทักษะที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน ความ

คาดหวังท่ีจะเพิ่มความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ เพื่อนํามาใชในการ

ปฏิบัติงานวิเคราะหเปนรายขอ โดยหาคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

นําเสนอเปนตารางประกอบคําบรรยาย 

ตอนที่ 3 เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลที่เปนขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย ความเชื่อมั่นและทัศนคติในการประกอบอาชีพของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาคหกรรมเพื่อการ

โรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช พบวา กลุมตัวอยาง จํานวน 

19 คน เปนเพศหญิงมากที่สุด สวนใหญมีอายุ 18 ปขึ้นไป โดยมากแลว

ผูปกครองของนักเรียนมีอาชีพรับจาง และนักศึกษามีเกรดเฉล่ียสะสม

ระหวาง 2.51-3.50 เปนสวนใหญ 

สําหรับแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและทัศนคติในการ

ประกอบอาชีพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  3 

สาขาวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับ ดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ ดาน

ทัศนคติที่มีตออาชีพและความคาดหวังในการประกอบอาชีพ รองลงมาคือ 

ดานทักษะที่ไดจากการปฏิบัติงาน สวนดานการนําความรูไปประยุกตใชใน

การปฏิบัติงาน มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ตามลําดับ 
 

ขอเสนอแนะ 

1. นําเอาขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาเพื่อปรับปรุงพัฒนาแผนการ

สอนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนเพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพ 

2. ปรับปรุงแผนการสอน เพื่อใหนําความรูเหลานั้นไปประยุกตให

เกิดประโยชนตอตัวนักเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ทําใหทราบความเชื่อมั่นและทัศนคติในการประกอบอาชีพของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาคหกรรมเพื่อการ

โรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาการบัญช ี

 

การเปรยีบเทยีบการเรียนแบบรวมมือวิธี STAD กับวิธีการสอนแบบ

วิธีการสอนแบบปกตทิี่มีตอผลสัมฤทธิท์างการเรยีนในรายวชิาการบญัชี

ชั้นสูง 1 ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวชิาการบญัช ี
 

ผูวิจัย นางจรรยมน  ชูชาติ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(ธรุกิจศึกษาบัญชี) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

เนื่องจากการทําวิจัยในปการศึกษา 2561 เร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรูวิชาการบัญชีรวมคาและฝากขาย โดยจัดกิจกรรมการเรียน

แบบรวมมือ ดวยวิธี STAD ของนักศึกษาสาขาการบัญชีที่ผานมานั้น พบวา

ผูเรียนทั้งหมดมีผลคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ทําให

ผูวิจัยนําวิธีการเรียนแบบ STAD มาทดลองใชกับนักศึกษาระดับ ปวส.1 เพื่อ

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหกับผูเรียนในรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 

เพื่อใหตัวผูเรียนในชั้นเรียนมีการชวยเหลือ อธิบายในลักษณะ

เทคนิคในการทําแบบฝกหัด ซ่ึงจะสงผลใหคะแนนเก็บสะสมมากขึ้น พรอม

ทั้งเปนการสรางแรงจูงใจในการเรียนวิชาบัญชีใหมีความนาสนใจมากขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 

โดยวิธีการเรียนแบบรวมมือ 

2. เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1-2 จํานวน 16 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แผนการสอนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 

2. แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน เลือกแบบทดสอบจากการ

หาคาความยากงายของแบบทดสอบ ท่ีมีคาต้ังแต 0.2-0.8 จากการนําไป

ทดสอบกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 ของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

3. กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ STAD (Student team – 

achievement divisions) 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 

1. ทําแบบสอบถาม 

2. ถามแบบสอบถามกลุมเปาหมาย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขั้นเตรียมการ 

2. ขั้นดําเนินการ 

3. ขั้นสรุปผล 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  

จะเห็นไดวา ผลคะแนนแบบรวมมือ STAD ทําใหผู เรียนมีผล

คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงขึ้นถึง (8.25-4.92) 3.33 คะแนน และยังมีผลการ

ทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนเพิ่มจากการเรียนแบบเดิมที่มีผูทําคะแนน

หลังเรียนไดสูงกวากอนเรียน 75% เปน 100% 
 

สรุปผลการวิจัย 

ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนแบบรวมมือกันไดสรุปไววาการ

เรียนที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหนักเรียนไดเรียนรวมกันเปน

กลุมเล็ก ๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรูความสามารถแตกตาง

กัน แตละคนจะตองมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรูและในความสําเร็จ

ของกลุม ทั้งโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากรในการ

เรียนรู รวมทั้งการเปนกําลังใจแกกันและกัน คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่

เรียนออนกวา สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเอง

เทานั้น แตจะตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม 

ความสําเร็จของแตละบุคคลคือความสําเร็จของกลุม 
 

ขอเสนอแนะ 

1. จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือตองใชเวลา

ในการจัดกิจกรรม ดังนั้นผูสอนตองมีการจัดสรรเวลาใหพอกับเวลาเรียน 

2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือเนนการ

ทํางานกลุม ผูสอนตองดูแลและควบคุมตลอดเวลาใหในแตละกลุมมีการ

จัดสรรหนาที่กันรับผิดชอบและทํางานครบทุกคน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นํางานวิจัยไปประยุกตใชในการเรียนการสอนรายวิชาอื่น 

2. สงผลงานวิจัยไปแลกเปล่ียนกับสถานศึกษาตาง ๆ 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน เรื่อง การบญัชปีฏบิัติการภาษาอังกฤษ 

โดยใชวธิีการสอนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน รวมกับวิธีการสอนแบบบรรยาย 

ของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการบัญช ี

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายธีระชยั  จินตุลา 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(บัญชี)  บธ.ม. 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การเรียนการสอนในรายวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ของ

นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี เปน
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เนื้อหาสาระที่เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษ ซ่ึงนักเรียนสวนใหญไมถนัดและไม

ชอบภาษาอังกฤษอยูแลว จึงเปนอุปสรรคอยางมากในการเรียนการสอนการ

ปฏิบัติการบัญชีภาษาอังกฤษจะนําเนื้อหาบัญชีเบื้องตนของธุรกิจบริการและ

ธุรกิจซ้ือมาขายไปมาเรียนรูและปฏิบัติการดวยภาษาอังกฤษ  แตจะมี

นักเรียนจํานวนหนึ่งที่มีความรู ความเขาใจ และสามารถที่จะใชภาษาอังกฤษ

ในการบันทึกบัญชีได  จึงตองหาวิธีการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์

แกผูเรียนทุกคน โดยใชวิธีการสอนแบบบรรยายและใหเพื่อนชวยเพื่อนใน

การปฏิบัติการทางบัญชี เมื่อผูเรียนเร่ิมปฏิบัติไดแลวก็จะเกิดทักษะและการ

เรียนการสอนมีประสิทธิภาพตอไปมี  

ดังนั้น  เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการบัญชี

ปฏิบัติการภาษาอังกฤษและเรียนรูไดทันตามแผนการจัดการเรียนรูที่กําหนด 

จึงพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบรรยายและใหเพื่อนชวย

เพื่อนในการปฏิบัติการทางบัญชี ใหกับนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาบัญชี  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2561 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชี

ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ระหวางกอนและหลังการสอนโดยใชวิธีการสอน

แบบเพื่อนชวยเพื่อนรวมกับวิธีสอนแบบบรรยาย ของนักเรียน ระดับ ปวช.3 

สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนตอการเรียนดวยวิธีการสอน

แบบเพื่อนชวยเพื่อนรวมกับวิธีสอนแบบบรรยาย เร่ือง การบัญชีปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

ปการศึกษา  2561 จํานวน  220  คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นป ท่ี  3 สาขาวิชาการบัญชี  กลุม 1  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  ปการศึกษา  2561  จํานวน  39  คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยซ่ึงใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูลคร้ังนี้มี  2  ชนิด  คือ  

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชี

ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 2201-2106 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี 

ชั้นปที่ 3 เร่ือง การบันทึกบัญชีดวยภาษาอังกฤษเปนแบบปรนัยเลือกตอบ 

(Multiple Choice) 

2. แบบวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีตอการเรียนวิชาการบัญชี

ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 2201-2106 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี 

ชั้นปที่ 3 เร่ือง การบันทึกบัญชีดวยภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการสอนแบบ

บรรยายและวิธีการใหเพื่อนชวยเพื่อน 
 

การสรางเครื่องมือ 

การจัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การจัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการ

บัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพ  ดังนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวิชาพณิชยกรรมสาขาวิชาการบัญชี (สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา, 2556 : 1) 

2. ศึกษา หลักการ จุดหมายของหลักสูตร จุดประสงครายวิชา 

มาตรฐานรายวิชา และคําอธิบายรายวิชาของวิชาการบัญชีปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี (สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา, 2556 ) 

3. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสอน เทคนิคการสอน จาก

เอกสาร ตํารา รูปแบบการจัดกิจกรรมโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ (ธีระพัฒน 

ฤทธิ์ท อง, 2543 : 181-185) วิ ธีก ารสอนแบบสาธิต  (แหล งที่ ม า 

:http://mte.kmutt.ac.th. 25 กุมภาพันธ  2550)  แนวคิดในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความพรอมและทักษะการเปนผูประกอบการ

ธุรกิจ (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2547) เปนแนวทางในการ

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

4. วิเคราะหจุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคําอธิบาย

รายวิชา วิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ 

5. กําหนดโครงสรางแผนการการจัดการเรียนรู  โดยเรียงลําดับ

เร่ืองกอนหลังและแบงเนื้อหาออกเปนหนวยยอย  และกําหนดหนวยการ

บันทึกบัญชีดวยภาษาอังกฤษ 

6. นําเนื้อหาที่กําหนดมาออกแบบ ใชเวลาในการเรียนตาม

แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 24 ชั่วโมง โดยเรียนสัปดาหละ 4 ชั่วโมง (นับ

รวมเวลาสอบกอนเรียนและหลังเรียน) 

7. ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบที่ดี การหาคาจําแนกและคาความ

เชื่อมั่น คาความยากงาย  ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบจากหนังสือคูมือ

การวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (วิเชียร เกตุสิงห, 2543 : 43-48) และ

หนังสือการวิจัยเบื้องตน (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 96 – 106)    

หนวยที ่1  การบันทึกบัญชีกิจการบริการ 

หนวยที ่2  การบันทึกบัญชีกิจการซ้ือขายสินคา 

หนวยที ่3  การบันทึกรายการปรับปรุงรายการทางบัญช ี

หนวยที ่4  การจัดทํางบการเงิน 

8. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการ

บัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให

ครอบคลุมจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหา จํานวน 60 ขอ 

9. นําแบบทดสอบเสนอตอผูเชี่ยวชาญดานการสอนวิชา การ

บัญชี ภาษาอังกฤษ และหลักสูตร ตรวจสอบบทเรียน  เนื้อหา  แบบทดสอบ

ในแตละเนื้อหา 

10. นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวพรอมแบบประเมินเสนอ

ผูเชี่ยวชาญประเมินความสอดคลองระหวางขอสอบแตละขอกับจุดประสงค

เชิงพฤติกรรมวิเคราะหขอมูลหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง  โดย

ใช สู ต ร  IOC (Index of Item ObjectiveCongruence) ข อ ง  ส ม นึ ก  

ภัททิยธนี (2549 : 221)  ตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content 

validity) วาขอสอบแตละขอสรางไดสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู

หรือเนื้อหา ตามตารางวิเคราะหหลักสูตร  โดยใชเกณฑการประเมินดังนี้ 

+1  หมายถึง  แนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอนั้น 
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หมายถึง  ไมแนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอนั้น 

-1  หมายถึง  แนใจวาขอสอบไมวัดจุดประสงคขอนั้น 

จากผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญแลวนําไปคํานวณหาคา 

IOC  พบวามีคา IOC ต้ังแต .50 ขึ้นไปมีขอสอบที่ใชได จํานวน 45 ขอ  แลว

จัดพิมพแบบทดสอบฉบับใหม 

11. นําแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ซ่ึงไมใชกลุม

ตัวอยาง จํานวน 10 คน นําผลการสอบมาวิเคราะหหาคาความยากและคา

อํานาจจําแนกเปนรายขอ โดยใชเทคนิค 27% คัดเลือกขอสอบที่มีคาความ

ยากงายระหวาง 0.20-0.80 และมีคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.20 ขึ้นไป 

พบวามีขอสอบที่ใชไดจํานวน 30 ขอ  แลวจัดพิมพแบบทดสอบฉบับใหม 

12. นําแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ซ่ึงไมใชกลุม

ตัวอยางเดิมจากขอ 11  จํานวน 10 คน  แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบโดยใชสูตร คูเตอร ริชารดสัน (KR - 20) ซ่ึงมีคาความเชื่อมั่น 

เทากับ 0.89 

13. จัดพิมพแบบทดสอบเปนรูปเลม  นําไปใชในการวิจัยตอไป 

การสรางแบบวัดเจตคตติอการเรียน 

แบบวัดเจตคติตอการเรียนวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 

มีขั้นตอนการสรางและการหาคุณภาพ  ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบวัดเจตคติ 

2. วิเคราะหเนื้อหาที่จะวัด เลือกรูปแบบเคร่ืองมือที่จะวัดและ

กําหนดเกณฑในการวัดเจตคติตอการเรียน เร่ืองการจัดทําโครงการ 

3. สรางแบบวัดเจตคติตอการเรียนวิชาการบัญชีปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษ  จํานวน 20 ขอ  ลักษณะของแบบวัดเปนแบบลิเคิรท (likert 

scale) ชนิด 5 ตัวเลือก คือเห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  

และไมเห็นดวยอยางยิ่ง  โดยมีเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

เห็นดวยอยางยิ่ง =    5  คะแนน 

เห็นดวย =    4  คะแนน 

ไมแนใจ =    3  คะแนน 

ไมเห็นดวย =    2  คะแนน 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง =    1  คะแนน      

4. นําแบบวัดเจตคติที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ไปใหผูเชี่ยวชาญทางดาน

การศึกษาและวัดผลการศึกษา จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงดาน

เนื้อหา (Content validity) วาขอคําถามแตละขอสรางไดสอดคลองกับ

เนื้อหาที่วัดหรือไม  โดยใชเกณฑการประเมิน  ดังนี้ 

+1  หมายถึง  แนใจวาแบบวัดวัดเนื้อหานั้น 

  0  หมายถึง  ไมแนใจวาแบบวัดวัดเนื้อหานั้น 

-1  หมายถึง  แนใจวาแบบวัดไมวัดเนื้อหานั้น 

แลวนําไปคํานวณหาคา IOC  และคัดเลือกแบบวัดที่มีคา IOC 

ต้ังแต .50 ขึ้นไปพบวามีแบบที่ใชได จํานวน 15 ขอ แลวพิมพแบบวัดใหม 

5. นําแบบวัดเจตคติไปทดลองกับนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชา

การบัญชี ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 10 คน  เพื่อหาคาอํานาจจําแนก

เปนรายขอ  โดยใช t - test แบบ dependent ในการวิเคราะหผล  และ

เลือกขอคําถามที่มีคา t ต้ังแต 1.75  ขึ้นไป  พบวาขอคําถามทุกขอใชได 

6. จัดพิมพแบบวัดเจตคติฉบับใหม  นําไปใชในการวิจัยตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. จัดเก็บขอมูลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา วิชาการบัญชี

ปฏิบัติการภาษาอังกฤษในการทดสอบกอนเรียน 

2. จัดเก็บขอมูลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา วิชาการบัญชี

ปฏิบัติการภาษาอังกฤษในการทดสอบหลังเรียน 

3. จัดเก็บขอมูลการวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน วิชาการบัญชี

ปฏิบัติการภาษาอังกฤษโดยใชวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนรวมกับวิธีสอน

แบบบรรยาย 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใช  โปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดําเนินการวิเคราะหดังนี้ 

1. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  โดย 

1.1 หาคาความเที่ยงตรงของขอสอบ  โดยการหาคาเฉล่ียเพื่อ

ดูคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence)  

1.2 หาคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  

1.3 หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน วิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ที่เรียนโดย

ใชวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนรวมกับวิธีการสอนแบบบรรยายรายวิชา

การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยใช  t – test 

3. หาระดับความพึงพอใจของนักเรียน  ที่เรียนโดยใชวิธีการสอน

แบบเพื่อนชวยเพื่อนรวมกับวิธีการสอนแบบบรรยายวิชาการบัญชีปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

โดยวิธีการแปลความหมาย  ดังนี้ 

 ระดับ  5  4.51 - 5.00  หมายถึงความพึงพอใจอยูในระดับ

มากที่สุด   

 ระดับ  4  3.51 - 4.50  หมายถึงความพึงพอใจอยูในระดับ

มาก   

 ระดับ  3  2.51 - 3.50  หมายถึงความพึงพอใจอยูในระดับ

ปานกลาง   

 ระดับ  2  1.51 - 2.50  หมายถึงความพึงพอใจอยูในระดับ

นอย   

 ระดับ  1  1.00 - 1.50  หมายถึงความพึงพอใจอยูในระดับ

นอยที่สุด 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพบวานักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีการสอนแบบเพื่อนชวย

เพื่อนรวมกับวิธีสอนแบบบรรยายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและ

กอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีผลการ

เรียนหลังเรียนสูงกวาและมีความพึงพอใจที่เรียนโดยใชวิธีการสอนแบบ

เพื่อนชวยเพื่อนรวมกับวิธีสอนแบบบรรยายคะแนนความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก  คาเฉล่ีย 4.2930 เมื่อพิจารณาแตละดานพบวาดานผูสอนการ

อธิบายขั้นตอนกอนการปฏิบัติกิจกรรมอยางชัดเจน มีความพึงพอใจสูงสุดมี



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2561   - 41 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

คาเฉล่ียเทากับ 4.6316 อยูในระดับมากที่สุด ดานผูเรียนการนําความรู 

ที่ไดไปใชในการเรียนมีความพึงพอใจสูงสุดมีคาเฉล่ียเทากับ 4.7105 อยูใน

ระดับมากที่สุด  และดานกิจกรรมประโยชนท่ีไดรับจากการทํากิจกรรมมี

ความพึงพอใจสูงสุดมีคาเฉล่ียเทากับ 4.7368 อยูในระดับมากที่สุด 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1 ผูสอนจะตองอธิบายวัตถุประสงคของการใชเคร่ืองมือนี้

ใหกับนักเรียนไดเห็นความสําคัญและตองทําความเขาใจท้ังกับสมาชิกของ

กลุมและสมาชิกภายในชั้นเรียนใหเกิดความชัดเจน 

1.2 การปฏิบัติกิจกรรมควรใหมีความตอเนื่องไปในทุกๆคาบ

หลังการเรียนโดยผูสอนจะตองตรวจสอบและนําปญหาที่สังเกตไดจากการ

ปฏิบัติกิจกรรมในแตละคร้ังไปหาแนวทางแกไขและปรับปรุงตอไป 

1.3 นักเรียนไดเห็นประโยชนของกิจกรรมเพื่อนชวยสอนและ

ตองการใหนําไปใชในเนื้อหาอื่นๆ ที่มีลักษณะการเรียนการสอนที่เหมือนกัน 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย 

2.1 ควรมีการสรางบทเรียนสําเร็จรูปเร่ืองการบันทึกบัญชีดวย

ภาษาอังกฤษ  โดยเนนเนื้อหาในสวนท่ีตองปฏิบัติและเพิ่มทักษะในการใช

ภาษาอังกฤษในการบันทึกบัญชี 

2.2 ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ นอกจากนักเรียนที่ไมสามารถฝก

ปฏิบัติดวยตนเองได  ซ่ึงเปนปจจัยทําใหนักเรียนขาดทักษะในการบันทึก

บัญชีดวยภาษาอังกฤษ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูการจัดทําโครงการและสามารถ

สงงานโครงการไดทันตามเวลาที่กําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู 

2. เพื่อใหนักเรียนใชเวลาในการเรียนรูนอยลง  โดยนําเวลาที่เหลือ

ไปใชในการเรียนรูวิธีการจัดทําโครงการโดยการปฏิบัติจริง 

______________________________________________________ 

 

การปรับพฤติกรรมใหมีความซ่ือสัตย มีวินัย และรับผิดชอบในการเรยีน

วิชาการบัญชีหางหุนสวน ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 การบัญชี กลุม 6 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางวัลนี  บุญศรี 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(เศรษฐศาสตรสหกรณ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพจะตองมีคุณสมบัติดานสมรรถภาพทาง

รางกายและจิตใจท่ีดี มีสติปญญา ความรูความสามารถ มีความอดทน ขยัน

ขันแข็ง ไมยอทอตอความยากลําบาก กลาเผชิญปญหาและอุปสรรคดวย

ความมุงมั่น ตอสูกับสังคมยุคปจจุบันที่มีการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ดาน ทั้ง

ในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง จําเปนตองอาศัยองคประกอบตาง ๆ มา

เกื้อหนุน ซ่ึงตองมีการพัฒนาโดยตองคํานึงถึงความซ่ือสัตย มีวินัย และความ

รับผิดชอบในการเรียนบัญชี ซ่ึงคุณสมบัติดังกลาวทุกคนในสังคมตองปฏิบัติ 

เพราะจะทําใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ถือเปนคุณธรรมที่ควรสราง

และปลูกฝงใหทุกคนใชเปนแนวทางสําหรับบังคับพฤติกรรมของตนเอง ทํา

ใหบรรลุตามจุดหมายของชีวิต และประสบความสําเร็จในชีวิต เพราะฉะนั้น

ครูควรสรางสรรคความซ่ือสัตย ความมีวินัย และรับผิดชอบใหเกิดแก

นักเรียน เมื่อนักเรียนมีความซ่ือสัตย มีวินัย และรับผิดชอบในหนาที่ของงาน

แลวนั้น จะทําใหสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนใหเปนไปในทางที่ดีงาม 

จึงควรมีการปลูกฝงใหยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัด ถาหากในสังคมไมมี

การปลูกฝงและดีงาม จึงควรมีการปลูกฝงใหยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัด 

ถาหากในสังคมไมมีการปลูกฝงและพัฒนาเด็กใหมีความซ่ือสัตย มีวินัย และ

ความรับผิดชอบแลว การพัฒนาสังคมและประเทศก็จะไมมีประสิทธิภาพ จึง

ควรตองปลูกฝงเร่ืองความซ่ือสัตย มีวินัย และความรับผิดชอบในตนเองให

เปนพื้นฐาน ในที่สุดก็จะสามารถพัฒนาประเทศชาติใหมีความกาวหนามาก

ยิ่งขึ้น ดังนั้น การศึกษาจึงเปนส่ิงที่สําคัญและมีความจําเปนอยางมากในการ

ที่จะพัฒนาใหนักศึกษาไดมีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด ในการออกสู

โลกภายนอกหองเรียนและในชีวิตประจําวัน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปนการปรับพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูที่มีความซ่ือสัตย มี

วินัย และรับผิดชอบตอหนาที่ และการเรียนที่ดีขึ้นของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 6 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 6  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  ปการศึกษา 2561  จํานวน 26 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

ในการทําวิจัยคร้ังนี้ เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสังเกต แบบสอบถาม ที่

ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของนักศึกษา 

2. วิเคราะหสาเหตุของการมีความซ่ือสัตย มีวินัย และรับผิดชอบ

ในการเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชการสังเกตและนําเคร่ืองมือที่

สรางขึ้นใหนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชา

การบัญชี กลุม 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2561 

จํานวน 26 คน ไดตอบแบบสอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตของนักเรียนจากการตอบ

แบบสอบถาม มีการใชแรงจูงใจเสริมแรงโดยใชคําชมเชยแกนักศึกษาที่มี

ความซ่ือสัตย มีวินัย และรับผิดชอบ ซ่ึงนักศึกษาใหความรวมมือเปนอยางดี 

ทําใหนักศึกษามีความกระตือรือรนตอการเรียนมากขึ้น ในการทําวิจัยคร้ังนี้ 

ปรากฏวา ในภาคเรียนนี้นักศึกษามีความเอาใจใสตอการเรียน มีความ

ซ่ือสัตย มีวินัยและรับผิดชอบมากขึ้น โดยดูจากการสังเกต การสัมภาษณ 

และผลการเรียนในวิชาที่เรียนดังกลาว 
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ขอเสนอแนะ 

1. มีการติดตามอยางใกลชิดและตอเนื่อง 

2. นักศึกษา ผูปกครอง ครู และผูที่เกี่ยวของ ควรรวมมือกันแกไข 

และสะทอนปญหาตาง ๆ ของนักศึกษา เพื่อใหมีการพัฒนาที่ดีขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ทราบสาเหตุของการไมมีความซ่ือสัตย ไมมีวินัย และไมรับผิดชอบ

ของนักศึกษา พรอมทั้งไดแนวทางแกไขในเร่ืองดังกลาวตอไป 

_______________________________________________________ 

 

เจตคติที่มตีอวิชาบัญชีตนทุน 1 ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 การบญัช ี

 ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางวัชณีย  เติมทอง 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(บริหารธุรกจิ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

สังคมในปจจุบันมีการแลกเปล่ียนอยางรวดเร็ว การจัดการเรียน

การสอนจึงจําเปนตองมีการเปล่ียนแปลงผูเรียนใหมีทักษะความสามารถ

เพิ่มขึ้นหลายประการ ทั้งทางดานทักษะอาชีพและทางดานวิชาการ การ

พัฒนาใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

จะตองคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ เนื่องจากประสบความสําเร็จในการเรียน

น้ันผูเรียนจึงเปนตัวชี้วัดท่ีสําคัญในการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบกับ

วิชาทางดานการบัญชีเปนวิชาชีพท่ีตองทําความเขาใจ การฝกฝนและการ

ปฏิบัติเพื่อใหเกิดความชํานาญในวิชาการบัญชีอยางถูกตองและนาเชื่อถือได 

ความรูความชํานาญที่เกิดขึ้นจะสงผลไปยังการนํามาประกอบอาชีพใน

อนาคต นักเรียน นักศึกษาอาจนําหลักวิชาชีพไปใชอยางถูกวิธีและเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ ไมเกิดการโกงกินกันโดยอาจทําใหผูอื่นเดือดรอนได 

การบัญชีตนทุน 1 ถือเปนรายวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญตอการเรียน

เกี่ยวกับวิชาการบัญชีเปนอยางยิ่ง เพราะจะทําใหผูเรียนทราบถึงลักษณะ

ของกิจการวาประกอบไปดวย ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี ตนทุน ระบบ

บัญชีตนทุน การบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ คาแรงงาน คาใชจายในการผลิต การ

บัญชีตนทุน งานส่ังทํา โดยจะทําใหการเรียนการสอนในแตละบทใหผูเรียนมี

ความเขาใจในวิชาการบัญชี เขาใจในเนื้อหาความรูและการที่สถานศึกษาได

เปดการเรียนการสอนในวิชาการบัญชีตนทุน 1 เพื่อใหผูเรียนมีความรูในการ

ทําบัญชี และสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพในอนาคต 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ไดมีการจัดการเรียนการสอน

วิชาบัญชีตนทุน 1 ครูผูสอนจึงไดสําเร็จและศึกษาเจตคติของนักศึกษาระดับ 

ปวส.1 ที่มีตอการเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 1 เพื่อนําผลที่ไดมาปรับปรุงและ

พัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาบัญชีตนทุน 1 ใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาเจตคติที่มีตอการเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 1 ของ

นักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อนําผลการวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

ขอบเขตการวจิยั 

การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาเกี่ยวกับเจตคติและความรูความตองการของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เกี่ยวกับการเรียนวิชาการบัญชี

ตนทุน 1 ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง ปที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่เรียนวิชาการบัญชีตนทุน 1 จํานวน 

1 หองเรียน ทั้งหมด 26 คน   
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรูที่ใชกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

แบบบูรณาการ วิชาการบัญชีตนทุน 1 โดยใชเอกสารประกอบการสอน 

2. แบบวัดเจตคติของนักศึกษาที่มีตอการเรียนวิชาการบัญชี

ตนทุน 1 
 

การดําเนินการวิจยั 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยรูปแบบของการวิจัยใช

นักศึกษาทั้งหมดที่เรียนวิชาการบัญชีตนทุน 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2561 จํานวน 1 กลุม รวม 26 คน โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. อธิบายการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนวิธีการเรียนรู แจง

วัตถุประสงคการเรียนรู วิธีประเมินผลการเรียนรู 

2. ดําเนินการวิจัยโดยทําการสอนนักศึกษากลุมรายวิชาการบัญชี

ตนทุน 1 รหัส 3201-2103 จํานวน 72 ชั่วโมง โดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ

วิธีการเรียนรู มีลําดับขั้นตอนดังนี้ 

2.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน โดยทบทวนเนื้อหาเดิมเพื่อเปนขอมูล

ในการเรียนเนื้อหาใหม แลวใหนักศึกษาศึกษาจากเอกสารประกอบการสอน  

2.2 ขั้นดําเนินกิจกรรม ในขั้นน้ีจะเปนการใหนักศึกษาจัด

กิจกรรมวิธีการเรียนรูทําแบบฝกหัดภายในกลุม ผูวิจัยจะใหขอเสนอแนะแก

นักศึกษาเมื่อเกิดปญหาในการทํางาน 

2.3 ขั้นสรุป เปนขั้นที่ใหนักศึกษาสรุปเนื้อหาที่นักศึกษาได

เรียนไปแลว โดยการอภิปรายซักถาม และใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดเพื่อเปน

การฝกทักษะเพิ่มเติม 

2.4 วัดเจตคตินักเรียนตอการเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 1 ดวย

วิธีการทางสถิติ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและ

ขอตาง ๆ ที่รวบรวมไดนํามาวิเคราะห เพื่อเปนแนวทางในการแกไข

ขอบกพรองตาง ๆ ใหขอมูลถูกตองสมบูรณ สําหรับนํามาวิเคราะหทางสถิติ

ตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหเจตคติของนักศึกษากลุมตัวอยางที่มีตอการเรียนวิชาการ

บัญชีตนทุน 1 โดยหารอยละ 
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สรุปผลการวิจัย 

ในภาพรวมมีระดับเจตคติ โดยมีคาเฉล่ีย 4.219 สําหรับเจตคติของ

นักศึกษา เปนรายขอพบวา นักศึกษาสวนใหญมีระดับเจตคติมาก ไดแก มี

การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน  4.39 นักเรียนนักศึกษามีความรูความ

เขาใจในวิชาการบัญชีตนทุน 1, นักศึกษา มีความรับผิดชอบงานที่ไดรับ 

4.36 อาจารยผูสอนมีความพรอมในวิชาที่สอน  ,มีการจัดกิจกรรมในการ

เรียนการสอนที่หลากหลาย , สภาพแวดลอมและบรรยากาศในหองเรียน

4.25 แนวทางในการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนสอดคลองกับวิชาที่

สอน , เนื้ อหา สาระในการสอนนํ าความ รู ท่ี ได จากรายวิชาไปใช ใน

ชีวิตประจําวัน 4.11 มีการทดสอบความรูในบทเรียนทุกหนวย  4.00  

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาการบัญชีตนทุน 2 เรื่องการบัญชี

ตนทุนมาตรฐาน ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 
 

ผูวิจัย นางสุนิสา  พละศึก 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(บริหารธุรกจิ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาขาดความสนใจใฝรูที่จะศึกษา

ครูผูสอนจะถายทอดความรูใชวิธีการบรรยายหรืออธิบายสอนใหนักศึกษา

และนักศึกษาจะไมใหความรวมมือในการเรียนการสอนจึงสงผลใหเกิดความ

เบื่อหนายและไมนาสนใจทั้งผูสอนและผูเรียน 

ซ่ึงสภาพปญหาดังกลาวนี้ชี้ใหเห็นวาปญหาในการจัดการเรียนการ

สอนควรไดรับการปรับปรุงแกไขเพื่อใหการเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 2 เร่ือง

การบัญชีตนทุนมาตรฐานสัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงคของการจัดการเรียนการ

สอนแนวทางแกปญหาไดแกการจัดทําแบบฝกเสริมทักษะมาชวยในการ

จัดการเรียนการสอนใหตรงตามหลักสูตรอาชีวศึกษา โดยใหผูเรียนมีสวน

รวมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจะบังเกิดการเรียนรูดวยตนเองจัดการ

เรียนการสอนใหสอดคลองกับความสามารถและความแตกตางของผูเรียน

โดยวิธีการแบบฝกทักษะการบัญชีตนทุนมาตรฐานเนนกระบวนการคิดการ

ลงมือปฏิบัติและการสรางองคความรูดวยตนเองมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญและ

บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมคานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 2 เร่ือง

การบัญชีตนทุนมาตรฐานของนักศึกษาระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1 ที่สอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกอนเรียนกับ

หลังเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 2 เร่ืองการบัญชีตนทุนมาตรฐานของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 ที่สอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชที่ลงทะเบียน

เรียนวิชาการบัญชีตนทุน 2 เร่ืองการบัญชีตนทุนมาตรฐานในภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2561 ทั้งหมดจํานวน 32 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบฝกเสริมทักษะวิชาการบัญชีตนทุน 2 เร่ืองการบัญชี

ตนทุนมาตรฐานของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 

1 สาขาบัญชี 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ

แบบทดสอบหลังเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 2 เร่ืองการบัญชีตนทุนมาตรฐาน

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาบัญชี 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. การจัดทําแบบฝกปฏิบัติ 

1.1 ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

พุทธศักราช 2557 คูมือและเอกสารที่เกี่ยวของกับแผนการจัดการเรียนรู 

1.2 ศึกษาวิธีการจัดทําแบบฝกปฏิบัติจากหนังสือเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1.3 วิเคราะหเนื้อหาและกําหนดขอบเขตของเน้ือหา 

1.4 กําหนดจุดประสงคทั่วไปจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและ

คุณลักษณะที่ตองการเนน 

1.5 กําหนดโครงสรางและเน้ือหาใหสอดคลองกับจุดประสงค 

1.6 ดําเนินการจัดทําแบบฝกเสริมทักษะตามลําดับของ

จุดประสงคการเรียนลําดับเนื้อหาและโครงสรางที่กําหนดไว 

1.7 นําแบบฝกเสริมทักษะใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาพิจารณา 

1.8 ป รับป รุงแบบ ฝ ก เส ริม ทั กษ ะตาม คํ าแนะนํ าขอ ง

ผูเชี่ยวชาญ 

1.9 จัดทําแบบฝกเสริมทักษะที่สมบูรณพรอมที่จะนําไปใชใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป 

2. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี

ตนทุน 2 เร่ืองการบัญชีตนทุนมาตรฐานผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสารและตําราที่เกี่ยวของกับวิชาการบัญชีตนทุน 2 

เร่ืองการบัญชีตนทุนมาตรฐาน 

2.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก

หนังสือตําราและเอกสารที่เกี่ยวของ 

2.3 วิเคราะหเนื้อหาตามจุดประสงคจากแผนการสอน 

2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหครอบคลุม

เนื้อหาตามจุดประสงค 

2.5 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาเพื่อนํามา

วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบกับจุดประสงคการ

เรียนรู (IOC)  

2.6 ปรับปรุงแบบทดสอบตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

2.7 นําแบบทดสอบไปทดลองใชเพื่อวิเคราะหหาคาความยากงาย 

(P) และคาอํานาจจําแนก (r) โดยพิจารณาวาขอใดที่นักศึกษาตอบถกูมากตัด

ออกขอใดที่นักเรียนตอบถูกนอยตัดออก 
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2.8 นําแบบทดสอบที่วิเคราะหไดไปปรับปรุงใหมจัดพิมพเปนฉบับ

สมบูรณนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นําแบบฝกเสริมทักษะไปใชจริงกับนักศึกษาระดับ ปวช.1 ใน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561โดยดําเนินการดังนี้ 

1.1 ใหนักศึกษาศึกษาจุดประสงคการเรียนรูของเร่ืองการบัญชี

ตนทุนมาตรฐาน 

1.2 ใหนักศึกษาทาํแบบทดสอบกอนเรียนเร่ืองการบัญชีตนทุน

มาตรฐาน 

1.3 ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติตามแบบฝกเสริมทักษะที่กาํหนด 

1.4 ครูตรวจสอบการฝกปฏิบัติของนักศึกษาอยางใกลชิดและ

ทําการแกไขทันทีเมื่อพบวานักศึกษาทําผิดเพื่อใหแกไขขอบกพรองตาง ๆ 

1.5 ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียนและแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

2. ครูนํากระดาษคําตอบที่ไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนเรียน (Pre - test) และหลังเรียน (Post - test) ไปตรวจ

ใหคะแนนโดยขอที่ตอบถูกให 2 คะแนนขอที่ตอบผิดให 0 คะแนน 

3. นําผลการตรวจสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 

(Pre - test) หลังเรียน (Post - test) ไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจยัไดดําเนินการดังนี้ 

1. การหาคาสถิติพื้นฐานคือรอยละคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสูตร

ดังนี้ (บุญชมศรีสะอาด, 2543 : 102 – 103) 

1.1 คารอยละ 

1.2 คาเฉล่ีย 

1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การเปรียบเทียบผลของคะแนนทดสอบกอนเรียนและคะแนน

ทดสอบหลังเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 2 เร่ืองการบัญชีตนทุนมาตรฐานโดย

การหาผลตางระหวางคาเฉล่ีย (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2551 : 145-146) 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 2 เร่ืองการบัญชี

ตนทุนมาตรฐานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 

สาขาการบัญชีท่ีสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะพบวาผลสัมฤทธิ์ของคะแนน

ทดสอบกอนเรียน คาเฉล่ีย 3.71875 สวนผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบ

หลังเรียน คาเฉล่ีย 7.53125 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกอนเรียนกับ

หลังเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 2 เร่ืองการบัญชีตนทุนมาตรฐานของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ชั้นปที่ 1 สาขาบัญชีที่สอนโดยใช

แบบฝกเสริมทักษะพบวาคะแนนทดสอบหลังเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 2 มี

คาเฉล่ียสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียนอยู 3.8125 คะแนน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําแบบฝกเสริมทักษะไปใช 

1.1 ผลการวิจยัที่ไดรับในคร้ังนี้นําไปพัฒนาการเรียนการสอน

ในรายวิชาอื่นโดยใชแบบฝกเสริมทักษะในการจัดการเรียนรู 

1.2 หัวขอที่นาสนใจในการทําวิจัยในคร้ังตอไปคือการพัฒนา

ทักษะการเรียนรูวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 สําหรับนักเรียนระดับ ปวส.1 สาขา

บัญชีโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 

1.3 ควรมีการนําผลงานวิจัยในคร้ังนี้ไปตอยอดในการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาของสาขางานอื่นใน

ภาคเรียนตอไป 

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป 

2.1 ปญหาทุกปญหาของนักศึกษาสามารถนาํมาทําวิจัยได 

2.2 ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธงานวิจัยที่กวางขวาง

ยิ่งขึ้นทั้งในรูปแบบ Hard copyเชนการจัดทําจดหมายขาวจัดนิทรรศการมุม

เอกสารประชาสัมพันธผาน Website ของสถานศึกษาเพื่อเปนการสรางองค

ความรูใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา 

2.3 ควรมีการอบรมพัฒนาการจัดทํานวัตกรรมส่ือการสอน

หรือวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแกปญหาการจัดการเรียนการสอนในคร้ังตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนแนวทางสําหรับครูอาจารยที่สนใจการใชแบบฝกเสริมทักษะ 

2. ชวยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. เปนแนวทางการวิจัยโดยใชแบบฝกเสริมทักษะในรายวิชาอื่นๆ 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรยีนวิชาการบญัชชีั้นกลาง 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
 

ผูวิจัย นางสาววัชรี  ฮ่ันววิัฒน 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(การบัญชี) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

วิชาการบัญชีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศเปนอยางยิ่งไม

วาจะเปนดานการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และอื่นๆ ดังจะเห็นไดวาจากใน

ชวงเวลาที่ผานมาไดมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงวิชาการบัญชีใหทันกับโลก

ปจจุบัน ซ่ึงจะเห็นไดวาการบัญชีมีความสําคัญตอทุกหนวยงาน ทุกองคกร 

จึงจําเปนตองศึกษาและเรียนรูใหมากขึ้น และจําเปนตองพัฒนาบุคลากร

ทางการบัญชีใหมีความสามารถเพิ่มขึ้น วิทยาลัยเปนสวนหนึ่งขอการศึกษา

วิชาการบัญชีพื้นฐานที่จะตองมีการพัฒนาพื้นฐานวิชาการบัญชีใหกับ

นักเรียน นักศึกษา ไดเรียนรูอยางเปนระบบ 

การเรียนรูในวิชาบัญชีใหประสบความสําเร็จไดขึ้นอยูกับปจจัย

หลายดานไมวาจะเปน ดานครูผูสอนตัวนักศึกษารวมถึงสภาวะแวดลอม

สําหรับทางดานตัวนักศึกษาเองยังมีปจจัยที่สงผล ไดแก วุฒิภาวะ อายุ เพศ 

ประสบการณเดิม ความถนัด การจูงใจเปนตน ดานบทเรียนไดแก ลักษณะ

ของบทเรียน เปนตน และปจจัยดานการเรียน ไดแก การฝกฝน ขนาดของ

การเรียนรู การทองจํา การใชประสาทรับรูชวยในการเรียน ความสนใจ 

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ความรับผิดชอบและลักษณะพื้นฐาน เปนตน ซ่ึงส่ิง
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เหลานี้ เปนองคประกอบหนึ่ง ท่ีคาดวาจะเปนปจจัยที่ มีผลกระทบตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูทางวิชาการบัญชี ของนักศึกษาและยังมีอีกหลาย

ปจจัยจะสงผลตอการเรียนรูของนักศึกษา 

ดังนั้น จึงเปนเหตุคณะผูวิจัยที่ศึกษาถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอ

ผลสัมฤทธิ์ตอการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.

1 สาขาบัญชี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อจะนําไปใชเปน

ขอมูลประกอบการเรียนการสอนสําหรับการพัฒนาผูเรียนใหมีความรู

ความสามารถของวิชาการบัญชีซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียน

ของ นักเรียน นักศึกษา ที่จะเรียนวิชาการบัญชีในระดับตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอ

วิชาบัญชีชั้นกลาง 1 ของนักศึกษาสาขาบัญชี ระดับ ปวส.1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อจําแนกปญหาที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอ

วิชาบัญชีชั้นกลาง 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาบัญชี ระดับ ปวส.1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี  โดยการสุมตัวอยางแบบ

เจาะจง  จํานวน  100  คน 
 

วิธีการจัดสรางเครื่องมือการศึกษาวิจัย 

วิธีการจัดสรางเคร่ืองมือการดําเนินการวิจัย เปนเคร่ืองมือที่

ผูดําเนินการวิจัยสรางขึ้นจากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม สรุปเปน

แบบสอบถามโดยมีขึ้นตอนการสรางเคร่ืองมือดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ศึกษาขอมูลลักษณะแผนการเรียนการสอนของนักศึกษาชั้น 

ปวส.1 แผนกวิชาบัญชี โดยนําขอมูลที่ไดมาใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย

และแบบสอบถาม 

2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหที่ปรึกษางานวิจัย ตรวจสอบเพื่อ

ขอคําแนะนําในการปรับปรุงแบบสอบถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ

งานวิจัย 

3. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงเนื้อหาตามคําแนะนําที่ไดรับไป

ทดสอบกับกลุม ตัวอยางจํ านวน 5 ตัวอยาง เพื่ อ ใหแน ใจวา ผู ตอบ

แบบสอบถามจะสามารถเขาใจคําถามอยางชัดเจน 

4. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล 
 

เครื่องมือการดําเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความคิดเห็นปจจัยที่

สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตรอกแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะอื่นๆ 

โดยแบบสอบถามสวนที่ 1,2,3 จะเปนคําถามแบบประมาณคา 

(Rating scale) กําหนดเกณฑการใหคะแนนแตละระดับ และหลักในการ

แปลความหมายดังนี้ 

ระดับปญหา คะแนน 

ปญหามากที่สุด หมายถึง ระดับ 5 

ปญหามาก หมายถึง ระดับ 4 

ปญหาปานกลาง หมายถึง ระดับ 3 

ปญหานอย หมายถึง ระดับ 2 

ปญหานอยที่สุด หมายถึง ระดับ 1 

คะแนนที่จะนํามาวิเคราะหคาเฉล่ีย 

ชวงคะแนน 4.21 -  5.00 มีระดับปญหามากที่สุด 

ชวงคะแนน 3.41 – 4.20 มีระดับปญหามาก 

ชวงคะแนน 2.61 – 3.40 มีระดับปญหาปานกลาง 

ชวงคะแนน 1.81 – 2.60 มีระดับปญหานอย 

ชวงคะแนน 1.00 – 1.80  มีระดับปญหานอยที่สุด 

และแบบสอบถามในสวนที่  3 เปนขอเสนอแนะในลักษณะการตอบ

แบบสอบถามปลายปดในดานปจจัยที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตอวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 ในมุมมองของผูตอบแบบสอบถาม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การดําเนินการเก็บขอมูลผูดําเนินการวิจัยจะจัดสงแบบสอบถามให

กลุมเปาหมายและการติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนจากผูตอบ

แบบสอบถามดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความถกูตองของขอมูล

และการลงรหัสขอมูลเพื่อนาํไปทําการวเิคราะหขอมูลดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยสงผล

กระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 ของนักศึกษา

สาขาบัญชี ระดับ ปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 98 และสวนใหญจบจาก ปวช. 

ตอระดับ ปวส. รอยละ 83 

ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอปจจัยสงผลกระทบตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 ในภาพรวมอยูในระดับปาน

กลาง  คาเฉล่ีย 3.19 เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.064 เมื่อพิจารณาเปนรายการ

ดานพบวา ปจจัยดานส่ิงแวดลอมอยูในระดับมากสุด คาเฉล่ีย 3.66 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.067 และตํ่าที่ สุดคือ ปจจัยดานผู เรียน ผูตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 2.81 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.014  
 

ขอเสนอแนะ 

1. ปรับปรุงหองเรียนใหดีขึ้น 

2. โตะเกาอี้ไมเพียงพอตอนักศึกษา และอุปกรณไมพรอม 

3. ควรมีแปรงลบกระดาษทุกหอง 
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4. ผูสอนส่ังการบานมากเกินไป อยากใหลดการบาน 

5. ไมมีหองเฉพาะ  

6. ผูสอนส่ังการบานเยอะไป ทําใหนักศึกษาเกือบไมมีเวลา

พักผอน ทั้งการบานทั้งเร่ืองสอบ ไมรูจะทําอะไรกอนดี แนะนําใหสอนให

ชัดเจน แลวใหทําแบบฝกทบทวนที่เรียนมา 1ขอ เพื่อทําความเขาใจกับดวย

ตนเอง วาที่เรียนมาเขาใจมากนอยเพียงใด 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตอ

วิชาบัญชีชั้นกลาง 1 ของนักเรียนสาขาบัญชี ระดับ ปวส.1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. ไดทราบปญหาของแตละกลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาบัญชีชั้นกลาง 1 สูงหรือตํ่าและพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

_______________________________________________________ 

 

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชชีั้นสูง 2 ของนักศึกษาระดบั 

ปวส.2 การบัญชี กลุม 5 ที่ไดรบัการจดัการเรยีนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 
 

ผูวิจัย น.ส.สุกาญจนดา  ยี่สุนแซม 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา กศ.บ. ธุรกิจศึกษา (การบัญชี) 

 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาขาดความสนใจใฝรูที่จะศึกษา 

ครูผูสอนจะถายทอดความรูใชวิธีการบรรยายหรืออธิบายสอนใหนักศึกษา 

และนักศึกษาจะไมใหความรวมมือในการเรียนการสอน จึงสงผลใหเกิดความ

เบื่อหนายและไมนาสนใจทั้งผูสอนและผูเรียน 

ซ่ึงสภาพปญหาดังกลาวนี้ชี้ใหเห็นวาปญหาในการจัดการเรียนการ

สอนควรไดรับการปรับปรุงแกไข เพื่อใหการเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 2 

เร่ืองการบัญชีตนทุนมาตรฐาน สัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงคของการจัดการ

เรียนการสอน แนวทางแกปญหาไดแก การจัดทําแบบฝกเสริมทักษะมาชวย

ในการจัดการเรียนการสอนใหตรงตามหลักสูตรอาชีวศึกษา โดยใหผูเรียนมี

สวนรวมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน จะบังเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความสามารถและความแตกตางของ

ผูเรียนโดยวิธีการแบบฝกทักษะ การบัญชีตนทุนมาตรฐานเนนกระบวนการ

คิด การลงมือปฏิบัติ และการสรางองคความรูดวยตนเอง มุงเนนผูเรียนเปน

สําคัญและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม คานิยม และคุณลักษณะที่พึง

ประสงค 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 2 เร่ือง 

การบัญชีตนทุนมาตรฐาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้นปที่ 1 ที่สอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกอนเรียนกับ

หลังเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 ที่สอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 2 เร่ืองการบัญชีตนทุนมาตรฐาน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 32 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบฝกเสริมทักษะวิชาการบัญชีตนทุน 2 เร่ืองการบัญชี

ตนทุนมาตรฐาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 

สาขาการบัญชี 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ

แบบทดสอบหลังเรียน วิชาการบัญชีตนทุน 2 เร่ืองการบัญชีตนทุนมาตรฐาน 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี 
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนในการสราง ดังนี้ 

1. การจัดทําแบบฝกปฏิบัติ 

1.1 ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 

2557 คูมือและเอกสารที่เกี่ยวของกับแผนการจัดการเรียนรู 

1.2 ศึกษาวิธีการจัดทําแบบฝกปฏิบัติจากหนังสือ เอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1.3 วิเคราะหเน้ือหาและกําหนดขอบเขตของเน้ือหา 

1.4 กําหนดจุดประสงคทั่วไป จุดประสงคเชิงพฤติกรรม และ

คุณลักษณะที่ตองการเนน 

1.5 กําหนดโครงสรางและเน้ือหาใหสอดคลองกับจุดประสงค 

1.6 ดําเนินการจัดทําแบบฝกเสริมทักษะตามลําดับของ

จุดประสงคการเรียน ลําดับเนื้อหาและโครงสรางที่กําหนดไว 

1.7 นําแบบฝกเสริมทักษะใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาพิจารณา 

1.8 ป รับป รุงแบบ ฝ ก เส ริมทั กษ ะตาม คํ าแนะนํ าขอ ง

ผูเชี่ยวชาญ 

1.9 จัดทําแบบฝกเสริมทักษะที่สมบูรณพรอมที่จะนําไปใชใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป 

2. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี

ตนทุน 2 เร่ืองการบัญชีตนทุนมาตรฐาน ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสารและตําราที่เกี่ยวของกับวิชาการบัญชีตนทุน 

2 เร่ืองการบัญชีตนทุนมาตรฐาน 

2.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จากหนังสือ ตํารา และเอกสารที่เกี่ยวของ 

2.3 วิเคราะหเนื้อหาตามจุดประสงคจากแผนการสอน 

2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหครอบคลุม

เนื้อหาตามจุดประสงค 

2.5 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา เพื่อ

นํามาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบกับจุดประสงค

การเรียนรู (IOC)  

2.6 ปรับปรุงแบบทดสอบตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
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2.7 นําแบบทดสอบไปทดลองใชเพื่อวิเคราะหหาคาความยาก

งาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) โดยพิจารณาวาขอใดท่ีนักศึกษาตอบถูก

มากตัดออกขอใดที่นักเรียนตอบถูกนอยตัดออก 

2.8 นําแบบทดสอบที่วิเคราะหไดไปปรับปรุงใหม จัดพิมพเปน

ฉบับสมบูรณ นําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นําแบบฝกเสริมทักษะไปใชจริงกับนักศึกษาระดับ ปวช.1 ใน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โดยดําเนินการดังนี้ 

1.1 ใหนักศึกษาศึกษาจุดประสงคการเรียนรูของเร่ืองการบัญชี

ตนทุนมาตรฐาน 

1.2 ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน เร่ืองการบัญชี

ตนทุนมาตรฐาน 

1.3 ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติตามแบบฝกเสริมทักษะที่กําหนด 

1.4 ครูตรวจสอบการฝกปฏิบัติของนักศึกษาอยางใกลชิด และ

ทําการแกไขทันทีเมื่อพบวานักศึกษาทําผิดเพื่อใหแกไขขอบกพรองตาง ๆ 

1.5 ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน และแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

2. ครูนํากระดาษคําตอบที่ไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) ไปตรวจให

คะแนนโดยขอที่ตอบถูกให 2 คะแนน ขอที่ตอบผิดให 0 คะแนน 

3. นําผลการตรวจสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 

(Pre-test) หลังเรียน (Post-test) ไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 

 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

1. การหาคาสถิติพื้นฐาน คือ คารอยละ คาเฉล่ีย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

2. การเปรียบเทียบผลของคะแนนทดสอบกอนเรียนและคะแนน

ทดสอบหลังเรียน วิชาการบัญชีตนทุน 2 เร่ืองการบัญชีตนทุนมาตรฐาน โดย

การหาผลตางระหวางคาเฉล่ีย 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 2 เร่ืองการบัญชี

ตนทุนมาตรฐาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 

สาขาวิชาการบัญชี ที่สอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ พบวา ผลสัมฤทธิ์ของ

คะแนนทดสอบกอนเรียนมีคาเฉล ี่ย 3.71875 สวนผลสัมฤทธิ์ของคะแนน

ทดสอบหลังเรียนมีคาเฉล่ีย 7.53125 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกอนเรียนกับ

หลังเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 2 เร่ืองการบัญชีตนทุนมาตรฐาน ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ที่

สอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ พบวา คะแนนทดสอบหลังเรียนวิชาการบัญชี

ตนทุน 2 มีคาเฉล่ียสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียนอยู 3.8125 คะแนน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําแบบฝกเสริมทักษะไปใช 

1.1 ผลการวิจัยที่ไดรับในคร้ังนี้นําไปพัฒนาการเรียนการสอน

ในรายวิชาอื่น โดยใชแบบฝกเสริมทักษะในการจัดการเรียนรู 

1.2 หัวขอที่นาสนใจในการวิจัยในคร้ังตอไปคือ การพัฒนา

ทักษะการเรียนรูวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 สําหรับนักเรียนระดับ ปวส.1 

สาขาวิชาการบัญชี โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 

1.3 ควรมีการนําผลงานวิจัยในคร้ังนี้ไปตอยอดในการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนในรายวิชาของสาขางานอื่นใน

ภาคเรียนตอไป 

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป 

2.1 ปญหาทุกปญหาของนักศึกษาสามารถนํามาทําวิจัยได 

2.2 ควรมีการเผยแพรประชาสัมพันธงานวิจัยที่กวางขวาง

ยิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบ Hard copy เชน การจัดทําจดหมายขาว จัดนิทรรศการ 

มุมเอกสาร ประชาสัมพันธผาน Website ของสถานศึกษา เพื่อเปนการสราง

องคความรูใหเกิดขึ้นในสถานศึกษา 

2.3 ควรมีการอบรมพัฒนาการจัดทํานวัตกรรม ส่ือการสอน 

หรือวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อแกปญหาการจัดการเรียนการสอนในคร้ังตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนแนวทางสําหรับครูอาจารยที่สนใจการใชแบบฝกเสริมทักษะ 

2. ชวยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. เปนแนวทางการวิจัยโดยใชแบบฝกเสริมทักษะในรายวิชาอื่นๆ 

ตอไป 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 

ที่ใชวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท (Explicit Teaching Model) 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางวณี  ฤทธิผล 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การบัญชี) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหสอน

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานการบัญชี รายวิชาการ

บัญชีชั้นกลาง 2 (Intermediate Accounting 2) รหัสวิชา 3201-2002 ซ่ึง

เปนวิชาชีพเฉพาะสําหรับนักศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขางานการ

บัญชี ฉะนั้นการจัดการเรียนการสอนจึงตองมุงเนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ทั้งดานความรู ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค หลังจากจัดการเรียน

การสอนผานไป 3 หนวยการเรียน พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม

ดีเทาที่ควร เนื่องจากเรียนไมเขาใจ จําทฤษฎีไมได ขาดทักษะการบันทึก

บัญชี ผูเรียนไมมีความกระตือรือรนในการเรียน เรียนแลวสรุปบทเรียนและ

ปฏิบัติไมได ไมฝกปฏิบัติดวยตนเอง ประเมินหลังเรียนไดคะแนนตํ่า ผูวิจัยจึง

ไดศึกษาคนควาวิธีการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบตาง ๆ พบวา การ

จัดการเรียนการสอนแบบเอ็กซพลิซิท (Explicit Teachting Method) เปน

การจัดการเรียนการสอนแบบตรง (Direct Instruction) เปนวิธีสอนที่

คํานึงถึงหลักการเรียนรู พฤติกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อตอการเรียนรู 
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ดังนั้นในกระบวนการและขั้นตอนการเรียนการสอนจะมุงเนนพฤติกรรม

ระหวางผูเรียนกับครูตลอดกระบวนการ ส่ิงสําคัญคือในการเรียนรูของผูเรียน

นั้นครูตองทบทวนความรูเดิมหรือความรูพื้นฐานที่จําเปนตอการเรียนรูเร่ือง

ใหมหรือทักษะใหมของผูเรียน ซ่ึงการทบทวนความรูนี้มีความจําเปนเทากับ

การใหความรู ดังน้ันครูจะตองมีการทบทวนใหถูกวิธี เหมาะสมและเอื้อตอ

การเรียนรูเร่ืองใหมหรือทักษะใหมทุกคร้ัง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานการบัญชี วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ใชวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท 

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่มี

ตอการจัดกิจกรรมการสอนโดยใชวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 445  คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 136  คน โดยเลือกแบบเจาะจงเฉพาะ

กลุมที่สอนดวยตนเอง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนรู รายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 รหัสวิชา 

3201-2002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 หนวยที่ 

4 เร่ืองหางหุนสวน : การเปล่ียนแปลงหุนสวนและการชําระบัญชี 

2. แบบประเมินผลความรูกอนเรียนและหลังเรียน รายวิชาการ

บัญชีชั้นกลาง 2 รหัสวิชา  3201- 2002 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศักราช 2557 หนวยที่ 4 เร่ือง หางหุนสวน : การเปล่ียนแปลงหุนสวน

และการชําระบัญชี 

3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่มี

ตอการจัดกิจกรรมการสอนที่ใชวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. แผนการจัดการเรียนรู  

ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักสูตรเทคนิควิธีสอน การประเมินผลตาม

สภาพจริง  

ขั้นที่ 2 ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ขั้นที่ 3 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู 

ขั้นที่ 4 นําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาความ

สอดคลองและความ 

เหมาะสม โดยการนําสงแผนการจัดการเรียนรูผานความ

เห็นชอบ จากผูเชี่ยวชาญ  

ขั้นที่  5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ ผานการเห็นชอบจาก

ผูเชี่ยวชาญไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

2. แบบประเมินผลความรูกอนเรียนและหลังเรียน  

ขั้นที่ 1 ศึกษาหลักสูตรรายวิชาสมรรถนะรายวิชา 

ขั้นที่  2 กําหนดจุดประสงคการเรียนรูประจําหนวยและ

สมรรถนะประจําหนวย 

ขั้นที่ 3 กําหนดเกณฑการปฏิบัติตามสมรรถนะ และเกณฑการ

ใหคะแนน 

ขั้นที่ 4 ใหผูเชี่ยวชาญตรวจความตรงเชิงเนื้อหาของเกณฑการ

ปฏิบัติตามสมรรถนะ และเกณฑการใหคะแนน  

ขั้นที่  5 นําเกณฑการปฏิบั ติตามสมรรถนะและเกณฑการให

คะแนนมากําหนดแบบประเมินผลตามสภาพจริงและนําไปใช 

3. แบบประเมินความพึงพอใจ 

สําหรับแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ตอการจัดกิจกรรมการสอนที่ใชวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท 

ผูวิจัยไดนําเคร่ืองมือที่ผานการตรวจสอบและทดลองใชมาแลว ของสาธิต 

จันทรวินิจ มาปรับใชโดยพิจารณาเลือกเฉพาะขอคําถามท่ีสอดคลอง  

ประกอบดวย 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ของครู เปนแบบสอบถามมาตรประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ เกณฑ

การใหคะแนนแบบสอบถามตอนที่ 1 ไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

พึงพอใจมากที่สุด หมายถึง  คาคะแนนเทากับ 5 

พึงพอใจมาก หมายถึง  คาคะแนนเทากับ 4 

พึงพอใจปานกลาง หมายถึง  คาคะแนนเทากับ 3 

พึงพอใจนอย หมายถึง  คาคะแนนเทากับ 2 

พึงพอใจนอยที่สุด หมายถึง  คาคะแนนเทากับ 1 

ตอนที่ 2  คําถามปลายเปด เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ

อื่น ๆ เกณฑการวัดระดับความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ของครูจะนํามาแปลความหมายของคาระดับในการวิเคราะหดังนี้ 

4.51-5.00  หมายถึง ระดับมากที่สุด 

3.51-4.50 หมายถึง ระดับมาก 

2.51-3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง 

1.51-2.50 หมายถึง ระดับนอย 

1.00-1.50 หมายถึง ระดับนอยที่สุด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองดังนี้ 

1. เก็บขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากกการทดสอบกอนเรียน 

หลังเรียน 

2. เก็บขอมูลความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจาก

ผูเรียนทุกคน 
 

การวิเคราะหขอมูล  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะหโดยหาคะแนนเฉล่ีย (คา T-

Score) และเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย (คา T-Score) กอนเรียนและหลังเรียน

เปนคารอยละ 
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2. แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห

โดยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ในการวิเคราะหขอมูล  คณะกรรมการประเมินดําเนินการโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

ตอนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะอื่น ๆ 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนัก ศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่ใชวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท (Explicit Teaching Model) 

เทากับ 58.20 สูงกวากอนเรียน เทากับ 16.40 คิดเปนรอยละ 39.23 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.29 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ

เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจในขอที่ 8 

การฝกปฏิบัติดวยตนเอง ใหผูเรียนมีความเขาใจมากขึ้น ความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.61 รองลงมาคือ ขอที่ 6 การทบทวนรายคาบและ

รายสัปดาห ความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.49 และขอที่ 2 การ

ทบทวนเนื้อหาและตรวจการบาน อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.47 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 

นํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบเอ็กซพลิซิท ไปทดลองใช

กับรายวิชาอื่น  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรทําการวจิัยการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธกีารสอนที่

หลากหลายและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมความพรอมของผูเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดรูปแบบการสอนโดยใชวิธีสอนแบบเอก็ซพลิซิท 

2. นําวิธกีารสอนแบบเอ็กซพลิซิทไปใชกับรายวิชาอื่น ๆ 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนานวัตกรรมการเรยีนการสอนโดยใชสื่อประสมออนไลน 

เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง “งบกระแสเงินสด” 

วิชาการวเิคราะหรายงานทางการเงิน (3201-2104) 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวรัชนีวรรณ  ศรีทองเพิง 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(การบัญชี) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การที่ครูจะสามารถปฏิบัติงานการสอนไดดีขึ้นอยูกับความสามารถ

ในการผสมผสานกับศาสตรอื่น ๆ วาดวยการสอนกับศิลปะของการสอนเขา

ดวยกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิผลของการสอนสูงสุด ซ่ึงวิธีสอน/เทคนิคการ

สอนของครูไมสามารถกลาวไดวาวิธีใดเปนวิธีสอนที่ดีที่สุด เพราะการเรียน

การสอนนั้นจะตองขึ้นกับองคประกอบหลายประการ ดังนั้น จึงเปนหนาที่

ของครูที่จะตองตัดสินใจเลือกวิธีการสอนตามความเหมาะสมของสภาพที่

เปนอยู ควรนําเทคนิคตาง ๆ มากระตุนและปลุกเราเพื่อเลือกความสนใจ

ของผูเรียน โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลาที่กําหนดให และ

การเลือกวิธีการสอนนั้นผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได

หลากหลายวิธี และสามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสมกับผูเรียนกับแต

ละสถานการณ และแตละส่ิงแวดลอม เนื่องจากการสอนมีหลากหลาย

รูปแบบ ครูผูสอนจึงจําเปนตองเลือกวิธีสอนใหสอดคลองกับกิจกรรมการ

เรียนการสอน กระบวนการสอนแบบใชส่ือประสมออนไลนเปนรูปแบบที่มุง

ใหผูเรียนไดศึกษาขอมูลดวยตนเอง จากการศึกษาทดลองปฏิบัติ วิเคราะห 

ทดสอบ และการนําความรูไปใช จึงทําใหระบบการสอนแบบใชส่ือประสม

ออนไลนเปนการสรางคุณภาพใหผูเรียนในลักษณะเสริมทักษะ เปนวิธีเรียนรู

จากประสบการณตรง การเรียนการสอนวิชาการวิเคราะหรายงานทาง

การเงิน ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี เร่ือง “งบกระแสเงิน

สด” มีความทาทายสูงขึ้นมากในปจจุบัน เนื่องจากการสอนโดยใชวิธีการ

สอนแบบปกติ มีครูประจําวิชาเปนผูบรรยายโดยใชส่ือเพาเวอรพอยท และ

เอกสารประกอบการสอนนั้นเปนส่ิงที่ผูเรียนคุนชินอยูแลว กอปรดวยโดย

ลักษณะเนื้อหาของรายวิชาการวิเคราะหรายงานทางการเงินเปนไปใน

ลักษณะที่ตองอาศัยทักษะทั้งดานความจําและการวิเคราะหอยางมาก ทําให

ผูเรียนเกิดอาการเบื่อหนายและทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวม

ลดลง ดังนั้น จึงควรมีการคนหาวิธีการสอนแบบใหมทดแทนแบบเดิมที่

ผูเรียนคุนเคย และสรางความสนใจใหกับผูเรียนใหสามารถเรียนไดอยางมี

ความสุข ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดวิธีการสอนโดยใชส่ือประสมออนไลนขึ้น 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ 

ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี เร่ือง “งบกระแสเงินสด” โดยวิธีการสอนแบบ

ปกติกับวิธีการสอนโดยใชส่ือประสมออนไลน 

2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ ปวส.2 

สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 ที่มีตอวิธีการสอนโดยใชส่ือประสมออนไลน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาการ

บัญชีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการวิเคราะหรายงานทางการเงิน ในภาคเรียนที่ 

2 ปการศึกษา 2561  จํานวน 113 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาการบัญชี กลุม 1 ที่เรียนดวยวิธีใชส่ือประสม

ออนไลน ที่ไดจากการสุมแบบยกกลุม (Cluster Group) จํานวน 39 คน 

(กลุมทดลอง) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอส่ือประสม

ออนไลน 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 

1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

2. สอบถามผูเชี่ยวชาญ 

3. นําไป Try out 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. รวบรวมคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการทดสอบคาที (t-test) 

2. สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการสอน

โดยใชส่ือประสมออนไลน เร่ือง “งบกระแสเงินสด” วิชาการวิเคราะห

รายงานทางการเงิน รหัสวิชา 3201-2104 โดยใชแบบสอบถามความพึง

พอใจของนักศึกษา 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่   1  ขอมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูล

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ตอนท่ี  2  ขอมูลเกี่ยวกับผลการวิเคราะหความพึงพอใจตอส่ือ

ประกอบการสอน 

ตอนที่  3  ขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. นักศึกษาหลังเรียนทั้งสองวิธีการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ที่แตกตางกัน โดยกลุมทดลองมีคะแนนคาเฉล่ียที่สูงกวาอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .001 

2. ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอส่ือประสมออนไลน เร่ือง “งบ

กระแสเงินสด” วิชาการวิเคราะหรายงานทางการเงิน รหัสวิชา 3201-2104 

โดยรวมอยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง

ส่ือประสมออนไลนที่สรางโดยผูสอนกับส่ืออื่น ๆ ที่พัฒนาขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาการจัดทําส่ือประเภทอื่น ๆ ตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดข อ มูลผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนของนั ก ศึกษาระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี เร่ือง “งบกระแส

เงินสด” โดยวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนโดยใชส่ือประสมออนไลน 

2. ไดทราบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอวิธีการสอน

โดยใชส่ือประสมออนไลน 

3. ไดขอมูลเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาส่ือประกอบการสอนวิชาการ

วิเคราะหรายงานทางการเงิน รหัสวิชา 3201-2104 ใหมีคุณภาพมากขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

 

 

การพัฒนาผูเรียนดวยกิจกรรมเสริม “พ่ีสอนนอง 

ดวยบทเรียนโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป RU Smart Biz Accounting” 

วิชาโปรแกรมสาํเร็จรปูเพ่ืองานบัญช ี

สําหรับนักศึกษากลุมที่จะจบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
 

ผูวิจัย นางสาวอรอุมา  สงบําเพญ็ 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา บธ.ม การบัญช ี

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาของการวิจยั 

การศึกษาเปนพื้นฐานที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาสังคมใหคนซ่ึงเปน

สมาชิกของสังคม เปนคนมีคุณภาพ คุณธรรม กลาวคือ การศึกษาชวยสราง

จิตสํานึกในการเปนมนุษย มีจิตวิญญาณของผูมีอารยธรรมทางปญญาและ

ความงดงามทางจิตใจ การศึกษาสรางใหคนมีความรูในการดํารงชีวิต การ

ประกอบอาชีพ มีความอดทนในการตอสูกับอุปสรรคของชีวิต การศึกษาเปน

ส่ิงจําเปนสําหรับคนทุกวัย การศึกษาชวยขัดเกลาใหคนเปนมนุษย ดังคํา

กลาวของทานพุทธทาสภิกขุวา “เปนมนุษยเปนไดเพราะใจสูง เหมือนหนึ่ง

ยูงมีดีที่แววขน ถาใจตํ่าเปนไดแตคน ยอมเสียทีที่ตนไดเกิดมา” 

การทําบัญชีมีความสําคัญอยางยิ่งทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จะ

ขาดการทําบัญชีไปไมไดเลย การทําบัญชีจะแสดงผลการดําเนินงานของ

กิจการ หนวยงาน วามีผลกําไรหรือขาดทุนและมีสินทรัพย หนี้สิน และสวน

ของเจาของ เปนจํานวนเทาใด และในปจจุบันมีการพัฒนาโดยการทําบัญชี

กับโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใหสะดวกและรวดเร็วในการทําบัญชีมากยิ่งขึ้น 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีการนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป RU 

Smart Biz Accounting มาใชในการเรียนการสอน ทั้งในระดับ ปวช. และ 

ปวส. อีกทั้งยังมีนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มาตอในระดับ ปวส. 

สาขาการบัญชี จึงมีการใชงานโปรแกรมไดไมคลอง ไมถนัดและไมมีความ

เขาใจ ไมเกิดทักษะเทาที่ควร ซ่ึงตางจากนักเรียน ปวช. ที่เล่ือนระดับชั้นมา 

ปวส. ที่มีความรูความเขาใจทักษะในการใชโปรแกรมนี้ และสามารถใชงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา ดังน้ัน ผูจัดทําจึงจัดทําวิจัยการพัฒนา

ผูเรียนดวยกิจกรรมเสริมบทเรียน “พี่สอนนอง” วิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อ

งานบัญชี สําหรับนักศึกษากลุมที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

วิจัยเร่ืองการพัฒนาผูเรียนดวยกิจกรรมเสริมบทเรียน “พี่สอนนอง 

ดวยบทเรียนโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป RU Smart Biz Accounting” วิชา

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี สําหรับนักศึกษากลุมที่จบมัธยมศึกษาตอน

ปลาย (ม.6) เพื่อเปนการสอนเสริมจากรุนพี่สูรุนนอง ๆ นักศึกษาระดับ 

ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสในการเรียนรู ซักถามตัวตอตัว ทําใหมีความรู

ความเขาใจและมีทักษะในการใชงานโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป RU Smart 

Biz Accounting มากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาผูเรียนในการเรียนวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องาน

บัญชี ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

2. เพื่อแกไขปญหาการเรียนลาชากวาแผนการจัดการเรียนรู 
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3. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีผลการเรียนและคาคะแนนเฉล่ียอยูใน

ระดับใกล เคียงหรือเทียบเทาผู เรียนกลุมปกติที่ จบการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 

สมมติฐานการวิจัย 

นักศึกษามีความรูทางดานวิชาชีพการบัญชีในระดับเบื้องตน และ

ไมมีความรูในเร่ืองกระบวนการบัญชี ระบบบัญชี และโปรแกรมสําเร็จรูป

เพื่องานบัญชี RU Smart Biz Accounting 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

กลุมตัวอยาง  คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้นปที่ 1 สาขางานการบัญชี กลุม 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 26 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการ

วิจัยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. เคร่ืองมือที่ ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) ประกอบดวย 2 สวน คือ 

1.1 แบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 30 ขอ คะแนนที่ไดจาก

การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนการเรียนจะนํามาปรับฐานคะแนนเปน

รอยละและสรุปผลคะแนนการวัดความรู 

1.2 แบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 30 ขอ คะแนนที่ไดจาก

การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนการเรียนจะนํามาปรับฐานคะแนนเปน

รอยละและสรุปผลคะแนนการวัดความรู 

2. แบบทดสอบความพึงพอใจ (Questionnaire) 3 สวน คือ 

2.1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูดานการบัญชีโปรแกรม

สําเร็จรูป RU Smart Biz Accounting 

2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการสอน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม วิเคราะหความถี่ 

คารอยละ และนําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบความเรียง 

2. ขอมูลความพึงพอใจและหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทียบ

กับเกณฑ ดังนี้ 

คะแนนเฉล่ีย  4.01-5.00 ความพึงพอใจระดับดีมาก 

คะแนนเฉล่ีย  3.01-4.00 ความพึงพอใจระดับดี 

คะแนนเฉล่ีย  2.01-3.00 ความพึงพอใจระดับปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย  1.01-2.00 ความพึงพอใจระดับนอย 

คะแนนเฉล่ีย  0.00-1.00 ความพึงพอใจระดับควรปรับปรุง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. คาเฉล่ีย (Arithmetic Mean) 

2. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. คารอยละ (percentage) 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน กอนการเรียนนักศึกษาทํา

แบบทดสอบไดนอยกวาเกณฑที่กําหนด รอยละ 55.48 หลังการเรียน

นักศึกษาสามารถทําแบบทดสอบไดมากกวาเกณฑที่กําหนด รอยละ 86.6 

2. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง 

รอยละ 88.50 และเพศชาย รอยละ 11.50 อายุ 19-20 ป รอยละ 96.16 

และอายุ 21-22 ป รอยละ 3.84 สถานภาพนักเรียน นักศึกษา รอยละ 100 

เปนนักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี รอยละ 100 ระดับ ปวส. รอยละ 100  

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอการพัฒนาผูเรียนดวยกิจกรรมเสริม

บทเรียน “พี่สอนนอง” วิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี สําหรับ

นักศึกษากลุมที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 

3. การพัฒนาผูเรียนดวยกิจกรรมเสริมบทเรียน “พี่สอนนอง” 

วิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี สําหรับนักศึกษากลุมที่จบมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ม.6) พี่สอนนองบทเรียนโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป RU Smart 

Biz Accounting มีคาเทากับ 4.40 แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความพึง

พอใจการเรียนการสอน อยูในระดับดีมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ครูควรมีเวลาสอนมากกวานี้ 

2. ครูควรมีส่ือการสอนและเทคนิคการสอนแบบใหม ๆ เพื่อให

เปนที่นาสนใจ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดพัฒนาผูเรียนในการเรียนวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องาน

บัญชีทั้งภาคทฤษฎีและปฏ ิบัติ 

2. ไดแกไขปญหาการเรียนลาชากวาแผนการจัดการเรียนรู 

3. ไดพัฒนาผูเรียนใหมีผลการเรียนและคาคะแนนเฉล่ียอยูใน

ระดับใกล เคียงหรือเทียบเทาผู เรียนกลุมปกติที่ จบการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบญัชปีฏบิัติการภาษาอังกฤษ 

เรื่องการนําคําศัพทภาษาอังกฤษมาใชในการบันทึกบัญชีเบื้องตนโดยใช

แบบฝกทักษะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที ่3 

สาขาวชิาการบญัช ีกลุม 4 วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรธีรรมราช 
 

ผูวิจัย นางรุงฤดี  ไพโรจน 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา บช.ม การบัญช ี

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การออกเสียงภาษาอังกฤษเปนปญหาท่ีสําคัญอยางหนึ่งของ

นักเรียนไทย ซ่ึงในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศนั้น การรูแตคําศัพท

และโครงสรางเพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอ นักเรียนบางคนไมสามารถ

เรียนรูการออกเสียงไดเนื่องจากขาดความเขาใจในเร่ืองการเชื่อมโยง

ตัวอักษรและเสียงที่ไมคุนเคยหรือ ออกเสียงผิดและยังไมเขาใจความหมาย

ของคําศัพทที่ออกเสียงนั้นอีกดวย  ดังนั้นนอกจากการสอนใหผู เรียน
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สามารถออกเสียงไดถูกตองแลว การเขาใจความหมายของคําศัพทท่ีออก

เสียงก็เปนส่ิงสําคัญและจําเปนดวยเชนกัน (บํารุง โตรัตน, 2547 : 53)   

วิชาชีพบัญชี น้ันเปนหนึ่งในวิชาชีพที่เปดเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ภาษาอังกฤษจึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับการใชปฏิบัติงาน โดยนอกจาก

การติดตอส่ือสารท่ัวไปแลว  ศัพทเทคนิคในทางวิชาชีพ ขอมูลการนําเสนอ

งบการเงินตาง ๆ ก็เปนส่ิงสําคัญที่นักบัญชีตองทราบเพื่อสรางความเขาใจที่

เปนสากล 

จากการศึกษาสภาพปญหาการเรียนการสอน วิชาการบัญชี

ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 2 

สาขางานการบัญชี กลุม 4  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช พบวา

นักเรียนไมสามารถ อานและเขียนคําศัพทบัญชีภาษาอังกฤษได จึงเปน

ปญหาสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การบัญชีปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษตํ่า ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสรางแบบฝกทักษะการเขียนสะกด

คําศัพทภาษาอังกฤษเพื่อนําไปใชในการบันทึกบัญชีเบื้องตน  และเพื่อ

พัฒนาการเขียนสะกดคําภาษาอังกฤษ ซ่ึงจะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น  และเพื่อเปนแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูการบัญชีปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง

เรียน  วิช าการบัญ ชีปฏิบั ติ ก ารภ าษาอั งกฤษ  ของนั ก เรียนระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 หอง 4 สาขางานการบัญชี ที่ไดรับการจัดการ

เรียนการสอนโดยใชแบบเสริมฝกทักษะ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขางานการบัญชี กลุม 4  ที่

ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขางานการบัญชี กลุม 4  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ  

จํานวน 34 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปท่ี 3 หอง 4  สาขางานการบัญชี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ  

จํานวน 10 คน โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบฝกทักษะ การเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษและการนํา

คําศัพทบัญชีภาษาอังกฤษบันทึกบัญชีเบื้องตน 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pre-test) 

และหลังเรียน (Post-test) จํานวน  1 ชุด 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจ ของผูเรียนตอแบบฝกทักษะ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

ตอนที่  1  เปนขอมูลสวนตัวของนักศึกษา  ไดแก  เพศ  อายุ  เปน

คําถามแบบเลือกตอบ 

ตอนที่  2  แบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน

โดยใชแบบฝกเสริมทักษะตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. แบบสอบถามความพึ งพ อ ใจ ในวิ ช าบั ญ ชีป ฏิ บั ติ ก าร

ภาษาอังกฤษ ที่จัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะผูวิจัยไดสราง

ขึ้นตาม ขั้นตอนดังนี้ 

1.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของ

นักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 

1.2 สรางแบบสอบถามของการจัดการเรียนการสอนโดยใช

แบบฝกเสริมทักษะ โดยลักษณะคา ถามเปนแบบมาตรสวนประมาณคา 

เกณฑกา หนดคาคะแนน คือ 5 ระดับ ของ Likert’s five rating scale 

(อางใน ปรารถ หลงสมบุญ, 2552) 

1.3 นําแบบสอบถามที่ทดลองใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 

จํานวน 10 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี 

กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1 ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุมตัวอยาง  

ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษ แบบอัตนัย 30 ขอ   

2 ชี้แจงใหผูเรียนทราบถึงการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝก

ทักษะ  

3 ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางที่ใชในการทําวิจัยชั้น

เรียน คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาบัญชี 

กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 10 คน โดยสอนตาม

แผนการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ วิชาการบัญชีปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 แผน เมื่อศึกษาจบในแตละเร่ืองใหทําแบบทดสอบ

ทายบทเรียน และบันทึกคะแนน 

4 เมื่อส้ินสุดการทดลอง จึงทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิม ซ่ึงมีการสลับขอกัน

เพื่อปองกันการจดจํา คําตอบ 

5 วัดความพึงพอใจของผูเรียน ที่มีตอกิจกรรมการจัดการเรียน

การเรียนรู  โดยใชแบบฝกทักษะวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ  

6 รวบรวมขอมูลทั้ งหมด ตรวจสอบสอบความถูกตองของ

แบบสอบถาม และนําแบบสอบถามวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  SPSS  for  Window  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว 

ตอนที่  2   ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนและความพึงพอใจ 

ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ วิชาการ

บัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป ที่ 3 
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สาขาวิชาการบัญชี กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช พบวา

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และนักศึกษามีความพึงพอใจที่ไดรับการจัดการเรียน

การสอนโดยใชแบบฝกทักษะโดยมีภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะจากการทําวิจัยในคร้ังนี้ 

1.1 ขอเสนอแนะในการสรางเคร่ืองมือ 

1.1.1 ควรทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเร่ืองการเขียน

สะกดคําศัพทบัญชีภาษาอังกฤษ  โดยใชแบบฝกทักษะ ในระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 ที่หลากหลายและใชชุดฝกหลายๆชุด เพราะ

จะไดมองเห็นถึงการพัฒนาการอานและการเขียนสะกดคําศัพทบัญชี

ภาษาอังกฤษ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.1.2 ควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองใหมากขึ้น เพื่อ

ฝกฝนความชํานาญในการพัฒนาทักษะการเรียนรูตาง ๆ 

1.2 ขอเสนอแนะในการวิจยัคร้ังตอไป 

1.2.1ควรนําผลการวิจัยไปพัฒนา และทดลองใชกับ

นักเรียนกลุมอื่น หรือในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยตอไป 

1.2.2 ควรมีการศึกษาผลทางการพัฒนาดานอื่น ๆ ของ

ผูเรียนนอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจตอการ

จัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ เชน ผลการพัฒนาดานการมี

สวนรวมในหองเรียนและการทํางานเปนทีม เปนตน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหนักเรียนมีทักษะการนําคําศัพทบัญชีภาษาอังกฤษ มาใช

ในการบันทึกบัญชีเบื้องตน มากยิ่งขึ้น  

2. ทําใหเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียน 

และของผูสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่งการบันทึกรายการรายวัน 

วิชาการใชคอมพิวเตอรในงานอาชีพ รหสัวิชา 2201-2007 นักเรียน

ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปที ่2 สาขาวชิาการบัญชี กลุม 1 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวกฤษณา  จูดสังข 

ตําแหนง ครูจางสอน 

วุฒิการศึกษา บ.ธบ. (การบัญชี) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ระบุวาการจัด

การศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ดังนั้น ในการจัดการเรียนการ

สอนในวิชาการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี จึงตองการใหผูเรียนเกิดความรู 

ทักษะ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพ สําหรับประวัติทางการบัญชีของประเทศ

ไทยนั้น ไดมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบัญชีและประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยวาดวยหุนสวนและบริษัทไดกําหนดใหมีการจัดทําบัญชีและมีการ

ตรวจสอบบัญชีของบริษัท จํากัด มาต้ังแตป พ.ศ.2482 ขึ้นเพื่อกําหนดใหผู

ประกอบธุรกิจตองจัดทําบัญชีโดยมีการกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ ที่ตอง

ปฏิบัติเปนแนวทางไวพรอมทั้งน้ีเพื่อความสะดวกและเปนธรรมในการ

จัด เก็บภาษี  ตอมาภายห ลังไดมี การออกกฎหมายใหม  เนื่ อ งจาก

พระราชบัญญัติการบัญชีดังกลาวยังมีขอบกพรองบางประการ โดยออกใน

รูปของประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 285 ซ่ึงมีผลใชโดยเร่ิมมีผลต้ังแตวันที่ 10 

สิงหาคม 2543 เปนตนไป และหนวยงานหรือสถาบันในทางวิชาชีพการ

บัญชีที่มีอยูในปจจุบันคือ สภาวิชาชีพบัญชี (Federation of Accounting 

Professions) ซ่ึงถูกจัดต้ังขึ้นภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติการบัญชี 

พ.ศ.2547 ที่มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 22 ตุลาคม 2547 เปนตนมา และใน

ปจจุบันการจัดทําบัญชีจะอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยเปนสวน

ใหญ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําบัญชี ซ่ึงการจัดการเรียนการ

สอนของประเภทวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปที่  2 สาขางานการบัญชี  จะตอง

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี แตนักเรียนยัง

บันทึกรายการคาจากเอกสารไดไมถูกตอง โดยเฉพาะรายการคาที่เกี่ยวของ

กับระบบภาษี นักศึกษาไมสามารถบันทึกการรับรูภาษีในระบบได สงผลให

การจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปมีขอผิดพลาดและสงผลตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษา 

ดังนั้น ขาพเจาในฐานะครูผูสอนวิชาการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี 

จึงไดจัดทําแบบฝกปฏิบัติเร่ืองการวิเคราะหเอกสารทางการบัญชีและการ

บันทึกรายการในระบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูปขึ้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษา 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสรางชุดฝกทักษะ เร่ืองการบันทึกรายการรายวัน วิชาการ

ใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี (2201-2007) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 

ที่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะรายวิชาการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี รหัสวิชา 

2201-2007 

3. เพื่อหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะ เร่ือง การบันทึกรายการ

รายวัน วิชาการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80 ท่ีกําหนดไว 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ที่มีตอคุณภาพการสอนโดยใชชุดฝกทักษะวิชาการใชคอมพิวเตอรในงาน

บัญชี รหัสวิชา 2201-2007 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 2 การบัญชี กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 2 การบัญชีกลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาค

เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 5 คน โดยใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แบบฝกปฏิบัติ เร่ืองการบันทึกรายการรายวัน วิชาการใช

คอมพิวเตอรในงานบัญชี 

2. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เร่ืองการบันทึกรายการ

รายวัน วิชาการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี 
 

การสรางเครื่องมือ 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาหลักสูตรและ

สรุปเนื้อหาสาระสําคัญของความรูเรียน เร่ืองการบันทึกรายการรายวัน เพื่อ

อกแบบ แบบฝกปฏิบัติใหครอบคลุมเนื้อหา โดยการนําแบบฝกปฏิบัติที่สราง

ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางเพื่อนําขอมูลมาแกไข 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเพียงกลุมเดียว 

โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใหผูเรียนทํา

แบบทดสอบกอนการใชชุดฝกปฏิบัติ จากนั้นทําการจัดการเรียนการสอน

แบบปกติตามชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน และใหนักศึกษาใชแบบฝกปฏิบัติ 

หลังจากนั้นทําแบบทดสอบหลังการใชแบบฝกปฏิบัติ นําคะแนนที่ไดมา

เปรียบเทียบความกาวหนา 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลของนักเรียนเปนรายบุคคล โดยนําผลจากการ

ทําใบงาน จํานวน 2 ขอ และขอสอบแบบอัตนัย จํานวน 1 ขอ โดยเปรียบเทียบ

คะแนนขอสอบแบบอัตนัย ซ่ึงเปนขอสอบเกี่ยวกับทักษะของผูเรียน ตองผาน

เกณฑไมนอยกวารอยละ 50 หรือได 10 คะแนน ถาไมถึงรอยละ 50 หรือไมถึง 

10 คะแนน แสดงวาไมผาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัย เร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการบันทึก

รายการรายวัน วิชาการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 จํานวน 5 คน 

โดยใชแบบฝกปฏิบัติ สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกอนการใชแบบ

ฝกปฏิบัติกอนและหลังการใชแบบฝกปฏิบัติ พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคาเฉล่ียกอนใชแบบฝกปฏิบัติ 

12.00 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากใชแบบฝกปฏิบัติ มีคะแนน

เฉล่ีย 16.80 และมีความกาวหนาทางการเรียน คิดเปนคาเฉล่ีย 4.80 

เน่ืองมาจากการใชแบบฝกปฏิบัติ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชลดา ทอง

พาณิชย ที่ทําการศึกษาการพัฒนาการเรียนรูเร่ือง “การปรับปรุงรายการ

บัญชีคาใชจายลวงหนา” ในวิชาบัญชีเบื้องตน 2 โดยใชแบบฝกปฏิบัติ ของ

นักเรียนระดับ ปวช.1/1 ของโรงเรียนพณิชยการกรุงเทพ ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2550 วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาการเรียนรูโดยใชแบบฝก

ปฏิบัติเร่ือง “ปรับปรุงรายการบัญชีคาใชจายลวงหนา” ที่ผลการทดสอบ

พบวา มีนักเรียนจํานวน 4 คน ไมสามารถปรับปรุงรายการคาใชจาย

ลวงหนาได ผูวิจัยจําเปนตองพัฒนาผูเรียนโดยใชแบบฝกปฏิบัติโดยการ

ทดสอบกอนเรียน ดําเนินการเรียนการสอนและใหนักเรียนแตละคนทํา

ชุดฝกปฏิบัติเสร็จแลวทําแบบทดสอบหลังใชชุดฝกปฏิบติั ผลการวิจัยปรากฎ

วา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องตน 2 เร่ืองปรับปรุงรายการบัญชี

คาใชจายลวงหนาของนักเรียนมีคาเฉล่ียหลังเรียน (19.0) สูงกวากอนเรียน 

(5.0) และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สายพิณ สีดา ที่ทําการศึกษาเร่ือง

การใชชุดฝกทักษะ เพื่อแกปญหานักเรียนขาดทักษะการบันทีกรายการคาใน

สมุดแยกประเภททั่วไป ของนักเรียนระดับ ปวช.1/7 โรงเรียนระยองพณิชย

การ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน 12 คน พบวา นักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และผานเกณฑการประเมินทุกคน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใชคอมพิวเตอรใน

งานบัญชี โดยวิธีการสอนแบบปกติ และวิธีการสอนโดยใชเอกสารหรือแบบ

ฝกปฏิบัติเขามาชวยในการเรียนการสอน 

2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใชแบบฝก

ปฏิบัติ วิชาการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี เร่ืองการบันทึกรายการรายวัน 

เพื่อนําไปพัฒนาการสรางส่ือการสอนตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดชุดฝกทักษะ เร่ืองการบันทึกรายการรายวัน วิชาการใช

คอมพิวเตอรในงานบัญชี (2201-2007) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

2. ชุดฝกทักษะ เร่ืองการบันทึกรายวัน วิชาการใชคอมพิวเตอรใน

งานบัญชี (2201-2007) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชวยใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการประเมิน 

3. ไดทราบระดับความคิดเห็นของนักศึกษา ซ่ึงจะเปนแนวทางใน

การสรางและพัฒนาชุดฝกทักษะในเร่ืองอื่น ๆ ตอไป 

4. ผูสนใจที่จะศึกษาคนควาเกี่ยวกับชุดฝกทักษะสามารถนําผล

จากการศึกษาคนควาคร้ังนี้เปนแนวทางการศึกษาคนควาใหกวางขวางขึ้น 

_______________________________________________________ 
 

การพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการบญัชีเบื้องตน 2 เรื่องความรูเก่ียวกับ

การซ้ือขายสินคาดวยโปรแกรม Microsoft Powerpoint สําหรับนักเรยีน

หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาการบญัช ี

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรธีรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสารภ ี กายโรจน 

ตําแหนง ครูจางสอน 

วุฒิการศึกษา บช.บ.(การบัญชี) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนเพื่ อ ใหบรรลุตามพระราชบัญญั ติ

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และเปาประสงคของการจัดการศึกษา

ทางวิชาชีพและอาชีพ สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจึงกําหนด

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยใหมีการบูรณาการหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายสถานศึกษา 3D ของรัฐบาลลงในแผนการ

จัดการเรียนรูในทุกรายวิชา และสงเสริมการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเพื่อ

ใชประกอบการเรียนการสอน อันทําใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุตาม

เปาหมายของหลักสูตร ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีความพึง

พอใจตอการจัดการเรียนรู  
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ส่ือการเรียนการสอนจึงเปนส่ิงที่มีบทบาทอยางมากในการจัดการ

เรียนการสอน เปนตัวกลางที่ชวยในการส่ือสารระหวางครูผูสอนกับผูเรียนทาํ

ใหการดําเนินการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผูเรียนสามารถเขาใจ

ในเนื้อหาสาระไดตรงกับครูผูสอนตองการ ซ่ึง ณัฐศักด์ิ ธีระกุล(2533:54-57) 

กลาววา ส่ือการสอนยังชวยปรับปรุง แกไขทัศนคติของผูเรียนใหคลอยตาม

ตรงกับจุดหมายที่ผูสอนวางไว ขณะที่ รัฐภรณ คิดการ (2534:1-2) ไดกลาว

วา การเรียนการสอนในปจจุบันที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนควรศึกษาดวยตนเอง ดังนั้นในการจัดการ

เรียนรูกับเคร่ืองคอมพิวเตอรผูเรียนสามารถเรียนรู ปฏิบัติกิจกรรมรวมกับ

คอมพิวเตอรเปนรายบุคคลในลักษณะส่ือสองทาง ผูเรียนสามารถเรียนไป

ตามความสามารถของตนเอง 

โปรแกรม Microsoft Power Point เปนโปรแกรมหนึ่งซ่ึงสามารถ

นํามาพัฒนาส่ือการสอนทางคอมพิวเตอรซ่ึงจะชวยพัฒนาการสอนทําให

ผูเรียนบรรลุจุดประสงคที่ต้ังอยางมีประสิทธิภาพโดยโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint เปนโปรแกรมที่มีลักษณะที่เดนหลายประการ สามารถที่จะใช

กับเคร่ืองคอมพิวเตอรไดอยางสะดวก นําเสนอขอมูลทางตัวเลขและ

ตัวอักษรในรูปแบบกราฟและสไลด มีสมรรถภาพสูงเทียบไดกับโปรแกรม

สรางส่ือการสอนอื่นๆ สามารถพัฒนาใหเกิดประโยชนในแงที่เปนบทเรียนที่

ดีทั้งในดานเนื้อหาและวิธีการสอน นับวาเปนการลดเวลาในการผลิตและ

พัฒนาบทเรียน  

ดังนั้นผูวิจัยซ่ึงเปนผูสอนรายวิชาการบัญชีเบื้องตน 2 หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พุทธศักราช 2556 ตระหนักตอการจัดการเรียน

การสอนและการพัฒนาส่ือการสอน จึงพัฒนาส่ือการสอนรายวิชาการบัญชี

เบื้องตน 2 เร่ืองความรูเกี่ยวกับการซ้ือ ขายสินคา ดวยโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint สําหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 

สาขาวิชาการบัญชี เพื่อนําผลการวิจัยมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ความกาวหนาทางการเรียน และประเมินความพึงพอใจตอการสอน 

อันนําไปสูการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในลําดับตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการรายวิชาการบัญชีเบื้องตน 2 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ท่ีเรียนโดยใชส่ือการ

สอนโปรแกรม Microsoft Power Point 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยใชส่ือ

การสอนโปรแกรม Microsoft Power Point 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ที่เรียนวิชาการบัญชีเบื้องตน 2 ภาค

เรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2561 จํานวนทั้งหมด 36 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ  นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ท่ีเรียนวิชาการบัญชีเบื้องตน 2 ภาค

เรียนที่ 2 ประจําปการศึกษา 2561 จํานวนทั้งหมด 36 คน ท่ีไดมาโดยวิธีการ

เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 

 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. ส่ือการสอนรายวิชาการบัญชีเบื้องตน 2 เร่ืองความรูเกี่ยวกับ

การซ้ือ ขายสินคา ดวยโปรแกรม Microsoft Power Point สําหรับนักเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการบัญชี

เบื้องตน 2 เร่ืองความรูเกี่ยวกับการซ้ือ ขายสินคาหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ซ่ึงเปนแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และ

หลังเรียน (Post-test) เปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยใช

ส่ือการสอนรายวิชาการบัญชีเบื้องตน 2 เร่ืองความรูเกี่ยวกับการซ้ือ ขาย

สินคา ดวยโปรแกรม Microsoft Power Point สําหรับนักเรียนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางเคร่ืองมือ ดังนี้ 

1. ส่ือการสอนรายวิชาการบัญชีเบื้องตน 2 เร่ืองความรูเกี่ยวกับ

การซ้ือ ขายสินคาดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint สําหรับนักเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาวิชา การบัญชี 

2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการบัญชีเบื้องตน 2 

เร่ืองความรูเกี่ยวกับการซ้ือ ขายสินคา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2556  

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยใช

ส่ือการสอนรายวิชา การบัญชีเบื้องตน 2  เร่ืองความรูเกี่ยวกับการซ้ือ ขาย

สินคาดวยโปรแกรม Microsoft Power Point  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลการสอนโดยใชส่ือการสอนรายวิชา

การบัญชีเบื้องตน 2 เร่ืองความรูเกี่ยวกับการซ้ือ ขายสินคา ดวยโปรแกรม 

Microsoft Power Point สําหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี มีขั้นตอน ดังนี้ 

1. ผูวิจัยชี้แจงนักเรียนกลุมทดลองทราบถึงขั้นตอนการทดลอง

และจุดมุงหมายเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค 

2. ใหนักเรียนทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน รายวิชาการบัญชีเบื้องตน 2 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบบปรนัย 

จํานวน 20 ขอ 

3. ดําเนินการสอนโดยใชส่ือการสอนรายวิชาการบัญชีเบื้องตน 2 

เร่ืองความรูเกี่ยวกับการซ้ือ ขายสินคา ดวยโปรแกรม Microsoft Power 

Point สําหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาวิชา

การบัญชี โดยรวมการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

4. เมื่อดําเนินการสอนโดยใช ส่ือการสอนรายวิชาการบัญชี

เบื้องตน 2 เร่ืองความรูเกี่ยวกับการซ้ือ ขายสินคา ดวยโปรแกรม Microsoft 

Power Point สําหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 

สาขาวิชาการบัญชีครบแลว ใหนักเรียนทําการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนโดยใชแบบทดสอบฉบับหลังเรียนชุดเดิม จํานวน 20 ขอ เวลา 40 นาที 

5. นํากระดาษคําตอบที่ไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกอนเรียนและหลังเรียนไปตรวจใหคะแนน โดยขอที่ตอบถูกให 1 

คะแนน ขอที่ตอบผิดหรือไมตอบ หรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือกให 0 คะแนน 
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6. นําผลการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน

เรียน และหลังเรียนไปทําการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาผลการสอนโดยใชส่ือการสอนวิชาการบัญชีเบื้องตน 2 

เร่ืองความรูเกี่ยวกับการซ้ือขายสินคาดวยโปรแกรม Microsoft Power 

Point สําหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาวิชา

การบัญชี ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้  

1. หาคุณภาพของส่ือการสอนรายวิชาการบัญชีเบื้องตน 2 เร่ือง

ความรูเกี่ยวกับการซ้ือ ขายสินคา ดวยโปรแกรม Microsoft Power Point 

สําหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1สาขาวิชาการบัญชี 

หาคาดัชนีความเหมาะสม (IOC) 

2. หาคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิเคราะหคา

ความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) และคาความเที่ยงของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน 

3. วิเคราะหผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา

การบัญชีเบื้องตน 2 เร่ืองความรูเกี่ยวกับการซ้ือ ขายสินคา โดยเปรียบเทียบ

คาเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเปรียบเทียบคาที (t – test) 

4. วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการสอนโดยใชส่ือ

การสอนรายวิชาการบัญชีเบื้องตน 2 เร่ืองความรูเกี่ยวกับการซ้ือ ขายสินคา 

ดวยโปรแกรม Microsoft Power Point โดยใชคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สวนเกณฑการแปลผลขอมูลวิเคราะห  

คาเฉล่ีย   4.51 – 5.00   หมายถึง    ความพึงพอใจตอการมี

สวนรวมอยูในระดับดีมากที่สุด 

คาเฉล่ีย   3.51 – 4.50   หมายถึง    ความพึงพอใจตอการมี

สวนรวมอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย   2.51 – 3.50   หมายถึง     ความพึงพอใจตอการมี

สวนรวมอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉล่ีย   1.51 – 2.50   หมายถึง    ความพึงพอใจตอการมี

สวนรวมอยูในระดับนอย 

คาเฉล่ีย   1.00 – 1.50   หมายถึง    ความพึงพอใจตอการมี

สวนรวมอยูในระดับนอยที่สุด 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีเบื้องตน 2 ของ

นักเรียนระดับชั้นปที่ 1 สาขาสาขาวิชาการบัญชี มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูง

กวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียน แตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการ

บัญชี มีความพึงพอใจตอการสอนโดยใชส่ือการสอนการบัญชีเบื้องตน 2 

เร่ืองความรูเกี่ยวกับการซ้ือ ขายสินคา ดวยโปรแกรม Microsoft Power 

Point โดยภาพรวมมีอยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัย ที่พบวา การสอนโดยใชส่ือการสอนดวย

โปรแกรม Microsoft PowerPoint ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

โดยมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้นจึงนําไปใชเปนส่ือประกอบการจัดการเรียนรู 

2. จากผลการวิจัย  ที่พบวา  การสอนโดยใชส่ือการสอนดวย

โปรแกรม Microsoft Power Point ทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก ดังนั้น ครูผูสอนควรใหความสําคัญกับการสอนโดยใชส่ือการสอน

ดวยโปรแกรม Microsoft Power Point นอกจากน้ีแลวครูผูสอนควร

สงเสริมใหนักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และพัฒนากระบวนการคิด

เชิงสรางสรรคดวยกระบวนการเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดส่ือการสอนรายวิชาการบัญชีเบื้องตน 2 ที่มีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีเบื้องตน 2 

เพิ่มขึ้น 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใช ส่ือการสอน

โปรแกรม Microsoft PowerPoint รายวิชาการบัญชี เบื้ องตน 2 โดย

ภาพรวมมีอยูในระดับมาก 

_______________________________________________________ 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาการบญัชีเบื้องตน 2 

เรื่อง การบันทึกรายการคาในบัญชีแยกประเภททั่วไป โดยการใชแบบฝก

ทักษะ ของนักเรียนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปที ่1 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวปยะณุช  ใจหาว 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา วิทยการจัดการ สาขาการบญัช ี

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู

และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ

จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม

ศักยภาพ ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และ

บูรณาการตามความเหมาะสมแตละระดับการศึกษา การจัดกระบวนการ

เรียนรูนั้น จะตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ

และความถนัดของผูเรียน 

แบบฝกทักษะเปนส่ือการสอนชนิดหนึ่งที่ครูสรางขึ้น เพื่อเปน

แนวทางในกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรูที่ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยาง

เหมาะสม ใหผูเรียนไดเกิดความรูความเขาใจ ตลอดจนเกิดความชํานาญใน

กระบวนการเรียน และมีลักษณะเปนกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกฝน 

ในการจัดการเรียนการสอนที่ผานมา วิชาบัญชีเบื้องตน 2 พบวา 

นักเรียนสวนใหญยังขาดทักษะในการบันทึกรายการคาในสมุดรายวันผาน

บัญชีแยกประเภท จึงทําใหผลคะแนนในการเรียนไมเปนที่นาพอใจ ผูวิจัยจึง

มีความสนใจที่จะแกปญหาดังกลาว โดยการพัฒนาทักษะกระบวนการบันทึก

รายการในสมุดรายวันทั่วไปผานบัญชีแยกประเภท ในวิชาบัญชีเบื้องตน 2 

นักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาการบัญชี กลุม 2 โดยใชชุดฝกทักษะเปนการ

บันทึกรายการคาในบัญชีแยกประเภททั่วไป เพื่อใหนักเรียนมีการพัฒนาใน

การบันทึกบัญชี มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชาบัญชี และทําใหมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องตน 2 ที่ดีขึ้น 
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาแบบฝกทักษะ เร่ืองการบันทึกรายการคาในบัญชี

แยกประเภททั่วไป สําหรับนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี 2 ใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80% 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤท์ิทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องตน 2 

ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี 2 เร่ือง การบันทึกรายการคา

ในบัญชีแยกประเภททั่วไป โดยการใชแบบฝกทักษะ 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ ในการเรียนวิชาบัญชีเบื้องตน 2 ของ

นักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี 2 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 2 สาขาการบัญชี กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 32 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 2 สาขาการบัญชี กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

โดยการสุมแบบเจาะจง จํานวน 16 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบกอนเรียน

และหลังเรียน วิชาบัญชีเบื้องตน 2 เร่ืองการบันทึกรายการคาในบัญชีแยก

ประเภททั่วไป จํานวน 20 ขอ และแบบฝกทักษะวิชาบัญชีเบื้องตน 2 โดยใช

แบบฝกทักษะสัปดาหละ 2 ชุด ต้ังแตวันที่ 3-21 ธันวาคม 2561 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ

แบงออกเปน 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ขั้นเตรียมการ 

ระยะที่ 2 ขั้นดําเนินการ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ทําการเลือกกลุมทดลอง โดยวิธีการเลือกจากการสังเกต

และตรวจสมุดแบบฝกหัด 

ตอนที่  2 ทําการวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน โดยใหนักเรียนกลุม

ทดลองทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน 
 

สรุปผลการวิจัย  

1. การสรางและการหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ จากการ

นําแบบฝกทักษะไปทดลองใชกับนักเรียนกลุมทดลอง ระดับ ปวช.1 

สาขาวิชาการบัญชี กลุม2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 16 คน 

พบวา มีประสิทธิภาพ รอยละ 90 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว รอยละ 75 

2. การวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง

ใชแบบฝกทักษะ โดยนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียหลังใชแบบฝกทักษะ 12.90 สูง

กวาคะแนนเฉล่ียกอนใชแบบฝกของนักเรียน 7.50 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน

ที่ต้ังไว อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ครูผูสอนควรฝกใหนักเรียน นักศึกษาไดฝกกระบวนการคิดใน

เร่ืองอื่น ๆ รูจักการแสดงความคิดเห็น และอภิปราย 

2. จากการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ สวนมากทําใหนักเรียน 

นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้น ผูที่เกี่ยวของกับการจัด

การศึกษา การสงเสริมและสนับสนุนการผลิตแบบฝกทักษะขึ้นใชเองใน

หนวยเรียนอื่น ๆ และในวิชาอื่น ๆ เพื่อจะไดพัฒนาใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ในทางที่ดีขึ้น และบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. แบบฝกทักษะเร่ืองการบันทึกรายการคาในบัญชีแยกประเภท

ทั่วไป สําหรับนักเรียนระดับ ปวช.1 การบัญชี 2 ใหมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 80% 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องตน 2 นักเรียน

ระดับ ปวช.1 การบัญชี 2 เร่ืองการบันทึกรายการคาในบัญชีแยกประเภท

ทั่วไป ที่เรียนดวยแบบฝกทักษะ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ในระดับ 0.05 

3. ผลการประเมินความพึ งพอใจของนั ก เรียนตอการจัด

กระบวนการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ เร่ือง การบันทึกรายการคา

ในบัญชีแยกประเภททั่วไป อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.50 ขึ้นไป 

_______________________________________________________ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาการบัญชีเบื้องตน 2 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวชิาการตลาด 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561  วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวศรปภัฏฐ  ธรรมรักษ 

ตําแหนง ครูจางสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(บัญชี) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญ 

ในปจจุบันนักศึกษาสวนใหญมักจะเห็นการเรียนเปนเร่ืองไมสําคัญ  

จึงไมคอยจะต้ังใจเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ไดตระหนักถึง

ความสําคัญของการเรียนและผลการเรียนของนักศึกษาในแตละวิชาของการ

เรียนแตละเทอม เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีความสนใจในการเรียน และให

นักศึกษามีเกรดเฉล่ียอยูในระดับมาตรฐานของวิทยาลัยฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช คํานึงถึงความสําคัญของ

ผูเรียน และพยายามจะทําใหนักศึกษาที่เขามาเรียนในร้ัวของวิทยาลัยฯ จบ

ออกไปเปนคนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปญหาการเรียน  วิชาบัญชีเบื้องตน 2ของนักศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2561 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาบัญชีเบื้องตน 2  

ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาการตลาด วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 
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ประชากร 

ประชากรที่ ใช ศึกษา คือ  นั ก ศึกษาสาขาการตลาด ระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  1  จํานวน 12 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้  เปน

แบบทดสอบเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การเรียนบัญชีเบื้องตน 2  ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการตลาด ชั้นปที่ 1 จํานวน 12 คน ใน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

รวมทั้งส้ิน 12 คน ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการเรียนบัญชีเบื้องตน 2  เพื่อเปน

แนวทางในการสรางแบบทดสอบเปนรายขอ 

2. สํารวจปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการเรียน บัญชีเบื้องตน 2 โดย

การสัมภาษณนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการตลาด ชั้นปที่  

1 เพื่อรวบรวมขอมูลในการสรางแบบทดสอบ 
 

วิธีการดาํเนินการสรางเครื่องมือในการวิจัย 

เปนการวิจัยเชิงสํารวจดวยแบบทดสอบเร่ืองการทํางบการเงิน  

เปนปรนัย จํานวน 2 ขอ สถิติที่ใช ไดแก คะแนนเฉล่ียและคารอยละ กลุม

ตัวอยางในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1  

สาขาการตลาด จํานวน 12 คนเปนนักศึกษาหญิง 12 คน   
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยดําเนินการตามขั้นตอน

ตามลําดับดังนี้ 

1. ติดตอนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการตลาด 

ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อขอความรวมมือในการ

ตอบแบบทดสอบ 

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถาม จํานวน 12 ฉบับ และแบบทดสอบ 

จํานวน 3 ขอ เก็บขอมูลและรับแบบสอบถามและแบบทดสอบกลับคืน 

3. ผูวิจัยนําแบบทดสอบที่เก็บรวบรวมได ไปตรวจใหคะแนนตาม

เกณฑที่กําหนดไวหลังจากนั้นนําขอมูลของแบบทดสอบไปวิเคราะหขอมูล

ทางสถิติ 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการประมวลขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป  SPSS/PC  โดยดําเนินการตามลําดับดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจใหคะแนน  

ตอนที่ 1 ภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยหาคาเฉล่ีย และคารอยละ 

2. วิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบ ตอนที่ 2 เกี่ยวกับการเรียน

บัญชีเบื้องตน 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการตลาด  

ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรราราช ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  

2561 โดยคํานวณหาคาเฉล่ีย 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์

ทางการบัญชีเบื้องตน 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 

1 สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สรุปไดดังนี้ 

ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 และแบบทดสอบตอน

ที่ 2 นักศึกษาที่ตอบทั้ง 2 ตอนมีทั้งหมด 12 คน ซ่ึงกําลังศึกษาอยูระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช สวนใหญเปนหญิง รอยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

บัญชีเบื้องตน 2 เฉล่ียสะสม 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการสรางเครื่องมือ 

1. รูปแบบของการเรียนการสอนควรมกีารชี้แจงใหนักเรียนทราบ

ถึงวิธีการในเรียนการสอน 

2. แบบฟอรมที่ใชในการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนควรมีการ

กําหนดรายการในการสังเกตพฤติกรรมใหตรงกับเร่ืองที่ตองการศึกษา 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชา บัญชีเบื้องตน 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2561 จากแหลงตาง ๆ เพื่อชวยใหมีรูปแบบการเรียนการสอนที่

หลากหลายมากขึ้น 

2. ควรศึกษาหาประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอน

แบบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องตน 2 ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชีพ สาขาการตลาด ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาบัญชีเบื้องตน 2  ของ

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  1 สาขาการตลาด วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2/2561 

2. เพื่อเปนการสงผลในการเรียนการสอนวิชาการบัญชีเบื้องตน 2 

ใหดียิ่งขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชเีชาซ้ือและฝากขาย 

เรื่องฝากขาย โดยใชมอบหมายใบงาน 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวชิาการบัญชี 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2561 
 

ผูวิจัย นางสาวมณฑิรา  คชินทร 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บ.ธบ. (การบัญชี) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาของการวิจยั 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 

4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ

จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ ในดานการเรียนรูถือวาบัญชีการเรียนรูวิชาบัญชีนั้นตองใหผูเรียน

เกิดความรู ทักษะ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพบัญชี ซ่ึงในปจจุบันนี้ธุรกิจไดมี
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การจัดทําบัญชีและถือวาการจัดทําบัญชีมีความสําคัญมากขึ้น ประกอบกับ

วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจและการคาของประเทศไดมีวิวัฒนาการไปอยาง

รวดเร็ว ความสําคัญของขอมูลบัญชีตองอาศัยความถูกตองและเชื่อถือได 

ตามมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงเพื่อรองรับดานการพัฒนาเทคโนโลยี 

เชน โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีที่ชวยเพิ่มความสะดวกในการจัดทําบัญชี 

ถึงแมวาจะมีเทคโนโลยีที่เขามาชวยในการบันทึกขอมูลทางบัญชีตาง ๆ แลว 

แตผูท่ีจะสามารถใชเทคโนโลยีจะตองมีพื้นฐานทางดานการบัญชีที่สามารถ

จะปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามมาตรฐานการบัญชี 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวดที่ 

4 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานที่

เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลอง

กับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคล 2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถนการณและ

การประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 3) จัดกิจกรรมให

ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน 

รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 4) จัดการเรียนการสอนโดย

ผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝง

คุณธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 5) 

สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการ

เรียน และอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู 

รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอน

และผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอน และแหลง

วิทยาการประเภทตาง ๆ 6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มี

การประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุก

ฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โดยยึด

ผูเรียนเปนศูนยกลาง เปนการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติ

กิจกรรม หรือเปนการสอนที่ใหผูเรียนคิดและแกปญหาเปนดวยตนเอง หรือ

ใหผูเรียนไดทํากิจกรรมที่หลากหลาย เปนตน 

ดังนั้น ผูสอนจึงเห็นถึงความสําคัญของการเรียนบัญชี จึงสนใจทํา

วิจัยศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเชาซ้ือและฝากขาย เร่ือง

ฝากขาย โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ป

การศึกษา 2561 สืบเนื่องจากนักเรียนสวนใหญไมใหความสําคัญกับการทํา

แบบฝกหัดหลังการสอน ผูสอนจึงไดตระหนักถึงความสําคัญของการเรียน

และผลการเรียนของนักเรียนในวิชาดังกลาว และเพื่อใหนักเรียนมีระดับผล

การเรียนที่สูงขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ที่เรียน

โดยใชมอบหมายใบงาน รายวิชาการบัญชีเชาซ้ือและฝากขาย (2201-2102) 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของใบงานที่มอบหมาย รายวิชาการบัญชี

เชาซ้ือและฝากขาย (2201-2102) 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  ชั้นปที่  2 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 34 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. ใบงานวิชาการบัญชีเชาซ้ือและฝากขาย เร่ืองฝากขาย 

2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนในการสราง ดังนี้ 

1. ศึกษาวิธีการสรางใบงาน วิชาการบัญชีเชาซ้ือและฝากขาย 

(2201-2102) เร่ืองฝากขาย 

2. วิเคราะหและกําหนดของเขตของเน้ือหา 

3. ดําเนินการสรางใบงาน วิชาการบัญชีเชาซ้ือและฝากขาย 

(2201-2102) เร่ืองฝากขาย 

4. นําใบงานไปใชกับกลุมตัวอยาง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แจงจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและกิจกรรมปฏิบัติการเรียนรู

วิชาการบัญชีเชาซ้ือและฝากขาย เร่ืองฝากขาย ใหผูสนใจไดเขาใจ 

2.  แบบทดสอบกอนเรียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน ในวิชาการ

บัญชีเชาซ้ือและฝากขาย (2201-2102) เร่ืองฝากขาย 

3. ผูสอนอธิบายเนื้อหาพรอมทั้งแสดงวิธีการคํานวณในวิชาการ

บัญชีเชาซ้ือและฝากขาย เร่ืองฝากขาย ใหแกผูเรียน หากไมเขาใจสามารถ

ซักถามและอธิบายจนกระทั่งผู เรียนมีความเขาใจ หลังจากนั้นแจกใบ

มอบหมายงาน และแบบฝกหัดในใบมอบหมายงานใหแกผูเรียนฝกทํา

แบบฝกหัด 

4. ทดสอบหลังเรียน คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 

การวิเคราะหขอมูล  

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป Microsoft office Excel 2016 โดยจําแนกดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของ

นักเรียน 

ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขางานการบัญชี 

กลุม 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2561 จํานวน 34 คน ภาพรวมของนักเรียนสอบไดคะแนนกอนเรียนเฉล่ีย

เทากับ 9.26 คะแนน (S.D.=3.562) คิดเปนรอยละ 46.30 คะแนนหลังเรียน

เฉล่ียเทากับ 14.74 คะแนน (S.D.=3.499) คิดเปนรอยละ 73.70 คะแนน

หลังเรียนสูงกวาคะแนนกอนเรียน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ใบมอบหมายงานท่ีสรางขึ้นควรคํานึงถึงระดับความยากงาย

เหมาะกับระดับของผูเรียน คํานึงถึงความแตกตางและระดับความสามารถ

ของนักเรียน 
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2. ใบมอบหมายงานเปนส่ือการสอนและเปนเคร่ืองมือที่ชวย

ฝกฝนและสงเสริมทักษะปฏิบัติ และจะตองไดรับการดูแลเอาใจใสจากครู

ตลอดเวลา 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ใบงานที่มอบหมายวิชาการบัญชีเชาซ้ือและฝากขาย (2201-

2102) เร่ืองการฝากขาย ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนผานเกณฑการประเมิน 

2. ใบงานที่มอบหมายวิชาการบัญชีเชาซ้ือและฝากขาย (2201-

2102) เร่ืองฝากขาย สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมี

ประสิทธิภาพ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

ความพึงพอใจในการเรียน รายวิชาโครงการ (Project) 

สําหรับนักเรยีนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการบญัช ีกลุม 6 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวศิรภัสสร  อิทธิ์ประเสริฐ 

ตําแหนง ครูจางสอน 

วุฒิการศึกษา บ.ธบ. (การบัญชี) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดให

บุคคลมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐ

จะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ประกอบกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดใหการศึกษาเปน

กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ

ถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ

สรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการ

จัดสภาพแวดลอม สังคมแหงการเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการ

เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคน

ไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ

คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ

ผูอื่นไดอยางมีความสุข การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนั้นไม

ความสําคัญอยางมากตอครูผูสอนในแงของการท่ีจะจัดการเรียนรูให

เหมาะสมกับผูเรียน และผูสอนตองคํานึงถึงหลักการจัดการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ โดยผูสอนนั้นจะตองใหความสําคัญถึงกิจกรรมการเรียน

การสอนหรือวิธีการสอนที่ดําเนินการมาตลอดทั้งภาคเรียน วานักเรียนไดรับ

ความรูหรือทักษะใดบางหลังจากท่ีไดเรียนมา ผานไปรวมถึงผลตอบรับใน

ดานอื่นที่มาจากตัวผูสอน จุดเดนจุดดอยของผูสอน รวม ๆ แลวอาจจะ

เรียกวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีนักเรียนมีตอรายวิชาหรือตัวผูสอนแยก

ตามดานตาง ๆ เชน ดานรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนการสอน ดาน

บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธของผูสอน ดานคุณธรรมจริยธรรม เปนตน เหลานี้

มีผลกระทบโดยตรงตอผูสอน เพราะผลจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผูเรียนนั้นจะบงบอกถึงประสิทธิภาพการสอนของผูสอนไดเปนอยางดี อีกทั้ง

ยังนําผลที่ได รับจากการจัดการเรียนการสอนใหเกิดความพึงพอใจกับ

นักศึกษามาปรับปรุงพัฒนาวิธีการเรียนการสอนใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น

ตอไปในอนาคต จากคุณประโยชนที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี

ตอการจัดการเรียนการสอน ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาความพึงพอใจทางการ

เรียนของนักเรียนระดับ ปวช.3 การบัญชี กลุม 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2561 เพื่อที่จะไดนําผล

การศึกษาที่ไดไปเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาวิธีการสอนให

มีความหลากหลายและเหมาะสมกับผูเรียนตอไป อีกทั้งยังเปนการสืบเสาะ

แสวงหาปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน เบื้องตนอันจะนําไปสูการทําวิจัยในชั้น

เรียนในหัวขอตอ ๆ ไป 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาโครงการ 

(Project) สําหรับนักเรียนระดับ ปวช.3 การบัญชี กลุม 6 ประกอบดวย 

แบบสอบถามในการวัดความพึงพอใจ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน

วิชาโครงการ 

2. เพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะกระบวนการทํางาน และสามารถ

ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวจิัย คือ นักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการ

บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่เรียนวิชาโครงการ รหัสวิชา 

2201-8501 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับ ปวช.3 การบัญชี 

กลุม 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่เรียนวิชาโครงการ รหัสวิชา 

2201-8501 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถาม ลักษณะของ

แบบสอบถามเปนขอความแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนในการสรางแบบซ่ึง

ถาม ซ่ึงแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน

วิชาโครงการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชา

การบัญชี กลุม 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช แบงเปนดานตาง ๆ  

โดยมีระดับความคิดเห็นทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี้ 

5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก 

3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 

2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอย 

1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 

การวิเคราะหคาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาดวยคาเฉล่ีย 

(Mean) คารอยละ (Percentage) แลววัดระดับคะแนนโดยใชหลักเกณฑ 

(ณรงค เหลาสุวรรณ, 2543. อางอิงจาก บุญชม ศรีสะอาด, 25365) ดังนี้ 
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1.00-1.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 

1.51-2.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นนอย 

2.51-3.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 

3.51-4.50 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมาก 

4.51-5.00 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน

วิชาโครงการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชา

การบัญชี กลุม 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้ศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน

วิชาโครงการ (Project) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 

สาขาวิชาการบัญชี  กลุม 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มี

วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาเกิดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน

วิชาโครงการ (Project) และเพื่อใหนักศึกษาเกิดทักษะกระบวนการทํางาน

และสามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นได 

ผลการวิจัย พบวา การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโครงการ 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 6 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 33 คน ในภาพรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด ( X =4.79 , S.D.=0.85) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ

ที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ใหนักเรียนไดฝกคิดคนผลงาน 

สรางส่ิงประดิษฐดวยตนเอง ( X =4.89 , S.D.=0.81) อยูในระดับมากที่สุด 

2) ฝกสืบคนขอมูลในรายวิชาผานทางส่ือหลาย ๆ ชนิด เชน โทรทัศน วิทยุ 

Internet ( X =4.85 , S.D.=0.86) อยู ใน ระ ดับมาก ท่ี สุด  และ  3 ) ฝ ก

ความคิดสรางสรรคในการทํางานไดใชจินตนาการในการสรางสรรคผลงาน 

( X =4.84 , S.D.=0.83) อยูในระดับมากที่สุด 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1 ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเพิ่มการนําเสนอ

ผลงาน การนําเสนอโครงงานหนาชั้นเรียน 

1.2 นักศึกษาควรมีความกลาท่ีจะเสนอความคิดเห็น และกลา

ที่จะสอบถามปญหาที่เกิดขึ้น ระหวางการปฏิบัติงานใหมากกวานี้ 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาใหมี

จํานวนหองที่สอนใหมากขึ้น 

2.2 ควรศึกษาเร่ืองปจจัยที่สงผลตอการนําเสนอหนาชั้นเรียน

ของนักเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 6 จํานวน 33 คน ที่กําลังศึกษา

อยูที่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ตอการจัดการเรียนการสอนวิชา

โครงการ 

2. ไดทราบความคิดเห็นของนักเรียน ซ่ึงจะเปนแนวทางในการ

สรางและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมกลุมในเร่ือง

อื่นตอไป 

3. ผูสนใจที่จะศึกษาคนควาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนโดยใชกิจกรรมกลุม สามารถนําผลจากการศึกษาคนควาคร้ังนี้เปน

แนวทางการศึกษาคนควาใหกวางขวางขึ้น และไดนําผลจากการวิจัยมาปรับ

ใชกับการจัดการเรียนการสอนใหพัฒนายิ่งขึ้นในปตอไป 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการอาชีพ นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวชิาการทองเทีย่ว 

โดยการจดัการเรยีนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน ปการศึกษา 2561 
 

ผูวิจัย นางสาวนฤมล  ตรีตรง 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันมนุษยเราไดคิดคนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 

และมีแนวโนมที่พัฒนาไปอยางไมส้ินสุด ทําใหเกิดเทคโนโลยีสมัยใหมขึ้นมา

มากมาย จากอดีตที่มนุษยเราไดคิดคนเคร่ืองคอมพิวเตอรเคร่ืองแรกของโลก 

ชื่อวา Eniac ซ่ึงเปนคอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญและราคาแพงมาก แตใน

ปจจุบันกลับตรงกันขาม เพราะคอมพิวเตอรในปจจุบันมีขนาดเล็กพกพาได

สะดวกและมีราคาที่ทุกคนสามารถซ้ือมาเปนเจาของได อีกท้ังเทคโนโลยี

สมัยใหมที่มนุษยเราไดพัฒนาขึ้น เปนเทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวกใหกับ

มนุษยเราเปนอยางมาก และสรางคุณประโยชนในการทํางานในแตละสาขา

อาชีพ ทําใหมนุษยเราเกิดความสะดวกสบาย ไดผลงานท่ีมีคุณภาพและมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้มนุษยมีการประยุกตใชเทคโนโลยีกับชีวิตประจําวัน

ที่เปนประโยชนอยางกวางขวาง โดยเฉพาะคอมพิวเตอร ซ่ึงมีการพัฒนาและ

เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว และในปจจุบันคอมพิวเตอรไดมีบทบาทสําคัญ

ในชีวิตประจําวันมากในทุกๆดานทั้ งดานเศรษฐกิจ,ดานสังคม,ดาน

วิทยาศาสตร,ดานอุตสาหกรรม,ดานวิศวกรรม,ดานการแพทย, ดานการ

คมนาคมและการส่ือสาร อีกทั้งดานการศึกษา ซ่ึงเปนบทบาทสําคัญที่จะ

พัฒนาใหนักเรียนไดมีความรูความสามารถพื้นฐานที่จะนําไปใชในการ

ประกอบอาชีพในอนาคตได ซ่ึงการปฏิบัติงานดวยโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint  ถือเปนพื้นฐานสําคัญทางดานการนําเสนอขอมูล สามารถ

ประยุกตใชในการออกแบบการนําเสนอตาง ๆ ส่ือการสอน เปนตน 

การจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

อาชีพ ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการทองเที่ยว มีการเรียนโดยการฝกปฏิบัติใน

โปรแกรม Microsoft PowerPoint ซ่ึงนักเรียนจะตองใชทักษะในการ

ปฏิบัติงานดวยคอมพิวเตอรเพื่อใหไดชิ้นงานตามที่ครูสอน และเมื่อครูใช

วิธีการสอนแบบสาธิตใหนักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนคร้ังละหนึ่งขั้นตอน โดย

ใหนักเรียนปฏิบัติงานที่ครูส่ังเปนรายบุคคล นักเรียนเกิดปญหาปฏิบัติงานที่

ครูส่ังไมเสร็จส้ินตามเวลาท่ีครูกําหนด และชิ้นงานไมสมบรูณแบบ อีกทั้ง

นักเรียนไมติดตามงานท่ีตนยังไมไดสง ขาดความรับผิดชอบในการทํางาน 

และเพื่อนนักเรียนที่ปฏิบัติงานเสร็จส้ินสมบรูณทันเวลาท่ีครูกําหนดไมให

ความสนใจและชวยเหลือเพื่อนักเรียนท่ีปฏิบัติงานไมเสร็จส้ินทันเวลาที่ครู

กําหนด สงผลทําใหนักเรียนที่ปฏิบัติงานไมเสร็จส้ินทันเวลาที่ครูกําหนดไมมี

ช้ินงานสงครูและขาดคะแนนในสวนของชิ้นงานท่ีครูส่ังไป และอาจสงผล

กระทบตอผลการเรียนในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  

หากนักเรียนที่มีปญหาปฏิบัติงานไมเสร็จส้ินและสมบรูณแบบตามเวลาที่ครู

กําหนดไปเร่ือยๆ โดยไมไดรับการแกไขปญหาและการพัฒนา จนจบภาค

การศึกษา อาจสงผลทําใหนักเรียนมีผลการเรียนที่ตํ่าและขาดทักษะการ

ปฏิบัติงานดวยคอมพิวเตอร อีกทั้งขาดความรับผิดชอบในการทํางานซ่ึงเปน

คุณลักษณะที่ไมควรมีในนักเรียนทุกคน โดยจะเห็นไดวานักเรียนทุกคนมี

ความแตกตางทั้งดานรางการ อารมณ สังคม และสติปญญา จึงทําให

ความสามารถในการเรียนรูไมเทากัน ดังนั้นการจัดการศึกษาควรยึดถือความ

แตกตางของผูเรียนเปนสําคัญ ซ่ึงจากการศึกษาทฤษฏีการเรียนรู พบวา 

วิธีการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Peer-Assisted Learning) เปน

วิธีที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีขึ้น และมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น 

ซ่ึงเปนวิธีจัดการเรียนรูตามแนวคิดของหลักการเรียนรูแบบรวมมือ 5 

ประการ ของ Johnson and Johnson ที่เนนความเกี่ยวของสัมพันธกันใน

ทางบวก, การมีปฏิสัมพันธที่สงเสริมกันระหวางสมาชิกภายในกลุม, ความ

รับผิดชอบของสมาชิกแตละบุคคล, การใชทักษะการปฏิสัมพันธระหวาง

บุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย และสุดทายคือกระบวนการทํางาน

ของกลุม ซ่ึงตามหลักการจัดการเรียนแบบรวมมือน้ี ครูใชวิธีการที่ ให

นักเรียนรวมกลุมกันปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน ทําใหนักเรียนที่มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าไดรับประโยชนจากนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิท์างการ

เรียนสูง โดยวิธีการที่ใหนักเรียนปฏิบัติงานไมเสร็จส้ินสมบรูณตามเวลาที่ครู

กําหนดจับคูกับนักเรียนที่ปฏิบัติงานเสร็จส้ินสมบรูณตามเวลาที่ครูกําหนด 

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันมีหนาที่รับผิดชอบงานที่ปฏิบัติรวมกัน เพื่อใหงานที่

ปฏิบัติสําเร็จลุลวงไปดวยดี ซ่ึงวิธีการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

สงผลใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน สรางความรับผิดชอบในงานรวมกัน 

ไดประโยชนและความสําเร็จรวมกัน เกิดความภาคภูมิใจในงานที่ปฏิบัติ

รวมกัน เกิดทักษะทางสังคม และเกิดกระบวนการเรียนรูของกลุม เหตุผล

จากความเปนมาและปญหาขางตนน้ีผูวิจัยมีจุดมุงหมายที่จะศึกษาการ

จัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

จัดการอาชีพ เพื่อพัฒนานักเรียนชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาการทองเท่ียว ใหมี

ประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยการจัดการ

เรียนรู แบบเพื่อนชวยเพื่อน ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

อาชีพ เร่ืองการประยุกตใชโปรแกรมการนําเสนอผลงานและการผลิต

ส่ือผสมดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

นักเรียนระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการทองเที่ยว ปการศึกษา 2561  

กลุมตัวอยาง 

นักเรียนระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการทองเที่ยว ปการศึกษา 2561 

จํานวน 1 กลุม จํานวน  32คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน รายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ เร่ืองการประยุกตใชโปรแกรมนําเสนอ

ผลงานและการผลิตส่ือผสมดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint  

2. แบบฝกทักษะเร่ืองการประยุกตใชโปรแกรมนําเสนอผลงาน

และการผลิตส่ือผสมดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint  
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3. แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน เร่ือง แบบจําลองของ

ระบบงาน จํานวน 10 ขอ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทําการเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 32 คน จากนักศึกษาระดับ 

ปวส.1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 สาขาวิชาสาขาวิชาการทองเที่ยว 

2. ทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบกอนเรียน 

3. ผูสอนดําเนินการสอนตามวิธีที่กําหนด  

4. เมื่อส้ินสุดการสอนแลวทดสอบดวยแบบทดสอบหลังเรียน 

5. นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการเรียนทั้ง 2 วิธี  
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผู เรียนที่ เรียนแบบเพื่ อนชวยเพื่ อน ในรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ  เร่ืองการประยุกตใชโปรแกรมนําเสนอ

ผลงานและการผลิต ส่ือผสมด วยโปรแกรม  Microsoft PowerPoint 

วิเคราะหโดยใชคา (t-test) 
 

สรุปผลการวิจัย 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนแบบเพื่อน

ชวยเพื่อนโดยใชคาที (t-test) พบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05การจัดการ

เรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน สามารถใชไดผลดี ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ผูเรียนไดชวยเหลือซ่ึงกันและกันโดย

ผูที่ เรียนเกงไดชวยเหลือผู ท่ีเรียนออนใหเขาใจบทเรียนไดเปนอยางดี 

ตลอดจนทําใหผูเรียนมีความสนใจการเรียนเพราะผูเรียนไดเรียนรูโดยการมี

สวนรวมกัน อีกทั้งจากการสังเกตของผูวิจัยพบวา ผูเรียนมีพฤติกรรมการ

เรียนที่มีความสุขกับการเรียน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. การจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน ผูสอนควรเปนผูดูแล

และชวยเหลือผูเรียนตลอดเวลา 

2. ผูสอนควรกระตุนใหมีการชวยเหลือกันระหวางผูเรียนเปน

ระยะ 

3. ผูสอนควรใหกําลังใจผูเรียนอยางตอเนื่อง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. การจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงมากขึ้น 

2. การจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน ทําใหผูเรียนเรียนมี

ความสนใจบทเรียนมากขึ้น 

3. สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนใน

รายวิชาอื่นๆ 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาทักษะการเรียนดวยชดุฝกปฏิบัต ิของนักเรียนระดับ ปวช.1 

สาขางานการตลาด วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 
 

ผูวิจัย นางสาวดนุภา  จิตรามวงศ 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

รายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เปนรายวิชาอยู

หมวดทักษะวิชาชีพ กลุมทักษะวิชาชีพพื้นฐานที่ผูเรียนทุกประเภทวิชา ทุก

สาขางานตองเรียน ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรและระบบ

สารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใชระบบปฏิบัติการ (Windows, Mac, Open 

source OS ฯลฯ) การใชโปรแกรมประมวลผลคําเพื่อจัดทําเอกสารในงาน

อาชีพ การใชโปรแกรมตารางทําการเพื่อการคํานวณในงานอาชีพ การใช

โปรแกรมนําเสนอผลงาน หรือการใชโปรแกรมสําเร็จรูปอื่น ๆ ตามลักษณะ

งานอาชีพ การใชอินเตอรเน็ตสืบคนขอมูลเพื่องานอาชีพและการส่ือสาร 

ขอมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและ

ความรับผิดชอบในการใชคอมพิวเตอรระบบสารสนเทศและงานอาชีพ ซ่ึง

จากการทดสอบยอยการใชโปรแกรมตารางทําการดวยโปรแกรม Microsoft 

Excel ซ่ึงจะมีในสวนของการใชงานสูตรและฟงชั่นนั้น มีจํานวนนักศึกษา

กวา 50% ที่ยังขาดทักษะในการใชคําส่ัง สงผลใหสอบปฏิบัติไมผาน 

จากปญหาดังกลาวนี้ ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการทําวิจัยการพัฒนา

ทักษะการเรียนดวยชุดฝกปฏิบัติ เพื่อจะไดนําผลที่ไดไปปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อใหนักเรียนมีทักษะเกี่ยวกับการใชโปรแกรมตารางทําการ

ดวยโปรแกรม Microsoft Excel มากขึ้น 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใช

ชุดฝกปฏิบัติ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขางาน

การตลาด 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขางาน

การตลาด กลุม 2 จํานวน 31 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แบบฝกทักษะ 

2. แบบบันทึกพัฒนาการเรียนรู 

3. แบบสังเกตพฤติกรรม 

4. แบบทดสอบกอนเรียนหลังเรียน 
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การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยทาํการสรางเคร่ืองมือขึ้นเอง ดังนี้ 

1. สรางชุดฝกปฏิบัติ ประกอบดวย แบบฝกหัด ใบงาน 

2. สรางแบบบันทึกพัฒนาการเรียนรู 

3. สรางแบบสังเกตพฤติกรรม 

4. สรางแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นําเคร่ืองมือที่สรางขึ้นใชกับนักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขางาน

การตลาด กลุม 2 จํานวน 31 คน 

2. ทําการประเมินจากระดับผลการเรียนและบันทึกพัฒนาการ

เรียนรูของผูเรียนโดยใชแบบประเมินพัฒนาการเรียนรู 
 

การวิเคราะหขอมูล 

นําผลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชคาสถิติรอยละ และคาเฉล่ีย 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนผานกระบวนการเรียนโดยใชชุดฝกปฏิบัติ 

มีคาคะแนนรวมเฉล่ีย 18.52 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 

61.72 และเมื่อผูเรียนไดใชชุดฝกปฏิบัติแลว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ีย 

7.26 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเปนรอยละ 72.58 พัฒนาการ

เรียนรูเพิ่มขึ้นโดยเฉล่ีย 4.71 คะแนน 
 

ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางเพื่อใชในการพัฒนาการเรียนการสอน  

โดยการทําชุดฝกปฏิบัติแตละคร้ังผูสอนตองเฉลยและชี้แจงขอบกพรองตาง ๆ 

ใหผูเรียนไดทราบผลการทําชุดฝกการเรียนรูของตน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีทักษะเกี่ยวกับการใชโปรแกรมตารางทําการดวย

โปรแกรม Microsoft Excel มากขึ้น 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ใชชุดฝก

ปฏิบัติ 

______________________________________________________ 

 

ผลของการจัดการเรียนรูแบบโครงงานตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาคร  ศรีสุวรรณ 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา คบ.(คอมพิวเตอร) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนรูในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เปน

วิชาที่ตองศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกตเพื่อใชงาน

ธุรกิจ ซ่ึงผูเรียนจะตองเรียนท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีการสรางชิ้นงานที่

สามารถใชงานไดจริง และเนื่องจากผูเรียนยังขาดประสบการณ และแนวคิด

ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร และหลักการในการพัฒนาโปรแกรม

ประยุกต ทําใหเกิดปญหาในการจําลองแนวคิดสูการสรางซอฟตแวร  จึงตอง

อาศัยตัวอยางหรือแบบฝกจากผูสอนเปนแนวทางในการสรางชิ้นงาน เมื่อ

ส้ินสุดกระบวนการจัดการเรียนรู ผูเรียนตองสามารถพัฒนาโปรแกรม

ประยุกตสําหรับงานธุรกิจขนาดเล็ก ๆ ได 

ผูวิจัยเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน จะสามารถเพิ่มทักษะ

ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร พัฒนาความคิด การทํางานรวมกัน 

เพื่อใหการจัดการเรียนรูสําเร็จตามวัตถุประสงค และผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบ

โครงงานตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปแกรมคอมพิวเตอร ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2561 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรกอนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 37 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางอยางงาย 
 

เครื่องมือที่ใชในการดาํเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ คือ แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เร่ืองการเขียน

โปรแกรมในงานธุรกิจขนาดเล็ก 
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร โดยดําเนินการสรางตามขั้นตอนตอไปนี้ 

1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบภาคปฏิบัติการ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

2. สรางแบบทดสอบภาคปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลในภาคเรียน

ที่ 2 ปการศึกษา 2561 โดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. ทดสอบกอนเรียนเร่ืองการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรในงาน

ธุรกิจขนาดเล็ก 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน เร่ืองการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรในงานธุรกิจขนาดเล็ก 

3. ทดสอบหลังเรียนหลังจากการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
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การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตาม

ขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. การวิเคราะหคาเฉล่ีย คารอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แลวนําคาเฉล่ียรอยละไปเปรียบเทียบ

กับเกณฑการประเมินผลของสถานศึกษา โดยกําหนดเกณฑการประเมินผล

ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป 

2. การวิเคราะหคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติคาที 

(t-test Dependent) วิเคราะหความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของคะแนน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
 

สรุปผลการวิจัย  

1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 อยูในระดับพอใช สูงที่สุด 

จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 29.72 รองลงมาคือระดับดีมาก จํานวน 8 

คน คิดเปนรอยละ 21.62 ระดับดีและดีพอใจ จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 

18.91 และระดับดีเยี่ยม จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 10.81 

2. จากการทดลองเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกับเกณฑรอยละ 60 พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษามากกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี

คาเฉล่ียรอยละ 88.38 ผานเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่

กําหนดไว 

3. ความแตกตางของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรู

แบบโครงงาน พบวา คะแนนเฉล่ียหลังการจัดการเรียนรูสูงกวาคะแนนเฉล่ีย

กอนการจัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตาม

สมมติฐานที่ต้ังไว 
 

ขอเสนอแนะ  

จากการศึกษา พบวา การจัดการเรียนรูแบบโครงงานสามารถเพิ่ม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรได จึงควรมี

การนําวธิีการจัดการเรียนรูแบบโครงงานไปใชในการจัดการเรียนรูในวิชาอื่น 

ๆ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษานําความรูไปสังเคราะหสรางนวัตกรรมใหมขึ้นมา 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผู เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรสูงขึ้น 

2. ไดแบบฝกทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 

ในรายวิชาการใชโปรแกรมประมวลผลคํา 

 

ผูวิจัย นางนันทารัตน  ทองธวัช 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนวิชาการใชโปรแกรมประมวลผลคํา ของ

นักเรียนระดับ ปวช.2 มีการเรียนโดยการฝกปฏิบัติในโปรแกรม Microsoft 

word ซ่ึงนักเรียนจะตองใชทักษะในการปฏิบัติงานดวยคอมพิวเตอรเพื่อใหได

ชิ้นงานตามที่ครูสอน และเมื่อครูใชวิธีการสอนแบบสาธิตใหนักเรียนปฏิบัติ 

ตามขั้นตอนคร้ังละหนึ่ งขั้นตอน โดยใหนักเรียนปฏิบั ติงานที่ครูส่ังเปน

รายบุคคล นักเรียนเกิดปญหาปฏิบัติงานที่ครูส่ังไมเสร็จส้ินตามเวลาที่ครู

กําหนด และชิ้นงานไมสมบูรณแบบ อีกทั้งนักเรียนไมติดตามงานที่ตนยังไมได

สง ปลอยปละละเลยงานของนักเรียน ขาดความรับผิดชอบในการทํางาน และ

เพื่อนนักเรียนที่ปฏิบัติงานเสร็จส้ินสมบูรณทันเวลาที่ครูกําหนดไมใหความ

สนใจและชวยเหลือเพื่อนนักเรียนที่ปฏิบัติงานไมเสร็จส้ินทันเวลาที่ครูกําหนด 

สงผลทําใหนักเรียนที่ปฏิบัติงานไมเสร็จส้ินทันเวลาที่ครูกําหนดไมมีชิ้นงานสง

ครู และขาดคะแนนในสวนของชิ้นงานที่ครูส่ังไป และอาจสงผลกระทบตอการ

เรียนในวชิาการใชโปรแกรมประมวลผลคํา 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานวิชาการใชโปรแกรม

ประมวลผลคํา ของนักเรียนระดับ ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดย

การจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

2. เพื่อศึกษาผลการเรียนรูของนักเรียนระดับ ปวช.2 สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรของการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ที่เรียนในวิชาการใชโปรแกรม

ประมวลผลคํา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 4 หองเรียน  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางของการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 

1 ปการศึกษา 2561 ที่เรียนในวิชาการใชโปรแกรมประมวลผลคํา โดยการ

สุมตัวอยาง จํานวน 50 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการสอนแบบวิธีปกติและใชวิธีเพื่อนชวยเพื่อน 

2. ใบงานการสรางชิ้นงานดวยโปรแกรม Microsoft word 

3. แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานจากการจัดการเรียนรูแบบเพื่อน

ชวยเพื่อน 

4. แบบประเมินคุณภาพชิ้นงานของนักเรียนจากการจัดการ

เรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. โดยการสรางแผนการสอน 2 วิธี  คือ 

1.1 แผนการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบปกติ มีทั้งหมด 1 

แผน ใชเวลาสอน 2 คาบ เปนแผนการเรียนรูที่ 1 เร่ือง การใชงานโปรแกรม 

Microsoft Word เบื้องตน 

1.2 แผนการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน มี

ทั้งหมด 3 แผน ใชเวลาสอน 6 คาบ ดังนี้ 

แผนที่ 1 การสรางการดอวยพรปใหม 

แผนที่ 2 การสรางจดหมายเวียนและซองจดหมายเวียน 

แผนที่ 3การสรางแผนพับความรู 

2. แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานของนักเรียนโดยการจัดการ

เรียนรูแบบปกติ และแบบเพื่อนชวยเพื่อน ผูวิจัยไดออกแบบโดยใชเกณฑ 2 

เกณฑ ในการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

2.1 นักเรียนที่ปฏิบัติงานเสร็จส้ินทันเวลา หมายถึง นักเรียนที่

ปฏิบัติงานเสร็จส้ินทันเวลาที่ครูกําหนด และปฏิบัติงานไดถูกตอง ตรงตาม

คําส่ังของครู 

2.2 นัก เรียน ท่ีปฏิบั ติ งานไม เส ร็จ ส้ิน ทันเวลา หมายถึ ง 

นักเรียนที่ปฏิบัติงานไมเสร็จส้ินทันเวลาที่ครูกําหนด และปฏิบัติงานไม

ถูกตอง ไมตรงตามคําส่ังของครู 

3. การสรางแบบประเมินคุณภาพชิ้นงานจากการจัดการเรียนรู

แบบเพื่อนชวยเพื่อน  มีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 

3.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินจากเอกสารและงานวิจัยที่

ตาง ๆ 

3.2 สรางแบบประเมินใหมีความสอดคลองและครอบคลุม

คุณสมบัติที่ควรประเมิน 

3.3 นําแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา

ทําการตรวจแลวนํามาปรับปรุงแกไข 

3.4 นําแบบประเมินที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปใชในการ

ประเมินคุณภาพชิ้นงานของนักเรียน 

3.5 เกณฑท่ีใชในการประเมินชิ้นงาน กําหนดคาระดับความ

คิดเห็นออกเปน 4 ระดับ คือ 

ระดับ  4  หมายถึง มีคุณภาพดีมาก 

ระดับ  3  หมายถึง มีคุณภาพดี 

ระดับ  2  หมายถึง มีคุณภาพปานกลาง 

ระดับ  1  หมายถึง มีคุณภาพควรปรับปรุง 

และผลการประเมินมีเกณฑในการแปลความหมาย มี

คะแนนระดับคุณภาพ ดังนี้ 

17-20 มีคุณภาพดีมาก 

13-16 มีคุณภาพดี 

9-12 มีคุณภาพปานกลาง 

5-8 มีคุณภาพควรปรับปรุง 

ผูวิจัยกําหนดเกณฑคุณภาพของชิ้นงาน คือ ตองมีคา

ต้ังแต 13 ขึ้นไป ซ่ึงถือชิ้นงานของนักเรียนนั้นมีคุณภาพ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

หาคารอยละของนักเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นจากการเรียน

แบบเพื่อนชวยเพื่อน 

1. คารอยละ (Percentage) 

2. คาคะแนนเฉล่ียของคุณภาพชิ้นงาน (Mean) 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการดําเนินการวิจัย การศึกษาการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวย

เพื่อน ในรายวิชาการใชโปรแกรมประมวลผลคํา เพื่อพัฒนานักเรียนระดับ 

ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ใหมีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น 

สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. ประสิทธิภ าพ ในการปฏิบั ติ งาน  วิชาการใช โปรแกรม

ประมวลผลคํา ของนักเรียนระดับ ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดย

การจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน นักเรียนมีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นรอยละ 54 โดยนักเรียนที่ปฏิบัติงานเสร็จส้ินทันเวลา คิด

เปนรอยละ 96 และปฏิบัติงานไมเสร็จส้ินทันเวลาที่กําหนด คิดเปนรอยละ 4 

ของจํานวนนักเรียนทั้งหมด 

2. ผลการเรียนรูของนักเรียนระดับ ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ โดยใชการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน โดยการวัดผลการเรียนรู

ของนักเรียน จากคะแนนคุณภาพชิ้นงาน ในการจัดการเรียนรูแบบเพื่อน

ชวยเพื่อน ซ่ึงเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 45 โดยผลการเรียนรูของนักเรียนแตละดาน

จากการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. การจับคูใหนักเรียนที่ปฏิบัติงานรวมกัน และสรางชิ้นงาน

รวมกัน 1 ชิ้นงาน นักเรียนบางคนมีพฤติกรรมที่ไมชวยเพื่อนปฏิบัติงาน ครู

ควรวัดผลการเรียนรูของนักเรียนทุกคน โดยการใหนักเรียนปฏิบัติงานเด่ียว 

และสรางชิ้นงานของนักเรียนเองหลังจากที่ไดเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน หรือ

จับคูกันสรางชิ้นงาน เพื่อประเมินนักเรียนวานักเรียนสามารถปฏิบัติงานได

ดวยตนเองหรือไม และมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด 

2. การจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน จะตองใชระยะเวลาใน

การสรางความคุนเคยในการปฏิบัติงานรวมกันของนักเรียนแตละคู เพื่อให

เกิดความสนิทสนมกัน และเกิดความรวมมือกันในการปฏิบั ติงาน ซ่ึง

ระยะเวลาในการทําวิจัยคร้ังนี้มีนอยเกินไป นักเรียนแตละคูไมเกิดความสนิท

สนมกันในการชวยกันปฏิบัติงานเทาที่ควร 

3. เนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนไมควรยาก

เกินไป เพราะนักเรียนที่มีบทบาทเปนผูสอนอาจเขาใจเนื้อหาไดไมดี จึงทําให

ไมสามารถอธิบายใหเพื่อนผูเรียนเขาใจในเนื้อหาได 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถแกไขปญหานักเรียนที่ปฏิบัติงานชา และไมมีคุณภาพ

ใหสามารถปฏิบัติงานใหเสร็จทันเวลาที่ครูกําหนด และไดชิ้นงานที่มีคุณภาพ 

2. ไดแนวทางในการจัดการเรียนรู  เพื่ อ ใหนักเรียนพัฒนา

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของตน ในวิชาการใชโปรแกรมประมวลผลคํา 

โดยการจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

3. นําผลการวิจัยไปเผยแพรแกครูผูสอนในรายวิชาเดียวกัน เพื่อ

เปนแนวทางในการแกไขปญหานักเรียนที่ปฏิบัติงานชา และไมมีคุณภาพ 

_______________________________________________________ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการประยุกตใชโปรแกรมจัดการ

ฐานขอมูล ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ 

โดยใชบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม 
 

ผูวิจัย นายรพีพัฒน  พรหมดนตรี 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา วท.ม (การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การจัดการอาชีพสําหรับนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

เร่ืองการประยุกตใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูลในปการศึกษาที่ผานมา โดย

ผูวิจัยไดสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ดวยการใหนักศึกษาไดศึกษาเรียนรู

และฝกปฏิบัติตามแผน พบวานักศึกษาซ่ึงไมไดเรียนในสาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

ไมคอยเขาใจบทเรียนเร่ือง การประยุกตใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล 

ประกอบกับโดยท่ัวไปนักศึกษาจะไมไดใชงานโปรแกรม Microsoft Access 

จึงทําใหนักศึกษาขาดความสนใจในการเรียนเร่ืองนี้  จากเหตุผลดังกลาว

ผูวิจัยจึงสนใจนํานวัตกรรมและส่ืออิเล็กทรอนิกส คือ บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนแบบเกม ซ่ึงจะชวยเพิ่มความนาสนใจและชวยใหเขาใจบทเรียนที่ดี

ยิ่งขึ้น มาชวยในการจัดการเรียนรูในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

จัดการอาชีพ เร่ืองการประยุกตใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูลเพื่อเพิ่ม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสรางความพึงพอใจแกนักศึกษา 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียน

ผานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม เร่ืองการประยุกตใชโปรแกรม

จัดการฐานขอมูล กับการเรียนแบบปกติ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนผาน

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม เร่ืองการประยุกตใชโปรแกรม

จัดการฐานขอมูล 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ นักศึกษาระดับ ปวส. ที่

เรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ในภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2561  จํานวน 109 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ นักศึกษาระดับ ปวส.2 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 สาขางานการจัดการสํานักงาน จํานวน 32 

คน และนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางานการตลาด กลุม 2 จํานวน 25  คน  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม เร่ือง การประยุกตใช

โปรแกรมจัดการฐานขอมูล 

2. แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียนเร่ืองการประยุกตใชโปรแกรม

จัดการฐานขอมูล จํานวน 10 ขอ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนแบบเกม เร่ืองการประยุกตใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางเคร่ืองมือโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี้ 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม เร่ือง การประยุกตใช

โปรแกรมจัดการฐานขอมูล ออกแบบใหสอดคลองกับเน้ือหาและจุดประสงค

เชิงพฤติกรรม 

2. แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน ออกแบบทดสอบใหตรงกับ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา  ผูวิจัยสราง

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ประกอบดวย 2 ตอน   

ตอนที่ 1 การประเมินคาความคิดเห็นของการใชงานระบบ  

ประกอบดวยคําถาม 5 ขอ ไดแก 

1) ลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา 

2) วิธีการโตตอบ 

3) หนาจอภาพโดยรวม 

4) ความนาสนใจชวนใหติดตามบทเรียน 

5) มีประโยชนตอการเรียนรู 

มีลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนคา 5 อันดับ ดังนี้ 

มากที่สุด หมายถึง เมื่อผูตอบเห็นวาขอความในประโยค

นั้นตรงกับความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบมากที่สุด 

มาก หมายถึง เมื่อผูตอบเห็นวาขอความในประโยคนั้น

ตรงกับความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบมาก 

ปานกลาง หมายถึง เมื่อผูตอบเห็นวาขอความในประโยค

นั้นตรงกับความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบปานกลาง 

นอย หมายถึง เมื่อผูตอบเห็นวาขอความในประโยคนั้น

ตรงกับความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบนอย 

นอยที่สุด หมายถึง เมื่อผูตอบเห็นวาขอความในประโยค

นั้นตรงกับความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบนอยที่สุด 

การใหคะแนนพจิารณาตามเกณฑ ดังนี ้

มากที่สุด 5   คะแนน 

มาก 4   คะแนน 

ปานกลาง 3   คะแนน 

นอย 2   คะแนน 

นอยที่สุด 1   คะแนน 

กําหนดเกณฑในการตัดสินคาเฉล่ียขอมลูการประเมินคา

ความคิดเห็นของการใชงาน มีดังนี ้

4.50 – 5.00 ความพึงพอใจมากที่สุด 

3.50 – 4.49 ความพึงพอใจมาก 

2.50 – 3.49 ความพึงพอใจปานกลาง 

2.50 – 2.49 ความพึงพอใจนอย 

1.00 – 1.49 ความพึงพอใจนอยที่สุด 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเพิ่มเติม เปนแบบสอบถามปลายเปด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทําการเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 57 คน  จากนักศึกษาระดับ 

ปวส.2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 สาขางานการจัดการสํานักงาน 

จํานวน 32 คน  และนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางานการตลาด กลุม 2 

จํานวน 25  คน    
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2. ทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบกอนเรียน 

3. ผูสอนดําเนินการสอนตามวิธีท่ีกําหนด โดยนักศึกษาระดับชั้น 

ปวส.2 สาขางานการจัดการสํานักงาน จํานวน 32 คน เรียนแบบบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม และนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางาน

การตลาด กลุม 2 จํานวน 25  คน เรียนแบบปกติ 

4. เมื่อส้ินสุดการสอนแลวทดสอบดวยแบบทดสอบหลังเรียน 

5. ประเมินความพึงพอใจ โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ 

6. นํ าคะแนนที่ ได ม าวิ เคราะห โดยวิ ธี ก ารทางสถิ ติ  เพื่ อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการเรียนทั้ง 2 วิธี และสรุปผล

ประเมินความพึงพอใจ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนผาน

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม เร่ือง การประยุกตใชโปรแกรม

จัดการฐานขอมูล กับการเรียนแบบปกติ วิเคราะหโดยใชคาที (t-test) 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษา  

ตอนที่  1 วิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย ( X )  และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  (S.D.)  

ตอนที่ 2 วิเคราะหโดยการสังเคราะหเนื้อหา   
 

สรุปผลการวิจัย 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนผาน

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม เร่ืองการประยุกตใชโปรแกรมจัดการ

ฐานขอมูลกับการเรียนแบบปกติ โดยใชคาที (t-test) พบวา ผูเรียนที่เรียน

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนสูงกวาการเรียนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนผานบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม เร่ือง การประยุกตใชโปรแกรมจัดการ

ฐานขอมูล จากการประเมินโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ พบวาผูเรียน

มีความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกมโดยรวมอยูในระดับ

มาก ( X =4.43) โดยดานมีประโยชนตอการเรียนรูมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูใน

ระดับมากที่สุด ( X =4.59)  รองลงมาคือดานลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา

อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.50) ดานความนาสนใจชวนใหติดตามบทเรียน

อยูในระดับมาก ( X =4.47) ดานหนาจอภาพโดยรวมอยูในระดับมาก ( X =

4.38) และดานวิธีการโตตอบมีคาเฉล่ียนอยที่สุดอยูในระดับมาก ( X =4.19)   
 

ขอเสนอแนะ 

1. การจัดการเรียนรูดวยวิธีการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

แบบเกมผูสอนตองจัดเตรียมระบบคอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะดี รองรับการ

ใชงานบทเรียนได  

2. ควรกระตุนใหผูเรียนมีความต้ังใจในการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูวิจัยสามารถใชเปนแนวทางในการสอนบทเรียนอื่น ๆ ได 

2. สามารถใชเปนแนวทางแกครูผูสอนคนอื่นได 

_______________________________________________________ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการอาชีพ เรื่องการประยุกตใชโปรแกรมคํานวณ 

ของผูเรียนระดับ ปวส.1 สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ 

โดยใชวธิีการจัดการเรยีนรูแบบรวมมอืดวยเทคนิค STAD 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวจตุพร  ตรีตรง 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

จัดการอาชีพสําหรับนักศึกษาในระดับ ปวส.1 สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ พบวาผูเรียนบางคนไมเขาใจบทเรียนที่ผูสอนไดสอนโดยการ

บรรยายและไมสนใจกิจกรรมการเรียนในชั่วโมงเรียน สาเหตุมาจากเนื้อหา

คอนขางยากและผูเรียนมีความสามารถที่แตกตางกันอยางมาก ทําใหผูเรียน

บางสวนไมสามารถทําความเขาใจบทเรียนไดภายในเวลาที่จํากัด ดวยเหตุนี้

ผูวิจัยจึงไดศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรูที่สามารถนํามาใชในการ

แกปญหานี้ โดยพบวาวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 

เปนวิธีการที่มีความเหมาะสมเนื่องจากเปนการเรียนรูของผูเรียนที่คํานึงถึง

ความแตกตางของบุคคลและใหผูเรียนไดรวมมือกันเรียนรูเนื้อหาโดยคนเกง

กวาจะชวยเหลือคนที่ออนกวาใหเขาใจเนื้อหาได  

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือโดยใชเทคนิค STAD มาใชจัดการเรียนรูในรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ เร่ืองการประยุกตใชโปรแกรมคํานวณ ซ่ึงมี

เนื้อหาที่มีความยากซ่ึงผูเรียนตองเขาใจทั้งทฤษฎีและสามารถปฏิบัติการ

สรางแบบจําลองของระบบงานได ซ่ึงจะชวยเพิ่มความนาสนใจและชวยให

ผูเรียนเขาใจบทเรียนที่ดียิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียน

แบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ในรายวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

จัดการอาชีพ เร่ืองการประยุกตใชโปรแกรมคํานวณ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนแบบรวมมือโดยใช

เทคนิค STAD ในรายวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

เร่ืองการประยุกตใชโปรแกรมคํานวณ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชา

อาหารและโภชนาการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 2 หอง 

ไดแก ปวส.1 อาหาร กลุม 1 และ ปวส.1 อาหารในเรือ จํานวน 47 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชา

อาหารและโภชนาการ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 27 คน 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ใน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ เร่ืองการประยุกตใช

โปรแกรมคํานวณ 

2. แบบฝกทักษะเร่ืองเร่ืองการประยุกตใชโปรแกรมคํานวณ 

3. แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน เร่ืองการประยุกต ใช

โปรแกรมคํานวณจํานวน 10 ขอ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนรูแบบรวมมือโดย

ใชเทคนิค STAD ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ เร่ือง

การประยุกตใชโปรแกรมคํานวณ 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. กิจกรรมเหมาะสมกับการเรียนรู 

2. กิจกรรมชวยใหเขาใจเนื้อหาไดดีขึ้น 

3. กิจกรรมมีความนาสนใจและมีความหลากหลาย 

4. การจัดกิจกรรมเปนขั้นตอน มีความตอเนื่อง 

5. ความพึงพอใจในภาพรวมของการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช

เทคนิคการ STAD 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. เลือกกลุมตัวอยางจํานวน 27 คน จากนักศึกษาระดับ ปวส.1 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการกลุม 1 

2. ทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบกอนเรียน 

3. ผูสอนดําเนินการสอนตามวิธีทีก่ําหนด  

4. เมื่อส้ินสุดการสอนแลวทดสอบดวยแบบทดสอบหลังเรียน 

5. ประเมินความพึงพอใจ โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ 

6. นํ าคะแนน ที่ ได ม าวิ เค ราะห โดยวิ ธี ก า รท างสถิ ติ เพื่ อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการเรียนทั้ง 2 วิธีและสรุปผล

ประเมินความพึงพอใจ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  SPSS for  Window  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินคาความคิดเห็น 

ตอนที่  2 ความคิดเห็นอื่น ๆ 
 

สรุปผลการวิจัย 

สรุปไดวาผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช

เทคนิค STAD โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.46) โดยดานมีความพึงพอใจ

ในภาพรวมของการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการ STAD มีคาเฉล่ีย

สูงสุด ( X =4.64) รองลงมาคือดานกิจกรรมชวยใหเขาใจเนื้อหาไดดีขึ้น

( X =4.46) ดานกิจกรรมเหมาะสมกับการเรียนรูและกิจกรรมเหมาะสมกับ

การเรียนรู ( X =4.51) ดานกิจกรรมมีความนาสนใจและมีความหลากหลาย

( X =4.43) และดานการจัดกิจกรรมเปนขั้นตอน มีความตอเนื่อง ( X =4.32) 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนโดยใชวิธีการจัดการ

เรียนรูแบบแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD โดยใชคาที (t-test) พบวา

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

ขอเสนอแนะ 

1. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ผูสอนควร

เปนผูดูแลและชวยเหลือผูเรียนตลอดเวลา 

2. ผูสอนควรกระตุนใหมีการชวยเหลือระหวางผูเรียนเปนระยะ 

3. ผูสอนควรใหกําลังใจผูเรียนอยางตอเนื่อง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. การเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ทําใหผูเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

2. การเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ทําใหผูเรียนความ

สนใจเรียนบทเรียนมากขึ้น 

3. สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนใน

รายวิชาอื่นๆ 

_______________________________________________________ 
 

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษาสาขาวชิาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

เพ่ือรองรับความตองการของสถานประกอบการ 
 

ผูวิจัย นายปยวิทย  หนุมาศ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การพัฒนาคนเขาสูสังคมใหมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง

ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ส่ิงที่สําคัญคือการใหการศึกษา เพราะการศึกษามี

ความสําคัญและมีบทบาทตอการพัฒนาทุกดาน การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ

เปนเร่ืองที่มีความจําเปนอยางยิ่ง โดยมีการศึกษาเปนกลไกท่ีสําคัญในการ

พัฒนาคุณภาพของคนใหสามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดอยาง

เต็มที่ ทําใหเปนคนรูจักวิเคราะห รูจักแกปญหา รูจักเรียนรูดวยตนเอง  

สามารถปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว (สมศ.

2544:1) จึงควรมุ งพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ  

สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  

สามารถอยูรวมกันกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สมหวัง  พิธิยานุวัฒน. 2550 : 

1) และสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมไดอยาง

กลมกลืน ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับ

ประเทศอื่น ๆ 

การเปล่ียนแปลงของโลกปจจุบันนําไปสูสังคมเศรษฐกิจใหม ซ่ึงผูที่

ปฏิบัติงานในโรงงานหรือสถานประกอบการจะตองใชความรู ทั้งทฤษฎีและ

เชี่ยวชาญภาคปฏิบัติ มีความสามารถรอบดาน และมีคุณลักษณะที่ดี เพื่อ

เพิ่มมูลคาในการแขงขันในความรู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ตระหนักถึงความสําคัญจําเปนตองมีการเตรียมความพรอมของนักศึกษา ทุก

ดานไปพรอมกับการพัฒนาดานวิชาการ เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึง

ประสงคเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ ตลาดแรงงาน และสังคม

ปจจุบัน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษากอนออกฝกงาน

ในสถานประกอบการระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  1 แผนก

วิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากร 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 (ปวส.1) ที่

กําลังศึกษาวิชาการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในภาคการเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช แผนกวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 2 หอง 71 คน 

กลุมตัวอยาง 

นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปที่ 1 แผนกวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ ที่กําลังศึกษาวิชาการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ภาคการเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 20 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

รวบรวมขอมูลเปนแบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของ

นักศึกษา ดังนี้ 

1. บันทึกการสังเกตการแตงเคร่ืองแบบนักศึกษา 

2. บันทึกการสังเกตการปฏิบั ติตามกฎ กติกาของการรวม

กิจกรรม 

3. บันทึกการสังเกตความต้ังใจ สนใจใฝรู มีมนุษยสัมพันธ ความ

รวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

4. บันทึกผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนในวิชาการพัฒนาระบบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

รวบรวมขอมูลโดยการบันทึกการสังเกตตามกระบวนการปฏิบัติ

กิจกรรมในหองเรียนและกระบวนการทํางานของนักศึกษาในการเขารวม

กิจกรรมชมรมและพบครูที่ปรึกษา(โฮมรูม) ทุกสัปดาห เปนเวลา 16 สัปดาห 
 

การวิเคราะหขอมูล 

วิ เคราะห ขอมูล โดยการสรุปผลจากการบันทึ กการสังเกต

กระบวนการปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษาโดยใชอัตราสวนรอยละจากจํานวน

นักศึกษาทั้งหมด 20 คน 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะอันพึงประสงค

ไดในทางที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง มีความต้ังใจ ความรวมมือ และรับผิดชอบใน

การเขารวมกิจกรรมเปนอยางดี และในภาพรวมอยูในเกณฑดี โดยมีคาเฉล่ีย

คิดเปนรอยละ  89.40 

2. ความรู ความเขาใจ มีทักษะชีวิตและมีวินัยมากขึ้น กลาวคือ

นักศึกษามีการเขารวมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น สนใจใฝรู การแตงกายสะอาด  

ถูกระเบียบ มีสัมมาคารวะ ใหความเคารพครู รูจักรักษาความสะอาดใน

บริเวณสถานศึกษา เก็บขยะ รูจักดูแลรักษาสภาพแวดลอม มีจิตสํานึกใน

การใหใหความรวมมือ มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นไดอยางนา

พอใจ 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรทํ าการวิจั ยและพัฒนาพฤติกรรมของผู เรียนให มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค อยางตอเนื่องทุกภาคเรียนจนจบการศึกษา จะ

ชวยสงเสริมคุณภาพชีวิต  คุณภาพการศึกษาของผูเรียนใหดีขึ้น สังคมเกิด

การยอมรับดํารงชีพอยูในสังคมอยางมีความสุขได 

2. ควรสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและครูควรจัดกิจกรรมการ

เรียน รูห ลากหลาย รูปแบบ  ได แก  constructivism,team teaching, 

cooperative, intregrate 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดแนวทางในการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรมตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

2. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค อยูในสังคมอยางมีความ

เขาใจและมีความสุข 

3. สถานศึกษามีความสะอาด เปนระเบียบสภาพแวดลอม

เหมาะสมในสังคมแหงการเรียนรู 

______________________________________________________ 

 

การแกปญหาการสงงานในรายวชิาการสื่อสารขอมูลและเครือขาย 

(Data Communication and Computer Network) 

รหัสวิชา 3204-2003 โดยใชวิธีการสงงานผานระบบหองเรียนออนไลน 

(Google Classroom) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้นปที่ 2 สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

ผูวิจัย นายทัศนพงศ  พงศสมัคร 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในโลกและยุคสมัยปจจุบัน ไดมีการพัฒนาเป ล่ียนแปลงอยู

ตลอดเวลา แตละประเทศมีการแขงขันสูงในทางดานกิจการงานตาง ๆ 

มากมาย ไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษา 

เทคโนโลยี เปนตน ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่อยูทามกลางกระแสการ

เป ล่ียนแปลงนั้น เพื่อให สังคมกาวทันยุคสมัยสังคมไทยจึงตองมีการ

ปรับเปล่ียนระบบดานการศึกษา เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางเสริม

คุณลักษณะนิสัย ปลูกฝงใหคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน มีความใฝเรียนใฝรู 

ศึกษาคนควาความรูไดจากส่ือส่ิงอํานวยความสะดวกทางดานตาง ๆ 

โดยเฉพาะทางดานคอมพิวเตอรธุรกิจ กอใหเกิดความคิดที่ริเร่ิมสรางสรรค 

ซ่ึงเปนรากฐานของการทํางานของประชากรในอนาคตที่เปนคนยุคใหม กาว

ทันโลกแหงความเจริญในปจจุบันและอนาคต สามารถปรับตัวใหอยูรอด 

กาวทัน กาวหนา กาวนํา การเปล่ียนแปลงทางสังคมไดอยางมีคุณภาพและ

ยั่งยืน แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 12 (ประจําป 2560-2564) การ

เตรียมพรอมดานกําลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของประชากรในทุก

ชวงวัย โดยมุงเนนการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนทุนมนุษยที่

มี ศักยภาพสูง ภายใต เง่ือนไขการเป ล่ียนแปลงที่ สํ า คัญ  ไดแก  การ

เปล่ียนแปลงไปสูโครงสรางประชากรสังคมสูงวัยสมบูรณ  เมื่อ ส้ินสุด
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คุณภาพคนยังมีปญหาในทุกชวงวัยและสงผล

กระทบตอเนื่องถึงกันตลอดชวงชีวิต ผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียน

คอนขางตํ่า ดังน้ัน จุดเนนการพัฒนาคนที่สําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 

12  มีดังนี้ 

1) การพัฒนาเด็กใหมีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีทักษะทางสมอง 

ทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม เพื่อใหเติบโตอยางมี

คุณภาพ 

2) การหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทาง

สังคม คนไทยในทุกชวงวัยเปนคนดี มีสุขภาวะท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม มี

ระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมสวนรวม 

3) การพัฒนาทักษะความรูความสามารถของคน มุงเนนการ

พัฒนาทักษะที่เหมาะสมในแตละชวงวัย เพื่อวางรากฐานใหเปนคนมีคุณภาพ

ในอนาคต การพัฒนาทักษะสอดคลองกับความตองการในตลาดแรงงานและ

ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแตละชวงวัยตาม

ความเหมาะสม เชน เด็กวัยเรียนและวัยรุนพัฒนาทักษะการวิเคราะหอยาง

เปนระบบ มีความคิดสรางสรรค รวมทั้งการใหความสําคัญกับการพัฒนาให

มีความพรอมในการตอยอดพัฒนาทักษะในทุกดาน 

4) การเตรียมความพรอมของกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะเปล่ียนแปลงโลกใน

อนาคตอยางสําคัญ 

5) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศในทุกระดับและ

ยกระดับการเรียนรู โดยเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งการ

บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบการจัดการเรียนการสอน และ

การพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู

ความเปนเลิศในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และพัฒนาระบบ

ทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาใหเอื้อตอการเตรียมคนที่มีทักษะใหพรอมเขาสู

ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ ตองใหความสําคัญกับการสรางปจจัยแวดลอมที่

เอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งส่ือการเรียนรูและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 

พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปน

ระบบ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตที่พรอมเขาสู

ตลาดแรงงาน 

1) ปรับกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหเด็กมีการเรียนรูจากการ

ปฏิบัติจริง สอดคลองกับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย เนนพัฒนาทักษะ

พื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีดานวิศวกรรมศาสตร ดานคณิตศาสตร 

ดานศิลปะ และดานภาษาตางประเทศ 

2) สนับสนุนใหเด็กเขารวมกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียนที่เอื้อ

ตอการพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่อง อาทิ การอาน 

การบําเพ็ญประโยชนทางสังคม การดูแลสุขภาพ การทํางานรวมกันเปนกลุม 

การวางแผนชีวิต 

3) สรางแรงจูงใจใหเด็กเขาสูการศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจ

ศึกษาที่มุงการฝกทักษะอาชีพใหพรอมเขาสูตลาดแรงงาน 

แผนงานการสรางสภาพแวดลอมใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

มุงเนนการพัฒนาพื้นที่แหลงเรียนรูใหมีชีวิต ทันสมัย มีคุณภาพและได

มาตรฐานสากล เพื่อดึงดูดใหคนทุกชวงวัยเกิดความสนใจเขาไปเรียนรูและมี

สวนรวมในการทํากิจกรรม มีการศึกษาและพัฒนาแหลงเรียนรูรูปแบบใหม 

ๆ ที่จะชวยเพิ่มพูนศักยภาพคนไทยใหสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงใน

อนาคต เชน  ห องสมุด เสมือน  (Virtual Library) ศูนย ศึกษาบัน เทิ ง 

(Edutainment Center) เปนตน การสงเสริมการอานการเรียนรูผานบริการ

หองสมุดในภูมิภาคที่ทันสมัย สรางโอกาสใหกลุมเด็กเยาวชนสามารถเขาถึง

บริการไดอยางมีคุณภาพ สะดวกและรวดเร็ว จัดใหมีเครือขายอุทยานการ

เรียนรูในระดับจังหวัดและภูมิภาค รวมทั้งประสานความรวมมือกับภาคี

เครือขายในชุมชนเพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นใหเปนพื้นที่การเรียนรู

ประวัติศาสตรวัฒนธรรมดวยรูปแบบที่ทันสมัย 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาส่ือสารขอมูลและเครือขาย 

รหัสวิชา 3204-2003) มีการเก็บคะแนนแบงออกเปน 2 สวน คือ คะแนน

เก็บระหวางภาค 80 คะแนน และคะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน รวม

เปน 100 คะแนน โดยคะแนนเก็บระหวางภาคมีสัดสวนคะแนนที่มากกวา

รอยละ 80 ซ่ึงมาจากการทําใบงานหรือชิ้นงาน 60 คะแนน ดังนั้น การทําใบ

งานหรือชิ้นงานสงครู จึงเปนส่ิงสําคัญที่จะใชในการประเมินทักษะของ

นักศึกษาในเร่ืองนั้น ๆ 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาส่ือสารขอมูลและเครือขาย 

(3204-2003) ใหกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ไดพบ

ปญหาและอุปสรรคจากการสงงาน เชน การสงงานชาหรือไมสงงานของ

นักศึกษาอยูบอยคร้ัง ซ่ึงทําใหครูไมสามารถวัดทักษะความกาวหนาของ

นักศึกษาได ดังนั้น ครูผูสอนจึงมีความตองการที่จะแกไขปญหาดังกลาว 

ผูวิจัยจึงไดจัดทําวิจัยแกปญหาการสงงานโดยลดอุปสรรคในการสงงานแบบ

ปกติ ใหสงผาน Google Classroom ที่สามารถสงงานไดตลอดเวลาและทุก

ที่ที่นักศึกษามีสัญญาณอินเตอรเน็ต เพื่อใหการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์

และประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อแกปญหาการสงงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้น สูง ชั้นปที่  2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  จํานวน 37 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. การสงงานผานระบบ Google Classroom 

2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 

1. กําหนดวัตถุประสงคของแบบสอบถามใหชัดเจน 

2. กําหนดประเด็นหลักใหครบถวน 

3. กําหนดจํานวนขอคําถาม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ศึกษาปญหาและอุปสรรคที่ทําใหนักศึกษาสงงานชาหรือไม

คอยสงงาน 
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2. ใช Google Classroom ในการแกไขปญหาการสงงานของ

นัก ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง ชั้นปที่  2 สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

3. เช็คปริมาณงานและประเมินผลจากการที่นักศึกษาสงงานผาน

ระบบ Google Classroom จากนั้นนําปริมาณที่ไดมาคิดหาคาเฉล่ียหรือ

รอยละของปริมาณงานที่นักศึกษาสงผานระบบ Google Classroom 

4. การสรางแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการสง

งานผานระบบ Google Classroom 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป SPSS for Window โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไป 

ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ตอนที่  3  ขอเสนอแนะ 
 

 

 

สรุปผลการวิจัย  

1. จากผลการวิจัย พบวา มีนักศึกษาที่ไม Join Class ในปริมาณ

นอย มีจํานวนนักศึกษาท่ีสงงานผานระบบ Google Classroom ตาม

กําหนดมากกวาคร่ึงหนึ่งของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด แตมีจํานวนนักศึกษา

สงงานในปริมาณท่ีเพิ่มขึ้นจากการสงงานในคร้ังแรก และมีจํานวนนักศึกษา

ที่สงงานชาในปริมาณนอยมาก สวนนักศึกษาท่ีไมสงงานนั้นมีปริมาณนอย

กวาจํานวนนักศึกษาที่สงงานตามกําหนด 

2. จากผลการประเมินความพึงพอใจ พบวา นักศึกษามีความพึง

พอใจในการสงงานผานระบบ Google Classroom ในระดับมากที่สุด โดย

พิจารณาจากการประเมินเปนรายขอไดวา นักศึกษามีความเขาใจในระบบ 

Google Classroom ในระดับมากที่สุด มีความประหยัดเวลาในการสงงาน 

ลดขั้นตอนและอุปสรรคในการสง 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอน โดยการ

สอนผานระบบ Google Classroom 

2. ควรทําวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานระบบ 

Google Classroom 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดรับแนวทางแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนของการสง

งานนักศึกษา ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. เปนแนวทางในการแกไขปญหาการสงงานของนักศึกษาใหกับ

ครูผูสอนในรายวิชาอื่น ๆ 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ตอการใชงานโซเชียลมีเดยี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 
 

ผูวิจัย นายธีระพงศ  แกวทอง 

ตําแหนง ครูจางสอน 

วุฒิการศึกษา ศษ.ม.(เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา) 

 วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

อุตสาหกรรม) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา   

เทคโนโลยีในปจจุบันนี้ถูกพัฒนาใหกาวหนาและทันสมัยขึน้มากเมือ่

เปรียบเทียบจากอดีต ทําใหมีผลอยางมากตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมในทุก ๆ ประเทศทั่วโลก ซ่ึงตองมีการปรับตัวทั้งประชาชนและ

ภาครัฐฯ ทําใหเปนยุคสมัยที่สะดวกสบายในแทบทุกดาน อาทิเชน ดาน

ความรวดเร็วของการเดินทาง ติดตอส่ือสาร ดานการเงินที่ไมตองใชเงินสด

อีกตอไป สามารถส่ังซ้ือของผานทางอินเตอรเน็ตและรอรับสินคามาสง 

รวมถึงการพัฒนาอุปกรณส่ือสารอยางโทรศัพท ที่เขามามีบทบาทสําคัญตอ

การดําเนินชีวิตในปจจุบัน เพราะเรียกไดวาเปนเคร่ืองมือที่ทําไดแทบทุก

อยาง ไมวาจะเปนติดตอส่ือสาร ส่ังงาน บันทึกเสียง วีดีโอ ถายภาพ จนได

ชื่อวา สมารทโฟน และส่ิงที่ไดรับจากการคิดคนและพัฒนาควบคูมาดวยกัน 

นั่นคือ ส่ือดานโซเชียลมีเดีย ที่ยกระดับอยางตอเนื่อง จนกลายเปนส่ือสําคัญ

ในยุคปจจุบัน ไมวาจะเปนการติดตอกับบุคคลอื่น การติดตองาน การพูดคุย

ทั่วไป รวมถึงการคนหาขาวสารสําคัญตาง ๆ ก็สามารถทําไดทั้งส้ิน และจาก

ความสําเร็จนี้  ทํ าให มี ส่ือโซเชียลมี เดียถูกพัฒนาอยางตอ เนื่ องและ

หลากหลายขึ้น ทําใหผูใชงานไดรับความสะดวกสบายและความเพลิดเพลิน 

รวมถึงยังสนุกกับลูกเลนตาง ๆ ที่มีมากมาย เปนผลใหจํานวนผูใชส่ือโซเชียล

มีเดียเพิ่มปริมาณขึ้นอยางรวดเร็วในชวงเวลาไมกี่ปที่ผานมา และกลายเปน

ส่ือหนึ่งที่มีอิทธิพลในระดับโลกภายในเวลาไมนาน แตในปจจุบัน เมื่อการใช

งานโซเชียลมีเดียเร่ิมใชโดยขาดการควบคุม ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา

มากมาย เชน ปญหาติดโทรศัพท ปญหาสุขภาพจากการใชงานส่ือโซเชียล

มีเดีย ปญหาสมาธิส้ันจากการใชโซเชียลมีเดียมากเกินไป เปนผลใหเกิด

ปญหาดานอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย ไมวาจะเปนดานการเรียน ดานการอยู

รวมกันในสังคม และดานศีลธรรม ที่ส่ือออนไลนไมสามารถสอนได ทําใหผูใช

โดยเฉพาะเยาวชนเกิดความยั้งคิดและสติ อันจะทําใหเกิดความผิดพลาดได

งายในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในการดํารงชีวิต 

จากสภาพปญหา ผูวิจัยจึงไดดําเนินการแกปญหา โดยการศึกษา

ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐาน เพื่อที่จะนํามาวางแผนปรับปรุงพฤติกรรมของ

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ตอการใชโซเชียล

มีเดียใหเหมาะสมตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

วัตถุประสงคทั่วไป 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ตอการใชงานโซเชียลมีเดีย 

วัตถุประสงคเฉพาะ 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานโซเชียลมีเดียมรา 
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2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานผลกระทบตอการเรียนจากการใช

โซเชียลมีเดีย 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานผลกระทบตอสุขภาพจากการใช

โซเชียลมีเดีย 

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานผลกระทบตอการอยูในสังคมจาก

การใชโซเชียลมีเดีย 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในชวงเอนพฤศจิกายน 2561 – มกราคม 

2562 ตามสถิติของนักเรียน นักศึกษา จํานวน 4,500 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยการสุมแบบบังเอิญ จํานวน 354 คน ตาม

หลักสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ความเชื่อมั่น 95%   
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ตอการใชโซเชียลมีเดีย 
 

การสรางเครื่องมือ 

  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความ

คิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 

3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 

ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ตอการใชโซเชียลมีเดีย และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เปนคําถาม

ปลายเปด มีขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 กําหนดส่ิงที่ตองประเมิน ประกอบดวย ปจจัยดานตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับการใชโซเชียลมีเดียของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 4 ดาน คือ ดานที่ 1 ดานโซเชียลมีเดียที่ใช ดานที่ 2 ผลกระทบตอ

การเรียนจากการใชโซเชียลมีเดีย ดานที่ 3 ดานผลกระทบตอสุขภาพจาก

การใชโซเชียลมีเดีย และดานที่ 4 ดานผลกระทบตอการอยูในสังคมจากการ

ใชโซเชียลมีเดีย 

ขั้นที่ 2 ศึกษาทฤษฎีหลักการตาง ๆ จากตํารา แนวความคิด และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชโซเชียลมีเดียของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ขั้นที่  3 กําหนดรูปแบบของแบบสอบถาม ประกอบดวย (1) 

แบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมี

ระดับคะแนน  คือ  มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด และ (2) 

แบบสอบถามปลายเปด 

ขั้นที่  4 สรางแบบสอบถาม โดยการประมวลเนื้อหาสาระให

ครอบคลุมขอบขายที่เกี่ยวกับการใชโซเชียลมีเดียของนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช แบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่  2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ตอการใชโซเชียลมีเดีย แบงออกเปน 4 ดาน  

คือ ดานที่  1 ดานโซเชียลมีเดียท่ีใช มีขอคําถาม 8 ขอ ดานที่  2 ดาน

ผลกระทบตอการเรียนจากการใชโซเชียลมีเดีย มีขอคําถาม 6 ขอ ดานที่ 3 

ดานผลกระทบตอสุขภาพจากการใชโซเชียลมีเดีย มีขอคําถาม 6 ขอ ดานที่ 

4 ดานผลกระทบตอการอยูในสังคมจากการใชโซเชียลมีเดีย มีขอคําถาม 4 

ขอ รวมจํานวนขอคําถามทั้งหมด 24 ขอ โดยจัดทําเปนแบบสอบถามมาตร

วัดประมาณคา 5 ระดับ ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการใหบริการ เปน

แบบสอบถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็น

เพิ่มเติมนอกเหนือจากขอความที่กําหนดไว 

ขั้น 5 ตรวจสอบโดยอาจารยที่ปรึกษา ซ่ึงผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม

ที่สรางใหอาจารยที่ปรึกษาทําการตรวจสอบ และนํามาแกไข จํานวน 3 คร้ัง 

ในคาบเรียนวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของครูที่ปรึกษา 

เพื่อใหขอคําถามตรงตามวัตถุประสงค มีความชัดเจนในขอคําถามและภาษา

ที่ใช โดยมีการปรับปรุงแบบสอบถาม ดังนี้ 

คร้ังที่ 1 แกไขแบบสอบถามสวนเคาโครงเอกสาร โดยการ

ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหถูกตองสมบูรณ 

คร้ังที่ 2 แกไขแบบสอบถามสวนองคประกอบแบบสอบถาม 

โดยการเปล่ียนแปลงขอมูลและเพิ่มเติมขอคําถามใหมากยิ่งขึ้น 

คร้ังที่ 3 แกไขแบบสอบถามสวนคําผิด 

ขั้น 7 สรางแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 

ขั้น 8 หลังการปรับปรุงแบบสอบถามตามที่ครูที่ปรึกษาเสนอแนะ 

จึงดําเนินการจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนํามาใชสอบถาม

ความตองการกับกลุมตัวอยาง แบบสอบถามสมบูรณมีรายละเอียด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 สถานภาพทั่ วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปน

แบบสอบถามแบบเลือกตอบ จํานวน 5 ขอ 

ตอนที่  2 ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ตอการใชโซเชียลมีเดีย เปนแบบสอบถาม

มาตราวัดประมาณคา 5 ระดับ แบงออกเปน 4 ดาน คือ 

ดานที่ 1 ดานโซเชียลมีเดียที่ใช จํานวน 8 ขอ 

ดานที่ 2 ดานผลกระทบตอการเรียนจากการใชโซเชียลมีเดีย 

จํานวน 6 ขอ 

ดานที่ 3 ดานผลกระทบตอสุขภาพจากการใชโซเชียลมีเดีย 

จํานวน 6 ขอ 

ดานที่ 4 ดานผลกระทบตอสุขภาพจากการใชโซเชียลมีเดีย 

จํานวน 4 ขอ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยทําการประมวลผลขอมูลโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ตอการใชโซเชียลมีเดีย 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ตอการใชโซเชียลมีเดีย โดยภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับปานกลางทุกดาน 
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ดังน้ี (1) ดานโซเชียลมีเดียที่ใช นักเรียน นักศึกษาใชโซเชียลมีเดียประเภท 

Facebook มากที่สุด (2) ดานผลกระทบตอการเรียนจากการใชโซเชียล

มีเดีย นักเรียน นักศึกษามีเวลาในการอานหนังสือหรือทําการบานนอยลง 

(3) ดานผลกระทบตอสุขภาพจากการใชโซเชียลมีเดีย นักเรียน นักศึกษามี

อาการปวดศรีษะหลังจากเลนโซเชียลมีเดีย และ (4) ดานผลกระทบตอการ

อยูในสังคมจากการใชโซเชียลมีเดีย นักเรียน นักศึกษาพูดคุยกับผูคนรอบ

ขางนอยลง 
 

ขอเสนอแนะ 

ผูตอบแบบสอกบถามตองการใหมีการผลิตส่ือเกี่ยวกับโซเชียลมีเดีย

ที่นาสนใจเพิ่มขึ้นอีก และอยากใหมีการรณรงคการใชโซเชียลมีเดียอยาง

เหมาะสม 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดรับขอมูลความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ตอการใชโซเชียลมีเดีย 

2. ไดแนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดียของ

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาการปรบัพฤติกรรมความรับผิดชอบการสงงาน 

ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3 

โดยการใชเทคนิคเสริมแรงทางบวก 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาววรรณรัตน  เครือจันทร 

ตําแหนง ครูจางสอน 

วุฒิการศึกษา บธบ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ความมีวินัย ความรับผิดชอบ เปนส่ิงที่ครูควรปลูกฝงใหแกเด็ก

นักเรียน เพื่อใหลูกศิษยที่เรากําลังส่ังสอนนั้นเห็นความสําคัญของการมีวินัย 

และความรับผิดชอบ และเกิดการเรียนรู การเรียนรูไมไดหมายถึงการที่เขา

ตอบคําถามที่เราถามไดเทานั้น แตหมายถึงการที่เขารูวาส่ิงที่เขากําลังเรียน 

คืออะไร สามารถใชความรูที่มีอยูมาเชื่อมโยงกับความรูใหมที่เรากําลังสอน

หรือไม และสามารถนําส่ิงท่ีเราสอนไปประยุกตใชกับสถานการณอื่นๆได

หรือไม ส่ิงเหลานี้เปนส่ิงที่นักเรียนตองทําเองครูไมสามารถทําใหเขาได ส่ิงที่

ครูจะทําได คือตองเปดโอกาสใหนัก เรียนไดทําส่ิงดังกลาว โดยสราง

บรรยากาศการเรียนที่เอื้อกับส่ิงเหลานี้การสรางบรรยากาศในการเรียนเพื่อ

ชวยใหนัก เรียนได เกิดการเรียนรู คือ ตองทําให นัก เรียนเรียนอยาง

กระตือรือรน (active learning) และตระหนักวาตนกําลังเรียนอะไรอยู ครู

สามารถสรางบรรยากาศแบบนี้ไดจาก การจัดการในชั้นเรียน การสราง

แบบเรียนและกิจกรรมในหองเรียน และการหาเคร่ืองมือที่จะชวยใหผูเรียน

ไดพูดถึงส่ิงที่เรียนออกมาเพื่อจะไดรับรูวาตัวเขากําลังทําอะไรอยู (seft-

awareness) เชน การเขียนสมุดบันทึกการเรียนรู ปญหาท่ีพบและส่ิงที่ได

เรียนรูจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน การบันทึกการสงงานสําหรับ

นักเรียนเพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสเขามาตรวจสอบงานที่นักเรียนยังไมไดสง 

ควรจะใหนักเรียนไดมีโอกาสทํางานกลุมเพื่อที่จะไดแลกเปล่ียนความรูและ

ความคิดเห็นกับเพื่อน การสรางแบบเรียนและกิจกรรมในหองเรียนควรจะให

นักเรียนไดมีสวนรวมในการเลือกกิจกรรม เลือกการบาน และเลือกกลุมที่

เขาอยากทํากิจกรรมในหองเรียนดวย นักเรียนควรรูวาเขาถูกคาดหวังให

เรียนอะไรในวิชานั้น เพื่อจะไดรูวาวิธีการเรียนที่เขาเรียนเหมาะสมหรือไม 

และเขาบรรลุเปาหมายที่ต้ังเอาไวหรือไม  

ครูควรคํานึงถึงความแตกตางระหวางนักเรียน วาเด็กในชั้นเรียนมี

ความสามารถ ความชอบ และมีแรงจูงใจในการเรียนแตกตางกัน ถาหาก

กําหนดใหเด็กทํางานแบบเดียวกับคนทุกคนจะเกิดการเรียนรูไมเทากัน 

นอกจากนี้ครูควรจะใหความสําคัญกับการสอนใหเด็กตระหนักวาเขากําลัง

เรียนอะไร และเรียนอยางไร 

สวนนักเรียนในระดับ ปวช.1 อาหารและโภชนาการ กลุม 3 ปญหา

ในการเรียนรูที่พบมากคือไมสงงานตามระยะเวลาที่ครูกําหนด ทําใหเกิด

ปญหาทางดานการเรียนการสอน ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจ

ที่จะศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียน

ระดับ ปวช.1 อาหารและโภชนาการ กลุม 3 โดยกรใชเทคนิคการเสริมแรง

ทางบวก 
 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการสงงานของ

นักเรียนระดับ ปวช.1 อาหารและโภชนาการ กลุม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช โดยการใชเทคนิคการเสริมแรงทางบวก 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับ ปวช.1 อาหารและ

โภชนาการ กลุม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2561 จํานวน 20 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบบันทึกการสงงานของนักเรียนในแตละชั่วโมงเรียน 

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียนในแตละ

ชั่วโมงเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการศึกษาวิจัยค ร้ังนี้ เปนศึกษาการป รับพฤติกรรมความ

รับผิดชอบที่ดีตอการสงงานที่ตนเองไดรับมอบหมายเวลา ชวงเวลาการ

ทดลองใชในชั่วโมงเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

ต้ังแตเดือนตุลาคม 2561 – เดือนกุมภาพันธ 2562 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. จัดทําตารางสงงานของนักเรียนระดับ ปวช.1 อาหารและ

โภชนาการ กลุม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในรายวิชา

คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

2. รวบรวมขอมูลจากการสงงานของนักเรียนระดับ ปวช.1 

อาหารและโภชนาการ กลุม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ใน

รายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
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3. บันทึกขอมูลจากการสงงานอยางตอเนื่อง หลังจากการใหแรง

เสริมทางบวก 

4. นําขอมูลจากการสงงานของนักเรียนระดับ ปวช.1 อาหารและ

โภชนาการ กลุม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในรายวิชา

คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ กอนการใหแรงเสริมมา

เปรียบเทียบกับหลังการใหแรงเสริม 
 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการสงงานของ

นักเรียนระดับ ปวช.1 อาหารและโภชนาการ กลุม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช โดยการใชเทคนิคเสริมแรงทางบวก  จากการสังเกตพบวา 

นักเรียนแตละคนมีความต้ังใจเรียนและใหความรวมมือในการปฏิบัติตามใบ

งานฝกทักษะ ของรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ และ

ทําตามขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีไดตกลงกันไวเปนอยางดี จากการสรุปผล

การบันทึกพฤติกรรมการสงงานของนักเรียน กอนทําการวิจัยในชั้นเรียนและ

หลังจากการทําวิจัยในชั้นเรียน พบวา นักเรียนจํานวน 20 คน ที่มีพฤติกรรม

ไมสงงาน ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสงงานครบทุกคน 
 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางาน โดยการใชเทคนิค

เสริมแรงทางบวก 

2. นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญ เล็งเห็นถึงประโยชนและเจต

คติท่ีดีตอการสงงาน และสามารถนําหลักการไปประยุกตใชในวิชาอื่น ๆ 

และผูเรียนมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบตั ิ

รายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาการทองเที่ยว 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยใชรูปแบบการสอนของโรเบิรต กาเย 
 

ผูวิจัย นายอรรถวุฒิ  รักวงค 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ทล.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

อุตสาหกรรม) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การเรียนการสอนในปจจุบันมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนไดมี

สวนรวมในการเรียนการสอนมากขึ้น มีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทั้งในชั้น

เรียนและนอกชั้นเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิม อีกทั้งยังบูรณาการวิชาตาง ๆ ให

เหมาะสมกับทองถิ่น/ชุมชนที่ผูเรียนไดอาศัยอยู ทําใหการเรียนรูของผูเรียน

มีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถนําไปปรับปรุงใชในชีวิตประจําวันได แต

การเรียนการสอนสวนใหญก็ยังมีการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบภาคทฤษฎี 

ทําความเขาใจเนื้อหาในบทเรียน ทําใหผูเรียนสวนใหญขาดทักษะในการ

ปฏิบัติงาน 

การเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

(2001-2001) เนื้อหาวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ เปน

เนื้อหาที่จะตองปฏิบัติจริง และดําเนินการเปนขั้นตอนตอเนื่องกัน จากการ

เรียนการสอนปที่ผานมาพบวา ผูเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติตํ่า

กวาเกณฑ เนื่องมาจากไมสามารถประยุกตความรูในภาคทฤษฎีมาใชในการ

ลงมือปฏิบั ติจริงไดในการเรียนการสอน โดยเฉพาะอยางยิ่ งรายวิชา

คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ควรจัดใหสอนเนื้อหาควบคูไปกบั

การพัฒนาดานทักษะปฏิบัติ เนื่องจากหากนักเรียนไมสามารถปฏิบัติทักษะ

ในขั้นเร่ิมตนได นักเรียนก็จะไมสามารถปฏิบัติทักษะขั้นที่ยากและซับซอน

ขึ้นไปได และไมมีความตองการที่จะฝกปฏิบัติคอมพิวเตอร รูปแบบการสอน

จึงควรเปนรูปแบบที่เนนทักษะการปฏิบัติของนักเรียน การปฏิบัติงาน การ

แกปญหางานที่ทํา สุดทายคือสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายไปปฏิบัติให

เกิดความหลากหลาย ซ่ึงมีนักวิชาการหลายทานที่นําเสนอรูปการสอนทักษะ

การปฏิบัติไวจํานวนมาก และรูปแบบการสอนของ โรเบิรต กาเย เปน

รูปแบบหนึ่งที่สามารถเพิ่มทักษะปฏิบัติไดเปนอยางดี 

รูปแบบการสอนของ โรเบิรต กาเย เปนรูปแบบการสอนอยูในกลุม

ผสมผสานซ่ึงนําทฤษฎีดานพฤติกรรมนิยมและพุทธินิยมมาผสมผสานกัน จึง

ทําใหเกิด 8 ทฤษฎีในการเรียนรูและสามารถเพิ่มสมรรถภาพการเรียนรูอีก 5 

สมรรถภาพ โรเบิรต กาเย ไดเสนอระบบการสอนไว 9 ขั้น เพื่อชวยใหผูเรียน

สามารถเรียนรูเนื้อหาสาระตาง ๆ ไดอยางดี รวดเร็ว และสามารถจดจําส่ิงที่

เรียนไดนาน สําหรับในภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2561 ผูวิจัยได รับ

มอบหมายใหสอนในรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

(2001-2001) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการทองเที่ยว 

จํานวน 1 กลุม คือ ระดับ ปวช.1 การทองเที่ยว กลุม 1 และระดับ ปวช.1 

สาขาวิชาภาษาตางประเทศ จํานวน 1 กลุม ซ่ึงสวนใหญแลวพอมีพื้นฐาน

การใชโปรแกรมบางพอสังเขป แตจะมีนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการ

ทองเที่ยว กลุม 1 มีพื้นฐานเกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอนขางตํ่า จึงทําให

เขาใจเนื้อหาและปฏิบัติไดคอนขางชากวาเพื่อน 

จากสาเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ือง ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและทักษะการปฏิบัติ รายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องาน

อาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 โดยใชรูปแบบ

การสอนของ โรเบิรต กาเย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อให

ผูเรียนมีทักษะการปฏิบัติและเขาใจเนื้อหาไดดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศเพื่องานอาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 

1 สาขาวิชาการทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช กอนและ

หลังการจัดการเรียนรู 

2. เพื่ อ ศึกษาทักษะการปฏิบั ติ รายวิชาคอมพิ ว เตอรและ

สารสนเทศเพื่องานอาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 

1 สาขาวิชาการทองเท่ียว วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยใช

รูปแบบการสอนของ โรเบิรต กาเย หลังเรียนมีทักษะการปฏิ่บัติอยูในระดับ

ดีมาก 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการทองเที่ยว ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใช

รูปแบบการสอนของ โรเบิรต กาเย 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่  1 สาขาวิชาการทองเที่ยว สาขาวิชาภาษาตางประเทศ 

สาขาวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม และระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการตลาด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 

จํานวน 4 กลุมเรียน รวมนักเรียนทั้งหมด 124 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการทองเท่ียว กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 35 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมตัวอยางอยางงาย โดย

ใชหองเรียนเปนหนวยการสุม 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการทองเที่ยว กลุม 1 มีดังนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพือ่

งานอาชีพ 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร

และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 

1 ชุด 

3. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติรายวิชาคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศเพื่องานอาชีพ จํานวน 1 ชุด 

4. แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ งนั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ตอรูปแบบการสอนของ โรเบิรต กาเย 

จํานวน 1 ชุด 
 

สรุปผลการวิจัย  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศ

เพื่องานอาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  1 

สาขาวิชาการทองเที่ยว พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูวิจัยไดจัด

กิจกรรมการเรียนรูตามแผนการเรียนรูดวยรูปแบบการสอนของ โรเบิรต กา

เย อยางเปนระบบทั้ง 9 ขั้นตอน เปนการเรียนรูที่เร่ิมจากการเรียนรูจากงาย

ไปหายาก กลาวคือ ผูวิจัยไดดําเนินการคือ บอกจุดประสงคการเรียนรูและ

ส่ิงที่นักเรียนจะไดฝกลงมือปฏิบัติ มีการทบทวนความรูเดิมทุกคร้ังกอนขึ้น

บทเรียนใหม เปดโอกาสใหนักเรียนศึกษาคนควาดวยตนเอง ใหคําแนะนํากับ

นักเรียนที่ไมสามารถปฏิบัติงานหรือยังไมเขาใจบทเรียน มีการกําหนด

จุดประสงคการเรียนรูพรอมกําหนดการวัดและประเมินผลอยางชัดเจน และ

สรุปสาระสําคัญทุกคร้ังหลังจากการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนเกิดความ

สนใจในบทเรียน จากที่กลาวมาขางตนจึงเปนปจจัยท่ีทําใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

2. ทักษะการปฏิบัติรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องาน

อาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาการ

ทองเที่ยว โดยใชรูปแบบการสอนของ โรเบิรต กาเย พบวา ทักษะการปฏิบัติ

หลังเรียนอยูในระดับดีมาก ( X =25.77) ท้ังนี้รูปแบบการสอนของโรเบิรต 

กาเย ทั้ง 9 ขั้นตอน เปนการสอนอยางเปนระบบ มีการเชื่อมโยงความรูใหม

กับความรูเดิม ผูวิจัยไดดําเนินการสอนตามรูปแบบอยางเครงครัด อธิบาย

เนื้อหาไปพรอม ๆ กับใหนักเรียนฝกปฏิบัติตามขั้นตอนอยางชา ๆ มีการเนน

ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติดวยใบงาน การทํากิจกรรมกลุม จึงทําใหนักเรียน

สามารถปฏิบัติไดในขั้นตอนแรก และปฏิบัติในขั้นตอนที่ซับซอนไดอยาง

คลองแคลว จากคํากลาวขางตนสงผลใหนักเรียนเกิดทักษะการปฏบิัติตอการ

เรียนรูและการจดจําของนักเรียน 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป

ที่ 1 สาขาการทองเที่ยว โดยใชรูปแบบการสอนของ โรเบิรต กาเย พบวา 

นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X =4.30) ทั้งนี้เพราะรูปแบบการ

สอนของ โรเบิรต กาเย เปนรูปแบบการสอนที่นักเรียนเขาใจบทเรียนใหม ๆ 

ไดฝกปฏิบัติงานดวยตนเอง จนนักเรียนเกิดความพึงพอใจที่ดี 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการ

ทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มระดับผลการเรียนรูใน

เกณฑที่สูงขึ้น 

_______________________________________________________ 

  

การสรางตารางและการตกแตงเอกสาร โดยใชสื่อประกอบการฝก 

ในการสอนรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 

ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสกาวรัตน  เห็นพรอม 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเปน

อยางมาก คอมพิวเตอรเปนเทคโนโลยีที่นํามาใชในระบบการศึกษา เพื่อใชใน

การสรางส่ือการเรียนการสอนในลักษณะตาง ๆ เชนเดียวกับการเรียนการ

สอนระหวางครูกับนักเรียนที่อยูในหองเรียนปกติ ส่ือประสมจะประกอบดวย 

ตัวอักษร ภาพกราฟฟก ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และเสียงในลักษณะของส่ือ

หลายมิติ (Hypermedia) เพื่อถายทอดเนื้อหา บทเรียน หรือองคความรูใน

ลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด ทําใหผูเรียนสนุกไป

กับการเรียน ไมรูสึกเบื่อหนาย และผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดดวย

ตนเอง 

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2556 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี ตองเรียนวิชาคอมพิวเตอร

และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ซ่ึงรายวิชาดังกลาวมีเน้ือหา เร่ือง word 

excel powerpoint ในการจัดการเรียนการสอนไมมีแบบฝกปฏิบั ติที่

นาสนใจ จึงไมสามารถดึงความคิดสรางสรรคในการสรางเอกสาร 

ดวยเหตุผลดังกลาว การทําวิจัยเพื่อการสอนความรูพื้นฐานเกี่ยวกบั

คอมพิวเตอร โดยวิธีการพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร (โปรแกรม Word) 

เร่ืองของการสรางตารางและการตกแตงเอกสาร โดยใชส่ือประกอบการฝก 

การวิจัยคร้ังนี้ ไดทําเปนแบบประเมินผลงาน 2 คร้ัง เพื่อเปรียบเทียบ
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พัฒนาการวิชาคอมพิวเตอรเปนวิชาท่ีมีท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ และใชในการ

เรียนตลอดการศึกษา ดังนั้น การใชโปรแกรม Word จึงจําเปนสําหรับ

นักเรียนระดับ ปวช.1 แตนักเรียนบางกลุมมีปญหาการสรางตาราง โดยไม

สามารถที่จะสรางตารางไดตามที่กําหนด 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

วัตถุประสงคทั่วไป 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ตอครูผูสอนแผนก

วิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

วัตถุประสงคเฉพาะ 

1. เพื่อใหผูเรียนรูหลักการสรางตารางและการตกแตงเอกสาร 

2. เพื่อใหสามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 

3. เพื่อใหผูเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องาน

อาชีพ ไดรับความรูและมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนที่สูงขึ้น 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 10 คน โดยใชวิธีเลือกจาก

นักเรียนที่มีผลการทดสอบกอนเรียนตํ่า (หรือโดยใชวิธีเลือกสุมอยางงาย) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศเพื่องานอาชีพ เปนแบบปฏิบัติ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอมูลที่เก็บ ไดแก คะแนนความสามารถในการสรางตาราง

และตกแตงเอกสาร 

2. วิธีการ คือ ใชวิธกีารทดสอบ 

3. เคร่ืองมือ ไดแก แบบทดสอบ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหคะแนนเฉล่ียความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและ

คะแนนความกาวหนาเปนรายบุคคล 

2. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการใชคอมพิวเตอรกอน

และหลังการฝก 
 

สรุปผลการวิจัย  

ผลการวิจัยพบวา คะแนนจากการทดสอบดวยแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

การสรางตารางและตกแตงเอกสารโดยใชโปรแรกม Word ของกลุมตัวอยาง 

การเรียนวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพดวยส่ือประสม ของ

กลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรนําไปใชกับการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการเรียนใหมากขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถสรางตารางและตกแตงเอกสารได 

2. สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวันได 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน รายวิชาคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศเพื่องานอาชีพของนักเรียนสูงขึ้น 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่องการประกอบและทดสอบการติดตั้งโครงสราง

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร ในรายวิชาสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและ

ระบบปฏิบตัิการ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง 

โดยการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI 
 

ผูวิจัย นายอุทิศ  ลีละวัฒน 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ปทส. (ไฟฟาส่ือสาร) 

ปที่ทําวิจยัสําเร็จ 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของ TAI (Team Assisted 

Individualization) เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีผสมผสานระหวางการ

เรียนแบบรวมมือ (Cooperative learning) ลักษณะเพื่อนชวยเพื่อน และ

การสอนรายบุคคล (Individualized  Instruction) เขาดวยกัน  โดยให

นักเรียนทําการศึกษาและเรียนรูรวมกัน  ชวยกันดําเนินการเรียนและมีการ

ตรวจสอบรวมกัน  มีการรวมมือชวยเหลือกันเพื่อบรรลุเปาหมายของการ

เรียน (Slavin, 1990, p. 83) 

การจัดการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบ TAI จะชวยเสริมใหเกิด

ความชวยเหลือในกลุมของผู เรียน และกระตุนให ผู เรียนได เรียนตาม

ความสามารถของตนเอง  สนองความแตกตางระหวางบุคคลได  คือ  เด็กที่

เรียนชามีเวลาฝกฝนมากขึ้น  เด็กที่เรียนดีมีโอกาสชวยเหลือเพื่อนที่ออนใน

กลุม ชวยใหเกิดการยอมรับซ่ึงกันและกันภายในกลุม เด็กออนไดรับการ

ยอมรับและเห็นคุณคาของเด็กเกง  นอกจากนี้ยังชวยแบงเบาภาระครูได

บางสวน ครูจะไดมีเวลาดูแลนักเรียนไดมากขึ้นและท่ัวถึง  และยังเปนการ

ปลูกฝงนิสัยที่ดีในการอยูรวมกันในสังคม ทําใหมีความรับผิดชอบในการ

เรียนรูของตนเองมากขึ้น  อีกท้ังยังสามารถชวยสรางแรงจูงใจ และความ

สนใจให เกิดแกผู เรียนอันเนื่องมาจากการเสริมแรงอีกดวย  แตยังไม

แพรหลาย  สวนใหญมักใชกับ วิชาคณิตศาสตร  ซ่ึงในการจัดการเรียนการ

สอนวิชานั้น  จําเปนอยางยิ่งในเร่ืองการปลูกฝงกระบวนการทํางานกลุม  

เนื่องการการเรียนเนื้อหาตางๆ  และการฝกทักษะกระบวนการทางความคิด

มักจําเปนตองใชวิธีการแบงกลุมในการเรียนรู 

จากการศึกษางานวิจัยดานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลายๆ ดาน พบวากระบวนการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน สามารถ

ชวยแกปญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดเปนอยางดี เน่ืองจาก

การสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน หรือการใหผูเรียนชวยสอนกันเองน้ี เปน

วิธีการที่จะชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนทางดานวิชาการดวยกันทั้ง 2 ฝาย 

วิธีการใหผูเรียนสอนกันเองนี้ไดมีการพัฒนาและนํามาใชในรูปแบบแตกตาง

กันออกไปตามจุดมุงหมายและวิธกีารของครู โดยมุงเนนเพื่อชวยเหลือผูเรียน

ที่เรียนชา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า มีปญหาในดานความประพฤติและ

ปญหาอื่น ๆ โดยมีความเชื่อวา วิธีการใหผูเรียนสอนกันเองนี้ผูเรียนจะเรียนรู

อะไรตาง ๆ ไดจากกันและกัน และการเรียนรูเชนนี้ทําใหผูที่เรียนชาเกิดการ

เรียนรูได เนื่องจากภาษาที่ผูเรียนใชพูดส่ือสารกันนั้นสามารถส่ือความหมาย

ระหวางกันและกันไดเปนอยางดี เนื่องจากเพื่อนนักเรียนมีวัยเดียวกันจึงชวย

ถายทอดส่ิงที่เขาไดเรียนรูมาใหเพื่อน ๆ ฟงดวยภาษาและรูปแบบของเขา

เอง  ก็จะทําใหเขาเขาใจในความรูนั้นอยางแจมแจงยิ่งขึ้น เพราะวาการพูด

หรือการอธิบายเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งนั้นจะทําใหผูพูดเขาใจและมองเห็นอยาง

ชัดเจนวา ความคิดรวบยอด (Concept) ของเร่ืองนั้น ๆ คืออะไร และใน

สวนของผูเรียนซ่ึงรับฟงจากเพื่อนก็ไดรับประโยชนดวย เนื่องจากเขาไดรับ

ความสนใจเปนพิเศษจากเพื่อนผูสอนซ่ึงเขาใจปญหาของตน เพราะลักษณะ

ของปญหาคลายคลึงกันกับปญหาที่ผูสอนเคยประสบมาแลว นอกจากนี้ยัง

สามารถเรียนรูและเกิดความเขาใจไดงายขึ้นกวาการรับฟงจากครู เนื่องจาก

ภาษาที่ใชอยูในระดับเดียวกัน และยังรูสึกเปนอิสระสบายใจที่จะรับรู และ

ซักถามปญหาขอสงสัยตาง ๆ ในการเรียนจากเพื่อนดวยกันเองมากกวาที่จะ

ไตถามจากครูเพราะไมตองเกรงวาจะเปนที่ตลกขบขันหรือดูถูกของใคร  

ทั้งนี้เปนเพราะสัมพันธภาพของผูเรียนทั้งสองฝายที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่มี

การเรียนการสอนนั่นเอง วิธีการของการใหผูเรียนชวยเหลือหรือสอนกันเอง

นี้แบงไดเปน 2 แบบ  ไดแก  แบบที่ 1 การใหเด็กเกงสอนเด็กออน  แบบที่ 

2 การใหเด็กชั้นสูงกวาชวยสอนเด็กชั้นเล็กกวา  วิธีการสอนทั้ง 2 แบบนี้ 

สามารถจัดกลุมผูสอนกับผูเรียนเปนคู หรือเปนกลุมยอยๆ ก็ไดขึ้นอยูกับ

ครูผูสอนจะเลือกใชใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการเรียนการสอน 

(พิ สุทธา อารีราษฎร, 2554) เมื่อพิจารณาจากสภาพแวดลอม และ

บรรยากาศการเรียนการสอนแลว ผูวิจัยจึงเลือกวิธีการแบบที่ 1 คือ ใหเด็ก

เกงสอนเด็กออน โดยการจัดเปนคู และมอบหมายใหดูแลการทบทวนเนื้อหา

เร่ือง โครงสรางคําส่ังควบคุมการทํางานของโปรแกรม  และหากพบวาเกิด

ขอสงสัยในเนื้อหา ครูจะเขาไปใหความรูเปนรายบุคคล 

จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหมีการศึกษาการใชกระบวนการ

เรียนก ารสอนแบ บ  “TAI (Team Assisted Individualization)” เพื่ อ

พัฒนาการเรียนเร่ือง การประกอบและทดสอบการติดต้ังโครงสราง

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง

วิชาชีพชั้นสูงชั้นสูงปที่1 ซ่ึงจะชวยใหสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีการเรียน

สูงขึ้นได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์เร่ืองการประกอบและทดสอบการติดต้ัง

โครงสรางสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร วิชาสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและ

ระบบปฏิบัติการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิชาชีพ

ชั้นสูง โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 56 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 กลุม 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 19 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้
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1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและ

ระบบปฏิบั ติการเร่ือง การประกอบและทดสอบการติดต้ังโครงสราง

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถาปตยกรรม

คอมพิวเตอรและระบบ ปฏิบัติการ เร่ืองการประกอบและทดสอบการติดต้ัง

โครงสรางสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร เปนแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสารการประกอบและ

ทดสอบการติดต้ังโครงสรางสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอความรวมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ซ่ึง

เปนกลุมตัวอยางของการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเอง โดยใช

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เร่ืองการ

ประกอบและทดสอบการติดต้ังโครงสรางสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร ของ

นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 

2. ชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงการจัดการเรียนการสอนแบบ

กลุมชวยรายบุคคล (TAI) เร่ืองการประกอบและทดสอบการติดต้ังโครงสราง

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร เพื่อใหผูเรียนไดปฏิบัติตนถูกตอง  

3. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) จํานวน 15 นาที กับ

นักเรียนทั้งกลุมทดลอง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ

ประกอบและทดสอบการติดต้ังโครงสรางสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 

แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ 

4. ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเอง ในเนื้อหาเดียวกัน โดยใช

เวลาสอน 15 คาบ คาบละ 60 นาที กลุมทดลองจัดการเรียนการสอนแบบ

กลุมชวยรายบุคคล (TAI) 

5. ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) จํานวน 15 นาที กับ

นักเรียนทั้งกลุมทดลอง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จํานวน 15 นาที ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียนและ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสารทางการประกอบและทดสอบ

การติดต้ังโครงสรางสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  จํานวน 15 นาที 

6. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสารทางการประกอบและทดสอบ

การติดต้ังโครงสรางสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร แลวนําคะแนนที่ไดมา

วิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด ดังนี้ 

1. ทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถาปตยกรรม

คอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) 

2. ทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถาปตยกรรม

คอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงปท่ี 1หลังจากไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวย

รายบุคคล (TAI) เร่ือง การประกอบและทดสอบการติดต้ังโครงสราง

สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  กับเกณฑ (รอยละ 65) 
 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. นักเรียนที่ ได รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวย

รายบุคคล (TAI) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร

และระบบปฏิบัติการสูงขึ้นคิดเปนคาเฉล่ีย ( ) 8.26 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

S.D.0.828 และคิดเปนคารอยละ 82.64 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและ

ระบบปฏิบัติการของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปท่ี 1 ที่

ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เร่ือง การ

ประกอบและทดสอบการติดต้ังโครงสรางสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร สูงกวา

เกณฑ รอยละ 5 
 

ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซ่ึงอาจจะเปนประโยชนตอ

การเรียนการสอนและการศึกษาคร้ังตอไป ดังนี้ 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. ครูควรกําหนดเวลาที่เหมาะสมแกนักเรียนในการศึกษาใบ

ความรูและการทําแบบฝกทักษะแตละคร้ัง เพื่อใหนักเรียนมีเวลาในการทํา

กิจกรรมและเวลาในการซักถามเพือ่นที่เพียงพอ 

2. ในการจัดกลุม ในการจัดการเรียนการสอนแบบแบงกลุมชวย

รายบุคคล (TAI) เมื่อมีการเรียนการสอนจบในเนื้อหาแตละหนวย ควรให

นักเรียนไดเปล่ียนกลุม เพื่อใหนักเรียนไดสรางความสัมพันธ ความคุนเคยกับ

เพื่อนคนอื่นๆ ในหอง ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนในหอง

มากขึ้น 

3. ครูผูสอนตองดูแลนักเรียนใหทั่วถึงทุกกลุม และใหคําปรึกษา

กับกลุมนักเรียนที่มีปญหาและตรวจสอบความถูกตองของคําตอบ 

4. ครูผูสอนมีการเตรียมการสอนเปนอยางดี และเตรียมกิจกรรม

เพิ่มเติมสําหรับนักเรียนที่เกง เพื่อใหเกิดประโยชนกับครูผูสอนและกับ

นักเรียน 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบแบงกลุม

ชวยรายบุคคล (TAI) ในเนื้อหาวิชาสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและ

ระบบปฏิบัติการ เร่ืองอื่นๆ 

2. ควรนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบแบงกลุมชวย

รายบุคคล (TAI) ไปทดลองใชเพื่อศึกษาถึงผลของรูปแบบที่มีตอตัวแปรอื่นๆ 

อาทิ ความสามารถในการแกปญหา ความคงทนในการเรียน เปนตน เพื่อ

เปนการศึกษาถึงการจัดการเรียนการสอนนี้จะสงผลตอตัวแปรอื่นๆ หรือไม 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนขอมูลทางการศึกษาและสามารถใชเปนแนวทางในการ

สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอน  ที่จะนําไปพัฒนาการเรียน 

3. ผูเรียนสามารถไดรับความรูและฝกการเรียนรูและการใหแก

สังคม 

_______________________________________________________ 
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ศึกษาเพ่ือแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหาของการไมสงงาน 

รายวิชาการโปรแกรมเว็บดวยภาษา HTML ของนักศึกษาระดบั ปวส.1 

แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 
 

ผูวิจัย นายสุขุม  แปนศรี 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 กระแสและวิวัฒนาการของการเจริญกาวหนาของโลกได

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่อยูทามกลางกระแส

การเปล่ียนแปลงนั้น เพื่อใหสังคมไทยกาวทันโลกยุคโลกาภิวัฒน สังคมไทย

ตองปรับเปล่ียนแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชากรในการสรางนิสัย ใหคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน มีความใฝรู ใฝ

เรียน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใหเปนคนยุคใหม กาวทันโลกแหงความ

เจริญในปจจุบันและอนาคต สามารถปรับตัว “ใหอยูรอด กาวทัน กาวหนา 

กาวนํา” การเปล่ียนแปลงทางสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การศึกษาของไทยมีการปฏิรูปคร้ังใหญ ไดมีวิวัฒนาการมาจนถึง

การมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนแมบท

สําคัญกอใหเกิดการปฏิรูปการศึกษา โดยกําหนดไวในมาตราตาง ๆ เชน 

มาตรา 40 ,42 , 43, 54 , 53 ,54 , 69 โดยเฉพาะมาตรา 81 กําหนดใหมี

การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ. ศ. 2542 เปนกฎหมาย

ทางการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย ซ่ึงใหความสําคัญเร่ืองตาง ๆ เชน 

มาตรา 6  การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่

สมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ และสติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม

และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตที่สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

ในหมวด ต้ังแตมาตรา 22–30 ไดกลาวถึง  หัวใจการปฏิรูปการเรียนรูที่ยึด

ผูเรียนเปนสําคัญ หรือเปนศูนยกลางการเรียนรู (Child Centered) เพื่อ

พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 

และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู

รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

จะเห็นได วา กระแสของการปฏิ รูปการศึกษาไดส งผลการ

ปฏิบัติงานของคนทุกฝายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียน

ใหมีคุณภาพและบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรการจัดการศึกษา ประกอบกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดระบุไวในมาตรา 24(5) มี

ขอความสําคัญ ใหครูสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

เรียนรู และมาตร 30 ระบุโดยสรุปวา  ใหสถานศึกษาสงเสริมใหผูสอน 

สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ที่เหมาะสมกับผูเรียน ในแตละระดับ

การศึกษา ดังนั้นครูเปนบุคลากร                                                                                                            

จากเหตุผลดังกลาว  ทําใหคณะผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเพื่อแสวงหา

แนวทางในการแกไขปญหาของการไมสงงานของนักเรียนระดับชั้นปวส. 1 

รายวิชาการโปรแกรมเว็บดวยภาษา HTMLเพื่อพัฒนาปรับเปล่ียนพฤติกรรม

สงเสริมความรับผิดชอบ การจัดกระบวนการเรียนการสอน ใหการเรียนการ

สอนมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
 

 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย   

1. เพื่อเสริมสรางเจตคติในการสงงานของนักศึกษาระดับ ปวส.1 

รายวิชาการโปรแกรมเว็บดวยภาษา HTML 

2. สงเสริมนักเรียนใหเปนผูตรงตอเวลาในการทํางาน 
 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนักศึกษาระดับ ปวส.1 ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561  ของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. ระยะเวลา คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม 1-2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561  วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   จํานวน 56 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. การสงเสริมเจตคติโดยการใชคําพูด เสริมแรง ใหคําชมเชย 

2. การสงเสริมเจตคติ โดยการใหระดับผลคะแนนการสงงาน 

3. การสงเสริมเจตคติ เปนรายบุคคล การใหรางวัล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยตัวเองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 56 คน โดยจัดทําตารางสงงานของ

นักศึกษาระดับ ปวส.1 รายวิชาการโปรแกรมเว็บดวยภาษา HTML ภาค

เรียนที่ 2 การศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชและจัดทํา

เปนตารางกราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบ 
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. ทําตารางบันทึกการสงงาน แบบฝกหัดในเวลา แบบฝกหัด

การบาน ใบงาน รวมถึงผลงานเปนกลุม ในชวงตนภาคเรียนที่  2 ของ

วิชาการโปรแกรมเว็บดวยภาษา HTML 

2. รวบรวมหาเปนคาเฉล่ียรอยละ 

3. บันทึกการสงงานอยางตอเนื่อง หลังจากการสงเสริมเจตคติ 

และนํามาหาเปนคาเฉล่ีย และคารอยละ 

4. นําคาเฉล่ียรอยละของการสงงานชวงตนภาคเรียนที่ 2 ของ

รายวิชาการโปรแกรมเว็บดวยภาษา HTML มาเปรียบเทียบกับคาเฉล่ียของ

การสงงาน ชวงปลายภาคเรียนที่ 2 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. การสงงานวิชาการโปรแกรมเว็บดวยภาษา HTML ของ

นักศึกษาระดับ ปวส.1 อยูในเกณฑ  รอยละ 98.21% 

2. คาเฉล่ียของการสงงานหลังการสงเสริมเจตคติพบวาสูงขึ้น

กวาเดิม ทําใหสรุปไดวา การที่ครูผูสอนไดศึกษานักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อ

ถามถึงสาเหตุการไมสงงาน และใหแรงเสริมเปนเจตคติตาง ๆ ทั้งในดาน

คําพูดเสริมแรง การใหระดับผลคะแนนการสงงานพบวาของนักศึกษาระดับ 

ปวส.1 มีการสงงานสูงขึ้นจากรอยละเฉล่ีย จาก 51.78% เปน 98.21% 
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ขอเสนอแนะ 

1. ครูผูสอนในวิชาอื่น ๆ ควรมีการสํารวจถึงเจตคติของนักเรียนที่

มีตอพฤติกรรมในการสงงานของนักเรียน เพื่อตรวจสอบความเขาใจของ

นักเรียนเปนรายบุคคล 

2. ในการสอนวิชาการโปรแกรมเว็บดวยภา HTML ครูผูสอนตอง

เอาใจใสอยางใกลชิด เปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามขอสงสัยในขณะทําการ

เรียนการสอนใหมากที่สุด 

3. ควรมีการเสริมแรง ยกยองชมเชย และใหกําลังใจกับนักเรียน

อยางสม่ําเสมอ ในขณะที่ทําการเรียนการสอน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย 

1. ทําใหครูผูสอนทราบเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอพฤติกรรมใน

การสงงานวิชางานปรับอากาศรถยนต 

2. เปนแนวทางใหครูผูสอนในรายวิชาอื่น ๆ ไดศึกษาและนําไป

สํารวจเจตคติทางนักเรียนระดับชั้นตาง ๆ ในเร่ืองของเจตคติตอการสงงาน 

3. สงเสริมพฤติกรรมการตรงตอเวลาในการสงงาน 

_______________________________________________________ 

 

การเพ่ิมความรบัผิดชอบการสงงาน 

ของนักศึกษา ระดับ ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายทวีศักด์ิ  หนูทิม 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ความวิตกอยางหนึ่งของคนที่เปนครู คืออยากใหลูกศิษยที่เรากําลัง

สอนนั้นเกิดการเรียนรู การเรียนรูไมไดหมายถึงการท่ีเขาตอบคําถามที่เรา

ถามไดเทานั้น แตหมายถึงการที่เขารูวาส่ิงที่เขากําลังเรียนคืออะไร สามารถ

ใชความรูที่มีอยูแลวมาเชื่อมโยงกับความรูใหมที่เรากําลังสอนหรือไม และ

สามารถนําส่ิงที่เราสอนไปประยุกตใชกับสถานการณอื่น ๆ ไดหรือไม ส่ิง

เปลาน้ีเปนส่ิงที่ผูเรียนตองทําเอง ครูไมสามารถจะทําใหเขาไดส่ิงที่ครูจะทํา

ได คือ ตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดทําส่ิงดังกลาว โดยสรางบรรยากาศการ

เรียนที่เอื้อกับส่ิงเหลานี้ การสรางบรรยากาศในการเรียนเพื่อชวยใหผูเรียน

เกิดการเรียนรู คือ ตองทําให ผู เรียนเรียนอยางกระตือรือรน (active 

learning) และตระหนักวาตนกําลังเรียนอะไรอยู  ครูจะสามารถสราง

บรรยากาศแบบน้ีไดจากการจัดชั้นเรียน การสรางแบบเรียนและกิจกรรมใน

หองเรียน และการหาเคร่ืองมือที่จะชวยใหผูเรียนไดพูดถึงส่ิงที่เรียนออกมา

เพื่อจะไดรับวาตัวเขาเองกําลังทําอะไรอยู (self-awareness) เชน การเขียน

ไดอาร่ีที่พูดถึงการเรียน ปญหาที่พบ และส่ิงที่ไดเรียนการจัดชั้นเรียน ควรจะ

ใหผูเรียนไดมีโอกาสทํางานกลุมเพื่อที่จะไดแลกเปล่ียนความรูและความ

คิดเห็นกับเพื่อน การสรางแบบเรียนและกิจกรรมในหองเรียน ควรจะให

ผูเรียนไดมีสวนรวมในการเลือกกิจกรรม เลือกการบาน และเลือกกลุมคนที่

เขาอยากจะทํากิจกรรมในหองเรียนดวย ผูเรียนควรจะรูวาเขาถูกคาดหวังให

เรียนอะไรในวิชานั้น เพื่อจะไดรูวาวิธีการเรียนที่เขาเรียนเหมาะสมหรือไม 

และเขาบรรลุเปาหมายที่ต้ังเอาไวหรือไม 

ครูควรจะคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียนวา เด็กในชั้นมี

ความสามารถ ความชอบ และมีแรงจูงใจในการเรียนแตกตางกัน ถาหาก

กําหนดใหเด็กทํางานแบบเดียวกัน คนทุกคนจะเกิดการเรียนรูไมเทากัน 

นอกจากนี้ครูควรจะใหความสําคัญกับการสอนใหเด็กตระหนักวาเขากําลัง

เรียนอะไร และเรียนอยางไร ไดอาร่ีเปนส่ิงที่จะชวยใหผูเรียนสามารถบันทึก

กระบวนการเรียน งานที่เขาทํา และยังใชเปนส่ือที่ครูกับเด็กจะติดตอส่ือสาร

กันโดยไมจําเปนตองนําเร่ืองนั้นเขามาพูดในหองเรียน การเขียนไดอาร่ีจะ

ชวยใหผูเรียนไดคิดยอนไปถึงกระบวนการที่เขาเรียนรูแลวเขียนบรรยาย

ออกมา (reflective) การที่เขาตองเขียนบรรยายถึงวิธีการและขั้นตอนใน

การเรียนจะชวยใหผูเรียนตระหนักถึงกระบวนการการเรียนรูขอดีและ

ขอดอยของตัวเอง ซ่ึงจะทําใหเขารูตัวและปรังปรุงตัวได และยังทําใหเขารูวา

เขากําลังเรียนอะไร 

สวนผูเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  2 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรายวิชาโครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 

ปญหาในการเรียนรูที่พบมากคือไมสงงานตามระยะเวลาที่ครูกําหนด ทําให

เกิดปญหาดานการเรียนการสอน ครูจึงควรรวมกันฝกผูเรียนใหตระหนักถึง

ความสําคัญกระบวนการเรียนรูจะชวยใหเขามีความมั่นใจที่จะเรียนรูได

ตลอดชีวิต (Life-long Learning) 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญ เล็งเห็นถึงประโยชน และมี

เจตคติที่ดีตอการสงงานที่สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน และ

ปลูกฝงความรับผิดชอบ 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน คือ แบบฝกหัด/ใบงาน นักเรียน และครูผูสอน 

ตัวแปรตาม คือ การสงงานของนักเรียน 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นชั้นสูง ชั้นปที่  2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 19 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

1. แบบฝกหัดทายบท 

2. ใบงานปฏิบัติตามเนื้อหาในบทเรียน 

3. แบบบันทึกพฤติกรรมนักศึกษาในการสงงาน 
 

วิธีดําเนินการวิจยั 

1. คัดเลือกเด็กที่ขาดความรับผิดชอบเร่ืองการสงงาน 

2. เรียกนักศึกษาเขาพบพูดคุยเพื่อแกปญหาเปนรายบุคคล 

3. ติดตามผลการสงงานในวิชาโครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม 

4. ตรวจสอบความรับผิดชอบเร่ืองการสงงานจากครูที่ปรึกษา 

5. รวบรวมและสรุปผลการวิจัยเพื่อนําเสนอ 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยการปลูกฝงความรับผิดชอบเร่ืองการสงงานของนักศึกษา 

เร่ิมจากแบบสํารวจการสงงานในวิชาโครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม จากใบ

งาน จํานวน 10 ใบ และนําผลการบันทึกการสงงานของนักศึกษาในระดับ 
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ปวส. ทั้งหมด จํานวน 19 คน นักศึกษาสวนใหญทํางานสงตามกําหนดเวลา

ที่มอบหมายให พบนักศึกษา 10 คน ไมสงงานตามกําหนด ครูไดมอบหมาย

ใหกลับไปทํางานใหเสร็จเพื่อสงงานในชั่วโมงเรียนหนา เม่ือนักศึกษาไดรับ

การฝกใหมีนิสัยที่ตรงตอเวลาในการสงงานและมีความรับผิดชอบตองานที่

ไดรับมอบหมาย เพื่อเปนพื้นฐานนิสัยที่ดีใหกับนักศึกษา หลังจากนั้นมีการ

แจงใหนักศึกษาทราบผลการทํางานของนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษาไมต้ังใจ

ทํางาน ทํางานเพื่อใหเสร็จ ๆ ไป จะไดไมโดนบันทึก ครูแกไขโดยการให

นักศึกษากลับไปแกไขงานที่ทํา เพื่อทําใหนักศึกษาทราบวาการทํางานในคร้ัง

ตอไปตองทํางานใหเรียบรอยและเสร็จใหทันเวลาที่ครูกําหนด ผลที่ได 

นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเองในการทํางานคร้ังตอไปไดดีขึ้น ผลการทํางาน

แบบฝกหัด 3 บท และใบงานปฏิบัติ 5 ใบงาน นักศึกษามีการพัฒนาระดับ

การสงงานของตนเองดีขึ้นเปนลําดับ สําหรับนักศึกษาที่ทํางานสงตรงเวลา

เดิมอยูแลวก็มีการพัฒนาในดานความเรียบรอยของงานเพิ่มขึ้นจากเดิมดวย 
 

ขอคิดที่ไดจากการวิจัย 

1. ควรมีการสํารวจการสงงานในทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับ 

ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เพิ่มวิธีการปญหาและหาสาเหตุหรือปจจัยท่ีสงผลตอการสง

งานลาชาหรือไมสงงานเลย 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

หลังจบการวิจัยผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญ เล็งเห็นถึงประโยชน

และมีเจตคติที่ดีตอการสงงานและสามารถนําชิ้นงาน/ใบงานไปใชในวิชาอื่น 

ๆ และผูเรียนมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่องการใชงานตวัแปรในการเขียนโปรแกรม 

และชนิดขอมูล ในรายวิชาการวเิคราะหและออกแบบเชิงวตัถุ 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

โดยการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI 
 

ผูวิจัย นายพงศยุทธ  อุดมศักด์ิ 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของ TAI (Team Assisted 

Individualization) เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีผสมผสานระหวางการ

เรียนแบบรวมมือ (Cooperative learning) ลักษณะเพื่อนชวยเพื่อน และ

การสอนรายบุคคล (Individualized  Instruction) เขาดวยกัน โดยให

นักเรียนทําการศึกษาและเรียนรูรวมกัน ชวยกันดําเนินการเรียนและมีการ

ตรวจสอบรวมกัน การรวมมือชวยเหลือกันเพื่อบรรลุเปาหมายของการเรียน 

(Slavin, 1990, p. 83) 

การจัดการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบ TAI จะชวยเสริมใหเกิด

ความชวยเหลือในกลุมของผู เรียน และกระตุนให ผู เรียนได เรียนตาม

ความสามารถของตนเอง  สนองความแตกตางระหวางบุคคลได  คือ  เด็กที่

เรียนชามีเวลาฝกฝนมากขึ้น  เด็กที่เรียนดีมีโอกาสชวยเหลือเพื่อนที่ออนใน

กลุม  ชวยใหเกิดการยอมรับซ่ึงกันและกันภายในกลุม เด็กออนไดรับการ

ยอมรับและเห็นคุณคาของเด็กเกง  นอกจากนี้ยังชวยแบงเบาภาระครูได

บางสวน ครูจะไดมีเวลาดูแลนักเรียนไดมากขึ้นและทั่วถึง  และยังเปนการ

ปลูกฝงนิสัยที่ดีในการอยูรวมกันในสังคม ทําใหมีความรับผิดชอบในการ

เรียนรูของตนเองมากขึ้น  อีกทั้งยังสามารถชวยสรางแรงจูงใจ และความ

สนใจให เกิดแกผู เรียนอันเนื่องมาจากการเสริมแรงอีกดวย  แตยังไม

แพรหลาย  สวนใหญมักใชกับ วิชาคณิตศาสตร  ซ่ึงในการจัดการเรียนการ

สอนวิชานั้น  จําเปนอยางยิ่งในเร่ืองการปลูกฝงกระบวนการทํางานกลุม  

เน่ืองการการเรียนเน้ือหาตาง ๆ  และการฝกทักษะกระบวนการทาง

ความคิดมักจําเปนตองใชวิธีการแบงกลุมในการเรียนรู 

จากการศึกษางานวิจัยดานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลายๆ ดาน พบวากระบวนการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน สามารถ

ชวยแกปญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดเปนอยางดี เนื่องจาก

การสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน หรือการใหผูเรียนชวยสอนกันเองนี้ เปน

วิธีการที่จะชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนทางดานวิชาการดวยกันทั้ง 2 ฝาย 

วิธีการใหผูเรียนสอนกันเองนี้ไดมีการพัฒนาและนํามาใชในรูปแบบแตกตาง

กันออกไปตามจุดมุงหมายและวิธกีารของครู โดยมุงเนนเพื่อชวยเหลือผูเรียน

ที่เรียนชา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า มีปญหาในดานความประพฤติ และ

ปญหาอื่น ๆ โดยมีความเชื่อวา วิธีการใหผูเรียนสอนกันเองนี้ผูเรียนจะเรียนรู

อะไรตาง ๆ ไดจากกันและกัน และการเรียนรูเชนนี้ทําใหผูที่เรียนชาเกิดการ

เรียนรูได เนื่องจากภาษาที่ผูเรียนใชพูดส่ือสารกันนั้นสามารถส่ือความหมาย

ระหวางกันและกันไดเปนอยางดี  เนื่องจากเพื่อนนักเรียนมีวัยเดียวกันจึง

ชวยถายทอดส่ิงที่เขาไดเรียนรูมาใหเพื่อน ๆ ฟงดวยภาษาและรูปแบบของ

เขาเอง  ก็จะทําใหเขาเขาใจในความรูนั้นอยางแจมแจงยิ่งขึ้น เพราะวาการ

พูดหรือการอธิบายเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งนั้นจะทําใหผูพูดเขาใจและมองเห็นอยาง

ชัดเจนวา ความคิดรวบยอด (Concept) ของเร่ืองนั้น ๆ คืออะไร และใน

สวนของผูเรียนซ่ึงรับฟงจากเพื่อนก็ไดรับประโยชนดวย เนื่องจากเขาไดรับ

ความสนใจเปนพิเศษจากเพื่อนผูสอนซ่ึงเขาใจปญหาของตน เพราะลักษณะ

ของปญหาคลายคลึงกันกับปญหาที่ผูสอนเคยประสบมาแลว นอกจากนี้ยัง

สามารถเรียนรูและเกิดความเขาใจไดงายขึ้นกวาการรับฟงจากครู เนื่องจาก

ภาษาที่ใชอยูในระดับเดียวกัน และยังรูสึกเปนอิสระสบายใจ ที่จะรับรู  และ

ซักถามปญหา ขอสงสัยตาง ๆ ในการเรียนจากเพื่อนดวยกันเองมากกวาที่จะ

ไตถามจากครูเพราะไมตองเกรงวาจะเปนที่ตลกขบขันหรือดูถูกของใคร  

ทั้งนี้เปนเพราะสัมพันธภาพของผูเรียนทั้งสองฝายที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่มี

การเรียนการสอนนั่นเอง วิธีการของการใหผูเรียนชวยเหลือหรือสอนกันเอง

นี้แบงไดเปน 2 แบบ ไดแก แบบที่ 1 การใหเด็กเกงสอนเด็กออน  แบบท่ี 2 

การใหเด็กชั้นสูงกวาชวยสอนเด็กชั้นเล็กกวา วิธีการสอนทั้ง 2 แบบนี้ 

สามารถจัดกลุมผูสอนกับผูเรียนเปนคู หรือเปนกลุมยอย ๆ ก็ไดขึ้นอยูกับ

ครูผูสอนจะเลือกใชใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการเรียนการสอน 

(พิ สุทธา อารีราษฎร, 2554) เมื่อพิจารณาจากสภาพแวดลอม และ

บรรยากาศการเรียนการสอนแลว ผูวิจัยจึงเลือกวิธีการแบบที่ 1 คือ ใหเด็ก

เกงสอนเด็กออน โดยการจัดเปนคู  และมอบหมายใหดูแลการทบทวน

เนื้อหาเร่ือง โครงสรางคําส่ังควบคุมการทํางานของโปรแกรม  และหาก

พบวาเกิดขอสงสัยในเนื้อหา ครูจะเขาไปใหความรูเปนรายบุคคล 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหมีการศึกษาการใชกระบวนการ

เรียนการสอนแบบ  “TAI (Team Assisted Individualization)” เพื่ อ

พัฒนาการเรียนเร่ือง การใชงานตัวแปรในการเขียนโปรแกรมและชนิดขอมูล  
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ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิชาชีพชั้นสูงชั้นสูงปที่ 1 ซ่ึงจะ

ชวยใหสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีการเรียนสูงขึ้นได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เร่ืองการใชงานตัวแปรในการเขียน

โปรแกรมและชนิดขอมูล  วิชาการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ ของ

นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิชาชีพชั้นสูง โดยการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 56 คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 กลุม 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 19 คน 
 

การสรางเครื่องมือ และ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ

เร่ือง การใชงานตัวแปรในการเขียนโปรแกรมและชนิดขอมูล  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิเคราะหและ

ออกแบบเชิงวัตถุ เร่ืองการใชงานตัวแปรในการเขียนโปรแกรมและชนิด

ขอมูล  เปนแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสารการใชงานตัวแปร

ในการเขียนโปรแกรมและชนิดขอมูล  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอความรวมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ซ่ึง

เปนกลุมตัวอยางของการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเอง โดยใช

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เร่ืองการใช

งานตัวแปรในการเขียนโปรแกรมและชนิดขอมูล ของนักศึกษาระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 

2. ชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงการจัดการเรียนการสอนแบบ

กลุมชวยรายบุคคล (TAI) เร่ืองการใชงานตัวแปรในการเขียนโปรแกรมและ

ชนิดขอมูล เพื่อใหผูเรียนไดปฏิบัติตนถูกตอง  

3. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) จํานวน 15นาที กับ

นักเรียนทั้งกลุมทดลอง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการใช

งานตัวแปรในการเขียนโปรแกรมและชนิดขอมูล   แบบทดสอบปรนัย 4 

ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ 

4. ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเอง ในเนื้อหาเดียวกัน โดยใช

เวลาสอน 15 คาบ ๆ ละ 60 นาที กลุมทดลอง จัดการเรียนการสอนแบบ

กลุมชวยรายบุคคล (TAI) 

5. ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) จํานวน 15 นาที กับ

นักเรียนทั้งกลุมทดลอง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จํานวน 15 นาที ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียนและ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสารทางการใชงานตัวแปรในการ

เขียนโปรแกรมและชนิดขอมูล  จํานวน 15 นาที 

6. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสารทางการใชงานตัวแปรในการ

เขียนโปรแกรมและชนิดขอมูล แลวนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหดวยวิธีการ

ทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด ดังนี้ 

1. ทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิเคราะหและ

ออกแบบเชิงวัตถุของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ที่

ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) 

2. ทดสอบหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิเคราะหและ

ออกแบบเชิงวัตถุของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 

หลังจากไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เร่ือง 

การประกอบและทดสอบการติดต้ังโครงสรางสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร  

กับเกณฑ (รอยละ 65) 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. นักเรียนที่ ได รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวย

รายบุคคล (TAI) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิเคราะหและออกแบบ

เชิงวัตถุสูงขึ้นคิดเปนคาเฉล่ีย ( ) 8.26 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.0.828 

และคิดเปนคารอยละ 82.64 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิเคราะหและออกแบบเชิง

วัตถุของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ที่ไดรับการ

จัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เร่ือง การประกอบและ

ทดสอบการติดต้ังโครงสรางสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร สูงกวาเกณฑรอยละ 5 
 

ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซ่ึงอาจจะเปนประโยชนตอ

การเรียนการสอนและการศึกษาคร้ังตอไป ดังนี้ 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. ครูควรกําหนดเวลาที่เหมาะสมแกนักเรียนในการศึกษาใบ

ความรูและการทําแบบฝกทักษะแตละคร้ัง เพื่อใหนักเรียนมีเวลาในการทํา

กิจกรรมและเวลาในการซักถามเพื่อนที่เพียงพอ 

2. ในการจัดกลุม ในการจัดการเรียนการสอนแบบแบงกลุมชวย

รายบุคคล (TAI) เมื่อมีการเรียนการสอนจบในเนื้อหาแตละหนวย ควรให

นักเรียนไดเปล่ียนกลุม เพื่อใหนักเรียนไดสรางความสัมพันธ ความคุนเคยกับ

เพื่อนคนอื่นๆ ในหอง ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนในหอง

มากขึ้น 

3. ครูผูสอนตองดูแลนักเรียนใหทั่วถึงทุกกลุม และใหคําปรึกษา

กับกลุมนักเรียนที่มีปญหาและตรวจสอบความถูกตองของคําตอบ 

4. ครูผูสอนมีการเตรียมการสอนเปนอยางดี และเตรียมกิจกรรม

เพิ่มเติมสําหรับนักเรียนที่เกง เพื่อใหเกิดประโยชนกับครูผูสอนและกับ

นักเรียน 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบแบงกลุม

ชวยรายบุคคล (TAI) ในเนื้อหาวิชาการวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ เร่ือง

อื่น ๆ 
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2. ควรนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบแบงกลุมชวย

รายบุคคล (TAI) ไปทดลองใชเพื่อศึกษาถึงผลของรูปแบบที่มีตอตัวแปรอื่นๆ 

อาทิ ความสามารถในการแกปญหา ความคงทนในการเรียน เปนตน เพื่อ

เปนการศึกษาถึงการจดัการเรียนการสอนนี้จะสงผลตอตัวแปรอื่น ๆ หรือไม 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนขอมูลทางการศึกษาและสามารถใชเปนแนวทางในการ

สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอน  ที่จะนําไปพัฒนาการเรียน 

3. ผูเรียนไดรับความรูและฝกการเรียนรูและการใหแกสังคม 

_______________________________________________________ 

 

การสรางสื่อประสม ในการสอนรายวิชาการพัฒนาแอปพลิเคชันวินฟอรม 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายสันติวงศ  วงศนุรักษ 

ตําแหนง ครูจางสอน 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเปน

อยางมาก คอมพิวเตอรเปนเทคโนโลยีที่นํามาใชในระบบการศึกษา เพื่อใชใน

การสรางส่ือการเรียนการสอนในลักษณะส่ือประสม ทําใหการเรียนการสอน

มีการโตตอบกันระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร  เชนเดียวกับการเรียนการ

สอนระหวางครูกับนักเรียนที่อยูในหองเรียนปกติ ส่ือประสมจะประกอบดวย

ตัวอักษร ภาพกราฟฟก ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และเสียงในลักษณะของส่ือ

หลายมิติ (Hypermedia) เพื่อถายทอดเนื้อหา บทเรียน หรือองคความรูใน

ลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด ทําใหผูเรียนสนุกไป

กับการเรียนไมรูสึกเบื่อหนาย และผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดดวย

ตนเอง 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2557 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ตองเรียนวิชาการพัฒนาแอปพลิเคชันวินฟอรม ซ่ึงรายวิชาดังกลาวมีเนื้อหา 

เร่ือง โปรแกรม Visual Studio 2010 C# ในการจัดการเรียนการสอน ไมมี

ส่ือการสอนที่ทันสมัยในหองเรียน ผูสอนใชวิธีการสอนโดยการเขียนอธิบาย

ขั้นตอนการทํางานบนกระดาน จากนั้นจึงนักเรียนฝกปฏิบัติดวยตนเองตาม

ใบงานที่กําหนดไวในแตละหนวยการเรียน วิธีการดังกลาวกอใหเกิดปญหา

ตาง ๆ เชน นักเรียนไมสนใจในการฟงคําอธิบาย นักเรียนเสียเวลาไปกับการ

จดบันทึกจากกระดาน นักเรียนไมเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติอยางชัดเจน 

ผูสอนตองอธิบายซํ้าหลายคร้ัง นักเรียนจึงจะปฏิบัติได เนื่องจากความ

แตกตางในการรับรูของนักเรียน 

แนวทางหนึ่งในการแกปญหาคือ การสรางส่ือประสมดวยโปรแกรม

นําเสนอขอมูล โดยแทรกวีดีโอขั้นตอนการใชงานโปรแกรม Visual Studio 

2010 C# มาใชเปนส่ือในการเรียนการสอน ผูเรียนสามารถเรียนไดดวย

ตนเองตามความสามารถที่มีอยู ตอบสนองเร่ืองของความแตกตางระหวาง

ผูเรียนไดเปนอยางดี 

ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะสรางส่ือ

ประสมดวยคอมพิวเตอร เพื่อใชเปนส่ือการเรียนการสอน เร่ืองโปรแกรม 

Visual Studio 2010 C# และการสรางฐานขอมูล เพื่อแกปญหาดังกลาว

อันจะทําใหการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรไดผลตามจุดมุงหมายตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการพัฒนาแอปพลิเคชันวิน

ฟอรม เร่ืองการใชงานโปรแกรม Visual Studio 2010 C#  โดยใช ส่ือ

ประสม ในการสอนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม 1-2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม 1-2 ภาคเรียน

ที่ 2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 10 

คน โดยใชวิธีเลือกจากนักเรียนที่มีผลการทดสอบกอนเรียนตํ่า (หรือโดยใช

วิธีเลือกสุมอยางงาย) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. โปรแกรม PowerPoint, Adobe Captivate 

2. เนื้อหาวิชาการพัฒนาแอปพลิเคชันวินฟอรม เร่ือง การใชงาน

โปรแกรม Visual Studio 2010 C# ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง พุทธศักราช 2557 

3. จุดประสงคการเรียนรู ตามมาตรฐานการเรียนรู 

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีลําดับขั้นการสราง 

5. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอส่ือการสอน 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเอง โดยมขีัน้ตอนในการสรางดังนี้ 

1. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 20 ขอ และเก็บ

บันทึกรวบรวมคะแนนเพื่อคิดคํานวณคาทางสถิติ 

2. เลือกนักเรียนที่มีผลคะแนนตํ่ามาทดลองเรียนโดยใช ส่ือ

ประสม วิชาการพัฒนาแอปพลิเคชันวินฟอรม เร่ืองการใชงานโปรแกรม 

Visual Studio 2010 C# ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 20 

ขอ เพื่อวัดความกาวหนาของนักเรียน และเก็บบันทึกรวบรวมคะแนนเพื่อ

คิดคํานวณคาทางสถิติ 

3. สรุปผลและเป รียบ เที ยบความก าวหน าในการพัฒนา

ความสามารถในการเรียนวิชาการพัฒนาแอปพลิเคชันวินฟอรม เร่ืองการใช

งานโปรแกรม Visual Studio 2010 C# กอนเรียนและหลังเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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หลังเรียนของกลุมทดลอง  โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้  ให 1 คะแนน

สําหรับขอที่ตอบถูก  และให 0 คะแนนสําหรับขอที่ตอบผิดหรือไมตอบ หรือ

เลือกตอบมากกวา 1 ในขอเดียวกัน  แลวนําผลตางของคะแนนกอนเรียนกับ

คะแนนหลังเรียนที่ไดมาวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลและสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. คาคะแนนเฉล่ีย 

2. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. วิเคราะหความกาวหนาในการเรียนรูของผูเรียน เพื่อศึกษา

ความแตกตางของคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอน-หลังเรียน 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย พบวา คะแนนจากการทดสอบดวยแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการพัฒนาแอปพลิเคชันวินฟอรม กอน

เรียนและหลังเรียนดวยส่ือประสมของกุมตัวอยาง แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปไดวา การเรียนวิชาการพัฒนาแอปพลิเค

ชันวินฟอรมดวยส่ือประสม ของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

เรียนสูงขึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 

การสรางบทเรียนส่ือประสมนั้นยังสามารถพัฒนาตอไป โดยมี

แบบฝกหัดทบทวนหลังเรียนใหนักเรียนทดสอบและทราบผลในทันที หรือ

พัฒนาเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI นั่นเอง จะทําใหผูสอน

ประหยัดเวลาในการสอน  นักเรียนสามารถเรียนและทบทวนบทเรียนไดดวย

ตนเองไดดียิ่งขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 จํานวน 10 

คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสอบผานเกณฑ 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เรื่องระบบคํานวน ในรายวิชาสถาปตยกรรม

คอมพิวเตอรและระบบปฏิบตัิการ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง โดยการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI 
 

ผูวิจัย นางสาวจุฑารัตน  บรรณาลังก 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา  ธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอร 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของ TAI (Team Assisted 

Individualization) เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีผสมผสานระหวางการ

เรียนแบบรวมมือ (Cooperative learning) ลักษณะเพื่อนชวยเพื่อนและ

การสอนรายบุคคล(Individualized  Instruction) เขาดวยกัน  โดยให

นักเรียนทําการศึกษาและเรียนรูรวมกัน  ชวยกันดําเนินการเรียนและมีการ

ตรวจสอบรวมกัน  มีการรวมมือชวยเหลือกันเพื่อบรรลุเปาหมายของการ

เรียน (Slavin, 1990, p. 83) 

การจัดการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบ TAI จะชวยเสริมใหเกิด

ความชวยเหลือในกลุมของผู เรียน และกระตุนให ผู เรียนได เรียนตาม

ความสามารถของตนเองสนองความแตกตางระหวางบุคคลได คือ เด็กที่

เรียนชามีเวลาฝกฝนมากขึ้น เด็กที่เรียนดีมีโอกาสชวยเหลือเพื่อนที่ออนใน

กลุมชวยใหเกิดการยอมรับซ่ึงกันและกันภายในกลุม เด็กออนไดรับการ

ยอมรับและเห็นคุณคาของเด็กเกงนอกจากนี้ยังชวยแบงเบาภาระครูได

บางสวน ครูจะไดมีเวลาดูแลนักเรียนไดมากขึ้นและทั่วถึงและยังเปนการ

ปลูกฝงนิสัยที่ดีในการอยูรวมกันในสังคม ทําใหมีความรับผิดชอบในการ

เรียนรูของตนเองมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถชวยสรางแรงจูงใจ และความสนใจ

ใหเกิดแกผูเรียนอันเนื่องมาจากการเสริมแรงอีกดวย แตยังไมแพรหลาย  

สวนใหญมักใชกับวิชาคณิตศาสตร ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอนวิชานั้น  

จําเปนอยางยิ่งในเร่ืองการปลูกฝงกระบวนการทํางานกลุม เนื่องการการ

เรียนเนื้อหาตางๆ และการฝกทักษะกระบวนการทางความคิดมักจําเปนตอง

ใชวิธีการแบงกลุมในการเรียนรู 

จากการศึกษางานวิจัยดานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลายๆ ดาน พบวากระบวนการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน สามารถ

ชวยแกปญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดเปนอยางดี เน่ืองจาก

การสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  หรือการใหผูเรียนชวยสอนกันเองนี้ เปน

วิธีการที่จะชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนทางดานวิชาการดวยกันทั้ง 2 ฝาย  

วิธีการใหผูเรียนสอนกันเองนี้ไดมีการพัฒนาและนํามาใชในรูปแบบแตกตาง

กันออกไปตามจุดมุงหมายและวิธกีารของครู โดยมุงเนนเพื่อชวยเหลือผูเรียน

ที่เรียนชา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า มีปญหาในดานความประพฤติ และ

ปญหาอื่นๆ โดยมีความเชื่อวา วิธีการใหผูเรียนสอนกันเองนี้ผูเรียนจะเรียนรู

อะไรตาง ๆ ไดจากกันและกัน และการเรียนรูเชนนี้ทําใหผูที่เรียนชาเกิดการ

เรียนรูได  เนื่องจากภาษาที่ผูเรียนใชพูดส่ือสารกันนั้นสามารถส่ือความหมาย

ระหวางกันและกันไดเปนอยางดี  เนื่องจากเพื่อนนักเรียนมีวัยเดียวกันจึง

ชวยถายทอดส่ิงที่เขาไดเรียนรูมาใหเพื่อน ๆ ฟงดวยภาษาและรูปแบบของ

เขาเอง ก็จะทําใหเขาเขาใจในความรูนั้นอยางแจมแจงยิ่งขึ้น เพราะวาการ

พูดหรือการอธิบายเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งนั้นจะทําใหผูพูดเขาใจและมองเห็นอยาง

ชัดเจนวา ความคิดรวบยอด (Concept) ของเร่ืองนั้น ๆ คืออะไร และใน

สวนของผูเรียนซ่ึงรับฟงจากเพื่อนก็ไดรับประโยชนดวย เนื่องจากเขาไดรับ

ความสนใจเปนพิเศษจากเพื่อนผูสอนซ่ึงเขาใจปญหาของตน  เพราะลักษณะ

ของปญหาคลายคลึงกันกับปญหาที่ผูสอนเคยประสบมาแลว นอกจากนี้ยัง

สามารถเรียนรูและเกิดความเขาใจไดงายขึ้นกวาการรับฟงจากครู  เนื่องจาก

ภาษาที่ใชอยูในระดับเดียวกัน  และยังรูสึกเปนอิสระสบายใจ  ที่จะรับรู  

และซักถามปญหาขอสงสัยตาง ๆ ในการเรียนจากเพื่อนดวยกันเองมากกวา

ที่จะไตถามจากครูเพราะไมตองเกรงวาจะเปนที่ตลกขบขันหรือดูถูกของใคร  

ทั้งนี้เปนเพราะสัมพันธภาพของผูเรียนทั้งสองฝายที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่มี

การเรียนการสอนนั่นเองวิธีการของการใหผูเรียนชวยเหลือหรือสอนกันเองนี้

แบงไดเปน 2 แบบ  ไดแก แบบที่ 1 การใหเด็กเกงสอนเด็กออนแบบที่ 2 

การใหเด็กชั้นสูงกวาชวยสอนเด็กชั้นเล็กกวาวิธีการสอนทั้ง 2 แบบนี้ 

สามารถจัดกลุมผูสอนกับผูเรียนเปนคู หรือเปนกลุมยอยๆ ก็ไดขึ้นอยูกับ

ครูผูสอนจะเลือกใชใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการเรียนการสอน 

(พิ สุทธา อารีราษฎร, 2554) เมื่อพิจารณาจากสภาพแวดลอม และ

บรรยากาศการเรียนการสอนแลว ผูวิจัยจึงเลือกวิธีการแบบที่ 1 คือ ใหเด็ก

เกงสอนเด็กออน โดยการจัดเปนคู  และมอบหมายใหดูแลการทบทวน
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เนื้อหาเร่ือง โครงสรางคําส่ังควบคุมการทํางานของโปรแกรมและหากพบวา

เกิดขอสงสัยในเนื้อหา ครูจะเขาไปใหความรูเปนรายบุคคล 

จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหมีการศึกษาการใชกระบวนการ

เรียนก ารสอนแบ บ  “TAI (Team Assisted Individualization)” เพื่ อ

พัฒนาการเรียนเร่ือง ระบบคํานวณของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูงปที่1 ซ่ึงจะชวยใหสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีการเรียนสูงขึ้นได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์เร่ือง ระบบคํานวณวิชา สถาปตยกรรม

คอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 18 คน 
 

การสรางเครื่องมือ และ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. แผนการจัดการเรียนรู วิชาสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและ

ระบบปฏิบัติการเร่ืองระบบคํานวณ โดยในแตละเนื้อหาของบทเรียนแตละ

แผนจะมีการจัดการเรียนรู คือ การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถาปตยกรรม

คอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการเร่ืองระบบคํานวณ เปนแบบเลือกตอบ 

ชนิด 4 ตัวเลือก 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถเร่ืองระบบคํานวณรายละเอียด

ในการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบ Randomized 

control – group Pretest – Posttest Design (ชูศรี วงศ รัตนะ. 2546: 

380) โดยกลุมทดลองไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล 

(TAI) ซ่ึงมีแผนภาพ ดังนี้ 

1. ขอความรวมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ซ่ึง

เปนกลุมตัวอยางของการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเอง โดยใช

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เร่ือง ระบบ

คํานวณ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 

2. ชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงการจัดการเรียนการสอนแบบ

กลุมชวยรายบุคคล (TAI) เร่ืองระบบคํานวณ เพื่อใหผูเรียนไดปฏิบัติตน

ถูกตอง  

3. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) จํานวน 60นาที กับ

นักเรียนทั้งกลุมทดลอง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการ

คํานวณ แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 

4. ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเอง ในเนื้อหาเดียวกัน โดยใช

เวลาสอน 60คาบ คาบละ 60 นาที กลุมทดลองจัดการเรียนการสอนแบบ

กลุมชวยรายบุคคล (TAI) 

5. ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) จํานวน 60นาที กับ

นักเรียนทั้งกลุมทดลอง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จํานวน 60 นาที ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียนและ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสารทางการคํานวณ จํานวน 60 นาที 

6. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสารทางการคํานวณ แลวนําคะแนน

ที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและ

ระบบปฏิบัติการของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1  

ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เร่ืองระบบ

คํานวณ กับเกณฑ (รอยละ 50) 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. นักเรียนที่ ได รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวย

รายบุคคล (TAI) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร

และระบบปฏิบั ติการ คิดเปนคาเฉล่ีย ( ) 8.45คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

S.D.0.624และคิดเปนคารอยละ 84.51 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและ

ระบบปฏิบัติการของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ที่

ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เร่ือง ระบบ

คํานวณ รอยละ 5 
 

ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซ่ึงอาจจะเปนประโยชนตอ

การเรียนการสอนและการศึกษาคร้ังตอไป ดังนี้ 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. ครูควรกําหนดเวลาที่เหมาะสมแกนักเรียนในการศึกษาใบ

ความรูและการทําแบบฝกทักษะแตละคร้ัง เพื่อใหนักเรียนมีเวลาในการทํา

กิจกรรมและเวลาในการซักถามเพื่อนที่เพียงพอ 

2. ในการจัดกลุม ในการจัดการเรียนการสอนแบบแบงกลุมชวย

รายบุคคล (TAI) เมื่อมีการเรียนการสอนจบในเนื้อหาแตละหนวย ควรให

นักเรียนไดเปล่ียนกลุม เพื่อใหนักเรียนไดสรางความสัมพันธ ความคุนเคยกับ

เพื่อนคนอื่นๆ ในหอง สงผลใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนในหองมากขึ้น 

3. ครูผูสอนตองดูแลนักเรียนใหทั่วถึงทุกกลุม และใหคําปรึกษา

กับกลุมนักเรียนที่มีปญหาและตรวจสอบความถูกตองของคําตอบ 

4. ครูผูสอนมีการเตรียมการสอนเปนอยางดี และเตรียมกิจกรรม

เพิ่มเติมสําหรับนักเรียนที่เกง เพื่อใหเกิดประโยชนกับครูผูสอนและกับ

นักเรียน 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบแบงกลุม

ชวยรายบุคคล (TAI) วิชาสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ 

2. ควรนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบแบงกลุมชวย

รายบุคคล (TAI) ไปทดลองใชเพื่อศึกษาถึงผลของรูปแบบที่มีตอตัวแปรอื่นๆ 

อาทิ ความสามารถในการแกปญหา ความคงทนในการเรียน เปนตน เพื่อ

เปนการศึกษาถึงการจัดการเรียนการสอนนี้จะสงผลตอตัวแปรอื่นๆ หรือไม 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนขอมูลทางการศึกษาและสามารถใชเปนแนวทางในการ

สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอน  ที่จะนําไปพัฒนาการเรียน 

3. ผูเรียนไดรับความรูและฝกการเรียนรูและการใหแกสังคม 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ เรื่องการติดตั้ง Ubuntu 16.04 Server 

วิชาระบบปฏบิัติการเครื่องแมขาย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง โดยการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI 
 

ผูวิจัย นายอรรถนันท  บัวจีน 

ตําแหนง ครูจางสอน 

วุฒิการศึกษา วศ.บ.(วิศวกรรมศาสตร) 
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ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของ TAI (Team Assisted 

Individualization) เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูท่ีผสมผสานระหวางการ

เรียนแบบรวมมือ (Cooperative learning) ลักษณะเพื่อนชวยเพื่อนและ

การสอนรายบุคคล(Individualized  Instruction) เขาดวยกัน  โดยให

นักเรียนทําการศึกษาและเรียนรูรวมกัน  ชวยกันดําเนินการเรียนและมีการ

ตรวจสอบรวมกัน  มีการรวมมือชวยเหลือกันเพื่อบรรลุเปาหมายของการ

เรียน (Slavin, 1990, p. 83) 

การจัดการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบ TAI จะชวยเสริมใหเกิด

ความชวยเหลือในกลุมของผู เรียน และกระตุนให ผู เรียนได เรียนตาม

ความสามารถของตนเองสนองความแตกตางระหวางบุคคลได คือ เด็กที่

เรียนชามีเวลาฝกฝนมากขึ้น เด็กที่เรียนดีมีโอกาสชวยเหลือเพื่อนที่ออนใน

กลุมชวยใหเกิดการยอมรับซ่ึงกันและกันภายในกลุม เด็กออนไดรับการ

ยอมรับและเห็นคุณคาของเด็กเกงนอกจากนี้ยังชวยแบงเบาภาระครูได

บางสวน ครูจะไดมีเวลาดูแลนักเรียนไดมากขึ้นและท่ัวถึงและยังเปนการ

ปลูกฝงนิสัยที่ดีในการอยูรวมกันในสังคม ทําใหมีความรับผิดชอบในการ

เรียนรูของตนเองมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถชวยสรางแรงจูงใจ และความสนใจ

ใหเกิดแกผูเรียนอันเนื่องมาจากการเสริมแรงอีกดวย แตยังไมแพรหลาย  

สวนใหญมักใชกับวิชาคณิตศาสตร ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอนวิชานั้น  

จําเปนอยางยิ่งในเร่ืองการปลูกฝงกระบวนการทํางานกลุม เนื่องการการ

เรียนเนื้อหาตางๆ และการฝกทักษะกระบวนการทางความคิดมักจําเปนตอง

ใชวิธีการแบงกลุมในการเรียนรู 

จากการศึกษางานวิจัยดานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลายๆ ดาน พบวากระบวนการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน สามารถ

ชวยแกปญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดเปนอยางดี เน่ืองจาก

การสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน  หรือการใหผูเรียนชวยสอนกันเองนี้ เปน

วิธีการที่จะชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนทางดานวิชาการดวยกันทั้ง 2 ฝาย  

วิธีการใหผูเรียนสอนกันเองนี้ไดมีการพัฒนาและนํามาใชในรูปแบบแตกตาง

กันออกไปตามจุดมุงหมายและวิธกีารของครู โดยมุงเนนเพื่อชวยเหลือผูเรียน

ที่เรียนชา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า มีปญหาในดานความประพฤติ และ

ปญหาอื่นๆ โดยมีความเชื่อวา วิธีการใหผูเรียนสอนกันเองนี้ผูเรียนจะเรียนรู

อะไรตาง ๆ ไดจากกันและกัน และการเรียนรูเชนนี้ทําใหผูที่เรียนชาเกิดการ

เรียนรูได  เนื่องจากภาษาที่ผูเรียนใชพูดส่ือสารกันนั้นสามารถส่ือความหมาย

ระหวางกันและกันไดเปนอยางดี  เนื่องจากเพื่อนนักเรียนมีวัยเดียวกันจึง

ชวยถายทอดส่ิงที่เขาไดเรียนรูมาใหเพื่อน ๆ ฟงดวยภาษาและรูปแบบของ

เขาเอง ก็จะทําใหเขาเขาใจในความรูนั้นอยางแจมแจงยิ่งขึ้น เพราะวาการ

พูดหรือการอธิบายเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งนั้นจะทําใหผูพูดเขาใจและมองเห็นอยาง

ชัดเจนวา ความคิดรวบยอด (Concept) ของเร่ืองนั้น ๆ คืออะไร และใน

สวนของผูเรียนซ่ึงรับฟงจากเพื่อนก็ไดรับประโยชนดวย เนื่องจากเขาไดรับ

ความสนใจเปนพิเศษจากเพื่อนผูสอนซ่ึงเขาใจปญหาของตน  เพราะลักษณะ

ของปญหาคลายคลึงกันกับปญหาที่ผูสอนเคยประสบมาแลว นอกจากนี้ยัง

สามารถเรียนรูและเกิดความเขาใจไดงายขึ้นกวาการรับฟงจากครู  เนื่องจาก

ภาษาที่ใชอยูในระดับเดียวกัน  และยังรูสึกเปนอิสระสบายใจ  ที่จะรับรู  

และซักถามปญหาขอสงสัยตาง ๆ ในการเรียนจากเพื่อนดวยกันเองมากกวา

ที่จะไตถามจากครูเพราะไมตองเกรงวาจะเปนที่ตลกขบขันหรือดูถูกของใคร  

ทั้งนี้เปนเพราะสัมพันธภาพของผูเรียนทั้งสองฝายที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่มี

การเรียนการสอนนั่นเองวิธีการของการใหผูเรียนชวยเหลือหรือสอนกันเองนี้

แบงไดเปน 2 แบบ  ไดแกแบบที่ 1 การใหเด็กเกงสอนเด็กออนแบบที่ 2 

การใหเด็กชั้นสูงกวาชวยสอนเด็กชั้นเล็กกวาวิธีการสอนทั้ง 2 แบบนี้ 

สามารถจัดกลุมผูสอนกับผูเรียนเปนคู หรือเปนกลุมยอยๆ ก็ไดขึ้นอยูกับ

ครูผูสอนจะเลือกใชใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการเรียนการสอน 

(พิ สุทธา อารีราษฎร, 2554) เมื่อพิจารณาจากสภาพแวดลอม และ

บรรยากาศการเรียนการสอนแลว ผูวิจัยจึงเลือกวิธีการแบบที่ 1 คือ ใหเด็ก

เกงสอนเด็กออน โดยการจัดเปนคู  และมอบหมายใหดูแลการทบทวน

เนื้อหาเร่ือง โครงสรางคําส่ังควบคุมการทํางานของโปรแกรมและหากพบวา

เกิดขอสงสัยในเนื้อหา ครูจะเขาไปใหความรูเปนรายบุคคล 

จากเหตุผลดังกลาวขางตนทําใหมีการศึกษาการใชกระบวนการ

เรียนก ารสอนแบ บ  “TAI (Team Assisted Individualization)” เพื่ อ

พัฒนาการเรียนเร่ือง การติดต้ัง Ubuntu 16.04 Server ของนักศึกษาชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่1 ซ่ึงจะชวยใหสามารถพัฒนาผูเรียนใหมี

การเรียนสูงขึ้นได 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์เร่ือง การติดต้ัง Ubuntu 16.04 Server  

ระบบปฏิบัติการเคร่ืองแมขาย ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แผนการจัดการเรียนรู วิชาระบบปฏิบัติการเคร่ืองแมขาย เร่ืองการ

ติดต้ัง Ubuntu 16.04 Server โดยในแตละเนื้อหาของบทเรียนแตละแผน

จะมีการจัดการเรียนรู 2 วิธี คือ 

1. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

กลุมชวยรายบุคคล (TAI) 
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2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบปฏิบัติการ

เคร่ืองแมขาย เร่ืองการติดต้ัง Ubuntu 16.04 Server เปนแบบเลือกตอบ 

ชนิด 4 ตัวเลือก 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบ Randomized 

control – group Pretest – Posttest Design (ชูศรี วงศ รัตนะ. 2546: 

380) โดยกลุมทดลองไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล 

(TAI) ซ่ึงมีแผนภาพ ดังนี้ 

1. ขอความรวมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ซ่ึง

เปนกลุมตัวอยางของการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเอง โดยใช

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เร่ืองการ

ติดต้ัง Ubuntu 16.04 Server ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 

2. ชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงการจัดการเรียนการสอนแบบ

กลุมชวยรายบุคคล (TAI) เร่ืองการติดต้ัง Ubuntu 16.04 Server เพื่อให

ผูเรียนไดปฏิบัติตนถูกตอง  

3. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) จํานวน 15 นาที กับ

นักเรียนทั้งกลุมทดลอง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ 

4. ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเอง ในเนื้อหาเดียวกัน โดยใช

เวลาสอน 15 คาบ คาบละ 60 นาที กลุมทดลองจัดการเรียนการสอนแบบ

กลุมชวยรายบุคคล (TAI) 

5. ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) จํานวน 15 นาที กับ

นักเรียนทั้งกลุมทดลอง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จํานวน 15 นาที ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียนและ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสารทางการติดต้ัง Ubuntu 16.04 

Server จํานวน 15 นาที 

6. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสารทางการติดต้ัง Ubuntu 16.04 

Server แลวนําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบ

สมมติฐาน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถาปตยกรรมคอมพิวเตอรและ

ระบบปฏิบัติการของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1  

ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เร่ืองการ

ติดต้ัง Ubuntu 16.04 Server กับเกณฑ (รอยละ 50) 
 

สรุปผลการวิจัย 

3. นักเรียนที่ ได รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวย

รายบุคคล (TAI) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร

และระบบปฏิบัติการ คิดเปนคาเฉล่ีย ( ) = 8.26 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

S.D.=0.828 และคิดเปนคารอยละ 82.64 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบปฏิบัติการเคร่ืองแมขาย 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการ

เรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เร่ืองการติดต้ัง Ubuntu 16.04 

Server สูงกวาเกณฑ รอยละ 5 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซ่ึงอาจจะเปนประโยชนตอ

การเรียนการสอนและการศึกษาคร้ังตอไป ดังนี้ 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. ครูควรกําหนดเวลาที่เหมาะสมแกนักเรียนในการศึกษาใบ

ความรูและการทําแบบฝกทักษะแตละคร้ัง เพื่อใหนักเรียนมีเวลาในการทํา

กิจกรรมและเวลาในการซักถามเพื่อนที่เพียงพอ 

2. ในการจัดกลุม ในการจัดการเรียนการสอนแบบแบงกลุมชวย

รายบุคคล (TAI) เมื่อมีการเรียนการสอนจบในเนื้อหาแตละหนวย ควรให

นักเรียนไดเปล่ียนกลุม เพื่อใหนักเรียนไดสรางความสัมพันธ ความคุนเคยกับ

เพื่อนคนอื่นๆ ในหอง ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนในหอง

มากขึ้น 

3. ครูผูสอนตองดูแลนักเรียนใหทั่วถึงทุกกลุม และใหคําปรึกษา

กับกลุมนักเรียนที่มีปญหาและตรวจสอบความถูกตองของคําตอบ 

4. ครูผูสอนมีการเตรียมการสอนเปนอยางดี และเตรียมกิจกรรม

เพิ่มเติมสําหรับนักเรียนที่เกง เพื่อใหเกิดประโยชนกับครูผูสอนและนักเรียน 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบแบงกลุม

ชวยรายบุคคล (TAI) ในรายวิชาระบบปฏิบัติการเคร่ืองแมขาย เร่ืองอื่น ๆ 

2. ควรนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบแบงกลุมชวย

รายบุคคล (TAI) ไปทดลองใชเพื่อศึกษาถึงผลของรูปแบบที่มีตอตัวแปรอื่นๆ 

อาทิ ความสามารถในการแกปญหา ความคงทนในการเรียน เปนตน เพื่อ

เปนการศึกษาถึงการจัดการเรียนการสอนนี้จะสงผลตอตัวแปรอื่นๆ หรือไม 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนขอมูลทางการศึกษาและสามารถใชเปนแนวทางในการ

สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอน  ที่จะนําไปพัฒนาการเรียน 

3. ผูเรียนไดรับความรูและฝกการเรียนรูและการใหแกสังคม 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาการตลาด 

 

การศึกษาสาเหตุการไมสงงานตามกําหนดวิชากลยุทธการตลาด (3202-2006) 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่2 สาขาการตลาด 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางเบญจง  วรรณมาศ 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(บริหารธุรกจิ) 

 บธ.บ.(การตลาด) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

เปาหมายพื้นฐานของการใหการบานนั้นเปนเชนเดียวกับการเรียน

การสอนในหองเรียน คือ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ พัฒนาความรูความสามารถและ

ทักษะของผูเรียน อยางไรก็ตามผูที่ตอตานการใหการบานกลับมองวา 

การบานนั้นเปนแคการยัดเยียดความรูใหผูเรียน โดยไมทําใหผูเรียนมีความ

เขาใจในเนื้อหา เปนงานหยาบ ๆ ที่ออแบบมาเพื่อขโมยเวลามาจาก

นักศึกษา โดยไมกอประโยชนที่เปนรูปธรรม การบานอาจจะถูกออกแบบมา

เพื่อเพิ่มเติมในส่ิงที่นักศึกษาไดเรียนแลว และเตรียมตัวใหนักศึกษาพรอมตอ

บทเรียนถัดไปที่ยากขึ้นและซับซอนมากขึ้น อีกทั้งเพิ่มเติมความรูใหนักศึกษา

โดยการประยุกตใชความรูตอสถานการณตาง ๆ หรือการนําความรูหลาย ๆ 

แขนงในการแกปญหาเพียงปญหาเดียว การบานยังคงสรางโอกาสให

นักศึกษาไดใชเวลาวางใหเปนประโยชนอีกดวย 

ซ่ึงจากการที่ผูวิจัยไดมีโอกาสสอนนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียน

ที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 30 คน โดยผูวิจัยไดเลือก

นักศึกษาในการกําหนดกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน ในวิชากลยุทธ

การตลาด รหัส 3202-2006 ในการสอนทุกสัปดาหผูวิจัยจะมีการสอน

เนื้อหา ซ่ึงในแตละคาบที่สอนจะใหงานแกนักศึกษา ซ่ึงจากการสังเกตพบวา 

มีนักศึกษาสวนใหญที่สงงานลาชาหรือไมสงงาน จํานวน 20 คน ซ่ึงนักศึกษา

เหลานี้มีผลการเรียนที่ไมดี ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสาเหตุการ

ไมสงงานตามกําหนดในวิชากลุยทธการตลาด รหัส 3202-2006 ของ

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 

สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช เพื่อที่จะนําผลการวิจัยดังกลาวไปสูการปรับแนวทางการ

เรียนการสอนท่ีสามารถกระตุนใหนักศึกษาสงงาน และมีวินัยในการสงงาน

ตามกําหนด อีกทั้งเพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงการสอนใหมีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ตอไป ซ่ึงจากสาเหตุดังกลาวสงผลทําใหนักศึกษาสงงานไมตรงตามกําหนด 

อีกทั้งจะสงผลตอการเรียนไมผาน เพราะเนื่องจากนักศึกษาไมไดทําความ

เขาใจในบทเรียนอยางสม่ําเสมอ และไมไดทํางานนอกเหนือจากที่อาจารยส่ัง 

ซ่ึงถือเปนการเพิ่มพูนทักษะพัฒนาความรูความสามารถและทักษะของ

ผูเรียน เมื่อนักศึกษาไมไดต้ังใจเรียนและทําการบานอยางตอเนื่อง จึงสงผล

ทําใหไมเขาใจเนื้อหาและเลิกที่จะทํางานที่ไดรับมอบหมาย 
 

วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาสาเหตุนักศึกษาไมสงงานตรงตามกําหนดในวิชากลยุทธ

การตลาด รหัส 3202-2006 ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการตลาด กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่ลงทะเบียนเรียนวิชากลยุทธการตลาด รหัส 3202-2006 

จํานวน 30 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการตลาด กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่ลงทะเบียนเรียนวิชากลยุทธการตลาด รหัส 3202-2006 

จํานวน 20 คน 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน  ไดแก  สาเหตุการสงงาน 

ตัวแปรตาม  ไดแก  การพัฒนากระบวนการเรียน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามหาสาเหตุการ

ไมสงงานตามกําหนด โดยแบบสอบถามมีตอนเดียว คือ สาเหตุของผูตอบที่มี

ตอการไมสงงานตรงตามกําหนด โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

1. ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

2. สรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับงานวิจัย โดยพิจารณาถึง

รายละเอียดตาง ๆ เพื่อใหครอบคลุมถึงวัตถุประสงคของการวิจัย 

3. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ

ความถูกตอง พรอมนํามาปรับปรุงแกไข 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นําแบบสอบถามที่ไดและทําการบันทึกคะแนนเพื่อวัดระดับ

คะแนนที่เปนสาเหตุของการไมสงงานตามกําหนดในวิชากลยุทธการตลาด 

รหัส 3202-2006 

2. ดําเนินการหาคารอยละของแตละขอสาเหตุ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูเรียน ดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูเรียน คือ กลุมเปาหมาย เปน

นักศึกษาที่ เรียนวิชากลยุทธการตลาด รหัส 3202-2006 ของหลักสูตร

บริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  2 สาขาวิชา

การตลาด ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 20 คน 

2. วิเคราะหสาเหตุของการไมสงงาน/การบาน ของนักศึกษา โดย

การหาคารอยละ 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย พบวา การศึกษาและวิเคราะหแบบสอบถามเพื่อ

ศึกษาสาเหตุการไมสงงานตามกําหนดในวิชากลยุทธการตลาด รหัส 3202-

2006 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชา

การตลาด 2 ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช แสดงใหเห็นวา สาเหตุของการไมสงการบาน ลําดับที่ 1 
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การบานมากเกินไป จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 95 ลําดับที่ 2 นักศึกษา

เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 85 ลําดับที่ 

3 แบบฝกหัดยากทําไมได จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 80 ลําดับที่ 4 

นักศึกษาไมไดนําสมุดมา จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 70 ลําดับที่ 5 

นักศึกษาไมเขาใจคําส่ัง จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 65 ลําดับที่  6 

การบานไมนาสนใจ จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 55 ลําดับที่ 7 นักศึกษา

รูสึกเบื่อหนาย ไมอยากทํา จํานวน 9 คน นักศึกษาลืมทําการบาน จํานวน 7 

คน คิดเปนรอยละ 35 ลําดับที่  10 นักศึกษาไมมีคนคอยใหคําปรึกษา 

จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 30 ลําดับที่ 11 นักศึกษาทํากิจกรรมกับ

ผูปกครองขางนอก จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 25 ลําดับที่ 12 นักศึกษา

ชวยเหลืองานผูปกครอง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 20 ลําดับที่ 13 เวลา

ในการทําการบานนอย จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 15 ลําดับที่  14 

นักศึกษาทํากิจกรรมของวิทยาลัย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 10 และ

ลําดับที่ 16 อาจารยอธิบายเร็ว จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5 
 

ขอเสนอแนะ 

ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจเจาะจงทําการวิจัยกลุมนักศึกษาใน

ระดับชั้นอื่น ๆ ตอไป และอาจแยกหัวขอเปนรายวิชาตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูล

ที่ละเอียดขึ้น ซ่ึงจะไดนําผลการทดลองที่ไดไปแกไขปญหาในการไมสง

การบานของนักศึกษาตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อที่จะนําผลการวิจัยดังกลาวไปสูการปรับแนวทางการเรียน

การสอนที่สามารถกระตุนใหนักศึกษาสงงานที่ไดรับมอบหมาย 

2. เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การบูรณาการคุณธรรมจรยิธรรมในการเรยีนวิชาโครงการ (3202-8501) 

เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 

การตลาด ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลยัอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางจารุวรรณ  ไทรทอง 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) 

 บธ.บ.(การตลาด) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในสภาพสังคมปจจุบันเต็มไปดวยปญหาตาง ๆ มากมายที่ตองให

เผชิญ ไมวาจะเปนปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด ปญหาอาชญากรรม ปญหา

ความสําสอนทางเพศ ปญหาความไมรักษาวัฒนธรรม ปญหาคานิยมทางวตัถุ 

ที่มีอยูอยางกลาดเกล่ือนในทุกสวนของสังคมไทยในยุคเทคโนโลยีเบงบาน 

อยางเชนปจจุบันเด็กและเยาวชนเปนอนาคตของชาติ ในปจจุบันไดตกเปน

เหยื่อของส่ิงเหลานี้เปนจํานวนมาก และนับวันปญหาตาง ๆ เหลานี้จะทวี

ความรุนแรงมากขึ้นอยางเห็นไดชัด ผลของการใหการศึกษาที่ผานมาปญหา

เร่ืองการจัดการศึกษาที่ไมเปนไปตามเปาประสงคที่ตองการคือ ปญหาเร่ือง

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับตํ่า มีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม 

นักศึกษาไมสามารถใชกระบวนการคิดแกปญหาตาง ๆ ในชีวิตประจําวันได

อยางเหมาะสม เมื่อวิเคราะหปญหาตาง ๆ แลวมีสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิด

ปญหาดังกลาว 

ผูวิจัยเปนครูผูสอนวิชาโครงการ รหัสวิชา 3202-8501 จึงตองเอา

ใจใสตอการเรียนการสอน และตองใหการอบรมแกนักศึกษาทั้งในและนอก

หองเรียน เพื่อเด็กไทยจะไดมีคุณธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้น ที่สอดคลองกัน

และมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกันคือ ตองการใหทุกคนสืบทอด

วัฒนธรรมไทยเชิดชูความเปนไทย รูคุณคาไมพึ่งพายาเสพติด ขยัน ซ่ือสัตย 

ประหยัด มีวินัย ใฝเรียนรู คูคุณธรรม นําประชาธิปไตย นั่นคือ การจัดการ

ศึกษาตองสรางจริยธรรมลงไปในจิตใจของทุกคน มิใชการกระทําเพื่อเอาตัว

รอดเทานั้นจึงจะไดชื่อวาเขาถึงซ่ึงบรมธรรม และหนาที่สําคัญที่สุดของผูวิจัย

ในขณะนี้คือตองรีบบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสงเสริมใหนักศึกษามี

คุณลักษณะที่พึงประสงค ซ่ึงจะสงผลใหนักศึกษาไมสับสนในการเรียนรู และ

เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูตามเน้ือหาในบทเรียนอันเปนแนวทางพัฒนา

ผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาโครงการ (3202-8501) ใหสูงขึ้น 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคจากการประเมินตนเอง

ของนักศึกษา เพื่อน และครู ของนักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบบูรณาการ

คุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาตามกาลเวลาจํานวน 4 ระยะ 
 

สมมติฐานในการวิจยั 

คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักศึกษาตามการประเมินตนเอง

เพื่อนประเมิน และครูประเมินในระยะที่ 4 จะสูงกวาระยะที่ 3 ระยะที่ 2 

และระยะที่ 1 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตของการศึกษา 

มุงศึกษาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึง

ประสงคเขาไปในการเรียนวิชาโครงการ รหัสวิชา 3202-8501 เพื่อพัฒนา

คุณ ลักษณะที่ พึ งประสงค ให กับนั ก ศึกษาในวิทยาลัยอาชี ว ศึกษา

นครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไว จํานวน 15 ดาน คือ 1.ความมี

มนุษยสัมพันธ 2.ความมีวินัย 3.ความรับผิดชอบ 4.ความซ่ือสัตยสุจริต 5.

ความเชื่อมั่นในตนเอง 6.การประหยัด 7.ความสนใจใฝรู 8.การละเวนส่ิงเสพ

ติดและการพนัน 9.ความรักสามัคคี 10.ความกตัญู 11.ความคิดริเร่ิม

สรางสรรค 12.การพึ่งตนเอง 13.ความปลอดภัย 14.ความอดทนและอดกล้ัน 

15.มีมารยาทไทย 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ปที่ 2 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561

จํานวน 54 คน 

กลุมตัวอยางใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ปที่ 2 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ที่

ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงการ รหัสวิชา 3202-8501 ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน

2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2562 เปนการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(purposive sampling) 
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3. ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ คือ การสอนแบบบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม

ในการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาเรียนวิชาโครงการ รหัสวิชา 3202-8501 

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ตัวแปรตาม คือ คุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดม ีจํานวน 15 ดาน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้เปนแบบประเมิน

เกี่ยวกับการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมเขาไปในการเรียนวิชาโครงการ 

รหัสวิชา 3202-8501 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคใหกับนักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา  2561 

แบบประเมินที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ มีเกณฑในการพิจารณา

กําหนดคาน้ําหนักในการใหคะแนน ดังนี้ 

5  หมายถึง  นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับมากที่สุด 

4  หมายถึง  นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับมาก 

3  หมายถึง  นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับปานกลาง 

2  หมายถึง  นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับนอย 

1  หมายถึง  นักศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับนอยที่สุด 
 

การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

ในการสรางเคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาเอกสารตํารางานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนแนวทางในการ

สรางแบบประเมินเกี่ยวกับการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมเขาไปในการ

เรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

2. สรางขอคําถาม (item) ตามแนวขอ๑ใหสอดคลองกับการให

คํานิยามศัพทเฉพาะในแตละดานรวมเปน 40 ขอ (โดยยึดกรอบตามตัวบงชี้

ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนดไวมาเปนตนแบบ) 

3. นําแบบประเมินหรือขอคําถามท่ีสรางเรียบรอยแลวเสนอตอ

ผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจความสมบูรณของเนื้อหาและความเหมาะสมวามี

ความชัดเจนครอบคลุมและสอดคลองกับขอคําถามในแบบประเมินหรือไม 

4. นําแบบประเมินที่ แก ไขแลวไปทดลองใช  (try out) กับ

นักศึกษาระดับ ปวส.1 ภาคเรียนที่ 2ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน ประกอบดวย แผนก

บัญชี จํานวน 10 คน แผนกโรงแรมและการทองเที่ยว จํานวน 10 คน 

แผนกเลขานุการ จํานวน 10 คน แผนกอาหารและโภชนาการ จํานวน 10 

คน  แผนกคอมพิวเตอร จํานวน 10 คน แลวนําแบบประเมินที่ไดทั้ง 50 

ฉบับ มาตรวจสอบความสอดคลองระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนทั้งฉบับ

โดยการหาคาสหสัมพันธ (item–test correlation) และวิเคราะหหาคา

ความเชื่อม่ันดวยวิธีของคูเดอร–ริชารดสัน (Kuder -Richadson) โดยใช

โปรแกรมเอสพีเอสเอสสําหรับวินโดว ไดคาความเชื่อมั่นรายขอต้ังแต .8950 

ถึง .9783 จากนั้นจึงหาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับซ่ึงฉบับที่ใหนักศึกษาประเมิน

ตนเองไดคาความเชื่อม่ันเทากับ .9352 สวนฉบับที่ใหเพื่อนประเมินไดคา

ความเชื่อมั่นเทากับ .9013 และฉบับท่ีครูเปนผูประเมินไดคาความเชื่อมั่น

เทากับ .9780 

5. นําแบบประเมินที่ไดไปใชในการดําเนินการตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ 

1. ผู วิ จั ย เข าสอนตามตารางสอนแล วอธิบ าย  เพื่ อ สรา ง

ความสัมพันธอันดีกับนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อใหทุกคนทราบถึง

ความสําคัญที่ตองมีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมเขาไปในการเรียนการ

สอนวิชาโครงการ รหัสวิชา 3202-8501 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงคใหกับนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 เปนเวลา 4 

เดือน โดยแบงเปน 4 ระยะ เร่ิมต้ังแตระยะที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2561 

ระยะที่ 2 เดือนธันวาคม 2561 ระยะที่ 3 เดือนมกราคม 2562 และระยะที่ 

4 เดือนกุมภาพันธ 2562 ซ่ึงเปนการประเมินองคประกอบเดียวแบบวัดซํ้า 

(Single-Factor Experiments Having Repeated Measures on the 

Same Elements) (Winer, Brown, and Michels, 1991. p. 222-275) 

2. ในแตละระยะผูวิจัยแจกแบบประเมินใหกับนักศึกษาเพื่อให

ประเมินตนเอง  แจกแบบประเมินเพื่อใหเพื่อนประเมินและแจกแบบ

ประเมินใหครูผูสอนประเมินเดือนละ 1 คร้ัง จํานวน 4 คร้ัง ๆ ละ 44 ฉบับ 

ซ่ึงเทากับจํานวนนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง ในการนี้ผูวิจัยสามารถเก็บ

แบบประเมินฉบับที่สมบูรณไดทุกฉบับซ่ึงสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลไดคิด

เปนรอยละ 100 ทําใหมีความเหมาะสมที่จะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคใหนักศึกษาไดเปนอยางดี 

3. ผูวิจัยนําแบบประเมินที่มีความสมบูรณของการตอบทุกขอ

คําถามไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางเพื่อเปรียบเทียบ

การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคจากการ

ประเมินตนเองของนักศึกษา เพื่อน และครูประเมิน จํานวน 4 ระยะ โดยใช

การวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซํ้า (Repwated Measures Analysis 

of Variance) และเมื่อพบความแตกตางจึงทดสอบดวยวิธีทดสอบรายคูแบบ

ความแตกตางนอยสุด (Least Significant Difference) 
 

สรุปผลการวิจัย  

นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคตามกาลเวลา

ทั้ง 4 ระยะในการประเมินตนเองเพื่อนประเมินและครูประเมินมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือนักศึกษาเพื่อนและครูมี

ความคิดเห็นวานักมีคุณลักษณะที่พึงประสงคในระยะที่ 4 สูงกวาระยะที่ 3 

ระยะที่ 2 ระยะที่ 1 และระยะที่ 3 มีคุณลักษณะอันพึงประสงคสูงกวาระยะ

ที่ 2 ระยะที่ 1 แตการประเมินของนักศึกษากับเพื่อนมีความคิดเห็นไม

แตกตางกันในระยะที่ 2 กับระยะที่ 1 สวนการประเมินของครูในระยะที่ 2 

สูงกวาระยะที่ 1 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

ขอคนพบของการวิจัยผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค เพื่อเปนการนําไปสูการ

ปฏิบัติของผูที่เกี่ยวของในการเสริมสรางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ

คานิยมที่พึงประสงคของนักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรวิจัยในเร่ืองเดียวกันนี้โดยการขยายขอบเขตการศึกษาให

ครอบคลุมทุกระดับชั้นหรือทุกวิชาเพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางการ

พัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคของ

นักศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการวิจัยเร่ืองที่เกี่ยวกับพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม

และคานิยมที่พึงประสงคของนักศึกษาเชนกระบวนการบริหารที่สงผลตอ

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคของนักศึกษา 

3. ควรทําการวิจัยเพื่อศึกษาสภาพแวดลอมทางการเมืองทองถิ่น

ที่สงผลกระทบตอการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาในวิทยาลัยเทคนิค

ชลบุรีเพื่อเปนขอมูลสารสนเทศในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. ควรทําวิจัยเพื่อพัฒนาชุดการสอนคุณธรรมจริยธรรมเพื่อใชใน

การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาในวิทยาลัยฯ 

5. ควรศึกษาวิจัยกับเนื้อหาคุณธรรมจริยธรรมในดานอื่นๆเชน

ความใฝรูความสามัคคีความยุติธรรมการประหยัดอดออมความกตัญู

กตเวทีเปนตนวาการสอนโดยใชกระบวนการกลุมสัมพันธสามารถพัฒนา

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมเหลานี้ ไดหรือไมรวมท้ังศึกษาความคงทนของ

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษาภายหลังการเรียนรูวาความคงทนของ

พฤติกรรมดังกลาวอยางเชื่อมั่นไดวายาวนานเทาใดและอยางไร 

6. ควรศึกษาวิจัยการสอนโดยใชกระบวนการกลุมสัมพันธในกลุม

ประสบการณหรือเนื้อหาวิชาอื่น ๆ เชนคณิตศาสตรภาษาไทยภาษาอังกฤษ

เปนตนวาจะไดผลดีมากนอยเพียงใด 

7. ควรศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบวิธีการสอนโดยใชกระบวนการกลุม

สัมพั นธกับ รูปแบบวิ ธีก ารสอนอื่ นๆ เชนการสอนแบบบู รณ าการ 

(Integration) การสอนแบบแกปญหา (Problem Solving) การสอนเพื่อ

สรางองคความรู (Constructivism) การสอนแบบเสริมมโนทัศน (Concept 

Attainment) เปนตนวาสามารถพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษา

ไดแตกตางกันหรือไมอยางไร 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ดานการศึกษาเปนการพัฒนาองคความรูในวงวิชาการที่ตอบ

รับการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

2. ดานการเรียนการสอนเปนแนวทางในการบูรณาการคุณธรรม

จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

3. ดานตัวนักศึกษาเปนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงคใหกับนักศึกษาเปนคนดีคนเกงและมีความสุข 

4. ดานขอมูลที่ ไดรับเปนขอมูลพื้นฐานที่สามารถนําไปแกไข

ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบพรอมทั้งปรับเปล่ียนบทบาทของครูผูสอนที่มุง

บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคไดดียิ่งขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนของนักศึกษาที่ทดลองการเรียน 

แบบชุดฝกวิเคราะห swot วิชาการจดัการธุรกิจขนาดยอม 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 การจัดการทั่วไป 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายคมกริช  พลเดช 

ตําแหนง ครู (พนักงานราชการ) 

วุฒิการศึกษา บธ.บ (การตลาด) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในการเรียนการสอนดานการตลาด โดยเฉพาะดานการเขียน

แผนการส่ือสารทางการตลาด ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชาการส่ือสาร

ทางการตลาด ไดพยายามปรับการเรียน เปล่ียนการสอน เพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนใหมี ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนน

ใหนักศึกษาเกิดการเรียนรูดวยตนเอง มีความรูความเขาใจดานการเขียน

แผนการส่ือสารทางการตลาด สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการ

ประกอบธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ ที่ผานมาผูวิจัยในครูผูสอนไดวางแผนการ

สอนดวยวิธีการสอนที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ไดแก การ

บรรยาย การสาธิต การนําเสนอหนาชั้นเรียน  การมอบหมายรายงาน การ

ทําแบบฝกหัด เมื่อจบการเรียนการสอนในแตละคาบผูสอนจะเปดโอกาสให

นักศึกษาทุกคนไดแสดง ความคิดเห็นหรือความรูสึกที่มีตอการเรียนการสอน

ในคาบนั้น ๆ ซ่ึงนักศึกษาสวนใหญจะบอกวา เรียนสนุก เขาใจ รูเร่ืองดี แต

ผลจากการสอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กลับปรากฏ 

ออกมาในระดับหนึ่งเทานั้น 

หลักเร่ิมตนของแผนธุรกิจจะเร่ิมตนจากแผนธุรกิจ วิเคราะห

กลุมเปาหมายหลายส่ือ SWOT และกลยุทธส่ือ ซ่ึงในขั้นตอนการวางแผน

ธุรกิจ ถามีแตเฉพาะแตการเขียนแผนการส่ือสารทางการตลาด โดยไมมีการ

วิเคราะห SWOT การวางแผนธุรกิจ จะไมประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้ใน

ความเปนจริงแลวมนุษยเราคิดหรือวางแผนอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะผู 

ประกอบการ ถาลองสอบถามวาเมื่อวานนี้ผูประกอบการวางแผนวาจะ

ดําเนินธุรกิจอยางไร เชื่อวาผูประกอบการบางรายอาจจะยังพอตอบได แตก็

ไมนาจะเปนทุกรายที่ตอบได แตถาถามวาแลวที่วางแผนไวเมื่อเดือนที่แลว

เปนอยางไร อาจมีเพียงผูประกอบการเพียงสวนนอยหรือไมมีเลยที่จะ

สามารถบอกได โดยเฉพาะถาตองมีการเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง

การวางแผนการส่ือสารทางการตลาด เมื่อตนปกับปลายป หรือบอกไดวาส่ิง

ที่ธุรกิจไดดําเนินการไปจริง ๆ นั้น เปนไปตามส่ิงที่เคยวางแผนไวในสมอง

หรือไม ดังนั้นการเขียนส่ิงที่กล่ันกรองจากการวิเคราะห SWOT และการวาง

แผนการส่ือสารทางการตลาดกอนตรงกลุม เป าหมายไดผลอยางมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด 

ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาและสงเสริมใหนักศึกษาเกิดการคิด

วิเคราะหใหมากขึ้น เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนวิชาดังกลาวดวย

การเรียนแบบชุดฝกวิเคราะห Swot มาใชเปนเทคนิคการเรียนการสอน

เพิ่มเติม โดยจะเร่ิมทดลองในวิชาการส่ือสารทางการตลาด ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2561 และทําวิจัยในชั้นเรียนหัวขอ การพัฒนาทักษะการเรียนรู

ของนักศึกษาดวยการเรียนแบบชุดฝกวิเคราะห Swot 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ทดลองการ

เรียนแบบชุดฝกวิเคราะห Swot ในวิชาการส่ือสารทางการตลาด กับ

นักศึกษาที่ไมไดใชชุดฝกวิเคราะห SWOT ในวิชาเดียวกัน 
 

ประชากร 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการ

จัดการทั่วไป ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 แบงออกเปน 2 กลุม 

ประกอบดวย กลุมที่ 1 กลุมแบบบรรยาย จํานวน 10 คน กลุมที่ 2 กลุม

แบบชุดฝก จํานวน 15 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของการพัฒนาทักษะ 

2. การเรียนรูของนักศึกษาดวยการเรียนแบบชุดฝกวิเคราะห 

Swot 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. สรางแบบสอบถามแบบปลายปด  เกี่ยวกับความพึงพอใจของ

การพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาดวยการเรียนแบบชุดฝกวิเคราะห 

Swot  มี 2 สวน คือ 

- สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของนักศึกษาผล

การเรียน  

- สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับทัศนคติ ความคิดเห็น หลังจาก

ที่ไดเรียนรูดวยการเรียนแบบชุดฝกวิเคราะห Swot มาตลอดทั้งภาคเรียนใน

วิชาการส่ือสารทางการตลาด 

2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ 2 ทาน ตรวจสอบ

เกี่ยวกับเนื้อหา ความชัดเจน และความถูกตอง เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข 

3. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

4. นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยางจริง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขั้นกอนการทดลอง 

เปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา สรางความเขาใจ 

ทําการตกลงและฝกการเรียนรูของนักศึกษาดวยการเรียนแบบชุดฝก

วิเคราะห Swot  

2. ขั้นดําเนินการทดลอง 

ผูวิจัยเปนผูจัดการเรียนการสอนวิชาการจัดการธุรกิจขนาด

ยอมใหกับนักศึกษา ทั้งกลุมที่ทดลองการเรียนแบบชุดฝกวิเคราะห Swot 

และกลุมนักศึกษาที่ไมไดใชการเรียนแบบชุดฝกวิเคราะห Swot โดยที่กลุม

ทดลอง เม่ือเรียนเนื้อหาและปฏิบัติในแตละสัปดาหแลว จะมีการเรียนแบบ

ชุดฝกวิเคราะห Swot สวนกลุมนักศึกษาอีกกลุมหนึ่ง ใชวิธีการสอนเชน 

เดียวกัน แตไมมีการเรียนแบบชุดฝกวิเคราะห Swot 

3. ขั้นหลังการทดลอง 

ในขั้นหลังการทดลอง ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูล มี

รายละเอียดดังนี้ 

3.1 ผูวิจัยแจกแบบสอบถามเพื่ อวัดความพึ งพอใจของ

นักศึกษาในการเรียนแบบชุดฝกวิเคราะห Swot ในสัปดาหที่ 18  ซ่ึงเปน

สัปดาหสุดทายของการเรียนการสอน ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษาที่ใชการเรียนแบบชุดฝกวิเคราะห Swot เปรียบเทียบกับ

นักศึกษาที่ไมไดใชการเรียนแบบชุดฝกวิเคราะห Swot นําคะแนนรวมที่

ไดมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติ 

3.2 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ใช

ชุดฝกวิเคราะห Swot เปรียบเทียบกับนักศึกษาที่ ไม ได ใชแบบชุดฝก

วิเคราะห Swot 

4. ประเมินผล 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเร่ือง ความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีตอการใชการเรียนแบบชุดฝกวิเคราะห Swot โดยหาคาเฉล่ีย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักศึกษาที่ใชการเรียนแบบชุดฝกวิเคราะห Swot  ปวส.2 การ

จัดการทั่วไป  กับนักศึกษาที่ไมไดใชการเรียนแบบชุดฝกวิเคราะห Swot ใน

วิชาเดียวกัน ใชสถิติ t-test 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจขนาดยอม ภาคเรียนที่ 

2/2561 นั้นจากแบบสอบถามพบวา ผูเรียนในวิชาการจัดการธุรกิจขนาด

ยอม ปการศึกษา 2561 นั้น สวนใหญรอยละ 45.45 เปนนักศึกษาที่มีผล

การเรียนในระดับปานกลาง (มีเกรดเฉล่ียสะสมต้ังแต 2.50 ถึง 2.99) 

รองลงมาเปนนักศึกษาที่ผลการเรียน 3.00 ถึง 3.49 รอยละ 24.24 นักเรียน

ที่ตอบแบบสอบถามนอยที่สุดคือผลการเรียน 3.50 ขึ้นไป รอยละ 7.58 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการพัฒนาทักษะการเรียนรู

ของนักศึกษาดวยการเรียนแบบชุดฝกวิเคราะห Swot  ภาพรวมอยูในระดับ

มาก  ( X = 4.00, S.D. = 0.56) สําหรับรายขอ ความพึงพอใจของนักศึกษา

ที่มีตอการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาดวยการเรียนแบบชุดฝก

วิเคราะห Swot  โดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปนอย ไดแก ระดับ

ประโยชนที่ไดจากการทําชุดฝกวิเคราะห SWOT คือ ( X = 4.29, S.D. = 

0.68)  รองลงมา ชวยใหจําไดงายขึ้น  ( X = 4.18, S.D. = 0.63)  ทําใหคิด

อยางมีระบบเปนขั้นตอน ( X = 4.00, S.D. = 0.65)  ชวยใหเขาใจไดดีมาก

ขึ้น และชวยใหรูจักคิดวิเคราะห  ( X = 3.94)  นําไปใชในการเขียนแผนการ

ส่ือสารทางการตลาดไดถูกตอง  ( X = 3.91, S.D. = 0.57) ระดับความ

เขาใจในการวิเคราะห SWOT ของชุดฝกเมื่อเทียบกับการสอนแบบบรรยาย  

( X = 3.88, S.D. = 0.73) และนอยที่สุด คือ ความพึงพอใจในชวงเวลาการ

ใชชุดฝกวิเคราะห SWOT ( X = 3.85, S.D. = 0.70) 

3. การทดสอบความแปรปรวน (โดยใชคาสถิติ  F-test ) ปรากฏ

วา คา F-test เทากับ 16.07 มีนัยสําคัญทางสถิติ (Sig.) ที่ระดับ .0.00  มีคา

นอยกวา  .05 แสดงวา  ความแปรปรวนของ 2 กลุมแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หรือทั้งสองกลุมมีความแปรปรวนแตกตางกัน 
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จึงสรุปไดวา การทดลองนําแบบชุดฝกวิเคราะห Swot  มาใชเปน

เทคนิคการเรียนการสอนเพิ่มเติมในวิชา การส่ือสารทางการตลาด มีสวน

ชวยในการพัฒนาทักษะ การเรียนรูของนักเรียนใหเพิ่มขึ้นทําใหนักเรียนมี

ความรู ความเขาใจเพิ่มขึ้น จากการทดสอบเปรียบเทียบคาเฉล่ีย คะแนน

ของนักเรียนพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และ

เมื่ อวิ เคราะหความแตกตางของคาเฉ ล่ียคะแนนของนัก เรียน  โดย

เปรียบเทียบกัน พบวา นักเรียนท้ังสองกลุมมีคาคะแนนเฉล่ียแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยกลุมการเรียนแบบชุดฝก

วิเคราะห Swot (กลุมทดลอง)มีคาคะแนนเฉล่ียสูงกวากลุมการเรียนแบบ

การสอนบรรยายปกติ (กลุมควบคุม) 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยและการนาผลการวิจัยไปใช 

1.1 การฝกแบบชุดฝกวิเคราะห Swot ควรใหนักศึกษามีความ

เขาใจหลักการเขียนแบบชุดฝกวิเคราะห Swot กอนหลังจากนั้น จึงเร่ิมให

ฝกเขียนแบบชุดฝกวิเคราะห Swot อยางงายๆ เพื่อใหผูเรียนมีความรูสึกที่ดี

ตอการเขียนแบบชุดฝกวิเคราะห Swot 

1.2 การวางแผนการเรียนการสอนอยางชัดเจน เปนลําดับ

ขั้นตอน และการจัดทําเอกสารประกอบการสอนและส่ือการสอนที่เหมาะสม 

จะชวยทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาสาระสําคัญของวิชาและเขาใจ

วัตถุประสงคของการเรียนการสอนไดดียิ่งขึ้น เมื่อนํามาใชรวมกับเทคนิคการ

เขียนแบบชุดฝกวิเคราะห Swot 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรทําการวิจัยศึกษาผลของการใชแบบชุดฝกวิเคราะห 

Swot ในการเรียนการสอนวิชาอื่น ๆ ที่เนนการลงมือปฏิบัติ 

2.2 ควรทําการวิจัยศึกษาผลของการใชแบบชุดฝกวิเคราะห 

Swot ในการเรียนการสอนกับนักเรียนแผนกอื่น ๆ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาที่ทดลองการเรียนแบบชุดฝกวิเคราะห Swot ในวิชาการจัดการ

ธุรกิจขนาดยอม 

2. เพื่อนําไปใชแกไขปญหาและพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาใน

ชั้นเรียน 

3. ทําใหทราบความพึงพอใจกับการเรียนแบบชุดฝกวิเคราะห 

Swot ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู 

4. เพื่อนําไปใชปรับปรุงและพัฒนาวิธีการสอนของผูวิจัยในฐานะ

อาจารยผูสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในวิชานี้และวิชาอื่น ๆ ที่สอน 

5. เพื่อเปนแนวทางสําหรับครูทานอื่นท่ีจะนาไปใชประยุกตกับ

การเรียนการสอนในบทเรียนอื่นๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาการปรบัพฤติกรรมความรับผิดชอบการสงงาน 

ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาเลขานุการ 

โดยการใชเสริมแรงทางบวก 
 

ผูวิจัย นางสาวโสภิดา  จันทรแกว 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของงานวิจัย 

ความวิตกอยางหนึ่งของคนที่เปนครู คืออยากใหลูกศิษยที่เรากําลัง

สอนนั้น เกิดการเรียนรู การเรียนรูไมไดหมายถึงการที่เขาตอบคําถามที่เรา

ถามไดเทานั้น แตหมายถึงการที่เขารูวาส่ิงที่เขากําลังเรียนคืออะไร สามารถ

ใชความรูที่มีอยูแลวมาเชื่อมโยงกับความรูใหมที่เรากําลังสอนหรือไม และ

สามารถนําส่ิงที่เราสอนไปประยุกตใชกับสถานการณอื่นๆ ไดหรือไม ส่ิง

เหลานี้เปนส่ิงที่ผูเรียนตองทําเอง ครูไมสามารถจะทําใหเขาได ส่ิงที่ครูจะทํา

ได คือ ตองเปดโอกาสใหผูเรียนไดทําส่ิงดังกลาว โดยสรางบรรยากาศการ

เรียนที่เอื้อกับส่ิงเหลานี้การสรางบรรยากาศในการเรียนเพื่อชวยใหผูเรียนได

เกิดการเรียนรู คือ ตองทําใหผูเรียน เรียนอยางกระตือรือรน และตระหนัก

วาตนกําลังเรียนอะไรอยู ครูจะสามารถสรางบรรยากาศแบบนี้ไดจาก การ

จัดชั้นเรียน การสรางแบบเรียนและกิจกรรมในหองเรียน และการหา

เคร่ืองมือที่จะชวยใหผูเรียนไดพูดถึงส่ิงที่เรียนออกมาเพื่อจะไดรับรูวาตัวเขา

เองกําลังทําอะไรอยู เชน  ควรจะใหผูเรียนไดมีโอกาสทํางานกลุม เพื่อที่จะ

ไดแลกเปล่ียนความรูและความคิดเห็นกับเพื่อน การสรางแบบเรียนและ

กิจกรรมในหองเรียน ควรจะใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเลือกกิจกรรม 

เลือกการบาน และเลือกกลุมคนที่เขาอยากจะทํากิจกรรมในหองเรียนดวย 

ผูเรียนควรจะรูวาเขาถูกคาดหวังใหเรียนอะไรในวิชานั้น เพื่อจะไดรูวาวิธีการ

เรียนที่เขาเรียนเหมาะสมหรือไม และเขาบรรลุเปาหมายที่ต้ังเอาไวหรือไม  

ครูควรจะคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียนวา เด็กในชั้นมี

ความสามารถ ความชอบ และมีแรงจูงใจในการเรียนแตกตางกัน ถาหาก

กําหนดใหเด็กทํางานแบบเดียวกัน คนทุกคนจะเกิดการเรียนรูไมเทากัน 

นอกจากนี้ครูควรจะใหความสําคัญกับการสอนใหเด็กตระหนักวาเขากําลัง

เรียนอะไร และเรียนอยางไรไดอาร่ีเปนส่ิงที่จะชวยใหผูเรียนสามารถบันทึก

กระบวนการเรียน งานที่เขาทํา และยังใชเปนส่ือที่ครูกับเด็กจะติดตอส่ือสาร

กันโดยไมจําเปนตองนําเร่ืองนั้นเขามาพูดในหองเรียน การเขียนไดอารีจะ

ชวยใหผูเรียนไดคิดยอนไปถึงกระบวนการที่เขาเรียนรูแลวเขียนบรรยาย

ออกมา การที่เขาตองเขียนบรรยายถึงวิธีการและขั้นตอนในการเรียน จะ

ชวยใหผูเรียนตระหนักถึงกระบวนการการเรียนรู ขอดีและขอดอยของตัวเอง 

ซ่ึงจะทําใหเขารูตัวและปรับปรุงตัวได และยังทําใหเขารูวากําลังเรียนอะไร  

สวนผูเรียนในระดับ ปวช.1 ปญหาในการเรียนรูที่พบมากคือ ไมสง

งานตามระยะเวลาที่ครูกําหนดทําใหเกิดปญหาดานการเรียนการสอน ครูจึง

ควรรวมกันฝกผูเรียนใหตระหนักถึงความสําคัญกระบวนการการเรียนรูจะ

ชวยใหเขามีความมั่นใจที่จะเรียนรูไดตลอดชีวิต  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญ เล็งเห็นถึงประโยชนและมี

เจตคติที่ ดีตอการสงงานที่สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวันและ

ปลูกฝงความรับผิดชอบ 
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ประชากร 

ประชากรที่ใชในงานวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเลขานุการ กลุม 1 จํานวน 29 คน วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ภาคเรียนที่ 2/2561 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แบบฝกหัดทายบทเรียน 

2. ใบงานปฏิบัติตามเนื้อหาในบทเรียน 

3. แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในการสงงาน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. คัดเลือกเด็กที่ขาดความรับผิดชอบเร่ืองการสงงาน 

2. เตรียมขอมูล และเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 

3. เรียกนักเรียนเขาพบพูดคุยเพื่อแกปญหาเปนรายบุคคล 

4. ติดตามผลการสงงานในวิชา การขายตรง 

5. ตรวจสอบความความรับผิดชอบเร่ืองการสงงาน จากครูที่

ปรึกษาหรือครูผูสอนระดับ ปวช.1 

6. รวบรวม และสรุปผลการวจิัยเพือ่นําเสนอ 
 

สรุปผลการวิจัย 

นักเรียนระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชา

การเลขานุการ กลุม 1 จํานวน 29 คน มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการ

เรียนวิชาการขายเบื้องตน 2 มีกําลังใจและทําคะแนนไดดีขึ้น และสามารถ

ลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการทํางานไดเปนอยางดีดังนี้ใชแรง

เสริมเพิ่มการสงงานของนักเรียน โดยใหคะแนนในการสงงานแตละคร้ัง โดย

กอนการใชแรงเสริม พฤติกรรมการสงงานของนักเรียน คิดเปนรอยละ 

44.82 แตหลังจากท่ีใชแรงเสริมทางบวกโดยใหคะแนนเพิ่มกับนักเรียน 

พฤติกรรมการสงงานของนักเรียน คิดเปนรอยละ 89.65 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางานโดยการใชแรงเสริม

ทางบวก 

2. นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญเล็งเห็นถึงประโยชนและเจต

คติท่ีดีตอการสงงานและสามารถนําชิ้นงาน/ใบงานไปใชในวิชาอื่นๆและ

ผูเรียนมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การวัดเจตคติที่มตีอวิชาการขายเบื้องตน 2 

ในระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาตางประเทศ 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาววลัยภรณ  ดูเพชร 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การตลาด) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาประเทศที่สําคัญไดแกการศึกษา ซ่ึงเปน

เคร่ืองมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความสมบูรณท้ังรางกายและ

จิตใจ สติปญญา ความรู และมีคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิต และอยู

รวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข โดยเฉพาะประเทศไทยที่กําลังพัฒนา และมีการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ประกอบกับความรวมมือในอาเซียน

ที่มีความตกลงในการแลกเปล่ียนฝมือแรงงานตามความตองการกําลังงาน

ภาคการผลิตอุตสาหกรรมและบริการมีอัตราสูงกวาสาขาอื่น ๆ ซ่ึงความตองการ

กําลังคนเหลานี้จะอยูที่แรงงานระดับกลาง หรือระดับอาชีวศึกษาเปนสวน

ใหญ การจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพเปนกระบวนการผลิตและ

พัฒนากําลังคนระดับกึ่งฝมือ ระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี 

ที่มีลักษณะเฉพาะสัมพันธอยางชัดเจนกับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและ

เทคโนโลยีในแตละภาคเศรษฐกิจ เจตนารมณ เพื่อใหบุคคลมีความรู มีทักษะ

ในวิชาชีพพื้นฐานและวิชาชีพเฉพะทาง พรอมทั้งมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มี

สมรรถนะในการประกอบอาชีพ สรางผลผลิตและรายไดเกิดการพัฒนาอาชีพ

อยางมั่นคงและยั่งยืน โดยใชการศึกษาวิชาชีพเปนกลไกสําคัญในการแกไขปญหา

ความยากจนของประชาชน สนองนโยบายสงครามกับความยากจนของรัฐบาล 

การอาชีวศึกษาคือการศึกษาเพื่อเตรียมบุคลากรดานฝมือระดับคุณวุฒิที่ตํ่า

กวาปริญญาสําหรับอาชีพหนึ่งหรือกลุมอาชีพชางและงานตาง ๆ ปกติจัดขึ้น

ในระดับเดียวกับระดับมัธยมปลาย จะตองจัดใหมีการศึกษาวิชาชีพพื้นฐาน

ทั่วไป วิชาทฤษฎีสัมพันธและฝกภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาฝมือที่ตองการสําหรับ

อาชีพหนึ่ง ๆ สัดสวนของวิชาตาง ๆ จะแตกตางกัน แตตามปกติแลวจะตอง

เนนการฝกภาคปฏิบัติ ซ่ึงการฝกภาคปฏิบัตินั่นสามารถทําไดในสถานศึกษา

สวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งนักศึกษาสามารถกระทําไดในสถานประกอบการ 

ปจจุบันการเรียนการสอนในสายอาชีพนับวามีความสําคัญมาก ซ่ึง

ผูสําเร็จการศึกษาสามารถนําวุฒิการศึกษาไปสมัครงานไดโดยตรงตาม

สาขาวิชาที่เรียน และมีโอกาสเขารับทํางานสูงกวาสายสามัญ ตลอดจน

สามารถประกอบอาชีพสวนตัวไดตามความสามารถและประสบการณ การ

เรียนสายอาชีพมีใหเลือกหลายสาขาวิชา เชน สาขาวิชาคหกรรม บัญชี 

การตลาด ภาษาตางประเทศ คอมพิวเตอรธุรกิจ การโรงแรม การทองเที่ยว 

และเลขานุการ เปนตน การเลือกเรียนสายอาชีพจึงเหมาะสําหรับผูสนใจ

ประกอบอาชีพตามสาขาที่กําหนด โดยแตละคนอาจมีความชอบและความ

ถนัดที่แตกตางกัน การเลือกสาขาวิชาจึงควรเลือกตามความชอบและความ

ถนัดของตนเอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียนสาขานั้น ๆ ไดจริง 

ดังนั้น จึงทําใหผูวิจัยเห็นความสําคัญของการมีเจตคติที่ ดีตอ

วิชาการขายเบื้องตน 2 จึงไดจัดทําการวิจัยเพื่อวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอ

วิชาการขายเบื้องตน 2 เพื่อเปนขอมูลในการแกปญหาการเรียนการสอน 
 

วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพื่อวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอวิชาการขายเบื้องตน 2 

2. เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการแกปญหาในการเรียนการสอน

วิชาการขายเบื้องตน 2 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษา  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาภาษาตางประเทศธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2561 จํานวน 29 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามเพื่อวัดเจตคติของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาภาษาตางประเทศ
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ธุรกิจ ที่มีตอวิชาการขายเบื้องตน 2 จํานวน 15 ขอ ที่มีขอคําถามประเภท

ทางบวก 8 ขอ และขอคําถามประเภททางลบ 7 ขอ รวม 15 ขอ 
 

วิธีดําเนินการวิจยั 

ในการดําเนินการศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความ

กลาแสดงออกของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชา

ภาษาตางประเทศธุรกิจ โดยใชกิจกรรมการใหพูดเสนอขายสินคา ผูวิจัยได

วางแผนการดําเนินการศึกษา สรางแบบทดสอบ และแบบฝกหัด ได

ดําเนินการซ่ึงมีรายละเอียดเปนขั้นตอนดังนี้ 

1. ขั้นวิเคราะห (Analysis) 

1.1 วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูเรียน การวิเคราะหผูเรียนได

กําหนดประชากรคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  2 

สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 29 คน 

1.2 วิเคราะหทัศนคติตอการเรียนวิชาการขายเบื้องตน 2 ของ

นักเรียน โดยการหาคาเฉล่ียและระดับทัศนคติ 

2. ขั้นออกแบบ (Design) 

2.1 ศึกษาเทคนิคการสรางแบบสอบถามวัดเจตคติจากเอกสาร 

2.2 สรางแบบวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอวิชาการขาย

เบื้องตน 2 จํานวน 15 ขอ โดยใชมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตาม

วิธีการของ Likert ซ่ึงมีตัวเลือกใหเลือก 5 ขอ โดยถือเกณฑน้ําหนักในการให

คะแนนตัวเลือกของขอคําถามประเภทบวกและประเภทลบ 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการสรางแบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอวิชาการ

ขายเบื้องตน 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  2 

สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ พบวา นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาการขาย

เบื้องตน 2 ในระดับคะแนนเฉล่ีย 3.56 ซ่ึงเปนระดับคะแนนตน ๆ ของระดับ

เจตคติท่ีดี ซ่ึงจากการวิเคราะหคาเฉล่ียของแตละขอคําถามทั้งประเภทบวก

และลบ พบวา อาจมีผลมาจากท่ีนักเรียนสวนใหญเกิดความสับสนกับขอ

คําถามประเภททางลบ 
 

ขอเสนอแนะ 

ในการสรางแบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอวิชาการขาย

เบื้องตน 2 อาจเปนในรูปของการสัมภาษณหรือการใหนักเรียนแสดงความ

คิดเห็นบางก็ได หรืออาจจะลองเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนที่มีตอ

วิชาการขายเบื้องตน 2 กับวิชาอื่น ๆ เพื่อที่จะเปนการเก็บขอมูล เพื่อเปน

ประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 มีเจตคติที่ดี

ตอวิชาการขายเบื้องตน 2 

2. ไดแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนวิชาการขาย

เบื้องตน 2 

_______________________________________________________ 

 

 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานขายสินคาออนไลน 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด กลุม 2 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
 

ผูวิจัย นางสาวกมลชนก  พลเดช 

ตําแหนง ครูจางสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ (การตลาด) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

วิชาการตลาดอิเล็กทรอนิกส เปนวิชาที่ตองใหนักศึกษามีความรูทั้ง

ดานทฤษฎีและปฏิบัติ ซ่ึงนักศึกษาตองมีความรูดานตาง ๆ เชน วีการเขียน

แผนธุรกิจออนไลน การขายสินคาออนไลน เพื่อนํามาบูรณาการในการ

ดําเนินงานโครงการตามแผนการจัดการเรียนรูของครู ดังนั้น ในการเรียน

การสอนจึงตองมีขั้นตอนตาง ๆ ในการฝกปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ เพื่อให

ผูเรียนเขาใจหลักการและกระบวนการ วางแผนการทํางาน สามารถ

ประยุกตใชความรูและพัฒนางานตามลักษณะสาขาอาชีพ รวมทั้งมีกิจนิสัย 

คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีตอการดําเนินงานโครงการวิชาชีพ 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานการขายสินคาออนไลน 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 การตลาด กลุม 2 

2. เพื่อศึกษาผลความกาวหนาตามกระบวนการทํางานการขาย

สินคาออนไลน ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 การตลาด กลุม 2 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับ ปวส.2 การตลาด 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

จํานวน 57 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ  นักศึกษาระดับ ปวส.2 การตลาด 

กลุม 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

จํานวน 30 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบประเมินโครงการของนักศึกษา 

2. แบบประเมินกระบวนการทํางานระหวางการดําเนินโครงการ 

3. แบบประเมินผลงานและรายงานหลังการดําเนินงานโครงการ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหผลจากคะแนนที่ไดจากแบบประเมินโครงการ และแบบ

ประเมินกระบวนการทํางาน ดังนี้ 

1. วิเคราะหผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานโครงการจากคะแนนแบบ

ประเมิน คิดเปนคาเฉล่ีย 

2. วิเคราะหความกาวหนาของกระบวนการทํางานจากคะแนน

แบบประเมิน 3 ฉบับ คิดเปนรอยละ 

3. วิเคราะหผลงานและรายงาน หลังการดําเนินงานจากคะแนน

แบบประเมิน คิดเปนคาเฉล่ีย 
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สรุปผลการวิจัย 

1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานโครงการจากคะแนนแบบ

ประเมิน ภาพรวมอยูในระดับพอใช ( X = 3.47)  สําหรับรายขอ นักศึกษามี

ผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานโครงการจากคะแนนแบบประเมินมาเปนอันดับ

หนึ่ ง เร่ืองชื่อโครงการมีความชัดเจนและส่ือความหมาย ( X = 3.86)  

รองลงมา เปาหมายแสดงถึงผลงานที่จะไดรับทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

และเปนไปได ( X = 3.71)  และนอยที่สุดคือ การติดตามประเมินผลมีความ

ชัดเจนและปฏิบัติได ( X = 3.14) 

2. ความกาวหนาของกระบวนการทํางานจาก คะแนนแบบ

ประเมิน 2 คร้ัง พบวา นักศึกษามีผลคะแนนตางกันไปเมื่อเปรียบเทียบ

คะแนนของแตละกลุม จะสังเกตเห็นวาคร้ังที่ 1 นักศึกษาจะไดคะแนนไมสูง

มากนัก ซ่ึงคะแนนที่ ตํ่าที่สุดคือ 26 คะแนน และคะแนนสูงที่สุดคือ 46 

คะแนน คิดเปนคะแนนเฉล่ีย 33.57 คะแนน ซ่ึงเปนรอยละ 67.14 และเมื่อ

นักศึกษาไดรับการประเมินคร้ังที่ 2 คะแนนนักศึกษาสวนใหญจะเพิ่มขึ้นจาก

คร้ังแรก ซ่ึงคะแนนสวนใหญของนักศึกษาจะเพิ่มขึ้นจากคร้ังท่ี 1 โดยจะมี

นักศึกษาไดคะแนนตํ่าสุด 35 คะแนน และคะแนนสูงสุดคือ 48 คะแนน คิด

เปนคะแนนเฉล่ีย 40 คะแนน ซ่ึงเปนรอยละ 80 และคิดเปนคะแนน

ความกาวหนา รอยละ 12.86 

3. ผลงานและรายงาน หลังการดําเนินงานจากคะแนนแบบ

ประเมิน พบวา นักศึกษามีผลการประเมินผลงานและรายงานตางกันไปเมื่อ

เปรียบเทียบคะแนนของแตละกลุม จะสังเกตเห็นวา นักศึกษาจะไดคะแนน

ความคิดเห็นที่ตํ่าที่สุด คือ ขอ 4,5,6 โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.43 ซ่ึงอยูใน

เกณฑพอใช และคะแนนความคิดเห็นสูงที่สุดคือ ขอ 1 และขอ 9 โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 3.71 ซ่ึงอยูในเกณฑดี และนักศึกษาทุกกลุมมีผลงานและ

รายงาน คิดเปนคาเฉล่ีย 3.56 ซ่ึงอยูในเกณฑดี 
 

ขอเสนอแนะ 

1. การทําวิจัยควรจะมีการเพิ่มของกลุมตัวอยางใหมากขึ้น  

2. ควรนํารูปแบบและกระบวนการศึกษาคร้ังนี้ เปนแนวทางทํา

การวิจัยในคร้ังตอไป  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดแบบประเมินโครงการท่ีจะชวยพัฒนากระบวนการ

ดําเนินงานโครงการของนักศึกษา 

2. ไดแนวทางในการฝกใหนักศึกษามีความเขาใจในการจัดทํา

รายงานรูปแบบวิจัย 5 บท  

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับพฤติกรรมการไมสงงานโดยใชสื่อเทคโนโลยี 

ในรายวิชาการขายตรง ของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 3 แผนกวิชาการตลาด ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวนิสารัตน  สอดจิตต 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ. (การตลาด) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากการเรียนการอสนในรายวิชาการขายตรง รหัส 2202-2101 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการตลาด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนประจําวิชาได

ทําการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมเขาหองเรียน

สาย ไมชอบจดบันทึกในระหวางเรียน นักเรียนคุยกัน ไมสนใจอานหนังสือ

เพิ่มเติม นอกจากนี้มีพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบในการสงงานที่ไดรับ

มอบหมาย เชน สงงานไมตรงตามกําหนดเวลา ทํางานที่ไดรับมอบหมายไม

เรียบรอย สงผลใหผลการเรียนไมดีเทาที่ควร ดังนั้น ผูวิจัยจึงมุงที่จะทําการ

ปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อใหเห็น

ความแตกตาง มีพฤติกรรมในการเรียนที่ดีขึ้น หันมาสนใจการเรียน จะสงผล

ใหการเรียนของนักเรียนดีขึ้นตามลําดับ ใชแรงจูงใจในการเรียนโดยการใช

เทคโนโลยีมาประยุกตใชในการเรียนการสอนและการสงงาน 

เนื่องจากในปจจุบันนี้ส่ือโซเชียลมีบาทบาทในชีวิตประจําวันมาก

ขึ้น โดยเฉพาะกลุมนักเรียน นักศึกษา มีผลการวิจัยระบุวาโดยเฉล่ียมีการใช

ส่ือโซเชียลมีเดียไมตํ่ากวา 7 ชั่วโมงตอวัน ซ่ึงในปจจุบันนักเรียน นักศึกษามี

พฤติกรรมการเสพติดส่ือโซเชียลมีเดียมากขึ้น เชน เฟสบุค ไลน ทวิสเตอร 

เปนตน สงผลกระทบตอการเรียนและมีปญหานักเรียนสมาธิส้ัน ซ่ึงสงผลตอ

การเรียนในระยะยาว ผูสอนจึงเนนใหนักเรียนเห็นขอดีขอเสีย และการนําส่ือ

โซเชียลีเดียมาใชประโยชนในทางที่ถูกที่ควร เชน เปนส่ือในการเรียนการสอน 

และใหนักเรียนสงงานผานทาง Google Classroom โดยวิชาการขายตรง 

รหัส 2202-2101 มุงเนนใหนักเรียนศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญและมีความรู

เกี่ยวกับการขายตรง รูปแบบของการขายตรง แผนการตลาดในธุรกิจขายรง 

การวิเคราะหกลุมเปาหมาย การวางแผนและเทคนิคการขายตรง คุณสมบัติ

ตัวแทนขายตรง การวัดผลการขาย จรรยาบรรณในวิชาชีพขายตรง กฎหมาย

และองคการที่เกี่ยวของกับธุรกิจขายตรง จะเห็นไดวานักเรียนจําเปนตอง

ศึกษาหาความรูจากหลาย ๆ ส่ือนอกเหนือจากเนื้อหาในหนังสือเรียนแลว 

การใชส่ือการสอนทางโซเชียลมีเดียจะทําใหนักเรียนมีความสนใจมากขึ้น 

นอกจากนี้การใหนักเรียนสงงานทาง Google Classroom โดย

กําหนดใหผูสงงานจํานวน 3 คนแรกของหองจะไดรับรางวัล ทําใหนักเรียนมี

ความต่ืนตัวและกระตือรือรนมากขึ้น จึงสงผลตอการพัฒนาการเรียนการ

สอนใหผูเรียนมีคุณภาพและไดรับประโยชนสูงสุดเพื่อการศึกษา ซ่ึงนักเรียน

เหลานี้จะเติบโตขึ้นเปนบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อปรับพฤติกรรมการสงงานของนักเรียนระดับ ปวช.3 

การตลาด ในรายวิชาการขายตรง รหัสวิชา 2202-2101 
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2. เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการปรับพฤติกรรมการ

เรียนและการสงงานโดยการใชเทคโนโลยี 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียน

ที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 46 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 การตลาด กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 30 คน ซ่ึงไดมาจากการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

แบบบันทึกการสงงาน แบงเปน 2 แบบ คือ 

1. แบบบันทึกการสงงานแบบปกติ 

2. แบบบันทึกการสงงานทางเทคโนโลยี (Google Classroom) 

9-10 คะแนน หมายถึง การเรียนอยูในระดับดีมาก 

7-8 คะแนน หมายถึง การเรียนอยูในระดับดี 

5-6 คะแนน หมายถึง การเรียนอยูในระดับปานกลาง 

3-4 คะแนน หมายถึง การเรียนอยูในระดับพอใช 

1-2 คะแนน หมายถึง การเรียนอยูในระดับไมดี 

3. ใบบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนและการสงงาน 
 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบบันทึก

การสงงาน โดยครูผูสอนมอบหมายงานใหนักเรียนทํา ดังนี้ 

1. กําหนดเนื้อหาในชิ้นงานใหนักเรียน 

2. สรางแบบบันทึกการสงงาน 

3. นําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญทดลองทํา 

4. ประเมินผลการทดลอง และนําไปปรับปรุงแบบทดสอบ 

5. ทําการทดสอบ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. จํานวนนักเรียนในการสงงานปกติโดยไมสงผานส่ือเทคโนโลยี 

2. จํานวนนักเรียนในการสงงานผานส่ือเทคโนโลยี (Google 

Classroom) 

3. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน เชน การเขาเรียน การสงงาน 

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหผลจากจํานวนนักเรียนท่ีสงงานท้ังแบบสงงานปกติ

และสงงานผานส่ือเทคโนโลยี (Google Classroom) 

2. สังเกตพฤติกรรม 

3. บันทึกการสงงาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

การปรับพฤติกรรมการไมสงงานโดยใชส่ือเทคโนโลยี ในรายวิชา

การขายตรง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชา

การตลาด กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2561 จํานวน 30 คน พบปญหา คือ นักเรียนบางคนมีปญหาเร่ือง

การใชงานอินเตอรเน็ต เชน อินเตอรเน็ตไมมีสัญญาณ 

จ าก ก า รป รับ พ ฤ ติ ก ร รม ก า รส ง งาน ข อ งนั ก เรี ย น ระ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการตลาด สรุปไดวา ผลการสง

งานที่ไดรับมอบหมายตามปกติ จากจํานวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน มี

นักเรียนสงงาน จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 53.33 แต เมื่อมีการ

ปรับเปล่ียนวิธีการสงงานใหนักเรียนสงงานผาน (Google Classroom) 

พรอมทั้งสรางแรงเสริมเชิงบวก เชน การใหของรางวัลและใหคําชมเชย 

นักเรียนมีความกระตือรือรนในการสงงานมากขึ้น โดยจากนักเรียนจํานวน 

30 คน มีนักเรียนสงงาน จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 96.66 
 

ขอเสนอแนะ  

1. ส่ือการสอนในหองเรียนชํ า รุด  ไม ได รับการแก ไข  เชน 

โปรเจคเตอร จึงทําใหมีขอจํากัดในการใชส่ือเพื่อดึงดูดผูเรียน 

2. วิธีการสอน ส่ือที่ใชในการสอน จําเปนตองนําเทคโนโลยีใหม ๆ 

ที่อยูในความสนใจของผูเรียนเขามาใชดวย 

3. การต้ังคําถามที่เกี่ยวของกับเนื้อหาเพื่อใหผูเรียนมีสวนรวม 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

สรางบรรยากาศในการเรียน ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนและ

การสงงานใหผูเรียนมีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่และการเรียนดีขึ้น 

จะทําใหเกิดผลดีในระยะยาวตอไป 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาการคากลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รหัส 2202-2111 

ของนักเรยีนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 3 การตลาด กลุม 2 

ดวยการจดัการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน 
 

ผูวิจัย นางสาวนริศา  มภีพ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (การตลาด) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาไทยในปจจุบันยึดแนวคิดที่วา “การศึกษาคือชีวิต” 

(Education is Life) โดยมีความเชื่อวา “ชีวิตตองมีการเรียนรู” ตองพัฒนา

ทั้งความรู ความคิด ความสามารถ และประสบการณตาง ๆ ทั้งดานศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม สังคมศาสตร มนุษยศาสตร 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และเศรษฐศาสตรอยางสมดุล ทั้งนี้เพื่อใหสามารถ

นําไปใชในการดํารงชีวิตอยูรวมกันไดอยางมีความสุข ปรัชญาพื้นฐานและ

กรอบแนวความคิดดังกลาวจึงมุงพัฒนาชีวิตใหเปน “มนุษยที่สมบูรณทั้ง

รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน

การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” 

ดังที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มาตรา 6 

และมาตรา 7 ดังนี้ 
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มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนเพื่อพัฒนาคนไทยเปนมนุษยที่

สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข 

มาตรา 7 ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตอง

เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิหนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย 

ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปน

ไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริม

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย 

และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุ รักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความคิด

ริเร่ิมสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง 

แนวการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามความมุงหมายใน

การจัดการศึกษาที่บัญญัติไวในมาตรา 6 และ 7 ตามพระราชบัญญั ติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545 แกไขเพิ่มเตา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ดังที่กลาวถึงขางตน จึงไดมีบทบัญญัติวาดวยแนว

ทางการจัดการศึกษาตามมาตราดังตอไปนี ้

มาตรา 22 ไดระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคน

มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ

ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตราที่ 23 (5) ไดระบุวา การจัดการศึกษา

ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศัย ตอง

เนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตาม

ความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา ในเร่ืองความรูและทักษะในการ

ประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข และมาตรา 30 ให

สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถนําวิจัยไปใชพัฒนาการเรียนรู

ที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดกําหนดนโยบาย

มาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ เพื่อสรางคุณภาพมาตรฐานให

สอดคลองกับมาตรฐานความตองการทางดานกําลังคนสายอาชีพ การพัฒนา

ระบบคุณภาพมาตรฐานเพื่อมุ งพัฒนาหลักสูตรจากมาตรฐานอาชีพ 

(Occupation Standard) มาตรฐานสมรรถนะ (Competency Standard) 

ม าตรฐาน การ ศึกษ าวิ ช าชี พ  (Vocational – Education Standard) 

มาตรฐานสถานศึกษา (Institutional Standard) โดยการสนับสนุนการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี โดยเฉพาะการนําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

(Classroom-Action Research) มาใชเพื่อใหครูมีบทบาทในการจัดการ

เรียนการสอนวิชาชีพที่ปรับใหมีการบูรณาการท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ ครูจึง

จําเปนตองดําเนินการวิจัยเพื่อใหเกิดการเรียนรูจริง อันสงผลใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน รูของผู เรียนสูงขึ้น  ประกอบกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราชมีนโยบายใหครูผูสอนนําวิจัยในชั้นเรียนไปใชแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นในระหวางการเรียน เพื่อลดปญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตํ่า นักเรียนหนีเรียน ไมสนใจเรียน ตลอดจนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น วิชาการคากลุมประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน เปนวิชาท่ีมุงเนนใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับหลักการรวมกลุม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การคาและขอตกลงทางการคา แนวโนมการคา

ในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการแสดงความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

และการจัดจําหนายในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิเคราะหแนวโนม

การคากลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามหลักการและสถานการณ ดังนั้น

จึงเปนเร่ืองที่คอนขางยากหากนักเรียนขาดความรูความเขาใจในเร่ืองการคา

และขอตกลงทางการคากลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงที่ผานมาประสบ

ปญหานักเรียนมีระดับความรูเร่ืองการคาและขอตกลงทางการคากลุม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และหลักการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน อันสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวาเกณฑ โดยพิจารณาจาก

คะแนนสอบวัดผลการเรียน เร่ืองการคาและขอตกลงทางการคากลุม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในหนวยที่ 5 ในฐานะครูผูสอนและรับผิดชอบ

วิชาการคากลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงคิดวาควรคนหาวิธีการหรือ

นวัตกรรมเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

การศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการคากลุม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รหัสวิชา 2202–2111 เร่ือง การคาและ

ขอตกลงทางการคากลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของนักเรียนสาขาวิชา

การตลาด หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 กลุม 2 ดวยการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อเปรียบเทียบผลการ

เรียนรู กอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน และหลังการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่  3 สาขาวิชาการตลาด กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 20 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่  3 สาขาวิชาการตลาด กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 6 คน โดยใชการ

สุมแบบเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ลักษณะของเคร่ืองมือที่ใชในเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ เปน

แบบทดสอบ 

2. ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบทดสอบอิง

เกณฑแบบชนิดเลือกตอบ ซ่ึงดําเนินการสรางดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

2.2 สรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 40 ขอ 

ใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงคของบทเรียน เร่ืองการคาและขอตกลง

ทางการกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ใชในการทดลอง 

2.3 นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สรางขึ้นให

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความสมบูรณครบถวน นําขอเสนอแนะ

ของผูเชี่ยวชาญมาแกไขปรับปรุง 

2.4 นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแกไข

แลวไปทดลองใชกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  3 

สาขาวิชาการตลาด กลุม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 6 คน 

3. นําแบบทดสอบไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการทดลองดวย

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน ภาคเรียนที่  2 ป

การศึกษา 2561  ตามขั้นตอน  (สลาวิน. 1995 : 326) ดังนี้ 

1. ขั้นนํา  ครูทบทวนเนื้อหาท่ีเคยเรียน ซ่ึงเนื้อหาที่ตอเนื่องกับ

เน้ือหาใหมที่จะเรียนเปนพื้นฐานของเนื้อหาใหม และไดทําการทดสอบโดย

ใหนักเรียนกลุมทดสอบ จํานวน 6 คน ทําแบบทดสอบกอนการสอน 

2. ขั้นสอน  ครูใหนักเรียนแบงกลุมโดยคละความสามารถให

ความรูหรือเนื้อหาใหม โดยใชกลุมเพื่อนชวยเพื่อน และดําเนินการสอน เร่ือง 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. ขั้นฝกทักษะ  ครูใหนักเรียนนําความรูที่ไดมาฝกทักษะ โดยครู

เปนผูกําหนดกรอบฝกทักษะหรือแบบฝกหัด นักเรียนภายในกลุมตองชวย

เพื่อนเมื่อพบขอผิดพลาด 

4. ขั้นทดสอบ  ครูนําเอาแบบทดสอบมาวัดวาใครมีความรูเพียงใด 

หรืออาจจะวัดจากพฤติกรรมการทํางาน กระบวนการในการทํางาน ถาไม

ผานเกณฑเพื่อนในกลุมตองไปชวยเหลือและแกไขขอบกพรอง โดยใหนักเรียน

กลุมทดสอบทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการสอน 

5. ขั้นสรุป  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปที่ ไดจากการเรียน 

นําเสนอหนาชั้นเรียน แลวนําคะแนนของแตละกลุมมาเปรียบเทียบ

เรียงลําดับคะแนนมากนอย ใหรางวัลกลุมท่ีทําคะแนนเฉล่ียสูงสุด โดยได

ดําเนินการตรวจใหคะแนน 40 คะแนน ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนน คือ เลือก

ถูกให 1 คะแนน เลือกผิดให 0 คะแนน แลวนําคะแนนมาวิเคราะหโดย

วิธีการทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหเปรียบเทียบ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป ดังนี้ 

1. เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบกอน–หลังการเรียนของนักเรียน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการตลาด กลุม 2 ดวยการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน โดยใชแบบทดสอบ 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน–หลังการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น

ปที่ 3 สาขาวิชาการตลาด กลุม 2 
 

สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการคากลุมประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน รหัสวิชา 2202–2111 เร่ืองการคาและขอตกลงทางการ

คากลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการตลาด กลุม 2 ดวยการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน พบวา กอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุม

เพื่อนชวยเพื่อน นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียรวม 16.33 คิดเปนรอยละ 40.33 

หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน คะแนนเฉล่ียรวม 

31.66 คิดเปนรอยละ 87.41 ซ่ึงจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน มีคาเฉล่ีย 

87.41 มากกวากอนการจัดการเรียนรูแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน มีคาเฉล่ีย 

31.66 ซ่ึงชี้ใหเห็นวาการจัดการเรียนรูการจัดการเรียนรูแบบกลุมเพื่อนชวย

เพื่อน สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน ครูควรอธิบายกระบวนการและผลของกิจกรรม

ใหนักเรียนมีความเขาใจที่ชัดเจน เพื่อความเขาใจของนักเรียน จะเปนการ

พัฒนากระบวนการคิด พัฒนาจิตใจ เสริมสรางคุณลักษณะอันพึงประสงค 

และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณคาตอตนเอง 

และตอผูอื่นตอไป 

2. ครูควรสรางส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ

กลุมเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อใหเกิดความคิดรวบยอดพัฒนาทักษะตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ผลการศึกษาคร้ังนี้ทําใหทราบวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุม

เพื่อนชวยเพื่อน ทําใหนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 

สาขาวิชาการตลาด กลุม 2 จํานวน 6 คน มีผลคะแนนที่สูงขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาพฤติกรรมการใชเฟสบุค (Facebook Page) 

เพ่ือการจัดการเรยีนการสอน วิชาการขายออนไลน 

ของนักเรียนระดับ ปวช.3 การตลาด 1 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวณัฏฐกันย  บัวมาศ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

 วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

วุฒิการศึกษา คม.(การบริหารการศึกษา) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การเรียนการสอนในยุคปจจุบันไดปรับเปล่ียนจากระบบการเรียน

การสอนที่ครูเปนผูบรรยายแตผูเดียว มาเปนการใชเทคโนโลยีควบคูไปกับ

การสอน และครูเปล่ียนบทบาทจากผูใหความรูเปนผูชี้แนะ การเรียนการ

สอนแบบเดิมที่ครูเปนศูนยกลางไมสามารถชวยใหนักเรียนเกิดทักษะที่

จําเปนในศตวรรษที่ 21 ไดดีพอ (วิจารย พานิช, 2555) ดังนั้น ครูจึงตอง

ปรับเปล่ียนวิธีการสอนและเขาใจบทบาทของนักเรียนและครูที่ถูกตอง 

เพื่อใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะที่สําคัญและจําเปนอยูเสมอ จะชวยพัฒนาให

นักเรียนมีความพรอมในการใชชีวิตอยางมีความสุขในศตวรรษที่ 21 ที่

ส่ิงแวดลอมรอบตัวมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

เมื่อระบบอินเตอรเน็ตถูกพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ ทั้งความเร็วและ

ความเสถียร การนําเอาระบบเครือขายอินเตอรเน็ตเขามาเปนเคร่ืองมือใน

การศึกษา คงเปนส่ิงที่หลีกเล่ียงไมได เพราะแหลงความรูตาง ๆ ไมไดอยูใน

หองสมุดแตเพียงอยางเดียว หากแตมีอยูมากมายในโลกที่สามารถสืบคนได

ผานระบบอินเตอรเน็ต โดยที่ทุกคนสามารถเชื่อมตอและเขาถึงขอมูลไดทุกที่

ทุกเวลา (สุรศักด์ิ ปาเฮ, 2554)  

จากประโยชนดังกลาว ผูวิจัยไดนําเฟสบุคมาประยุกตใชในการ

จัดการเรียนการศึกษาวิชาการขายออนไลน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2561 เพื่อใหเปนอีกชองทางหนึ่งในการส่ือสารระหวางครูและผูเรียน และ

ระหวางผูเรียนดวยกัน โดยการสราง “กิจกรรม” ใน Page Facebook 

การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และไดเชิญนักเรียนที่เรียน
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วิชาการขายออนไลน ระดับ ปวช.3 การตลาด 1 จํานวน 20 คน ระบบจะนํา

ผูเรียนไปสูกิจกรรมของเพจการตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

และผูเรียนจะสามารถเชิญแขก อัพโหลดรูปภาพ แชรโพสต และแกไข

รายละเอียดกิจกรรมได 

หลังจากไดใชกิจกรรมวิชาการขายออนไลน ใน Page Facebook 

การตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชมาใช ผูเรียนสามารถเขา

กิจกรรมของเพจไดรวดเร็ว จากการเชิญแขกหรือเชิญสมาชิกในชั้นเรียนได 

นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถสแกนรหัส QR โดยใชอุปกรณเคล่ือนที่ของตน

เพื่อดูงานกิจกรรมบน Page Facebook เมื่อครูผูสอนตองการแจงขาวสาร

สามารถเช็คไดทันทีวาผูเรียนรับขาวสารที่แจงแลวกี่คน และเมื่อตองการให

ผูเรียนดูส่ือวีดีโอและเอกสารรูปแบบตัวอักษร เสียง รูปภาพ ก็สามารถเขาถึง

งาย ทําใหการจัดการเรียนงายขึ้น ผูเรียนเขาถึงส่ือไดงาย ครูผูสอนสะดวกใน

การเตรียมส่ือ และประหยัดทรัพยากร เชน กระดาษที่ใชถายเอกสารเนื้อหา

แจกจายผูเรียน นอกจากนี้ ผูเรียนและครูสามารถประยุกตกับการสงงานใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อเก็บไวเปนขอมูลและหลักฐาน งายตอการแบงปน

และสังคมแหงการเรียนรู ผูเรียนที่ยังไมสงงานเมื่อเห็นเพื่อนคนอื่นสงแลวก็

จะเกิดความกระตือรือรนในการสงงานมากขึ้น ในดานการส่ือสารกับผูเรียน

การใช Page Facebook การตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

เพื่อการจัดการเรียนการสอนวิชาการขายออนไลน ทําใหมีชองทางการ

ส่ือสารเพิ่มมากขึ้น จากท่ีมีขอจํากัดเฉพาะการส่ือสารกับผูเรียนในชั่วโมง

เรียน เมื่อครูผูสอนมีเร่ืองบอกผูเรียนเพิ่มเติมจะใชวิธีแจงหัวหนาชั้น หรือโทร

บอกเปนรายบุคคล ซ่ึงผูรับสารอาจไดรับสารไมครบถวนเนื่องจากมีอุปสรรค 

เชน มีเสียงรบกวน ทัศนคติของผูรับสาร ทําใหการถอดรหัสของผูรับสารไม

ถูกตอง ปฏิกิริยาตอบสนองจึงไมเปนตามที่คาดหวัง ดังนั้น เพื่อลดขอจํากัด

ของการส่ือสารแบบเดิม อีกทั้งยังเสริมทักษะการใชเฟสบุค เพื่อการจัดการ

เรียนการสอนวิชาการขายออนไลน เร่ืองการเปดรานคาออนไลน ทําให

ผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช Page Facebook ชื่อ การขาย

ออนไลน ของนักเรียนระดับ ปวช.3 การตลาด 1 ท่ีเรียนวิชาการขาย

ออนไลน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาการใชประโยชนจากการใช Page Facebook ชื่อ

การขายสินคาออนไลน ของนักเรียนระดับ ปวช.3 การตลาด 1 ที่เรียน

วิชาการขายออนไลน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

3. เพื่อศึกษาผลกระทบจากการใชเฟสบุคของนักเรียนระดับ 

ปวช.3 การตลาด 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ท่ีเรียนวิชาการ

ขายออนไลน 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นป ท่ี  3 สาขาวิชาการตลาด กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 26 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจการใช Facebook Page เชื่อ 

การขายออนไลน ของนักเรียนระดับ ปวช.3 การตลาด 1  

2. Facebook Page ชื่อ การขายออนไลน ปวช.3 การตลาด 1 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมประชากร ซ่ึงเปนนักเรียนที่

เรียนวิชาการขายออนไลน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชา

การตลาด กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 26 คน ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 
 

การวิเคราะหขอมูล 

นําผลคะแนนที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูล โดยหา

คาเฉล่ีย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีจะเห็นไดวา ความพึงพอใจในการใช Facebook 

Page ชื่อ การขายออนไลน ของนักเรียนระดับ ปวช.3 การตลาด กลุม 1 

วิชาการขายออนไลน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจ นักเรียนคิดวาเฟสบุคมี

ประโยชนระดับมากที่สุด นักเรียนสามารถส่ือสารกับครูและเพื่อนในกลุมใน

ระดับมากที่สุด และการคนหาขอมูลในระดับนอยที่สุด 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการบูรณาการการเรียนการสอนในการนําประโยชนของ

การส่ือสารรูปแบบ Social network เพื่อให ผู เรียนไดเขาถึงเนื้อหาใน

รายวิชา และการมอบหมายงานไดรวดเร็วและงายขึ้น 

2. ควรจัดเปนศูนยการเรียนรูทางอินเตอรเน็ตพัฒนาส่ือการเรียน

หลากหลายออกเผยแพรและแลกเปล่ียนความคิดเห็นของผูเรียน 

3. ควรพัฒนาส่ือการเรียนการสอนแบบ E-learning เก็บไวใน 

Server ของสถานศึกษา เพื่อเปนแหลงขอมูลใหผูเรียนเขาไปศึกษา โดยมีครู

เปนผูชี้แนะหรือสงลิงคใหผูเรียนเขาไปศึกษาไดตรงกับวัตถุประสงคของการ

เรียนรูอีกทางหนึ่ง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงความพึงพอใจในการใช ประโยชนที่ไดรับ และ

ผลกระทบจากการใชเฟสบุค ของนักเรียนระดับ ปวช.3 การตลาด กลุม 1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. สามารถนําผลการวิจัยที่ไดไปวางแผนพัฒนาและสงเสริมให

นักศึกษาซ่ึงเปนเยาวชนสําคัญของชาติสามารถใชเทคโนโลยีทางการส่ือสาร

ไดอยางสรางสรรคตอไป 

3. สามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเร่ือง การตลาด การ

โฆษณา หรือเร่ืองที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางสําหรับการวางแผนพัฒนา

กลุยทธทางการส่ือสารในเฟสบุคใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

_______________________________________________________ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาการขายเบื้องตน 2 (2202-1005) 

เรื่องการเสนอขายและการสาธติ 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวชิาการบัญชี 

กลุม 5  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวนภาภรณ  สังขทอง 

ตําแหนง ครูจางสอน 

 วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การตลาด) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

สังคมในปจจุบันมีแนวโนมเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเปนอยางมาก 

การเปล่ียนแปลงและความเจริญกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการส่ือสารที่ไรพรมแดน หรือ

เรียกอีกอยางวา กระแสโลกาภิวัฒน (Globalization) ทําใหเด็กตองปรับตัว

เพื่อใหสอดรับกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงดังกลาว ทั้งนี้เพื่อใหเด็ก ๆ 

สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข การพัฒนาและฝกฝนใหเด็ก

มีความรูและทักษะที่จําเปนในดานตาง ๆ มีความจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะ

การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี ความเชื่อมั่นในตนเองเปนคุณลักษณะที่สําคัญ

อยางยิ่ง ในการที่จะทําใหสามารถพัฒนาไปสูความสามารถในดานอื่น ๆ เชน 

พัฒนาการทางสติปญญา ความคิดสรางสรรค ความสามารถในการคิดอยาง

มีเหตุผลความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม  

ดังน้ัน ความเชื่อม่ันในตนเองเปนคุณลักษณะพื้นฐานที่สําคัญ การที่มีความ

เชื่อม่ันในตนเองสามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมหรือการกระทําที่เกิดขึ้นใน

การดํารงชีวิตในแตละวัน เชน การกลาพูด กลาแสดงออก กลาแสดงความ

คิดเห็น ไมขี้อาย ไมประหมา มีจิตใจมั่นคง มีความภาคภูมิใจในตนเอง มี

ความมั่นใจในความคิดของตนเอง และพรอมท่ีจะรับฟงความคิดเห็นของ

ผูอื่น กลาตัดสินใจโดยไมลังเล ไมมีความวิตกกังวล กลาเผชิญตอความจริง 

รูจักปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม ซ่ึงลักษณะดังกลาวจะนําไปสูการสราง

ความสําเร็จในดานตาง ๆ ของชีวิต ดังนั้น จึงไดจัดทําวิจัยในชั้นเรียนไปใช

แกปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการเรียน เพื่อลดปญหานักศึกษามีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตํ่า นักศึกษาไมสนใจเรียน ตลอดจนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียน 

การสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซ่ึงวิชาการขายเบื้องตน 2 เปนวิชาที่มุงเนน

ใหผูเรียนมีความรูความเขาใจกระบวนการขาย การเขาพบ และการเสนอ

ขายไดจริง โดยฝกทักษะการเสนอขายตามขั้นตอนกระบวนการและหมั่น

ศึกษาหาความรูใหมีความหลากหลายตามกิจกรรมการขาย ตามกระแสการ

เปล่ียนแปลงดานสังคม เพื่อใหเกิดการพัฒนาทักษะของตนเองใหชํานาญ 

จากการที่ผูวิจัยไดปฏิบัติการสอนวิชาการขายเบื้องตน 2 รหัสวิชา 

2202-1005 เร่ืองการเสนอขายและการสาธิต การเรียนการสอนปกติที่เนน

การบรรยายเปนสวนใหญ ประสบปญหานักศึกษาขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 

เกิดความรูสึกประหมา ขี้อาย ขาดเรียนบอย ไมสนใจเรียน ปญหาดังกลาว

อาจสงผลใหผูเรียนเกิดปญหาในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

ทางผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นความสําคัญของการแสดงออกเพื่อให

นักเรียนมีความเชื่อม่ันในการนําเสนอขายและการสาธิต จึงไดจัดทําวิจัย 

เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการแสดงบทบาทสมมุติ 

เร่ืองการเสนอขายและการสาธิต วิชาการขายเบื้องตน 2 รหัสวิชา 2202-

1005 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการ

บัญชี กลุม 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 18 คน โดยใช

การแสดงบทบาทสมมุติประกอบการเรียนการสอน เพื่อใหการเรียนการสอน

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนําไปพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาการขาย

เบื้องตน 2 รหัสวิชา 2202-1005 เพื่อสรางความภาคภูมิใจและความคิดที่จะ

สรางสรรคงานที่ดีในสาขาวิชาชีพของตนเอง อีกทั้งเพื่อใหยกระดับมาตรฐาน

ของสาขาวิชาชีพของตนเองใหสูงขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลการใชการสอนโดยใชการแสดงบทบาทสมมุติ 

เร่ืองการเสนอขายและการสาธิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใช

การแสดงบทบาทสมมุติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 

สาขาวิชาการบัญชี กลุม 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

สมมติฐานในการวิจยั 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขายเบื้องตน 2 (22021005) เร่ือง

การเสนอขายและการสาธิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป

ที่ 1 การบัญชี 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ผานเกณฑรอยละ 70 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 18 

คน มีการกําหนดกลุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปนโดยเลือกกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจง 
 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

ตัวแปรตน  คือ  การแสดงบทบาทสมมุติ 

ตัวแปรตาม  คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขายเบื้องตน 2  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

1.2 แบบทดสอบเร่ืองการเสนอขายและการสาธิต กอนหลัง 1 

ฉบับ จํานวน 20 ขอ 

2. การสรางแผนการจัดกิจกรรม 

2.1 ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ เร่ืองการเสนอขายและการ

สาธิต และการใชการแสดงบทบาทสมมุติ 

2.2 ศึกษาแผนการจัดกิจกรรมชั้นเรียนสาขาวิชาพาณิชยกรรม 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 5 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2.3 กําหนดเนื้อหาการเรียนรูของนักเรียนสาขาวิชาพาณิชยก

รรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 5 

วิชาการขายเบื้องตน 2 รหัสวิชา 2202-1005 โดยกําหนดเน้ือหาการเรียนรู

จากงายไปยาก โดยคํานึงถึงประสบการณของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนเกิด

การเรียนรูดวยการเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม 

2.4 ออกแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรูของนักศึกษา 
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3. การหาคุณภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

3.1 นําแผนการจัดกิจกรรมเสนอตอผูเชี่ยวชาญ 

3.2 นําแผนการจัดกิจกรรมท่ีผานการตรวจสอบมาปรับปรุง

แกไขตามคําแนะนํา 

3.3 นําแผนการจัดกิจกรรมไปทดลองใชกับนักศึกษาสาขาวิชา

พาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

เปนเวลา 1 สัปดาห 

3.4 นําแผนการจัดกิจกรรมไปใชกับประชากรกลุมตัวอยาง คือ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 การบัญชี กลุม 5 จํานวน 18 คน 

4. การสรางแบบทดสอบ 

2.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.4 สรางแบบทดสอบเร่ืองการเสนอขายและการสาธิต

กอนหลัง 1 ฉบับ จํานวน 20 ขอ 

2.5 กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

0 คะแนน หมายถึง นักเรียนตอบผิดหรือไมไดตอบ 

1 คะแนน หมายถึง นักเรียนตอบไดถูกตอง 

2.6 การประเมินผล 

0-9 ขอ ควรปรับปรุง 

10-14 ขอ ดี 

15-20 ขอ ดีเยี่ยม 

5. การหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

5.1 นําแบบทดสอบเสนอตอผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบความ

เที่ยงตรงตามเนื้อหา และสอดคลองกับวัตถุประสงค 

5.2 นําแบบทดสอบผานการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไขตาม

คําแนะนํา 

5.3 นําแบบทดสอบไปทดลองใช 

5.4 นําแบบทดสอบไปใชกับประชากรกลุมตัวอยาง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1 ทดสอบกอนเรียนโดยท่ีนักเรียนยังไมไดเรียนรูโดยการแสดง

บทบาทสมมุติ เร่ืองการเสนอขายและการสาธิต ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ 

1 ฉบับ จํานวน 20 ขอ ใชเวลา 60 นาท ี

2 ใหนักเรียนจับกลุม จํานวน 5-8 คน เพื่อทํากิจกรรมรวมกัน 

โดยคละตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3 ดําเนินการตามแผนการสอนตามลําดับที่ไดวางแผนไว โดยใน

แตละแผนจะเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาและทํากิจกรรมกลุม จากนั้นทํา

การตรวจสอบความถูกตองรวมกัน 

4 ทําการทดสอบหลังเรียน โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบชุด

เดิม หลังจากการเรียนรูโดยการแสดงบทบาทสมมุติแลว 

5 นําผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน

มาเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ีย 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหเปรียบเทียบโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

เปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเรียน เพื่อหาคาความแตกตางระหวาง

คะแนนกอนและหลังการแสดงบทบาทสมมุติ 
 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการแสดง

บทบาทสมมุติ เร่ืองการเสนอขายและการสาธิต กอนและหลังการแสดง

บทบาทสมมุ ติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  1 

สาขาวิชาการบัญชี กลุม 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง

การเสนอขายและการสาธิตมากขึ้น หลังใชการแสดงบทบาทสมมุติ จะเห็น

ไดวาคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบหลังการใชการแสดงบทบาทสมมุติ

มากกวาคะแนนเฉล่ียกอนการใชการแสดงบทบาทสมมุติ แสดงใหเห็นวา 

การใชการแสดงบทบาทสมมุติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการ

เสนอขายและการสาธิต นั้น สงผลใหนักเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาเร่ืองการ

เสนอขายและการสาธิตไดดีขึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 

1 อาจารยผูสอนสามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาในคร้ังนี้ไปเปน

แนวทางประกอบในการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาตอไป 

2 จํานวนประชากรที่ใชในการดําเนินการวิจัยควรใหครอบคลุม

ใหครบทุกหองเรียน 

3 ในรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของควรจะมีการจัดกิจกรรมพัฒนา

ตอไป เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะ 
 

ประโยชนจากการทําวิจยั 

1. ไดศึกษาผลการใชการสอนโดยใชการแสดงบทบาทสมมุติ เร่ือง

การเสนอขายและการสาธิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป

ที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. สามารถเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการ

ใชการแสดงบทบาทสมมุติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 

1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาเลขานุการ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงาน

เลขานุการ (2203-2006) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 3 สาขาวชิาการเลขานุการ 

ดวยการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ กลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน 
 

ผูวิจัย นางวราพร  บรรจงเสน 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญ 

รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ให

ความสําคัญตอการศึกษา เพราะการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคน ให

ทุกคนมีประสิทธิภาพ มีความรู คู คุณธรรม โดยใหโอกาสทุกคนไดรับ

การศึกษาอยางทั่วถึง เทาเทียมกัน ซ่ึงเปนหลักประกันไดวา ครูผูสอน 

ผูเรียน มีเสรีภาพในการเรียนการสอน ชวยสงเสริมสนับสนุนใหคิดคนหรือ

หาวิธีการจัดการเรียนการสอนใหม ๆ อันจะนําไปสูการพัฒนาการศึกษาใหมี

คุณภาพยิ่งขึ้นจากสาระสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงเปนหัวใจของ

การศึกษา (กรมวิชาการ : 2542) ตามแนวพระราชบัญญั ติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 (5) กําหนดใหครูผูสอนสามารถใชการวิจัย

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู และมาตรา 30  ระบุใหสถานศึกษา

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการสงเสริมให

ผูสอน  สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนแตละระดับ

การศึกษา ดวยเหตุผลดังกลาว “การวิจัยในชั้นเรียน” จึงเสมือนลมหายใจ

จําเปนตอชีวิตของครูผูสอนในยุคปฏิรูปการศึกษา (อนงคพร  สถิตภาคีกุล : 

2541)   

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

2) พ.ศ.2545 มาตรา22 ไดระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุก

คนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญ

ที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตาม

ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  มาตราที่ 23 (5) ไดระบุวาการจัดการศึกษา

ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตอง

เนนความสําคัญทั้งความรูคุณธรรมกระบวนการเรียนรูและบูรณาการตาม

ความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเร่ืองความรูและทักษะในการ

ประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอยางมีความสุขมาตรา 24 (5) ไดระบุไววา

ใหครูผูสอนใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  และมาตรา 30 ให

สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุนใหผูสอนสามารถนําวิจัยไปใชพัฒนาการ

เรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา    

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดกําหนดนโยบาย 

มาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ เพื่อสรางคุณภาพมาตรฐานให

สอดคลองกับมาตรฐานความตองการทางดานกําลังคนสายอาชีพ การพัฒนา

ระบบคุณภาพ มาตรฐานเพื่ อมุ งพัฒนาหลักสูตรจากมาตรฐานอาชีพ 

(Occupation -Standard) มาตรฐานสมรรถนะ (Competency Standard) 

ม าต รฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า วิ ช า ชี พ  (Vocational - Education Standard)  

มาตรฐานสถานศึกษา (Institutional Standard) โดยการสนับสนุนการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี โดยเฉพาะการนําวิจัย ปฏิบัติการในชั้น

เรียน (Classroom-Action Research)  มาใชเพื่อใหครูมีบทบาทในการ

จัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ที่ปรับใหมีการบูรณาการทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ  

ครูจึงจําเปนตองดําเนินการวิจัยเพื่อใหเกิดการเรียนรูจริง  อันสงผลใหผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนสูงขึ้น ประกอบกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  มีนโยบายใหครูผูสอนนําวิจัยในชั้นเรียนไปใชแกไขปญหา

ที่เกิดขึ้นในระหวางการเรียน เพื่อลดปญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตํ่า นักเรียนหนีเรียนไมสนใจเรียน ตลอดจนเพื่อพัฒนากระบวนการ

เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  วิชาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน

งานเลขานุการ เปนวิชาที่มุงเนนใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับความรูทั่วไป

เกี่ยวกับการจัดรูปแบบเอกสารในงานพิมพ ความสําคัญของโปรแกรมเอกสาร 

จุดมุงหมายของสํานักงาน ประโยชนโปรแกรมสําเร็จรูป การใชโปรแกรม

สําเร็จรูปพิมพเอกสารตามประเภทของงานในสํานักงาน ดังนั้นจึงเปนเร่ืองที่

คอนขางยากหากนักเรียนขาดความรูความเขาใจในเร่ืองรูปแบบการพิมพ

เอกสารในสํานักงานและการส่ือสารที่เกี่ยวของกับสํานักงาน ซ่ึงที่ผานมา

ประสบปญหานักเรียนมีระดับความรูในการเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน

งานพิมพ และการจัดรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวของกับงานสํานักงานอันสงผล

ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวาเกณฑ  โดยพิจารณาจากคะแนนสอบ

วัดผลการเรียน  เร่ืองการเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานพิมพ ในหนวยที่ 

1  ในฐานะครูผูสอนและรับผิดชอบวิชา การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงาน

เลขานุการ  จึงคิดวาควรคนหาวิธีการหรือนวัตกรรมเพื่อมาพัฒนาการเรียน

การสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเร่ือง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการ รหัสวิชา 2203-2006

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาเลขานุการ 

ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน   
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. วัตถุประสงคท่ัวไป  เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน และหลังการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 

2. วัตถุประสงคเฉพาะ   

2.1 เพื่อแกปญหาใหกับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางตํ่าใน

รายวิชาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการ 

2.2 เพื่อชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 

สมมุติฐานของการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงาน

เลขานุการ รหัสวิชา 2203-2006 ของนักเรียนสาขาวิชาการเลขานุการ 

ห ลัก สูตรประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพ  ชั้ นป ที่  3  วิท ยาลัยอาชี ว ศึกษา

นครศรีธรรมราช  ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน  

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยแบบเจาะจง 

2. ประชากร/กลุมตัวอยาง 
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ดานประชากร นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการใช

โปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการเลขานุการ 2 จํานวน 19 คน 

กลุมตัวอยาง  ใชการสุมแบบเจาะจง เปน นักศึกษาระดับ 

ปวช.3 เลขานุการ กลุม 2 จํานวน 6 คน 

3. ระยะเวลาดําเนินการวิจัย   เดือนตุลาคม พ .ศ.2561 – 

กุมภาพันธ พ.ศ.256 

4. ตัวแปร 

ตัวแปรตน การจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใชโปรแกรม

สําเร็จรูปในงานเลขานุการ  
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. เนื้อหา หนวยที่ 1 เร่ือง การเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงาน

พิมพ 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการใช

โปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการ เร่ือง การเลือกใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน

งานพิมพ  ของนักเรียนแผนกวิชาการเลขานุการ หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน  

3. แบบสอบทดสอบกอน – หลังเรียนของนักเรียนในการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือกลุม เพื่อนชวยเพื่อน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยคนควาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยการทดลองดวย

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน โดยทําการเก็บรวบรวม

ขอมูลจํานวน 2 คร้ัง จํานวน 7 ชั่วโมง ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561  
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้ 

1. เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบกอน–หลังการเรียนของ

นักเรียน สาขาวิชาแผนกวิชาการเลขานุการ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 3 ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน โดยใช

แบบทดสอบ 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน – หลังการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อนของนักเรียน สาขาวิชาแผนกวิชา

เลขานุการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 
 

สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการใชโปแกรมสําเร็จรูป

ในงานเลขานุการ รหัสวิชา 2302-2006 เร่ือง การเลือกใชโปรแกรม

สําเร็จรูปในงานพิมพ ของนักเรียนแผนกวิชาการเลขานุการ หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 3 ดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุม

เพื่อนชวยเพื่อน พบวา กอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวย

เพื่อน นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียรวม 16.33 คิดเปนรอยละ 40.33 หลังการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อนคะแนนเฉล่ียรวม 31.66 คิด

เปนรอยละ 87.41 ซ่ึงจากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลัง

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน คาเฉล่ีย 87.41 มากกวา

กอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน คาเฉล่ีย 31.66 ซ่ึง

ชี้ใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อนสงผลให

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังนั้นในการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

โดยสวนรวมสูงขึ้น และเพื่อชวยเหลือนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า

รวมถึงนักเรียนที่ไมบรรลุจุดประสงคการเรียนรู ใหสามารถเรียนรูผานตาม

เกณฑการประเมินจุดประสงคไดสูงขึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน  ครูควรอธิบายกระบวนการ และผลของ

กิจกรรมใหนักเรียนมีความเขาใจที่ชัดเจน เพื่อความเขาใจของนักเรียน จะ

เปนการพัฒนากระบวนการคิด พัฒนาจิตใจ เสริมสรางคุณลักษณะอันพึง

ประสงค และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณคาตอ

ตนเอง และตอผูอื่นตอไป 

2. ครูควรสรางส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ

กลุมเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อใหเกิดความคิดรวบยอดพัฒนาทักษะตอไป 
  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ เรียนใน

รายวิชาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในงานเลขานุการสูงขึ้น 

2. ไดนําขอมูลไปแกปญหาผลการเรียนตกตํ่าในรายวิชาอื่น ๆ 

______________________________________________________ 

 

ศึกษาความพึงพอใจการจดัการเรยีนการสอนของครู 

ที่มีตอนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางเพ็ญศรี  ตันติสุทธิเวท 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรสหกรณ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ไดตระหนักถึงความสําคัญ

ดานการศึกษา เปนเคร่ืองมือในการเปล่ียนแปลงคนทั้งดานพฤติกรรมและ

จิตใจ เพราะการศึกษามีขั้นตอนและกระบวนการที่จะใหบุคคลไดรับความรู 

ความเขาใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและพัฒนาทักษะความสามารถ

ในดานตาง ๆ ที่จะนําไปใชในการดํารงชีวิตและปรับเปล่ียนไปตามสภาพการ

เปล่ียนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมือง ซ่ึงจําเปนตองใช

กําลังคนหรือแรงงานที่ไดรับการฝกฝนเปนอยางดี การจัดการศึกษาดาน

อาชีพจึงมีความสําคัญอยางมาก เพราะการศึกษาดานอาชีพเปนการสงเสริม

และฝกฝนใหคนออกไปประกอบอาชีพตามความถนัดของแตละคน การ

จัดการศึกษาที่มีจุดมุงหมายใหผูเรียนไดเรียนรูเทานั้น โลกการศึกษาใช

พื้นฐานวิชาชีพที่ประกอบดวยความรูและความชํานาญ เพื่อพัฒนาผูเรียนให

เปนคนดี คนเกง มีความสุข มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม ปจจุบันการที่จะ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุตามจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 อยางมีประสิทธิภาพนั้น จะตองอาศัย

ปจจัยที่สําคัญคือ ครูอาจารยที่มีความรูความเขาใจในกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 
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เนื่องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เห็นความสําคัญ

ที่สุดในการปฏิรูปการศึกษาก็คือ การปฏิรูปครูอาจารย ซ่ึงรวมไปถึงผูบริหาร

การศึกษาและบุคลากรอื่น ๆ ที่ถือวาเปนผูนําในการขับเคล่ือนความสําเร็จ

หรือความลมเหลวของการปฏิรูปการศึกษา หลังจากการประกาศใช

พระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 สถานศึกษา

ระดับพื้นฐานและหนวยงานการศึกษาจึงไดมีการพัฒนาคุณภาพของงาน 

เพื่อตอบสนองความตองการของสังคม การบริหารหรือการบริการทาง

การศึกษาใหเปนไปตามความคาดหวังของผูรับบริการ หรือใหเปนไปตาม

แนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดมีการสงเสริมการศึกษาในดาน

วิชาชีพใหมีการพัฒนาทั้งดานหลักสูตร ส่ือการเรียนการสอน รวมทั้งเทคนิค

และกระบวนการเรียนการสอน เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน มี

นโยบายที่จะพัฒนาคนในทุกระดับ เพื่อสนองตอบความตองการของ

ตลาดแรงงาน สถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเปนสถาบันหนึ่งที่สําคัญ

ตอการผลิตแรงงานฝมือขั้นพื้นฐานสูตลาดแรงงาน ทําใหตลาดแรงงานไม

ขาดแคลนแรงงานฝมือและถือเปนสถาบันฝกฝนมือในงานอาชีพเบื้องตน

ใหกับผูเรียนที่สนใจที่จะศึกษาในระดับวิชาชีพ 

จากสภาพปญหา ผูวิจัยจึงไดดําเนนิการแกไขปญหาโดยการศึกษา

ความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนของครูที่มีตอนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานที่จะนํามา

วางแผนปรับปรุงการใหบริการของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ให

เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

วัตถุประสงคทั่วไป 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนของครูที่มีตอ

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

วัตถุประสงคเฉพาะ 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานเนื้อหาของหลักสูตร 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานการจัดการเรียนการสอน 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานบุคลิกภาพของครูผูสอน 

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานสภาพแวดลอมในหองเรียน 

5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานการวัดผลและประเมินผล 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยการสุมแบบบังเอิญ จํานวน 100 คน ตาม

สูตรของทาโร ยามาเน ที่ความเชื่อมั่น 95% 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความพึงพอใจการวัดผล

ประเมินผลของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 3 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจการวัดผลประเมินผลของนักเรียน 

นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
 

การเก็บรวบรวม 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการ

ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ขอความรวมมือจากนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

2. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกและรับแบบสอบถามคืน

ดวยตนเอง จํานวน 100 ฉบับ 

3. จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับคืน พบวา แบบสอบถามจํานวน 

100 ฉบับ ไดรับกลับคืนมาครบ คิดเปนรอยละ 100 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคารอยละ 

2. วิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่เก็บตอการ

บริการที่มีการใชบริการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยใชคาเฉล่ีย 

3. สูตรคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

สรุปผลการวิจัย 

ความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนของครูที่มีตอนักเรียน 

นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยมีคาเฉล่ีย

มากที่สุดคือ ดานการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือดานการวัดผลและ

ประเมินผล ดานสภาพแวดลอมในหองเรียน ดานบุคลิกภาพของครูผูสอน 

และดานเนื้อหาของหลักสูตร 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 อาจารยผูสอนควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวย

วิธีการท่ีหลากหลาย พยายามสอดแทรกเนื้อหาใหนาสนใจ เพื่อใหนักเรียน

สามารถเรียนรูไดดี เนื้อหาที่สอนควรมีความสัมพันธและตอเนื่องกัน จะสงผล

ใหผูเรียนเรียนรูไปตามลําดับ 

1.2 อาจารยผูสอนควรหากรณีศึกษาหรือตัวอยางของธุรกิจมา

ใหนักเรียนวิเคราะหและนําทฤษฎีที่เกี่ยวของมาประยุกตใช เพื่อนักเรียนจะได

มีความเขาใจในรูปแบบหรือกระบวนการดําเนินงานของธุรกิจ 

1.3 ควรมอบหมายแบบฝกหัดที่มีลักษณะคํานวณในเร่ืองของ

การจัดซ้ือวัตถุดิบหรือสินคา และเสนทางการขนสงวัตถุดิบเพื่อนักศึกษาจะไดมี

ความเขาใจมากขึ้น 

1.4 อาจารยผูสอนควรแตงกายสุภาพเหมาะสม เพื่อใหเปน

แบบอยางที่ ดีแกนักเรียน รวมทั้ งการควบคุมอารมณและการใชวาจาที่

เหมาะสม เพื่อใหนักเรียนเรียนรูไดดี ไมเกิดความเบื่อหนาย 

1.5 วิทยาลัยควรมีการจัดหาส่ือการสอน เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ

ในการเรียนการสอน เพื่อให นักเรียนสามารถเรียนรูและเขาใจระบบการ

ดําเนินการ 
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1.6 ผูสอนควรจัดใหมีการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนในแต

ละเร่ือง เพื่อเปนการกระตุนใหนักเรียนมีความสนใจตอการเรียนในแตละคร้ัง 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรทําการวิจัยเพื่อวิเคราะหเนื้อหารายวิชา เพื่อใหมีเนื้อหา

ที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความรูของผูเรียน ลําดับของเนื้อหา และ

ระยะเวลาในการสอน และนํามาปรับปรุงแกไขแผนการเรียนการสอนดังกลาว

ใหเหมาะสมกับผูเรียนมากขึ้น 

2.2 ควรมีการศึกษาเร่ืองรูปแบบของเทคโนโลยีที่นํามาใชในการ

จัดทําส่ือการสอนที่เหมาะสมกับความตองการของนักศึกษาในแตละแบบ ไดแก 

ส่ือการสอนแบบออนไลน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดขอมูลความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอการบริการ

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. ไดแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

_______________________________________________________ 
 

การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 1 สาขาวชิาการบญัช ี

ที่มีตอการเรยีนวิชาพิมพดีดอังกฤษเบือ้งตน (2200-1007) 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ผูวิจัย นางทวีรัตน  อิสรธราดล 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยกําลังพัฒนาและมีการเปล่ียนแปลง

ทางสังคมและเศรษฐกิจอยางรวดเร็วเพื่อรอดพนจากวิกฤตท่ีเกิดขึ้นในยุค

กระแสโลกาภิวัฒนรัฐบาลไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) มีจุดมุงหมายมุงเนนใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

และความอยูดีมีสุขของคนไทยโดยอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

เปนปรัชญานําทางมาพัฒนาและบริหารประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลาง

พัฒนาแบบองครวมที่ยึด “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” อยางมีดุลย

ภาพเพื่อใหคนในสังคมมีความสุขถวนหนา สามารถพึ่ งตนเองอยางมี

ภูมิคุมกันที่ดี มีการปรับเปล่ียนกระบวนการคิด ทัศนคติและกระบวนการ

ทํางาน  มุงสูประสิทธิภาพและกาวตามโลกอยางรูเทาทัน (สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2544 : ก-ฉ) 

รัฐใหความสําคัญดานการศึกษา โดยมีพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 ที่เปนกฎหมายการศึกษาของชาติฉบับแรกของประเทศ 

ที่มีสาระสําคัญคือ “การปฏิรูปการศึกษา” โดยยึดหลักมีเอกภาพดาน

นโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติไดกําหนดมาตรฐานการศึกษา

จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาไว ผูเรียนทุกคนจะไดรับการศึกษาที่มี

คุณภาพ สามารถพัฒนาความรูเต็มศักยภาพอยางตอเนื่องตลอดชีวิต การ

ปฏิ รูปการศึกษามุงพัฒนาคนไทยให เปนมนุษยที่ สมบูรณทั้ งรางกาย 

สติปญญา คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต ใหสถานศึกษาจัด

เนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน 

โดยคํานึงความแตกตางระหวางบุคคล ใหฝกทักษะ กระบวนการคิด การ

แสวงหาความรู การเผชิญสถานการณและประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน

และสามารถแกปญหาใหเรียนรูจากประสบการณจริง จัดส่ือการเรียนรูที่เอื้อ

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู สถานศึกษาตองพัฒนาจัดเตรียมส่ือนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีใหพรอมเพรียง มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการสรางสรรคการศึกษา ดวยวิธีที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 

เพราะปจจุบันโลกขาวสารที่เรียกวา “โลกไรพรมแดน” ควรนํามาใชใหเกิด

ประโยชนเพราะปกติการใชคอมพิวเตอรในโลกปจจุบันยังใชไมคุมคา เปน

เพียงใชแทนเคร่ืองพิมพดีดเทานั้น ดังนั้นจึงสมควรนํามาเปนเคร่ืองมือในการ

ส่ือสารลงลึกสูการเรียนการสอน ซ่ึงจะทําใหเกิดการพัฒนาการศึกษาเปน

สังคมแหงการเรียนรู (สมชาย เทพแสง. 2543:32) 

พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 2542 ไดใหความสําคัญกับการอาชีวศึกษา 

ดังในมาตรา 7 ที่มุงกําหนดใหผูเรียนมีทักษะ มีฝมือที่จะประกอบอาชีพเล้ียง

ตนเองได ตลอดจนสามารถมีสวนรวมในการพัฒนาและดํารงชีวิตอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข การจัดการอาชีวศึกษา การฝกอบรมวิชาชีพในสถาน

ประกอบการหรือโดยความรวมมอืระหวางสถานศึกษากบัสถานประกอบการ 

งานอาชีพเปนจํานวนมากที่ตองพึ่งวิทยาศาสตรเทคโนโลยีมากขึ้น ซ่ึงการ

งานและการส่ือสารเปนยุคแหงขอมูลสารสนเทศ ระบบอาชีวศึกษามุงเนน

ผลิตกําลังคนใหมีความพรอม มีความสามารถจะแขงขันกับประเทศอื่น ๆ ได

ในยุคระบบการคาโลกแบบเสรี การงานอาชีพในปจจุบันไมวาจะเปนอาชีพ

ใดก็ตามพัฒนาเปล่ียนแปลงรวดเร็วมากมีการสรางระบบคําส่ังงานที่

หลากหลายมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงเปนรูปแบบ

ใหมที่รวดเร็ว การอาชีวศึกษาตองมุงผลิตคนเขาสูตลาดแรงงานอาชีพ โดย

เตรียมคนเฉพาะดานเฉพาะทาง เพื่ออาชีพตาง ๆ การศึกษาตองไมทําให

ผูเรียนลาสมัย โดยใหผูเรียนเรียนรูดวยการปฏิบัติจริงเรียนรูตามความถนัด

ความสามารถการเรียนอาชีวศึกษาจึงเปนส่ิงเดียวกับการปฏิบัติงาน การ

อาชีวศึกษาจึงเรงปฏิรูปปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาฝกอบรม

ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหเขาสูปประกันคุณภาพ (สํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาชาติ. 2543:3) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชเปนหนวยงานหนึ่งสังกัดกรม

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ไดจัดการเรียนการสอนในประเภทวิชา

พณิชยการ ไดดําเนินการจัดการศึกษาโดยเปดสอนสาขาวิชาตาง ๆ ตาม

ความตองการของตลาดแรงงาน ที่เปนประโยชนแกประเทศชาติ และสนอง

นโยบายกรมอาชีวศึกษาไดอยางประสบผลสําเร็จ มีสาขาวิชาที่เปดทําการ

สอนประเภทพณิชยกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 6 กลุมวิชา 

และประเภทสาขาบริหารธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 7 

สาขาวิชา ซ่ึงมีผลการสอนสนองตอนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเปนอยางดี 

การจัดการเรียนการสอนกลุมวิชาพิมพดีดยังคงมีอยูในปจจุบันและ

ใหความสําคัญมาตลอด ซ่ึงคิดเปนรอยละ 13.5 ของหนวยการเรียนทั้งหมด 

114 หนวยการเรียน แมวิชาพิมพดีดจะมีประวัติศาสตรอันยาวนานใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา และไดนําเขามาใชและศึกษาในประเทศไทย เมื่อป 

พ.ศ.2435 (สมบูรณ  แซเจ็ง. 2532:1 ; อางอิงจาก วารินทร สินสูงสุด. 

ม.ป.ป. : 78-82) จนปจจุบัน นับเวลาไดไมนอยกวา 96 ปแลวที่พิมพดีดไดมี

วิวัฒนาการ และถูกใชแพรหลายในทุกวงการทั้งในหนวยงานราชการและ

เอกชน แมยุคปจจุบันเทคโนโลยีไดรับการพัฒนาใหกาวหนาไปอยางมาก จน
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เกิดมีอุปกรณ เคร่ืองชวยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานดวยเคร่ือง

คอมพิวเตอร การใชคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพไดนั้นจําเปนที่ผูใชตองมี

ทักษะในการพิมพดีดพอสมควร และขณะเดียวกันก็มิไดหมายความวา

เคร่ืองพิมพดีดธรรมดาจะถูกแทนที่ดวยอุปกรณที่ทันสมัยกวา หากยังคงเปน

อุปกรณจําเปนชนิดหนึ่งที่ขาดไมได เนื่องจากเปนเคร่ืองที่ใชงานงายไม

ซับซอน สะดวกกวาการใชอุปกรณที่ใชเทคโนโลยีระดับสูงอื่น ๆ ดังนั้น การ

จัดการเรียนการสอนวิชาพิมพดีด ไมไดเพียงสะสมใหผู เรียนมีความรู 

ความสามารถในการใชเคร่ืองพิมพดีดเปนแตเพียงประการเดียว แตยังเปน

การสรางพื้นฐานทักษะที่ถูกตองในการใชแปนพิมพคอมพิวเตอรอีกดวย (บุบ

ผา โรจนเลิศ. 2543:1) ซ่ึง Peterson (1991) กลาววา ผูที่มีความรูเร่ืองการ

ใชแปนพิมพดีดมาแลว เมื่อมาเรียนคอมพิวเตอรพบวาสามารถใชแปนพิมพ

คอมพิวเตอรไดเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น (บุบผา โรจนเลิศ. 

2543:43) 

แตปจจุบันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพดีดของนักเรียนลด

ตํ่าลง นักเรียนมีทักษะดานการพิมพ ท้ังดานความแมนยํา และอัตรา

ความเร็วไดลดลง ซ่ึงเปนปญหาพบเสมอวานักเรียนไมใหความสําคัญตอการ

เรียนวิชาพิมพ ดีด ไมมั่นใจในการฝกทักษะพิมพ  ทําใหพิมพชา มอง

แปนพิมพ นักเรียนเกิดความเมื่อยลาเร็ว เบื่อหนายตอการฝกทักษะ จึงสงผล

ใหนักเรียนสอบไมผานตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว นอกจากนั้นแลว 

ปญหาอาจสืบเนื่องจากองคประกอบดานการจัดการเรียนการสอน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งขาดการพัฒนาส่ือการสอนทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยซ่ึง

นักเรียนคิดวาการเรียนพิมพดีดดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรนาจะดีกวา เปนการ

ดึงดูดความสนใจ กระตุนใหติดตามการพิมพ และสภาพปญหาตาง ๆ อาจ

ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมท่ีมีผลตอความตองการเรียนรู (กรแกว อัจนวัจน. 

2530:3) เชน ขาดแบบฝกหัดพิมพดีดที่ใชสําหรับพัฒนาทักษะที่ลําดับจาก

งายไปหายากหรือเกิดจากสภาพปญหาเคร่ืองพิมพดีดไมเอื้อตอการเรียน 

สาเหตุเหลานี้มีผลทําใหนักเรียนไมเห็นความสําคัญของวิชาพิมพดีด 

จากสภาพปญหาดังกลาว  ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนประจํากลุม

วิชาการเลขานุการในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จึงสนใจที่จะ

ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาพิมพดีดอังกฤษ ซ่ึงพบวา 

ยังไมมีงานวิจัยใดศึกษาสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชา

พิมพดีดอังกฤษ ซ่ึงจะสงผลตอความสําเร็จและประสิทธิภาพของหลักสูตร 

เพื่อใหทราบถึงสภาพอันแทจริง ตลอดจนปญหาและอุปสรรคการจัดการ

สอนในกลุมวิชาพิมพดีดอังกฤษ เกี่ยวกับดานเนื้อหาหลักสูตร ดานวิธีสอน

ดานครูผูสอน ดานส่ือการสอน และดานการวัดผล เพื่อจะไดนําผลการศึกษา

ในคร้ังนี้เสนอตอครูผูสอน ผูบริหาร เพื่อเปนประโยชนตอการจัดการเรียน

การสอนใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยี

สมัยใหมและเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาจัดการเรียนการสอนใน

กลุมวิชาพิมพดีดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสมกับความตองการของ

ผูเรียนสังคมและตลาดแรงงานตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ที่มีตอการเรียนวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน (2200-1007) หลักสูตร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 5 ดาน คือ ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานวิธีสอน 

ดานครูผูสอน ดานส่ือการสอน และดานการวัดผล 

2. เพื่ อ เป รียบ เที ยบความ คิดเห็ นของนั ก เรียนระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  1 ที่มีตอการเรียนวิชาพิมพ ดีดอังกฤษ

เบื้องตน (2200-1007) โดยจําแนกตาม เพศ กลุมวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน และประสบการณจากคอมพิวเตอร 

3. เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 ที่มีตอการเรียนวิชา

พิมพดีดอังกฤษเบื้องตน (2200-1007) 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตของเน้ือหาวิชา 

การวิจัยคร้ังนี้มุ งศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  1 ที่มีตอการเรียนวิชาพิมพดีดอังกฤษ

เบื้องตน (2200-1007) ที่มีการจัดการเรียนการสอน 5 ดาน  คือ ดานเนื้อหา

หลักสูตร ดานวิธีสอนดานครูผูสอน ดานส่ือการสอน และดานการวัดผล 

2. ของเขตดานประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี  จํานวน 60 คน  ประกอบดวย  ปวช.

1 การบัญชี กลุม 1 จํานวน 28 คน  และ ปวช.1 การบัญชี กลุม 2  จํานวน 

32 คน  ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ในวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 

3.1 ตัวแปรอิสระ  คือ  สถานภาพของนักเรียน ดังนี้ 

1. เพศ 

2. กลุมวิชา จํานวน 2 กลุมวิชา ดังนี้ 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. ประสบการณจากคอมพิวเตอร 

3.2 ตัวแปรตาม  คือ  ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการ

เรียนวิชาพิมพดีด 5 ดาน  

1. ดานเนื้อหาหลักสูตร 

2. ดานวิธีสอน 

3. ดานครูผูสอน 

4. ดานส่ือการสอน 

5. ดานการวัดผล 
 

สมมติฐานการวิจัย 

1. นักเรียนที่เพศตางกัน มีความคิดเห็นตอการเรียนวิชาพิมพดีด

อังกฤษเบื้องตน (2200-1007) โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 

2. นักเรียนที่กลุมเรียนตางกัน มีความคิดเห็นตอการเรียนวิชา

พิมพดีดอังกฤษเบื้องตน (2200-1007) โดยรวมและรายดานแตกตางกัน 

3. นักเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีความคิดเห็นตอ

การเรียนวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน (2200-1007)โดยรวมและรายดาน

แตกตางกัน 

4. นักเรียนที่มีประสบการณจากคอมพิวเตอรตางกัน มีความ

คิดเห็นตอการเรียนวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน (2200-1007) โดยรวมและ

รายดานแตกตางกัน 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถาม (Questionaire) 

ซ่ึงผูวิจัยไดสรางขึ้นเอง โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่   1  เปนแบบสอบถามเกี่ ยวกับสถานภาพของผูตอบ

แบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ (Check list) ไดแก เพศ กลุม

เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และประสบการณจากคอมพิวเตอร 

ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี  ที่มีตอการเรียน

วิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน (2200-1007)  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  โดยจําแนกเปน 5 ดานคือ 

ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานวิธีสอน ดานครูผูสอน ดานส่ือการสอน และดาน

การวัดผล ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑ การใหคะแนนในการวิเคราะห

ขอมูล ดังนี้ 

5 หมายความวา มีความคิดเห็นอยูในระดับ มากที่สุด 

4 หมายความวา มีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก 

3 หมายความวา มีความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง 

2 หมายความวา มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอย 

1 หมายความวา มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอยที่สุด 

ตอนที่  3  เปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อใหนักศึกษาแสดงความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะเกีย่วกับการจัดการเรียนวิชาพิมพดีดอังกฤษ

เบื้องตน (2200-1007)  5 ดานคือ ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานวธิีสอน ดาน

ครูผูสอน ดานส่ือการสอน และดานการวัดผล 
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เค ร่ืองมือที่ ใช ในการรวบรวมขอมูล  มีขั้นตอนและวิธีสราง 

ดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาเอกสารงานวิจัยรายละเอียดขอมูลที่เกี่ยวของกับความ

คิดเห็นที่มีตอการเรียนวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน (2200-1007) ที่เปน

แนวคิดทฤษฏีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่จะศึกษา เพื่อกําหนด

แนวทางและขอบเขตในการออกแบบสอบถามตามหัวขอที่กําหนดและเลือก

รูปแบบที่เหมาะสมที่จะเก็บขอมูลตามความมุงหมายของการศึกษาวิจัยใน

คร้ังนี้ 

2. ศึกษาวิธีเขียน สอบถามและสัมภาษณนักเรียน เพื่อรวบรวม

ขอมูลเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมกับความคิดเห็น

การเรียนวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน (2200-1007) ใน 5 ดาน คือ ดาน

เนื้อหาหลักสูตร ดานวิธีสอน ดานครูผูสอน ดานส่ือการสอน และดานการ

วัดผล 

3. สรางแบบสอบถาม เกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีตอการเรียนวิชา

พิมพดีดอังกฤษเบื้องตน (2200-1007) ซ่ึงผูวิจัยไดสรางขึ้นเองเสนออาจารย

ที่ปรึกษาสารนิพนธ ตรวจสอบความถูกตองและใหคําแนะนําเพิ่มเติม 

4. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว เสนอ

ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ และแกไขปรับปรุง 

ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

5. นําแบบสอบถามไปหาคา IOC รายขอไดคา IOC อยูในระหวาง 

0.67-1.00 ผูวิจัยไดคัดเลือกขอคําถามที่มีคามากกวา 0.5 และปรับปรุงแกไข

กอนนําไปทดลองใช 

6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงเรียบรอยแลวไปทดลองใช (Try 

Out) กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1  วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 50 คน มีนักเรียน

ตอบแบบสอบถามสมบูรณครบถวนทั้งฉบับ จํานวน 50 คน จากนั้นนําไปหา

คาความเชื่อมั่น (Reliability) ¢องแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์

อัลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (ชูศรี วงศรัตนะ.2541:99 ; อางอิง 

Cronbach.1976:161) ไดคาความเชื่อมั่น .89  ซ่ึงไดทั้ง 5 ดาน รวมจํานวน 

63 ขอ ดังนี้ 

- ดานเนื้อหาหลักสูตร  จํานวน 12 ขอ 

- ดานวิธีสอน  จํานวน 13 ขอ 

- ดานครูผูสอน  จํานวน 13 ขอ 

- ดานส่ือการสอน  จํานวน 13 ขอ 

- ดานการวัดผล  จํานวน 12 ขอ 

7. นําแบบสอบถามที่ไดผานการวิเคราะหความเชื่อมั่น ปรับปรุง

แกไข และตรวจขอความเห็นชอบ เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

8. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณแลวนําไปใชเก็บรวบรวม

ขอมูลในการศึกษาวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการขอความ

อนุเคราะห ผูอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ในการเก็บ

ขอมูลจากกลุมตัวอยางจากนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้น

ปที่ 1 โดยผูวิจัยไดขออนุญาตอาจารยผูสอนและผูวิจัย ไดชี้แจงนักเรียนกลุม

ตัวอยางเพื่อใหเขาใจวัตถุประสงคและวิธกีารตอบแบบสอบถามกอน จากนั้น

ควบคุมติดตามเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทาง

สถิติ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS/PC+(Statistical Package 

for the Social Sciences/personal computer Plus) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. วิเคราะหสถานภาพของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม ตอน

ที่ 1 โดยหารอยละ 

2. วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการ

เรียนวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน (2200-1007) ที่เปนตัวแปร 5 ดานไดแก 

ดานเน้ือหาหลักสูตร ดานวิธีสอน ดานครูผูสอน ดานส่ือการสอน และดาน

การวัดผล โดยการคํานวณหาคาเฉล่ีย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) จากแบบสอบถามตอนที่ 2 ของคะแนนโดยรวมทุกดาน และรายดาน 

โดยการแปลความหมายของระดับความคิดเห็น (Best. 1981 : 236) ดังนี้ 

4.50 - 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 

3.50 - 4.49 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับมาก 

2.50 - 3.49 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับปานกลาง 

1.50 - 2.49 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับนอย 

1.00 - 1.49 หมายถึง ความคิดเห็นในระดับนอยที่สุด 
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3. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียความคิดเห็นที่

มีตอการเรียน โดยใชสถิติการทดสอบคา (t-test) จําแนกตาม เพศ และ

ประสบการณจากคอมพิวเตอร และเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง

คะแนนเฉล่ียความคิดเห็นที่มีตอการเรียน จําแนกตามตัวแปรกลุมวิชา และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่เปนการทดสอบความแตกตางระหวาง 2 กลุมขึ้น

ไป วิเคราะหโดยใชสถิติการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-

way Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ ไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีการของนิวแมน-คูลส 

(Newman-Keuls’ Method) 

4. สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียน

วิชาพิมพดีดของนักเรียนนําเสนอขอมูลในรูปของคาความถี่ 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลทั้งหมด พอสรุปผลของการวิจัยดังนี้ 

1. ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม เปนนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี  ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 60 คน  ทั้งหมดเปนนักเรียนหญิง จํานวน 60 คน (รอยละ 100) 

สวนใหญเรียนอยูในสาขาวิชาการบัญชีกลุม 2  จํานวน 32 คน (รอยละ 

53.3) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคะแนนเฉล่ียสะสม 3.00-4.00 จํานวน 44 

คน (รอยละ 73.3) และสวนใหญมีประสบการณจากคอมพิวเตอร จํานวน 

55 คน (รอยละ 91.7) 

2. ผ ล ก า รวิ เค ร า ะ ห ค ว าม คิ ด เห็ น ข อ งนั ก เ รี ย น ระ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานวิธีสอน ดานครูผูสอน ดานส่ือ

การสอน และดานการวัดผล นักเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียนวิชาพิมพดีด

อังกฤษเบื้องตน (2200-1007) โดยรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา 

2.1 ดานเนื้อหาหลักสูตร พบวา นักเรียนมีความคิดเห็น

โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.87) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุก

ขอ มีความคิดเห็นตอการเรียนวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน (2200-1007) 

อยูในระดับมาก ระดับที่หนึ่งคือ เนื้อหาวิชาพิมพดีดอังกฤษเปนประโยชนใน

การใชเคร่ืองพิมพดีดสัมผัส สําหรับใชงานสวนตัวหรือเปนพื้นฐานศึกษาตอ

ขั้นสูงขึ้นไป ( X =4.23) ระดับรองคือ เนื้อหาหลักสูตรสงเสริมใหนักเรียนได

ฝกทักษะความชํานาญพิมพดีดแบบสัมผัส ( X =4.20) และระดับที่สามคือ 

เนื้อหาวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตนเปนพื้นฐานทักษะในการใชแปนพิมพ

คอมพิวเตอรใหเร็วขึ้น ( X =4.18) 

2.2 ดานวิธีสอน พบวานักเรียนมีความคิดเห็น โดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง ( X =3.15) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีระดับ

มาก 5 ขอ  ระดับปานกลาง 6 ขอ  และระดับนอย 2 ขอ  ระดับที่หนึ่งคือ 

ครูมีความสามารถถายทอดความรูดานทฤษฏีและฝกปฏิบัติในวิชาพิมพดีด

อังกฤษเบื้องตน ( X =3.78) ระดับรองคือ ครูฝกใหนักเรียนมีระเบียบวินัยที่

ดีในการพิมพงานถูกตองและสวยงาม ( X =3.78) และระดับที่สามคือ ครูนํา

เทคนิคและวธิีสอนแบบตาง ๆ มาใชสอนในวิชาพิมพดีด ( X =3.70) 

2.3 ดานครูผูสอน พบวานักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง ( X =3.41) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีระดับ

มาก 5 ขอ และระดับปานกลางมี 8 ขอ ระดับที่หนึ่งคือ ครูมีความรูในวิชาที่

สอนเปนอยางดี  ( X =4.28) ระดับรองคือ  มีความสามารถถายทอด

เนื้อหาวิชาที่สอนไดดี ( X =3.82) ระดับที่สามคือ มีทักษะและความชํานาญ

ในการถายทอดวิชาทักษะ ( X =3.68) 

2.4 ดานส่ือการสอน พบวานักเรียนมีความคิดเห็น โดยรวมอยู

ในระดับปานกลาง ( X =3.10) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับ

มาก 5 ขอ  มีระดับปานกลาง 6 ขอ  และมีระดับนอย 2 ขอ  ระดับที่หนึ่ง

คือ  เค ร่ืองพิ มพ ดี ดอั งกฤษมีจํ านวนเพี ยงพอและใช งาน ไดอย างมี

ประสิทธิภาพ ( X =3.87) ระดับรองคือ การเรียนพิมพ ดีดสามารถใช

คอมพิวเตอรในการพิมพ มีความสอดคลองตรงความตองการของนักเรียน 

( X =3.85) และระดับที่สาม คือ การเรียนพิมพดีดอังกฤษเบื้องตนสามารถ

ใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปประกอบการสอนมีความเหมาะสมกับวุฒิ

ภาวะและความสามารถของนักเรียน ( X =3.82) 

2.5 ดานการวัดผล พบวานักเรียนมีความคิดเห็น โดยรวมอยู

ในระดับมาก ( X =3.53) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับมาก 6 

ขอ และระดับปานกลางมี 6 ขอ ระดับที่หนึ่ง คือ ครูไดชี้แจงใหนักเรียน

ทราบเกณฑในการพิจารณาการวัดผลและวิธีทดสอบในวิชาพิมพดีดอังกฤษ

เบื้องตน ( X =4.02) ระดับรองคือ การทํางานสง นักเรียนตองการทํางาน

เด่ียวและเปนงานที่สามารถทําเสร็จภายในเวลาเรียนของแตละวิชาพิมพดีด 

( X =3.75) ระดับที่สาม คือ มีการเก็บคะแนนจิตพิสัย เชน การแตงกาย 

ความรับผิดชอบและการตรงตอเวลา ( X =3.70) 

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีตอการเรียนวิชาพิมพดีด

อังกฤษเบื้องตน (2200-1007) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 3 ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานวิธีสอน ดานครูผูสอน ดานส่ือการสอน

และดานการวัดผล รายดานและรวมทุกดาน จําแนกตาม กลุมเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และประสบการณจากคอมพิวเตอร สรุปผลไดดังนี้ 

3.1 นักเรียนที่กลุมวิชาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการเรียน

วิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน (2200-1007) โดยรวมทุกดานแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานเนื้อหา

หลักสูตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ดานครูผูสอน 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สวนดานวิธีสอน ดานส่ือ

การสอนและดานการวัดผล นักเรียนมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

3.2 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน มีความ

คิดเห็นตอการเรียนวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน (2200-1007) โดยรวมทุก

ดานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานเนื้อหาหลักสูตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ดานครูผูสอน นักเรียนมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่

ระดับ .05 สวนดานวิธีสอน ดานส่ือการสอนและดานการวัดผล ตางกันอยาง

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3.3 นักเรียนที่มีประสบการณจากคอมพิวเตอร มีความคิดเห็น

ตอการเรียนวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน (2200-1007) โดยรวมทุกดาน

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานเน้ือหาหลักสูตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดาน

วิธีสอน ดานครูผูสอน ดานส่ือการสอน และดานการวัดผล แตกตางกันอยาง

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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4. จากความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม ความคิดเห็นที่มี

ความถี่สูงสุด ในแตละดานนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นไว ปรากฏผลดังนี้ 

4.1 ดานเนื้อหาหลักสูตร ขอที่นักเรียนมีความคิดเห็นมาก

ระดับที่หนึ่ง คือ เนื้อหาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตนมีความเหมาะสม ระดับรอง

คือ เน้ือหาแตละวิชาสวนใหญซํ้าเดิมและมีมาก ทําใหเรียนไมคอยทัน และ

เนื้อหาที่นํามาใชควรปรับปรุงใหทันสมัย 

4.2 ดานวิธีสอน ขอที่นักเรียนมีความคิดเห็นมากระดับที่หนึ่ง 

คือ ควรหาวิธีสอนที่กระตุนความสนใจและสนุกสนานในการเรียน ระดับรอง

คือ คือไมควรสงงานมาก ๆ ทําใหพิมพไมเสร็จ ตองพิมพนอกชั่วโมงเรียน 

และควรเนนเทคนิควิธีการสรางความเร็วและความแมนยํา 

4.3 ดานครูผูสอน ขอที่นักเรียนมีความคิดเห็นมากระดับที่

หนึ่ง คือ ควรมีอารมณดี มีความอดทน ไมควรเครงครัดกฎระเบียบมาก

เกินไป ระดับรองคือ ควรมีน้ําเสียงสุภาพไมควรดูแล ควรรับฟงปญหาและ

ขอคิดเห็นของนักเรียน 

4.4 ดานส่ือการสอน ขอที่นักเรียนมีความคิดเห็นมากระดับที่

หนึ่ง คือ เคร่ืองพิมพดีดมีสภาพเกาและเสียบอยจึงไมพอเพียงกับจํานวน

นักเรียน ระดับรองคือ ส่ือการสอนมีนอยมาก และควรมีส่ือประกอบการ

สอนที่ทันสมัยในการสอนพิมพดีด เชน เทป วิดีโอ คอมพิวเตอรโปรแกรม

สําเร็จรูป 

4.5 ดานการวัดผล ขอที่นักเรียนมีความคิดเห็นมากระดับที่

หนึ่ง คือ ควรสอบทั้งเนื้อหาทฤษฏีและปฏิบัติ ระดับรองคือ ขอสอบควรมีให

เลือกพิมพหลาย ๆ ขอ ตามความตองการ และเกณฑคําสุทธิ สอบพิมพจับ

เวลาภาษาไทยควรตํ่าลงกวา 30 คํา/ นาที 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

จากผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการเรียนวิชาพิมพดีดอังกฤษ

เบื้องตน (2200-1007) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 

สาขาวิชาการบัญชี  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ดานเนื้อหาหลักสูตร ในวิชาพิมพดีดเนื้อหาที่เรียนสวนใหญจะ

เกี่ยวกับการพิมพขอความ การพิมพเอกสารตาง ๆ เมื่อนักเรียน เรียนอยูใน

ระดับ ปวช.1 เนื้อหาสวนใหญมักซํ้า ๆ เดิม จะมีตางกันก็คือระดับความยาก

งายของขอความ ดังนั้น การเรียนพิมพดีดจึงเปนการฝกทักษะที่ซํ้า ๆ เพื่อ

ฝกความชํานาญในการพิมพควรจัดเนื้อหาเฉพาะฝกทักษะที่จําเปน 

2. ดานวิธีสอน เพื่อเปนการเตรียมทักษะสูการเรียนในระดับสูง

ขึ้นไป คือสามารถนําความรูไปใชในการเรียนคอมพิวเตอรได จึงควรจัด

ชั่วโมงพิมพดีดผสมผสานการฝกพิมพแปนในรูปแบบโปรแกรมสําเร็จรูปใน

วิชาคอมพิวเตอรเพื่อการพิมพบาง เพื่อกระตุนความสนใจและสนุกสนานใน

การเรียน 

3. ดานครูผูสอน ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปญหาของครูผูสอนวิชา

พิมพดีดวามีปญหาการสอนวิชาพิมพดีดอยางไร 

4. ดานส่ือการสอน ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็น

เกี่ยวกับการใชส่ือการสอนท่ีเหมาะสมสําหรับการพิมพเอกสาร ในยุค

ปจจุบัน  

5. ดานการวัดผล เกณฑมาตรฐานการพิมพดานความเร็ว เปนไป

ตามมาตรฐาน ก.พ. ที่มีการสอบบรรจุขาราชการพลเรือนในสมัยกอนที่ยังคง

ยึดถือเกณฑความแมนยําในระดับ 45 คํา/นาที ควรมีการพิจารณาเกณฑที่

เปล่ียนไปใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันที่ไมมีการทดสอบดานพิมพดีด

เพื่อการสอบแขงขันแลว ดังนั้น เกณฑที่สูงจึงไมสอดคลองกับวุฒิภาวะและ

ความสามารถของนักเรียนในปจจุบัน ซ่ึงเปนเด็กอายุนอยกวาสมัยกอน 

ดังนั้นควรมีเกณฑที่สอดคลองกับสภาวะความเปนจริง 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ควรมีการศึกษาทัศนคติที่มีตอการเรียนการสอนทางดานวิชา

พิมพดีด เปรียบเทียบกับวิทยาลัยในสังกัดกรมอาชีวศึกษา วามีทัศนคติ 

ความคิดเห็นดานการเรียนการสอนอยางไร ขณะนี้มีหลักสูตรใหมขึ้นมา 

ครูผูสอนคงจะพบขอแตกตาง เพื่อนําปญหาที่พบมาพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนการสอนวิชาพิมพดีดใหเปนที่พึงพอใจของนักเรียนและตรงกับ

ความตองการของสังคมตอไป 

1. ดานเนื้อหาหลักสูตร ควรมีการศึกษาประเมินหลักสูตรวิชา

พิมพดีดภาษาไทยและอังกฤษในวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในดาน

เนื้อหา ระยะเวลาและผลกระทบตอผูเรียน เพื่อพัฒนาหลักสูตร ใหเกิด

ประสิทธิผลในการนําความรูไปใช ใหสอดคลองตรงกับความตองการของ

ตลาดแรงงานและสังคมวิทยาการดานเทคโนโลยีในยุคปจจุบัน 

2. ดานวิธีสอน ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบวิธีการสอนวิชา

พิมพ ดีด  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยสอน  ในวิทยาลัยสังกัดกรม

อาชีวศึกษา 

3. ดานส่ือการสอน ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการวิชา

พิมพดีดโดยใชส่ือการสอนแบบปะสม เชน ใชโปรแกรมสําเร็จรูปชวยสอน ใช

วิดีโอเทป ใชระบบไซท แอนด ซาวด หรือใชระบบมัลติมีเดีย ในวิทยาลัย

สังกัดกรมอาชีวศึกษา 

4. ดานครูผูสอน ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบความคิดเห็นที่

มีตอพฤติกรรมการสอนพิมพดีดที่พึงประสงคของนักเรียน ในวิทยาลัยสังกัด

กรมอาชีวศึกษา 

5. ดานการวัดผล ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลที่ได

จากการสอนพิมพดีด โดยใชส่ือประกอบการสอนดวยโปรแกรมสําเร็จรูปกับ

การสอนแบบปกติ 
 

ประโยชนของการวิจัย 

1. ทราบความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ที่มีตอการเรียนวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน (2200-1007) ในหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใน 5 ดาน คือ ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานวิธีสอน 

ดานครูผูสอน ดานส่ือการสอน และดานการวัดผล 

2. ทราบความคิดเห็นของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ที่มีตอการเรียนวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน (2200-1007) โดยจําแนกตาม 

เพศ กลุมวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และประสบการณจากคอมพิวเตอร 

3. ทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีตอการเรียนวิชาพิมพดีดอังกฤษ

เบื้องตน (2200-1007) ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

_______________________________________________________ 
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การศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการใชหองปฏิบตัิการพิมพดีดอังกฤษ 

ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กรณีศึกษา : หอง 733 ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2561 
 

ผูวิจัย นางประชิต  เดชเดโช 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(เลขานุการ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 ได

บัญญั ติแนวทางการจัดการศึกษา โดยยึดหลักการวาผู เรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนเปนศูนยกลางของ

การเรียนรู หรือผูเรียนมีความสําคัญที่สุด การจัดการศึกษาไมวาจะเปน

ระบบหรือรูปแบบใด ตองเนนความสําคัญทั้ งความรู คุณธรรม และ

กระบวนการเรียนรู ในการจัดกระบวนการเรียนรูเนื้อหาสาระใหสอดคลอง

ความถนัดของผูเรียน มีเปาหมายที่แสดงถึงความสําเร็จของการทํางาน 

วิชาพิมพดีดอังกฤษเปนวิชาที่ฝกใหผูเรียนเห็นถึงความสําคัญ ทาง

แผนกจึงจัดใหมีการเรียนพิมพดีดอังกฤษ เพื่อเปนทักษะท่ีผูเรียนนําไปใช

และสามารถประกอบอาชีพซ่ึงมีความสําคัญ แตปจจุบันผูเรียนไมคอยจะ

สนใจและใสใจที่จะศึกษาพิมพดีดอยางจริงจัง ทําใหขาดทักษะความถูกตอง 

รวดเร็ว แมนยําในการพิมพดีดสัมผัส เพื่อสรางและพัฒนาดานการทดสอบ

ความสามารถหรือปฏิบัติงานเชิงระบบการเลือกหัวขอโครงการการคนควา

ขอมูลและเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงาน การนําเสนอ 

ผลงานโครงการดําเนินงานเปนรายบุคคลหรือกลุมตามลักษณะของงานให

แลวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชา 2200-1006 พิมพดีดอังกฤษเบื้องตน โดยใชหองปฏิบัติการพิมพดีด 

หอง 733 ในการเรียนการสอน และมีนักเรียนระดับระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ที่ใชหองปฏิบัติการพิมพดีดอังกฤษ หอง 733 ในภาคเรียน

ที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 170 คน ประอบดวย ปวช.1 การบัญชี 3 

จํานวน 36 คน , ปวช.1 การบัญชี  กลุม 4 จํานวน 29 คน , ปวช.1 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 1 จํานวน 38 คน , ปวช.1 คอมพิวเตอรธุรกิจ 3 จํานวน 

38 คน และ ปวช.1 การเลขานุการ 1 จํานวน 29 คน ทั้งหมดเรียน 3 คาบ/

สัปดาห จึงมีการใชหองปฏิบัติการพิมพดีดอังกฤษเปนจํานวนมาก หองเรียน 

733 จะไมคอยวาง ทําใหอุปกรณตาง ๆ ที่อยูในหองเรียนชํารุดเสียหาย 

ผูวิจัยจึงอยากรูถึงพฤติกรรมการใชหองปฏิบัติการ 733 ของนักเรียน

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการใชหองปฏิบัติการ

พิมพ ดีดอั งกฤษ ของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กรณีศึกษา : หอง 733 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยคํานึงถึง

ความสําคัญของการเรียนวิชาพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน เพื่อสามารถนําไป

ปรับใชและประกอบกับการพัฒนาการเรียนพิมพดีดใหมีความชํานาญ มี

ทักษะความแมนยําใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความรูความสามารถและ

ทักษะในการพัฒนาตนเอง เพื่อวางแผนพัฒนาในสาขาวิชาชีพที่เรียนให

สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีประสบการณ และนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการใชหองปฏิบัติการพิมพดีด

อังกฤษ ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช กรณีศึกษา : 

หอง 733 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

2. เพื่อนําขอมูลไปเปนแนวทางในการพัฒนาหองปฏิบัติการ

พิมพดีดอังกฤษ 

3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและความรูเกี่ยวกับเทคนิค

วิธีการใชเคร่ืองพิมพดีดอังกฤษที่ถูกตอง 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ที่ใชหองปฏิบัติการพิมพดีดไทย หอง 733 ในภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2561 จํานวน 170 คน ดังนี้ 

1. ปวช.1 การบัญชี 3  จํานวน 36 คน 

2. ปวช.1 การบัญชี กลุม 4  จํานวน 29 คน 

3. ปวช.1 คอมพิวเตอรธุรกิจ 1  จํานวน 38 คน 

4. ปวช.1 คอมพิวเตอรธุรกิจ 3  จํานวน 38 คน 

5. ปวช.1 การเลขานุการ 1  จํานวน 29 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดลักษณะของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยและสราง

เคร่ืองมือเปนแบบสอบถามในการวิจัย ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ลักษณะเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) มีขอคําถาม 2 ขอ คือ เพศ และกลุมเรียน 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอการใช

หองปฏิบัติการพิมพดีดอังกฤษ กรณีศึกษา : หอง 733 ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2561 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ลักษณะเปน

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีขอคําถามจํานวน 10 ขอ ซ่ึง

มีเกณฑการประเมินเปน 5 ระดับ ตามวิถีของลิเคิรท (Likert) ดังนี ้

5 คะแนน หมายถึง  ความพึงพอในระดับมากที่สุด 

4 คะแนน หมายถึง  ความพึงพอในระดับมาก4 

3 คะแนน หมายถึง  ความพึงพอในระดับปานกลาง 

2 คะแนน หมายถึง  ความพึงพอในระดับนอย 

1 คะแนน หมายถึง  ความพึงพอในระดับควรปรับปรุง 

เกณฑการแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉล่ียคา

ความพึงพอใจ กําหนดเปนชวงคะแนนดังตอไปนี้ 

คะแนนเฉล่ีย  4.5  – 5.00  มีความพึงพอใจมากที่สุด 

คะแนนเฉล่ีย  3.50 – 4.49  มีความพึงพอใจมาก 

คะแนนเฉล่ีย  2.50 – 3.49  มีความพึงพอใจปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย  1.50 – 2.49  มีความพึงพอใจนอย 

คะแนนเฉล่ีย  1.00 – 1.49  มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดทําการสรางเปนชิ้นงานและ

แบบสอบถาม (Questionnaire) แบงเปน 6 ขั้นตอนตามลําดับดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการสรางใบงานและแบบสอบถาม 

2. ศึกษาขอมูลจากหนังสือเรียนพิมพดีดอังกฤษเบื้องตน เอกสาร 

และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
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3. กําหนดประเด็นและขอบเขตของคําถามใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคและประโยชนของการวิจัย 

4. ดําเนินการสรางใบงานและแบบสอบถามฉบับราง 

5. ผูวิจัยนําใบงานและแบบสอบถามฉบับรางที่สรางขึ้นพรอม

แบบประเมินไปใหผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีความรูและประสบการณทางดานที่จะ

ทําการศึกษาพิจารณา 

6. ปรับปรุงแกไขใบงานและแบบสอบถามไปใชกับประชากร 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยไดดําเนินการดังนี้ 

1. ผูวิจัยไดทําการประชุมเพื่อทําความเขาใจกับกลุมนักเรียนที่

เรียนวิชาพิมพดีดอังกฤษ เพื่อใหมีความเขาใจตรงกันในเร่ืองขอคําถาม 

2. ทีมวิจัยไดลงพื้นที่ในการเก็บขอมูลจากชิ้นงาน สัปดาหที่ 1 ถึง

สัปดาหที่ 15 และเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชระยะเวลาในการเก็บ

ขอมูลประมาณ 2 วัน 

3. นําใบงานและแบบสอบถามท่ีไดมาทําการตรวจสอบความ

ถูกตองสมบูรณ และนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร

ตอไป 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูล เร่ือง การศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการใช

หองปฏิบั ติการพิมพ ดีดอั งกฤษ ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช กรณีศึกษา : หอง 733 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 91.77 และเพศชาย รอย

ละ 8.23 เปนนักเรียนระดับ ปวช.1 คอมพิวเตอรธุรกิจ 1 รอยละ 22.35 

ปวช.1 คอมพิวเตอรธุรกิจ 3 รอยละ 22.35 ปวช.1 การบัญชี 3 รอยละ 

21.17 ปวช.1 การบัญชี 4 รอยละ 17.05 และ ปวช.1 การเลขานุการ 1 

รอยละ 17.05 

นักเรียนมีความพึงพอใจตอการใชหองปฏิบัติการพิมพดีดอังกฤษ 

ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช กรณีศึกษา : หอง 733 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =3.13) 

โดยมีความพึงพอใจสูงที่สุดตอ รายการขนาดของหองเรียนเหมาะสมกับ

จํานวนนักเรียน ( X =4.21) ระดับรองคือ รายการสรางบรรยากาศกระตุน

ใหการเรียนวิชาพิมพดีดสนุกสนาน ( X =3.76) และระดับที่นอยที่สุดคือ 

รายการมีความตรวจเช็คซอมบํารุงเคร่ืองพิมพดีดอยางสม่ําเสมอ ( X =3.08) 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรจัดใหมีเวรทําความสะอาดหองปฏิบัติการพิมพดีดและจัด

เคร่ืองพิมพดีดใหเปนระเบียบเรียบรอยพรอมใชงานอยูเสมอ 

2. ควรจัดใหมีหองปฏิบัติการพิมพดีเพียงพอกับจํานวนนักเรียน 

3. ควรจัดโตะ-เกาอี้ใหสะดวกตอการนั่งพิมพอยางเหมาะสม 

4. ควรมีการตรวจเช็คและซอมบํารุงเคร่ืองพิมพดีดอยางสม่ําเสมอ 
 

ประโยชนของการวิจัย 

1. ทราบความพึงพอใจตอการใชหองปฏิบัติการพิมพดีดอังกฤษ 

ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช กรณีศึกษา : หอง 733 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

2. สามารถนําขอมูลไปเปนแนวทางในการพัฒนาหองปฏิบัติการ

พิมพดีดอังกฤษ 

3. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและความรูเกี่ยวกับเทคนิค

วิธีการใชเคร่ืองพิมพดีดอังกฤษที่ถูกตอง 

_______________________________________________________ 

 

ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดบั ปวช.3 เลขานุการ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในเรื่องการไมสงงาน/การบาน 
 

ผูวิจัย นางพัชนี   โกมยั 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

เปาหมายพื้นฐานของการใหการบานนั้นเปนเชนเดียวกับการเรียน

การสอนในหองเรียน คือ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ พัฒนาความรูความสามารถและ

ทักษะของผูเรียน อยางไรก็ตามผูที่ตอตานการใหการบานกลับมองวา 

การบานนั้นเปนแคการยัดเยียดความรูใหผูเรียนโดยไมทําใหผูเรียนมีความ

เขาใจในเนื้อหา เปนงานหยาบ ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขโมยเวลามาจาก

นักเรียนโดยไมกอประโยชนที่เปนรูปธรรม การบานอาจจะถูกออกแบบมา

เพื่อเพิ่มเติมในส่ิงที่นักเรียนไดเรียนไปแลว และเตรียมตัวใหนักเรียนพรอม

ตอบทเรียนถัดไปที่ยากขึ้น ซับซอนมากขึ้น อีกทั้งเพิ่มเติมความรูใหนักเรียน

โดยการประยุกตใชความรูตอสถานการณตาง ๆ หรือการนําความรูในหลาย 

ๆ แขนงในการแกปญหาเพียงปญหาเดียว การบานยังคงสรางโอกาสให

ผูปกครองไดติดตามดูแลการเรียนของลูกไดอีกดวย ซ่ึงจากการที่ผูวิจัยไดมี

โอกาสสอนนักเรียนระดับ ปวช.3 เลขานุการ จํานวน 40 คน ในวิชากิจกรรม

เพื่องานประชาสัมพันธ ในการสอนทุกสัปดาหผูวิจัยมีการสอนเน้ือหาสวน

ใหญที่สงการบานลาชาหรือไมสงการบาน 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน

ระดับ ปวช.3 เลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในเร่ืองการ

ไมสงงาน/การบาน เพื่อที่จะนําผลการวิจัยดังกลาวไปสูการปรับแนวทางการ

เรียนการสอนที่สามารถกระตุนใหนักเรียนสงการบาน และมีวินัยในการสง

การบ านตามกําหนด อีกทั้ งเพื่ อนําไปพัฒนาปรับปรุงการสอนใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไมสงงาน/การบาน ของนักเรียน

ระดับ ปวช.3 เลขานุการ 

2. เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการแกปญหาการไมสงงาน/การบาน

ของนักเรียน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สาขาวิชาเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 151 คน 

กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 

40 คน 
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เครื่องมือในการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่มีตอการสงงาน/การบาน ของนักเรียนระดับ ปวช.3 

เลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยดําเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการไม

สงงาน/การบาน 

2. ผูวิจัยไดกําหนดกรอบความคิดเพื่อทําการศึกษาพฤติกรรมที่มี

ตอการไมสงงาน/การบานของนักเรียนระดับ ปวช.3 เลขานุการ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

3. การสรางเคร่ืองมือสําหรับการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ

พฤติกรรมที่มีตอการไมสงงาน/การบาน ของนักเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดเก็บรวบรวมพฤติกรรมที่มีตอการไมสงงาน/

การบานของนักเรียนระดับ ปวช.3 เลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. แจกแบบสอบถามใหกับนักศึกษากลุมตัวอยาง 

2. ดําเนินการเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูลจากนักศึกษา 

3. ตรวจแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา แลวคัดเลือกเฉพาะ

แบบสอบถามที่สมบูรณไวเพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ

นักเรียนระดับ ปวช.3 เลขานุการ ในเร่ืองการไมสงงาน/การบาน แสดงให

เห็นวา สาเหตุของการไมสงงาน/การบาน ลําดับที่ 1 คือ การใหการบานมาก

เกินไป และแบบฝกหัดยาก ทําไมได โดยคิดจากนักเรียน 40 คน ที่เลือกเปน

สาเหตุอันดับที่ 1 และ 2 จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 65.85 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ในการสรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน

ระดับ ปวช.3 เลขานุการ ในเร่ืองการไมสงงาน/การบาน อาจจัดทํากับ

นักเรียนระดับ ปวส. เพื่อเปนการศึกษาในภาพรวม เพราะการวิจัยคร้ังนี้ 

กลุมตัวอยางเปนเพียงนักเรียนระดับ ปวช.3 เลขานุการ เทานั้น ซ่ึงอาจจะได

ผลการวิจัยที่แตกตางกันก็ได 

2. ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจเจาะจงทําการวิจัยกลุมนักเรียนใน

ระดับชั้นอื่น ๆ ตอไป และอาจแยกหัวขอเปนรายวิชาตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูล

ที่ละเอียดขึ้น ซ่ึงจะไดนําผลการทดลองที่ไดไปแกไขปญหาในการไมสงงาน/

การบานของนักเรียนตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของการไมสงงาน/การบานของ

นักเรียน 

2. ไดแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอน 

_______________________________________________________ 

 

ศึกษาความรูความเขาใจภาษาอังกฤษในงานอาชีพเลขานุการ 

ของนักเรียน นักศึกษาแผนกเลขานุการ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางนรินทร   นวลเจริญ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกส) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

ในสังคมโลกปจจุบันการมีความรูดานภาษาอังกฤษถือเปนส่ิงจําเปน

ที่หลีกเล่ียงไมได เพราะภาษาอังกฤษมิใชเปนเพียงเคร่ืองมือในการศึกษา

คนควาหาขอมูลที่ตองการ หรือเพื่ อการประกอบอาชีพ เทานั้น แต

ภาษาอังกฤษยังสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสาร เจรจาตอรอง

เพื่อการแขงขัน หรือแสวงหาความรวมมือทั้งดานเศรษฐกิจและการเมืองได

อยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังชวยสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูคน ใหมี

ความเขาใจวัฒนธรรมที่แตกตางกันของแตละเชื้อชาติ ทําใหสามารถปฏิบัติ

ตนตอกันไดอยางถูกตองเหมาะสม การเรียนภาษาอังกฤษแตกตางจากการ

เรียนสาระเรียนรูอื่น เนื่องจากผูเรียนไมไดเรียนภาษาอังกฤษเพื่อความรู

เกี่ยวกับภาษาเทานั้น แตเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใหสามารถใชภาษาเปน

เคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารกับผูอื่นไดตามความตองการในสถานการณตาง 

ๆ ทั้งในชวีิตประจําวันและการงานอาชีพ การที่ผูเรียนจะใชภาษาไดถูกตอง 

คลองแคลว และเหมาะสม จึงขึ้นอยูกับทักษะการใชภาษา ดังนั้น ผูเรียน

จะตองมีโอกาสไดฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษใหมากที่สุด ทั้งในหองเรียน

และนอกหองเรียน การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับธรรมชาติ และ

ลักษณะเฉพาะของภาษาจึงควรประกอบไปดวยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้ง

กิจกรรมการฝกทักษะทางภาษาและกิจกรรมการฝกผูเรียนใหรูวิธีการเรียน

ภาษาดวยตนเองควบคูไปดวย อันจะนําไปสูการเปนผูเรียนที่พึ่งพาตนเองได 

และสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต ทั้งดานการพูดภาษาอังกฤษและการใช

ภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือในการคนควาหาความรูในการเรียนวิชาอื่น ๆ ใน

การศึกษาตอรวมถึงการประกอบอาชีพ ซ่ึงเปนจุดหมายสําคัญประการหนึ่ง

ของการปฏิรูปการเรียนรู เพราะฉะนั้นผูที่มีความรูและทักษะภาษาอังกฤษดี

จึงไดเปรียบในดานการส่ือสาร ทันตอเหตุการณความเปล่ียนแปลงตาง ๆ 

ของโลก และสามารถปรับตัวเขากับสังคมไดอยางมีความสุข ประเทศไทยมี

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาเปนเวลาชานาน และมีการนําการสอนที่

หลากหลายมาใชในการสอน แตการสอนภาษาอังกฤษยังประสบปญหาตาง 

ๆ เชน เรียนภาษาอังกฤษหลายปแตไมสามารถติดตอส่ือสารหรือพูด

ภาษาอังกฤษไดแตไมสามารถอานเขียนได ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาดังกลาว

อาจเกิดจากครูผูสอนหรือตัวผูเรียน ในการเรียนรูภาษาอังกฤษผูเรียน

จําเปนตองมีความรูและฝกฝนการใชภาษาอังกฤษใหเกิดความชํานาญ 

ผูเรียนจํานวนไมนอยเร่ิมเรียนภาษาอังกฤษต้ังแตระดับชั้นประถมศึกษา

ตอนตนแตไมสามารถส่ือสารกับเจาของภาษาได ทําใหขาดความเชื่อมั่น 

ทอแท และสงผลตอความกาวหนาในอาชีพการงานหรือการเรียนรูระดับสูง 

กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว จึงจัดใหมีหลักสูตร

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ต้ังแตระดับประถมศึกษา เพื่อมุงมั่นให

เยาวชนนําความรูในการใชภาษาอังกฤษไปพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู

และประกอบอาชีพ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจําเปนตองมี
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ครูผูสอนที่มีทักษะความรูความเขาใจ และสามารถในการใชภาษาอังกฤษ

เพื่อเปนแบบอยางดานการใชภาษาใหแกผู เรียน นอกจากนี้ครูผูสอน

ภาษาอังกฤษยังจําเปนตองมีวิธีสอนที่นาสนใจสามารถทําใหผูเรียนเกิดความ

กระตือรือรนอยากที่จะเรียนรู รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ

ดวย ระดับชั้นประถมศึกษาถือเปนพื้นฐานสําคัญตอการเรียนภาษาอังกฤษที่

สูงขึ้นไป เมื่อผูเรียนมีความรูความเขาใจ และมีทักษะการใชภาษาอังกฤษ

พื้นฐานเปนอยางดีแลว นอกจากจะทําใหการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้นมาเปน

เร่ืองที่ เข าใจ ได งายขึ้ นแลวยั งจะส งผลตอทั ศนคติที่ ดีต อการเรียน

ภาษาอังกฤษของผูเรียนในอนาคตอีกดวย หากไมเปนไปดังท่ีกลาวอาจทํา

ใหผลการเรียนภาษาอังกฤษไมบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว อยางไรก็ตามรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนของครูในระดับประถมศึกษาก็เปนที่นาสนใจวามี

การจัดการเรียนการสอนอยางไร ครูมีพัฒนาการการสอนหรือไม มีความ

ตองการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมหรือไมอยางไร มีปญหาและ

อุปสรรคในการสอนอยางไรที่ทําใหการจัดการเรียนการสอนไมบรรลุ

วัตถุประสงค ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษอยางไร 

ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สําคัญตอการประกอบอาชีพเลขานุการ 

ปจจุบันภาษาอังกฤษคือภาษานานาชาติ เปนภาษากลางของโลกที่ใชติดตอ

ระหวางกันเปนหลัก ภาษาอังกฤษเปนแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุก

ระดับ ต้ังแตปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต โดยเฉพาะในอนาคต

ขางหนาอาเซียนไดกําหนดใหภาษาอังกฤษเปน “ภาษาทํางาน” ดวยเหตุนี้

ผูวิจัยจึงไดศึกษาความรูความเขาใจของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ 

เลขานุการ เพื่อใหทุกคนไดเรียนรูและใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันได

อยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชได

ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษมี

ความสําคัญตองานอาชีพเลขานุการเปนอยางมากท้ังทางตรงและทางออม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคมปจจุบันความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็ยิ่งเพิ่ม

ความสําคัญมากขึ้น เพราะสภาพทางสังคมในปจจุบันเปล่ียนแปลงอยาง

รวดเร็วและตอเนื่อง ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการส่ือสารขอมูลตาง 

ๆ ดังนั้น การทําวิจัยคร้ังนี้ทําขึ้นเพื่อศึกษาความรูความเขาใจภาษาอังกฤษ

ในงานอาชีพเลขานุการของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จากสภาพปญหา ผูวิจัยจึงไดดําเนินการแกปญหาโดยการศึกษา

ความรูความเขาใจภาษาอังกฤษในงานอาชีพเลขานุการ ของนักเรียน 

นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานที่จะนํามาวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนให

เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของนักเรียน นักศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. วัตถุประสงคทั่วไป 

เพื่อศึกษาความรูความเขาใจภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ 

ของนักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. วัตถุประสงคเฉพาะ 

2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานรายวิชา 

2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานครูผูสอน 

2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานวิธีการสอนและกิจกรรมการ

เรียนการสอน 

2.4 เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานการวัดผลและประเมินผลการ

เรียนการสอน 

2.5 เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

ประชากร 

ประชากรที่ ใช ในการวิจัย  คือ  นักเรียน  นักศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวนทั้งส้ิน 

100 คน โดยวิธีการสุมแบบบังเอิญ ตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro 

Yamane) ที่ความเชื่อมั่น 95% 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามการศึกษาความรูความ

เขาใจภาษาอังกฤษในงานอาชีพเลขานุการ ของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชา

เลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมรา 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการ

ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ขอความรวมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจก

และรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง จํานวน 100 ฉบับ 

3. จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับคืน พบวา แบบสอบถามจํานวน 

100 ฉบับ มีความสมบูรณทุกฉบับและไดรับคืนคิดเปนรอยละ 100  
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติหาคา

รอยละและคาเฉล่ีย 
 

ผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไป  นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการตอ

การบริการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช พบวา นักเรียน นักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สวน

ใหญ เปนเพศหญิ งมากที่ สุด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

2. ศึกษาความรูความเขาใจภาษาอังกฤษในงานอาชีพเลขานุการ 

ของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุดคือ ดาน

ครูผูสอน รองลงมาคือดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ดาน

ปจจัยการสนับสนุนการเรียนการสอน ดานวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียน

การสอน และดานรายวิชาในหลักสูตร 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 ควรเพิ่มหลักสูตรในการสอนมากขึ้น และควรเพิ่มการ

สอนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ผูบริหารควรเพิ่มครูสอนภาษาอังกฤษ

เพื่อพัฒนาในดานนี้ 
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1.2 อยากใหครูตางชาติมาสอนเพิ่มและอยากใหมีครูภาษา

จากหลายประเทศมาสอน จะไดมีสําเนียงการพูดที่หลากหลาย ดังนั้น 

ผูบริหารควรจัดใหมีครูฝกสอนจากหลายประเทศเขามาสอนในวิทยาลัยฯ 

1.3 ควรมีกิจกรรมการสอนนอกหองเรียนมากขึ้น ดังนั้น ทาง

วิทยาลัยฯ ควรจัดสถานที่ใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

1.4 ควรมีการสอบพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น ดังนั้น ผูบริหาร

ควรจัดงบประมาณจางครูผูสอนนอกสถานที่เขามาสอนในวิทยาลัยฯ 

1.5 ควรมีวิทยากรจากนอกสถานศึกษามาสอน ดังนั้น ทาง

วิทยาลัยฯ ควรมีวิทยากรจากภายนอกมาใหคําแนะนํากับนักเรียน นักศึกษา 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

ควรมีการวิจยัเกี่ยวกบัการจัดการเรียนการสอนในรายวิชามาก

ขึ้น เพื่อนําขอมูลมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 
 

ประโยชนของการวิจัย 

1. ไดขอมูลความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ

เลขานุการ ตอการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. ไดแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนของวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

_______________________________________________________ 

 

การแกปญหาการขาดทักษะการพิมพสัมผัสอักษรแปนเหยา นักเรียนระดบั 

ปวช.1 สาขาวิชาการทองเที่ยว ในการเรียนวิชาพิมพดีดไทยเบื้องตน 
 

ผูวิจัย นางสาวบังอร  สมบัติเทพสุทธิ์ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(เลขานุการ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

เนื่องจากวิชาพิมพดีดไทยเบื้องตน รหัส 2200-1006 เปนรายวิชา

พื้นฐานในกลุมวิชาชีพสาขางานเลขานุการ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) พุทธศักราช 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ โดยผูเรียนจะตองฝกปฏิบัติโดยมีจุดประสงคเพื่อให

ผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพิมพดีดไทย มีทักษะความรูในการ

พิมพดีดแบบสัมผัสและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานและการบํารุงรักษา

เคร่ือง การพิมพแปนอักษร ตัวเลขเคร่ืองหมายสัญลักษณ การพิมพประโยค 

การพิมพวางศูนยตามแนวนอนและแนวต้ัง การพิมพบัญชรหรือการพิมพเวน

ระยะจํากัดตอน การฝกพิมพเพื่อพัฒนาความเร็วและความแมนยํา การ

คํานวณคําสุทธิตามหลักเกณฑ 

จากการท่ีไดรับมอบหมายจากแผนกวิชาเลขานุการ สอนวิชา

พิมพดีดไทยเบื้องตน ระดับ ปวช.1 การทองเที่ยว  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ใหผูเรียนไดศึกษาฝก

ปฏิบัติการใชแปนพิมพงานชนิดตาง ๆ ทักษะในการบังคับแปนพิมพดีดอยาง

ถูกวิธี การมองแปนพิมพดีดพบวาการพิมพงานของนักเรียนไมสามารถพิมพ

งานไดตามขั้นตอนการพิมพงานไดอยางถูกตอง ขาดความต้ังใจและ

รับผิดชอบ ทักษะความแมนยําและจําแปนอักษรไมได เร่ืองการแกปญหา

การขาดทักษะการพิมพสัมผัสอักษรแปนเหยา สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนพิมพดีดไทยไมผานเกณฑที่กําหนด ผูวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะ

ศึกษาการแกปญหาการขาดทักษะการพิมพสัมผัสอักษรแปนเหยาของ

นักเรียนในรายวิชาพิมพดีดไทยเบื้องตน สาเหตุนักเรียนจําแปนพิมพไมได 

พิมพแลวกลัวจะผิดจึงตองมองที่แปนอักษรไปพรอม ๆ กับเอกสารที่จะพิมพ 

ทําใหนักเรียนเบื่อไมอยากพิมพ จึงไมสงงานพิมพดีดหรือสงงานลาชา 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการแกปญหาการขาดทักษะการพิมพสัมผัสอักษรแปน

เหยา  โดยแบบฝกการพิมพสัมผัส 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาการทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 40 คน ไดมาโดยการเจาะจงเปนนักเรียน 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน คือ การฝกพิมพโดยใชแบบการพิมพสัมผัส 

ตัวแปรตาม คือ ทักษะการพิมพอักษรแปนเหยา 
 

สมมติฐานการวิจัย 

การฝกพิมพโดยใชแบบฝกการพิมพสัมผัส ทําใหนักเรียนมีทักษะ 

การพิมพอักษรแปนเหยาสูงขึ้น 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แบบฝกทักษะการพิมพ 

2. ใบงาน 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จาก

กลุมตัวอยาง ตามขั้นตอนและผลที่ไดดังนี้ 

1. ทดสอบกอนเรียน โดยใชแบบทดสอบกอนเรียน 

2. ฝกทักษะ โดยใชแบบฝกพิมพทักษะ 

3. ทดสอบหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบหลังเรียน 

4. สังเกตพฤติกรรม โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. แบบทดสอบ วิเคราะหขอมูล โดยใชคาคะแนนกอนเรียนและ

หลังเรียน 

2. แบบสังเกตพฤติกรรม วิเคราะหขอมูล โดยใชคาคะแนน 4 

ระดับ 
 

ผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจยัได ดังนี้ 

1. ความพึ งพอใจต อการพิ มพ งานของนั ก เรียนวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช วิเคราะหความพึงพอใจพบวาแสดงความพึง

พอใจในระดับ  เพิ่มขึ้นและลดลง 

2. จากผลการวิจัยพบวานักเรียนสามารถรูจักและจําตัวอักษร 

วางนิ้วแปนเหยาไดอยางถูกตองและรวดเร็วรวมทั้งสามารถพิมพสัมผัสอักษร

ตามแบบฝกพิมพที่กําหนดให 
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ขอเสนอแนะ 

การวิจัยคร้ังนี้นักเรียนระดับ ปวช. 1 สาขาวิชาการทองเที่ยว มี

ขอบกพรองหลายอยาง ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางเพื่อนําขอบกพรองใน

การวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน คือ การประเมินความพึงพอใจ

ในภาพรวมของการฝกพิมพงานของนักเรียนในแตละภาคเรียนและนํา

ขอเสนอแนะมาปรับปรุงการจัดการฝกพิมพงานของนักเรียนและตองไดรับ

การพัฒนาตอไปอยางตอเนื่อง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนมีทักษะในการพิมพสัมผัสแปนเหยา 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ที่มีตอการใชบทเรียนผานสื่อสังคมออนไลน 

ของวิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวรัตนา  รุงเรือง 

ตําแหนง ครูผูชวย 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไดตระหนักถึงความสําคัญ

ของการใชบทเรียนผานส่ือสังคมออนไลนของวิทยาลัยแนวทางการสราง

ความรูของนักศึกษาในปจจุบันนั้นมีความแตกตางไปจากเดิม เนื่องจากการที่

โลกของเรานั้นมีวิวัฒนาการอยางตอเนื่องตลอดเวลา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นั้นมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในสังคม เปนกลไกที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง

วิถีชีวิตและการเรียน การสอน ดังนั้นการศึกษาจึงไมสามารถหลีกเล่ียงการ

นําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน และยังตองตระหนักถึงการนํามาใช

เพื่อใหเกิดประโยชนตอตัวนักศึกษาและชวยใหผูเรียนนั้นใชเทคโนโลยีเพื่อให

เกิดการเรียนรูและสามารถนําไปใชในชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพในสังคม

และโลกที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

ส่ือสังคมออนไลน social media ท่ีปจจุบันเขามามีบทบาทและ

อิทธิพลตอการดํารงชีวิต ของผูใชเทคโนโลยี เนื่องจากการเติบโตของระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ต โดยส่ือสังคมออนไลนไดกระตุนใหผูใชเกิดความสนใจ 

และนําไปใชงานจํานวนมาก Armstrong Franklin , 2008 ผู ใชงาน

สามารถเขียนและอธิบายส่ิงที่ตนเองสนใจ กิจกรรมที่ไดทําสามารถเชื่อมโยง

กับผูอื่นไดโดยผานการแบงปนเร่ืองราว ซ่ึงผูใชงานสามารถติดตอพูดคุยใน

เร่ืองที่สนใจในลักษณะ Real-Timeไมวาจะเปนการสงขอความ การสงภาพ

หรือเพลง เปนตน ดวยเหตุนี้เครือขายสังคมออนไลนจึงกลายมาเปนสวน

หนึ่งในโลกยุคปจจุบัน โดยเห็นไดจากที่ทุกวันนี้มีส่ิงตาง ๆ เกิดขึ้นจากส่ือ

สังคมออนไลน เชน การรวมกลุมทองเที่ยว การถายทอดสด และการ

เผยแพรของขาวสารตางๆ เปนตน โดยผู ใชงานแตละคนสามารถมี

ปฏิสัมพันธกับส่ือสังคมออนไลน ซ่ึงตัวอยางส่ือสังคมออนไลนที่ไดรับความ

นิยมในป พ.ศ.2559 ไดแก Facebook  Twitter และ Youtube เปนตน ซ่ึง

ในยุคสมัยปจจุบัน ระบบอินเตอรเน็ตไดเขามามีบทบาทกับชีวิตประจําวัน

ของทุกคนมากขึ้น เนื้อหาตางๆ เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา การนําแนวคิด

ของส่ือสังคมออนไลนมาประยุกตใชกับการเรียนการสอน จึงเปนส่ิงที่มีความ

นาสนใจที่จะนํามาใชใหเกิดความคุมคาและเหมาะสม 

จากสภาพปญหาผูวิจัยจึงไดดําเนินการแกปญหาโดยการศึกษา

ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่มีตอการใช

บทเรียนผานส่ือสังคมออนไลน เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานที่จะนํามาวางแผน

ปรับปรุงการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชให

เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. วัตถุประสงคทั่วไป 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ที่มีตอการใชบทเรียนผานส่ือสังคมออนไลนของวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. วัตถุประสงคเฉพาะ 

2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานเนื้อหา 

2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานการนําเสนอภาพสี ตัวอักษร

และเสียงประกอบ 

2.3 เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

2.4 เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานการเรียนรู 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่เรียนส่ือสังคม

ออนไลนในชวงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 – เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.2562 

ตามสถิติการเรียน การสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 100 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ดานเนื้อหา ดานการนําเสนอดวย

ภาพสี ตัวอักษร และเสียงประกอบ และดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดาน

การเรียนรู โดยวิธีการสุมแบบบังเอิญ จํานวน 100 คน ตามสูตรของ ทาโร 

อามาเน (Taro Yamane) ที่เชื่อมั่น 95% 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) ที่มีตอการใชบทเรียนผานส่ือสังคมออนไลนของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. วิเคราะหขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชรอยละ 

2. วิเคราะหคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ตอการบริการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยใชคาเฉล่ีย 

3. สูตรคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation - 

S.D.) (Lafferty Petter and Rowe Julain 1995 : 561 – 562) 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูศึกษาดําเนินการแจกแบบสอบถาม 

2. ผูศึกษาเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนจากกลุมตัวอยาง  

3. ผูศึกษานําแบบสอบถามมาวิเคราะห และทํารายละเอียด 

แสดงไวในตาราง 
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การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่  2 ขอมูลเกี่ ยวกับความพึงพอใจของนัก ศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ท่ีมีตอการใชบทเรียนผานส่ือสังคมออนไลน

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ   
 

ผลการวิจัย 

1. ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาตอการบริการวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราชพบวา นักศึกษาสวนใหญ ปวส.1 และ ปวส.2 สวนใหญเปน

เพศหญิงมากที่สุด 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ที่มีตอการใชบทเรียนผานส่ือสังคมออนไลนของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดาน 

พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุดคือ ดานส่ิง

อํานวยความสะดวก รองลงมาคือ ดานการนําเสนอภาพสี ตัวอักษร และ

เสียงประกอบ ดานการเรียนรู ดานเนื้อหา รายละเอียดในแตละดานดังนี้ 

2.1 ดานเนื้อหา ควรหาวิชาในบทเรียนใหเหมาะสมและสอดคลอง

กับการเรียนรูตอนักศึกษา เพิ่มส่ือการเรียนรูที่หลากหลาย ทันสมัย 

2.2 ดานการนําเสนอภาพสี ตัวอักษร และเสียงประกอบ ควรมี

ภาพที่นาสนใจ ส่ือสารชัดเจน เพิ่มภาพประกอบ ภาพสี เพิ่มขนาดตัวอักษร

ใหเหมาะสมกับหนาจอและอานงาย 

2.3 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  ควรเพิ่มการติดตอส่ือสารผานส่ือ

สังคมออนไลนระหวางกลุมใหมากเมื่อใชงานผานสมารทโฟนเพื่อความงาย

ตอการใชงาน 

2.4 ดานการเรียนรู ควรเรียนรูวิธีใชงานเว็บไซตหรือแอพพลิเคชั่น 

ในวิธีการใชงานไดรวดเร็วและสามารถนํามาประยุกตใชกับชีวิตประจําวันได 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรเพิ่มเนื้อหาใหเหมาะสมกับนักศึกษา 

2. ควรเพิ่มภาพประกอบที่มีความนาสนใจมากกวานี้เพื่อสามารถ

ส่ือสารไดชัดเจนที่หลากหลาย 

3. ควรปรับอินเตอรใหดีกวานี้และรวดเร็วตอการใชงาน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดขอมูลความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง  (ปวส.) ตอการบริการวิทยาลัย

อาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช 

2. ไดแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อใหสอดคลองใน

รายวิชาส่ือสังคมออนไลนของนักศึกษาในระดับ ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

3. ไดแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของวิทยาลัยอาชวีศึกษา

นครศรีธรรมราช 

_______________________________________________________ 

 

 

ความคิดเห็นการแตงกายของนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวพรรณวดี  พลอยม ี

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การจัดการสํานกังาน) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ไดตระหนักถึงความสําคัญ

ของดานการแตงกายของนักเรียน นักศึกษา และไดเล็งเห็นถึงนักเรียน 

นักศึกษามีสวนในการแตงกายผิดกฎระเบียบบอยชัดในวทิยาลัยฯ ไดแก การ

สวมถุงเทาขอส้ัน ของนักเรียนระดับ ปวช.1-3 และสําหรับนักศึกษาระดับ 

ปวส.1-2 สวนใหญจะเห็นไดชัดถึงการสวมกระโปรงส้ัน รองเทาที่สวมไม

เปนไปตามที่ฝายปกครองต้ังกฎระเบียบไว ดังนั้น การทําวิจัยคร้ังนี้ทําขึ้น

เพื่อแกไขปญหาของการแตงกายนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาในการแตงกาย

ผิดกฎระเบียบของวิทยาลัยฯ ดังนั้น การแตงกายใหครูท่ีปรึกษาและ

บุคลากรฝายปกครองใหตรวจเคร่ืองแตงกายของนักเรียน นักศึกษา หลังจาก

ที่เขาแถวเสร็จเรียบรอยแลวตามวันที่ไดประชาสัมพันธกอนตรวจเคร่ืองแตง

กายหนาเสาธง เพราะจะใหนักเรียน นักศึกษารูลวงหนาไวกอนเพื่อจะไป

เตรียมตัวเองกอนที่จะถึงวันจริงที่จะตรวจเคร่ืองแตงกาย และการตรวจ

เคร่ืองแตงกายจะตองรูถึงความประหยัดเวลาและความมีระเบียบวินัยอีก

ดวย และการมอบหมายที่ใหอาจารยที่ปรึกษาไดตรวจเคร่ืองแตงกาย

นักเรียน นักศึกษา เพื่อชวยใหนักเรียน นักศึกษามีระเบียบวินัยและความ

เรียบรอยมากขึ้น เพราะฝายปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษาไมทั่วถึง 

เน่ืองจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไดตระหนักถึง

ความสําคัญของดานการแตงกายของนักเรียน นักศึกษา และไดเล็งเห็นถึง

การแตงกายที่ผิดระเบียบกันเยอะพอสมควร เพราะนักเรียน นักศึกษาสวน

ใหญจะแตงกายไมเรียบรอยนัก เชน การแตงหนา การทาลิปสติก การทําสี

ผม การสวมกระโปรงส้ัน การสวมถุงเทาขอส้ัน 5 ขอนี้คือส่ิงที่เห็นบอยที่สุด

ในวิทยาลัย โดยฝายปกครองตระหนักถึงการแตงกายผิดระเบียบกันเยอะ

มาก และทางฝายปกครองยังดําเนินการตรวจเคร่ืองแตงกายของนักเรียน 

นักศึกษา โดยการแกไขปญหานี้โดยครูเวรของแตละวันใหไปยืนที่ประตู

ทางเขาวิทยาลัยเพื่อจับนักเรียน นักศึกษาที่แตงกายผิดระเบียบต้ังแตหัวจรด

เทาอยางจริงจัง และที่ทางฝายปกครองไดใหครูเวรไปยืนเปนประจําเพื่อให

นักเรียน นักศึกษาไดรูถึงความถูกตองในการแตงกายอีกดวย 

จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดดําเนินการแกปญหาโดย

การศึกษาความคิดเห็นการแตงกายของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานที่จะนํามาวางแผน

ปรับปรุงการใหบริการของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ให

เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

วัตถุประสงคทั่วไป 

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของการแตงกายของนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

วัตถุประสงคเฉพาะ 
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1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานรางกาย 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานบุคลิกภาพ 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานชุดยูนิฟอรม 

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานภาพลักษณ 
 

ประชากรยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.1-

ปวส.2 โดยวิธีสุมแบบบังเอิญ จํานวน 100 คน ตามสูตรของทาโร ยามาเน 

(Taro Yamane) ที่ความเชื่อมั่น 95% 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น

การแตงกายของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ตอน

ที่  2 ขอมูลความคิดเห็นการแตงกายของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอความรวมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจก

แบบสอบถามดวยตนเอง จํานวน 100 ฉบับ 

3. จํานวนแบบสอบถามไดรับคืน พบวา แบบสอบถามจํานวน 

100 ฉบับ ไดรับคืนคิดเปนรอยละ 100 และมีความสมบูรณทุกฉบับ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการประมวลผลขอมูลโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามวิเคราะห

โดยใชสถิติหาคารอยละ และคาเฉล่ีย 
 

ผลการวิจัย 

1. ขอมูลท่ัวไป  พบวา นักเรียน นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง 

มากท่ีสุด ระดับชั้น ปวช.1 ประเมินแบบสอบถามมากที่สุดโดยใหความ

คิดเห็นกับดานชุดยูนิฟอรมของนักเรียน นักศึกษา และดานภาพลักษณของ

นักเรียน นักศึกษามากที่สุด 

2. ความคิดเห็นดานการแตงกายของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย

ดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุดคือ ดานชุด

ยูนิฟอรมของนักเรียน นักศึกษา รองลงมาเปนดานภาพลักษณของนักเรียน 

นักศึกษา ดานบุคลิกภาพของนักเรียน นักศึกษา ดานการแตงกายของ

นักเรียน นักศึกษา รายละเอียดในแตละดานดังนี้ 

2.1 ดานการแตงกาย จะเนนใหตระหนักถึงนักเรียน นักศึกษา

มีการแตงกายที่ถูกตองมากนอยเพียงใดและถูกกฎระเบียบหรือไม 

2.2 ดานบุคลิกภาพ ควรเนนใหนักเรียน นักศึกษาแตงกายให

ถูกตอง เพื่อจะใหเห็นถึงบุคลิกภาพท่ีดี เพราะการแตงกายดีจะทําให

บุคลิกภาพดีดวย 

2.3 ดานชุดยูนิฟอรม การแตงกายแบบชุดยูนิฟอรมมักจะเกิด

การแตงกายที่ผิดระเบียบกันมาก ตองเรียนรูถึงหลักการแตงกายที่ถูกตอง

และเห็นถึงความเรียบรอย 

2.4 ดานภาพลักษณ การที่นักเรียน นักศึกษามีภาพลักษณที่ดี

ตองรูจักการแตงกายที่ ดีดวย เพราะมันจะสงผลถึงภาพลักษณของตัว

นักเรียน นักศึกษา 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใช 

1. ผูตอบแบบสอบถามตองการใหนักเรียน นักศึกษาแตงกายที่ถูก

ระเบียบมากกวานี้ ดังนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชควรมีการ

ตรวจสอบการแตงกายอยางเครงครัด 

2. ผูตอบแบบสอบถามตองการใหนักเรียน นักศึกษามีบุคลิกภาพ

ที่ดี และมีความมั่นใจในตนเองมากกวานี้  ดังนั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราชควรมีการจัดอบรมบุคลิกภาพใหแกนักเรียน นักศึกษา 

3. ผูตอบแบบสอบถามตองการใหนักเรียน นักศึกษารูการแตง

กายของวิทยาลัยวาเปนอยางไรและถูกตองเพียงใด ดังนั้น วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราชควรบงบอกถึงกฎระเบียบของวิทยาลัยใหแก

นักเรียน นักศึกษาใหอยางชัดเจน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ผูตอบแบบสอบถามดานการแตงกายของนักเรียน นักศึกษานอย

ที่สุด จึงควรเครงครัดในเร่ืองการแตงกายใหมากขึ้น 
 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดขอมูลความคิดเห็นของนักเรียนระดับ ปวช.1-ปวส.2 ตอการ

บริการของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. ไดแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

_______________________________________________________ 

 

ศึกษาความพึงพอใจในการวัดผลประเมินผลนักเรียน นักศึกษา 

ของวิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสุภาวรรณ  จันทรหย ู

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ (กาจัดการทั่วไป) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ไดตระหนักถึงความสําคัญ

ของการวัดผลประเมินผลการเรียนรูเปนกระบวนการใหผูสอนใชพัฒนา

คุณภาพผูเรียนใหไดขอมูล สารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนา 

และความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน รวมทั้งขอมูลที่จะเปนฝายถือ

ปฏิบัติรวมกัน เพื่อประโยชนตอการสงเสริม ใหผูเรียนเกิดการพัฒนา และ

เรียนรูอยางเต็มศักยภาพ การศึกษาในฐานะผูรับผิดชอบจัดการศึกษาจะตอง

นําหลักเกณฑและแนวการปฏิบัติในการวัดผลและประเมินผลการเรียนของ

สถานศึกษา เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับทุกฝายถือปฏิบัติรวมกันและเปน

เปนไปในมาตรฐานเดียวกัน  สถานศึกษาตองมีผลการเรียนรูของผูเรียนจาก

การวัดและประเมินผลทั้งในระดับสถานศึกษาเพื่อใชเปนขอมูลสรางความ

มั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของผู เรียน แก ผู เกี่ยวของในสถานศึกษาเห็น
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ความสําคัญในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหมีคุณภาพ สามารถปรับตัวได

อยางรูเทาทันการเปล่ียนแปลงการจัดการศึกษาและแนวทางที่เหมาะสม  

เนื่องจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชเห็นความสําคัญของ

การวัดผลประเมินผลใหผูเรียนมีความกาวหนาทางดานความรู ทักษะ

กระบวนการ คุณธรรม คานิยมอันพึงประสงค อันเปนผลเนื่องจากการจัด

กิจกรรมการเรียนรูหรือไมเพียงใด ดังนั้นการวัดผลประเมินผลจึงตองใช

วิธีการที่หลากหลายเนนการปฏิบัติใหสอดคลองและเหมาะสมกับสาระการ

เรียนรู ประบวนการเรียนรูของผูเรียนและสามารถดําเนินการอยางตอเนื่อง

ควบคูไปในกิจกรรม การเรียนรูของผูเรียนโดยประเมินความประพฤติ 

พฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและผลจากโครงงานเพื่อพัฒนา

นักเรียน นักศึกษาใหมี คุณภาพ สามารถปรับตัวไดอยางรูเทาทันการ

เปล่ียนแปลงตาง ๆ การวัดผลประเมินผลตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักการวัดและประ

เมิลผลการเรียนตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานดังกลาว จะเห็นไดวาเปน

แนวคิดใหมในการประเมินที่มีลักษณะเดน เนนการประเมินพัฒนาการของ

ผูเรียนและประสิทธิภาพการเรียนการสอนโดยใชวิธีการวัดและประเมินผลที่

หลากหลายเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน ครอบคลุมสภาพ

ความเปนจริงและสอดคลองกับการแสดงออกของนักเรียน ทั้งกระบวนการ

และผลผลิต เปดโอกาสใหตรวจสอบผลการประเมินได และเนนการมีสวน

รวมระหวางนักเรียน ครู โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพของผูเรียน

แตละคนใหเปนคนที่มีคุณภาพตามจุดมุงหมายของหลักสูตรและประเทศชาติ 

จากสภาพปญหา ผูวิจัยจึงไดดําเนินการแกปญหา โดยการศึกษา

ศึกษาความพึงพอใจการวัดผลประเมินผลนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐาน ที่จะนํามาวางแผน

ปรับปรุงการใหบริการของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชใหเหมาะสม

และสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

5. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานการวัดผลและประเมินผล 

6. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานการจัดการเรียนการสอน 

7. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานหลักสูตร 

8. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานอาจารยผูสอน 

9. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัในคร้ังนี้  คือ  นักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช จาํนวน 100 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถามความศึกษาความพึงพอใจการวัดผลประเมินผล

นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. วิเคราะหขอมูลทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชรอยละ 

2. วิเคราะหคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่เก็บตอการบริการที่มีการ

ใชบริการของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยใชสูตรคาเฉล่ีย 

3. สูตรคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation – S.D ) ( 

Lafferty Petter and Rowe Julain 1995 : 561 – 562 )  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอความรวมมื อจาก  นั ก เรียนนั ก ศึกษาจากวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรธรรมราช  

2. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจก

และรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง จํานวน 100 ฉบับ 

3. จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับคืน พบวา แบบสอบถามจํานวน 

100 ฉบับ ไดรับคืน 100 ฉบับ คิดเปน 100%  และมีความสมบูรณทุกฉบับ 

คิดเปน 100% 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับ สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่  2 ขอมู ล เกี่ ย วกั บ  ศึกษาความพึ งพ อ ใจการวัดผล

ประเมินผลนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปน

แบบสอบถามมาตรการวัดประมาณคา 5 ระดับ 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ขอมูลทั่ วไป นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราชพบวา ขาราชการและบุคลากร เปนเพศหญิงมากที่สุด 

2. ความพึงพอใจการวัดผลประเมินผลนักเรียน นักศึกษาของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉล่ียมาก

ที่ สุดคือ ดานการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ ดานการวัดผล

ประเมินผล ดานอาจารยผูสอน ดานหลักสูตร ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

รายละเอียดในแตละดานดังนี้ 

2.1 ดานการวัดผลประเมนิผล ควรหาครามรูที่หลากหลายใน

การสอนเพื่อมาใชในการดํารงชีวิต  

2.2 ดานการจัดการเรียน การสอน ควรจัดตารางเรียนในแต

ละรายวิชาใหเหมาะสมกวานี้ 

2.3 ดานหลักสูตร ควรมีจํานวนชั่วโมงที่มากกวานี้ 

2.4 ดานอาจารยผูสอน ควรสอนโดยวิธีที่หลากหลายกวานี้ 

2.5 ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรมีการวัดผลรายบุคคลที่

เรียบงาย 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีส่ือการสอนที่หลากหลายกวานี ้
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดขอมูลความรูคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาตอการบริการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. ไดแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาการจัดการท่ัวไป 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชชดุซอมเสริม 

เรื่องการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงนิ ในรายวิชาการเงินธุรกิจ 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย น.ส.ปานทิพย  จันทรเรืองฤทธิ ์

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการเงินธุรกิจของ

นักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชา การจัดการทั่วไป ครูผูสอนไดวิธีการสอน

แบบบรรยายและสาธิตตัวอยางประกอบ ซ่ึงในชั้นเรียนจะแบงผูเรียน

ออกเปน 2 กลุมเรียน คือ กลุมท่ีหนึ่งผูท่ีจบการศึกษาในระดับ ปวช. สาขา

พณิชยกรรม ซ่ึงจะผานการเรียนในรายวิชา บัญชีเบื้องตนมากอนแลว ทําให

มีพื้นฐานในการเรียนวิชาการเงินธุรกิจไดดีกวา และที่สองคือกลุมที่จบ

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 และ ปวช. ตางสาขาทําใหผูเรียน

บางคนบางกลุมไมสนใจเรียน และไมเขาใจเนื้อหาท่ีเรียน ผูเรียนเกิดความ

เบื่อหนายขาดความสนใจเรียนรู 

ดังนั้น  ในการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง

การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน ครูผูสอนจึงไดจัดทําแบบชุดซอมเสริม 

ขึ้นมา เพื่อปรับพื้นฐานความรู และฝกทักษะทางการเงินของนักศึกษา ให

สามารถเรียนรูโดยเกิดความเขาใจ และเกิดทักษะในการวิเคราะหอัตราสวน

ทางการเงิน ไดเพิ่มมากขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเงินธุรกิจ เร่ืองการ

วิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน โดยวิธีใชแบบชุดซอมเสริม ของนักเรียน

ระดับ ปวส.1 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการ

จัดการทั่วไป  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 37 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการวิเคราะห

อัตราสวนทางการเงิน วิชาการเงินธุรกิจ รหัสวิชา 3215-2005  สําหรับ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 2 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป 

โดยใชแบบทดสอบกอนการใชแบบฝกเสริมทักษะ และหลังการใชแบบฝก

เสริมทักษะเปนแบบอัตนัย จํานวน 1 ฉบับ มี 10 ขอ 

2. แบบฝกเสริมทักษะ เร่ืองการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

นักเรียนระดับ ปวส.1 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป 
 

 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยวัดความรูพื้นฐานเดิมของนักเรียนกอนจัดการเรียนการ

สอน โดยทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

เร่ืองการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินกับกลุมประชากร 

2. ผูวิจัยดําเนินการสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

แผนการจัดการเรียนรู เร่ืองการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน กับนักศึกษา

ระดับ ปวส.1  แผนกวิชาการจัดการทั่วไป จํานวน 37 คนในชั้นเรียนรวมกัน 

3. ชวงเวลาหลังเลิกเรียน ผูวิจัยใหนักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนก

วิชาการจัดการท่ัวไป  จํานวน 37 คน ทําแบบชุดซอมเสริม เร่ืองการ

วิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 

4. หลังจากการใหนักศึกษา ทําแบบชุดซอมเสริม เร่ืองการ

วิเคราะหอัตราสวนทางการเงินเพิ่ม แลว ผูวิจัยใหนักเรียนทําการทดสอบ

ภายหลังการใชแบบชุดซอมเสริม (Post-test) โดยใชแบบทดสอบฉบับเดิม 

5. นําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกอนและหลังการใชแบบชุดซอมเสริมของนักเรียนระดับ ปวส. 1 แผนก

วิชาการจัดการทั่วไป มาหาคาทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการประมวลขอมูลโดยใชคารอยละ โดย

ดําเนินการตามลําดับดังน้ี วิเคราะหขอมูลจากแบบฝกทักษะ เกี่ยวกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชแบบฝกทักษะ เร่ืองการวิเคราะหอัตราสวน

ทางการเงินของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1 แผนก

วิชาการจัดการทั่วไป วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยคํานวณหา

คาเฉล่ียรอยละ 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลจากการเปรียบเทียบการทําแบบทดสอบนักศึกษาระดับ ปวส.1 

แผนกวิชาการจัดการทั่วไปจํานวน 37 คน ทําแบบทดสอบไดถูกตองมากขึ้น 

ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กาหนด คือเกณฑผานตองไดคะแนน 60 % ขึ้นไป 

โดยจากผลการทดสอบ คะแนนของนักเรียนกอนการใชแบบชุดซอมเสริม มี

คาเฉล่ียทั้งหมดเทากับ 3.57 หรือ รอยละ 35.68 และคะแนนของนักเรียน

หลังการใชแบบชุดซอมเสริม มีคาเฉล่ียทั้งหมดเทากับ 7.73 หรือ รอยละ

77.30 ผลสรุปคือ จากนักศึกษาจํานวนทั้งหมด 37  นักศึกษาผานเกณฑ 28 

คน คน คิดเปนรอยละ 75.68 ไมผานเกณฑ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 

24.32 ซ่ึงแสดงวาแบบชุดซอมเสริม ที่ใชในการแกปญหา เปนเคร่ืองมือที่ทํา

ใหนักศึกษามีความรูมากขึ้น สงผลใหนักศึกษาผานเกณฑเพิ่มมากขึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 

การใช ชุดแบบซอมเสริม ควรมีชุดแบบซอมเสริม ที่มีความ

หลากหลาย และควรคํานึงถึงความรูของนักศึกษาเพื่อจะไดใชแบบซอมเสริม

อยางเหมาะสม  

_______________________________________________________ 
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ความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนวิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตนจากขาว

เศรษฐกิจ ของนักเรียนระดับ ปวช.1 การบัญชี กลุม 2 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางอุไรรัตน  ศุภจิตตากร 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(บริหารธุรกจิ) 

 ศ.บ.(การเงิน-คลัง) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ไดจัดทําแผนการเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี ตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2557 โดยบรรจุวิชา

เศรษฐศาสตรเบื้องตน รหัสวิชา 2200-1001 ไวในแผนการเรียนของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาการบัญชี (ปวช.1 การ

บัญชี) ซ่ึงในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหทํา

การสอนในรายวิชาดังกลาว จากประสบการณการสอนที่ผานมา นักศึกษา

จะบนวาการเรียนวิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตน เนื้อหาวิชาเขาใจยาก ฟงครู

อธิบายเขาใจดี แตเม่ือกลับไปบานอานหนังสือแลวไมเขาใจ ทําใหเวลาสอบ

ไดคะแนนนอย และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า ผูวิจัยจึงไดคิดหาวิธีที่จะให

นักศึกษาเขาใจเนื้อหาไดดีขึ้น โดยเมื่อผูวิจัยอธิบายเนื้อหาวิชาทฤษฎี

เศรษฐศาสตรแตละเร่ืองจบแลว ก็จะมอบหมายใบงานใหนักศึกษาคนควา

ขาวเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับทฤษฎีที่เรียน แลวใหนักศึกษาอานสรุปมา

นําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรูกันในชั้นเรียน ดังนั้น ผูวิจัยจึงทําวิจัยเร่ืองความ

พึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนวิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตนจากขาวเศรษฐกิจ  

ของนักเรียนระดับ ปวช.1 การบัญชี กลุม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชขึ้น เพื่อศึกษาความพึงพอใจและ

ความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนวิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตนจากขาว

เศรษฐกิจ ของนักเรียนระดับ ปวช.1 การบัญชี กลุม 2 ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช และเพื่อใหผูเรียนมี

ระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอ

การเรียนวิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตนจากขาวเศรษฐกิจ  ของนักเรียน ปวช.1 

การบัญชี กลุม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

2. เพื่อใหผูเรียนมีระดับผลการเรียนอยูในเกณฑดี 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1  สาขาวิชาการบัญชี  ที่เรียนวิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตน  ใน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี กลุม 2 ที่เรียนวิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 32 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบสอบถาม ลักษณะของเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลเปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ตอน ไดแก 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูเรียนตอการ

เรียนวิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตนจากขาวเศรษฐกิจ ของนักศึกษาระดับ ปวช.

1 การบัญชี กลุม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช วิเคราะหหาคาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Devition) จํานวน 4 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานผูสอน  

ดานผูเรียน และดานการประเมินผล เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) มี 5 ระดับ กําหนดขึ้นตามวิธีการของลิเคิรท (Likert) มีการ

ประมาณคาคําตอบของคําถามดังนี้ 

5 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

4 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 

3 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

2 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอย 

1 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอยที่สุด 

การแปลความหมายของขอมูลโดยการนําคาเฉล่ียที่ไดมาเทียบ

กับเกณฑดังตอไปนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2548 : 161) 

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 ความพึงพอใจในหวัขอนั้นมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.51-4.50 ความพึงพอใจในหวัขอนั้นมาก 

คาเฉล่ีย 2.51-3.50 ความพึงพอใจในหวัขอนั้นปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.51-2.50 ความพึงพอใจในหวัขอนั้นนอย 

คาเฉล่ีย 1.00-1.50 ความพึงพอใจในหวัขอนั้นนอยที่สุด 

ตอนที่  2 ขอเสนอแนะ  เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับความ

คิดเห็นนอกเหนือจากคําถามและขอเสนอแนะ 

2. คะแนนผลการเรียนของนักเรียนระดับ ปวช.1 การบัญชี 1 

จํานวน 41 คน จากแบบบันทึกผลการเรียนและประเมินผล 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิดที่เกี่ยวกับการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร

เบื้องตนจากขาวเศรษฐกิจ  ของนักเรียนระดับ ปวช.1 การบัญชี กลุม 2  

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. สรางแบบสอบถามตามโครงสรางเนื้อหาและรูปแบบที่กําหนด 

3. เก็บรวบรวมขอมูลแลวทาํการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 

4. เขียนรายงานการวิจยั 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนระดับ ปวช.1 การบัญชี กลุม 2 ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

จํานวนทั้งส้ิน 32 ชุด  และไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 32 ชุด  

คิดเปนรอยละ 100 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียน

วิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตนจากขาวเศรษฐกิจ  ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 
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การบัญชี กลุม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช วิเคราะหหาคาเฉล่ีย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Devition) จํานวน 4 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานผูสอน  

ดานผูเรียน และดานการประเมินผล 

ตอนที่  2  ขอเสนอแนะ  เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเห็น

นอกเหนือจากคําถาม 
 

สรุปผลการวิจัย 

ความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนวิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตน

จากขาวเศรษฐกิจ ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 การบัญชี 2 ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยภาพรวม  อยูใน

ระดับมาก คาเฉล่ีย ( X ) = 4.34 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.34  เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสูงที่สุดใน

ดานการประเมินผล อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย ( X ) = 4.44  คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) = 0.47 รองลงมาคือ ดานผูสอน  อยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย 

( X ) = 4.41 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.39  ดานเนื้อหา อยูในระดับ

มาก  คาเฉล่ีย ( X ) = 4.30 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.40 และตํ่า

ที่สุดคือ ดานผูเรียน อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย ( X ) = 4.20 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) = 0.43 

ด านเนื้ อหา : ความพึ งพ อ ใจของผู เรียนต อก ารเรียนวิช า

เศรษฐศาสตรเบื้องตนจากขาวเศรษฐกิจ ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 การ

บัญชี กลุม 2 ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช โดยภาพรวม อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย ( X ) = 4.30 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.40 โดยมีความพึงพอใจสูงที่สุดในรายการ

เนื้อหาวิชาที่เรียนมีความเหมาะสมกับผูเรียน อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย ( X ) 

= 4.33 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.52 และตํ่าที่ สุดคือ รายการ

เนื้อหาวิชาที่เรียนสามารถนําไปประยุกตกับสถานการณจริงได อยูในระดับมาก  

คาเฉล่ีย ( X ) = 4.25 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.70 

ด านผู สอน  :  ความพึ งพอ ใจของผู เรียนต อการเรียนวิช า

เศรษฐศาสตรเบื้องตนจากขาวเศรษฐกิจ ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 การ

บัญชี กลุม 2 ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช โดยภาพรวม อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย ( X ) = 4.41 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.39 โดยมีความพึงพอใจสูงที่สุดในรายการ

ผูสอนมีความรูในเนื้อหาที่สอนอยางถองแท อยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 

( X ) = 4.65 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.48 และตํ่าที่สุดคือ  รายการ

ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย ( X ) = 4.00  

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.64 

ด านผู เรียน  :  ความพึ งพอใจของผู เรียนตอการเรียนวิชา

เศรษฐศาสตรเบื้องตนจากขาวเศรษฐกิจ ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 การ

บัญชี กลุม 2 ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย ( X ) = 4.20  คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.43  โดยมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในรายการ

ผูเรียนสามารถคนควาขาวสารทางเศรษฐกิจจากแหลงคนควาที่ผูสอน

แนะนําได  อยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย ( X ) = 4.40  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D) = 0.59  และตํ่าท่ีสุดคือ  รายการเวลาที่ผูสอนกําหนดเพียงพอตอการ

คนควา  อยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย ( X ) = 3.97  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D) = 0.62 

ดานการประเมินผล  :  ความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนวิชา

เศรษฐศาสตรเบื้องตนจากขาวเศรษฐกิจ  ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 การ

บัญชี กลุม 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  โดยภาพรวม  อยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย ( X ) = 4.44  คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.47  โดยมีความพึงพอใจสูงที่สุดในรายการ

แจงผลการประเมินใหผูเรียนทราบทุกคร้ัง  อยูในระดับมากที่สุด  คาเฉล่ีย 

( X ) = 4.57  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.59  และตํ่าที่สุดคือ  รายการมี

การประเมินทั้งทางดานความรู ทักษะ และคุณธรรม  อยูในระดับมาก  

คาเฉล่ีย ( X ) = 4.33  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.65 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรทําการวิจัยกับนักศึกษาในชั้นเรียนอื่นดวย 

2. วิทยาลัยฯ ควรจัดสถานที่และแหลงคนควาขอมูลที่มีคุณภาพ

และมีประสิทธิภาพมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบความพึงพอใจและความคิดเห็นของผูเรียนตอการเรียน

วิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตนจากขาวเศรษฐกิจ  ของนักเรียน ปวช.1 การบัญชี 

กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. ผลการเรียนของผูเรียนอยูในเกณฑดี 

_______________________________________________________ 

 

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มตีอคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน 

วิชากฎหมายแรงงาน  ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2561 
 

ผูวิจัย นายสุรพล  รังสฤษติกุล 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา คม.(โสตทัศนศึกษา) 

 ค.บ.(ธุรกิจศึกษา) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการศึกษายอมมีเปาหมายที่สําคัญคือ ตองการใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูในเนื้อหาวิชาที่ถายทอด โดยผูเรียนสามารถใชความรูที่มีอยูแลว

มาเชื่อมโยงกับความรูใหมที่กําลังสอน และสามารถนําส่ิงที่ครูสอนไป

ประยุกตใชกับสถานการณอื่น ๆ ได โดยครูจะตองสรางบรรยากาศการ

เรียนรู แนวทางหนึ่งที่กอใหเกิดการเรียนรูที่ดีคือ ครูสามารถนําส่ือการสอน

มาใชอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยเนื้อหาในบทเรียนจะตองมี

ความถูกตองตามหลักวิชา เปนปจจุบันไมลาสมัย โครงสรางเนื้อหาชัดเจนมี

ความสัมพันธตอเนื่อง นั่นคือ ควรจะตองมีการออกแบบบทเรียนที่ดีนําทาง

ผูเรียนใหเกิดความเขาใจและจําเนื้อหาได มีการจัดระบบเนื้อหาสัมพันธกับ

ความรูเดิมหรือประสบการณเดิมของผูเรียน หรือปูพื้นความรูเดิมเพื่อ

เชื่อมโยงไปสูความรูใหม มีลําดับขั้นตอนของการนําเสนอความยากงาย มี

การนําเสนอวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนรูลวงหนาถึงประเด็นสําคัญของ

เนื้อหาเคาโครงเนื้อหาอยางกวางขวาง ผูเรียนจะสามารถผสมรายละเอียด

สวนยอยใหสัมพันธกับเนื้อหาสวนใหญ ทําใหผลการเรียนรูมีประสิทธิภาพ

ขึ้น ที่สําคัญเนื้อหาควรจะนําเสนอไดตรงและครอบคลุมตามจุดประสงคที่ต้ัง

ไว เหมาะสมกับระดับความยากงายของผูเรียน 
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ดังนั้น การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพส่ือการ

เรียนการสอนจึงมีความสําคัญตอการปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการสอนใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพของส่ือการ

เรียนการสอน 

2. เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตอไป 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ คือ คุณลักษณะของส่ือ 

ตัวแปรตาม คือ ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ

คุณภาพของส่ือการเรียนการสอน 
 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม กลุม 2 ที่เรียนวิชากฎหมายแรงงาน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 38 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัย

สรางขึ้นเอง โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

ตอนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 3 คําถามปลายเปด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แจกแบบสอบถามใหนักศึกษาตอบ 

2. นําแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการหาคารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

ขอมูลท่ัวไป  ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนทั้งส้ิน 38 คน เปนเพศ

หญิง รอยละ 100 

ขอมูลแสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพ

ของส่ือการเรียนการสอน 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือที่ ใชตรงกับวัตถุประสงคของการ

เรียนรู อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.42 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือที่ใชมีความนาสนใจ สามารถกระตุน

ใหเกิดการใฝรู อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.42 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือที่ ใชมีความชัดเจน สอดคลองกับ

เนื้อหาและกิจกรรม อยู ในระดับมากท่ีสุด คาเฉล่ีย 4.63 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.54 

4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือที่ใชชวยใหงายตอการเรียนรู กระตุน

ให คิดและจดจําไดนาน อยู ในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.50 คาเบี่ ยงเบน

มาตรฐาน 0.55 

5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือที่ใชทันสมัย แปลกใหม แตกตางไป

จากการเรียนปกติ อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.34 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.62 

6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือที่ใชมีความเหมาะสมกับเวลา อยูใน

ระดับมาก คาเฉล่ีย 4.32 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 

7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือที่ใชชวยสรางปฏิสัมพันธระหวาง

ผูสอนกับผูเรียน อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.39 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 

_______________________________________________________ 

 

การเสรมิสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตน 

โดยการบันทึกการใชชีวิตประจําวันแบบพอเพียง 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางเยาวมาลย  เงินทอง 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา ศ.บ.(เศรษฐศาสตรบัณฑิต) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตน รหัสวิชา 

2200-1001 ใหผูเรียนเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงประกอบดวย 3 หวง 2 เง่ือนไข 4 มิติ ซ่ึงในการจัดการ

เรียนการสอนครูผูสอนประยุกตใชการจัดการเรียนรูโดยใชนักเรียนเปน

ศูนยกลาง เพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนดวยตนเอง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในกระบวนการเรียนรูดวย

ตนเอง 

2. เพื่อใหนักเรียนสามารถนําไปใชประโยชนจากกระบวนการ

เรียนรูดวยตนเอง 

3. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  ชั้นปที่  1 สาขาวิชาการบัญชี  กลุม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  จํานวน 36 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบการใหคะแนนบันทึกการใชชีวิตประจําวันแบบพอเพียง 

2. แบบการใหคะแนนการนําเสนอการใชชีวิตประจําวันแบบ

พอเพียง 

3. แบบสรุปคะแนนรายวิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตน 
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การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

1. รวบรวมขอมูลแบบบันทึกการใชชีวิตประจําวันแบบพอเพียง 

2. นํามากําหนดคาคะแนน 

3. วิเคราะหคาคะแนน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ครูผูสอนแนะนําการบันทึกการใชชีวิตประจําวันแบบพอเพียง 

2. นักเรียนจัดทําแบบบันทึกการใชชีวิตประจําวันแบบพอเพียง

และนําเสนอ โดยครูผูสอนเปนผูตรวจและใหคะแนน 

3. นําผลคะแนนที่ไดหาคาทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. นําผลคะแนนการบันทึกการใชชีวิตประจําวันแบบพอเพียง

และการนําเสนอการใชชีวิตประจําวันแบบพอเพียง คิดเปนคาเฉล่ีย 

2. นําผลคะแนนท่ี ไดรวมกับผลคะแนนอื่น  ๆ ในรายวิชา

เศรษฐศาสตรเบื้องตน และหาผลรวม (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 

3. คํานวณหาคารอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดดังนี้ คือ นักเรียนระดับ ปวช.

1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 3 จํานวน 36 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

มากกวารอยละ 65 จํานวน 36 คน  คิดเปนรอยละ 100 
 

ขอเสนอแนะ 

ในทุกรายวิชาควรจะใหนักเรียนมีทักษะในการคนควาหาความรู

ดวยตนเอง เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณใหกับตัวนักเรียนเอง และ

ควรใหนักเรียนกาวใหทันตอเทคโนโลยีสารสนเทศใหมากขึ้น และนักเรียน

สามารถนําความรูที่ไดรับไมวาจะเปนวิธีการเรียนรูดวยตนเอง การจัดสง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส และการสืบคนขอมูลตาง ๆ นําไปประยุกตใชใน

การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และการใชชีวิตประจําวันไดเปนอยางดี 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพ 

การจัดการเรียนการสอน ของวชิาหลกัการจัดการ (3200-1002) 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 
 

ผูวิจัย นางสาวกัณฑิกา  แสงสุวรรณ 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

 บธ.บ.(การบัญชี) 

 บธ.ม.(วิทยาการจัดการ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2538 

มีขอความเกี่ยวกับการจัดการศึกษาความตอนหนึ่งวา ".....ความรูที่จะศึกษามี

อยูสามสวน คือ ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความคิดอานตาม

เหตุผลความเปนจริงซ่ึงแตละคนควรเรียนรูใหครบ เพื่อสามารถนําไปใช

ประกอบกิจการงาน และแกปญหาทั้งปวงไดอยางมีประสิทธิภาพ....." เปน

กระแสพระราชดํารัสซ่ึงเปนแนวทางสําหรับการจัดการศึกษาอันทรงคุณคายิ่ง  

เน่ืองจากการศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาความรู ความสามารถ 

คานิยม เจตคติและคุณภาพของบุคคล เพื่อใหเปนพลังสําคัญในการพัฒนา

ประเทศในโลกที่ เปล่ียนแปลงรวดเร็วทั้ งดานวิทยาการความกาวหนา

โดยเฉพาะเทคโนโลยีส่ือสาร หรือการแขงขันอยางรุนแรงดานเศรษฐกิจ  ดังนั้น

สาระสําคัญของแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ  พ.ศ. 2542  จึงระบุไวชัดเจนใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยยึด

ผูเรียนเปนสําคัญ  เพราะการศึกษาถือเปนกลไกสําคัญที่สามารถพัฒนา

คุณภาพของบุคคล  เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูที่แทจริงและยั่งยืน  เพื่อใหบุคคลเหลานั้นกลับมาพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ  

และการเมืองของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปนสถาบันการศึกษาหนึ่ง ที่มี

วัตถุประสงคในการ ศึกษาวิชาชีพ ทําการวิจัย ผลิตครู ผลิตผูเรียน และ

สงเสริมวิทยฐานะครู ซ่ึงจากปณิธานดังกลาวน้ีวิทยาลัยฯ สามารถผลิต

ผูเรียนที่มีคุณภาพ ไปประกอบอาชีพสุจริตไดเปนจํานวนมาก ปจจุบัน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนในดาน

สายอาชีพ เปนระยะเวลานานหลายปแลว จึงเล็งเห็นวานักศึกษาที่จบไปแลว 

และนําความรูที่ ไดไปพัฒนาเปนอาชีพไดนั้น ตองได รับการพัฒนาจาก

ครูผูสอนเปนสําคัญ และส่ิงที่ขาดเสียมิไดเลยก็คือ กระบวนการจัดการเรียน 

การสอน ผูรายงานในฐานะที่เปนผูสอนหลักการจัดการ (3200-1002) เห็น

วาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังที่กลาวมาแลวขางตนมีความสําคัญ

ตอการพัฒนานักศึกษาอยางยิ่ง จึงทําการศึกษาแนวทางและการจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  โดยจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับการ

ดํารงชีวิต ใหผูเรียนมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจะบังเกิดการ

เรียนรูดวยตนเอง ทําให ผูเรียนเกิดทักษะการปฏิบั ติไดเปนอยางดี และ

เน่ืองจากสภาพการจัดการเรียนการสอนในวิชาหลักการจัดการ (3200-1003) 

เพื่อให ผู เรียนได เตรียมตัวออกไปประกอบอาชีพไดจริง จะตองจัดเนื้อหา

ประสบการณ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับความเปนอยูในชีวิตประจําวัน

และความสนใจของผูเรียน  มีการฝกทักษะการปฏิบัติงาน ใหผูเรียนสามารถ

ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหผูเรียนทุกคนไดมีโอกาส

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและชวยกันทําความเขาใจส่ิงที่ เร ียน  มีกิจกรรม

หลากหลายสนองความแตกตางระหวางบุคคล  มีการบูรณาการทั้งดาน

ความรู  ทักษะ  คุณธรรม จริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค  

เพื่อใหนักศึกษามีความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้นรวมทั้งมีทักษะชีวิตตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ดังนั้น จึงไดมีการจัดทําแบบสอบถามขึ้นในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2561 เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของนักศึกษา ตอคุณภาพการสอนของ

ครูผูสอน ในรายวิชาหลักการจัดการ (3200-1002) เพื่อเปนขอมูลในการ

ปรับปรุง พัฒนาการสอนของครูผูสอน ใหผูเรียนมีความพึงพอใจและมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนของวิชาหลักการจัดการ (3200-1002) วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 
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2. เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปพัฒนาคุณภาพการสอนของครูผูสอนใน

ภาคเรียนถัดไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่

มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของวิชาหลักการจัดการ (3200-1002)  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช คือความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามการศึกษาการศึกษาความพึง

พอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของวิชาหลักการ

จัดการ (3200-1002)  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ภาคเรียนที่ 2  

ปการศึกษา 2561 เปนนักศึกษาระดับ ปวส.1 โดครูผูสอนคือ คุณครูกัณฐิกา 

แสงสุวรรณ สังกัดแผนกวิชาการบัญชี กลุม 1 มากที่นุด รอยละ 50.6 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส รอยละ 25.9 และสาขาวิชาการเลขานุการ 

กลุม 1 รอยละ 23.5 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

ลักษณะของเค ร่ืองมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล  เป น

แบบสอบถาม  แบงออกเปน  3  ตอน  ไดแก 

ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไป เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

เปนขอคําถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  

แผนกวิชาที่สังกัด  ระดับชั้น  วิชาที่ประเมิน  และครูผูสอนที่รับการประเมิน 

ตอนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของวิชาหลักการจัดการ (3200-1002)  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561  ซ่ึง

แบงเปน 3 ดาน  ไดแก  ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน    

ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล  เปน

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) มี 5 ระดับ กําหนดขึ้นตาม

วิธีการของลิเคิรท (Likert) มีการประมาณคาคําตอบของคําถามดังนี้ 

5 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

4 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 

3 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

2 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอย 

1 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอยที่สุด 

การแปลความหมายของขอมูลโดยการนําคาเฉล่ียที่ไดมาเทียบกับ

เกณฑดังตอไปนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 161) 

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 ความพึงพอใจในหวัขอนั้นมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.51-4.50 ความพึงพอใจในหวัขอนั้นมาก 

คาเฉล่ีย 2.51-3.50 ความพึงพอใจในหวัขอนั้นปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.51-2.50 ความพึงพอใจในหวัขอนั้นนอย 

คาเฉล่ีย 1.00-1.50 ความพึงพอใจในหวัขอนั้นนอยที่สุด 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ  เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเห็น

นอกเหนือจากคําถามและขอเสนอแนะ 
 

การสรางเครื่องมือ 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือดังนี้   

1. ศึกษาคนควา  เอกสารตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อ

กําหนดขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  เพื่อ

นํามาใชเปนขอมูลเบื้องตนในการสรางแบบสอบถาม 

2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม 

3. สรางแบบสอบถาม  แบงออกเปน  3  ตอน  ไดแก 

ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงมีลักษณะ

เปนแบบสํารวจรายการ (Check  List) ไดแก  แผนกวิชา  ระดับชั้น  รายวิชาที่

ประเมิน  และครูผูสอนที่รับการประเมิน 

ตอนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของวิชาหลักการจัดการ (3200-1002)  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2560  

จํานวน  3  ดาน 

ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามปลายเปด  เกี่ยวกับขอเสนอแนะ

ของ นักศึกษาที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน 

4. นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมทดลองที่ไมใชกลุมตัวอยาง  

จํานวน  50  คน 

5. เก็บรวบรวมขอมูลแลวทําการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 

6. เขียนรายงานการวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษาที่กําลังเรียนวิชาหลักการจัดการ 

(3200-1002) ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  จํานวนทั้งส้ิน  81  ชุด   
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม  ผูวิจัยดําเนินการโดย

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  วิเคราะหขอมูลโดยใชตารางประกอบการ

บรรยายโดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  วิเคราะหหา

คาความถี่แตละรายการ  โดยการหาคารอยละ  (Percentage)  ไดแก  แผนก

วิชาที่สังกัด  ระดับชั้น  วิชาที่ประเมิน  และครูผูสอนที่รับการประเมิน 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของวิชาหลักการจัดการ (3200-1002)  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561  ซ่ึง

แบงเปน  3  ดาน  ไดแก  ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน    

ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน  และดานการวัดและประเมินผล  

วิเคราะหหาคาเฉล่ีย (Mean)  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Devition)  แลวนําคาไปเปรียบเทียบกับเกณฑการวิเคราะหของลิเคิรท  

(Likert) 

คาเฉล่ีย  4.51-5.00 หมายถึง อยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง   อยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง   อยูในระดับปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง   อยูในระดับนอย 
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คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง   อยูในระดับนอยที่สุด 

ตอนที่  3  ขอเสนอแนะ  เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเห็น

นอกเหนือจากคําถามและขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามการศึกษาการศึกษาความพึง

พอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของวิชาหลักการ

จัดการ (3200-1002)  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ภาคเรียนที่ 2  

ปการศึกษา 2561  เปนนักศึกษาระดับ ปวส.1  โดยครูผูสอนคือคุณครูกัณฐิกา  

แสงสุวรรณ  สังกัดแผนกวิชาการบัญชี กลุม 1 มากท่ีสุด รอยละ 50.6  

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส รอยละ 25.9 และสาขาวิชาการเลขานุการ 

กลุม 1 รอยละ 23.5 

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนของวิชาหลักการจัดการ (3200-1002)  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โดยภาพรวม อยูในระดับ

มาก คาเฉล่ีย ( X ) = 4.14 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.18 โดยมีความ

พึงพอใจตอ ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน รายการผูสอนใช

ส่ือการสอนไดอยางนาสนใจ สูงที่สุด อยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย ( X ) = 4.77  

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.46 สวนรายการที่มีความพึงพอใจตํ่าที่สุดคือ  

ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน รายการผูสอนเขาสอนและเลิก

สอนตรงตามเวลา อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย ( X ) = 4.49 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D) = 0.56 และดานการวัดและประเมินผล รายการผูสอนมีวิธีการวัดผล

หลายวิธี อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย ( X ) = 4.49 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 

0.58 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีการจัดทําวิจัยความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีตอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอนทุกแผนกวิชา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของครู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช อัน

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียน/นักศึกษา ตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีตอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของวิชาหลักการจัดการ (3200-1002) วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

2. ผลการเรียนของผูเรียนหลักการจัดการ (3200-1002)  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เปนไปอยางเหมาะสม มีผลการเรียนที่ดีขึ้น 

3. ใชเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการสอนของครูผูสอนในภาค

เรียนถัดไป 

4. เปนแนวทางใหแกครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ใหแกผูเรียน 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเรียนใหมวีินัยและความรบัผิดชอบ 

ของนักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพี ชั้นปที่ 1 เลขานุการ กลุม 1 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวอังคณา  ชูสุวรรณ 

ตําแหนง ครูผูชวย 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(ธุรกิจศึกษา) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันสังคมที่มีการเป ล่ียนแปลงในทุก ๆ ดาน ทั้ งในดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง จึงจําเปนตองอาศัยองคประกอบ

ตาง ๆ มาเกื้อหนุนกัน ซ่ึงตองมีการพัฒนาโดยตองคํานึงถึงทรัพยากรที่มี

คุณภาพและส่ิงที่สําคัญที่สุดคือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยจะตองมี

คุณสมบัติดานสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจที่ดี มีสติปญญา มีความรู

ความสามารถ มีความอดทน ขยันขันแข็ง ไมยอทอตอความยากลําบาก  

กลาเผชิญปญหาและอุปสรรคดวยความมุงมั่น ถามนุษยทุกคนมีคุณสมบัติ

ดังกลาวก็จะเปนผูมีวินัยในตนเองซ่ึงจะเปนวัฒนธรรมที่ทุกคนในสังคมตอง

ปฏิบัติ เพราะจะทําใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข วินัยจึงเปนคุณธรรม

ที่ควรสรางและปลูกฝงใหทุกคนใชเปนแนวทางสําหรับบังคับพฤติกรรมของ

ตนเอง ทําใหบรรลุตามจุดหมายของชีวิตและประสบความสําเร็จในชีวิต   

เพราะฉะนั้นครูควรสรางสรรควินัยใหเกิดแกนักเรียน เมื่อนักเรียนมีวินัย มี

ความรับผิดชอบในหนาที่ของตนจะทําใหสามารถควบคุมพฤติกรรมของตน

ใหเปนไปในทางที่ ดีงาม จึงควรมีการปลูกฝงใหยึดถือและปฏิบัติอยาง

เครงครัด ถาหากในสังคมไมมีการปลูกฝงและพัฒนาเด็กใหมีวินัยและมี

คุณภาพแล ว  การพัฒนาสังคมและประเทศก็จะ เป น ไปอย างไม มี

ประสิทธิภาพจึงควรตองปลูกฝงวินัยในตนเองใหเปนพื้นฐาน ในที่สุดก็จะ

สามารถพัฒนาประเทศชาติใหมีความกาวหนามากยิ่งขึ้นดังนั้น การศึกษาจึง

เปนส่ิงที่สําคัญและมีความจําเปนอยางมากในการที่จะพัฒนาใหมนุษยมี

ประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด จากการเปนคุณครูสอน นักเรียนระดับ 

ปวช.1 สาขาเลขานุการ กลุม 1 ซ่ึงมีหนาที่ดูแลนักเรียนดานพฤติกรรมและ

การเรียนของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกหองเรียน พบวา พฤติกรรม

การเรียนของนักเรียนบางคนในหองเรียนไมสนใจเรียน ขาดความรับผิดชอบ

และระเบียบวินัย จึงทําใหบรรยากาศการเรียนรูไมเอื้อตอการเรียนการสอน

และมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคจึงทําใหเกิดปญหาในการเรียนรูจะสงผลตอ

นักเรียนบางคนที่มีผลการเรียนคอนขางตํ่า จึงตองใชกระบวนการวิจัยมา

แกปญหา โดยการนําทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีการวาง

เง่ือนไข มาใชกับนักเรียนเพื่อเปนการพัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ

เรียนและสงเสริมศักยภาพของนักเรียน ใหเกิดการเรียนรูเต็มศักยภาพและ

ความสามารถของตนเอง ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนมีวินัย ความรับผิดชอบใน

หนาท่ีของตนเอง มีบรรยากาศการเรียนรูท่ีเหมาะสม เปนการปลูกฝง

ระเบียบวินัย การรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ทําใหสามารถพัฒนา

นักเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและมีผลการเรียนดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและ

ความรับผิดชอบตอหนาที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขา

เลขานุการ กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
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ประชากร 

ประชากรที่ ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับ ปวช.1 สาขา

เลขานุการ กลุม 1 จํานวน 29 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ การสังเกต  และการ

สัมภาษณ การพูดคุย การใชคํามั่นสัญญาและทฤษฎีเสริมแรง 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสังเกต  แบบสอบถาม  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง   
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดใชการสังเกตและนําเคร่ืองมือท่ีสรางขึ้นใหนักเรียนระดับ 

ปวช.1 สาขาเลขานุการ กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 29 คน ไดตอบแบบสอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับประวัติสวนตัวของนักเรียน 

ตอนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบของนักเรียน 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

จากแบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและรับผิดชอบใน

หองเรียน เมื่อนําผลสรุปของการตอบแบบสอบถามคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2    

พบวานักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาเลขานุการหอง1วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช มีความกระตือรือรน เอาใจใสตอการเรียน และมีวินัยและ

ความรับผิดชอบมากขึ้น จากตารางพบวา ในการตอบแบบสอบถามคร้ังที่ 2 

นักเรียนมีพฤติกรรมดังกลาวมากกวาคร้ังที่ 1 หากพิจารณาในภาพรวมจะ

เห็นไดวาดีขึ้นอยางเห็นไดชัด คือ นักเรียนไมนํางานวิชาอื่นมาทําขณะที่กาํลัง

เรียนวิชาหนึ่ง ไมคุยและเลนเพื่อนในขณะที่ครูสอน สงงานและการบานตรง

เวลาที่ครูกําหนด ไมนอนหลับในหองเรียนขณะชั่วโมงเรียน ทําการบานและ

ไมลอกการบานเพื่อน ทําผิดจะพยายามแกไขโดยไมทอแท  มีความ

รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย มาเรียนตรงเวลาและต้ังใจเรียน รูจัก

วางแผนและเตรียมพรอมที่จะศึกษาตอในมหาวิทยาลัย และใชเวลาวางให

เปนประโยชนโดยการอานหนังสือ ทําใหนักเรียนสามารถปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่และการ

เรียน สงผลใหการเรียนดีขึ้น และเปนผูที่มีความสําเร็จในชีวิตตามจุดหมาย

ที่ต้ังไว 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตามอยางใกลชิดและตอเนือ่ง ควรมีการติดตาม

อยางตอเนื่อง 

2.  ครู ผูปกครอง นักเรียนและผูที่เกี่ยวของ ควรรวมมือกันแกไข

และสะทอนปญหาตาง ๆ ของนักเรียนทําใหนักเรียนมีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมและการเรียน   

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

นักเรียนไดมีความรับผิดชอบตอรายวิชาตางๆมากยิ่งขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวติ 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1  

สาขาวชิาการโรงแรม วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
 

ผูวิจัย นายนิรุตต์ิ  สระบวั 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ใหความหมายของ

การศึกษาคือกระบวนการเรียนรูเพื่อความงอกงามของบุคคลโดยถายทอด

ความรูการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมสรางองคความรูที่เกิดจาก

สภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู ใหบุคคลเรียนรูตลอดชีวิต การศึกษาตอง

เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหสมบูรณ ทั้งรางกายจิตใจ สติปญญา ความรู

คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมการดํารงชีวิตสามารถอยูกับผูอื่นอยางมี

ความสุข มุงพัฒนาบุคคลใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค (พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ , 2542) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช2551 จึงกําหนดใหสถานศึกษาวางแนวทางการจัดกระบวนการ

เรียนรูโดยเนนพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผูเรียน 5 ประการ หนึ่ งใน

สมรรถนะสําคัญนั้น คือความสามารถในการคิดไดแกคิดวิเคราะห คิด

สังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณคิดสรางสรรค (กระทรวงศึกษาธิการ. 

2551 : 3) และกําหนดตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยีสาระที่3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ไววา 

นักเรียนคนหารวบรวมขอมูลที่สนใจและเปนประโยชนจากแหลงขอมูลตาง 

ๆ ที่เชื่อถือไดตรงตามวัตถุประสงค รวมทั้งสรางงานเอกสารเพื่อใชประโยชน

ในชีวิตประจําวันดวยความรับผิดชอบ โดยที่การสรางชิ้นงานตองมีการ

วางแผน ออกแบบอยางสรางสรรค (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 

2551: 33 - 34) นอกจากน้ีโรงเรียนทุกโรงเรียนตองไดรับการประเมิน

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (2548 : 16 - 17) ซ่ึงทางสํานักงานจะประเมิน 14 

มาตรฐาน53 ตัวบงชี้ มีมาตรฐานสําคัญที่เกี่ยวของกับผูเรียนคือ มาตรฐานที่

4 และตัวบงชี้ที่4.3 โดยมีสาระสําคัญคือผูเรียนมีความสามารถในการคิด

วิเคราะหสังเคราะหมีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรคคิดไตรตรองและมี

วิสัยทัศน การพัฒนาผูเรียนใหเปนผูที่มีความคิดสรางสรรคจึงนับไดวาเปนส่ิง

สําคัญในการจัดการศึกษาโดยโรงเรียนนับวามีบทบาทสําคัญในการสงเสริม

ความคิดสรางสรรคใหกับผูเรียน 

จากผลของการจัดการสอน พบวามีนักเรียนที่เรียนในรายวิชาเพศ

วิถีศึกษา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาการโรงแรม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 30 คน พบวานักเรียนมี

ผลสัมฤทธิท์างการเรียนตํ่าผูวิจัยจึงไดคิดหาวิธีการที่จะนํามาแกไขปญหาใน

การเรียนดังกลาวเพื่อใหนักศึกษาเกิดการพัฒนาจึงไดนํากิจกรรมการจัดการ
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เรียนรูแบบรวมมือเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน เพราะการเรียน

โดยวิธีเกี่ยวกับการเรียนในรายวิชาเพศวิถีศึกษา ดังนั้นผูวิจัยจึงไดคิดหา

วิธีการที่จะนํามาแกไขปญหาในการเรียนดังกลาวเพื่อใหนักศึกษาเกิดการ

พัฒนาจึงไดนํากิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเขามาชวยในการ

จัดการเรียนการสอน เพราะการเรียนโดยวิธีดังกลาวจะชวยพัฒนาและ

แกปญหาด านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก เรียน เป นการสราง

ความสัมพันธที่ดีในชั้นเรียนระหวางนักศึกษา รวมทั้งยังสรางความภาคภูมิใจ

ใหกับตนเองที่ไดชวยเหลือผูอื่น และชวยใหบรรยากาศในการเรียนมีความ

กระตือรือรนมากยิ่งขึ้น มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน นักศึกษาที่มีทักษะ

ทางดาน การคิด วิเคราะห สังเคราะห สูงจะมีบทบาททางการเรียนมากขึ้น 

ซ่ึงเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองดานอื่นๆ ไดดียิ่งขึ้นตอไป 

การจัดการเรียนการสอนดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ได

กําหนดใหนักเรียนทุกคนสามารถใชทักษะในการคิดแกไขปญหา วิเคราะห

สถานการณที่มีความจําเปนตอตนเอง จึงไดจัดการสอนในรายวิชาเพศวิถี

ศึกษาขึ้น ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหา 5 เร่ือง เพศสัมพันธในชวงวัยรุน สารพัด

โอกาสเส่ียง ตนกับออ เมื่อแฟนมีกิ๊ก 1  และเมื่อแฟนมีกิ๊ก ซ่ึงวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ไดรับการขับเคล่ือนการจัดการเรียนรูเร่ือง

เพศศึกษารอบดานใหกับนักเรียน นักศึกษา โดยประกาศใชหลักสูตร ปวช. 

2556 แทนหลักสูตร ปวช. 2545 (ปรับปรุง 2546) ตามวงรอบการใชของ

หลักสูตร รายวิชาเพศศึกษา ซ่ึงไดรับการปรับเปล่ียนชื่อรายวิชาเปน “เพศ

วิถีศึกษา” เพื่อใหสอดคลองกับความเขาใจมากขึ้น ยังคงสถานะเปนวิชา

เลือกเชนเดิม แมวาการเรียนการสอนที่ผานมา นักเรียนเกิดการเปล่ียนแปลง

ทางดานทัศนคติ มีการคิด วิเคราะห  กอนการตัดสินใจ มีความรูเร่ืองเอดส

และเพศศึกษาที่รอบดาน เกิดทักษะที่เปนประโยชนในการดําเนินชีวิต เชน 

การใหเกียรติเพศตรงขามการยอมรับเพศทางเลือก ยอมรับและไมตัดสินใน

การกระทําของคนอื่นและเห็นวาคนเรามีความสามารถที่ไมเหมือนกัน แตส่ิง

เหลานั้นก็เปนเพียงเด็กสวนนอยเทานั้นท่ีไดมีโอกาสเรียนรู เมื่อเทียบกับ

จํานวนนักเรียน นักศึกษา ทั้งหมดของวิทยาลัย ซ่ึงมีจํานวน 4,315 คน และ

จากการคนหาขอมูลสถิติการติดเชื้อเอชไอวี ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จาก

ขอมูลการรายงานสถิติผูติดเชื้อ HIV ป 2559 ในกลุมเยาวชน ต้ังแตอายุ 15 

– 25 ป พบวามีอัตราจํานวนผูติดเชื้อ ที่สูงขึ้น ขอมูลจากกลุมระบาดวิทยา 

สํานักงานควบคุมโรคที่  11 จังหวัดนครศรีธรรมราช จากสถานการณ

ดังกลาวทําใหเห็นวาโอกาสในการรับเชื้อในกลุมวัยรุนทั้งหญิงและชายมี

เปอรเซ็นตสูงขึ้นจากการกระทําพฤติกรรมเส่ียง เชน การไวใจในคูนอน ขาด

การตอรองพูดคุยประสบการณทางเพศ การมีเพศสัมพันธโดยไมปองกัน 

และจากการกระทําพฤติกรรม ดังกลาว อาจนําไปสูการต้ังครรภที่ไมพรอม 

ยุติการต้ังครรภ และการติดเชื้อ เอชไอวี (HIV) ซ่ึงหมายถึงการเพิ่มจํานวน

กลุมผูติดเชื้อใหมากขึ้นอีกดวย 

ผูวิจัยมีความเห็นวาควรมีการชวยเหลือนักเรียนท่ีมีทักษะชีวิตใน

ดานกระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะห ตอการดําเนินชีวิตและใน

ขณะเดียวกันยังสามารถพัฒนานักเรียนที่มีทักษะทางดานอื่น ๆ ที่จําเปนไป 

พรอมๆกันดวย โดยใหนักเรียนที่มีทักษะทางดานการปฏิเสธ ทักษะการ

ตอรอง ทักษะการต้ังคําถาม พฤติกรรมในการใหความชวยเหลือเพื่อนรวม

ชั้น ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหที่นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดี 

เปนครูสอนใหกับนักเรียนที่มีทักษะในการทํางานคอนขางนอย โดยใชวิธีการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น 

นาจะเปนกิจกรรมการเรียนอีกแบบหนึ่งที่เหมาะ สําหรับนักเรียนและเพื่อใช

เปนเคร่ืองมือในการแกปญหาในการเรียนการสอนและยังเปนทางเลือกหนึ่ง

ที่จะนําไปปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากการศึกษางานวิจัยที่

เกี่ยวของจากกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

สรุปไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางดังกลาว ชวยให

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (ชีวัน บุญต๋ัน , 2546 ; สุจิตรา อมรสุวรรณ , 

2548 ; นพดล เรียง , 2549 ; สุภาพร แจมศรี , 2552 ; รัฐวิทย ศรีดาวเรือง 

และ คมศักด์ิ เปยมแสง , 2553)อีกทั้งยังสงเสริมใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ไดแก สรางองคความรูใหแกตนเอง แกปญหาอยางมีเหตุผล มีทักษะชีวิต มี

ความรับผิดชอบชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการเรียนรู เกิดการเรียนรูที่มี

ประสิทธิภาพแสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือ มีประโยชนตอการเรียนรูของนักเรียน รวมทั้งมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และทักษะชีวิตตอรายวิชาเพศวิถีศึกษา ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาการโรงแรม หลังจัดการแบบรวมมือเพื่อนสูงกวากอน

จัดการเรียนรูแบบรวมมือหรือไมอยางไรและผลสัมฤทธิ์รายวิชาเพศวิถีศึกษา 

ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาการโรงแรมหลัง

จัดการเรียนรูแบบรวมมือสูงกวาเกณฑคะแนนเฉล่ียรอยละ 60 หรือไม

อยางไร และทักษะชีวิตตอการเรียนรายวิชาเพศวิถีศึกษา ของนักเรียน 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาการโรงแรม หลังจัดการเรียนรู

แบบรวมมือมากนอยเพียงใด เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนวิชาเพศวิถี

ศึกษา ในการพัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษาของ

นักเรียนประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่1 สาขาการโรงแรม วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลังจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพศวิถีศึกษาของของ

นักเรียนประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่1 สาขาการโรงแรม วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลังจัดการเรียนรูแบบรวมมือกับเกณฑคะแนน

เฉล่ียรอยละ 60 

3. เพื่อศึกษาทักษะชีวิตตอการเรียนวชิาเพศวิถีศึกษาของนักเรียน

ประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่1 สาขาการโรงแรม วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลังจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษาของนักเรียนประดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่1 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช หลังจัดการเรียนรูแบบรวมมือสูงกวากอนจัดการเรียนรู

แบบรวมมือ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา ของนักเรียนประดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่1 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช หลังจัดการเรียนรูแบบรวมมือสูงกวาเกณฑคะแนนเฉล่ีย

รอยละ 60 
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ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนประดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่1 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561  จํานวน 30 คน 

ตัวแปร 

ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

ตัวแปรตาม มี 2 ตัวแปร ไดแก 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา 

- ทักษะชีวิตตอการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา 

เน้ือหาที่ใชในการทดลอง 

เนื้อหาในการวิจัยคร้ังนี้ คือ เนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูการงาน

อาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 โรงเรียนบานควนขนุน จังหวัดพัทลุง ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่  3 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  หนวยการเรียนรูท่ี 2 คอมพิวเตอร

และการใชงาน เพราะวาในการจัดการเรียนการสอนไดมุงเนนใหนักเรียนทุก

คนสามารถใชคอมพิวเตอรในการทํางานและสามารถสรางงานเอกสารเพื่อ

ใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางคลองแคลว  ซ่ึงผูวิจัยพบวานักเรียนจะ

มีความแตกตางระหวางบุคคลคอนขางมาก โดยที่นักเรียนบางคนสามารถ

เรียนและทํางานตามที่ ได รับมอบหมายไดในเวลาอันรวดเร็ว แต ใน

ขณะเดียวกันมีนักเรียนบางสวนที่ใชเวลามากในการทํางานชิ้นเดียวกัน ซ่ึง

เนื่องมาจากนักเรียนสวนใหญที่ทํางานไดชาเปนผูที่มีทักษะในการใช

คอมพิวเตอรคอนขางนอยดังนั้นจึงทําใหที่นักเรียนมีทักษะทางดาน

คอมพิวเตอรสูงเกิดความรูสึกเบื่อหนายในการรอเพื่อน และหาทางออกโดย

การแอบใชโปรแกรมอื่น หรือใชอุปกรณอื่นระหวางรอ และขออนุญาต

ออกไปนอกหองบอยคร้ัง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งจะตองมีการจัดการเรียน

การสอนเพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมมากที่สุด และมีการสนับสนุนใหมีการ

ชวยเหลือกันในดานการเรียนในชั้นเรียนโดยที่เด็กเกงสามารถชวยเหลือเด็ก

ออน มีความสามัคคีกัน และเห็นอกเห็นใจกัน  การเรียนการสอนที่ให

นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสอนเพื่อนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตํ่า เรียกวา การจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 

ระยะเวลาที่ใชในการทดลองคือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561  

โดยใชเวลาในการทดลองจํานวน 7 คร้ัง คร้ังละ 1 ชั่วโมง รวมเปน 6 ชั่วโมง 

ซ่ึงแบงไดดังนี้ 

ชั่วโมงที่ 1 เร่ือง ทดสอบกอนเรียน 

ชั่วโมงที่ 2 เร่ือง เพศศึกษาในชวงวัยรุน 

ชั่วโมงที่ 3 เร่ือง สารพัดโอกาสเส่ียง 

ชั่วโมงที่ 4 เร่ือง ตนกับออ 

ชั่วโมงที่ 5 เร่ือง เมื่อแฟนมีกิ๊ก 1 

ชั่วโมงที่ 6 เร่ือง เมื่อแฟนมีกิ๊ก 2 

ชั่วโมงที่ 7 เร่ือง ทดสอบหลังเรียน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ใชเคร่ืองมือที่

ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย 

1. แผนการจัดการเรียนรูโดยจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

สาระที่  3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร หนวยการเรียนรูที่  2 

คอมพิวเตอรและการใชงาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 6 แผน 

ใชเวลา 16 ชั่วโมง 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

หนวยการเรียนรูที่ 2 คอมพิวเตอรและการใชงาน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใช

แบบทดสอบแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 

3. แบบสอบถามวัดเจตคติตอการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารในดานเนื้อหาสาระวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

ความรูสึกของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร จํานวน 20 ขอ 
 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยวธิีการสรางแบบสอบถาม 

2. สรางขอสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ใหครอบคลุมตาราง

วิเคราะหขอสอบ 

3. หาความเที่ยงตรงโดยหาความสอดคลอง วัดโดยผูเชี่ยวชาญ 

4. ทดลองใชเพื่อหาคาความยากงายและอํานาจจําแนก 

5. ทดลองใชเพื่อหาคาความเชื่อมั่น 

6. จัดพิมพเปนแบบทดสอบฉบับสมบูรณ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทดสอบกอนเรียน/ทดลอง 

2. เรียน/ปฏิบัติ 

3. ทดสอบหลังเรียน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลในคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลปรากฎผลดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช หลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ สูงกวากอนการ

จัดการเรียนรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน พบวามี

คะแนนเฉล่ียกอนเรียน คือ 63 คะแนนเฉล่ียหลังเรียน 82.6 ซ่ึงพบวา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่  .01 สอดคลองตามสมมติฐาน 

3. ทักษะชีวิต หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ พบวานักเรียนมี

ทักษะชีวิต ในระดับดีมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.35 
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ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช 

1. จากผลการวิจัยพบวา วิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน ทําให

ผูเรียนสามารถพัฒนาการเรียนไดสูงขึ้น ดังนั้นครูตองปรับวิธีการสอนโดยให

ความเปนกันเองและสนิทสนมกับ นักเรียนจะทําใหนักเรียนท่ีไมเขาใจใน

เนื้อหากลาที่จะมาสอบถามกับครูผูสอน 

2. จากผลวิจัยพบวา ในการสอนโดยใชกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน 

มีรูปแบบในการจัดหลายวิธี ครู ผูสอนจะตองศึกษาทําความเขาใจรูปแบบ

ของการจัดกิจกรรม วารูปแบบใดเหมาะสมกับเนื้อหาในรายวิชาใดไดบาง

 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรสงเสริมการสอนโดยใชกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน ในการ

เรียนในรายวิชาทั่ว ๆ ไป เพราะการสอนโดยใชกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน จะ

ทําใหนักเรียนไดศึกษาเนื้อหาดวยตนเอง และนักเรียนมีการชวยเหลือซ่ึงกัน

และกัน ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น 

2. กอนทําการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน ควร

มีการแนะนําใหนักเรียนจับกลุมการเรียนกอน เพราะนักเรียนอาจเกิดความ

สับสนหรือไมเขาใจในกระบวนการเรียนการสอนโดยวิธีเพื่อนชวยเพื่อน และ

อาจสงผลใหไมประสบผลสําเร็จในการเรียนได 

3. ควรแนะนําขอดีของการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีเพื่อนชวย

เพื่อนกอน เพื่อใหนักเรียนเกิดความรูสึกอยากทํากิจกรรมมากขึ้น และจะ

สงผลใหการจัดกิจกรรมนี้ประสบความสําเร็จ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเพศวิถีศึกษา ของ

นักเรียนประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่1 สาขาการโรงแรม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลังจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมสูง

กวาเกณฑคะแนนเฉล่ียรอยละ 60 

2. ทําใหทราบทักษะชีวิตการเรียนรายวิชาเพศวิถีศึกษาของ

นักเรียนประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่1 สาขาการโรงแรม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลังจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม 

_______________________________________________________ 

 

พฤติกรรมการไมตรงตอเวลาและการไมรับผิดชอบเขาชั้นเรียน 

วิชาการบริหารงานคุณภาพในองคการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการโรงแรม ปการศึกษา 2561 
 

ผูวิจัย นางธมลวรรณ  นาคาลักษณ 

ตําแหนง ครูจางสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ. (การจัดการทัว่ไป) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงทุก ๆ ดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง การปกครอง จึงจําเปนตองอาศัยองคประกอบตาง ๆ มา

เกื้อหนุนกัน ซ่ึงตองมีการพัฒนาโดยตองคํานึงถึงทรัพยากรที่มีคุณภาพและ

ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ โดยจะตองมีคุณสมบัติดาน

สมรรถภาพทางรางกายและจิตใจที่ดี มีสติปญญา มีความรูความสามารถ มี

ความอดทน ขยันขันแข็ง ไมยอทอตอความยากลําบาก กลาเผชิญปญหาและ

อุปสรรคดวยความมุงมั่น ถามนุษยทุกคนมีคุณสมบัติดังกลาวก็จะเปนผูมีวินัย

ในตนเอง ซ่ึงจะเปนวัฒนธรรมที่ทุกคนในสังคมตองปฏิบัติ เพราะจะทําให

สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข วินัยจึงเปนคุณธรรมที่ควรสรางและปลูกฝง

ใหทุกคนใชเปนแนวทางสําหรับบังคับพฤติกรรมของตนเอง ทําใหบรรลุตาม

จุดหมายของชีวิตและประสบความสําเร็จ เพราะฉะนั้นครูควรสรางสรรค

วินัยใหเกิดแกนักเรียน เมื่อนักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตน 

จะทําใหสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนใหเปนไปในทางที่ดีงาม จึงควรมี

การปลูกฝงใหยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัด ถาหากในสังคมไมมีการ

ปลูกฝงและพัฒนาเด็กใหมีวินัยและมีคุณภาพแลว การพัฒนาสังคมและ

ประเทศก็จะเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ จึงควรตองปลูกฝงวินัยในตนเอง

ใหเปนพื้นฐาน ในที่สุดก็จะสามารถพัฒนาประเทศชาติใหมีความกาวหนา

มากยิ่งขึ้น  ดังนั้น การศึกษาจึงเปนส่ิงสําคัญและมีความจําเปนอยางมากใน

การที่จะพัฒนาใหมนุษยมีประสิทธิภาพ และศักยภาพสูงสุด 

จากการเปนครูผูสอนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ซ่ึงมีหนาที่ดูแลนักเรียน

ดานพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกหองเรียน 

พบวา พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนบางคนในหองเรียนไมสนใจเรียน 

ขาดความรับผิดชอบและระเบียบวินัย จึงทําใหบรรยากาศการเรียนรูไมเอื้อ

ตอการเรียนการสอนและมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค จึงทําใหเกิดปญหาใน

การเรียนรูจะสงผลตอนักเรียนบางคนที่มีผลการเรียนคอนขางตํ่า จึงตองใช

กระบวนการวิจัยมาแกปญหา โดยการนําทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีแรงจูงใจ 

และทฤษฎีการวางเง่ือนไขมาใชกับนักเรียนเพื่อเปนการพัฒนาและ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนและสงเสริมศักยภาพของนักเรียนใหเกิดการ

เรียนรูเต็มศักยภาพและความสามารถของตนเอง ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนมีวินัย 

การรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ทําใหสามารถพัฒนานักเรียนใหเกิดการ

เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและมีผลการเรียนดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและ

ความ รับ ผิดชอบตอหน าที่ และการเรียน ดีขึ้ น  ของนั ก เรียนระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2561 ของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

สมมุติฐานการวิจัย 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบ

ตอหนาที่ของนักเรียน ทําใหสามารถพัฒนาศักยภาพดานพฤติกรรมและการ

เรียนใหดีขึ้น 
 

ประชากร 

ประชากรของการศึกษาวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

จํานวน 27 คน 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั 

ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการวิจัยไวดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษา เจตคติ ทฤษฎี

แรงจูงใจ ทฤษฎีการเรียนรูแบบวางเง่ือนไข แบบการกระทําของสกินเนอร 

ลักษณะดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทนและความรับผิดชอบ 
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2. กําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัย เพื่อทําการศึกษาความ

มีวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบของนักศึกษากลุมตัวอยาง 

3. กําหนดวัตถุประสงค 

4. กําหนดกลุมประชากร การวิจัยคร้ังนี้ไดกําหนดกลุมประชากร 

คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 จํานวน 27 คน 

5. สรางเคร่ืองมือการวิจัย โดยผูวิจัยศึกษาจากหลักการ ทฤษฎี 

แนวคิด วัตถุประสงค เพื่อจําแนกวาควรสรางเคร่ืองมือวัดดานใดบางให

เหมาะสมกับสภาพของนักศึกษากลุมตัวอยาง ที่นํามาทําการวิจัยในคร้ังนี้ 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวย

ตัวเอง โดยการสังเกตใหนักศึกษากลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 

7. การสรุปผลการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย โดยนําขอมูลที่

ไดมาวิเคราะหขอมูลและเขียนสรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

การทําวิจัยคร้ังนี้ เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสังเกตและแบบสอบถาม 

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชการสังเกตและนําเคร่ืองมือที่

สรางขึ้นใหนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ชั้นปที่ 1 ของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 27 คน ไดตอบแบบสอบถาม

และเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกต ขอมูลดานการเรียนของ

แตละวิชา และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใชแรงจูงใจเสริมแรง

โดยใชคําชมแกนักเรียน รวมทั้งดูแลดานการเรียนใหมีความรับผิดชอบ สนใจ

เรียน ซ่ึงนักเรียนใหความรวมมือเปนอยางดี  ทําใหนักเรียนมีความ

กระตือรือรนตอการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น ในการทําวิจัยคร้ังน้ี

ปรากฎวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1 ป

การศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีความเอาใจใสตอ

การเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบตอหนาที่ 

ทํางานที่ไดรับมอบหมายและสงงานตรงกําหนดเวลา รูจักชวยเหลือซ่ึงกัน

และกันดวยความเต็มใจ โดยดูจากการสังเกต การสัมภาษณ ผลการเรียน

และสรุปผลการเปรียบเทียบจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความมีวินัย 

ความรับผิดชอบ และความสนใจการเรียนของนักเรียน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตามอยางใกลชิดและตอเน่ือง ควรมีการติดตาม

อยางตอเนื่อง 

2. ครู ผูปกครอง นักเรียน และผูเกี่ยวของ ควรรวมมือกันแกไข

และสะทอนปญหาตาง ๆ ของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมและการเรียน 

_______________________________________________________ 

 

การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการสงงานชา วิชากฎหมายการขนสง 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการจดัการทัว่ไป 

โดยใชกระบวนการสรางนิสัย 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวกุลิสรา คงสงค 

ตําแหนง ครูจางสอน 

วุฒิการศึกษา น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ความวิตกอยางหนึ่งของคนที่เปนครูคืออยากใหลูกศิษยที่เรากําลัง

สอนน้ันเกิดการเรียนรู ซ่ึงการเรียนรูไมไดหมายถึงการที่ นักศึกษาตอบ

คําถามที่ครูถามไดเทานั้น แตหมายถึงการที่เขารูวาส่ิงที่เขากําลังเรียนคือ

อะไร สามารถใชความรูที่มีอยูแลวมาเชื่อมโยงกับความรูใหมที่กําลังสอน 

และสามารถนําส่ิงที่ครูสอนไปประยุกตใชกับสถานการณอื่น ๆ ได โดยครู

จะตองสรางบรรยากาศการเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู ตองทําใหผูเรียนเรียน

อยางกระตือรือรน ควรจะให ผู เรียนไดมี โอกาสทํางานกลุมเพื่อที่ จะ

แลกเปล่ียนความรูและความคิดเห็นกับเพื่อน การสรางแบบเรียนและ

กิจกรรมในหองเรียน ควรจะใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเลือกกิจกรรม 

เลือกการบาน และเลือกกลุมคนที่เขาอยากจะทํากิจกรรมในหองเรียนดวย 

ผูเรียนควรจะรูวาเขาถูกคาดหวังใหเรียนอะไรในวิชานั้น เพื่อจะไดรูวาวิธีการ

เรียนที่เขาเรียนเหมาะสมหรือไม และเขาบรรลุเปาหมายที่ต้ังเอาไวหรือไม 

ครูควรจะคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียน วาเด็กในชั้นมีความสามารถ 

ความชอบ และมีแรงจูงใจในการเรียนแตกตางกัน ถาหากกําหนดใหเด็ก

ทํางานแบบเดียวกัน คนทุกคนจะเกิดการเรียนรูไมเทากัน นอกจากนี้ครูควร

จะใหความสําคัญกับการสอนใหเด็กตระหนักวาเขากําลังเรียนอะไร และ

เรียนอยางไร 

ปญหาดานการเรียนการสอน หากผูเรียนไมมีวินัยของตนเอง สง

งานชา ยอมเปนเหตุหนึ่งที่สงผลตอการเรียนรู โดยทําใหเรียนไมเขาใจอยาง

ตอเนื่อง เรียนไมทันเพื่อนในชั้นเรียน ทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง 

ฉะนั้น การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสงงานชาของนักศึกษาจึงมีความสําคัญ

และจําเปนอยางยิ่ง ซ่ึงตองไดรับการแกไข 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อแกไขพฤติกรรมการสงงานชาของนกัศึกษา 

2. เพื่อสรางวินัยในการเรียนของนักศึกษา 

3. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ตัวแปร 

ตัวแปรตน  คือ  กระบวนการสรางนิสัย 

ตัวแปรตาม  คือ  ผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสงงานชา 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 19 คน 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

ใบเช็คชื่อการสงงานชา บันทึกพฤติกรรมอันไมพึงประสงคของ

นักศึกษาที่สงงานชา 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

เม่ือไดรับมอบหมายใหนักศึกษาแลว ก็จะกําหนดวันสงงานทุกคร้ัง 

และเมื่อถึงกําหนดเวลาการสงงานของนักศึกษา ไดดําเนินการดังนี้ 

1. ตรวจสอบการสงงานชาของนักศึกษาทุกชิ้นงานอยางสม่ําเสมอ 

2. นักศึกษาที่สงงานชา จะจดบันทึกพฤติกรรมการสงงานชา 

พรอมใหชี้แจงสาเหตุการสงงานชา การปรับปรุงแกไข คิดวิเคราะห

ผลกระทบตอการเรียน ของการสงงานชา และใหนักศึกษาเซ็นรับทราบการ

ปรับปรุงแกไข 

3. บันทึกความถี่อยางตอเนื่อง แจงนับจํานวนนักเรียนที่สงงานชา 

แบงชวงเวลาเปน 2 ชวง คือ ตนภาคเรียน (9 สัปดาหแรก) และปลายภาค

เรียน (9 สัปดาหหลัง) แลวเปรียบเทียบจํานวนความถี่ของการสงงานชาของ

นักศึกษา ตนภาคเรียน-ปลายภาคเรียน แลวแสดงผลเปนคารอยละ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยใชวธิีการหาคารอยละ  
 

สรุปผลการวิจัย 

หลังการตรวจสอบการสงงานชาของนักศึกษาทุกชิ้นงานอยาง

สม่ําเสมอ และนักศึกษาที่สงงานชาจะจดบันทึกพฤติกรรมการสงงานชา 

พรอมใหชี้แจงสาเหตุการสงงานชา การปรับปรุงแกไข คิดวิเคราะห

ผลกระทบตอการเรียนของการสงงานชา พบวา นักศึกษาปรับปรุงตัวเองสง

งานตรงตามเวลาที่กําหนดมากขึ้นกวาเดิม สามารถลดการสงงานชา มีคา

ลดลงได 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรจะมีการวิจัยการสงงานชาใหกวางขวางขึ้น เชนวิจัยในชั้นเรียน

อื่น ๆ รายวิชาอื่น ๆ 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ 

 

รูปแบบการจดัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของ

นักศึกษาหลักสูตร Mini English Program ระดับ ปวส.1 และ ปวส.2 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางนุชนาถ  หนุมาศ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ

เปนภาษานานาชาติ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันภาษาอังกฤษนับวามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของ

คนท่ัวโลก และภาษาอังกฤษยังเปนภาษาสากลที่ใชกันอยางแพรหลาย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในวงการการศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญในการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ ซ่ึงในประเทศไทยก็มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

มาเปนเวลาชานาน และมีการนําวิธีการสอนที่หลากหลายมาใชในการสอน 

แตการสอนภาษาอังกฤษยังประสบปญหาตาง ๆ เชน ผู เรียนเรียน

ภาษาอังกฤษหลายปแตไมสามารถส่ือสารหรือพูดภาษาอังกฤษได หรือไม

สามารถอานเขียนได ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาดังกลาวอาจเกิดจากครูผูสอน

และตัวผูเรียน ดานครูผูสอนนั้นพบวาในการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา

ครูผูสอนบางคนอาจไมมีความถนัดและเชี่ยวชาญในการสอนในวิชาที่สอน 

ทําใหขาดความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการสอน เนื่องจากไมไดสอนในสาขา

ที่เรียนมา สวนดานผูเรียนนั้นมีปญหาในเร่ืองการขาดแรงจูงใจในการเรียน 

รูปแบบการสอนมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการทําใหกิจกรรมในชั้นเรียนเปนไป

อยางนาสนใจ ทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน ทําใหเกิดความ

ใฝรูใฝเรียนได หากไมเปนไปดังท่ีกลาวอาจทําใหผลการเรียนภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนไมบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว อยางไรก็ตามรูปแบบการสอนของครู

ในระดับอาชีวศึกษายังเปนท่ีนาสนใจวามีการจัดการเรียนการสอนอยางไร 

เมื่อรัฐบาลจัดใหมีการอบรมครูทั่วประเทศดานการสอนในชวงหลายปที่ผาน

มา ครูมีการพัฒนาการสอนหรือไม หรือมีความตองการเทคนิควิธีการสอน

เพิ่มเติมอีกหรือไม มีปญหาและอุปสรรคในการสอนอยางหรือไม หรือมีความ

ตองการเทคนิควิธีการสอนเพิ่มเติมอีกหรือไม มีปญหาและอุปสรรคในการ

สอนอยางไรที่ทําใหการจัดการเรียนการสอนไมบรรลุวัตถุประสงค ดวยเหตุนี้ 

ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน

ระดับอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อสํารวจ

ความพึงพอใจของผูเรียน เปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ  และเปนประโยชนตอสถานศึกษาและครูผูสอน

ภาษาอังกฤษ และสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหมี

คุณภาพตอการเรียนการสอน เพื่อใหรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน

ระดับอาชีวศึกษา ของวิทายาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1-2 สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 16 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบสอบถามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเอง โดยมขีัน้ตอนในการสรางดังนี้ 

1. ผูวิจัยศึกษาทฤษฎีและวิธกีารประเมินความพึงพอใจจากการ

ทําแบบสอบถาม 

2. ผูวิจัยสรางแบบสอบถามความพึงพอใจแบบ Rating Scale (5 

ตัวเลือก; Likert) 

3. ใหผูเชี่ยวชาญจาํนวน 3 คน ตรวจแบบสอบถาม (IOC) 

4. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญและแกไขแลว

ไปทดลองใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

5. ปรับ/แกไขแบบสอบถาม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามรูปแบบและความพึงพอใจที่มีตอการ

จัดการเรียนการสอน Mini English Program ไปเก็บรวบรวมขอมูลดวย

ตนเอง ใหกับกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม จํานวนทั้งส้ิน 1 ชุด 

กอนการตอบแบบสอบถามผูวิจัยจะอธิบายจุดประสงคของการเก็บขอมูล 

และอธิบายวิธีการกรอกแบบสอบถามใหเขาใจกอนแลวจึงใหกลุมตัวอยางทํา

การประเมิน 

2. หลังจากนําแบบสอบถามรูปแบบและความพึงพอใจที่มีตอการ

จัดการเรียนการสอน Mini English Program คือ ตอบครบทุกขอและ

สมบูรณทุกฉบับ ผูวิจัยจึงนําแบบสอบถามที่ไดมาตราวัดใหคะแนนตาม

เกณฑที่กําหนดไว และนําขอมูลที่ไดมาคํานวณหารูปแบบและความพึงพอใจ

ที่มีตอการจัดการเรียนการสอน Mini English Program 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ระดับการศึกษากอนเขาศึกษา 

ตอนที่ 2 ระดับการศึกษาปจจุบัน 

ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 

Mini English Program  

ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตร Mini English Program 

ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. รูปแบบการจัดการเรียนภาษาอังกฤษของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่ครูผูสอนใชปฏิบัติมากที่สุด คือ วิธีสอนตามแนวการสอน
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ภาษาเพื่ อการ ส่ือสาร (Communicative Language Teaching (CLT) 

คาเฉล่ีย 3.86 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.88 

2. ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช อยูในระดับปาน

กลาง คาเฉล่ีย 3.68 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 
 

ขอเสนอแนะ 

จากการทําวิจัย พบวา นักเรียน นักศึกษาตองการใหครูผูสอนเนน

สอนแบบปฏิบัติสนทนาในสถานการณจริงเพื่อที่จะนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

และความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอรูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยเฉพาะความพึง

พอใจเกี่ยวกับดานวิธีสอนทําใหผูเรียนเกิดทักษะดานการส่ือสาร ซ่ึงนักเรียน 

นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในอันดับสุดทาย ฉะน้ัน ควรท่ีจะตองหาวิธีใน

การปรับปรุงดานวิธีการสอนเพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดเกิดกระบวนการ

ส่ือสารไดอยางแทจริง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษของสถานศึกษา 

2. สามารถนําไปเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนและจัดการ

พัฒนาครูหลักสูตรและปจจัยอื่น ๆ แกปญหาคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษใหมีคุณภาพตอไป 

_______________________________________________________ 

 

สภาพและปญหาการจดัการเรียนการสอน 

วิชาภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบตัิงาน (3000-1203) ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561  วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวชาตยา  แซตัน 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

วิชาภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน (30001203) เปนวิชาที่

ศึกษาหลักและการใชภาษาโครงสรางของประโยคในรูปแบบตาง ๆ ที่ใชใน

การธุรกิจ การเขียนจดหมาย ฝกการเขียนขอความส้ัน ๆ และการกรอก

แบบฟอรมตาง ๆ สนทนาโตตอบทางธุรกิจตามสถานการณตาง ๆ มีประเด็น

ปญหาในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนยังไมเปนที่นาพอใจ อาจเนื่องมาจากนักศึกษามีพื้นฐานเกี่ยวกับ

ภาษาอังกฤษไมดีพอ และขาดแรงจูงใจดานการเรียนภาษาอังกฤษ ทําใหเกิด

ความรูสึกวาเปนวิชาที่ยาก ผูสอนมีความตองการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงจําเปนตองทําการศึกษา

สภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาว เพื่อนํา

ผลการวิจัยมาใชประโยชนในการแกปญหาการจัดการเรียนการสอนใหดี

ยิ่งขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่ อ ศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน (30001203) ดานการเตรียมการสอน 

การดําเนินการสอน การใชส่ือการสอน การวัดและการประเมินผล และดาน

การปรับปรุงการเรียนการสอน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2561 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 37 คน ซ่ึงเปน

กลุมที่ผูวิจัยสอนเปนการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่นํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามสภาพปญหา

ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับการ

ปฏิบัติงาน (30001203) เปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

(Rating Scale) 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ ของลิเคอรท (Likert Scale) 

1.1 นําขอมูลจากการศึกษาในขอ 1-2 มาสรางแบบสอบถาม 

มีโครงสราง เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปญหาการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน (30001203) 

1.2 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ

ถูกตอง ความเหมาะสมของเนื้อหาและภาษาที่ใชโดยใหครอบคลุมตาม

วัตถุประสงคเปนการหาความเที่ยงตรง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง

โดยนําแบบสอบถามไปใหนักศึกษาที่เปนประชากร จํานวน 37 คน และเก็บ

คืนดวยตนเอง ไดรับคืนมาสมบูรณครบ 37 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100 

2. ตรวจใหคะแนนการทําแบบทดสอบและคะแนนแบบสอบถาม  

แลวนําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ 

3. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไป เกี่ยวกับรายละเอียดสวนตัว

ของผูตอบแบบสอบถาม โดยการหาคาความถี่และรอยละ 
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ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอน

ในรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน (30001203) ในภาพรวม 

และแยกรายดาน โดยหาคาเฉล่ีย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) สําหรับแบบสอบถามปลายเปดนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบจัดกลุมของ

คําตอบ โดยการแจกแจงความถี่ 

1. ดานการสอนและเทคนิคการสอน 

2. ดานบุคลิกลักษณะของอาจารย 

3. ดานส่ือประกอบการสอน 

4. ดานการวัดและประเมินผล 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. นักศึกษาสวนใหญที่ศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับการ

ปฏิบัติงาน (30001203) เปนเพศหญิง รอยละ 100 ระดับเกรดเฉล่ียสะสม

สูงสุด 3.01-3.50 รอยละ 48.65  และตํ่าสุดคือ ตํ่ากวา 2.00  รอยละ 2.70  

นักศึกษาเขาเรียนตอภาคการเรียนสวนใหญเขาเรียนมากกวา 10 คร้ัง รอย

ละ 83.78  และตํ่าสุดคือ นอยกวา 5 คร้ัง  รอยละ  2.70 

2. สภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ

การปฏิบั ติงาน (30001203 ) ภาพรวมมีการปฏิบั ติอยู ในระดับมาก  

( X =4.10 , S.D=0.15) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการวัดและ

ประเมินผล สูงที่สุด อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย ( X ) = 4.15  คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) = 0.32 รองลงมาคือ ดานการสอนและเทคนิคการสอน อยู

ในระดับมาก คาเฉล่ีย ( X ) = 4.13 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.27  

ดานบุคลิกลักษณะของครูผูสอน อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย ( X ) = 4.11  คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.34  และตํ่าที่สุดคือ ดานส่ือประกอบการสอน  

อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย ( X ) = 4.02 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.44  

ตามลําดับ 

3. ระดับปญหาการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมในวิชา

ภาษาองักฤษสําหรับการปฏิบัติงาน (30001203) อยูในระดับนอย คาเฉล่ีย 

( X ) = 1.66 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.13 เมื่อพิจารณาแตละดาน  

พบวา  ดานการสอนและเทคนิคการสอน อยูในระดับนอย คาเฉล่ีย ( X ) = 

1.69 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.28 ดานบุคลิกลักษณะของครูผูสอน 

อยูในระดับนอย คาเฉล่ีย ( X ) = 1.69 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.42 

ดานส่ือประกอบการสอน  อยูในระดับนอย  คาเฉล่ีย ( X ) = 1.69 คา

เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.41 และ ตํ่าที่ สุดคือ ดานการวัดและ

ประเมินผล อยูในระดับนอย คาเฉล่ีย ( X ) = 1.57 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D) = 0.33  ตามลําดับ 

4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียน

การสอน ระดับการปฏิบัติและระดับปญหา ในรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ

การปฏิบัติงาน (30001203) ในภาพรวมและรายดาน พบวา ระดับการ

ปฏิบัติการมีคาเทากับ 4.10 คาเฉล่ียระดับปญหามีคาเทากับ 1.66 เห็นไดวา

ภาพรวมระดับปฏิบัติการในการเรียนการสอนสูงกวาระดับปญหา โดยทุก

ดานมีระดับปฏิบัติการในการเรียนการสอนสูงกวาระดับปญหา 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการทําวิจัยในดานการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีการ

เรียนเรียนรูดวยตนเอง โดยจัดการเรียนการสอนโดยมีกลุมคอยใหคําแนะนํา

การเรียน และสามารถศึกษาคนควา 

2. ควรมี ก ารจั ดก ารเรียนก ารสอน  โดย เน นก ารพั ฒ น า

ประสิทธิภาพการสอน และเนนการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ

ทางปญญา ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ การส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2552 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. จากการศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบัติงาน (30001203) จะชวยทําให

ผูสอนไดเขาใจผูเรียน ในขณะเดียวกัน จะทราบผลการสอนของตนเองตาม

ความคิดเห็นของนักศึกษา 

2. นําผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษสําหรับการปฏิบั ติงาน 

(30001203) 

______________________________________________________ 

 

การศึกษาความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางนันทรัตน   ชนะช ู

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลและเปนเคร่ืองมือสําคัญที่ใชส่ือสาร

กับประชาคมโลกไดอยางไรขีดจํากัด ภาษาอังกฤษเปนส่ือกลางในการ

เผยแพรแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและความรูในแขนงตาง ๆ ดังนั้นการ

พัฒนาประเทศในทุกดานใหมีความเจริญกาวหนาและทัดเทียมกับนานา

ประเทศในโลกจึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองพัฒนาศักยภาพของประชากรของ

ประเทศใหมีความรู ความสามารถในการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ  ประเทศ

ไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษมาโดยตลอด จะเห็น

ไดจากการจัดการศึกษาของชาติกําหนดใหมีการเรียนการสอนวิชาอังกฤษ 

ในระดับตาง ๆ มาเปนเวลานานเพื่อใหประชากรของชาติสามารถส่ือสารกับ

นานาชาติดวยภาษาอังกฤษท้ังทางดานการฟง การพูด  การอาน การเขียน  

ปจจุบันนี้หลายคนเร่ิมใหความสําคัญกับการเรียนภาษากันมากขึ้น  

เพราะภาษาถือเปนบันไดที่จะทําใหเรากาวสูความสําเร็จและเปนประตูเชื่อม

ออกไปสูตางประเทศไดโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซ่ึงไดกลายมาเปนภาษากลาง

ของประชาคมอาเซียนทุกประเทศ รวมถึงประเทศไทยก็ไดเขารวมประชาคม

อาเซียนต้ัง พ.ศ. 2558 ซ่ึงนักศึกษาที่กําลังศึกษาในป 2560 นี้จะตองมีความ

พรอมเร่ืองภาษา เพราะเมื่อจบออกไปจะตองเผชิญกับการแขงขันที่สูงขึ้น

เนื่ อ ง จ า ก ต ล า ด แ ร ง ง า น ไม ได ป ด กั้ น แ ค ใน ป ร ะ เท ศ อี ก ต อ ไป 

(http://www.enn.co.th) 

ดังนั้นการพูดภาษาอังกฤษนั้นจะส่ือสารไดก็ตอเมื่อฟงรู เร่ืองแลว

สามารถโตตอบได นอกจากโตตอบแลกเปล่ียนขอมูลแลวรวมไปถึง การเลา

เร่ือง  บรรยาย  แสดงความคิดเห็น การ-วิเคราะห จึงจะถือวาเปนสุดยอดใน

การพูดภาษาอังกฤษ ปจจุบันไดพบนักศึกษาที่จบใหม ไมสามารถพูด
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ภาษาอังกฤษไดดีพอ เนื่องจากความรูสึกวิตกกังวลความประหมาเปนเร่ืองที่

พบเห็นโดยปกติในการเรียนภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศซ่ึงความรูสึก

วิตกกังวลในเร่ืองการพูดนี้เปนท่ียอมรับกันวามีผลการแสดงแกตอการพูด

ของผูเรียนดวยเหตุนี้ 

ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของปญหาการพูดภาษาอังกฤษของคน

ไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน 

นัก ศึกษา แผนกวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช นักเรียน นักศึกษาเหลานี้จะสําเร็จการศึกษาออกไปรับใช

สังคมและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติใหกับภาครัฐและสวน

ตาง ๆ ของประเทศในอนาคต 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความวิตกกงัวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน 

นักศึกษา ระดับ ปวช.1-ปวส.2 แผนกภาษาตางประเทศธุรกิจ  วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ

นักเรียน นักศึกษา แผนกภาษาตางประเทศธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ นักศึกษาระดับ ปวช.1 - 

ปวส.2 แผนกวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ   

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ นักศึกษาระดับ ปวช.1 - 

ปวส.2 แผนกวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ  จํานวน 48 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถามระดับความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของ

นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.1 – ปวส.2 แผนกภาษาตางประเทศธุรกิจ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช แบงออกเปน 3 ตอน 

ตอนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคล 

ตอนที่ 2  ขอมูลระดับความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของ

นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ (ปลายเปด) 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ออกแบบสอบถาม 

2. นําแบบสอบถามมาทดลองใชแลวปรับปรุง 

3. รวบรวมแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามแบบระดับความวิตกกังวลในการพูด

ภาษาอังกฤษไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ใหกับกลุมตัวอยางในการตอบ

แบบ สอบถามกอนการตอบแบบสอบถามผูวิจัยจะอธิบาย จุดประสงคของ

การเก็บขอมูล และอธิบายวิธีการกรอกแบบสอบถามใหเขาใจกอน แลวจึงให

กลุมตัวอยาง 

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. คารอยละ 

2. คาเฉล่ีย ( X ) 

3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลจากการวิจัยดังกลาวขางตนสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพ

ของหลักสูตรภาพรวมที่สามารถตอบสนองตอความวิตกกงัวลของนักเรียน 

นักศึกษาไดในระดับมาก อยางไรก็ตามยังมีประเด็นปลีกยอยบางประการ

ที่ผูเกี่ยวของโดยตรงคือ แผนกวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจควรนําไป

พิจารณา  
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการวิจัยความวิตกกังวลในการใชภาษาอังกฤษ ใน

ทักษะดานการฟง อาน และเขียน ในคร้ังตอไปเพื่อเปนการพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษในทุก ๆดาน  

2. ควรมีการวิจัยความวิตกกังวลในการใชภาษาตางประเทศ

อื่น ๆ ในโอกาสตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ

นักเรียน นักศึกษา 

2. ได เป นแนวทางในการศึกษางานวิจัย ให กับแผนกวิชา

ภาษาตางประเทศ 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางมาลัย  ชูขันธ 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลและเปนเคร่ืองมือสําคัญที่ใชในการ

ส่ือสารกับประชาคมโลกได อยางไรขีดจํากัด โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขารวม

นําเสนอ ผลงานปากเปลาในการประชุมสัมมนาวิชาการในระดับนานาชาติ 

การพูดภาษาอังกฤษเปนอุปสรรคอยาง ยิ่งที่ทําใหคนไทยเสียโอกาสในการ

แขงขัน เผยแพรความรู ความสามารถและผลงานการคิดคนสูเวทีโลก ซ่ึง

ปญหาที่ผูวิจัยประสบในการสอนภาษาอังกฤษในวิทยาลัยคือ ผูสอนมักเนน

โครงสรางทางภาษามากกวาการฝกพูด นักศึกษาไมคอยกระตือรือรนที่จะ

พูด ไมกลาแสดงออก และไมสามารถนําเร่ืองที่เรียนไปประยุกตใชในการพูด

ส่ือสาร ทําใหนักศึกษาไมสามารถใชภาษาในการพูดไดอยางเหมาะสมตาม
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โอกาสและสถานการณ รวมทั้งนําความรูไปใชเพื่อสอบเขาศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษา ไมได เนนการสอบพูด จึงสงผลให ผู เรียนไมประสบ

ความสําเร็จในการพูดตามเปาหมายของหลักสูตร  

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยเห็นวาการใชกิจกรรมการแสดงบทบาท

สมมุติสามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ที่ผูวิจัยรับผิดชอบในการ

สอน อีกทั้งเพื่อเปนการเตรียมความพรอมสูสถานประกอบการตามสาขาวิชา

ที่นักศึกษาเรียน ซ่ึงเนนการพูดภาษาอังกฤษเปนสวนมาก สําหรับการฝกงาน

หรือทํางานในโรงแรม ผูวิจัยในฐานะผูสอนภาษาอังกฤษ จึงมุงศึกษาเกี่ยวกับ

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ดวยวิธีการแสดงบทบาทสมมุติของ

นักศึกษาสาขางานการบ ริการอาหารและเค ร่ืองด่ืม กลุม  3 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดภาษาอังกฤษกอนและหลังการ

สอนดวยวิธีแสดงบทบาทสมมติ 

2. เพื่อศึกษาความพึงใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนรูดวยวิธี

แสดงบทบาทสมมติ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  1 สาขางานบริการอาหารและเคร่ือง วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 สาขางานบริการอาหารและเคร่ือง กลุม 3 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบประเมินทักษะดานการพูดโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมุติ

ของ นักศึกษากอนและหลังการทดลอง 

2. แบบประเมินตนเองดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษ (ระหวาง

การประเมิน) 

3. แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนการพัฒนาทักษะการ

พูดภาษาอังกฤษดวยการแสดงบทบาทสมมุติ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. แบบประเมินตนเองกอนเรียน 

2. แบบประเมินทักษะการพูดดวยการแสดงบทบาทสมมุติ 

3. แบบประเมินตนเองหลังเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ดําเนินการทดลอง โดยใชเวลาในการทดลอง 12 ชั่วโมง 

2. ใชเกณฑการประเมินทักษะดานการพูดภาษาอังกฤษกอนและ

หลังการทดลอง 

3. ใช เกณ ฑ ก ารป ระ เมิ น ตน เอ งด าน ทั กษ ะด านก ารพู ด

ภาษาอังกฤษระหวางการทดลอง 

4. ใชแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนการพัฒนาทักษะ

การพูดภาษาอังกฤษดวยการแสดงบทบาทสมมติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินตนเองกอนเรียน 

ตอนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการพูดภาษาอังกฤษ

ดวยการแสดงบทบาทสมมุติ 

ตอนที่  3 ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินตนเองหลังเรียน 

ตอนที่  4   ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

กิจกรรมบทบาทสมมุติที่ผูวิจัยไดเนนใหนักศึกษาเรียนไดฝกการใช

ในการพูด พบวานักศึกษามีพัฒนาการดานการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นและ

เมื่อพิจารณาจากแบบประเมินความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ

ระหวางการทดลองของตนเองทั้ง 4 คร้ัง พบวานักศึกษามีพัฒนาการดาน

การพูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน มีการกําหนดเปาหมายในการพูด

ภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสารอยางชัดเจนสามารถพูดครอบคลุมเนื้อหาหรือ

หัวขอที่กําหนดไดทั้งหมด มีคาเฉล่ียดีขึ้นตามลําดับ คือ 2.75, 2.80, 3.50 

และ 3.70 มีผลการประเมินตนเองระหวางการทดลอง และผลการประเมิน

ความพึงพอใจของนักศึกษาในระดับดี และนักเรียนมีความพึงพอใจในการ

เรียนภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก  

สรุปไดวา การใชกิจกรรมบทบาทสมมุติสามารถพัฒนาผูเรียนใน

ดานทักษะการพูดภาษาอังกฤษไดและผูเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน

ดวยวิธีแสดงบทบาทสมมุติเชนกัน  
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชภาษาอังกฤษใน

สถานการณจริงหรือจัดสถานการณใหสอดคลองกับสถานการณจริงมากที่สุด 

2. ควรทําการทดลองกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 ซ่ึงผูวิจัยควรศึกษาผลการใชกิจกรรมบทบาทสมมุติในการ

พัฒนาทักษะพูดกับนักศึกษาในระดับชั้นอื่น ๆ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษไดถูกตอง

ตามโอกาสและสถานการณ 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยวิธี

แสดงบทบาทสมมุติ 

______________________________________________________ 
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การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกทักษะหนวยการเรียน 

เรื่อง Communicate Online ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขางานการจัดการสํานักงาน 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางพัชรีย  ทองขวัญ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

สังคมโลกปจจุบันเปนสังคมขอมูลขาวสาร ความกาวหนา ความ

เคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมีผลกระทบ

ทั่วถึงอยางรวดเร็ว บุคคลในสังคมตอง ติดตอพบปะเพื่อดําเนินกิจกรรมทาง

สังคมหรือเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ภาษาตางประเทศจึงกลายเปน เคร่ืองมืออัน

สําคัญยิ่งในการส่ือสารความรูสึกนึกคิดเพื่อใหเกิดความเขาใจกันและกันใน

การศึกษาหาขอมูลความรูและถายทอดวิทยาการตางๆ แกกัน ในดาน

เศรษฐกิจภาษามีความจําเปนยิ่งขึ้นในการเจรจาตอรองดานการคาและการ

ประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเรียนรูภาษาตางประเทศจะ

ชวยสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางชนชาติไทยเพราะมีการเขาใจใน

วัฒนธรรมที่แตกตางกันของแตละเชื้อชาติ ทําใหสามารถปฏิบัติตนตอกันได

อยางถูกตองและเหมาะสมมากขึ้น (กรมวิชาการ, 2550) 

อีกทั้งความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยใีนปจจุบัน ทําใหโลกมี

วัฒนาการและมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง มนุษยสามารถติดตอส่ือสารอยางไรพรมแดน ประเทศไทยเปน

ประเทศห น่ึงที่ ได รับผลกระทบจากการเจ ริญ เติบโตของเทคโนโลยี

สารสนเทศจํานวนมหาศาลหล่ังไหลเขาสูประเทศไทย สังคมไทย และคนไทย 

ซ่ึงขอมูลเหลาน้ีเปนภาษาอังกฤษ จึงจําเปนที่การจัดการศึกษาของประเทศ

ตองเรงพัฒนา ปรับปรุง เปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนาคนในประเทศ ใหมี

ศักยภาพเพียงพอตอการดารงชีวิตอยางมีคุณภาพซ่ึงสอดคลองกับความมุง

หมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไป เพื่อ

พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรู 

มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  

ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลที่สําคัญในการติดตอส่ือสาร ทักษะที่

สําคัญในการแสวงหาความรู คือทักษะการอาน ดังที่ วีรชาติ ชัยเนตร (2541 

: 4) กลาววา การอานเปนทักษะที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตในโลกปจจุบัน 

ผูที่อานมากยอมมีความรูมาก สอดคลองกับพรรณศรี ปทุมสิริ (2541 : 2) 

กลาววาทักษะการอานภาษาอังกฤษจัดวาเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน

ของคนยุคใหม การอานเปนเคร่ืองมือสําคัญยิ่งสําหรับการแสวงหาความรู 

เพราะการอานจะชวยสรางเสริมความรูความคิดของคนใหเพิ่มพูนยิ่งขึ้น การ

อานมีบทบาทสําคัญในการเรียนทุกระดับ วิสาข จัติวัตร ( 2528 : 15) กลาว

วา ในบรรดาทักษะภาษาอังกฤษอันประกอบดวยทักษะการฟง การพูด การ

อาน และการเขียนนั้น ทักษะที่จําเปนมากที่สุดคือ ทักษะการอาน ซ่ึงตองใช

ในชีวิตประจําวัน เชน การอานฉลากยา การอานปายโฆษณา ตลอดจน

วิธีการใชผลิตภัณฑที่มาจากตางประเทศ ตลอดจนความจําเปนในการอาน

ตําราภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ดังนั้นทักษะการอาน

จึงเปนทักษะที่ นักเรียนตองการและควรได รับการสงเสริมเปนอยางยิ่ง 

สอดคลองกับสุภัทรา อักษรานุเคราะห (2530 : 50) ใหความคิดเห็นวา ใน

กระบวนการเรียนการสอนทักษะตาง ๆ ในวิชาภาษาอังกฤษ นับวาทักษะ

อานเปนทักษะที่สําคัญและมีประโยชนมากทักษะหนึ่ง ผูเรียนมีโอกาสใช

ทักษะการฟง การพูด และการเขียน นอยกวาการอาน และในทานองเดียวกัน 

แฮริสและซเพย (Harris and Spay. 1979 : 2) เชื่อวาการอานเปนปจจัย

สําคัญที่ทําใหผูอานไดรับความรู ขาวสาร และการบันเทิง การจัดการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการอาน การฟง การพูด 

และ การเขียน ดังที่ กัญญา ปญญสุทธ ( 2522 : 3) กลาววา ในการสอน

ทักษะจําเปนตองฝกซา ๆ ทบทวนบอย ๆ จึงจะใชไดอยางคลองแคลวและ

ถูกตองแมนยามากขึ้น การอานเปนส่ิงจาเปนตองฝกใหมีความชํานาญ เพื่อ

ฝกฝนประสบการณทาใหเกิดความคิดกวางขวาง มีความคิดเฉียบแหลม การ

อานภาษาอังกฤษไมสามารถแยกออกจากทักษะอื่นๆ ดังที่ ไวท (White. 

1981 : 89) กลาววาการอานเปนทักษะที่จําเปนและใชในชีวิตประจําวัน

มากกวาทักษะอื่น ๆ เมื่อเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป ผูเรียนตองศึกษาคนควา

ตําราทางวิชาการเปนภาษาอังกฤษเปนสวนใหญ ผูที่มีทักษะการอานสูงยอม

มีโอกาสมากกวาในการคนควาหาความรูเพิ่มเติมไดเปนอยางดี  

การที่ผูเรียนจะมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการเรียนรู 

และผลการเรียนรูที่คาดหวัง ครูผูสอนภาษาอังกฤษจะตองมีความรู

ภาษาอังกฤษเปนอยางดี ตองสามารถเปนผูนําในการใชส่ือและนวัตกรรม

การเรียนการสอน ส่ือการสอนเปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่ง ในการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  (พูนทรัพย นาคนาคา. 2539 : 3) 

โดยเฉพาะในสังคมที่เรียนรูภาษาตางประเทศในสภาพแวดลอมสวนใหญที่

ไมไดใชภาษานั้นเปนภาษาแม และไมใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการ

ส่ือสารในชีวิตประจาวัน ดังเชนในประเทศไทย จึงเปนสภาพแวดลอมที่

เอื้ออํานวยในการใชภาษานอยที่สุด (กิตติพงษ ทวีวงษ. 2538 : 3) รวมทั้ง

การขาดส่ืออุปกรณการเรียนการสอน (ดวงเดือน แสงชัย. 2533)ใน การ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง นอกจากครูสอนภาษาอังกฤษ

จะตองรูภาษาอังกฤษเปนอยางดีแลว เคร่ืองมือที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของครู

ภาษาตางประเทศ ก็คือส่ือการเรียนที่ดี และการมีตําราอยางเพียงพอ ซ่ึงจะ

เปนคูมือที่ชวยในการสอน ส่ือการเรียนจะเปนตัวกําหนดสวนสําคัญของการ

เรียนการสอนในหองเรียน เพราะส่ือการเรียนนั้นผูสอนจะกําหนดไว

เรียบรอยแลววาจะใหผูเรียนทําอะไร เรียนอะไร และตอนใดที่ควรเนนเปน

พิเศษ เพื่อสอนเนื้อหาใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุงหมายที่วางไว  

แบบเรียนหรือส่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย 

ประพันธ จูมคามูล (2532 : 19) และ สุไร พงษทองเจริญ (2526 : 15) ได

กลาวไววา ส่ือการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนไทยนั้นยากเกินกวา

ระดับสมองของผูเรียน เชน เนื้อหา คําศัพทยากหรือมากเกินไป ดังนั้น 

หนังสือหรือส่ือการเรียนจะตองมีลักษณะสอดคลองกับส่ิงที่ผูเรียนตองการ 

กลาวคือ บทเรียนควรจะมุงทางดานใหผูเรียนไดปฏิบัติ มีกิจกรรมกลุมให

ผูเรียนไดกระทํารวมกัน เพื่อใหผูเรียนรูสึกวาบทเรียนนาสนุก นาเรียนรู

ของใหม และ เปนบทเรียนที่ไมยากหรืองายเกินไปจนทําใหผูเรียนเกิดการ

ทอแท เบื่อหนาย ทําใหผูเรียนเกิดเจตคติไมดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ และ

ที่สําคัญที่สุดคือ ผูเรียนมีโอกาสนําไปใชในชีวิตประจาวันได จุดออนอีก

ประการหนึ่งของส่ือการเรียนภาษาอังกฤษคือ มีแบบฝกและแบบฝกหัดไม

เพียงพอและไมมีคุณภาพ ส่ือการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยไม

ตอบสนองตอความตองการของนักเรียนไทยในบางโรงเรียน ส่ือการสอนไม
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สัมพันธกัน มีระดับความยากงายตางระดับกันมาก ผูเรียนจึงเกิดปญหาและ

ตอตานการเรียนภาษาอังกฤษและเพื่อใหสอดคลองกับความคิดของโรเจอร 

(Rogers. 1988 : 467) ที่กลาววา ถาผูเรียนจะตองใชภาษาตางประเทศเพื่อ

ใชในการส่ือสารในชีวิตจริงในอนาคตแลว ผูเรียนควรเร่ิมเผชิญกับภาษาที่ใช

ส่ือสารในชีวิตจริงต้ังแตในหองเรียน ซ่ึงการใชเอกสารจริงในกระบวนการ

เรียนการสอนเปนส่ิงที่จําเปนอยางยิ่ง การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงควร

เสนอเน้ือหาตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถใหผูเรียน

ไดใชภาษาจริงภายใตสถานการณจริง เกี่ยวกับเนื้อหาที่ใชในการสอนนั้น 

การนําเอกสารจริงมาใชในการเรียนการสอนก็เปนส่ิงจําเปนสําหรับการสอน

ภาษาเพื่อการส่ือสาร (Robinson. 1980 : 35) เพราะการที่ผูเรียนพบภาษา

ที่ใชจริงในชีวิตประจําวัน ก็จะมองเห็นความสําคัญของการเรียนภาษาวา

สามารถนําไปใชในการส่ือสารจริงได ทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและ

แรงจูงใจในการเรียนสูงขึ้น  

ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น ทักษะการพูดนับวาเปน

ทักษะที่สําคัญที่สุดและจําเปนอยางยิ่งเนื่องจากเปนทักษะเบื้องตนที่ใชใน

การส่ือสาร (สุมิตรา อังวัฒนกุล, 2537: 167) ทักษะการพูดจึงเปนทักษะที่

นักเรียนตองไดรับการพัฒนามากที่สุด ซ่ึงเออร(Ur, 1998) ไดให ความคิด

เกี่ยวกับเหตุผลที่ตองพัฒนาทักษะการพูดของผูเรียนวา ทักษะการพูดเปน

ทักษะที่สําคัญที่สุดในบรรดาทักษะทั้งหมด เพราะทักษะการพูดเปนทักษะที่

แสดงเห็นวาผูพูดมีความรูทางภาษา และชวยใหผูเรียนเรียนรูทักษะอื่นได

งายขึ้น สําหรับประเทศไทยวิชาภาษาอังกฤษไดกําหนดใหจัดการเรียนการ

สอนในลักษณะภาษาตางประเทศ นักเรียนแทบไมมีโอกาสไดพูดหรือใช

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน นอกจากเวลาเรียนภาษาอังกฤษในหองเรียน

เทานั้น ทั้ งนี้ปญหาดังกลาว ชูมิน (Shumin, 1997: 8) ไดใหความเห็น

เกี่ยวกับการสอน การพูดวาการพูดภาษาอังกฤษเปนส่ิงที่ยากยิ่งสําหรับ

ผูเรียน ผูเรียนมักพูดภาษาอังกฤษไดไมดี ขาดความคลองแคลวในการใช

โครงสรางภาษาและ สํานวนตางๆ เนื่องจากผูเรียนไมไดอยูในส่ิงแวดลอมที่มี

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ตลอดจน การขาดความเขาใจในสภาพ

ความเปนจริงทางวัฒนธรรมของเจาของภาษา 

ปญหาที่ ผูวิจัยประสบในการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนคือ 

ผูสอนมัก เน น โครงสรางทางภาษามากกวาการฝกพู ด  นัก เรียน ไม

กระตือรือรนท่ีจะพูด ไมกลาแสดงออก และไมสามารถนําเร่ืองที่วารสาร

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม | 71 ปที่  10 ฉบับที่  1 มกราคม–มิถุน ายน  2559 เรียน ไป

ประยุกตใชในการพูดส่ือสาร ทําใหนักเรียนไมสามารถใชภาษาในการพูดได

อยางเหมาะสม ตามโอกาสและสถานการณ รวมทั้งระบบการสอบเขาศึกษา

ตอในระดับอุดมศึกษาไมไดเนนการสอบพูด จึงสงผลใหผูเรียนไมประสบ

ความสําเร็จในการพูดตามเปาหมายของหลักสูตร ประกอบดวยการ เรียน

การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด (อ 30202) (ฝายทะเบียนและวัดผล, 

2555: 8) พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรายวิ ช าภ าษ าอั งก ฤษฟ ง – พู ด  ตํ่ า  คิ ด  เป น รอยละ  57.05 

ประกอบดวยทางโรงเรียนมีอาจารยตางชาติ ซ่ึงจากการประเมินทักษะการ

พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของนักเรียนยังไมสามารถพูดส่ือสารพื้นฐาน

ในชีวิตประจําวันได  

เออร(Ur, 1998) กลาววาสาเหตุที่ทําให ผู เรียนภาษาที่สองไม

ประสบความสําเร็จในการพูดภาษาที่สอง นั้นมีหลายประการเชน มีการ

กังวลวาจะพูดผิดกลัวเสียหนา ไมรูวาจะพูดอยางไรหรือ อะไร และมักจะใช

ภาษาแม  (Mother Language) แทนที่ จะใชภาษาเปาหมาย (Target 

Language) ในขณะฝกพูดในชั้นเรียน และจากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับ

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  พบวานักเรียนมีปญหาในการเรียน

ภาษาอังกฤษ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ไขมุก ภาคภูมิ (2554: 31-33) 

ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการพูดหนาชั้นเรียน โดยใชแบบฝกทักษะทางการ

พู ด สําห รับ  นั ก เรียนชั้ นมั ธยมศึกษาปที่  5 โรงเรียนประชาบํ า รุงมี

ความสามารถในการพูดดีขึ้น รอยละ 87.91  

เอลลิส และจอหนสัน (Ellis, 1994; Johnson, 1994) กลาววาการ

จัดกิจกรรรมในชั้นเรียนเปนส่ิงสําคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซ่ึง

เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนเกิดปฏิสัมพันธ ฝกใหผูเรียนสามารถส่ือสารได

อยางมีประสิทธิภาพและเปนการเตรียมความพรอมในการพูดในสถานการณ 

จริงเพื่อใหเกิดความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ทั้งนี้กิจกรรมที่เปนขั้นตอน

จะสามารถทาใหฝกไดอยางมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  

จากปญหาดังกลาวผู วิจัย เห็นวา ในการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษใหความสําคัญในเร่ืองทักษะการพูด ซ่ึงผูสอนพบปญหาวา

นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขางานการจัดการสํานักงานมีปญหาดานการ

พูด เนื่องขาดพื้นฐานความรูดานคําศัพทของการส่ือสาร นักศึกษาขาดความ

มั่นใจในการพูด ไมกลาพูด  หรือไมสามารถพูดโตตอบได ดวยเหตุผล

ดังกลาวทําให ผูวิจัยมีความสนใจในการนําเอกสารในวิชาการเรียน

ภาษาอังกฤษผานเว็บไซต (30001205) มาพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียน

ใหมีประสิทธิภาพทักษะในการพูด และเห็นความสําคัญของการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษ เพื่อนําไปใชในการการประกอบอาชีพและการศึกษาตอใน

ระดับสูงตอไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใชแบบ

ฝกทักษะหนวยการเรียนเร่ือง Communicate Online ของนักศึกษา 

ระดับชั้น ปวส.1 สาขางานการจัดการสํานักงาน กอนและหลังการทดลอง  
 

สมมติฐานของการวิจัย 

นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาการจัดการสํานักงาน มีความสามารถ

ทางการพู ด สูงขึ้ น  ห ลังจากใชแบบฝกทั กษะหน วยการเรียน เร่ือ ง 

Communicate Online 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักศึกษาระดับ ปวส.1 และ 

ปวส.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา

วิชาการเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต (30001205) จํานวนทั้งหมด 133  

คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักศึกษาระดับ ปวส.1 

สาขางานการจัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาค

เรียนที่ 2  ปการศึกษา 2561 ที่เรียนวิชาการเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต 

(30001205) จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 42 คน โดยการสุม

ตัวอยางแบบจําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

1. แบบฝกทักษะหนวยการเรียนเร่ือง Communicate Online 

รายวิชาการเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต  (30001205) 
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2. แบบทดสอบกอนและหลังเรียน ฝกทักษะ หนวยการเรียนเร่ือง 

Communicate Online วิชาการเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต  (30001205)  
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควา และเก็บรวบรวมขอมูลตาม

ขั้นตอน ดังตอไปนี้  

1. ทดสอบกอนเรียนหนวยการเรียนเร่ือง Communicate Online 

รายวิชาการเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต  (30001205) นักเรียนจํานวน 

42 คน บันทึกผลคะแนนตามเกณฑที่กําหนด  

2. จั ด ก า ร เ รี ย น รู โด ย ใช แ บ บ ฝ ก ห น ว ย ก า ร เ รี ย น เ ร่ื อ ง 

Communicate Online วิชาการเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต  (30001205) 

3. ทดสอบหลังเรียน  

4. รวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลจากผลการทดสอบ  
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยคาสถิติพื้นฐาน คาเฉล่ียเลขคณิต ( x ) 

และวิเคราะหขอมูล โดยการเปรียบเทียบคาคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

โดยการทดสอบคา t-test 

สถิติพื้นฐานในการใชวิเคราะหขอมูล 

คาเฉล่ียหรือคามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) โดยใชสูตร 

(ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ, 2538 :73) ดังนี้ 

x  = 
Ν
∑ x  

เมื่อ x  แทนคาเฉล่ีย 

∑ x  แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

N แทนจํานวนขอมูล  

สถิติอางอิง 

สถิติที่ใชเพื่อทดสอบสมมติฐาน ใชการเปรียบเทียบคะแนนความ

แตกตางระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชแบบฝกหนวยการเรียนเร่ือง 

Communicate Online วิชาการเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต  (30001205) 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่  1 สาขางานการจัดการการ

สํานักงานโดยคาสถิติ T-test โดยใชสูตรดังนี้ 

  t = 

1
)( 22

−

−∑ ∑
∑

n
DDn

D
 

เมื่อ  t   แทน คาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบกับคา

วิกฤตเพื่อทราบความมีนัยสําคัญ 

 D แทน คาผลตางระหวางคูคะแนน 

 ∑D  แทน ผลรวมคาผลตางระหวางคูคะแนน 

  แทน ผลรวมทั้งหมดของผลตางระหวางคะแนน

หลังเรียนถึงคะแนนกอนเรียนแตละคู 

 n  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ใชแบบฝกแบบฝกทักษะ

หนวยการเรียนเร่ือง Communicate Online วิชาการเรียนภาษาอังกฤษ

ผานเว็บไซต  (30001205) มีคา t ที่คํานวณได (26.15) มากกวาคา  t  จาก

ตาราง (t 01  .41 = 2.421) 
  

ขอเสนอแนะ 

จากการพัฒนานักศึกษาโดยใชแบบฝกหนวยการเรียนเร่ือง 

Communicate Online รายวิชาการเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต  

(30001205) ผูวิจัยมีขอเสนอแนะและส่ิงที่เปนประโยชนในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

1.1 ผูบริหารหรือผูเกี่ยวของควรสนับสนุนใหครูทําส่ือนวัตกรรม

ทางการศึกษาประกอบการสอนอยางแพรหลาย ทั้งนี้เพราะส่ือการเรียนการ

สอน เปนอุปกรณอํานวยความสะดวกและชวยใหนักศึกษาเขาใจงาย รวดเร็ว 

ชัดเจนขึ้น 

1.2 ครูผูสอนควรศึกษาแบบฝกทักษะการอาน เพื่อใหเกิดความ

เขาใจชัดเจน และชี้แจงทําความเขาใจกับนักศึกษาตามลําดับขั้นตอน และ

ควรติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผูเรียนอยางใกลชิด เพื่อกระตุนสงเสริม

ใหผู เรียนใหเกิดความรับผิดชอบ พรอมทั้งให คําแนะนําชวยเหลือเมื่อ

นักศึกษามีปญหาเกิดขึ้น 

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

2.1 ควรมีการศึกษา วิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ

การพูด และแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

2.2 ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

การใชแบบฝกทักษะการพูด 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีทักษะในการพูดภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยการเรียนเร่ือง 

Communicate Online ในรายวิชาการเรียนภาษาอังกฤษผานเวบ็ไซต 

(30001205) สูงขึ้น 

3. นักศึกษามีทักษะการพูดและเกิดความเชื่อมั่นในการสนทนา

โตตอบภาษาอังกฤษ 

4. นักศึกษาไดเรียนรูอยางสรางสรรคและสามารถนําไปบูรณาการ

เขากับความรูอื่นๆตลอดจนนําไปพัฒนาวิธีการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

______________________________________________________ 

 

การพัฒนาคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชรูปภาพ 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 การโรงแรม กลุม 3 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
 

ผูวิจัย นางสาวนภัสวรรณ  ปานดํา 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียนในปจจุบัน 

นักเรียนสวนใหญมีปญหา ทั้ง 4 ทักษะ ประกอบดวย ทักษะการฟง การพูด 

การอาน และการเขียน แตเนื่องจากนักเรียนไมรูคําศัพทภาษาอังกฤษ จึงทํา

ใหนักเรียนไมกลาที่จะพูดและไมสามารถนําคําศัพทมาตอเปนประโยคในการ

สนทนาได ดังน้ันการเรียนรูและจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษเปนส่ิงที่สําคัญ

มากที่ทําใหมนุษยสามารถส่ือสารกันไดเขาใจ 
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คําศัพท สํานวน วลี ภาษาอังกฤษสามารถนํามาประกอบใหเปน

ประโยค และส่ือสารออกไปเพื่อใหผูฟงเขาใจในส่ิงที่เราพูด ผูวิจัยไดเห็น

ความสําคัญของคําศัพทภาษาอังกฤษ จึงไดนํารูปภาพมาสงเสริมใหผูเรียน

เรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษอยางไมรูตัว อีกทั้งทําใหผูเรียนเรียนรูคําศัพท 

ภาษาอังกฤษอยางสนุกสนาน 

จากการศึกษาความสําคัญของคําศัพทภาษาอังกฤษ ทําใหผูวิจัย

เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาทักษะดังกลาว ผูวิจัยศึกษาเร่ือง “การ

พัฒนาคําศัพทภาษาอังกฤษโดยรูปภาพ” ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขา

การโรงแรม ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาคําศัพทภาษาอังกฤษของผูเรียน 

2. เพื่อสงเสริมเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับ ปวช.1 ของวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาการ

โรงแรม กลุม 3 ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 40  คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. ภาพคําศัพท 

2. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี้ 

ในการวิจัยคร้ังนี้  เคร่ืองมือที่ใชเปนรูปภาพและคําศัพทที่ผูวิจัย

สรางขึ้น เพื่อศึกษาการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ และศึกษาเจตคติที่มีตอ

การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ ปวช.1 การโรงแรม กลุม 3 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โดยการสรางเคร่ืองมือสําหรับการวิจัย โดย

ไดใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและทําตามแกไขตามคําแนะนํา 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอน

เรียน และผูวิจัยคําศัพทภาษาอังกฤษประกอบรูปภาพ มาใหนักเรียนเรียน

และหลังจากนั้นใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลัง เรียนนักเรียนกลุมตัวอยาง

ตอบแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด คือ ผูวิจัยใชคาเฉล่ียจาก

แบบทดสอบกอนและหลังเรียน ในการวิเคราะหขอมูล 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูล  สามารถนําผลการวิจัยมาอภิปรายผล  

ไดดังนี้ 

1.  การเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ พบวา จากการเปรียบเทียบ

คะแนนจากแบบทดสอบ กอนเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 14 และคะแนนจาก

แบบทดสอบหลังเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 23.84 พบวา คาเฉล่ียของคะแนน

คําศัพทภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

2.  เจตคติที่มีตอรายวิชาภาษาอังกฤษ พบวา ผูเรียนมีความพึง

พอใจในรายวิชาภาษาอังกฤษ อยูในระดับคาเฉล่ีย 4.26 หมายความวา 

ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

จากขอขางตน หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นไดวา รูปภาพ 

สามารถพัฒนาคําศัพทภาษาอังกฤษชองผูเรียน อีกทั้งสงเสริมใหผูเรียนมีเจต

คติที่ดีตอเรียนภาษาอังกฤษ มีสวนรวมในชั้นเรียน 

ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางเพื่อนําขอคนพบในการวิจัยไปใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอน คือ ครูควรใชจิตวิทยาในการโนมนาวจิตใจให

นักเรียนใหความรวมมือในการพัฒนาเจตคติที่ดี รวมทั้งเห็นคุณคาของการ

ปรับเจตคติ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

พัฒนาทักษะคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกทักษะหนวยการเรียน 

เรื่อง การทักทายและกลาวลา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

ชั้นปที่ 1 สาขาวชิาการบญัช ีกลุม 2 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ผูวิจัย นางสาวพุทธพร ตันติสุทธิเวท 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

สังคมโลกปจจุบันเปนสังคมขอมูลขาวสาร ความกาวหนา ความ

เคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม มี

ผลกระทบทั่วถึงอยางรวดเร็ว บุคคลในสังคมตองติดตอพบปะเพื่อดําเนิน

กิจกรรมทางสังคมหรือเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ภาษาตางประเทศจึงกลายเปน

เคร่ืองมืออันสําคัญยิ่งในการส่ือสารความรูสึกนึกคิด เพื่อใหเกิดความเขาใจ

กันและกันในการศึกษาหาขอมูลความรูและถายทอดวิทยาการตาง ๆ แกกัน 

ในดานเศรษฐกิจภาษามีความจําเปนยิ่งขึ้นในการเจรจาตอรองดานการคา

และก ารประกอบอาชีพ อย างมี ป ระ สิทธิภ าพ  ดั งนั้ น  ก ารเรียน รู

ภาษาตางประเทศจะชวยสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางชนชาติไทย เพราะมี

การเขาใจในวัฒนธรรมที่แตกตางกันของแตละเชื้อชาติ ทําใหสามารถปฏิบัติ

ตนตอกันไดอยางถูกตองและเหมาะสมมากขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช

แบบฝกทักษะหนวยการเรียน เร่ือง การกลาวทักทายและกลาวลา ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 2 

กอนและหลังการทดลอง 
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สมมุติฐานการวิจัย 

นักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขางานการบัญชี กลุม 2 มีความสามารถ

ทางการพูดสูงขึ้น หลังจากใชแบบฝกทักษะหนวยการเรียนเร่ืองการทักทาย

และกลาวลา 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรที่ ใช ในก ารวิ จั ย ในค ร้ังนี้  ได แก  นั ก เรียน ระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา2561 ที่ เรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 (2000-1202)  จํานวนทั้งหมด 128 คน 

ก ลุ ม ตั วอย างที่ ใช ในก ารวิ จั ยค ร้ังนี้  ได แก  นั ก เรียนระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ท่ีเรียนวิชาการสนทนา

ภาษาอังกฤษ 1 (2000-1202) จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 42 คน                                                                                            

โดยการสุมตัวอยางแบบจําเพาะเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบฝกทักษะหนวยการเรียน เร่ือง การกลาวทักทายและ

กลาวลา รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 (2000-1202) 

2. แบบทดสอบกอนและหลังเรียน ฝกทักษะ หนวยการเรียน 

เร่ือง การทักทายและกลาวลา วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 (2000-1202) 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยนําแบบทดสอบจากหนวยการเรียน เร่ือง การทักทายและ

กลาวลา รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 (2000-1202) 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาและเก็บรวบรวมขอมูลตาม

ขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

1. ทดสอบกอนเรียนหนวยการเรียนเร่ืองการทักทายและกลาวลา 

รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 (2000-1202) จํานวนนักเรียน 7 คน 

บันทึกผลคะแนนตามเกณฑที่กําหนด 

2. จัดการเรียนรูโดยแบบฝกหนวยการเรียน เร่ือง การทักทาย

และกลาวลา รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 (2000-1202) 

3. ทดสอบหลังเรียน 

4. รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลจากผลการทดสอบ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติพื้นฐาน คาเฉล่ียเลขคณิต และ

วิเคราะหขอมูล โดยการเปรียบเทียบคาคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน โดย

การทดสอบคา t-test 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ใชแบบฝกทักษะหนวยการ

เรียน เร่ือง การทักทายและกลาวลา รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 

(2000-1202) มีคา t ที่คํานวณได (26.15) มากกวาคา t จากตาราง (t 01 

.41 = 2.421) 
 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการพัฒนานักศึกษาโดยใชแบบฝกหนวยการเรียนเร่ืองการ

ทักทายและกลาวลา รายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2(2000-1202) ผูวิจัย

มีขอเสนอแนะและส่ิงที่เปนประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

1.1 ผูบ ริหารห รือผู เกี่ ยวของควรสนับสนุนใหค รูทํ า ส่ือ

นวัตกรรมทางการศึกษาประกอบการสอนอยางแพรหลาย ทั้งนี้เพราะส่ือ

การเรียนการสอน เปนอุปกรณอํานวยความสะดวกและชวยใหนักศึกษา

เขาใจงาย รวดเร็ว ชัดเจนขึ้น 

1.2 ครูผูสอนควรศึกษาแบบฝกทักษะการอาน เพื่อใหเกิด

ความเขาใจชัดเจน และชี้แจงทําความเขาใจกับนักศึกษาตามลําดับขั้นตอน 

และควรติดตามดูแลการปฏิบัติงานของผูเรียนอยางใกลชิด เพื่อกระตุน

สงเสริมใหผูเรียนใหเกิดความรับผิดชอบ พรอมทั้งใหคําแนะนําชวยเหลือเมื่อ

นักศึกษามีปญหาเกิดขึ้น 

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

2.1 ควรมีการศึกษา วิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ

การอาน และแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

2.2 ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

การใชแบบฝกทักษะการอาน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีทักษะในการพูดภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยการเรียนเร่ืองการ

ทักทายและกลาวลา ในรายวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2(2000-1202) 

สูงขึ้น 

3. นักศึกษามีทักษะการพูดและเกิดความเชื่อมั่นในการสนทนา

โตตอบภาษาอังกฤษ 

4. นักศึกษาไดเรียนรูอยางสรางสรรคและสามารถนําไปบูรณา

การเขากับความรูอื่นๆตลอดจนนําไปพัฒนาวิธีการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

_______________________________________________________ 

 

การสํารวจความพึงพอใจที่มีตอการเรยีนการสอนโดยเกมส KAHOOT 

ของนักเรียนแผนกวิชาภาษาตางประเทศ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรธีรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวเสาวนยี  บุญจันทรคง 

ตําแหนง ครูจางสอน 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(ศิลปศาสตรบัณฑิต) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

สังคมโลกปจจุบันเปนสังคมขอมูลขาวสารความกาวหนาความ

เคล่ือนไหวและการเป ล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมี

ผลกระทบทั่วถึงอยางรวดเร็วบุคคลในสังคมตองติดตอพบปะเพื่อดําเนิน

กิจกรรมทางสังคมหรือเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ภาษตางประเทศจึงกลายเปน

เคร่ืองมือสําคัญยิ่งในการส่ือสารความรูสึกนึกคิดเพื่อใหเกิดความเขาใจกัน

และกันในการศึกษาหาขอมูลความรูและถายทอดวิทยาการตางๆแกกัน ใน
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ดานเศรษฐกิจภาษามีความจําเปนอยางยิ่งขึ้นในการเจราตอรองดานการคา

และการประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพการรูภาษาตางประเทศจะชวย

สรางสัมพันธภาพอันดีระหวางชนชาติไทยและชนชาติอื่นเพราะมีความเขาใจ

วัฒนธรรมที่แตกตางกันของแตละเชื้อชาติทําใหสามารถปฏิบัติตนตอกันได

อยางถูกตองและเหมาะสมมีความเขาใจและภาคภูมิ ใจในภาษาและ

วัฒนธรรมไทยสามารถถายทอดวัฒนธรรมไทยไปสูสังคมโลก ในการเรียน

ภาษาตางประเทศจะแตกตางจากการเรียนสาระการเรียนรูอื่นเนื่องจาก

ผูเรียนไมไดเรียนเพื่อความรูเกี่ยวกับภาษาเทานั้นแตเรียนภาษาเพื่อให

สามารถใชภาษาเปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารกับผูอื่นไดตามความ

ตองการในสถานการณตางๆ ทั้งในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพ การที่

ผูเรียนจะใชภาษาไดถูกตองคลองแคลวและเหมาะสมนั้นขึ้นอยูกับทักษะการ

ใชภาษาดังนั้นการจัดการเรียนการสอนภาษาที่ดีผูเรียนจะตองมีโอกาสไดฝก

ทักษะการใชภาษาใหมากที่สุดทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน (กรม

วิชาการ. 2545:1-2) 

ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษเปนทักษะที่ทุกคนมุงหวังที่จะให

ประสบความสําเร็จเพราะการเรียนภาษาใด ๆ ก็ตาม หากสามารถส่ือสาร

ดวยการพูดสนทนาในชีวิตประจําวันไดถือวาเปนการใชประโยชนจากการ

เรียนภาษานั้นๆ ไดอยางแทจริง แตความเปนจริงการพูดภาษาอังกฤษของ

คนไทยยังประสบปญหานั่นคือคนไทยสวนมากเรียนภาษาอังกฤษมาเปน

ระยะเวลาหลายป ต้ังแตระดับชั้นอนุบาลถึงมหาวิทยาลัยแตก็ยังไมสามารถ

พูดหรือสนทนากับชาวตางประเทศไดอยางคลองแคลวท้ังท่ีครํ่าเครงเรียน

ภาษาอังกฤษกันมาอยางหนักซ่ึงในอดีตการเรียนจะเนนที่การเรียนรู

กฎเกณฑของภาษาการจําโครงของประโยค (ประนอมสุรัสวดี. 2539 : 56) 

การใชเกมส KAHOOT ถือวาเปนแพลตฟอรมการเรียนรูประเภท

หนึ่งที่ไดรับความนิยมจากผูรับสารทุกเพศทุกวัยโดยดวยความที่ถูกออกแบบ

ใหเขาถึงไดในหองเรียน และสภาพแวดลอมในการเรียนรูแบบอื่น ๆ ทั่วโลก 

ทุกคนสามารถสรางเกมสทางการเรียนรูของ KAHOOT ไดเอง โดยปราศจาก

ขอจํากัดทางอายุหรือหัวขอ KAHOOT สามารถเขาถึงไดผานอุปกรณ

หลากหลาย  เช น  คอมพิ ว เตอร ต้ั งโต ะห รือแบบพ กพ ารวม ไปถึ ง

โทรศัพทมือถือผานทางเว็บบราวเซอร ทําใหไดรับความสนใจในหองเรียนที่มี

นโยบาย ดวยเหตุผลที่มีเนื้อหาสนุก  คลายเครียด  เขาใจงาย  รวมถึงมี

ภาพประกอบสวยงาม  จึงทําใหผูเรียนมีความสนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษ

การโดยใชเกมส KAHOOT เขามามีบทบาทรวมในการเรียนจะชวยกระตุนให

ผูเรียนมีความตองการที่จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้นมีความสนุกสนาน

ในการเรียนมากขึ้นจนนําไปสูการพัฒนาความสามารถทางดานภาษาอังกฤษ

เพื่อนําความรูนั้นไปใชในชีวิตประจําวันและการงานอาชีพไดตอไป 

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะสํารวจความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการ

สอนโดยเกมส KAHOOT  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 

3 แผนกวิชาภาษาตางประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อ

เปนแนวทางในการพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนโดยเกมส KAHOOT ใหมี

ประสิทธิภาพทางการเรียนเพิ่มมากขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดย

เกมส KAHOOTของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 3 แผนก

วิชา ภาษาตางประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

สมมติฐานของการวิจัย   

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 แผนกวิชา

ภาษาตางประเทศ กลุม 1 และ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชมี

ความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนโดยเกมส KAHOOT ไมแตกตางกัน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา  การวิจัยคร้ังนี้มุงสํารวจความพึงพอใจที่มี

ต อ ก ารเรี ยน ก ารสอน โด ย ใช เก ม ส  KAHOOT ขอ งนั ก เรียน ระ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 แผนกวิชาภาษาตางประเทศ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. ประชากรของการวิจัยคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3 แผนกวิชาภาษาตางประเทศ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 48 คน 

3. กลุมตัวอยางคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 

3 แผนกวิชาภาษาตางประเทศ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ใน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple 

random sampling)จํานวน 25 คน 

4. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ใชเวลาเดือนตุลาคม 2561 – 

เดือนกุมภาพันธ 2562  การวิจัยคร้ังนี้ ดําเนินการในภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2561 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรตน แบงเปนดังนี้ 

1.1 เพศ 

1.2 ระดับชั้นป 

1.3 แผนกวิชาที่เรียน 

2. ตัวแปรตามไดแก ความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนโดย

เกมส KAHOOT 2 ดาน คือ 

2.1 ดานเนื้อหา 

2.2 ดานการนําเสนอ 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวม

รวมขอมูลไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนโดยใช

เกมส Kahoot ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 3 แผนก

วิชาภาษาตางประเทศ วิทยาลัยอาชี วศึกษานครศรีธรรมราชโดย

แบบสอบถามแบงเปน 2 ตอนคือ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอน

โดยเกมส KAHOOTของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 

แผนกวิชาภาษาตางประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช แบง

เนื้อหาออกเปน 2 ดาน คือ 

1. ดานเนื้อหา 

2. ดานการนําเสนอ 

โดยแบงระดับความพึงพอใจดังนี้ 

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด = 5  คะแนน 

ระดับความพึงพอใจมาก = 4  คะแนน 

ระดับความพึงพอใจปานกลาง = 3  คะแนน 
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ระดับความพึงพอใจนอย = 2  คะแนน 

ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด = 1  คะแนน 

การแปลความหมายของคะแนนเฉล่ีย (บุญชม  ศรีสะอาด.2535 : 

102-103) โดยกําหนดเกณฑในการพิจารณาดังนี้  

คาเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

คาเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

1. ศึกษาเอกสารและรายละเอียดขอมูลที่เกีย่วกับความพึงพอใจที่

มีตอการเรียนการสอนโดยเกมส KAHOOT เปนแนวคิดทฤษฎีเพื่อกําหนด

แนวทางในการสรางแบบสอบถามตามหัวขอที่กําหนด 

2. ศึกษาวิธีการเขียนและสอบถามนักเรียนเพื่อรวบรวมขอมูลเปน

แนวทางในการสรางงแบบสอบถามใหครอบคุลมกับความพึงพอใจในการ

เรียนการสอนโดยเกมส KAHOOT ใน 2 ดาน คือ ดานเนื้อหา และดาน

หลักสูตร 

3. สรางแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนโดย

เกมส KAHOOTของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 แผนก

วิชาภาษาตางประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

4. นําแบบสอบถามเสนอหัวหนาแผนก เพื่อขอคําแนะนําและ

ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ 

5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงเรียบรอยแลวไปใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แจงนักเรียนเพื่อขอความรวมมือพรอมนัดวันเวลาที่จะเก็บ

ขอมูล 

2. ชี้แจงวัตถุประสงคของการเก็บขอมูลและประโยชนที่นักเรียน

จะไดรับจากการวิจัยในคร้ังนี้ 

3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดดวยตนเอง 

4. แลวนํามาวิเคราะหดวยโปรแกรม SPSS 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ตามขั้นตอนดังตอไปนี้คือ 

1. ขอมูลตอนที่ 1 ศึกษาสถานภาพของกลุมตัวอยาง แลวนํามา

วิเคราะหแจกแจงคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

2. ขอมูลตอนที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการ

จัดการเรียนการสอน วิเคราะหโดยการหาคาเฉล่ีย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชการแปลความหมายของ

คะแนนเฉล่ีย (บุญชม  ศรีสะอาด.2535 : 102-103) โดยกําหนดเกณฑใน

การพิจารณาดังนี้ 

คาเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับนอย 

คาเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับนอยที่สุด 

 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองการสํารวจความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนโดย

เกมส KAHOOTของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 แผนก

วิชาภาษาตางประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สรุปไดดังนี้ 

1. กลุมผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 

88มากกวา เพศชายคิดเปนรอยละ 12 

2. ดานเนื้อหา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 

แผนกวิชาภาษาตางประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชมีความพึง

พอใจที่มีตอการเรียนการสอนโดยเกมส KAHOOT โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก ( x = 4.63) เมื่อพิจารณารายขอพบวาความพึงพอใจอยูในระดับมาก

ทุกดานเรียงตามลําดับคือ ดานเนื้อหามีสาระและประโยชน สามารถนําไป

ประยุกตใชงานไดในชีวิตประจําวัน ( x = 4.56) ความถูกตองครบถวน

สมบูรณของเนื้อหา ( x = 4.52 ) การเรียบเรียงเนื้อหาที่เขาใจงาย ( x = 

4.44) ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา ( x = 4.40) และสอดคลองตรง

ตามเนื้อหาที่เรียน ( x = 4.36) 

3. ดานการนําเสนอ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป

ที่ 3 แผนกวิชาภาษาตางประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชมี

ความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนโดยเกมส KAHOOT โดยภาพรวมอยู

ในระดับมาก ( x = 4.17) เมื่อพิจารณารายขอพบวาความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากทุกดานเรียงตามลําดับคือ การดําเนินเร่ืองอยางตอเนื่องเหมาะสม

กับเวลา ( x = 4.72) ความชัดเจน ของรูปภาพ สี และตัวอักษร ( x = 

4.68) ความนาสนใจในเน้ือหาสาระ ( x = 4.60) การนําเสนอสอดคลองกับ

เนื้อหาสาระ ( x = 4.60) และการใชภาษา ถูกตองเหมาะสม ( x = 4.40) 
 

ขอเสนอแนะ 

จากการสํารวจความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนโดยเกมส 

KAHOOT ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 แผนกวิชา

ภาษาตางประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชโดยใชแบบสอบถาม

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะและส่ิงที่เปนประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน ดังนี้ 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช  

1. ผูบริหารหรือผูเกี่ยวของควรสนับสนุนใหครูทําส่ือนวัตกรรม

ทางการศึกษาประกอบการสอนอยางแพรหลาย ทั้งนี้เพราะส่ือการเรียนการ

สอน เปนอุปกรณอํานวยความสะดวกและชวยใหนักเรียนเขาใจงาย รวดเร็ว 

ชัดเจนขึ้น 

2. ครูผูสอนควรจะนําส่ือทางการเรียนที่สามารถดึงดูดความสนใจ

ทางการเรียนของนักเรียนใหมากขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการ

สอนในแผนกวิชาภาษาตางประเทศ และอื่น ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป  

1. ควรมีการศึกษา วิเคราะหประสิทธิภาพของเกมส KAHOOT     

2. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความตองการในการเรียนการสอน

โดยเกมส KAHOOT  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 แผนกวิชาภาษาตางประเทศของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนโดยเกมส KAHOOT 
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2. นําขอมูลจากการวิจัยไปเปนแนวทางในการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษและอื่น ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นปที ่1 

ที่มีตอการเรยีนภาษาอังกฤษในในชีวิตจริง 2 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวปรางทิพย  สุขสะอาด 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปนสถาบันระดับอาชีวศึกษา

ในสวนภูมิภาคแหงหนึ่งที่มีหนาที่ สําคัญคือ การผลิตนักศึกษาเพื่อเปน

กําลังคนในสาขาวิชาตาง ๆ ในระดับอาชีวศึกษา โดยสงเสริมและมุงเนนเพื่อ

พัฒนาสรางสรรคนักศึกษาใหเปนผูมีความรู ความสามารถ และมีคุณธรรม

ระดับสูงในสาขาวิชาตาง ๆ โดยเฉพาะการประยุกตทฤษฎีไปสูการปฏิบัติ 

เพื่อใหเกิดการพัฒนาประเทศและสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงในดาน

เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม ในการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ผูที่มีทักษะทางภาษากลายเปนผูที่มีโอกาสในการเขาถึงขาวสารขอมูลตาง ๆ 

รวมถึงโอกาสในการทํางานและประกอบอาชีพ ซ่ึงในหลายทศวรรษที่ผานมา

การเรียนรูภาษาไดมุงไปที่ภาษาตะวันตกไมวาจะเปนภาษาอังกฤษ ฝร่ังเศส 

และเยอรมัน จะมีภาษาในซีกตะวันออกบางแตก็ไมมากนัก เชน ภาษาญี่ปุน 

เปนตน ผูคนตางใหความสนใจศึกษาภาษาตะวันออกมากขึ้น ดวยเหตุผล

ทางการคาและการลงทุน ภาษาจีนและภาษาเกาหลีจึงไดรับความสนใจ

ศึกษามากขึ้นตามลําดับ 

ในโลกของการทํางานไดแบงความชํานาญของการประกอบอาชีพ

เปนหลายสาขาวิชาชีพ และในแตละสาขาวิชาชีพก็มีความจําเปนในการใช

รูปแบบทางภาษาอังกฤษที่แตกตางกัน แบงออกเปน 4 ดาน คือ ดานการฟง 

การพูด การอาน และการเขียน การจัดหลักสูตรและเนื้อหาการสอนเพื่อเนน

ผู เรียนเปนศูนยกลาง ถือวามีความจําเปนมากตอการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเฉพาะทาง อยางไรก็ตามในการจัดหลักสูตรและ

เน้ือหาการเรียนภาษาอังกฤษนั้นสวนใหญยังไมไดตอบสนองความตองการ

ทางการใชภาษาอังกฤษเฉพาะทางหรือเพื่องานอาชีพ Carter (1983) กลาว

วา รูปแบบการเรียนและการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค

เฉพาะ ประกอบดวยปจจัย 3 ประการ ดังนี้ 1) อุปกรณประกอบการเรียนที่

คลายอยู ในสถานการณจริง (authentic materials) 2) มีจุดประสงค

ทางการเรียนการสอนที่สัมพันธกับความตองการใชภาษาอังกฤษ (purpose-

related) 3) ผูเรียนตองมีสวนรวมในการเรียน (self-direction) 

ดังนั้น การจัดทําการสํารวจความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ

ในชีวิตจริง 2 เปนส่ิงจําเปนและสําคัญตอการเรียนภาษาอังกฤษทั้งทักษะ

และสถานการณการใชภาษาอังกฤษที่เปนเปาหมาย รวมทั้งการศึกษา

ลักษณะเคร่ืองมือ แบบเรียน และรูปแบบการเรียนที่มีผลการพัฒนาการ 

พัฒนาความรู ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษขณะที่กําลังศึกษาหรือ

ขณะปฏิบัติงานของผูเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวชิาที่สามารถนําไปใชใน

การประกอบอาชีพ และนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการเรียนหรือ

การทํางานในปจจุบันและอนาคต 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 ที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 จําแนกตามสาขางาน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2561 จํานวน 278 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี กลุม 6 และสาขาการโรงแรม กลุม 2 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

จํานวน 72 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม (questionnaire) ซ่ึง

ผูวิจัยสรางขึ้นโดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ไดแก สาขางาน ลักษณะเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check List) 

ตอนที่ 2 ขอมูลระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปน

แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิ

เคิรท (Likert) เกณฑการใหคะแนนมี 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับคะแนน 5 หมายถึง พึงพอใจระดับมากที่สุด 

ระดับคะแนน 4 หมายถึง พงึพอใจระดับมาก 

ระดับคะแนน 3 หมายถึง พงึพอใจระดับปานกลาง 

ระดับคะแนน 2 หมายถึง พงึพอใจระดับนอย 

ระดับคะแนน 1 หมายถึง พึงพอใจระดับนอยที่สุด 

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจระดับมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พงึพอใจระดับมาก 

คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พงึพอใจระดับปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พงึพอใจระดับนอย 

คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจระดับนอยที่สุด 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แจกแบบสอบถามใหนักศึกษาตอบ 

2. นําแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

 



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2561   - 147 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาแบบสอบถามจากนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจตอการเรียนภาษาอังกฤษ

ในชีวิตจริง 2 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา มี 2 ดานอยูในระดับมากที่สุด คือ ดานคุณลักษณะของ

ผูสอนและดานกิจกรรมการเรียนการสอน เรียงตามลําดับคาเฉล่ียจากมากไป

หานอย ไดแก ดานคุณลักษณะของผูสอน ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 

ดานสภาพแวดลอมในหองเรียน และดานคุณลักษณะของผูเรียน ตามลําดับ 

และนักเรียนที่มีสาขางานตางกันมีความพึงพอใจตอการเรียนภาษาอังกฤษใน

ชีวิตจริง 2 โดยภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานคุณลักษณะของผูเรียนและดาน

กิจกรรมการเรียนการสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ขอเสนอแนะ 

1. ดานคุณลักษณะของผูสอน ผูสอนควรสนับสนุนใหผูเรียนมีการ

คนควาขอมูลจากแหลงการเรียนรูอื่น ๆ นอกเหนือจากหนังสือเรียน เชน 

การเรียนรูโดยการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต 

2. ดานคุณลักษณะของผูเรียน ผูเรียนควรทบทวนเนื้อหาบทเรียน

กอนเรียน-หลังเรียน และหากิจกรรมสงเสริมใหตนเองมีพัฒนาการทางดาน

ภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น 

3. ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนใหผูเรียนมีความกระตือรือรน การคิดวิเคราะห และรวมถึงการ

สงเสริมให ผู เรียนมีความกลาแสดงออกในดานการพูด อาน เขียน 

ภาษาอังกฤษมากขึ้น 

4. ดานสภาพแวดลอมในหองเรียน ควรจัดหาอุปกรณทําความ

สะอาดหองเรียนใหเพียงพอ และควรเพิ่มจํานวนโตะ-เกาอี้ในหองเรียนให

เพียงพอตอนักเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทํ า ให ท ราบ ระ ดับ ความพึ งพ อ ใจขอ งนั ก เรียน ระ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 ที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เปนแนวทางสําหรับผูเรียนในการจัดเนื้อหาวิชา จัดกิจกรรม

การเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผล ไดอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน 

3. เพื่อใหวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชใชเปนแนวทางใน

การวางแผนปรับเปล่ียนเนื้อหาการเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 ใหมี

ความสอดคลองกับนักเรียน 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจที่มีตอการเรยีนภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นปที ่3 สาขาวิชา

ภาษาตางประเทศ กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสุดารัตน  นุมทอง 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในยุคนี้ภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญอยางกวางขวาง ภาษาอังกฤษ

จึงเป น เค ร่ืองมื อที่ สํ า คัญที่ สุด สําห รับมนุษย  เนื่ อ งจากสามารถใช

ติดตอส่ือสารกันไดเกือบทั่วโลก ปจจุบันรัฐบาลไดจัดใหมีการพัฒนาหลักสูตร

ที่มุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถดานภาษาสามารถติดตอส่ือสารกับ

ชาวตางชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งภาษาอังกฤษเปนภาษาที่คนไทย

ใชในการติดตอส่ือสารกับประเทศตางๆ ใน โลกโดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทตอการ

ส่ือสารมาก อาจกลาวไดวาเกือบทุกสายอาชีพจําเปนตองใชภาษาอังกฤษใน

การติดตอ ส่ือสารดวยความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหการ

ติดตอส่ือสารไรพรมแดนนับวันยิ่งรวมกันเปนหนึ่งเดียว และภาษาอังกฤษ

เปนส่ิงสําคัญในการติดตอเชื่อมโยงเราทุกคนไมวาจะในทางวิชาการหรือใน

ดานธุรกิจอาจ กลาวไดวา ภาษาอังกฤษเปนภาษาของโลกไปแลว 

(language of the world) (คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

2544: 78) 

การทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศเปนอยางมาก เพราะเปนอุตสาหกรรมที่มีธุรกิจเกี่ยวเนื่องมากมาย 

กอให เกิดการกระจายรายได สู สั งคมในชุมชน สําห รับประเทศไทย

อุตสาหกรรมทองเที่ยวมีความสําคัญตอเศรษฐกิจ ในฐานะที่เปนแหลงรายได

สําคัญของเงินตราตางประเทศและยังเปนเคร่ืองมือในการกระจายรายได

และความเจริญไปสูชนบทกอใหเกิด การจางงานการสรางอาชีพ ประเทศ

ไทยมีนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวซ่ึงเปนธุรกิจที่ทํารายไดให

ประเทศคอนขางสูง ดังโฉมยง โตะทอง และคณะ (2545: 54) ไดกลาวไวใน

วารสารราชภัฏเพชรบูรณ การทองเที่ยว (tourism) จะเปนกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจที่สําคัญประเภทหน่ึงของโลก ในแต ละปกิจกรรมการทองเที่ยว

กอใหเกิดรายไดจํานวนไมนอยและมีแนวโนมวาจะเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ สําหรับ 

ประเทศไทยการทองเที่ยวชวยเพิ่มปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศอยางมี

นัยสําคัญ 

มัคคุ เทศก เปนผูที่ มีความสําคัญตออุตสาหกรรมทองเที่ ย ว

คอนขางมากเนื่องจากมีโอกาสไดเขาใกลชิดกับนักทองเที่ยวสามารถสราง

ความพึ งพ อใจให แก นั กท อ งเที่ ย ว ได ง าย  ถ าปฏิ บั ติหน าที่ อ ย างมี 

ประสิทธิภาพและมีความซ่ือสัตยสุจริต นักทองเที่ยวไมคอยมีโอกาสไดติดตอ

ใกลชิดกับคนในทองถิ่น ไดมากเทากับมัคคุเทศก ถาหากไดมัคคุเทศกที่ดี

และเปนคนในทองถิ่นซ่ึงมีความรูในทองถิ่นของตนเปน อยางดีจะทําให

นักทองเที่ยวมีความรูสึกพึงพอใจในการทองเที่ยวตลอดจนความพึงพอใจ

ดานตางๆ ยอมสงผลไปถึงความ รู สึกที่ ดีตอทองถิ่นห รือประเทศที่

นักทองเที่ยวนั้นๆ ไปเยือน มีคํากลาววา มัคคุเทศกทําหนาที่เหมือนกับเปน

ทูต หรือเปนผูแทนของคนในทองถิ่นอยูในประเทศ 
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ผูวิจัยพบวาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผูเรียนสวนใหญยังไม

สามารถส่ือสารโดยใช ภาษาอังกฤษเปนเคร่ืองมือไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทั้งๆท่ีเรียนภาษาอังกฤษมาเปนเวลาหลายป และ เรียนในสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษก็ตาม ดังนั้นการจัดทําการสํารวจความพึงพอใจในการเรียน 

ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก เปนส่ิงจําเปนและสําคัญตอการเรียน

ภาษาอังกฤษท้ังทักษะและ สถานการณใชภาษาอังกฤษที่เปนเปาหมาย

รวมทั้งการศึกษารูปแบบการเรียนท่ีมีผลการพัฒนาการพัฒนาความรู

ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษขณะที่กําลังศึกษาหรือขณะปฏิบัติงาน

ของผูเรียนภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก ที่สามารถนําไปใชในการประกอบ

อาชีพและนําไปปรับใชใหเกิด ประโยชนสูงสุดตอการเรียนหรือการทํางานใน

ปจจุบันและอนาคต 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปที่  3 สาขาวิชาภาษาตางประเทศ กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 

2. เพื่อนําผลสํารวจมาใชในการปรับปรุงแกไขการเรียนการสอน

วิชาภาษาอังกฤษสําหรับ มัคคุเทศกใหเกิดประโยชนสูงสุดในปจจุบันและ

อนาคต 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาตางประเทศ กลุม2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 

ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 27 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่  3 สาขาวิชาภาษาตางประเทศ กลุม2 ของวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาภาษาอังกฤษสําหรับ

มัคคุเทศก ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โดยการสุมตัวอยางอยางงาย 

โดยวิธีการจับฉลาก จํานวน 20 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลใช แบบสอบถามเพื่อหาขอมูลระดับความพึงพอใจที่มีตอการ

เรียนภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาตางประเทศ กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 

นครศรีธรรมราช โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอนคือ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป  

ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 เปนแบบวัดระดับความพึงพอใจที่มีตอการเรียน

ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปที่  3 สาขาวิชาภาษาตางประเทศ กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ในดานตางๆ  6 ดานคือ ดานเนื้อหาหลักสูตร ดานการ

จัดการเรียนการสอน ดาน บุคลิกภาพของครูผูสอนดานสภาพแวดลอมใน

การเรียน ดานการใชส่ือการเรียนการสอน ดานการวัดผล และประเมินผล 

โดยแบงระดับความพึงพอใจดังนี้ 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับผูตอบ

แบบสอบถาม จํานวน 20 คน ดวยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. แจงนักศึกษาเพื่อขอความรวมมือ 

2. ชี้แจงวัตถุประสงคของการเก็บขอมูล 

3. เก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนดังนี้ 

1.  วิเคราะหขอมูลของสถานภาพของกลุมตัวอยาง โดยนํามาแจกแจง

หาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) 

2. วิ เคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียน

ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก โดยหาคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. ขอเสนอแนะ เปนขอเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบ

แบบสอบถาม นอกเหนือจากคําถามที่ตองการแนะนํา ใชการวิเคราะหโดยการ

วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

4. เกณฑของคาเฉล่ียมีดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 102-103)          

4.51 - 5.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด 

3.51 - 4.50  มีความพึงพอใจมาก 

2.51 - 3.50  มีความพึงพอใจปานกลาง 

1.51 - 2.50  มีความพึงพอใจนอย 

1.00 - 1.50  มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาวิจัยเร่ืองความพึงพอใจที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษ

สําหรับมัคคุเทศก ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 

สาขาวิชาภาษาตางประเทศ กลุม2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช 

สรุปไดดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ เพศของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด 

ไดแก เพศหญิง คิดเปนรอย ละ 90.0 ที่เหลือเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 

10.0 

2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวิชา

ภาษาตางประเทศ กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชที่มีความพึง

พอใจตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ปรากฏผลดังนี้ 

2.1 ดานเนื้อหาหลักสูตรผลการศึกษาพบวา นักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  3 สาขาวิชาภาษาตางประเทศ กลุม 2 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไดใหความพึงพอใจในดาน เนื้อหา

หลักสูตรโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑥𝑥𝑥=4.28) เมื่อพิจารณารายดาน

พบวาขอที่มีคาเฉล่ียมาก ที่ สุด ไดแก   เนื้ อหามีสาระสามารถนําไป

ประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวัน (𝑥𝑥𝑥=4.45) รองลงมา ไดแก เนื้อหา

สอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชา (𝑥𝑥𝑥=4.35) และนอยที่สุด ไดแก

เนื้อหาวิชามีความ นาสนใจ (𝑥𝑥𝑥=4.05) 

2.2 ดานจัดการเรียนการสอนผลการศึกษาพบวา นักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาตางประเทศกลุม2 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไดใหความพึงพอใจในดาน การจัดการ



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2561   - 149 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

เรียนการสอนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑥𝑥𝑥=4.25) เมื่อพิจารณารายดาน

พบวาขอที่มี คาเฉล่ียมากที่สุด ไดแก จัดการเรียนการสอนที่กระตุนให

นักเรียนรูจักศึกษาคนควาและแสวงหาความรู ดวยตนเอง (𝑥𝑥𝑥=4.35) 

รองลงมา ไดแก กิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา (𝑥𝑥𝑥=
4.25) และนอยที่สุด ไดแก มีเทคนิคในการสอนและใชวิธีสอนหลากหลาย

รูปแบบ ไมซํ้าซาก (𝑥𝑥𝑥=4.15) 

2.3 ดานบุคลิกภาพของครูผูสอนผลการศึกษาพบวา นักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปที่ 3 สาขาวิชาภาษาตางประเทศ กลุม 2 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไดใหความพึงพอใจใน ดานดาน

บุคลิกภาพของครูผูสอนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑥𝑥𝑥=4.15) เมื่อ

พิจารณารายดานพบวา ขอที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด ไดแก มีความรับผิดชอบใน

การเรียนการสอน (𝑥𝑥𝑥=4.20) รองลงมา ไดแก มี เกณฑและวิธีการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยุติธรรม (𝑥𝑥𝑥=4.15) และนอย 

ที่สุด ไดแก สามารถถายทอดวิชาการความรูใหกับนักเรียนไดเขาใจ (𝑥𝑥𝑥=
4.10) 

2.4 ดานสภาพแวดลอมในการเรียนผลการศึกษาพบวา 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาตางประเทศ

กลุม2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไดใหความพึงพอใจ ในดาน

สภาพแวดลอมในการเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (𝑥𝑥𝑥 ̅=3.25) 

เม่ือพิจารณารายดาน พบวาขอท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด ไดแก ความพอใจใน

สภาพแวดลอมดานสังคม/สภาวะจิตใจ/สุขอนามัย และมาตรฐานความ

ปลอดภัย (𝑥𝑥𝑥=3.55) รองลงมา ไดแก บรรยากาศของหองเรียนทําให

นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน (𝑥𝑥𝑥=3.35) และนอยที่สุด ไดแก 

หองเรียนมีสภาพและขนาดที่เหมาะสม กับการเรียนการสอน (𝑥𝑥𝑥=2.85)  

2.5 ดานการใช ส่ือการเรียนการสอนผลการศึกษาพบวา 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาตางประเทศ 

กลุม2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไดใหความพึงพอใจ ในดานการ

ใช ส่ือการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู ในระดับมาก (𝑥𝑥𝑥=3.90) เมื่อ

พิจารณารายดานพบวา ขอที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด ไดแก ครูเปดโอกาสให

นักเรียนมีสวนรวมในการผลิตและใช ส่ือการเรียนการ สอน (𝑥𝑥𝑥=4.10) 

รองลงมา ไดแก ครูมีการเตรียมการสอนลวงหนา (พิจารณาจากส่ืออุปกรณ

ตางๆ มี  ความพรอม) (𝑥𝑥𝑥=3.95) และนอยที่ สุด ไดแก  ส่ือการสอน/

เทคโนโลยี ที่ใชประกอบการเรียนมีความ ทันสมัย (𝑥𝑥𝑥=3.65) 

2.6 ดานการวัดผลและประเมินผลผลการศึกษาพบวา นักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาตางประเทศ กลุม2 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไดใหความพึงพอใจ ในดานการวัดผล

และประเมินผลโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑥𝑥𝑥=4.13) เมื่อพิจารณาราย

ดานพบวา ขอที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด ไดแก การวัดผลและประเมินผล โปรงใส 

มีความยุติธรรม (𝑥𝑥𝑥=4.20) และนอย ที่สุด ไดแก มีการวัดผลและประเมินผล

ควบคูไปกับการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอและวดัผลและ ประเมินผลกอน

เรียนระหวางเรียนและหลังเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียน 

(𝑥𝑥𝑥=4.10)  

2.7 ความพึงพอใจรวมทุกดาน ผลการศึกษาพบวา ความพึง

พอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (𝑥𝑥𝑥=3.99) เม่ือพิจารณารายดานพบวา

ดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุด ไดแก ดานเนื้อหาหลักสูตร (𝑥𝑥𝑥=4.28) รองลงมา 

ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน (𝑥𝑥𝑥=4.25) รองลงมา ไดแก ดาน

บุคลิกภาพของครูผูสอน (𝑥𝑥𝑥=4.15) รองลงมา ไดแก ดานการวัดผลและ

ประเมินผล (𝑥𝑥𝑥=4.13) รองลงมา ไดแก ดานการใชส่ือ การเรียนการสอน 

(𝑥𝑥𝑥=3.90) และนอยที่สุด ไดแก ดานสภาพแวดลอมในการเรียน (𝑥𝑥𝑥=3.25) 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการศึกษาผลการวิจัย จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง

ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวิชา

ภาษาตางประเทศ กลุม 2 ที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ทําใหทราบความพึงพอใจและความ

ตองการของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  2 สาขาวิชา

ภาษาตางประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชในดานตางๆ ผูวิจัย 

พบวามีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรปรับปรุงหองเรียนใหมีสภาพและขนาดที่เหมาะสมกับการ

เรียนการสอน 

2. ควรมีส่ือการสอน/เทคโนโลยีในการประกอบการสอนเพิ่มมากขึ้น 

3. ครูผูสอนควรใชภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอนเพิ่มมาก

ขึ้น 

ขอเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการเรียนวิชาอื่นๆ เพื่อปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2. ควรศึกษาความตองการเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพของ

นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อเปนแนวทางในการ

พัฒนาการเรียนการสอนใหสอดคลองกับผูเรียนตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบถึงความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวิชา ภาษาตางประเทศ กลุม2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 

2. นําผลสํารวจมาเปนแนวทางในการแกไขปญหาในการเรียน

การสอนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศกเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพตอไป 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาการโรงแรม 
 

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในงานบริการของนักศึกษาสาขาวิชาการ

โรงแรม หลักสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ทีเ่รียนในรายวชิาการบริการอาหาร

และเครื่องดื่ม รหัสวชิา 3701-2003 ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2561 

 

ผูวิจัย นางจตุพร  กจิผลิต 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การโรงแรม) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การวิจัยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในงานบริการ ของนักศึกษา 

สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 

1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่เรียนในรายวิชาการบริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืม รหัสวิชา 3701-2003 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 มี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในงานบริการของนักศึกษา

สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อผลิต

กําลังคนสนองความตองการของสถานประกอบการ และเพื่อเพิ่มระดับความ

พึงพอใจในงานบริการจากนักศึกษา จึงมีความสนใจที่จะดําเนินการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมในงานบริการ ของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อใหนักเรียน 

นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค เปนคนเกง คนดี และมีความสุข สอดคลองตรง

ตามความตองการของสถานประกอบการ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในงานบริการของนักศึกษา

สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อผลิตกําลังคนสนองความตองการของสถานประกอบการ 

3. เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจในงานบริการจากนักศึกษา 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ที่

กําลังศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561  

จํานวน 119 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ที่

กําลังศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่เรียนในรายวิชาการบริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืม รหัสวิชา 3701-2003 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 

จํานวน 82 คน 
 

 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ  แบบสอบถาม ซ่ึงแบง

ออกเปน  2  ตอน  ดังนี้ 

ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบสอบถาม  ลักษณะแบบสอบถาม

เปนแบบสํารวจรายการ  (Checklist) 

ตอนที่  2  ขอมูลการแสดงความคิดเห็นของการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมในงานบริการ ของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวของลิเคอรท (Likert) 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนในการสราง ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษา

สาขาวิชาการโรงแรม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ตามกรอบ

แนวคิดและการวิจัยจากงานวิจัยที่คลายคลึงกัน 

2. ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามจากหนังสือการวิจัยเบื้องตนของ 

บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 63-70) และศึกษาจากแบบสอบถามของคนอื่น 

ๆ ที่วิจัยคลายคลึงกัน 

3. สรางแบบสอบถามตามหลักสูตรคุณธรรม 8 ประการ ไดแก 

ความขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ําใจ และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ชี้ แ จ งและ ซักซ อ มความ เข า ใจและขั้ น ตอน การตอบ

แบบสอบถามแกกลุมตัวอยาง 

2. นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ

ของขอมูลในการตอบ 

3. ระยะเวลาที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันที่ 16 กรกฎาคม 

– 14 กันยายน 2561 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. คารอยละ 

2. คาเฉล่ีย 

3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในงาน

บริการ ของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่เรียนใน

รายวิชาการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม รหัสวิชา 3701-2003 ภาคเรียนที่ 

1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 82 คน สรุปผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยาง

จํานวน 82 คน เปนเพศชาย 19 คน คิดเปนรอยละ 23 เพศหญิง จํานวน 

63 คน คิดเปนรอยละ 77 สาขางานการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 1 

จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 40 สาขางานการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

3 จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 33 และสาขางานการบริการบนเรือสําราญ 

จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 27 รวมจํานวนนักศึกษา 82 คน มีความเห็น
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ตอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในงานบริการของนักศึกษาสาขาวิชาการ

โรงแรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ เรียนในรายวิชาการบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม รหัสวิชา 3701-2003 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 3.91 

สรุปผลการวิจัย การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในงานบริการ ของ

นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่เรียนในรายวิชาการ

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม รหัสวิชา 3701-2003 ภาคเรียนที่  1 ป

การศึกษา 2561 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.91 
 

ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางเพื่อนําขอคนพบในการวิจัยไปใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอน คือ 

1. ครูควรศึกษาธรรมชาติของเพศและวัยของนักเรียน ประกอบ

กับพฤติกรรมของนักศึกษา เพื่อพัฒนาเจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัย

ในหองเรียน ความรับผิดชอบ ความขยันอดทนทางการเรียน และแรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. ครูควรใชจิตวิทยาในการโนมนาวจิตใจใหนักเรียนใหความ

รวมมือในการพัฒนาเจตคติท่ีดี รวมท้ังเห็นคุณคาของการปรับเจตคติและ

การพัฒนาตนเองในทุก ๆ ดาน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาเจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยทางสังคม 

2. ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาเจตคติที่ดีของนักเรียน 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาพฤติกรรมการไมสงงานและสงงานไมตรงเวลาตามกําหนด 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่1 

สาขาวชิาการโรงแรม สาขางานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 

 

ผูวิจัย นางศุภรัตน  ศรีจันทร 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การโรงแรม) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา โดยทั่วไปทุกสถานศึกษาจะใชวิธีสอนตาง ๆ หลาย ๆ 

รูปแบบ หลายวิธีการ เพื่อใหผูสอนสามารถถายทอดความรู แนวคิด และ

ทฤษฎีตาง ๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูท้ังการบรรยาย การทดลอง การสาธิต 

การฝกปฏิบั ติ  และการให ผู เรียนได เรียนรูจากสถานศึกษา หรือผาน

กระบวนการตาง ๆ ของผูเรียน การเรียนรูของผูเรียนขึ้นอยูกับกิจกรรมและ

การบูรณาการวิธีการสอน เพื่อใหผูเรียนเขาใจหลักการและทฤษฎีวิชาการ

ตาง ๆ นอกจากวิธีการสอนแลวผูสอนจะใชวิธีการตาง ๆ อีกหลายวิธีเพื่อให

ผูเรียนเขาใจมากขึ้น 

การจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมตาง ๆ ใหแกผูเรียนในหลาย

ลักษณะเพื่อเปนกิจกรรมเสริมของการเรียนรู โดยที่ผูสอนใชการมอบหมาย

งานเพื่อใหผูเรียนไดศึกษาเนื้อหาบทเรียนเพิ่มเติม อาทิ แบบฝกหัด รายงาน 

การคนควาความรูเพิ่มเติม การทํางานกลุมหรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ

เนื้อหาบทเรียน ทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหาบทเรียนอยางถองแทตอเนื่องและ

มั่นคง รวมทั้งเปนการทบทวนบทเรียนไปดวย 

เกีย่วกับงานที่มอบหมายในรายวิชาการจัดการงานสวนหนาโรงแรม 

รหัสวิชา 3701-2001 ผูสอนพบวามีนักเรียนสวนใหญมักสงงานไมตรงเวลาที่

ครูผูสอนกําหนด และบางคนไมสงงานที่ไดรับมอบหมาย อันจะสงผลให

ผูเรียนมีปญหาการเรียน มีผลตอคะแนนเก็บของนักศึกษา ดังนั้น ผูวิจัยซ่ึงใน

ฐานะที่เปนครูผูสอนไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดทํา

การวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไมสงงานและสงงานไมตรงเวลาท่ีกําหนด 

ของนักศึกษา และนํามาใชเปนแนวทางในการแกปญหาปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการไมสงงานและสงงานไมตรงตามกําหนดของนักศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการไมสงงานและสงงานไมตรงตาม

กําหนดเวลา ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชา

การโรงแรม สาขางาการนบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

2. เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับใชเปนแนวทางในการแกปญหาการ

ไมสงงานและสงงานไมตรงตามกําหนดเวลาของนักศึกษา 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2561 จํานวน 98 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม กลุม 1 จํานวน 10 คน กลุม 2 จํานวน 11 คน กลุม 3 จํานวน 9 

คน รวมทั้งส้ิน 30 คน โดยใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง

นักศึกษาที่ไมสงงานและสงงานไมตรงตามกําหนดเวลาบอยคร้ัง ในภาคเรียน

ที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 98 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

การวิจัยคร้ังนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ

เลือกตอบ (Check list) 

ตอนที่ 2  ขอมูลสาเหตุของพฤติกรรมการไมสงงานและสงงานไม

ตรงตามกําหนดเวลา จํานวน 10 ขอ ดังนี้ 

1) งานการบานที่มอบหมายมากเกินไป 

2) งานการบานที่มอบหมายยากเกินไป 

3) ขาดความต้ังใจในการเรียน 
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4) ขาดความรับผิดชอบในการทํางาน 

5) เวลาที่ใหทํางาน/การบานนอยเกินไป 

6) ไมชอบเรียนวิชานี้ 

7) เรียนไมเขาใจทํางาน/การบานไมได 

8) เบื่อหนายไมอยากทํา 

9) ชวยเหลือผูปกครอง 

10) ลืมทํา 

แบบสอบถามที่สรางขึ้นมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) ตามแบบของ Likert มี 5 ระดับ ดังนี้ 

ระดับปญหามากที่สุด กําหนดคะแนนเปน 5 

ระดับปญหามาก กําหนดคะแนนเปน 4 

ระดับปญหาปานกลาง กําหนดคะแนนเปน 3 

ระดับปญหานอย กําหนดคะแนนเปน 2 

ระดับปญหานอยที่สุด กําหนดคะแนนเปน 1 

ตอนที่ 3  แบบสอบถามแบบปลายเปด  ใหผูตอบแบบสอบถาม

ตอบตามความเปนจริงเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนในการสราง ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

ไมสงงานและสงงานไมตรงตามกําหนดเวลาของนักศึกษา เพื่อนํามาเปน

แนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2. นําผลของการศึกษาในขอ 1 มาสรางแบบสอบถาม โดยแบง

แบบสอบถามเปน 3 ตอน โดยพิจารณาเนื้อหาใหครอบคลุมกับจุดประสงค

ของการวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการไมสงงาน

และสงงานไมตรงตามกําหนดเวลาของนักศึกษา ไปแจกใหนักศึกษากลุม

ตัวอยางตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง 

2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่มีความ

สมบูรณนํามาวิเคราะหขอมูลตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา วิเคราะหโดยใชคารอยละ 

(Percentage) 

ตอนที่  2  ขอมูลสาเหตุของพฤติกรรมการไมสงงาน วิเคราะหโดย

ใชคาเฉล่ียเลขคณิต (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

การแปลความหมายของคาที่วิเคราะหไดตามเกณฑของ Best 

(1979) กําหนดดังนี้ 

คาเฉล่ียระหวาง 4.50-5.00 ระดับปญหามากที่สุด 

คาเฉล่ียระหวาง 3.50-4.49 ระดับปญหามาก 

คาเฉล่ียระหวาง 2.50-3.49 ระดับปญหาปานกลาง 

คาเฉล่ียระหวาง 1.50-2.49 ระดับปญหานอย 

คาเฉล่ียระหวาง 1.00-1.49 ระดับปญหาที่สุด 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม/ขอเสนอแนะ เปนแบบสอบถาม

ปลายเปด ใชการวิเคราะหเนื้อหา 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาพฤติกรรมการไมสงงานและสงงานไมตรงตาม

กําหนดเวลา ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 

สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  นํามาสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

สาเห ตุของพฤติกรรมการไมส งงานและส งงานไมตรงตาม

กําหนดเวลา โดยภาพรวม สาเหตุของปญหาอยูในระดับปานกลาง โดย

เรียงลําดับสาเหตุของปญหาไดดังนี้ ลําดับแรกคือชวยเหลือผูปกครอง ระดับ

ปญหาอยูในระดับมาก ลําดับที่ 2 คือ งาน/การบานที่มอบหมายมากเกินไป 

ระดับปญหาอยูในระดับมาก ลําดับที่ 3 คือ งาน/การบานที่มอบหมายยาก

เกินไป ระดับปญหาอยูในระดับปานกลาง และลําดับสุดทายคือ ไมชอบเรียน

วิชานี้ ระดับปญหาอยูในระดับนอย 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ในขณะที่ทําการสอน ครูผูสอนตองเอาใจใสนักศึกษาอยาง

ใกลชิด เปดโอกาสใหนักศึกษาไดซักถามขอสงสัยใหมากที่สุด 

2. ควรมีการเสริมแรง ยกยองชมเชย และใหกําลังใจกับนักศึกษา

อยางสม่ําเสมอในขณะที่ทําการสอน 

3. ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจเจาะจงทําการวิจัยกลุมนักศึกษาใน

ระดับชั้นอื่น ๆ ตอไป และอาจแยกหัวขอเปนรายวิชาตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูล

ที่ละเอียดขึ้น ซ่ึงจะไดนําผลการวิจัยที่ไดไปแกไขปญหาในการไมสงงานและ

สงงานไมตรงตามกําหนดเวลาของนักศึกษาตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบถึงพฤติกรรมการไมสงงานของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม สาขางาน

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. ไดขอมูลสําหรับใชเปนแนวทางในการแกปญหาการไมสงงาน

และสงงานไมตรงตามกําหนดเวลาของนักศึกษาตอไป 

______________________________________________________ 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาภัตตาคารและการจดัเลี้ยง 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาการโรงแรม 

ที่จัดการสอนแบบซิปปา 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวเพ็ญนภา  สมบันดาล 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(การโรงแรม) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การเรียนการสอนในยุคปจจุบันเนนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติ เพราะ

การใหนักเรียนลงมือปฏิบัติเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดใชความรูและ

ทักษะที่มีอยูเดิมมาคิดแกปญหาใหมจากการลงมือปฏิบัติ ทําใหเกิดการ
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เรียนรูใหม ซ่ึงเปนวิธีการเรียนรูที่สอดคลองกับสภาพการดํารงชีวิตจริง ๆ ใน

สังคม การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพหรือผลสัมฤทธิ์สูงสุด เพื่อใหเกิดการ

พัฒนาลักษณะของคนไทยที่พึงปรารถนา คือ เกง ดี และมีความสุข เปนการ

จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับแกไขที่ 

2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการ

จัดการศึกษาวา ตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งทาง

รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมใน

การดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข จะเห็นไดวาตอไปนี้

ผูสอนจะตองจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีสวนรวม มีสวนกระทํา ลงสู

ภาคปฏิบัติใหมากที่สุด นั่นคือการยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล การจัดเนื้อหาสาระสอดคลองกับความสนใจและ

ความถนัดของผูเรียน คําวา ยึดผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง การจัดการศึกษา

ที่จะตองใหความสําคัญกับผูเรียนมากที่สุด มิใชจัดตามใจผูสอน และยึด

หลักสูตรเปนสําคัญเทานั้น ดังนั้น ผูสอนจะตองปรับเปล่ียนกระบวนทัศน 

ปรับแนวความคิดของตนใหม จากผูบอก ผูอธิบาย มาเปนผูเตรียมกิจกรรม

การเรียนรูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยคํานึงถึงผูเรียนเปน

สําคัญ ใหถือวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองตามเอกัตภาพ

หรือความสามารถเฉพาะตนได การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญน้ันมีหลายวิธีการ หรือหลายกิจกรรม ซ่ึงผูสอนสามารถนํามาจัดการ

เรียนการสอนได แตละกิจกรรมลวนยึดผูเรียนเปนสําคัญท้ังนั้น เชน เกม

การศึกษา สถานการณจําลอง กรณีตัวอยาง โครงงานการเรียนรูแบบรวมมือ 

เปนตน 

(อรทัย มูลคํา, 2543. หนา 30-31) แนวการจัดการศึกษาที่

สอดคลองกับการยึดผูเรียนเปนสําคัญที่นาสนใจ คนควาวิจัยอีกรูปแบบหนึ่ง 

คือ การสอนแบบซิปปา ซ่ึงทัศนา แขมณี ไดเสนอแนวคิดการจัดกิจกรรม

การเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญแบบซิปปา คําวา ซิปปา (CIPPA) มาจาก

ตัวยอดังนี้  C (Construct) คือการเปดโอกาสใหผูเรียนสรางความรูดวย

ตนเอง I (Interaction) คือการเปดโอกาสใหผูเรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธกับ

ผูอื่น P (Physical-Participation) คือการเปดโอกาสใหมีการเคล่ือนไหวทาง

รางกาย P (Process Learning) คือการเปดโอกาสให ผู เรียนได เรียนรู

กระบวนการตาง ๆ A (Application) คือการเปดโอกาสใหผูเรียนนําความรู

ที่ไดรับไปประยุกตใชเช่ือมโยงระหวางทฤษฎีกับการปฏิบัติ ถาผูสอนจะใช

ซิปปาเปนกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู คําท่ีเหมาะสมก็คือ การจัด

กิจกรรมการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญแบบ 5 แนวคิดหลักการจัด

กิจกรรมการเรียนรูที่ผานมาทําใหผูเรียนขาดทักษะ เพราะเปนการสอนที่

เนนแบบทองจํา ไมไดสรางใหผูเรียนเกิดทักษะการคิด การวิเคราะห และ

การแกปญหาเม่ือผูเรียนเผชิญกับปญหาที่ไมสามารถแกปญหาไดอยาง

ถูกตอง 

ในการเรียนการสอนวิชาภัตตาคารและการจัดเล้ียง ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 ซ่ึงมีจุดประสงครายวิชาไดระบุใหนักเรียน

จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและสถานท่ีในการจัดเล้ียง ดําเนินงานจัดเล้ียงและ

ประสานกับฝายตาง ๆ ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับงานภัตตาคารและงานจัดเล้ียง 

สามารถใหการบริการดานอาหารและเคร่ืองด่ืมในงานภัตตาคารและงาน

เล้ียงได แตจากการเรียนการสอนในหองเรียนที่พบในขณะนี้คือ นักเรียนไม

สามารถท่ีจะจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ และสถานที่ในการจัดเล้ียง และปฏิบัติ

ใหการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมไดอยางถูกตอง และที่สําคัญนักเรียนขาด

ความรูในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงในการเรียนการสอนในรายวิชา

นั้นครูผูสอนไดใหนักเรียนปฏิบัติบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในงานเล้ียงตาง 

ๆ ที่หนวยงานจัดขึ้น แตเมื่อไดติดตามการปฏิบัติงาน ปรากฏวา นักเรียนยัง

ขาดทักษะทางดานนี้อยู คือไมสามารถจัดเตรียมอุปกรณไดอยางถูกตอง วาง

อุปกรณบนโตะอาหารไมถูกตอง เชน วางแกวน้ําทางดานซายมือ ชอนกับ

สอมวางสลับกัน เสิรฟอาหารและเคร่ืองด่ืมไมถูกตอง มือส่ัน ขาดความมั่นใจ

ในการใหบริการ 

จากสภาพปญหาขางตนสงผลใหเกิดปญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่ตํ่า โดยดูจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัด และจากการ

ทําแบบทดสอบรายจุดประสงค ซ่ึงสวนใหญจะไดคะแนนตํ่ากวาเกณฑ

คะแนน คือ 60% 

สําหรับสาเหตุของปญหาดังกลาว อาจเนื่องมาจากที่ครูใชวิธีการ

สอนแบบบรรยายเพียงอยางเดียว ยึดครูเปนศูนยกลาง หรือจากตัวของ

นักเรียนเองที่ไมสนใจเรียน จากการสอบถามนักเรียนพบวา สาเหตุที่

นักเรียนไมต้ังใจเรียนนั้น เพราะเขาคิดวาเนื้อหาสาระยาก ซ่ึงเนื้อหาของ

อุปกรณที่ใชในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมเปนศัพทภาษาอังกฤษบางคํา

ก็เปนคําทับศัพท ทําใหอานและจดจําไดยากดวย อีกทั้งวิธีการสอนของครูที่

ใชแบบบรรยายนั้นทําใหนักเรียนขาดความสนใจไดงาย 

จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยเห็นวาควรจะนํากิจกรรมการ

เรียนรูแบบซิปปามาทดลองใชกับการสอน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาภัตตาคารและการจัดเล้ียง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

โดยวิธีการสอนแบบโมเดลซิปปา วาสูงกวากอนสอนหรือไม และสูงกวา

เกณฑคะแนน 60% หรือไม เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการ

สอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภัตตาคารและ

การจัดเล้ียง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาการ

โรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ไดรับการสอนแบบซิปปา 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภัตตาคารและ

การจัดเล้ียง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาการ

โรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลังไดรับการสอนแบบซิปปา 

กับเกณฑคะแนนเฉล่ียรอยละ 60 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม ที่กําลังศึกษาในรายวิชาภัตตาคาร

และการจัดเล้ียง รหัสวิชา 2701-2006 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวนทั้งส้ิน 116 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง ดังนี้ 
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1. แผนการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา ดําเนินการสรางดังนี้ 

1.1 ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของกับโมเดลซิปปา 

1.2 ศึกษาจุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธิบาย

รายวิชา 

1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูตามแบบโมเดลซิปปา 

1.4 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบ 

1.5 ปรับปรุงแกไขเพื่อใชในการวิจัยตอไป 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดําเนินการสราง ดังนี้ 

2.1 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 20 

ขอ เปนแบบ 4 ตัวเลือก ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน 

2.2 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 

ทาน ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา แลวนําคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิมา

พิจารณาแกไขปรับปรุงแบบทดสอบ 

2.3 นําแบบทดสอบที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดสอบกับกลุม

ตัวอยาง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามลําดับดังนี้ 

1. ทํากร Pretest กลุมตัวอยาง 

2. กลุมตัวอยางเรียนรูโดยการใชแผนการจัดการเรียนรูแบบ

โมเดลซิปปา 

3. ทําการ Posttest กลุมตัวอยาง 

4. นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบทั้ง Pretest-Posttest ของ

กลุมตัวอยางไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

5. นํ าคะแนน  Posttest ไป วิ เคราะห ข อมู ลทางสถิ ติ เพื่ อ

เปรียบเทียบกับเกณฑคะแนน 60% 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. หาคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนที่ไดจากแบ

ทดสอบของกลุมตัวอยาง 

2. วิเคราะหคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความแตกตาง

คาเฉล่ียของคะแนนกอนและหลังการเรียนรู โดยทดสอบความแตกตางท่ี

นัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยใช t-test 

3. วิเคราะหคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบกับ

เกณฑคะแนน 60% โดยทดสอบที่นัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยใช t-test 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ในรายวิชาภัตตาคารและการจัด

เล้ียง หนวยรูปแบบการจัดเล้ียงสูงกวากอนสอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) ในรายวิชาภัตตาคารและการจัด

เล้ียง หนวยรูปแบบการจัดเล้ียงสูงกวาเกณฑคะแนน 60% อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 

ขอเสนอแนะ 

1. รูปแบบการสอนแบบโมเดลซิปปาสามารถพัฒนาการเรียนรู

ของนักเรียนได ดังนั้น ครูผูสอนจึงควรนํารูปแบบโมเดลซิปปาในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

2. ผูที่จะนํารูปแบบโมเดลซิปปาไปใชจะตองมีความรู ทักษะ และ

ความชํานาญในเร่ืองของการจัดการเรียนรูแบบโมเดลซิปปา 

3. เนื้อหาที่จะนําไปใชกับการจัดการเรียนการสอนแบบโมเดลซิป

ปา จะตองเหมาะสมกับระดับอายุความรูความสามารถของนักเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผลการวิจัยทํ าใหทราบวาวิธีการสอน ทํ าใหนั ก เรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแบบซิปปา 

(CIPPA Model) หลังสอนสูงกวากอนสอนหรือไมและสูงกวาเกณฑที่คะแนน 

60% หรือไม อยางไร เพื่อนําผลที่ไดไปใชแกปญหาหรือวิธีการอื่นในการ

แกปญหาตอไป 

2. เปนการพัฒนาและแนวทางการเรียนรูโดยใชนักเรียนเปน

ศูนยกลาง 

3. สรางและปลูกฝงอุปนิสัยใหผูเรียนไดเรียนรูและศึกษาดวย

ตนเอง 

4. ผลการวิจัยเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญในรายวิชาภัตตาคารและการจัดเล้ียง และวิชาอื่น ๆ ตอไป 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษารายกรณีนักศึกษาที่มีพฤติกรรมการลุกออกจากหองเรียน 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสารภ ี อปุลา 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(การโรงแรม) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนมุงเนนในเร่ืองการพัฒนาตัวผูเรียนใหมี

คุณภาพทุกดาน ทั้งดานสติปญญา คุณธรรม และดานการเปนพลเมืองที่ดี

ของประเทศ การพัฒนาดานสติปญญาจะเปนดานที่ไดรับความสนใจ 

เนื่องจากเห็นผลที่ชัดเจน ผูที่มีความรูความสามารถสูง มักไดรับการยอมรับ

มากกวาผูเรียนที่มีความรูความสามารถตํ่า อยางหนึ่งที่เปนอุปสรรคตอการ

พัฒนาตอการพัฒนาดานสติปญญาของผูเรียน คือ พฤติกรรมในขณะเรียน

ของผูเรียนเอง ซ่ึงแสดงออกการไมต้ังใจเรียน ลุกเดินจากที่เดินไปเดินมา 

และลุกออกจากหองเรียนบอย ๆ ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคและ

ผลเสียของพฤติกรรมไมพึงประสงค ทําใหผูเรียนไมสามารถเขาใจเนื้อหาของ

บทเรียนที่ครูอธิบายไดชัดเจน 

ผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษารายกรณีของนักศึกษาที่มี

พฤติกรรมไม ต้ังใจเรียน ลุกเดินจากที่  เดินไปเดินมา และลุกออกจาก

หองเรียนบอย ๆ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 

สาขาการบริการบนเรือสําราญ แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช เนื่องจากการศึกษารายกรณีเปนวิธีการชวยเหลือนักศึกษา 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาถึงสาเหตุที่ใหมีพฤติกรรมการลุกออกจากหองเรียน 

2. เพื่อใชเปนแนวทางในการชวยเหลือของครูที่ปรึกษา 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขางานการบริการบนเรือสําราญ สาขาวิชาการ

โรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขางานการบริการบนเรือสําราญ สาขาวิชาการ

โรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการ

สุมแบบเจาะจง จํานวน 1 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบบันทึกการสังเกต 

2. แบบบันทึกการสัมภาษณ 

3. แบบบันทึกการเยีย่มบาน 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง ดังนี้ 

1. ศึกษาตํารา เอกสารที่ เกี่ยวของกับการสังเกตและบันทึก

พฤติกรรม 

2. สังเกตพฤติกรรมไมต้ังใจเรียน ลุกเดินจากที่ เดินไปเดินมา 

และลุกออกจากหองเรียน และสัมภาษณครูผูสอนแตละวิชา 

3. สรางแบบบันทึกพฤติกรรมและนําไปใชกับกลุมตัวอยาง 

ลักษณะแบบบันทึกพฤติกรรมไมต้ังใจเรียน ลุกเดินจากที่ เดินไปเดินมา และ

ลุกออกจากหองเรียน เปนแบบบันทึกที่ไดจากการสังเกตตามชวงเวลาที่

พฤติกรรมเกิดขึ้นในหองเรียนขณะท่ีครูสอน โดยสังเกตแตละคร้ัง ใชเวลา 

30 นาที ติดตอกัน และบันทึกพฤติกรรม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การสังเกตและการบันทึกการสังเกตโดยสังเกตท้ังขณะอยูใน

หองเรียนและนอกหองเรียน เพื่อคุมพฤติกรรมที่แสดงออกของนักศึกษา 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหเชิงบรรยาย ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด

อยางละเอียด โดยใชเคร่ืองมือตาง ๆ นําขอมูลมาเขียนสรุปหาขอเท็จจริง 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยโดยการสังเกต สัมภาษณ และการเยี่ยมบาน 

สรุปไดวา นายอาทิตย พวงประโคน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขางานการบริการบนเรือสําราญ สาขาวิชาการโรงแรม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีความเขาใจและสามารถยอมรับ

ตนเองตามสภาพความเปนจริง วาเคยแสดงพฤติกรรมไมต้ังใจเรียน ลุกเดิน

จากท่ี เดินไปเดินมา และลุกออกจากหองเรียน สามารถหาวิธีการสนอง

ความตองการของตนเอง รูจักแยกแยะส่ิงที่ถูกและส่ิงที่ผิด และเลือกกระทํา

ในส่ิงที่ถูกและเหมาะสม 

ขอเสนอแนะ 

ควรทําการศึกษารายกรณีเพื่อศึกษาพฤติกรรมที่เปนปญหาอื่น ๆ 

เชน การเบี่ยงเบนทางเพศ ปญหาดานการศึกษา 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดเขาใจถึงสาเหตุของพฤติกรมที่เปนปญหา 

2. ไดใชเปนแนวทางในการชวยเหลือของครูที่ปรึกษา 

_______________________________________________________ 

 

การจัดการเรียนการสอนแบบเนนการปฏิบตัิเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ ์

ทางการเรยีน รายวิชาเครือ่งดื่มและการผสมเครื่องดื่ม 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 2 การโรงแรม MEP 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย น.ส.กันยาวีร  ชื่นเจริญวงศ 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(การโรงแรม) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืม  

พบวานักเรียนสงงานลาชาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑที่ตํ่า 

เนื่องจากไมสามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายได จากปญหาดังกลาวจึงทําให

ผูวิจัยศึกษารูปแบบและจัดการเรียนการสอนแบบเนนการปฏิบัติสงเสริมให

นักเรียนไดเรียนโดยการปฏิบัติจริง เนนใหนักเรียนสามารถปฏิบัติงานที่ไดรับ

มอบหมายได  สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบที่เนนการปฏิบัติที่เปน

การจัดกิจกรรมเนนการเรียนรูดวยประสบการณตรงจากการเผชิญ

สถานการณจริงและการแกปญหา เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการ

กระทํา ฝกคิด  ฝกทักษะ  นักเรียนไดเรียนรูทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ สงผลให

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของ

นักเรียนที่ไดใชแผนการจัดการเรียนการสอนแบบเนนการปฏิบัติ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียน

การสอนแบบเนนการปฏิบัติ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  ชั้นปที่  2 สาขาวิชาการโรงแรม  MEP วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561  จํานวน 116 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  ชั้นปที่  2 สาขาวิชาการโรงแรม MEP  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561  ซ่ึงไดมาจากการสุม

อยางงาย (Simple random sampling)  ผูวิจัยดําเนินการสุมหองเรียนโดย

วิธีการจับสลากมา 1 หองเรียน  จํานวนนักเรียน 12 คน 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แผนการจัดการเรียนการสอนแบบเนนการปฏิบัติ  จํานวน 2 

หนวยการเรียน แผนการจัดการเรียนการสอนแบบเนนการปฏิบัติ  แบง

ออกเปน 6 ขั้นตอนดังนี้ 

1.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน  เปนขั้นตอนท่ีผูวิจัยแจงใหนักเรียน

ทราบจุดประสงครายวิชา  มาตรฐานรายวิชา คําอธิบายรายวิชา และการ

วัดผล เพื่อกระตุน ชุกจูง และโนมนาวใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรนและ

สนใจอยากคนหาความรู 

1.2 ขั้นศึกษาวิเคราะห ผูวิจัยจัดหาส่ือการสอน ไดแก ตัวอยาง

การทําน้ําเชื่อม การนําวัตถุดิบทองถิ่นมาทําเคร่ืองด่ืม การทําเคร่ืองด่ืมม็อก

เทล เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาวิเคราะหรวมกันและออกแบบชิ้นงานโดยจัดทํา

เปนใบงานใหนักเรียนไดทํา 

1.3 ขั้นปฏิบัติ/ฝกหัด/ทดลอง  ผูวิจัยจัดทําใบงานเพื่อให

นักเรียนไดทดลองฝกปฏิบัติตามขั้นตอน ฝกคิด วิเคราะห จินตนาการ 

สรางสรรค โดยผูสอนเปนที่ปรึกษา ชวยเหลือและประเมินผลการปฏิบัติ 

1.4 ขอสรุปและเสนอผลการเรียนรู ผูวิจัยในนักเรียนนําเสนอ

ชิ้นงาน 

1.5 ขั้นปรับปรุงการเรียนรูและนําไปใช  นักเรียนปรับปรุงงาน

ตามที่ไดรับคําแนะนําจากผูวิจัย 

1.6 ขั้นการประเมินผล วัดผลประเมินตามสภาพจริง ผูวิจัย

ประเมินผลจากชิ้นงานที่นักเรียนรวบรวมสงเมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนทั้ง 

2 หนวย 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนจากการใช

แผนการจัดการเรียนการสอนแบบเนนการปฏิบั ติของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม MEP วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจดัการเรียน

การสอนแบบเนนการปฏิบัติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป

ที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม MEP วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 

1. การสรางเคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังนี้  มีดังตอไปนี้ 

1.1 การจัดการเรียนการสอนแบบเนนการปฏิบัติ  ผูวิจัยได

ดําเนินการดังนี้ 

- ศึกษาแผนการจัดการเรียนการสอนแบบเนนการปฏิบัติ

จากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

- วิเคราะหเนื้อหา กําหนดขอบเขตของเนื้อหาและเตรียม

ส่ือการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาแตละหนวย 

- ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามลําดับขั้นตอนทั้ง 6 

ขั้นตอน 

1.2 การสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนผูวิจัย ได

ดําเนินการดังนี้ 

- ศึกษาเอกสารและตําราที่เกี่ยวของกับวิชาเคร่ืองด่ืมและ

การผสมเคร่ืองด่ืม 

- ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของ

คะแนนกอนเรียนกับคะแนนหลังเรียนจากหนังสือ  ตํารา  และเอกสารที่

เกี่ยวของ 

- สรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนกับหลังเรียนให

ครอบคลุมเนื้อหาตามจุดประสงค 

- เสนอแบบวัดผลสัมฤทธิ์ตอหัวหนาแผนกวิชาและ

หัวหนาแผนกหลักสูตร  ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของ

แบบทดสอบ 

- ปรับปรุง  แกไขแบบทดสอบตามคําแนะนําจากหัวหนา

แผนกวิชาและหัวหนาแผนกหลักสูตร 

- นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน 

2. การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจมีดังตอไปนี้ 

2.1 สรางแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการ

จัดการเรียนการสอนแบบเนนการปฏิบัติ 

2.2 เสนอแบบประเมินความพึงพอใจตอหัวหนาแผนกวิชา

และหัวหนาแผนกหลักสูตรตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมของ

แบบประเมินความพึงพอใจ 

2.3 ปรับปรุงแกไขแบบประเมินความพึงพอใจตามคําแนะนํา

จากหัวหนาแผนกวิชาและหัวหนาแผนกหลักสูตร 

2.4 นําแบบประเมินความพึงพอใจไปใช 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. จุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชา คําอธิบายรายวิชา และ

วัดผลใหนักเรียนทราบ 

2. วัดผลสัมฤทธิ์ของคะแนนกอนเรียน โดยวัดผลจากชิ้นงาน 

3. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนแบบเนนการ

ปฏิบัติ 

4. วัดผลสัมฤทธิ์ของคะแนนหลังเรียน  โดยวัดผลจากชิ้นงาน 

5. วัดความพึงพอใจของนักเรียน  โดยใหนกัเรียนทําแบบประเมิน

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนแบบเนนการ

ปฏิบัติ 

6. นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 

การวเิคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป SPSS for Window  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนจากการ

ใชแผนการจัดการเรียนการสอนแบบเนนการปฏิบัติ  รายวิชาเคร่ืองด่ืมและ

การผสมเคร่ืองด่ืม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 

สาขาวิชาการโรงแรม MEP 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการ

จัดการเรียนการสอนแบบเนนการปฏิบัติรายวิชาเคร่ืองด่ืมและการผสม

เคร่ืองด่ืม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการ

โรงแรม MEP 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลการจัดการเรียนการสอนแบบเนน

การปฏิบัติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคร่ืองด่ืมและการผสม

เคร่ืองด่ืมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 2 การโรงแรม MEP 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์กอนเรียน

และหลังเรียนจากการใชแผนการจัดการเรียนการสอนแบบเนนการปฏิบัติ มี

คะแนนเทากับ 12.25 และ 16.83 ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวาง

คะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวาการจัดการเรียน

การสอนแบบเนนการปฏิบัติรายวิชาเคร่ืองด่ืมและการผสมเคร่ืองด่ืมสามารถ

ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนได และระดับความพึงพอใจท่ีตอการจัดการเรียนการ

สอนแบบเนนการปฏิบัติ อยูในระดับมาก (𝑥𝑥𝑥 = 4.40) 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการวิจัยทั่วไป 

1.1 การจัดการเรียนการสอนแบบเนนการปฏิบัติ สามารถ

นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ได โดยสามารถปรับ

วิธีการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชาและผูเรียน 

1.2 ครูผูสอนควรเตรียมการสอน ส่ือการสอนใหพรอม เพื่อ

ไมใหการเรียนการสอนเกิดปญหา 

1.3 ครูผูสอนควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับจัดกิจกรรมและความตองการของนักเรียน 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในแบบ

อื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและเพื่อเปนขอมูลใหผูสอน

ไดพิจารณาเลือกใชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและ

เหมาะสมกับนักเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามวิธีการหรือการใชส่ือ

นวัตกรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชา

การโรงแรม MEP 

2. เผยแพรผลการวิจัยใหครูผูสอนในรายวิชาเดียวกันไดนําไปใช

แกปญหา/พัฒนาใหแกนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

สูงสุด 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน 

4. นักเรียนสามารถนําไปใชไดจริงในสถานประกอบการณ 

_______________________________________________________ 

 

การนําเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา 

แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

สูการเปนพนักงานบริการที่ด ีภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 
 

ผูวิจัย นางสาววริยา  อาหลี 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(การโรงแรม) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันเศรษฐกิจไทยในป พ.ศ.2560 มีการขยายตัวแบบคอย

เปนคอยไป โดยมีแรงผลักดันจากการทองเที่ยวที่จะเติบโตอยางตอเนื่อง ใน

การพัฒนาประเทศรายไดอันดับท่ี 1 ท่ีเขามาในประเทศก็มาจากการ

ทองเที่ยวและเปนกําลังที่นําเงินเขามาหมุนเวียนภายในประเทศและเมื่อไม

นานมานี้รัฐบาลก็ไดมีการออกมาสนับสนุนใหเกิดการทองเที่ยวภายในประเทศ

กันมากขึ้น อาทิเชน การเที่ยวไทยอยางยั่งยืน ไทย-เที่ยว-ไทย เพื่อนํารายไดมา

จากการทองเที่ยวนี้มาฟนฟูเศรษฐกิจ และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดจัดทําขึ้นใหประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่

มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกส

ของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ Training and service Nation 

รัฐบาลมีนโยบายในการสรางความมั่นคงและเขมแข็งใหกับระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศ รวมทั้ งเรงสรางสังคมที่มี คุณภาพ โดยการขจัดอุปสรรคตาง ๆ 

ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาดานตาง ๆ โดยทุกภาคสวนในสังคมตอง

รวมมือกันอยางเขมแข็งเพื่อผลักดันใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางตอเนื่อง เนนใหคน

เปนศูนยกลางการพัฒนา สรางความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนทุกวัยใหเปนคนดี 

คนเกง สรางความมั่นคงของชาติ พัฒนาคนใหเปนคนเกงมีศักยภาพ เปนหัวใจ

สําคัญในการเพิ่มศักยภาพการแขงขัน ทั้งในภาคการผลิตและภาคการบริการมี

จิตสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม นําไปสูการสรางสังคมที่พึงปรารถนา 

ธุรกิจที่พั กและโรงแรม Accommodation and Hotel Business 

เปนธุรกิจที่มีบทบาทสําคัญยิ่งของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย 

โรงแรมน้ันเปนอุตสาหกรรมการบริการโดยการใหบริการของโรงแรมทั่ว ๆ ไป 

ไมสามารถโฆษณาออกมาเหมือนธุรกิจอื่น ๆ ไดแตสามารถใชภาษาการส่ือสาร

และตัวพนักงานชวยสรางภาพพจนดวยการทําใหแขกหรือลูกคาประทับใจ ซ่ึง

เปนการปฏิบัติงานที่ตองมีความอดทน รับผิดชอบ และที่สําคัญตองมีจิตแหง

การบริการ Service Mind ผูใหบริการตองเปนคนที่สรางความประทับใจความ

พึงพอใจที่จะทําใหผูใชบริการกลับมาใชบริการอีก ดังนั้น การคัดเลือกพนักงาน

ถือเปนส่ิงสําคัญมากที่สุด ทั้งในดานบุคลิกภาพ การพูด การแสดงพฤติกรรมตอ

หนาลูกคาและการบริการอยางไทย เชน การไหว มารยาทของไทยที่แสดงให

ชาวตางชาติประทับใจ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ไดเปดการเรียนการสอนใน

สาขาวิชาการโรงแรม และในแตละภาคเรียนน้ันมีการสงนักเรียน นักศึกษาไป

ฝกประสบการณในสถานประกอบการตาง ๆ เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาไดเรียนรู

การทํางานที่แทจริง และเตรียมความพรอมกอนที่จะจบออกไปทํางานและเพิ่ม

ศักยภาพในการทํางานในอนาคต ซ่ึงจากที่ผานมาพบวา การใหนักเรียน 

นักศึกษาไดออกไปฝกประสบการณยังมีการขาดศักยภาพในดานการปฏิบัติงาน

ในงานโรงแรม ไดแก การขาดทักษะในการบริการลูกคา ขาดการส่ือสารใน

ทักษะการใชภาษาอังกฤษ การบริการที่ยังขาดความกระตือรือรน จริงใจ และ

ขาดความสามัคคีในหมูเพื่อนรวมงาน ซ่ึงปญหาตาง ๆ เหลานี้ควรไดรับการ

ปรับปรุงแกไขอยางยิ่ง เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีศักยภาพมากพอที่จะ

สามารถปฏิบัติงานตอนฝกประสบการณไดอยางดีเยี่ยม อันนํามาซ่ึงความ

ประสบความสําเร็จของตัวนักเรียน นักศึกษาแผนกการโรงแรมใหประสบ

ความสําเร็จในการฝกประสบการณและการทํางานในอนาคตใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความตองการที่จะพัฒนาศักยภาพดานการบริการ

ของนักเรียน นักศึกษาสูการเปนพนักงานบริการที่ดี เพื่อใหการปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะนํามาซ่ึงการ

ประสบความสําเร็จของการเปนพนักงานโรงแรมที่ดีตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการปฏิบัติงานบริการงานโรงแรมแก

นักเรียน นักศึกษาแผนกการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่ อกํ าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพของนัก เรียน 

นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจตอแนวทางการพัฒนาศักยภาพของ

นักเรียน นักศึกษาแผนกการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียน นักศึกษาแผนกการโรงแรม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 657 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ

โรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2561 จํานวน 

226 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ซ่ึงแนว

แบบสอบถามสรางใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและแนวคิดการนําเสนอ

แนวทางการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใชเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาการ

นําเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ

โรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สูการเปนพนักงานบริการที่ดี 

สามารถแบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 แบบสอบถามสภาพโดยทั่วไปของนักทองเที่ยว ไดแก 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา เปนตน 

ขั้นตอนที่ 2 ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามนักเรียน นักศึกษา

แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ประกอบดวย 

ขอมูลท่ีเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการพัฒนาศักยภาพของงานบริการให

นักเรียน นักศึกษา เปนตน 

ขั้นตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ

โรงแรม อยากใหมีการพัฒนาและเพิ่มเพื่อใหการเรียนการสอนสามารถนําไป

ปฏิบัติในงานบริการไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ในการวิจัยคร้ังนี้เคร่ืองมือที่ใชในการวัดตัวแปรแตละตัว ผูวิจัย

ประยุกตมาจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดมีการตรวจสอบ

ความนาเชื่อถือและประสิทธิภาพของเคร่ืองมือทดสอบความเชื่อมั่นและ

ความเที่ยงตรง 

ผู วิจัย ไดทํ าการทดสอบความเที่ ยงตรงของเนื้ อหา โดยนํ า

แบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาศักยภาพงานบริการเพื่อ

พิจารณาความพรอมทั้งปรับปรุงแกไขใหแบบสอบถามความชัดเจนรวมกลุม

ครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอมูลปฐมภูมิ ไดมาจากการเก็บรวบรวมโดยใชแบบสอบถาม

โดยการทําสุมหรือแบบบังเอิญจากนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. ขอมูลทุติยภูมิ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร หนังสือ 

วารสาร หนังสือพิมพ รายงานวิจัย อินเตอรเน็ต และขอมูลสถิติตาง ๆ ที่

เกี่ยวของ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (Check List) วิเคราะหโดยใชคาความถี่ (Frequency) และคารอย

ละ (Percentage) 

ตอนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ

โรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ลักษณะแบบสอบถามเปน

แบบประมาณคา (Rating Scale) วิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย (Mean) และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ เปนแบบสอบถามปลายเปด วิเคราะหโดย

นําปญหาและขอเสนอแนะที่มีความเรียงคลายกันมาสรุปตามลําดับความถี่ 
 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการ

ปฏิบัติงานบริการงานโรงแรมแกนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

ของนั กเรียน นั กศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชี วศึกษา

นครศรีธรรมราช และเพื่อประเมินความพึงพอใจตอแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 226 คน เปนเพศชาย รอยละ 9.7 และ

เพศหญิง รอยละ 89.4 โดยมีอายุระหวาง 16-18 ป มากท่ีสุด รอยละ 60.2 

รองลงมาคืออายุระหวาง 19-25 ป รอยละ 23.0 และอายุตํ่ากวา 16 ป รอยละ 

16.8 ระดับการศึกษาเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รอยละ 76.5 

และเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รอยละ 23.5 

ผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ

ดานการปฏิบัติงานบริการงานโรงแรม ในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.18 พบวา อยาก

ใหทางวิทยาลัยนํานักเรียน นักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานที่จริงมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 4.50 (ระดับมากที่สุด) รองลงมาคืออยากใหมีการเรียนการสอนทักษะ

ดาน Bartender จากผูเชี่ยวชาญมากขึ้น คาเฉล่ีย 4.29 (ระดับมาก) และอยาก

ใหมีการเรียนการสอนปฏิบัติดานงานโรงแรมเพิ่มมากขึ้น คาเฉล่ีย 4.12 (ระดับ

มาก) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม ในระดับมาก คาเฉล่ีย 

4.00 พบวา อยากใหมีการสอนภาษาอังกฤษที่ใชในงานโรงแรมมาก คาเฉล่ีย 

4.15 (ระดับมาก) รองลงมาคืออยากใหทางแผนกวิชาการโรงแรมมีวัสดุอุปกรณ

ในการเรียนการสอนท่ีเพียงพอในการเรียน คาเฉล่ีย 4.11 (ระดับมาก) และ

อยากใหมีการเรียนการสอนทักษะพื้นฐานดานงานโรงแรมเพื่อเตรียมความ

พรอมกอนสูหลักสูตรการเรียนทั่วไปมากขึ้น คาเฉล่ีย 3.98 (ระดับปานกลาง) 

ผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจตอแนว

ทางการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ระดับมาก เฉล่ีย 4.21 พบวา 

ภาษาอังกฤษมีความจําเปนตองานบริการในโรงแรมมาก คาเฉล่ีย 4.38 (ระดับ
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มาก) รองลงมาคือ การเรียนการสอนทานจะสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการ

ปฏิบัติงานได คาเฉล่ีย 4.25 (ระดับมาก) จากการเรียนการสอนทานมีทักษะ

ดานงานบริการที่เพิ่มขึ้น คาเฉล่ีย 4.16 (ระดับมาก) การเรียนการสอนการ

ใหบริการในงานโรงแรมสามารถนําไปใชในการทํางานได คาเฉล่ีย 4.14 (ระดับ

มาก) และมีความรูความเขาใจในเร่ืองของการใหบริการงานโรงแรม คาเฉล่ีย 

4.10 (ระดับปานกลาง) ตามลําดับ 
 

ขอเสนอแนะ 

1. อยากใหทางแผนกมีหองพักและการทํางานในแผนกตาง ๆ 

เปนของตัวเอง 

2. อยากใหมีการเรียนปฏิบัติมากกวาเนนทฤษฎี 

3. ควรเพิ่มกิจกรรมเล็ก ๆ นอย ๆ เพื่อเพิ่มอรรถรสในการเรียน

การสอนวิชาหลักในงานบริการโรงแรม เพื่อลดความเบื่อหนาย 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1. แรงจูงใจที่ทําใหเขามาเรียนในแผนกวิชาการโรงแรม 

2. ความพึงพอใจตอการเรียนการสอนของแผนกวิชาการโรงแรม 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียน นักศึกษามีศักยภาพดานการปฏิบัติงานบริการงาน

โรงแรมอยางมีประสิทธิภาพ 

2. นักเรียน นักศึกษามีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพดานการ

ปฏิบัติงานบริการงานโรงแรมเพิ่มมากขึ้น 

3. นักเรียน นักศึกษาพึงพอใจตอแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

ดานการปฏิบัติงานบริการงานโรงแรม 
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แผนกวิชาการทองเท่ียว 

 

ผลการจัดการเรยีนรูแบบซิปปา “CIPPA Model” เรื่อง ปฏบิัติการจัดนํา

เที่ยว รายวชิาการจัดการธุรกิจทองเทีย่ว ของนักศึกษาระดบั ปวส.1 

สาขางานการทองเทีย่ว ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางวรณัน  พงษจีน 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา บธ.บ (การจัดการการทองเที่ยว) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

เหตุผลที่ทําวิจัย 

การเรียนการสอนแบบ"CIPPA" เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรู

เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสูงสุด โดยการใหผูเรียนเปนผูสรางความรูดวย

ตนเองแนวคิดดังกลาวมาจัดการเรียนการสอนพบวาสามารถพัฒนาผูเรียนได

ครบทุกดาน  ไมวาจะเปนดานรางกาย อารมณ สติปญญาและสังคม โดย

หลักการของโมเดลซิปปา ไดยึดหลักการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ ในตัวหลักการคือการชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการ

เรียนรู ชวยใหผูเรียนมีบทบาทและมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูใหมาก

ที่สุด มีปฏิสัมพันธตอกันและไดเรียนรูจากกันและกัน มีการแลกเปล่ียน

ขอมูลความรู ความคิดเห็นและประสบการณ  ผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการ

ตาง ๆ รวมกับการผลิตผลงานซ่ึงมีความคิดสรางสรรคท่ีหลากหลายและ

สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน ใหนักเรียนเปนผูสรางองคความรู

ดวยตนเองตามแนวคิด Constructivism (ทิศนา แขมมณี, 2542) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ไดเล็งเห็นความสําคัญของ

การพัฒนาอาจารยผูสอนและผูบริหารเพื่อใหมีโอกาสเพิ่มพูนความรูและ

แลกเปล่ียนประสบการณการเรียนแนวคิดการบริหารจัดการและนวัตกรรม

ตางๆเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหทันสมัยสอดคลองและเหมาะสมกับ

สถานการณตลอดจนเพื่อเปนโอกาสในการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนการ

สอนรายวิชาตางๆของวิทยาลัยใหมีระบบใกลเคียงกันมากขึ้นอันจะนําไปสู

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่พึงประสงคเพื่อพัฒนาชาติและสังคมไทยสืบไป

[3] แนวคิดดังกลาวขางตนสอดคลองกับสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เร่ืองกิจกรรมสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่องคการนักศึกษา153 สถาบัน

ไดนําเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและไดรับการเสนอตอไป

ยังเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในหัวขอหลักสูตรที่จะชวยสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมวา“ตองปรับเปล่ียนวิธีการสอนโดยใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวย

ตนเองรูวาเรียนอะไรอยางไรและมีการปฏิบัติควบคูกันไป” 

ดังนั้นผูจัดทําวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําวิจัยเร่ือง “ผลการจัดการ

เรียนรูแบบซิปปา "CIPPAModel " เร่ืองปฏิบัติการจัดนําเที่ยว รายวิชาการ

จัดการธุรกิจทองเที่ยว ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางานการทองเที่ยวใน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561” เพื่อนําผลการวิจัยไปเปนขอมูลในการ

พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการออกแบบรายการนํา

เที่ยวของนักศึกษากองและหลักการจัดการเรียนรูแบบซิปปา "CIPPA 

Model" 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการออกแบบรายการนํา

เที่ยวของนักศึกษาหลังการจัดการเรียนรูแบบซิปปา "CIPPA Model" กับ

เกณฑรอยละ 60 

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติการจัดนําเที่ยว

ของนักศึกษากอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบซิปปา "CIPPA Model " 

4. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติการจัดนําเที่ยว

ของนักศึกษาหลังการจัดการเรียนรูแบบซิปปา "CIPPA Model " กับเกณฑ

รอยละ 60 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในวิจัยคร้ังนี ้ คือ  นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางาน

การทองเท่ียว ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 34 คน  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ  เปนนักศึกษาระดับ ปวส.1 

สาขางานการทองเที่ ยว ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 32 คน โดยใชการสุมแบบเจาะจง ใช

หองเรียนเปนหนวยในการสุม 
 

เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล  

การวิจยัในคร้ังนี้ ผูวิจัยจะใชเคร่ืองมือในการวิจยั ดังนี ้

1. แผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA MODEL) 

2. แบบทดสอบการวัดความสามารถในการจัดทํารายการนําเที่ยว

และความสามารถในการปฏิบัติจัดนําเที่ยว โดยเปนแบบทดสอบแบบอัตนัย 

จํานวน 40 ขอ 

3. แบบประเมินผลการปฏิบัติจัดนําเที่ยว  โดยขั้นตอนในการ

สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ดังนี้ 

 ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

 ศึกษาหลักสูตรการศึกษา 

 ศึกษามาตรฐานการเรียนรูกลุมอุตสาหกรรมทองเที่ยว 

 ศึกษาคูมือการสอนวิชาการจัดการธุรกิจทองเท่ียวและ

ปฏิบัติการจัดนําเที่ยว หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง พ.ศ.2560 

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ

จัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA MODEL) 

 วิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู สมรรถนะรายวิชา และ

คําอธิบายรายวิชา เร่ือง หลักการปฏิบัติงานจัดนําเที่ยว 

 จัดทําแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง หลักการปฏิบัติงานจัด

นําเที่ยว ใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู สมรรถนะรายวิชา และ

คําอธิบายรายวิชา 

 นําแผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ที่

สรางเสร็จแลวเสนอเพื่อตรวจสอบความชัดเจน ความถูกตองของผลการ

เรียนที่คาดหวัง กับการวัดและประเมินผลการเรียนรู นําขอเสนอแนะมา

ปรับปรุงแกไข ซ่ึงไดแกการปรับกิจกรรมบางกิจกรรมใหนาสนใจมากขึ้น 

และพิจารณาใหเหมาะสมกับเวลา 

 นํ าแผนการจัดการเรียน รูที่ ผ านการป รับป รุงตาม

ขอเสนอแนะเรียบรอยแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล   

ในการวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเกบ็รวบรวมขอมูลตามขั้นตอน

ตอไปนี้ 

1. ดําเนินการสอนดวยตนเองดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบซิป

ปา (CIPPA MODEL)  

2. ชี้แจงใหนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางทราบถึงการจัดการเรียนรู

แบบแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เร่ืองหลักการปฏิบัติงานจัดนําเที่ยว 

เพื่อใหนักศึกษาเขาใจและปฏิบัติตนไดถูกตอง 

3. นําแบบทดสอบวัดความสามารถกอนเรียน ไปทดสอบพรอม

บันทึกผลการทดสอบไว 

4. ดําเนินการจัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA MODEL) โดยใช

เวลา ...คาบ คาบละ 60 นาที  

5. เมื่อดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA 

MODEL) แลว ทําการทดสอบวัดความสามารถ และบนัทึกคะแนนหลังเรียน 

6. ตรวจสอบคะแนน นําคะแนนที่ไดวิเคราะหวิธีการทางสถิติเพื่อ

ตรวจสอบสมมติฐาน 
 

การวิเคราะหขอมูล  

1. เปรียบเทียบความสามารถในการจัดทํารายการนําเที่ยวและ

ความสามารถในการปฏิบัติจัดนําเที่ยว ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางาน

การทองเที่ยว กอนและหลังการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เร่ือง 

หลักการปฏิบัติงานจัดนําเที่ยว โดยใชสถิติ t-test for Dependent Sample 

2. เปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติจัดนําเที่ยว ของ

นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางานการทองเที่ยว กอนและหลังการเรียนรูแบบ

ซิปปา (CIPPA MODEL) เร่ือง หลักการปฏิบัติงานจัดนําเที่ยว โดยใชสถิติ t-

test for Dependent Sample 

3. เปรียบเทียบความสามารถในการจัดทํารายการนําเที่ยวและ

ความสามารถในการปฏิบัติจัดนําเที่ยว ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางาน

การทองเที่ยว หลังการจัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เร่ือง 

หลักการปฏิบัติงานจัดนําเที่ยว กับเกณฑรอยละ 60 โดยใช t-test for one 

Group 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติพื้นฐาน 

ก. คาเฉล่ีย (Mean) 

ข. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard deviation) 

2. สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 

ก. วิธีการทางสถิติแบบ t-test for Dependent Sample เพื่อ

เปรียบเทียบความสามารถในการจัดทํารายการนําเที่ยวและความสามารถใน

การปฏิบัติจัดนําเท่ียวของนักศึกษากอนและหลังการเรียนรูแบบซิปปา 

(CIPPA MODEL)  

ข. วิธีการทางสถิติแบบ t-test for one Group เพื่อเปรียบเทียบ

ความสามารถในการจัดทํารายการนําเที่ยวและความสามารถในการปฏิบัติ

จัดนําเที่ยวของนักศึกษา หลังการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA MODEL) กับ

เกณฑรอยละ 60  
 

 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ความสามารถในการจัดทํารายการนําเที่ยวของนักศึกษาหลัง

การเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA MODEL) สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ความสามารถในการจัดทํารายการนําเที่ยวของนักศึกษา หลัง

การเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA MODEL) สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 31.19 คะแนน คิดเปน

รอยละ 77.97  

3. ความสามารถในการปฏิบัติจัดนําเที่ยวของนักศึกษา หลังการ

เรียนรูแบบซิปปา (CIPPA MODEL) สูงกวากอนไดรับการจัดการเรียนรู 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. ความสามารถในการปฏิบัติจัดนําเที่ยวของนักศึกษา หลังการ

เรียนรูแบบซิปปา (CIPPA MODEL) สูงกวาเกณฑรอยละ 60 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนเฉล่ีย 30.94 คะแนน คิดเปน

รอยละ 77.35 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

จากการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซ่ึงอาจเปนประโยชนตอการ

เรียนการสอนและการศึกษาคร้ังตอไป ดังนี้ 

1. ในการจัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ครูผูสอน

ควรยกตัวอยางใหผูเรียนอยางชัดเจนพรอมทั้งยกตัวอยางงายเพื่อใหผูเรียน

ไดเขาใจถูกตอง 

2. ครูผูสอนจะตองเตรียมตัวเปนอยางดี เพื่อประโยชนตอผูเรียน

และครูผูสอน 

3. ในการปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียน ครูควรใหคําปรึกษากับ

นักเรียนในระหวางทํากิจกรรม  

4. ครูผูสอนควรกําหนดเวลาใหเหมาะสมกับกิจกรรมตางๆอยาง

พอเหมาะ มิฉะนั้นอาจทําใหแตละกิจกรรมใชเวลามากเกินไป 

5. ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมและกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวม

อยางเต็มที่ และเปดโอกาสใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง จะทําใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูอยางรวดเร็ว และสรางองคความรูไดดวยตัวเอง 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA MODEL) 

ในเนื้อหาอื่น ๆ เชน งานมัคคุเทศก ทรัพยากรทองเที่ยว เปนตน 

2. ควรศึกษาผลการจัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA MODEL) 

กับกลุมตัวอยางอื่นๆ เพื่อทดสอบผลการศึกษาวายังคงเดิมหรือไม 

3. ควรนําผลของการจัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA MODEL) 

ไปใชกับรูปแบบอื่นๆ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการออกแบบรายการนํา

เที่ยวของนักศึกษากอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบซิปปา "CIPPA 

Model" 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการออกแบบรายการนํา

เที่ยวของนักศึกษาหลังการจัดการเรียนรูแบบซิปปา "CIPPA Model" กับ

เกณฑรอยละ 60 
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3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติการจัดนําเที่ยว

ของนักศึกษากอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบซิปปา "CIPPA Model " 

4. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติการจัดนําเที่ยว

ของนักศึกษาหลังการจัดการเรียนรูแบบซิปปา "CIPPA Model " กับเกณฑ

รอยละ 60 

______________________________________________________ 

 

ความพึงพอใจของนักเรียนระดับ ปวช.3 การโรงแรม กลุม 2 

ที่มีตอคุณภาพการสอนของครูในรายวชิาการตลาดเพ่ืออุตสาหกรรม

ทองเที่ยว ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2561  

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวพรศรี  สุขสบาย 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ (พัฒนาการทองเที่ยว) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษานั้น ตาง

มุงเนนใหนักเรียนไดรูจักคิด วิเคราะห และปฏิบัติงานไดดวยตนเอง เพื่อให

นักเรียนไดดึงศักยภาพของตนเองออกมาใชใหไดมากท่ีสุด ดังนั้น ในการ

จัดการเรียนการสอนจึงตองมีความหลากหลาย เพื่อสงเสริมความสามารถ

ของนักเรียน 

สําหรับการเรียนการสอนในรายวิชาการตลาดเพื่ออุตสาหกรรม

ทองเที่ยวนั้น ครูผูสอนไดใชวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อกระตุนและสงเสริม

ใหนักเรียนไดดึงศักยภาพของตนเองออกมาใชใหไดมากที่สุด 

ดวยเหตุผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายนี้ ทําให

ครูผูสอนอยากทราบระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอคุณภาพการ

สอนของครู จึงไดจัดทําวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของนักเรียนระดับ ปวช.3 

การโรงแรม กลุม 2 ที่มีตอคุณภาพการสอนของครูในรายวิชาการตลาดเพื่อ

อุตสาหกรรมทองเที่ยวขึ้น และนําขอมูลที่ ไดจากการวิจัยไปใชในการ

พัฒนาการสอนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ ปวช.3 การโรงแรม 

กลุม 2 ที่มีตอคุณภาพการสอนของครูในรายวิชาการตลาดเพื่ออุตสาหกรรม

ทองเที่ยว 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 การโรงแรม กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 33 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถาม 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

1. ศึกษาขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

2. จัดทําแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 10 ขอ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง จํานวน 33 คน 

2. นําแบบสอบถามที่ไดจากกลุมตัวอยางมาทําการประมวลผล 

โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

3. นําคาที่ไดจากการประมวลผลมาแจกแจงเปนขอความที่อาน

เขาใจงาย 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ 

ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

รายการประเมินผูตอบแบบสอบถามวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจของ

นักเรียนระดับ ปวช.3 การโรงแรม กลุม 2 ที่มีตอคุณภาพการสอนของครูใน

รายวิชาการตลาดเพื่ออุตสาหกรรมทองเที่ยว มีความคิดเห็นตอหัวขอ

ประเมินอยูในระดับมากที่สุด (Χ =4.66) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

รายการที่อยูในระดับมากที่สุด คือ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณในวิชาชีพ (Χ =4.84) มีบุคลิกภาพ การแตงกายที่เหมาะสม 

(Χ =4.75) ใชส่ือการสอนอยางเหมาะสม (Χ =4.72) สอนตามวัตถุประสงค

และเนื้อหาวิชา (Χ =4.66) มีจิตใจเมตตากรุณาตอศิษยเทาเทียมกันทุกคน 

(Χ =4.66) อธิบายเน้ือหาใหเขาใจงาย (Χ =4.63) ตอบขอซักถามของ

นักเรียน นักศึกษาไดอยางชัดเจน (Χ =4.63) มอบหมายงานในปริมาณที่

เหมาะสม (Χ =4.60) วิธีการประเมินผลเหมาะสมกับเนื้อหา (Χ =4.60) 

เปดโอกาสหรือกระตุน ใหนักเรียน นักศึกษามีสวนรวมในการเรียน 

(Χ =4.57) 
 

ขอเสนอแนะ 

1. เมื่อครูผูสอนไดผลการวิจัยแลว ควรนําไปใชในการพัฒนาการ

เรียนการสอน 

2. ในการแจกแจงแบบสอบถาม ครูผูสอนควรใหบุคคลที่อื่นไป

แจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมา เพื่อไมใหผูตอบแบบสอบถาม

รูสึกกดดันและสามารถทําแบบสอบถามไดอยางเปนจริงที่สุด 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการสอนของครู 

2. ไดนําผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนคร้ังตอไปใน

อนาคต 

_______________________________________________________ 
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การเสริมแรงเพ่ือลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในชั้นเรียน 

ของนักเรียนระดับ ปวช.2 สาขาการทองเที่ยว 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายสุริยะ  ศรีทันเดช 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(วัฒนธรรมศึกษาเพื่อ

การทองเที่ยว) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนในชั้ น เรียน เป นกระบวนการที่ มี

ความสําคัญที่ชวยใหเด็กและเยาวชนไดมีปฏิสัมพันธกับครูผูสอนและผูเรียน

คนอื่น ๆ ทั้งในดานความรู การปรับตัวกับผูอื่น การแสดงออกในการแสดง

ความคิดเห็น ตลอดจนการทํากิจกรรมตาง ๆ ในชั้นเรียนรวมกัน  ปจจุบัน

เปนยุคการปฏิรูปการศึกษา ผูเรียนสําคัญที่สุด จึงทําใหผูเรียนสามารถ

แสดงออกในดานความรู ความคิดเห็น และการแสดงออกของพฤติกรรมตาง 

ๆ ไดอยางอิสระ ซ่ึงลวนเปนส่ิงท่ีเปนประโยชนแกผูเรียนอยางมาก ในอีก

ดานหนึ่ งอาจเกิดผลเสียไดหากผูเรียนบางคนขาดการควบคุมตนเอง 

แสดงออกดวยพฤติกรรมที่กอความรบกวน ทําลายสมาธิแกผูเรียนคนอื่น ๆ 

ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ทั้งตัวผูเรียนและผูอื่น มีพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคในชั้นเรียนวากอใหเกิด

ผลเสียกับตัวผูเรียน ทําใหไมเขาในเนื้อหาที่ครูอธิบาย จึงเกิดปญหาตามมา

คือ ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมสูงเทากับศักยภาพที่ควรจะเปน 

จากการที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีหรือไมดีนั้นก็ขึ้นอยูกับปจจัย

หลายดาน ไดแก ผูสอน เนื้อหาสาระของวิชาที่สอน กิจกรรมตาง ๆ และตัว

ผูเรียนเอง ซ่ึงปจจัยที่ ทําใหการดําเนินการเรียนการสอนไมบรรลุตาม

จุดประสงคที่ต้ังไว ทั้งยังเปนปญหาท่ีสรางความหนักใจแกผูสอนมากที่สุด 

นั่นก็ คือ ปญหาเกี่ยวกับตัวผู เรียน อันไดแก พฤติกรรมไมสนใจเรียน 

พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนโดยการเลนกัน แหยกัน คุยกันและสงเสียงดัง 

ตลอดจนกอความรําคาญใหแกผูอื่นในชั้นเรียน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมไมพึงประสงคในชั้นเรียน 

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมไมพึงประสงคในชั้นเรียนที่ไดรับ

การเสริมแรง 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย เปนนักเรียนระดับ ปวช.2 สาขาการ

ทองเที่ยว ที่มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน ของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย เปนนักเรียนระดับ ปวช.2 สาขาการ

ทองเที่ยว ที่มีพฤติกรรมไมพึงประสงค ซ่ึงไดจากการเลือกเฉพาะเจาะจงจาก

นักเรียนที่มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน จํานวน 5 คน 
 

 

การสรางเครื่องมือ 

แบบประเมินพฤติกรรมไมพึงประสงค ผูวิจัยไดดําเนินการสราง

แบบประเมินพฤติกรรมไมพึงประสงค โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ผู วิจัย ศึกษาตํารา เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ ยวของกับ

พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

2. ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของนักเรียน ในขณะ

ที่ครูทําการสอนและที่ครูมอบหมายงานใหปฏิบัติในคาบที่เรียน ผูวิจัยจึงนํา

ขอมูลที่ไดจากการสังเกตมาสรางแบบประเมินพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

ตรวจสอบรายละเอียดของแบบประเมินพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนวา

สอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะหรือไม 

3. ผูวิจัยนําแบบประเมินพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนมาทําการ

ประเมินในชั้นเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การทดลองคร้ังนี้ผูวิจัยดําเนินการทดลอง  โดยแบงเปนระยะการ

ทดลองดังนี้ 

1. ระยะเสนฐานพฤติกรรม (A1) ใชเวลา 1 สัปดาห (สัปดาหที่ 1) 

โดยผูวิจัยสังเกตและบันทึกพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของนักเรียนทั้งหมด 

ในสภาพการณที่มีการเรียนการสอนปกติ โดยในระยะนี้ยังไมมีการเสริมแรง

ใด ๆ กับนักเรียน 

2. ระยะทดลอง (B) ใชเวลา 2 สัปดาห (สัปดาหที่ 2-3) โดยผูวิจัย

สังเกตและบันทึกพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของนักเรียนทั้งหมดใน

สภาพการณ ท่ีมีการเรียนการสอนปกติ โดยในระยะนี้ใชโปรแกรมการ

เสริมแรงกับนักเรียน 

3. ระยะติดตามผล (A2) ใชเวลา 1 สัปดาห (สัปดาหที่ 4) โดย

ผูวิจัยสังเกตและบันทึกพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของนักเรียนใน

สภาพการณที่มีการเรียนการสอนปกติ โดยในระยะนี้คือระยะติดตามผลเปน

ระยะถอดถอนโปรแกรมการเสริมแรง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. ผูวิจัยศึกษาและทําความเขาใจความมุงหมายของการวิจัยใน

คร้ังนี้ 

2. ผูวิจัยศึกษานิยามศัพทเฉพาะของพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน

ของนักเรียนเพื่อใหเขาใจตรงกันและสามารถบันทึกพฤติกรรมไดอยาง

ถูกตอง โดยผูวิจัยสังเกตบันทึกพฤติกรรมและหาคาสัมประสิทธิ์ความ

สอดคลองของการสังเกตกอนเร่ิมทําการทดลองเปนเวลา 2 สัปดาห 

3. การวิจัยคร้ังนี้ใชการสังเกตแบบสุมเวลา (Time Samoling) 

ใชในการสังเกตพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน ซ่ึงมีการสอนสัปดาห 2 คร้ัง 

ดังนี้ 

3.1 ใชเวลาสังเกตสัปดาหละ 2 คร้ัง บันทึกพฤติกรรมกอกวน

ในชั้นเรียนของนักเรียนในระยะกอนทดลอง 1 สัปดาห โดยบันทึกพฤติกรรม

ตามปกติ เนื่องจากยังไมมีการใชการเสริมแรงใด ๆ 

3.2 ในระยะทดลอง 2 สัปดาห เปนระยะที่จะตองทดลอง

พฤติกรรมนักเรียนที่ แสดงพฤติกรรมกอกวนในชั้น เรียน  โดยผาน

กระบวนการเสริมแรงของครูที่ไดกระทําขึ้นในแตละคาบเรียนที่เกิดขึ้น 

3.3 ในระยะหลังการทดลอง 1 สัปดาห คือ ระยะติดตามผลใน

การสังเกตแตละคร้ังจะสังเกตพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของนักเรียน 
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4. ผูวิจัยเขาไปสังเกตพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของนักเรียน

วิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยเขาไปอยูในหองเรียนและนั่งอยูในตําแหนงที่

มองเห็นพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน และไดยินการพูดของนักเรียนอยาง

ชัดเจน โดยไมรบกวนการเรียนการสอนหรือใหความสนใจกับนักเรียนคนใด

คนหนึ่งเปนพิเศษ และไมใหนักเรียนแตละคนเห็นแบบบันทึกพฤติกรรม 
 

สรุปผลการวิจัย 

นักเรียนในกลุมทดลองที่ยังไมไดรับโปรแกรมการเสริมแรง มี

พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนที่ สูงคอนขางมาก หลังจากนักเรียนไดรับ

โปรแกรมการเสริมแรง พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนลดลง 

ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว หลังจากถอดถอนโปรแกรมการเสริมแรง 

พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนมากกวาในขณะทําการทดลอง 

แตก็ยังนอยกวากอนทดลอง 

ดังน้ันจึงกลาวไดวา การเสริมแรงสามารถลดพฤติกรรมกอกวนใน

ชั้นเรียนของนักเรียนลงไดเปนอยางดี นักเรียนที่ไดรับการควบคุมตนเองและ

นักเรียนที่ไดรับการเสริมแรงมีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนลดลงจากกอน

การทดลอง แตก็อาจจะมีคาที่เพิ่มขึ้นจากในขณะที่ทดลอง เนื่องจากเด็กไม

ทราบวาไดมีการทดลองอยู ทั้งนี้เพราะวาการควบคุมตนเองเปนวิธีการปรับ

พฤติกรรมโดยท่ีนักเรียนจะเปนผูดําเนินการในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ของตนเองดวยตัวเอง อีกทั้งยังเปนการเพิ่มความสามารถของนักเรียนในการ

ควบคุมส่ิงแวดลอมรอบ ๆ อีกดวย 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีการศึกษาในชวงระยะของการศึกษาความคงทนของ

พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการควบคุมตนเองและที่

ไดรับการเสริมแรง สําหรับการวิจัยคร้ังตอไปทุก 3 เดือนเพื่อความคงทนของ

พฤติกรรมและการคงอยูที่พฤติกรรมที่พึงประสงค 
 

ประโยชนของการวิจัย 

1. ทําใหทราบถึงพฤติกรรมอันไมพึงประสงคของนักเรียนในชั้น

เรียน 

2. เพื่อเปนแนวทางแกไขสําหรับครูผูสอน และผูปกครองหรือผูที่

มีความเกี่ยวของกับการศึกษาท่ีจะนําไปใชเปนแนวทางการเรียนการสอน

ของนักเรียนที่มีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน 

_______________________________________________________ 

 



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2561   - 165 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

แผนกวิชาสามัญ 

 

ความคิดเห็นของนักศึกษาระดบั ปวส.1 อาหารและโภชนาการ กลุม 2 

ที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอนวิชามนุษยสัมพันธ 

กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ผูวิจัย นายภกัดี  เรืองศรี 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา คม.(บริหารการศึกษา) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาถือวาเปนเร่ืองที่สําคัญมากสําหรับทุกประเทศ เพราะเปน

ตนกําเนิดแหงการพัฒนาที่ไมหยุดยั้งของคน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) 2545 ไดกําหนดแนวทางการเปล่ียนแปลง

ของโลก ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ใหความสําคัญสูงสุดใน

กระบวนการปฏิรูปการเรียนรู ยึดผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนไดรับการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง รูจักแสวงหาความรูได

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) 2545 ไดกําหนดแนวทางไวใน

มาตรา 24 คือ จัดเนื้อหาสาระใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัด

ของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จัดกิจกรรมใหผูเรียนได

เรียนรูจากประสบการณจริง จัดกิจกรรมใหผูเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณ เปน

คนดี เปนคนเกง และมีความสุขอยางแทจริง 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดดําเนินการรวบรวม

แนวคิดทางทฤษฎีการเรียนรูและเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความแตกตาง

ระหวางบุคคล ใหผูเรียนไดพัฒนาเต็มความสามารถ ท้ังดานความรู จิตใจ 

อารมณ และทักษะตาง ๆ 

2. ลดการถายทอดเนื้อหาวิชาลง ผูเรียนกับผูสอนมีบทบาท

รวมกัน ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการแสวงหาความรูใหผูเรียนได

เรียนจากประสบการณจริงท่ีเปนประโยชนและสัมพันธกับชีวิตจริง เรียนรู

ความจริงในตัวเองและความจริงจากส่ิงแวดลอมจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 

3. กระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ โดยทดสอบ

ปฏิบัติดวยตนเอง ครูทําหนาท่ีเตรียมการจัดส่ิงเรา ใหคําปรึกษา วางแนว

กิจกรรมและประเมินผล ดังนั้น แนวคิดการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียน

เปนสําคัญ เพื่อแกปญหาการเรียนรูวิชาพื้นฐานการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

ดังนั้น เพื่อใหการจัดการเรียนรูสอดคลองกับเจตนารมณของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) 2545 การจัด

กระบวนการเรียนรูจึงควรเปนกระบวนการทางปญญาที่พัฒนาบุคคลอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต สามารถเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่เปนกระบวนการ

เรียนรูที่มีความสุข บูรณาการเนื้อหาสาระตามความเหมาะสมของระดับ

การศึกษา เพื่อใหผูเรียนไดมีความรูเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของ

ตนเองกับสังคมสาระการเรียนรู สอดคลองกับความม่ันใจของผูเรียน 

ทันสมัย เนนกระบวนการคิด และการปฏิบัติจริง ไดเรียนรูตามสภาพจริง 

สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวางไกล เปนกระบวนการที่มีทางเลือก

และมีแหลงเรียนรูที่เกี่ยวของทุกฝายรวมจัดบรรยากาศใหเอื้อตอการเรียนรู 

และมุงประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และมี

ความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการเรียนการ

สอนในรายวิชาในรายวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและการออกแบบการ

เรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียน 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมที่เกิดจาก

การออกแบบการเรียนการสอน 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ที่เรียนวิชามนุษย

สัมพันธกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2561  จํานวน 30 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. เคร่ืองมือทดลอง ไดแก แผนการสอน ส่ือวัสดุการสอน 

2. เคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม แบบ

สังเกตจดบันทึก และแบบทดสอบ 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็นในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาการสรางมนุษยสัมพันธกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1. แจงการศึกษาการทําวิจัยใหกับนักศึกษาในชั้นเรียนทราบ 

2. ดําเนินการเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูลจากนักศึกษา 

3. ตรวจแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา คัดเลือกเฉพาะแบบสอบถาม

ที่สมบูรณไว เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลตอไป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

1.1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

วิเคราะหดวยอัตรารอยละ (Percentage) 

1.2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาตอกิจกรรมการ

เรียนการสอน วิชามนุษยสัมพันธกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย

เปนคําถามแสดงระดับความคิดเห็น 5 ระดับ วิเคราะหดวยคาเฉล่ีย (Mean) 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

2. การประมวลผลขอมูล ใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

2.1 ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของคําตอบที่ได 

หลังจากดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

2.2 บันทึกขอมูลที่เปนรหัสในแบบบันทึกขอมูล และเคร่ือง

คอมพิวเตอรตามลําดับ 

2.3 ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

2.4 ประมวลผลขอมูลตามจุดมุงหมายของการศึกษาวิจัย 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลที่ ไดจากการศึกษาความคิดเห็นของ

นักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง สรุปไดดังนี้ 
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ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอกิจกรรมการเรียนการสอน 

รายวิชามนุษยสัมพันธกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการเรียน

การสอนทั้ง 4 กิจกรรม คือ การเรียนการสอนในหองเรียน ใบงาน (งาน

เด่ียว) กรณีศึกษา (งานกลุม) และโครงการ/กิจกรรมภายนอกหองเรียน 

โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย เมื่อพิจารณาเปนรายกิจกรรม มี

ความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง 2 กิจกรรม และมีความคิดเห็นอยู

ในระดับเห็นดวย 2 กิจกรรม และเมื่อพิจารณารายขอสวนใหญมีความ

คิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่งและระดับเห็นดวย ตามลําดับ 
 

ขอเสนอแนะ 

การปรับปรุง พัฒนา และเปล่ียนแปลงบทบาทของผูสอนตอการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนใหพรอม จากท่ีทําหนาท่ีมอบทุกส่ิงทุกอยางแก

ผูเรียนมาเปนผูอํานวยความสะดวก กระตุนและใหกําลังใจ รวมคิดรวมเรียน

ไปพรอมกับผูเรียน สรางบรรยากาศที่ดีดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย 

การเตรียมการสอนเปนกิจกรรมที่มีประโยชนอยางยิ่ง ถาการเตรียมการสอน

หรือการวางแผนการสอนไมมีประสิทธิภาพจะทําใหการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนลมเหลว จึงตองมีการเตรียมการสอนลวงหนาอยางรอบคอบ เปด

โอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการวางแผนการเรียนหรือกําหนดกิจกรรม

การเรียนการสอน และควรมีการประเมินผลกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

ความเปนจริงของนักศึกษา 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาได รับการพัฒนาทั้ งทางรางกาย จิตใจ ความรู 

ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพและความมั่นคงในการดํารงชีวิต 

2. เสริมสรางศักยภาพใหกับนักศึกษา โดยคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล 

3. เพื่อจัดกิจกรรมใหนักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณจริง ได

ฝกปฏิบัติใหคิดเปน ทําเปน ปลูกฝงคุณธรรมทุกสาขาวิชา 

4. เพื่อใหนักศึกษาเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี เปนคนเกง 

และมีความสุขอยางแทจริง ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางที่จะนําไปสูการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน ซ่ึงจะทําใหนักศึกษามีการพัฒนาและการเรียนรูที่สูงขึ้น 

_______________________________________________________ 
 

ความรูความเขาใจจากทักษะปฏิบตัิและทัศนคติในการเรียน 

วิชาการพูดในงานอาชีพ (2000-1104) 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวชิาการโรงแรม 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 
 

ผูวิจัย นายวโิรจน  ขุนทอง 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(ภาษาไทย) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การพูดมีความสําคัญ และจําเปนอยางยิ่งตอสังคมมนุษย แมใน

ปจจุบัน การส่ือสารจะกาวหนาไปมาก มนุษยสามารถติดตอส่ือสารกันได

หลากหลายวิธี แตการพูดก็ยังเปนวิธีที่มนุษยนิยมใชในการส่ือสารกันมาก

ที่สุด ท้ังน้ีเพราะการพูดทําใหเกิดความเขาใจกันไดงายกวาการส่ือสารแบบ

อื่น ๆ ไมวาจะเปน การอาน การเขียน การแสดงทาทาง หรือการใชส่ือตาง 

ๆ  แตในความเปนจริง ผูที่พูดไดมิใชวาจะประสบความสําเร็จในการพูดเสมอ

ไป ผูที่ประสบความสําเร็จในชีวิตสวนตัว และการงาน มักเปนผูที่พูดเปนซ่ึง

เปนผูที่มีความสามารถในการพูดมากกวาคนที่พูดไดทั่วไป เพราะไดเรียนรู

หลักการพูดไดฝกฝนจนเกิดความรูความชํานาญ และอาศัยศิลปะในการพูด 

ซ่ึงเปนพรสวรรคของแตละบุคคล ผูฟงก็จะเกิดความเชื่อถือ คลอยตาม 

ปฏิบัติตาม เพราะผูพูดพูดไดสนุกนาสนใจ สอดคลองกับ วัชรี เกิดคํา (2547, 

หนา 55) กลาววา “การพูด เปนการส่ือสารที่สําคัญ และจําเปนตอการดําเนิน 

ชีวิตของมนุษย ทั้งนี้เพราะ การพูดส่ือความหมายไดรวดเร็ว และเขาใจงาย 

มีอาชีพหลายอาชีพที่ตองอาศัยการพูดเปนสําคัญ เชน นักประชาสัมพันธ 

นักการเมือง นักธุรกิจ พิธีกร ครูอาจารย ทนายความ พนักงานขาย และผูนํา

ชุมชน ดังนั้นจึงจําเปนที่ทุกคนจะตองศึกษาหาความรู หมั่นฝกฝนเพื่อใหการ

พูดของตนสัมฤทธิ์ผล สามารถส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ” 

ในสังคมประชาธิปไตยการแสดงความคิดเห็นสูสังคมดวยการพูด

สามารถทําไดอยางกวางขวาง เปนการพูดตอที่ชุมนุมชนที่ผูพูดตองพูดในที่

สาธารณะที่มีกลุมชนหรือบุคคลเปนจํานวนมากซ่ึงประกอบดวยบุคคลตาง

เพศ วัย  ความรู อาชีพ ความตองการ ตลอดจนอุปนิสัยใจคอ และรสนิยม 

ดวยเหตุนี้การพูดตอที่ชุมนุมชนจึงจัดเปนการพูดที่ยากมากที่สุดเพราะตอง

พูดใหผูฟงที่มีความแตกตางกันเกิดความสนใจ เขาใจ และรับรูเร่ืองราวตาง 

ๆ ตามที่ผูพูดตองการ ดังนั้น ผูพูดที่ตองการประสบความสําเร็จในการพูดจึง

ควรไดรับการฝกทักษะการพูดใหเกิดความรู ความชํานาญ สามารถพูดโนม

นาวจิตใจผูฟงใหเกิดความเล่ือมใสศรัทธา และคลอยตามเจตนารมณของผู

พูดไดซ่ึงสอดคลองกับ  ศุภวรรณ มองเพชร (2547, หนา137) กลาววา 

“การพูดคือ การใชศิลป และศาสตร ในการส่ือสารแสดงความคิด ความรูสึก 

เพื่อชนะใจผูฟงดวยเหตุผล เพื่อใหผูฟงปฏิบัติ และคลอยตามความประสงค

ของผูพูด ทําใหการพูดนั้นบรรลุเปาหมายตามที่ตองการ” 

การพูดเปนทั้ งศาสตรและศิลป   ซ่ึงผู เรียนจะตองเรียนรูทั้ ง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  ภาคทฤษฎี  หมายถึง  จะตองเรียนกฎกติกาและ

หลักการพูดตาง ๆ  สวนภาคปฏิบัตินั้นจะตองเอาหลักการพูดมาฝกฝนจริง

ใหเกิดความรูความชํานาญ  ยิ่งฝกฝนมากยิ่งรูมาก  ชํานาญมาก  จนบางคน

ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางทัศนคติ  จากที่ไมชอบการพูดเลยก็กลับมา

ชอบ  หรืออยางนอยก็สามารถแสดงการพูดไดเมื่อถึงเวลาที่จําเปน  จน

สามารถนําการพูดที่เคยเรียนมาไปใชในงานอาชีพไดในที่สุด 

สวนนักเรียนบางคนที่ไมรู  ไมเขาใจ  ไมตระหนักในการเรียนรู

เกี่ยวกับการพูด  เพราะไมทราบวาตนเองจะตองเอาความรูไปใชไดอยางไร  

จึงขี้เกียจ ไมเตรียมตัว ไมฝกฝน ไมเห็นความสําคัญ  ขณะเรียนวิชาการพูด

ในงานอาชีพ (2000-1104) 

ดังนั้น  หลังจากดําเนินการสอนวิชาศิลปะการพูดเสร็จส้ิน  จึงได

จัดทําวิจัยเร่ือง  ความรูความเขาใจจากทักษะปฏิบัติและทัศนคติในการเรียน

วิชาการพูดในงานอาชีพ (2000-1104) ขึ้น  เพื่อตองการทราบความรูความ

เขาใจ  และทัศนคติตอการเรียนวิชาการพูดในงานอาชีพ (2000-1104)  ซ่ึง

จะไดนําผลการวิจัยไปวางแผนจัดการเรียนรูในคร้ังตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อตองการทราบทัศนคติในการเรียนวิชาการพูดในงานอาชีพ 

(2000 -1104 ) ของนั ก เรียนระ ดับ  ปวช .1  วิทยาลัยอาชี ว ศึกษ า

นครศรีธรรมราช 
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2. เพื่อตองการทราบถึงความรูความเขาใจจากทักษะในการเรียน

วิชาการพูดในงานอาชีพ (2000-1104)  ของนักเรียนระดับ ปวช.1 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาถึงความรูความเขาใจในทักษะปฏิบั ติ

วิชาการพูดในงานอาชีพ (2000-1104) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561  ที่

ศึกษาอยูในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ที่กําลังศึกษาอยูในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  เปนการสุมกลุมตัวอยางแบบอยาง

งาย  จากนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการ

โรงแรม กลุม 1-4  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ไดเรียนวิชาการ

พูดในงานอาชีพ (2000-1104)  ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561  ไดกลุม

ตัวอยางจํานวน  124  คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชวิจัยคร้ังนี้  เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  ได

จากการศึกษาเอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อใหครอบคลุมวัตถุประสงค

ของการวิจัย  โดยแบบสอบถามประกอบดวย  3  ตอน คือ   

ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไป  ประกอบดวย เพศ กลุมเรียน และระดับ

เกรดเฉล่ียสะสม 

ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติและความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ทักษะปฏิบัติวิชาการพูดในงานอาชีพ (2000-1104)  ลักษณะเปนคําถาม

ปลายปด  จํานวน  22  ขอ  โดยแบงออกเปน  2  ดาน  คือ 

ดานทัศนคติ  จํานวน  6  ขอ 

ดานความรูความเขาใจจากทักษะปฏบิัติ  จํานวน 10 ขอ 

ลักษณะคําถามนี้เปนแบบปลายประมาณคา Rating Scale) ไดนํา

วิธีประมาณคาคําตอบ โดยใชมาตรวัดของลิเคอรท (Likerts Scale) ซ่ึง

กําหนดคะแนนในการตอบคําถามดังนี้ 

มากที่สุด ใหคะแนน 5 คะแนน 

มาก ใหคะแนน 4 คะแนน 

ปานกลาง ใหคะแนน 3 คะแนน 

นอย ใหคะแนน 2 คะแนน 

นอยที่สุด ใหคะแนน 1 คะแนน 

การวิเคราะหขอมูลเพื่อ ใหทราบวากลุมตัวอยางที่ ตอบ

แบบสอบถามในตอนที่ 2 มีทัศนคติและความรูความเขาใจในทักษะปฏิบัติ 

วิชาการพูดในงานอาชีพ (2000-1104) ของนักเรียนสาขาวิชาการโรงแรม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช อยูในระดับใด ใชการคํานวณแบบชวง

ระดับความคิดเห็นในแตละระดับ  โดยใชเกณฑการตัดสินของเบสนี้  (อภิรัฐ  

จันทรเทพ, 2546 : 63)  ดังนี้ 

ระดับสูง ให 3.67-5.00 คะแนน 

ระดับปานกลาง ให 2.34-3.66 คะแนน 

ระดับนอย ให 1.00-2.33 คะแนน 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็น เปนแบบสอบถามปลายเปด 

เกี่ยวกับขอเสนอแนะ ใหกลุมตัวอยางตอบไดอยางอิสระ ไมมีขอจํากัด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยนําเคร่ืองมือไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน

ดังตอไปนี้ 

1. แจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางที่เรียนวิชาการพูดในงาน

อาชีพ (2000-1104) 

2. อธิบายและชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงคของแบบสอบถาม 

3. ผูวิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง 

4. เก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด นํามาตรวจสอบความ

ถูกตอง และความสมบูรณในการตอบแบบสอบถาม เพื่อใชในการดําเนินการ

ตามขั้นตอนการวิจัยตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยางและการทดสอบสมมุติฐานในการ

วิจัย ผูวิจัยวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

ไดวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. ขอมูลจากคําถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม วิเคราะหหาคาความถี่แตละรายการ  โดยการหาคารอยละ  

(Percentage) 

2. ขอมูลจากคําถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับทัศนคติและความรูความ

เขาใจในทักษะปฏิบัติ วิชาการพูดในงานอาชีพ ของนักเรียนสาขาวิชาการ

โรงแรม นํามาแจกแจงความถี่  วิเคราะหหาคาเฉล่ีย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devition) โดยแปลความหมายของขอมูลโดย

การนําคาเฉล่ียที่ไดมาเทียบกับเกณฑ 

3. ขอมูลจากคําถามตอนที่ 3 เปนขอเสนอแนะ ผูวิจัยจะรวบรวม

ขอมูลขอเสนอแนะตามของกลุมตัวอยาง แลวนํามาประมวลผลในเชิง

พรรณนา วิเคราะห (Analisive) โดยแยกแยะออกมาเปนขอ ๆ ที่ซํ้ากันก็จะ

นํามารวมเปนกลุมเดียวกัน 

4. เปรียบเทียบทัศนคติและความรูความเขาใจจากทักษะปฏิบัติ  

วิชาการพูดในงานอาชีพ (2000-1104) ของกลุมตัวอยางตามตัวแปร  

สาขาวิชาและระดับเกรดเฉล่ียสะสม โดยการทดสอบคาเอฟ (F-test) 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเร่ือง  ความรูความเขาใจจากทักษะปฏิบัติและทัศนคติ

ในการเรียนวิชาการพูดในงานอาชีพ (2000-1104) ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561  สรุปผลไดวา  ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ รอยละ 99.19 เพศชาย รอยละ 

0.81 โดยสังกัดสาขาวิชาการโรงแรมและบริการ กลุม 2 รอยละ 29.03  

กลุม 3 รอยละ 27.42 กลุม 4 รอยละ 25.00 กลุม 1 รอยละ 18.55  และ

ระดับเกรดเฉล่ีย 3.01-4.00 รอยละ 65.32 ระดับเกรดเฉล่ีย 2.01-3.00  

รอยละ 31.45 และระดับเกรดเฉล่ีย 1.00-2.00 รอยละ 3.23 
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ความคิดเห็นในภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม ตอ ความรูความ

เขาใจจากทักษะปฏิบัติและทัศนคติในการเรียนวิชาการพูดในงานอาชีพ 

(2000-1104) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชา

การโรงแรมและบริการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ภาคเรียนที ่

2 ปการศึกษา 2559  ดานทัศนคติ อยูในระดับนอย คาเฉล่ีย  2.33  คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ( x  = 2.33 , S.D. = 0.71)  โดยมีความรูความ

เขาใจสูงที่สุดตอ  รายการการฝกพูดไมใชเร่ืองสําคัญ จะฝกเมื่อไหรก็ได อยู

ในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 2.38 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.99 ( x  = 

2.38 , S.D. = 0.99)  และตํ่าที่สุดคือ รายการเมื่อมีส่ืออิเล็กทรอนิกสมากขึ้น 

การฝกพูดก็ไมจําเปนอีกตอไป อยูในระดับนอย  คาเฉล่ีย  2.20  คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  1.05  ( x  = 2.20 , S.D. = 1.05) 

ความคิดเห็นในภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม ตอ ความรูความ

เขาใจจากทักษะปฏิบัติและทัศนคติในการเรียนวิชาการพูดในงานอาชีพ 

(2000-1104) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชา

การโรงแรมและบริการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ภาคเรียนที ่

2 ปการศึกษา 2559 ดานความรูความเขาใจจากทักษะปฏิบัติ อยูในระดับ

ปานกลาง คาเฉล่ีย 3.61 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 ( x  = 3.61 , S.D. = 

0.51)  โดยมีความรูความเขาใจสูงที่สุดตอ รายการคุณมีความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับการพูดเพิ่มขึ้น อยูในระดับสูง คาเฉล่ีย 3.95 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.65 ( x  = 3.95 , S.D. = 0.65)  และตํ่าที่สุดคือ รายการบอยคร้ังที่คุณ

ไมไดเตรียมตัวมาเพื่อฝกพูดหนาชั้นเรียน อยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 

2.96 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98  ( x  = 2.96 , S.D. = 0.98) 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรใหนักศึกษาไดมีการใชภาษาที่เรียนในสถานการณจริงอยาง

ตอเนื่องและสม่ําเสมอ ซ่ึงความสามารถในการพูดจะไมเกิดขึ้นหากขาดการ

ฝกฝนอยางตอเนื่อง 

2. ควรมีการควบคุมเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรูดานการพูด  

ผูสอนควรมีการวางแผนการใชเวลาและควบคุมเวลาใหดําเนินไปอยาง

ตอเนื่องตามขั้นตอน 

3. ควรนําวิธีสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ มาสอน

ในรายวิชาอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากวิชาภาษาไทยในระดับชั้นอื่น ๆ เพื่อให

นักศึกษาเกิดการเรียนรูที่แตกตางจากการเรียนการสอนแบบปกติ ซ่ึงจะทํา

ใหนักศึกษาเกิดความรูความคิด ความเขาใจ และมีมนุษยสัมพันธกับผูอื่น

มากยิ่งขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบถึงทัศนคติในการเรียนวิชาการพูดในงานอาชีพ 

(2000 -1104 ) ขอ งนั ก เรียนระ ดับ  ป วช .1  วิท ยา ลั ยอ าชี ว ศึ กษ า

นครศรีธรรมราช 

2. ไดทราบถึงความรูความเขาใจจากทักษะการปฏิบัติในการเรียน

วิชาการพูดในงานอาชีพ (2000-1104) ของนักเรียนระดับ ปวช.1  วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

_______________________________________________________ 

 

 

 

การเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 

(3000-1502) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายสมพงศ  วรรณถนอม 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา ศศ.ม. 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

วัตถุประสงคในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 

(3000-1502) กําหนดใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมา 

ทฤษฎีและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ไดทรงพระราชทานแนวทางไว 

จากสภาพปญหาท่ีพบในการสอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง 

(3000-1502) ในปการศึกษาที่ผานมา นักเรียนไมสามารถทําคะแนนสอบ

กลางภาคและปลายภาคเรียนไดดี ตามระบบการประเมินผลการเรียนได ซ่ึง

สาเหตุเกิดไดจากหลาย ๆ ปจจัยดวยกัน เชน การถายทอดของผูสอน 

กระบวนการสอนยังไมสามารถทําใหนักศึกษาเขาใจ นักศึกษามีความรู

พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเนื้อหาใน

แตละหนวยการเรียนนอย ซ่ึงทําใหมีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษา และตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสอนของครูผูสอน 

ในการศึกษาคร้ังนี้ เพื่ อการแกไขปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงทํา

แบบทดสอบความรูกอนเรียนและหลังเรียน ต้ังแตหนวยการเรียนที่ 1-7 

เพื่อใหนักศึกษาสามารถทําความเขาใจไดดียิ่งขึ้น และเปนการแลกเปล่ียน

ความรูความเขาใจรวมกัน ซ่ึงคาดวาจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษา และนําไปสูการประยุกตในการเรียนการสอนคร้ังตอ ๆ ไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง (3000-

1502) โดยการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษา 
 

 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาเลขานุการ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2561 จํานวน 13 คน โดยศึกษาจากประชากรจริงทั้งหมด 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. การศึกษาจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ที่เปน

ผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่เกี่ยวของ 

2. การศึกษาจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบทดสอบและการ

เก็บรวบรวมขอมูลสถิติที่เกี่ยวของจากนักศึกษาโดยตรง 
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แผนการสอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง (3000-1502) 

2. แบบทดสอบยอย จํานวน 7 หนวยการเรียน สําหรับวัดผลกอน

เรียนและหลังการเรียน เมื่อจบหนวยการเรียน หนวยการเรียนละ 13 ชุด 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. การเก็บรวบรวมสถิติการเขาเรียน 

2. การเก็บรวบรวมคะแนนจากการทดสอบ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS / 

PC+ (Statistical Package For the Social science / Personal 

Computer) 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการทดสอบ หนวยการเรียนที่ 1 พบวา แบบทดสอบหลังเรียน 

ดีกวา แบบทดสอบกอนเรียน Asymp. Sig. (2-tailed)=0.011 ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% 

จากการทดสอบ หนวยการเรียนที่ 2 พบวา แบบทดสอบหลังเรียน 

ดีกวา แบบทดสอบกอนเรียน Asymp. Sig. (2-tailed)=0.017 ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% 

จากการทดสอบ หนวยการเรียนที่ 3 พบวา แบบทดสอบหลังเรียน 

ดีกวา แบบทดสอบกอนเรียน Asymp. Sig. (2-tailed)=0.011 ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% 

จากการทดสอบ หนวยการเรียนที่ 4 พบวา แบบทดสอบหลังเรียน 

ดีกวา แบบทดสอบกอนเรียน Asymp. Sig. (2-tailed)=0.003 ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% 

จากการทดสอบ หนวยการเรียนที่ 5 พบวา แบบทดสอบหลังเรียน 

ดีกวา แบบทดสอบกอนเรียน Asymp. Sig. (2-tailed)=0.011 ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% 

จากการทดสอบ หนวยการเรียนที่ 6 พบวา แบบทดสอบหลังเรียน 

ดีกวา แบบทดสอบกอนเรียน Asymp. Sig. (2-tailed)=0.011 ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% 

จากการทดสอบ หนวยการเรียนที่ 7 พบวา แบบทดสอบหลังเรียน 

ดีกวา แบบทดสอบกอนเรียน Asymp. Sig. (2-tailed)=0.017 ที่ระดับความ

เชื่อมั่น 95% 

คะแนนสอบปลายภาค ดีกวา คะแนนสอบกลางภาค Asymp. Sig. 

(2-tailed)=0.036 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

การเขารวมทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา 

พบวา จํานวนนักศึกษาที่เขารวม จํานวนทั้งส้ิน 3 คร้ัง จํานวน 1 คน คิดเปน

รอยละ 7.6 รองลงมาคือ 4 คร้ัง จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 38.46 และ 5 

คร้ัง จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 53.84 

นักศึกษาไดเกรด 2 รอยละ 15.38 รองลงมาคือเกรด 2.5 รอยละ 

30.76 เกรด 3 รอยละ 46.15 และเกรด 3.5 รอยละ 7.69 
 

ขอเสนอแนะ 

1. การเขารวมทําการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของ

นักศึกษา มีนักศึกษาบางสวนไมเขารวมกิจกรรมหรือเขารวมแตไมสม่ําเสมอ 

ซ่ึงควรกําหนดส่ิงจูงใจนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม เชน ใหคะแนนการ

เขารวมกิจกรรม 

2. การควบคุมดูแลระหวางกิจกรรมของอาจารยผูสอน ใหมีการ

สนับสนุน กระตุนการแลกเปล่ียนความรูของนักศึกษาใหมากขึ้น 

3. ผลที่ไดจากการศึกษาคร้ังนี้สามารถนําไปพัฒนาการเรียนการ

สอนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาผานเกณฑประเมินผล 

รอยละ 60 

2. การทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ทําใหนักศึกษามี

ปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน มีการแลกเปล่ียนความรู ทําใหเกิดทักษะในการเรียน

วิชาเศรษฐกิจพอเพียง (3000-1502) ทําใหนักศึกษามีความสนใจในการ

เรียนมากยิ่งขึ้น 

3. ผลที่ไดจากการศึกษาสามารถนําไปพัฒนากับการเรียนการ

สอนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

_______________________________________________________ 

 

รายงานการใชชุดการสอนประกอบศูนยการเรียน 

วิชาภาษาไทยเพ่ือสื่อสารในงานอาชีพ (3000-1101) 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 การจัดการสํานักงาน 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางกันปหา  เกาเอี้ยน 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรม อัน

กอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมี

ความเปนไทย เปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารเพื่อสรางความเขาใจและ

ความสัมพันธที่ดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกิจธุรการงานและดํารงชีวิต

รวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และเปนเคร่ืองมือในการ

แสวงหาความรูประสบการณจากแหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพื่อพัฒนา

ความรู ความคิด วิเคราะห วิจารณ สรางสรรคใหทันตอการเปล่ียนแปลงทาง

สังคม และความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชใน

การพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ 

ภาษาไทยยังเปนส่ือที่แสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรมประเพณี 

ชีวทัศน  โลกทัศนและสุนทรียภาพ โดยบันทึกไวเปนวรรณคดี และ

วรรณกรรมอันลํ้าคา ภาษาไทยจึงเปนสมบัติของชาติที่ควรคาแกการเรียนรู 

เพื่ออนุรักษสืบสานใหคงอยูคูชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ,2545) 

ภาษาไทยมีวิวัฒนาการตอเนื่องมานับถันป และมีสวนสําคัญในการ

สรางสรรคความเจริญกาวหนาของชาติ จําเปนที่คนไทยทุกคนจะตองศึกษา

และฝกฝนจนเกิดทักษะเพื่อใชติดตอระหวางคนไทยหรือชนชาติอื่นที่ รู

ภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ จากความสําคัญของภาษาไทยดังกลาว 

กระทรวงศึกษาธิการจึงบรรจุวิชาภาษาไทยเปนวิชาบังคับในทุกระดับ

การศึกษา ผอบ โปษะกฤษณะ (2542 : 13) กลาวถึงความสําคัญของ

ภาษาไทยที่มีตอคนไทยวา คนไทยเปนผูมีโชคดีที่ไดมีภาษาของเราเอง และมี

ตัวอักษรไทยเปนตัวอักษรประจาํชาติ อันเปนมรดกอันลํ้าคาที่บรรพบุรุษได

สรางไว แสดงวา ไทยเราเปนชาติที่มีวัฒนธรรมสูงสงมาแตโบราณกาล และ

รักษาความเปนเอกราชยั่งยืนมาจนบัดนี้ คนไทยผูเปนเจาของภาษาควรจะ
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ไดภาคภูมิใจที่ชาติไทยใชภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติมากกวา 700 ป 

และจะยั่งยืนตลอดไป ถาทุกคนตระหนักในความสําคัญของภาษาไทย เรา

คนไทยควรจะถือวาภาษาไทยสําคัญกวาภาษาอื่น เพราะเปนภาษาของชาติ 

เปนภาษาที่เราตองใชชั่วชีวิต 

จากการสอนวิชาภาษาไทยเปนเวลา 30 ป พบวา การใชส่ือและ

อุปกรณการสอนเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับครู เนื่องจากจะเปนส่ือกลาง

ทําใหผูเรียนสามารถเกิดความเขาใจในความหมายของบทเรียนไดตรงกับที่

ครูตองการ และบรรลุจุดประสงคท่ีวางไว ไมวาส่ือนั้นจะอยูในรูปใดก็ตาม 

ลวนเปนทรัพยากรท่ีเอื้ออํานวยความสะดวกในการเรียนได แมปจจุบันส่ือ

การสอนจะมีใหเลือกใชหลายประเภท แตส่ือที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ มากที่ สุด ก็คือ ชุดการสอน เนื่องจากการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จะเนนใหผูเรียน

ทํากิจกรรมกลุม และเรียนรูแบบรวมมือ ส่ือชุดการสอนดังกลาวเปนส่ือที่เอื้อ

ใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตนเอง เพราะเนื้อหาที่นําเสนอประกอบดวย

ส่ือชุดยอย ๆ ในแตละเร่ือง ในแตละศูนยการเรียน จะจัดส่ือไวในรูปแบบ

ของส่ือประสม ผูเรียนสามารถเรียนรูเน้ือหาและทําแบบฝกหัดไดเปนกลุม

รวมกัน อันทําใหเกิดการเรียนรูแบบกลุม เปนการสรางสภาพแวดลอมที่ดีใน

การเรียนอีกดวย (วสันต อติศัพท : 2536) จากเหตุผลดังกลาว ผูศึกษาจึง

สรางและพัฒนาชุดการสอนเร่ือง การใชภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร เพื่อ

ประกอบการสอนวิชา 3000-1101 จํานวน 4 หนวยการเรียน ไดแก หนวยที่ 

1 ประสิทธิภาพในการฟงและดู หนวยที่ 2 พูด หนวยที่ 3 การอาน และ

หนวยที่ 4 การเขียน เพื่อใชในการแกปญหาดังกลาวมาแลวขางตน ผูศึกษา

ตระหนักวาชุดการสอนทั้ง 4 หนวยการเรียนนี้เหมาะสมในการนํามาใชจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.

2542 ที่กระบวนการเรียนการสอนเนนนักเรียนเปนสําคัญ 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางและพัฒนาชุดการสอนประกอบศูนยการเรียนวิชา

ภาษาไทย ชุดการใชภาษาไทยในการส่ือสาร ประกอบการเรียนการสอนวิชา

ภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ (3000-1101) จํานวน 4 หนวยการเรียน 

ใหมีประสิทธิภาพ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน 

โดยใชชุดการสอนประกอบศูนยการเรียนวิชาภาษาไทย ชุดการใชภาษาไทย

ในการส่ือสาร ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงาน

อาชีพ (3000-1101) 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาไทย โดยใชชุดการใชภาษาไทยในการ

ส่ือสาร ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ 

(3000-1101) ทั้ง 4 หนวยการเรียน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 

2561 ที่เรียนวิชาภาษาไทยเพื่อส่ือสารในงานอาชีพ จํานวน 120 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 

2561 แผนกวิชาการจัดการสํานักงาน ที่ ไดมาจากการสุมอยางงาย 

(Sample Random) จํานวน 41 คน ใชหองเรียนเปนกลุมของการสุม 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. ชุดการสอนประกอบศูนยการเรียน วิชาภาษาไทย ชุด การใช

ภาษาไทยในการส่ือสาร ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อ

ส่ือสารในงานอาชีพ (3000-1101) จํานวน 4 หนวยการเรียน ดังนี้ 

เร่ืองที่ 1 เร่ืองการฟงและการดู 

เร่ืองที่ 2 เร่ืองการพูด 

เร่ืองที่ 3 เร่ืองการอาน 

เร่ืองที่ 4 เร่ืองการเขียน 

2. แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน ชุดการสอนประกอบศูนย

การเรียนวิชาภาษาไทย แบบปรนัย จํานวน 40 ขอ 

3. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจตอชุดการสอนประกอบศูนย

การเรียนวิชาภาษาไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใชชุดการ

สอนประกอบศูนยการเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดนําชุดการสอนประกอบศูนยการเรียน ชุดการสอน

ประกอบศูนยการเรียนวิชาภาษาไทย ชุด การใชภาษาไทยในการส่ือสาร ที่

สรางขึ้นไปทดลองกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2561 แผนกวิชาการ

จัดการสํานักงาน เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของชุดการสอนประกอบศูนย

การเรียนดังนี้คือ (1) ทดสอบแบบวัดเด่ียวกับนักเรียน จํานวน 3 คน (2) 

ทดสอบแบบกลุมกับนักเรียน จํานวน 10 คน (3) ทดสอบภาคสนามกับ

นักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 

1. หาประสิทธิภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช (80/80) โดยขณะที่ดําเนินการใชชุดการสอนประกอบศูนย

การเรียนไดเก็บคะแนนกิจกรรมในแตละตอนจนครบ 4 หนวยการเรียนรู 

(80 ตัวแรก) และใชทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนแตละหนวย

อีกค ร้ัง (80 ตัวหลัง) แลวนําคะแนนของแตละตอนมาวิเคราะหหา

ประสิทธิภาพ 80/80 

2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชกับนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  1 แผนกวิชาการจัดการ

สํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2561 ให

นักเรียนทดสอบกอนเรียน (Pretest) แลวดําเนินการสอนโดยใชชุดการสอน

ประกอบศูนยการเรียนหลังจากสอนจบในแตละหนวย แลวใหนักศึกษา

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนอีกคร้ัง (Posttest) แลวนําคะแนน 

Pretest Posttest ของแตละตอนมาวิเคราะหทางสถิติ 

3. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาการจัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2561 ที่มีตอการใชชุดการสอนประกอบศูนย

การเรียน แลวรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

จากการทดสอบผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติดังนี้ 

1. การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนประกอบศูนยการเรียน

วิชาภาษาไทย ชุดการใชภาษาไทยในการส่ือสาร ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 
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2. การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชชุดการสอน

ประกอบศูนยการเรียนวิชาภาษาไทย ชุด การใชภาษาไทยในการส่ือสาร 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยการทดลองคา t แบบไมอิสระ 

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 

2561 ที่มีตอการใชชุดการสอน 
 

สรุปผลการวิจัย   

จากการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนประกอบศูนยการเรียน

วิชาภาษาไทย ชุด การใชภาษาไทยในการส่ือสาร ปรากฏวา ชุดการสอน

ประกอบศูนยการเรียนตามเกณฑ 80/80 กลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังการใชชุดการสอนประกอบศูนยการเรียนสูงกวากอนการใชชุดการ

สอนประกอบศูนยการเรียน อยามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมี

ระดับความพึงพอใจตอการใชชุดการสอนประกอบศูนยการเรียน อยูใน

ระดับดีมาก ทั้ง 4 ดาน คือ ดานเนื้อหาวิชา ดานกิจกรรมการเรียน ดาน

รูปแบบการนําเสนอ ดานผลท่ีนักเรียนไดรับ เฉล่ียท้ัง 4 ดาน อยูในระดับ

มาก คาเฉล่ีย 4.79 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. ครูควรยึดความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียนเพื่อจัดการ

เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

2. ใหนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนใหมากที่สุด 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ชุดการสอนประกอบศูนยการเรียน นอกจากใชในการเรียนการ

สอนในหองเรียนแลวยังใชสําหรับสอนซอมเสริมสําหรับนักเรียนใชเปนคูมือ

สอนแทนหรือสําหรับแทนครู ในกรณีที่ครูติดราชการ ไมไดเขาสอน 

2. การใชชุดการสอนประกอบศูนยการเรียน ควรใชในการจัดการ

เรียนการสอนในหองเรียน และจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนเปนแบบกลุม 

เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูแบบรวมมือ 

3. ควรเพิ่มกิจกรรมใหมีวิธีท่ีหลากหลาย ใหนักเรียนไดรูจักคิด ได

ปฏิบัติ และแกปญหาไดดวยตนเอง 

4. ครูควรยึดความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียนเพื่อจัดการ

เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

5. ใหนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนใหมากที่สุด 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดชุดการสอนประกอบศูนยการเรียนวิชาภาษาไทยท้ัง 4 

หนวยการเรียน ที่มีประสิทธิภาพ 80/80 

2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

โดยใชชุดการสอนประกอบศูนยการเรียน 

3. เปนแนวทางในการพัฒนาชุดการสอนประกอบศูนยการเรียน 

สําหรับใชในการเรียนการสอนเร่ืองอื่น ๆ ตอไป 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

การใชรางวัลเพ่ือสงเสริมเจตคตติอวิชาลีลาศเพ่ือการสมาคม 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายเกรียงไกร  สมถวิล 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา คบ.(พลศึกษา) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 

กระแสและวิวัฒนาการของการเจริญกาวหนาของโลกไดเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา ประเทศไทยเปนประเทศหน่ึงท่ีอยูทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง

นั้น เพื่อใหสังคมไทยกาวทันโลกยุคโลกาภิวัตน สังคมไทยตองปรับเปล่ียน

แนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในการ

สรางนิสัยใหคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน มีความใฝรู ใฝเรียน มีความคิด

ริเร่ิมสรางสรรค ใหเปนคนยุคใหม กาวทันโลกแหงความเจริญในปจจุบันและ

อนาคต สามารถปรับตัว “ใหอยูรอด กาวทัน กาวหนา กาวนํา” การเปล่ียนแปลง

ทางสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) กําหนดวิสัยทัศนในการพัฒนาประเทศ และ

กําหนดสภาพสังคมไทยที่พึงประสงค โดยมุงพัฒนาสูสังคมที่เขมแข็งและมี

ดุลยภาพใน 3 ดาน คือ 1) สังคมคุณภาพ 2) สังคมแหงภูมิปญญาและการ

เรียนรู 3) สังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน ดานสังคมแหงภูมิปญญา

การเรียนรูสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรูที่สรางโอกาสใหคนไทยทุกคน

คิดเปน ทําเปน มีเหตุผล สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต และมียุทธศาสตรการ

พัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม แนวทางการพัฒนาการปฏิรูป

การศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต การศึกษาของไทยมีการปฏิรูปคร้ังใหญ 

ไดมีวิวัฒนาการมาจนถึงการมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2540 เปนแมบทสําคัญกอใหเกิดการปฏิรูปการศึกษา โดยกําหนดไวใน

มาตราตาง ๆ เชน มาตรา 40,42,43,46,53,54,69 โดยเฉพาะมาตรา 81 

กําหนดใหมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

เปนกฎหมายทางการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย ซ่ึงใหความสําคัญเร่ือง

ตาง ๆ เชน มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปน

มนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ และสติปญญา ความรูและคุณธรรม มี

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตที่สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข ในหมวดต้ังแตมาตรา 22-30 ไดกลาวถึงหัวใจการปฏิรูปการเรียนรู

ที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ หรือเปนศูนยกลางการเรียนรู (Child Center) ปจจุบัน

รัฐบาลไดมุงเนนการแกปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน

สวนใหญของประเทศใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยูดีมีสุขของคน

ไทย ประกอบกับรัฐบาลภายใตการนําของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายก 

รัฐมนตรี ไดประกาศนโยบายการปฏิรูประบบราชการใหม ในสวนของกระทรวง 

ศึกษาธิการไดรวม 3 หนวยงาน คือ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ และทบวงมหาวิทยาลัย เขาดวยกัน เพื่อพัฒนาระบบ

บริหารใหมีคุณภาพ และไดมีประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2544 เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 

ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ

อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข จะเห็นไดวา กระแสของการปฏิรูปการศึกษา

ไดสงผลการปฏิบัติงานของคนทุกฝายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เพื่อ
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พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพและบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรการจัดการศึกษา 

ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดระบุไวในมาตรา 

24(5) มีขอความสําคัญใหครูสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

เรียนรู และมาตรา 30 ระบุโดยสรุปวา ใหสถานศึกษาสงเสริมใหผูสอน

สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 

ดังนั้น ครูเปนบุคลากรการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) เปน

เคร่ืองมือในการคนหาคําตอบใหกับคําถามที่ครูสนใจดวยวิธีการเชิงประจักษ 

ครูทุกคนสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

สอนหรือเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานของตนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได ซ่ึง

เปนหนาที่สําคัญประการหนึ่งของครูที่ตองจัดทําควบคูกับการจัดการเรียน

การสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบที่ครูตองใชการบูรณาการความรู

ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติในการคิดคนวิธีสอน ส่ือหรือนวัตกรรมตาง ๆ ผสม 

ผสานกับแนวคิดพื้นฐานของการวิจัยในการประยุกตใชเพื่อการวางแผนและ

พัฒนาคุณภาพของผูเรียน หรือแกปญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนใน

ช้ันเรียน การวิจัยในชั้นเรียนเปนทักษะท่ีครูตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญ

การ อันเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งของความเปนครูมืออาชีพในยุค

ของการปฏิรูปการเรียนรู ตามนัยแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 มาตรา 24(5) กําหนดใหครูใชการวจิัยเปนสวนประกอบหน่ึงของ

กระบวนการจัดการเรียนรู ยุทธนา ปฐมวรชาติ (2544) จากเหตุผลดังกลาว 

ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหาของการ

ไมสงงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชา

อาหารและโภชนาการ ในวิชาการใช เคร่ืองใช สํานักงาน เพื่อพัฒนา

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสงเสริมความรับผิดชอบ การจัดกระบวนการเรียนการ

สอนใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเสริมสรางเจตคติในการสอบครบจุดประสงคของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จํานวน 

3% เปน 80% 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 14 คน โดยเลือกการสุมตัวอยางเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

การสงเสริมเจตคติเปนรายบุคคล และการใหรางวัล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองกับกลุมตัวอยาง 

จํานวน 14 คน โดยจัดทําตารางของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ในรายวิชาลีลาศเพื่อการสมาคม 

และจัดทําเปนตารางกราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. ทําตารางบันทึกการสอบครบจุดประสงค แบบฝกหัดในเวลา 

แบบฝกหัดการบาน ใบงาน รวมถึงผลงานเปนกลุมในชวงตนภาคเรียนที่ 2 

ของรายวิชาลีลาศเพื่อการสมาคม 

2. รวบรวมหาเปนคาเฉล่ียรอยละ 

3. บันทึกสอบครบจุดประสงคอยางตอเนื่อง หลังจากการสงเสริม

เจตคติและนํามาหาเปนคาเฉล่ียรอยละ นําคาเฉล่ียรอยละของสอบครบ

จุดประสงคชวงตนภาคเรียนที่  2 ของรายวิชาลีลาศเพื่อการสมาคมมา

เปรียบเทียบกับคาเฉล่ียของสอบครบจุดประสงค ชวงปลายภาคเรียนที่ 2 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. คาเฉล่ียของสอบครบจุดประสงค รายวิชาลีลาศเพื่อการ

สมาคม กอนการสงเสริมเจตคติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ อยูในเกณฑรอยละ 30 

2. คาเฉล่ียของสอบครบจุดประสงค หลังการสงเสริมเจตคติ

พบวา สูงขึ้นกวาเดิม ทําใหสรุปไดวา การที่ครูผูสอนไดศึกษานักเรียนเปน

รายบุคคลเพื่อถามถึงสาเหตุการสอบไมครบจุดประสงค และแรงเสริมเปน

เจตคติในดานการใชรางวัลเพื่อเสริมเจตคติ พบวา นักศึกษาระดับ ปวช.1 

อาหารและโภชนาการ มีสอบครบจุดประสงคสูงขึ้น จากรอยละ 36 เปน 93 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ครูผูสอนในวิชาอื่น ๆ ควรมีการสํารวจถึงเจตคติของนักเรียนที่

มีตอพฤติกรรมในสอบครบจุดประสงคของนักเรียน เพื่อตรวจสอบความ

เขาใจของนักเรียนเปนรายบุคคล 

2. ในการสอบรายวิชาลีลาศเพื่อการสมาคม ครูผูสอนตองเอาใจ

ใสอยางใกลชิด เปดโอกาสใหนักเรียนไดซักถามขอสงสัยตาง ๆ ในการเรียน 

3. ควรมีการเสริมแรง ยกยองชมเชย และใหกําลังใจกับนักศึกษา

อยางสม่ําเสมอ ในขณะที่ทําการเรียนการสอน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหครูผูสอนทราบเจตคติของนักศึกษาที่มีตอพฤติกรรมใน

การสอบครบจุดประสงค 

2. เปนแนวทางใหครูผูสอนในรายวิชาอื่น ๆ ไดศึกษาและนํา

สํารวจเจตคติของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชา

อาหารและโภชนาการ ในเร่ืองของเจตคติตอสอบครบจุดประสงค 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาการโรงแรม 

โดยใชวธิีการสอนแลวสอบ 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางมณฑา  เพชรสุทธิ ์

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา คศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากการที่ผูวิจัยสอนรายวิชาภาษาไทยเปนระยะเวลาหลายป พบวา 

นักเรียนขาดความสนใจและใสใจตอการเรียน ขาดความรับผิดชอบ ไมทํา

การบานหรืองานที่ครูมอบหมาย เขาหองเรียนสาย ไมต้ังใจเรียน ทําให

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าและไมผานเกณฑที่กําหนด ตองมีการสอนและ
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สอบซอม ทําใหเสียเวลาและไมสามารถแกไขพฤติกรรมการเรียนของ

นักเรียนได ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาพฤติกรรมการเรียนดังกลาวสงผลกระทบตอการ

เรียน การศึกษาตอ ตลอดจนการปฏิบัติงานของนักเรียน นอกจากนี้ ยังเปน

การลมเพาะลักษณะนิสัยที่ไมพึงประสงค อันจะกอใหเกิดผลเสียทั้งตอตนเอง 

ครอบครัว และสังคม ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดศึกษาหาวิธีการในการแกไขปญหา

ดังกลาว และพบวา การประเมินผลยอยจะชวยกระตุนใหนักเรียนต่ืนตัวใน

การเรียนรูไดมากขึ้น การทดสอบยอยจะกอใหเกิดประโยชนหลายอยาง เชน 

ทําใหนักเรียนตองเตรียมตัวอยูเสมอ ทําใหเรียนรูไดงายขึ้น นอกจากนี้การ

ทดสอบยอยยังเปนเคร่ืองมือในการสังเกตวา นักเรียนมีพัฒนาการการเรียนรู

มากนอยเพียงใด 
 

วัตถุประสงค 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยเพื่อ

อาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาการ

โรงแรม โดยใชวิธีการสอนแลวสอบกับเกณฑที่กําหนด 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม ที่เรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 27 คน  
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ วิธีการสอนแลวสอบ ซ่ึงมี

ขั้นตอนในการสรางและการหาคุณภาพดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับการประเมินผล

ระหวางเรียน 

2. กําหนดขั้นตอนการสอนแลวสอบ 

3. ในการตรวจสอบคุณภาพของขั้นตอนการสอนแลวสอบนั้น 

ผูวิจัยไดนําขั้นตอนการสอนแลวสอบไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 

ประเมินความสอดคลองของขั้นตอนการสอนแลวสอบกับจุดประสงคการ

เรียนรูที่ตองการใหเกิดกับนักศึกษา จากนั้นผูวิจัยจึงนําขั้นตอนการสอนแลว

สอบมาปรับปรุงแกไข แลวนําไปทําการทดลองใชกับนักเรียนกลุมเปาหมาย 
 

การสรางเครื่องมือ 

การสรางและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและการหาคุณภาพดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

2. สรางขอสอบยอยระหวางเรียนแตละหัวขอ ซ่ึงเปนขอสอบ

แบบอัตนัย หัวขอละ 3-10 ขอ ขึ้นอยูกับเนื้อหา และสรางขอสอบปรนัย

แบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ สําหรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียน 

3. ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบแบบอัตนัยและ

ปรนัยน้ัน ผูวิจัยไดนําขอสอบไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ประเมินความ

สอดคลองของขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรูที่ตองการใหเกิดกับนักศึกษา 

จากนั้นผูวิจัยจึงนําขอสอบมาปรับปรุงแกไข แลวนําไปทําการทดลองใชกับ

นักศึกษากลุมเปาหมาย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ชี้แจงใหนักเรียนไดทราบเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการ

สอนทั้งหมด เนื้อหาที่ตองเรียน และวันเวลาที่เรียนและที่ตองสอบ 

2. ดําเนินการสอบตามเนื้อหาวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่กําหนดไว พรอมทั้งแจงใหนักเรียนไดรับทราบลวงหนาเกี่ยวกับการสอบ 

เนื้อหาที่จะทําการสอบ และเวลาที่จะสอบ 

3. สอนแลวสอบนักศึกษาทุกบทเรียนที่กําหนดไว 

4. เก็บรวบรวมขอมูลแลววิเคราะหพัฒนาดานคะแนนของนักเรียน 

5. ดําเนินการสอบปลายภาค 

6. นําคะแนนที่ไดไปเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละ 70 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย

วิธีการสอนแลวสอบ พบวา นักเรียนที่เรียนใชวิธีการสอนแลวสอบ มีคะแนน

เฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่เรียนใชวิธีการสอนแลวสอบ มี

คะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 รอย

ละ 85 ไมผานเกณฑ รอยละ 15 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบวิธีการสอนแลวสอบกับวิธีการ

สอนแบบอื่น ๆ เพื่อหาวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมกับ

นักเรียนสายวิชาชีพ 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนําวิธีการสอนแลวสอบไปใช

ในระดับชั้นอื่น ๆ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอครูผูสอนในรายวิชาอื่น ๆ 

2. นําการเรียนโดยใชวิธีการสอนแลวสอบไปใชในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตอไป 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาการปรบัพฤติกรรมความรับผิดชอบการสงงาน 

โดยการใชเสริมแรงทางบวก ของนักเรยีนระดับ ปวช.1 การตลาด 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวจันทรทิพย  ฤทธิเรือง 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(สังคมศึกษา) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ความสําคัญการวิตกอยางหนึ่งของคนเปนครู คืออยากใหลูกศิษยที่

เรากําลังสอนน้ันเกิดการเรียนรู การเรียนรูไมไดหมายถึงการที่เขาตอบ

คําถามไดเทาน้ัน แตหมายถึงการที่เขารูวาส่ิงที่ เขากําลังเรียนคืออะไร 

สามารถใชความรูที่มีอยูมาเชื่อมโยงกับความรูใหมที่เรากําลังสอนหรือไม 

และสามารถนําส่ิงที่เราสอนไปประยุกตใชกับสถานการณอื่น ๆ ไดหรือไม ส่ิง

เหลานี้เปนส่ิงที่นักเรียนตองทําเอง ครูไมสามารถทําใหเขาได ส่ิงที่ครูจะทํา
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ไดคือตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดทําส่ิงดังกลาว โดยสรางบรรยากาศการ

เรียนที่เอื้อกับส่ิงเหลานี้ การสรางบรรยากาศในการเรียนเพื่อชวยใหนักเรียน

ไดเกิดการเรียนรูคือ ตองทําใหนักเรียนเรียนอยางกระตือรือรน (Active 

Learning) และตระหนักวาตนกําลังเรียนอะไรอยู ครูจะสามารถสราง

บรรยากาศแบบนี้ไดจากการจัดการในชั้นเรียน การสรางแบบเรียนและ

กิจกรรมในหองเรียน และการหาเคร่ืองมือที่จะชวยใหผูเรียนไดพูดถึงส่ิงที่

เรียนออกมาเพื่อจะไดรับรูวาตัวเขาเองกําลังทําอะไรอยู (Seft-Awareness) 

เชน การเขียนไดอาร่ีที่พูดถึงการเรียน ปญหาที่พบและส่ิงที่ไดเรียน การ

จัดการในชั้นเรียน การสรางตารางงานสําหรับนักเรียนเพื่อใหนักเรียนไดมี

โอกาสเขามาตรวจสอบงานที่ตนเองยังไมไดสง ควรจะใหนักเรียนไดมีโอกาส

ทํางานกลุมเพื่อที่จะไดแลกเปล่ียนความรูและความคิดเห็นกับเพื่อน การ

สรางแบบเรียนและกิจกรรมในหองเรียนควรจะใหนักเรียนไดมีสวนรวมใน

การเลือกกิจกรรม เลือกการบาน และเลือกกลุมคนที่เขาอยากทํากิจกรรมใน

หองเรียนดวย นักเรียนควรจะรูวาเขาถูกคาดหวังใหเรียนอะไรในวิชานั้น 

เพื่อจะไดรูวาวิธีการเรียนที่เรียนเหมาะสมหรือบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวหรือไม 

ครูควรจะคํานึงถึงความแตกตางระหวางนักเรียนวา เด็กในชั้นเรียน

มีความสามารถ ความชอบ และมีแรงจูงใจในการเรียนแตกตางกัน ถาหาก

กําหนดให เด็กทํางานแบบเดียวกันทุกคนจะเกิดการเรียนรูไม เทากัน 

นอกจากนี้ครูควรจะใหความสําคัญกับการสอนใหเด็กตระหนักวาเขากําลัง

เรียนอะไร และเรียนอยางไร 

สวนนักเรียนในระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการตลาด ปญหาในการ

เรียนรูที่พบมากคือไมสงงานตามระยะเวลาที่ครูกําหนด ทําใหเกิดปญหา

ทางดานการเรียนการสอน ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนระดับ 

ปวช.1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยการใช

การเสริมแรงทางบวก 
 

วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางาน โดย

การใชเสริมแรงทางบวก ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการตลาด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก นักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชา 

การตลาด กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2561 จํานวน 35 คน   
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ไดแก การสงงานของนักเรียน 

ตัวแปรตาม ไดแก  ความคิดเห็น ความพึ งพอใจ และความ

รับผิดชอบที่ดีตอการสงงาน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้ ประกอบดวย 

1. แบบบันทึกผลการสงงาน (การใชแปน GEU) 

2. แบบบันทึกผลการสงงาน (การใชแปน RH.) 

3. แบบบันทึกผลการสงงาน (การใชเคร่ืองคํานวณ การลบ) 

4. แบบบันทึกผลการสงงาน (การใชเคร่ืองคํานวณ การคูณ) 

5. แบบบันทึกผลการสงงาน (การใชเคร่ืองคํานวณ การหาร) 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวจิยั 

1. คัดเลือกนักเรียน จํานวน 18 คน จากนักเรียนระดับ ปวช.1 

สาขาวิชาการตลาด จํานวนทั้งหมด 35 คน 

2. สํารวจพฤติกรรม สังเกต และกวดขันเร่ืองความรับผิดชอบ 

3. สังเกตความรับผิดชอบของนักเรียนในการสงงานในรายวิชา

อาเซียนศึกษา 

4. บันทึกผลการสงงานของนักเรียนในกลุมที่ทําการวิจัยในแบบ

บันทึกงานของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการตลาด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย

ตนเองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 35 คน โดยจัดทําตารางสงงานของนักเรียน

ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการตลาด ในรายวิชาอาเซียนศึกษา 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. จัดทําตารางสงงานของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชา

การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในรายวิชาอาเซียนศึกษา 

2. รวบรวมขอมูลจากการสงงานของนักเรียนระดับ ปวช.1 

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช รายวิชาอาเซียน

ศึกษา สงบันทึกขอมูลจากการสงงานอยางตอเนื่อง หลังจากการใหแรงเสริม 

3. นําขอมูลจากการสงงานของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชา

การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในรายวิชาอาเซียนศึกษา 

สงกอนการใหแรงเสริมมาเปรียบเทียบกับหลังจากการใหแรงเสริม 
 

สรุปผลการวิจัย 

การใหแรงเสริมทางบวก คือ การใหดาวสามารถลดพฤติกรรมการ

ขาดความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนทั้ง 3 คน ไดเปนอยางดี 

เพราะนักเรียนมีความพึงพอใจที่ไดรับดาวเปนแรงเสริม มีความกระตือรือรน

ในการทํางานมากขึ้น เพื่อจะไดรางวัลหรือคําชมเชย จึงสามารถนําวิธีการนี้

ไปใชกับการปรับพฤติกรรมของนักเรียนคนอื่น ๆ ไดตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการสํารวจการสงงานในทุกรายวิชาที่เปดสอนในระดับ 

ปวช.1 สาขาวิชาการตลาด 

2. เพิ่มวิธีการแกปญหาและหาสาเหตุหรือปจจัยที่สงผลตอการสง

งานลาชาหรือไมสงงานเลย 

3. ควรสงรายชื่อผูเรียนที่มีปญหาเร่ืองการสงงานใหครูในระดับ  

ปวช.1 สาขาวิชาการตลาด เพื่อดําเนินการแกปญหาในลําดับตอไป 

4. ควรจะมีการสํารวจการสงงานในรายวิชาอื่น ๆ 

5. ควรมีการเปรียบเทียบสภาพปญหา 

6. ควรประเมินผลการเรียนที่สะทอนความรูความสามารถของ

ผูเรียนไดตรงตามจุดประสงคที่กําหนด และนําผลการประเมินมาดําเนินการ

แกไขดวยการวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง 

7. ควรจัดการทําวิจัยในชั้นเรียนเพราะเปนหัวใจของการจัดการ

เรียนรูที่ครูตองทําเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นกับผูเรียนอยางตอเนื่อง 
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ประโยชนของการวิจัย 

1. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางานโดยการใชแรงเสริม

ทางบวก 

2. นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญและเล็งเห็นถึงประโยชนและ

เจตคติที่ดีตอการสงงาน และสามารถนําชิ้นงาน/ใบงานไปใชในวิชาอื่น ๆ 

และผูเรียนมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนารูปแบบการสอนอาเซียนศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะหและทักษะการแกปญหา ของนักเรียนระดับประกาศนียบตัร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวชิาการบัญชี กลุม 5 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวศันศนีย  บุญชัย 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา รม.(รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ประเทศไทยกําลังอยูในสังคมขนาดใหญ ในภูมิภาคและสังคมโลก 

ในขณะที่ปจจุบันไดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก ซ่ึงสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป 

รวมท้ังประเทศใหญๆ ของทวีปเอเชีย เชน จีน ญี่ปุน เกิดการชะลอตัวทาง

เศรษฐกิจ แมบางประเทศ เชน จีน จะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเร็ว

มาก ก็ไดรับผลกระทบดังกลาวทําใหมีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจลงในสภาพ

เชนน้ีจึงมีความจําเปนที่ประเทศไทยตองเตรียมการพัฒนาขีดความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ เพื่อที่จะใหอยูรอดในภาวะการณปจจุบันหรือใน

อนาคตตอไป 

การที่จะสามารถพัฒนาคนในประเทศนั้น ตองพัฒนาที่พื้นฐาน เนน

ที่การศึกษาและการพัฒนาของตัวผูเรียน เพื่อใหผูเรียนมีจิตสํานึกที่ดีถูกตอง

ตามครรลองของชีวิต การพัฒนาการศึกษาและแสวงหาความรูจะงายขึ้น 

เปาหมายการศึกษาจึงตองมุงสรางสรรคสังคมใหมีลักษณะที่เอื้อตอการ

พัฒนาประเทศโดยรวมและมุงสรางคนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค มี

ทักษะการแกปญหา มีศักยภาพและความสามารถที่จะพัฒนาตนใหสามารถ

เติบโตและเรียนรูไดตลอดชีวิต 

ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจําเปนท่ี รัฐบาลทุกยุคสมัยตองให

ความสําคัญเปนอยางมาก โดยเฉพาะการศึกษาในระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ซ่ึงเปนการศึกษาที่รัฐเปดโอกาสใหทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการศึกษา

อยางทั่วถึงและทัดเทียมกัน โดยมุงพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนคนดี มี

ปญญา มีความสุข มีความเปนไทยมีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบ

อาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ.2551) 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนอาเซียน

ศึกษาที่พัฒนาขึ้นตามเกณฑ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน 

นักศึกษากอนและหลังเรียนโดยใชรูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา 

3. เพื่อศึกษาทักษะการแกปญหาของนักเรียน นักศึกษา หลังจาก

การเรียนโดยใชรูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 การบัญชี 5  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 

28 คน ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา ซ่ึงเปนแผนการจัดการเรียน

เร่ืองอาเซียนศึกษาที่บูรณาการการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและ

การเรียนรูแบบการทํางานกลุม 

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหของกเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขางานการบัญชี กลุม 5 

3. แบบทดสอบวัดทักษะการแกปญหาของกเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขางานการบัญชี กลุม 5  
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา ซ่ึงเปนแผนการจัดการเรียน

เร่ืองอาเซียนศึกษา ที่บูรณาการการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานและ

การเรียนรูแบบการทํางานกลุม 

2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะหของกเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขางานการบัญชี กลุม 5 

3. แบบทดสอบวัดทั กษะการแกปญ หาของกเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขางานการบัญชี กลุม 5  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรายวิชาอาเซียนศึกษาโดยใชการจัดการเรียนรูแบบการทํางานเปนกลุม 

2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบการทํางานกลุม 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. คารอยละ 

2. คาเฉล่ีย ( X ) 

3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอาเซียนศึกษา

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการแกปญหาของนักเรียน 

ผลการวิจัยพบวา 

1. รูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา มีประสิทธิภาพ 87.36/86.93 

สูงกวาเกณฑที่กําหนด (80/80) และมีคาดัชนีประสิทธิผล เทากับ 0.8148 

แสดงวาผูเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น 0.814 หรือคิดเปนรอยละ 81.48 

2. ความสามารถในการคิดวิเคราะหของนักเรียน นักศึกษา กอน

และหลังเรียนโดยใชรูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยพบวานักเรียน นักศึกษาที่เรียนดวย

รูปแบบการสอนแบบอาเซียนศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะหหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียน 
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3. ทักษะการแกปญหาของนักเรียน นักศึกษา หลังจากการเรียน

โดยใชรูปแบบการสอนอาเซียนศึกษา โดยรวมความสามารถอยูในระดับดี 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการพัฒนารูปแบบการสอนดวยการบูรณาการการ

จัดการเรียนรูโดยการทํางานเปนทีมในเนื้อหาอื่นๆ และในระดับอื่น ๆ ตอไป 

2. ควรมีการพัฒนารูปแบบการสอนในรายวิชาอื่นๆ โดยใช

รูปแบบการสอน กิจกรรม และส่ือการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นและทําใหนักเรียนมี

ความสุขกับการเรียนวิชานั้นดวย 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดรูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูรายวิชา

อาเซียนศึกษา 

2. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนในรายวิชาอาเซียนศึกษาในการ

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและทักษะการแกปญหาของกเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 สาขางานการบัญชี กลุม 5 

______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส.1 

สาขาวชิาภาษาตางประเทศ วิชาการเขียนรายงานการปฏบิัติงาน 

โดยการทาํแบบฝกเสริมทักษะ ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2561 
 

ผูวิจัย นางสาวสรัญญา  นนทโชติ 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(สังคมศึกษา) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากกระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง มี

ผลผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงแนวคิดในการจัดการเมืองที่เรียกวา 

ปฏิรูปการเมืองการปกครอง ซ่ึงมีผลมาถึงแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษาดวย

ทั้งนี้เพราะการศึกษาเปนกลไกสําคัญที่สามารถพัฒนาคุณภาพของบุคคล

เพื่อใหบุคคลเหลาน้ันกลับมาพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของ

ประเทศใหอยูรอดและทุกคนมีความสุขสาระสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา

แสดงออกเปนตัวกําหนดการปฏิบัติพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542  ซ่ึงระบุไวชัดเจนใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปน

สําคัญเพราะถือวาเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูที่แทจริงและยั่งยืน (สมภพสุวรรณรัฐ. ม.ป.ป. : 1) 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได

กําหนดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 เพื่อให

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 

- 2553  ซ่ึงไดจัดใหมีการเรียนการสอนวิชาชีวิตและธรรมไทยเพื่อใหทันกับ

การเปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง 

โดยใชหลักจริยธรรมและคุณธรรม เพื่ อใหนักศึกษา ได ศึกษาความ

เจริญกาวหนาในดานวิทยาการและส่ิงตาง ๆ ที่มนุษยนํามาใช   

จากสภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียนวิชาการเขียนรายงานการ

ปฏิบัติงานมีนักศึกษาบางคนไมเขาใจและไมสามารถทําแบบทดสอบกอน

เรียนและทําแบบฝกหัดได ซ่ึงอาจมาจากหลายสาเหตุ เชน  การไมต้ังใจ

เรียน ความสามารถในการเรียนรู หรือการขาดเรียน จึงทําใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตํ่าและอาจสงผลตอการนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันตอไป

ในอนาคตได  ซ่ึงสภาพปญหาดังกลาวชี้ใหเห็นวาปญหาในการจัดการเรียน

การสอนควรไดรับการปรับปรุงแกไข เพื่อใหการเรียนวิชาการเขียนรายงาน

การปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงคของการจัดการเรียนการสอน  แนว

ทางการแกปญหาไดแกการจัดทําแผนจัดการเรียนรูตามหลักสูตร ซ่ึงได

ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ตองจัดการเรียนการสอนใหบังเกิดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนใหครอบคลุมจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ทั้งทางดานพุทธพิสัย  

ทักษะพิสัย คุณธรรมและจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค สมภพ 

สุวรรณรัฐ (ม.ป.ป. : 1) กลาววาการจัดการเรียนการสอนที่มุงจัดกิจกรรมที่

สอดคลองกับการดํารงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของ

ผูเรียน โดยใหผูเรียนมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจะบังเกิดการ

เรียนรู  ในฐานะครูผูสอนวิชาการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน จึงไดมีการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนรายงานการปฏิบัติงานโดยการ

ทําแบบฝกเสริมทักษะ มาใชจัดการเรียนการสอน สอดคลองกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ที่ เนนใหผูเรียนเปนคนดี คนเกงและมี

ความสุขนําไปสูเปนทรัพยากรบุคคลอันมีคุณภาพที่ดีในอนาคตตอไป   
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนรายงานการ

ปฏิบัติงาน ที่สอนโดยการทําแบบฝกเสริมทักษะของนักศึกษาระดับ ปวส.1 

สาขางานภาษาตางประเทศ 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกอนเรียนกับ

หลังเรียนวิชาการเขียนรายงานการปฏิบัติงานโดยการทําแบบฝกเสริมทักษะ 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาภาษาตางประเทศ 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการทําแบบฝก

วิชาการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  ไดแก   นักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวส.1  สาขางานภาษาตางประเทศ  ที่ลงทะเบียน

เรียนในวิชาการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2561  จํานวน 7 คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 

2.1 ตัวแปรอิสระไดแก แบบทดสอบกอน/หลังเรียน  

2.2 ตัวแปรตาม  ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์

ของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนและความพงึพอใจของนักศึกษา

ที่มีตอการทําแบบฝกเสริมทักษะ 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนรายงาน

การปฏิบัติงาน 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการทําแบบฝก

เสริมทักษะวิชาการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน มีลักษณะเปนแบบสอบถาม 

แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  แบงออกเปน 5 ระดับ 

จํานวน 10 ขอโดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน คือ เบสท (John 

W. Best,  1984 : 182) 
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 ชวงคะแนน ระดับความพึงพอใจของนักเรียน 

4.50 - 5.00 มากที่สุด 

3.50 - 4.49 มาก 

2.50 - 3.49 ปานกลาง 

1.50 - 2.49 นอย 

1.00  1.49 นอยที่สุด 
 

วิธีการสรางเครื่องมือ 

การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

1. การจัดทําเอกสารประกอบการสอน ผูวจิัยไดดําเนินการดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2546 

คูมือและเอกสารที่เกี่ยวของกับแผนการจัดการเรียนรู 

1.2 ศึกษาวิธีการจัดทําเอกสารประกอบการสอนจากหนังสือ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1.3 วิเคราะหเนื้อหาและกําหนดขอบเขตของเนื้อหา 

1.4 กําหนดจุดประสงคท่ัวไป จุดประสงคเชิงพฤติกรรมและ

คุณลักษณะที่ตองการ 

1.5 กําหนดโครงสรางและเนื้อหาใหสอดคลองกับจุดประสงค 

1.6 ดําเนินการจัดทําเอกสารประกอบการสอนตามลําดับของ

จุดประสงคการเรียน 

2. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คือ 

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน วิชาการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 

ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสารและตําราที่เกีย่วของกับวชิาการเขียน

รายงานการปฏิบัติงาน 

2.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จากหนังสือ ตําราและเอกสารที่เกี่ยวของ 

2.3 วิเคราะหเนื้อหาตามจุดประสงคจากแผนการจัดการเรียนรู 

2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหครอบคลุม

เนื้อหาตามจุดประสงค 

3. การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการทํา

แบบฝกเสริมทักษะเร่ืองศาสนากับการดํารงชีวิตตามขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน

จากเอกสารและงานวิจัยตางๆ 

3.2 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนมีลักษณะ

มาตราสวนประมาณคาตามวิธีการของเบสท ซ่ึงมี5ระดับคือพึงพอใจมาก

ที่สุดพึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลางพึงพอใจนอยและพึงพอใจนอยที่สุด 

3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่สรางขึ้นถาม

ครอบคลุมองคประกอบของกิจกรรมการทําแบบฝกเสริมทักษะ 

3.4 กําหนดเกณฑในการใหคะแนนความพึงพอใจของผูเรียนที่

มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการทําแบบฝกเสริมทักษะ ตามเกณฑการ

ประเมินของเบสท (John W. Best, 1984 : 182)ดังนี้   

ความพึงพอใจระดับมากที่สุด คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00  

ความพึงพอใจระดับมาก คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49 

ความพึงพอใจระดับปานกลาง คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49 

ความพึงพอใจระดับนอย คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49 

ความพึงพอใจระดับนอยที่สุด คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49 

3.5 จัดพิมพแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนฉบับ

สมบูรณเพื่อนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดวางแผนการทดลองโดยใชกลุมเดียวมีลักษณะของการ

ทดสอบนักเรียนกอนเรียน (Pre-test) ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน

(Treatment) ทดสอบนักเรียนหลังเรียน (Post-test) (ผองพรรณตรัยมงคล

กูลและสุภาพฉัตราภรณ. 2549 : 55)  
 

วิธีดําเนินการทดลอง 

1. นําแบบเอกสารประกอบการสอนไปใชจริงกับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขางานภาษาตางประเทศ ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โดยดําเนินการดังนี้ 

1.1 ใหนักศึกษาศึกษาจุดประสงคการเรียนรูของหลักศาสนา

กับการดํารงชีวิต 

1.2 ใหนักศึกษาทาํแบบทดสอบกอนเรียน 

1.3 ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติตามแบบฝกเสริมทักษะ 

1.4 ครูตรวจสอบการฝกปฏิบัติของนักศึกษาอยางใกลชิดและ

ทําการแกไขทันทีเมื่อพบวานักศึกษาทําผิดเพื่อใหแกไขขอบกพรองตาง ๆ 

1.5 ใหนักศึกษาทาํแบบทดสอบหลังเรียน 

2. ครูนํากระดาษคําตอบท่ีไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนเรียน (Pre-test)  และหลังเรียน (Post-test) ไปตรวจให

คะแนน 

3. นําผลการตรวจสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน 

(Pre-test)   หลังเรียน (Post-test) ไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจยัไดดําเนินการดังนี้ 

1. การหาคาสถิติพื้นฐาน คือ รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสูตรดังนี้ (บุญชม  

ศรีสะอาด, 2543 : 102-103) 

1.1 คารอยละ 

  P   =        
100×

N
f  

 เมื่อ   P   แทน  คารอยละ 

  f แทน  ความถี่ที่ตองการแปลงเปนรอยละ 

  N   แทน  จาํนวนความถี่ทั้งหมด 

1.2 คาเฉล่ีย 

  X  = 
N

X∑  

 เมื่อ X  แทน  คาเฉล่ีย 

  ∑ X  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม 

  N   แทน  จาํนวนคะแนนในกลุม 

1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  S = ( )
( )1

22

−

−∑ ∑
NN

XXN  

 เมื่อ S แทน  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

  ∑ X  แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัว 

  N   แทน  จาํนวนคะแนนในกลุม 
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2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนกอนเรียน

และหลังเรียน ดวยการทดสอบคา (t-test) (บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 109)  

t = 

( )
( )1

22

−

− ∑∑
∑

n
DDn

D
 

t = แทนคาสถิติที่จะใชเปรียบเทียบกับคาวกิฤต 

D = แทนผลตางระหวางคูคะแนน 

n = แทนจํานวนกลุมตัวอยางหรือจํานวนคูคะแนน 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการทําแบบฝกเสริมทักษะ

โดยผูวิจัยไดใชเกณฑการใหคะแนนของเบสท (John W. Best, 1984 : 182)  

ในการแปลความหมายดังนี้ 

ชวงคะแนน ระดับความพึงพอใจของนักเรียน 

4.50-5.00 มากที่สุด 

3.50-4.49 มาก 

2.50-3.49 ปานกลาง 

1.50-2.49 นอย 

1.00-1.49 นอยที่สุด 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 

โดยการทําแบบฝกเสริมทักษะ พบวาผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบ กอน

เรียนมีคาเฉล่ีย 2.00 (S.D. =  0.82) และผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลัง

เรียนมีคาเฉล่ีย 4.57 (S.D.= 0.54) 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกอนเรียนและ

หลังเรียนวิชาการเขียนรายงานการปฏิบัติงาน พบวา  ผลสัมฤทธิ์ของคะแนน

ทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการทําแบบฝก วิชาการเขียน

รายงานการปฏิบัติงาน อยูในระดับมากที่สุด 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

ควรมีการประเมินผูเรียนโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการ

ทํางานเปนรายบุคคลหรือการทํางานกลุม เพื่อใหทราบวาแตละคนหรือแต

ละกลุมมีการทํางานรวมกันเปนอยางไร 

2. ขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป 

2.1 ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาอืน่ ๆ หลากหลาย 

2.2 ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชเทคนิคการ

เรียนรูแบบการมีสวนรวม 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนแนวทางสําหรับครูอาจารยที่สนใจการทําแบบฝกเสริม

ทักษะ 

2. ชวยพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

3. เปนแนวทางการวิจยัโดยใชการทําแบบฝก เสริมทักษะใน

รายวิชาอื่น ๆ ตอไป 

______________________________________________________ 

การศึกษาพฤติกรรมการเรยีนรูของนักเรียนในการเรียน 

วิชาการพัฒนาคุณภาพชวีิต ระดบั ปวช.3 ปการศึกษา 2561 

 วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรธีรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาววีรดา  สุดประเสริฐ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(พลศึกษา) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การดําเนินชีวิตในปจจุบันมีความยุงยากและซับซอนมาก เนื่องจาก

การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยีที่กอใหเกิดทั้งผลดี

และผลเสีย บุคคลจึงทําเปนตองปรับเปล่ียน วิถีการดําเนินชีวิต  เพื่อใหรูเทา

ทันตอความเปล่ียนแปลงและปฏิบัติตนเปนประโยชนตอครอบครัว สังคม 

ประเทศชาติและโลก สุขศึกษาและพลศึกษาจึงวิชาที่ สําคัญเพราะเปน

พื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีลักษณะดังกลาว  กลาวคือบุคคล

ตองเรียนรูตลอดชีวิต มุงเนนการดูแล การสงเสริม การพัฒนาและการ

บริหารจัดการชีวิตอันเปนรากฐานสําคัญยิ่งตอการดําเนินชีวิตที่สมดุลทั้งดาน

รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณของผูเรียนแลวยังเปนการ

เสริมสรางคานิยมและสุขนิสัยที่ดี รักการออกกําลังกายและการเลนกีฬา

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต ซ่ึงเปนองคประกอบรวมของความเปนมนุษยที่

สมบูรณ (ประพัฒนพงค เสนาฤทิ์, 2545:1) 

พลศึกษา เปนกลุมวิชาที่มีความสําคัญยิ่งตอการสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียนโดยตรง เพราะครอบคลุมเร่ืองสุขภาพที่เปน

พื้นฐานจําเปนตอชีวิตความเปนอยูของผูเรียนแตละคน โดยมุงพัฒนาพฤติกรรม

การเรียนรูของผูเรียนทั้งดานสาระความรูเกี่ยวกับสุขภาพที่จําเปนที่ผูเรียน

ตองเรียนรูดานการเสริมสรางเจตคติและคานิยมที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะนิสัยที่พึ่งประสงค เชน ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัยใน

ตนเอง การเคารพในสิทธิของผูอื่น และกฎกติกาของสังคม และดานทักษะ

กระบวนการปฏิบัติในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ยั่งยืน ตามแนวการจัด

การศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 ผลรวมสุดทาย 

คือ ผูเรียนมีความสามารถในการควบคุมและพัฒนาองครวม (Holistic) ของ

ความเปนมนุษยที่สมบูรณทุกดาน  (ประพัฒนพงค  เสนาฤทิ์, 2545:1) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ไดจัดการเรียนการสอน

วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พลศึกษา) เพื่อมุงเนนการพัฒนาผูเรียนดาน

ปญญาพัฒนาระบบการคิดอยางมีวิจารณญาณ การตัดสินใจ และการ

แกปญหาโดยการใหผูเรียนเรียนรูเกี่ยวกับตนเอง เขาใจธรรมชาติ รูจักและ

เขาใจตนเอง เห็นคุณคาของตนและผูอื่น รักการออกกําลังกาย และเลนกีฬา 

รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดี เพื่อใหสามารถปฏิบัติตนได

ถูกตองเหมาะสม ทั้งในดานการปองกัน การสงเสริมและดํารงไวซ่ึงสุขภาพที่

ดีอยางถาวรทั้งตนเองของครอบครัว และชุมชน 

ดังนั้น จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษาพฤติกรรมการ

เรียนรูของนักเรียนในการเรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พลศึกษา)  

ระดับ ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ซ่ึงผูวิจัยไดทําการสอน

วิชาสามัญ (พลศึกษา) เพื่อนําผลการวิจัยไปวิเคราะหใชในการปรับเปล่ียน

พฤติกรกรรมการเรียนรูของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนและนํา

ผลการวิจัยไปจัดกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ

นักเรียนแตละคน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนในการเรียนวิชาการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต (พลศึกษา) ระดับ ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  ปการศึกษา 2561 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  เปนนักเรียนระดับ ปวช.3 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  จํานวน 5 หอง ๆ ละ 24 คน  รวมประชากร

นักเรียนทั้งหมด 120 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  เปนนักเรียนระดับ ปวช.3 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2561  โดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampline) หองละ 24 คน 5 หอง เปนนักเรียนผูชาย 20 คน  

และเปนนักเรียนผูหญิง 100 คน รวมกลุมตัวอยางนักเรียนทั้งหมด 120 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่

ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 1 ชุด จากงานวิจัยและเอกสารตําราตาง ๆ โดยแบง

แบบสอบถามออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนตรวจสอบรายการ 

(Check List)  เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเพศ  อายุ 

ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูของ

นักเรียนในการเรียนวิชากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เปนมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scale)  ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงระดับการ

ปฏิบัติ ระดับใดระดับหนึ่งใน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  

นอยที่สุด แบงออกเปน 3 ดาน คือ 

1. พฤติกรรมดานพุทธพิิสัย  (Cognitive  Domain)     

2. พฤติกรรมดานจิตพิสัย  (Affective  Domain)    

3. พฤติกรรมดานทักษะพิสัย  (Psychomotor  Domain)   

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะอื่น ๆ  เปนแบบสอบถามประเภทปลายเปด  

(Opened  Form)  โดยใหผูตอบแบบสอบถาม  สามารถแสดงความคิดเห็น

ไดอยางอิสระ 
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

1. ศึกษาเอกสารตํารา และคนควาขอมูลงานวิจัยตาง ๆ ที่

เกี่ยวของ  ตลอดจนสอบถามผูที่เกี่ยวของในการสอนวิชากลุมสาระการ

เรียนรูศึกษาและพลศึกษา 

2. ศึกษาประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียนรูของ

นักเรียนในการเรียนวิชาสามัญ (พลศึกษา) 

3. รวบรวมประเด็นตาง ๆ ของขอมูลนํามาสรางแบบสอบถาม และ

นําไปใหผูเชี่ยวชาญดู 5 ทาน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยไดทําแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรม

การเรียนรูของนักเรียนในการเรียนวิชาสามัญ พลศึกษา ระดับ ปวช.3 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2561 โดยใชแบบสอบถาม

ที่ไดจัดเตรียมเอาไว 

2. อธิบายชี้แจงรายละเอียดใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางให

เขาใจถึงวัตถุประสงค  และประโยชนที่ไดรับกอนที่จะใหตอบแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

นํามาวิเคราะหโดยการหาคาเปนรอยละ  (Percentile) 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน

ในการเรียนวิชาสามัญพลศึกษา นํามาวิเคราะห โดยการหาคาเฉล่ียเลขคณิต 

(Maen)  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะอื่น ๆ เปนแบบสอบถามประเภทปลายเปด 

(Opened  Form)  โดยใหผูตอบแบบสอบถาม สามารถแสดงความคิดเห็น

ไดอยางอิสระ 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนรูของ

นักเรียนในการเรียนวิชาสามัญ พลศึกษา ระดับ ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2561  ไดผลดังน้ี 

1. ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย รอยละ 16.6 สวนเพศหญิง 

รอยละ 83.4 อายุ 16 ป  รอยละ 70.8 และอายุ 17 ป  รอยละ  29.2 

2. สรุปผลโดยภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม โดยรวมเกณฑ

การประเมิน การหาคาเฉล่ียเลขคณิต X  เทากับ 4.10 และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน S.D. เทากับ .473  แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการ

เรียนรูของนักเรียนในการเรียนวิชาวิชาพลศึกษา ระดับ ปวช.3 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

1. แบบสอบถามประเภทปลายเปด (Opened Form) ในการ

ออกกําลังกายเปนการรวมกิจกรรมทางกายและเกมตามคําแนะนํา กฎ 

กติกา คําแนะนํา ในการเลนกับผูอื่นรูและเขาใจสิทธิของตนเองและของผูอื่น

ในการเลนเปนกลุม ความสําคัญของสุขภาพชีวิตความเปนอยูที่ดี การรักษา

ส่ิงแวดลอม สุขบัญญัติแหงชาติ ความหมายของการเจ็บปวยปองกันการ

บาดเจ็บและเจ็บปวย ความสําคัญและประโยชนของอาหาร สุขนิสัยที่ดีใน

การรับประทานอาหาร ลักษณะของอารมณ การทดสอบสมรรถภาพทาง

กาย การใชยาตามคําแนะนํา สาเหตุ และอันตรายของการเกิดอุบัติเหตุใน

บาน การปฐมพยาบาล วิธีใชคําพูดและทาทางเพื่อขอความชวยเหลือเมื่อ

เกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บ 

2. ควรมีการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนในการ

เรียนวิชาสามัญ (พลศึกษา) ระหวางเพศชายและเพศหญิงมาศึกษาวามีความ

แตกตางกันหรือไม 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อนําผลการวิจัยไปวิเคราะหใชในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การเรียนรู  ในการเรียนการสอน 

2. เพื่อนําผลการวิจัยไปจัดกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอน  

ใหเหมาะสมกับนักเรียนแตละคน 

______________________________________________________ 
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ความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครูผูสอน 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 
 

ผูวิจัย นางสาวพวงนอย  เจนกิจ 

ตําแหนง ครูจางสอน 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(พลศึกษา) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาตรฐานการประกัน

คุณภาพภายในสําหรับวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ ไดพัฒนา

ภายใตมาตรฐานการอาชีวศึกษา ที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใชเมื่อวันที่ 

30 มกราคม 2549 เพื่อใหสถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการ

อาชีพใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการศึกษาใหเกิดคุณภาพ และใช

กํากับติดตามการดําเนินงาน รวมทั้งการประกันคุณภาพภายใน ประกอบดวย 

7 มาตรฐาน 43 ตัวบงชี้ สอดคลองกับมาตรฐานการประเมินสถานศึกษา

อาชีวศึกษา ของสํานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

สําหรับมาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 15 ระดับความพึงพอใจของผูเรียน

ตอคุณภาพการสอนของครูผูสอนในดานตาง ๆ ความรูความสามารถใน

รายวิชาที่สอน ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาและเทคนิควิธีสอน การ

ใชส่ือการสอน การวัดผลและประเมินผล 

ดังนั้น ผูสอนจึงประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการ

สอนของครูผูสอน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 เกี่ยวกับดานความรู

ความสามารถในวิชาท่ีสอน ดานการจัดการเรียนรู ดานการวัดและประเมินผล 

ดานส่ือสงเสริม ดานบุคลิกภาพ และดานบทบาทของครูผูสอนตอสังคม ผล

ของการประเมินจะไดสารสนเทศเกี่ยวกับคุณภาพการสอน อันนําไปสูการนํา

ผลไปพัฒนาคุณภาพการสอนใหมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค 

เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของ

ครูผูสอน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 
  

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 การโรงแรม MEP วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่

เรียนในรายวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ (2000-1601) จํานวน 15 คน 
 

เครื่องมือในการประเมิน 

เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพ

การสอนของครูผูสอน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 เปนแบบสอบถาม

ชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ที่งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และ

ส่ิงประดิษฐสรางขึ้น แลวใหครูผูสอนนําไปใชประเมิน จําแนกตาม ดานการ

จัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล ส่ือสงเสริมการเรียนรู บุคลิกภาพ และ

บทบาทของครูผูสอนตอสังคม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินคุณภาพการสอนของ

ครูผูสอน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

หลังการปฏิบัติการสอนสัปดาหที่ 17 ระหวางวันที่ 12-16 กุมภาพันธ 2561 
 

 

การวิเคราะหขอมูล 
สําหรับการวิเคราะหขอมูลคุณภาพการสอนของครูผูสอน ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 โดยการหาคาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แลวสรุปในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 
 

สรุปผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการสอนของครูผูสอน ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 พบวา โดยภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก ซ่ึงผานเกณฑการประเมิน และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอดานการจัดการเรียนรู และดานการวัดผล
และประเมินผล อยูในระดับมากที่สุด ดานบทบาทของครูผูสอนตอสังคม 
สวนดานส่ือสงเสริมการเรียนรู ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ที่มี
คาเฉล่ียตํ่าสุด และเมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละรายวิชา ดังนี้ 

รายวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ พบวา โดยภาพรวมผูเรียนมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงผานเกณฑการประเมิน และเมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอดานการวัดผลและ
ประเมินผล ดานบุคลิกภาพ อยู ในระดับมากที่ สุด ที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 
รองลงมาดานบทบาทของครูผูสอนตอสังคม ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก ที่มีคาเฉล่ียตํ่าสุด ตามลําดับ 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการประเมินไปใช 

1.1 ดานการจัดการเรียนรู ครูผูสอนควรอธิบายชื่อรายวิชา 
วัตถุประสงค มาตรฐานรายวิชา คําอธิบายรายวิชา และเกณฑการวัดและ
ประเมินผลใหชัดเจน โดยให ผู เรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู 
ครูผูสอนควรยกตัวอยาง สาธิตการปฏิบัติงาน การใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
ใหถูกตอง เหมาะสม ตลอดจนมีการบูรณาการเรียนรูกับรายวิชาที่มีเนื้อหา
สาระใกลเคียงกัน มีการเชิญผูเชี่ยวชาญทางอาชีพมาเติมเต็มความรู มวล
ประสบการณการทํางานตามบทบาทหนาที่ตาง ๆ 

1.2 ดานการวัดผลและประเมินผล ครูผูสอนควรสงเสริมให
ผูเรียนมีสวนรวมในการวัดและประเมินผลการเรียน เนนการวัดผลและ
ประเมินผลตามสภาพจริง ในการตรวจชิ้นงานหรือผลงานของผูเรียนจะตอง
แจงผลการทดสอบหรือคะแนนใหผูเรียนทราบทุกคร้ัง 

1.3 ดานส่ือสงเสริมการเรียนรู ครูผูสอนควรใชส่ือและอุปกรณ
ประกอบการสอนที่ถูกตองเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา และควรพัฒนา
เอกสารประกอบการสอนใหเหมาะสมกับธรรมชาติและความตองการของ
ผูเรียนในทุกเนื้อหา ควรจัดหาส่ือการเรียนรูที่มีความทันสมัย สอดคลองกับ
สถานประกอบการในยุคปจจุบัน 

1.4 ดานบุคลิกภาพ ครูผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนรวมแสดง
ความคิดเห็น และผูสอนตองรับฟงความคิดเห็น ขอโตแยงของผูเรียนอยางมี
เหตุผล ทั้งนี้เพื่อใหบรรยากาศการเรียนรูมีความเหมาะสม นาเรียน เปนตน 

1.5 ดานบทบาทของครูผูสอนตอสังคม ครูผูสอนควรสงเสริม
อบรมใหผูเรียนรูจักบทบาทหนาที่พลเมืองที่ดี ชวยกันรักษาทรัพยสินของ
วิทยาลัย ใชใหเกิดประโยชนคุมคาที่สุด วางตนในสังคมใหเหมาะสม รวม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาเอกลักษณของชาติ 

2. ขอเสนอแนะในการประเมินครั้งตอไป 
2.1 ควรกําหนดตัวชี้วัดใหมีความหลากหลาย ครอบคลุม

บทบาทของความเปนครู 
2.2 ควรใหผูที่มีสวนไดสวนเสีย ไดแก ผูปกครอง เพื่อนครู 

รวมประเมินคุณภาพการสอน ทั้งนี้เพื่อจะไดขอมูลเชิงลึกที่มีคุณภาพ 
_______________________________________________________ 

 



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2561   - 181 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

แผนกวิชาสัมพันธ 
 

การศึกษาเจตคติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่1 

สาขาวชิาการบญัช ีวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ที่มีตอพฤติกรรมการสอนของครูผูสอนวิชาคณติศาสตรและสถิตเิพ่ืองาน

อาชีพ รหัสวชิา 3000-1404 
 

ผูวิจัย นายสมโชค  ทิพยมณี 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา กศ.บ.(คณิตศาสตร) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

หมวด 1 บททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ 

มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให

เปนมนุษยที่สมบรูณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มี

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข 

หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 

มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 

กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ

และเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา 23 การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษา

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู 

คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละ

ระดับการศึกษาในเร่ืองตอไปนี้ เชน (5) ความรูและทักษะในการประกอบ

อาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 

มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและ

หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดังตอไปนี้ 

(1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ

และความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

(2) ฝกทั กษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ

สถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 

(3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝก

การปฏิบัติใหทําได คิดเปน และทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยาง

ตอเนื่อง 

(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง 

ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและ

คุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

(5) สงเสริมสนับสนุนให ผู สอนสามารถจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรู และมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของ 

กระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการ

เรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ 

(6) จัดการเรียนรูให เกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่  มีการ

ประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย 

เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

นอกจากนี้  ห ลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง (ปวส.) 

พุ ทธศักราช 2557  ของสํานั กงานคณะกรรมการการอาชี ว ศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดจุดประสงค มาตรฐานรายวิชา และ

คําอธิบายรายวิชาคณิตศาสตรและสถิติเพือ่งานอาชีพ รหัสวิชา 3000-1404 

ดังนี้ 

จุดประสงครายวิชา 

๑. เพื่อใหมีความรูความเขาใจ เร่ืองตรรกศาสตร สถิติพื้นฐานและ

ความนาจะเปน 

๒. เพื่อใหสามารถนําความรูเร่ืองตรรกศาสตร สถิติพื้นฐานและ

ความนาจะเปนไปใชประยุกตในวิชาชีพ และชีวิตประจําวัน 

๓. เพื่อใหมีเจตคติที่ดี และเกิดความคิดรวบยอดเร่ืองตรรกศาสตร 

สถิติพื้นฐานและความนาจะเปน 

มาตรฐานรายวิชา / สมรรถนะรายวิชา 

๑. แสดงเหตุผลโดยใชตรรกศาสตร 

๒. ดําเนินการเกี่ยวกับสถิติพื้นฐาน 

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามเจตนารมณของ

การศึกษา ผูเรียนไดเรียนอยางมีความสุขและมีความรู คุณธรรม และให

ความสําคัญกับค รูผูสอน ผู วิจัยจึ งศึกษาเจตคติของนัก เรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  1 สาขางานการบัญชี วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่มีตอพฤติกรรมการสอนของครูผูสอนวิชา

คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 3000-1404 ในคร้ังนี้ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้นปท่ี 1 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่มีตอ

พฤติกรรมการสอนของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ 

รหัสวิชา 3000-1404 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้น สู ง ชั้ นปที่  1 สาขาวิชาการบัญ ชี  วิทยาลัยอาชี ว ศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 40 คน  ซ่ึงลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตรและ

สถิติเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 3000-1404 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบวัดเจตคติของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่มีตอพฤติกรรมการสอนของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร

และสถิติเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 3000-1404  โดยใชแบบสอบถามประเมิน

คา 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี คอนขางดี พอใช ควรปรับปรุง 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. คนหาเคร่ืองมือวัดเจตคติ 

2. เลือกใชเคร่ืองมือ 

3. นําไปใช 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ออกแบบสอบถาม 

2. นําแบบสอบถามไปใชกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้น สู ง ชั้ นปที่  1 สาขาวิชาการบัญ ชี  วิทยาลัยอาชี ว ศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 40 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตรและ

สถิติเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 3000-1404 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด ดังนี้ 

ขอมูลเกี่ยวกับเจตคติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่

มีตอพฤติกรรมการสอนของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ 

รหัสวิชา 3000-1404 โดยใชแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ คือ ดีมาก 

ดี คอนขางดี พอใช ควรปรับปรุง 
 

สรุปผลการวิจัย 

เจตคติของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 

สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่มีตอพฤติกรรม

การสอนของครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 

3000-1404  พบวา นักเรียนมีเจตคติตอพฤติกรรมการสอนของครูผูสอน

วิชาคณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 3000-1404 คาเฉล่ีย 4.37 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑการพิจารณาเจตคติ/

ความพึงพอใจ พบวา นักเรียนมีเจตคติตอพฤติกรรมการสอนของครูผูสอน

วิชาคณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ รหัสวิชา 3000-1404 อยูในระดับดี 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนไดบรรลุ

จุดประสงคการเรียนรู ครูประจําวิชาจะตองใชเทคนิควิธีการสอนหลาย ๆ  วธิี 

ส่ือหลากหลาย บุคลิกภาพ ภาษาที่เขาใจงาย รวมทั้งใหนักศึกษาไดปฏิบัติ

จริง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสนุกสนาน นําเทคโนโลยีใหม ๆ มาใช

สอน ซ่ึงจะทําใหนักศึกษามีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรและสถิติเพื่องาน

อาชีพ รหัสวิชา 3000-1404  ที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน และสงผลใหการ

เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรพาณิชยกรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ครูควรสงเสริมใหผูเรียนสนใจเรียน แสวงหาความรูจากแหลง

เรียนรูตาง ๆ อยางสมํ่าเสมอ เชน สถานประกอบการ หองสมุด สืบคนทาง

อินเตอรเน็ต เปนตน เปนการฝกใหผูเรียนมีความสนใจใฝรู และสามารถ

สรางองคความรูไดดวยตนเอง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ไดรูพฤติกรรมครูผูสอนท่ีนักเรียนตองการใหเกิดขณะจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

การพัฒนาความสามารถในการคิดสรางสรรค เรื่อง สารเคมใีน

ชีวิตประจําวันและสํานักงาน วชิาวทิยาศาสตรเพ่ืองานธุรกิจและบริการ 

นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางานการบญัชี กลุม 1 

โดยใชรปูแบบของคําถามกระตุน 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   
 

ผูวิจัย น.ส.วรรณิภา  อิสระดําเกิง 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560–2579  ยุทธศาสตรที่ 5 

การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  

เปาหมายที่  1 : คนทุกชวงวัย มีจิตสํานึกรักษ ส่ิงแวดลอม มีคุณธรรม 

จริยธรรม และนาแนวคิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการ

ปฏิบัติ  เปาหมายที่ 3 : การวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดาน

การสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  จํานวนงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพิ่มขึ้น 

เพื่อเปนแนวทางการสงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษส่ิงแวดลอม มี

คุณธรรม จริยธรรม และน้ําแนวคิดตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู

การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต รวมถึงพัฒนาองคความรู งานวิจัย และ

นวัตกรรมดานการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561  ผูสอนไดรับมอบหมายใหสอน

วิชาวิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง  จุดประสงครายวิชาขอที่ 2 มีทักษะการคํานวณ การทดลอง การ

วิเคราะหและสามารถนําไปประยุกตใชในวิชาชีพ และสมรรถนะรายวิชาขอ

ที่ 3 สํารวจตรวจสอบเกี่ยวกับสารละลาย ปฏิกิริยาเคมี  สารเคมี  และสาร

สังเคราะหตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร ตามจุดประสงครายวิชา และ

สมรรถนะรายวิชา วิชาวิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ ผูเรียนมี

กระบวนการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรเปน

กระบวนการแสวงหาความรูที่ผูเรียนไดคนพบ ความจริงตาง ๆ ดวยตนเอง  

ผูเรียนที่มีพฤติกรรมดานทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร พฤติกรรม

หนึ่งที่แสดงออกคือความสามารถในการมองเห็นปญหาและการหาวิธีท่ีใช

แกปญหา แตพบวาผูเรียนสวนมากของหอง  ไมชอบคิดหาหนทางแกไข

ปญหา ไมชอบที่จะทําการแกปญหา และไมชอบที่จะทํางานที่คอนขางยาก 

ผูสอนคิดวาจะสงผลใหผูเรียนไมสามารถนําความรูไปประยุกตใชในวิชาชีพ

และชีวิตประจําวันได จากสาเหตุดังกลาวขางตน ผูสอนคิดวา เกิดจากผูเรียน

คิดไมเปน  ขาดการคิดอยางเปนกระบวนการ ทําใหไมเปนผูที่มีความยากรู

อยากเห็น และไมมีพื้นฐานในการอานอยางกวางขวาง ถาไมแกปญหา

ดังกลาว ผูเรียนจะไมมีความสามารถในการคิดอยางสรางสรรค จะสงผลให

ไมบรรลุตามมาตรฐานรายวิชาดังกลาวขางตน ผูเรียนจึงควรไดรับการพัฒนา

ความสามารถในการคิดสรางสรรค  โดยทอแรนซ  (Torrance,  1962)  ได

ใหคําอธิบายวา  “ความคิดสรางสรรค เปนกระบวนการของความรูสึกไวตอ

ปญหาหรือส่ิงที่บกพรองขาดหายไปแลว จึงรวบรวมความคิดเปนสมมติฐาน

ขึ้น ตอจากนั้นก็ทําการรวบรวมขอมูลตาง ๆ เพื่อทดสอบสมมติฐานขั้นตอไป  

จึงเปนการรายงานผลที่ไดรับจากการทดสอบสมมติฐาน  บางคร้ังอาจตองมี
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การปรับปรุงและทดสอบสมมติฐานใหม เพื่อเปนแนวคิดและแนวทางใหม

ตอไป” นอกจากนี้ถาผูสอนสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการ

คิดสรางสรรคได จะทําใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่มีสติปญญา ที่จิตใจที่สนใจ

จะแกปญหาทางวิทยาศาสตร และเพื่อสนองตอบตอเจตนารมณของ

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560–2579  ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการ

ศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  ดวยเหตุนี้ผูสอน

จึงเห็นสมควรพัฒนาความสามารถในการคิดสรางสรรคใหกับผูเรียน ซ่ึงจะ

สงผลใหผูเรียนบรรลุตามจุดประสงครายวิชาและมาตรฐานรายวิชา     
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดสรางสรรคใหกับผูเรียน 

ปวส.1  สาขางานการบัญชี กลุม 1  โดยใชรูปแบบของคําถามกระตุน ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอชุดฝกทักษะการ

พัฒนาความคิดสรางสรรคการ ความสามารถในการคิดสรางสรรค  
  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับ ปวส.1 สาขา

งานการบัญชี กลุม 1-6 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจ

และบริการ (3000-1305)  ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2561  วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 188 คน   

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังน้ี  คือ นักเรียนระดับ ปวส.1 

สาขางานการบัญชี กลุม 1 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจ

และบริการ (3000-1305) ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2561  วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 33 คน   
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบทดสอบกอนเรียน  จํานวน  20  ขอ  (20  คะแนน ) 

2. แบบทดสอบหลังเรียน  จํานวน  20  ขอ  (20  คะแนน ) 

3. รูปแบบของคําถามกระตุนความคิดสรางสรรค 

4. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

 การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1.  วิธีการสรางรูปแบบคําถามกระตุนความคิดสรางสรรค 

1.1  ศึกษาหลักสูตร และเอกสารการสอนวิชาวิทยาศาสตร  

1.2  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเทคนคิการสอนวิทยาศาสตร 

1.3  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเทคนคิการใชคําถาม 

1.4  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเทคนคิการสงเสริมความคิด

สรางสรรค    

1.5  วิเคราะหคําอธิบายรายวิชา  เพือ่กาํหนดจุดประสงคเชิง

พฤติกรรม 

1.6  สรางรูปแบบคําถามกระตุนความคิดสรางสรรคตาม

จุดประสงคในขอ  1.5  ดังนี้ 

1.6.1  สรางรูปแบบของคําถามกระตุนความคิดคลองตัว 

เร่ือง สารเคม ี

1.6.2  สรางรูปแบบของคําถามกระตุนความคิดยืดหยุน 

เร่ือง สารปรุงแตงรสอาหาร  

1.6.3  สรางรูปแบบของคําถามกระตุนความคิดริเร่ิม 

เร่ือง สารแตงสีอาหาร    

1.6 .4   สราง รูปแบบของคําถามกระ ตุนความ คิด

ละเอียดลออ เร่ือง เร่ือง สารเคมีที่ใชเพื่อสาธารณูปโภค   

1.6.5  สรางรูปแบบของคําถามกระตุนความคิดหลากหลาย 

เร่ือง อันตรายของสารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวันและในสํานักงาน    
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ชั่วโมงที่ 1 ใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เร่ือง ดุลยภาพ

ของระบบนิเวศ กอนที่จะพัฒนาความสามารถในการคิดสรางสรรค โดยใช

รูปแบบของคําถามกระตุน   

2. ชั่วโมงที่  2-11 ครูใชวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยใช

รูปแบบคําถามกระตุนความคิดสรางสรรคตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม  

เร่ือง ดุลยภาพของระบบนิเวศ     ดังนี้ 

2.1 ชั่วโมงที่ 2-3 โดยใชรูปแบบของคําถามกระตุนความคิด

คลองตัว เร่ือง สาเหตุที่ทําใหระบบนิเวศเสียความสมดุล 

2.2 ชั่วโมงที่ 4-5 โดยใชรูปแบบของคําถามกระตุนความคิด

ยืดหยุน เร่ือง การรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ 

2.3 ชั่วโมงที่ 6-7 โดยใชรูปแบบของคําถามกระตุน ความคิด

ริเร่ิม เร่ือง ความหลากหลายทางชีวภาพ 

2.4 ชั่วโมงที่ 8-9 โดยใชรูปแบบของคําถามกระตุน  ความคิด

ละเอียดลออ เร่ือง เบื้องหลังการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

2.5 ชั่ วโมงที่  10 -11 โดยใช รูปแบบของคําถามกระตุน  

ความคิดหลากหลาย เร่ือง การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 

3. ชั่วโมงที่ 12 ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน  หลังจาก

ศึกษารูปแบบของคําถามกระตุนความคิดสรางสรรค     

4. นําคะแนนที่ไดจากการประเมินผลคร้ังแรกกับคร้ังหลังมา

เปรียบเทียบ พัฒนาการการเรียนรู  โดยใชรูปแบบของคําถามกระตุน

ความคิดสรางสรรค     
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป SPSS for Window  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

1. คารอยละ 

2. คาเฉล่ีย ( X ) 

3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลจากการเปรียบเทียบความแตกตางกอนเรียนกับหลังเรียนดวย

รูปแบบของคําถามกระตุนความคิดสรางสรรค สรุปไดวา  ผูเรียนมีระดับ

คะแนนกอนเรียนโดยใชรูปแบบของคําถามกระตุนความคิดสรางสรรค  ที่

สอบผานเกณฑรอยละ  48.48  มีระดับคะแนนเฉล่ียของหอง  9.64  

คะแนนจากคะแนนเต็ม  20  คะแนน  และผูเรียนมีระดับคะแนนหลังเรียน

โดยใชรูปแบบของคําถามกระตุนความคิดสรางสรรคที่สอบผานเกณฑรอยละ  

100  มีระดับคะแนนเฉล่ียของหอง  15.82  คะแนนจากคะแนนเต็ม  20  

คะแนน   
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ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการที่มีตอการเขารวมโครงการ 

ผูเรียนมีความ พึงพอใจที่มีตอชุดฝกทักษะการพัฒนาความคิดสรางสรรคการ 

ความสามารถในการคิดสรางสรรค เฉล่ียรวมทั้งสามดาน อยูในระดับ มาก

ที่สุด 4.66 ทั้งดานบรรยากาศ ดานกิจกรรมการเรียน และประโยชนที่ไดรับ 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะจากการวิจยัคร้ังนี้  

1.1 ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝกใหเพิ่มขึ้น   

1.2 ควรเพิ่มกับเนื้อหาในหนวยการเรียนอื่น ในรายวิชานี ้

2. ขอเสนอแนะเพื่อการวจิัยคร้ังตอไป 

วิจัยคร้ังตอไปควรจัดทําในรายวิชาวิทยาศาสตรอื่น ๆ  ที่ผูวิจยั

ไดสอนดวย 
  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ทําใหผูเรียนมีการคิดอยางเปนกระบวนการ มีพื้นฐานในการอาน

อยางกวางขวาง ผูเรียนจะมีความสามารถในการคิดอยางสรางสรรค    

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาทักษะการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรพ้ืนฐาน 

ดวยวิธีการเรียนแบบกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปที่ 1 ประเภทวชิาคหกรรม 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
 

ผูวิจัย นายธนกิกุล  ไตรเมศ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(คณิตศาสตร) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

สภาพของสังคมไทยขณะนี้กําลังกาวเขาสูยุคการเปล่ียนแปลงไป

ตามกระแสแหงโลกโลกาวิวัฒน  ซ่ึงมีสวนผลักดันใหสังคมไทยเปนระบบเปด  

ขอมูลขาวสารและทุกส่ิงทุกอยางที่เกิดขึ้นจากสังคมภายนอกไดหล่ังไหลเขา

มาสูสังคมไทยอยางรวดเร็ว  ดวยเหตุนี้เองสังคมไทยจึงจําเปนตองมีพลเมือง

ที่มีคุณภาพและศักยภาพที่เหมาะสม  การศึกษาซ่ึงมีหนาที่ในการเตรียมและ

พัฒนาคนออกสูสังคมตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนาคนไทย

ทั้งหมดใหมีศักยภาพในการเรียนรูการแสวงหาความรู  รวมทั้งความสามารถ

ปรับตัวใหเขากับความเปล่ียนแปลง ที่มุงเนนเกี่ยวกับการจัดการเรียนที่เนน

กระบวนการคิดอยางมีระบบและมีเหตุผล  มุงใหผูเรียนรักการเรียนรู  รูจัก

คิดวิเคราะห  สังเคราะห  แสวงหาความรูและรูจักแกปญหาดวยตนเอง

รวมทั้งรูจักการทํางานรวมกันเปนหมูคณะตามระบบประชาธิปไตยเพื่อเปน

การพัฒนาทักษะพื้นฐานของการมีสวนรวมที่มีคุณภาพของสมาชิกในสังคม 

ปจจุบันการศึกษาทางดานคณิตศาสตรเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งเพราะ

คณิตศาสตรมีสวนชวยพัฒนาในทุกๆ ดานรวมทั้งการพัฒนาวิธีการคิดอยาง

เปนระบบซ่ึงถือวาเปนพื้นฐานที่ จําเปนและสําคัญมาก แตการสอน

คณิตศาสตร เทาที่ดําเนินอยูในปจจุบันปรากฏวาครูสอน โดยการบรรยาย

เปนสวนใหญ เนนการบอกใหนักเรียนทองจําและปฏิบัติตามคําส่ังของครู 

(ประยูร อาณานาม, 2537 : 1) โดยที่นักเรียนอาจไมเขาใจในส่ิงนั้นอยาง

แทจริง รูปแบบการจัดชั้นเรียนโดยทั่วๆ ไปยังยึดติดครูเปนศูนยกลาง 

นักเรียนมีสวนรมในการเรียนนอยมาก โดยไมเขาใจบทเรียนก็ไมกลาซักถาม

ครู หรือไมกลาปรึกษาหารือกับเพื่อน ครูอาจจะมีการใชคําถามบางแตนักเรียน

ที่ตอบคําถามของครูอาจมีเพียงกลุมๆ เล็ก 7-8 คน ซ่ึงจะเปนผูที่ตอบคําถาม

เปนประจําสม่ําเสมอ สวนนักเรียนที่เหลือขาดโอกาสแสดงความคิดเห็น  ทั้ง

ที่ผูเรียนสวนที่เหลือนี้อาจจะมีความรู ความคิดเห็นความรูสึกเหมือนกับกลุม

เล็กๆ ที่ตอบครูเปนประจําก็ได แตครูไมไดเปดโอกาสใหทุกคนมีโอกาสได

ตอบอยางทั่วถึง (ปทมา  ศรขาว, 2540 : 17) ทําใหนักเรียนเหลานั้นเรียน

ตามเพื่อนไมทัน เกิดความเบื่อหนายในการเรียน  ทําใหเมื่อถึงเวลาสอบแลว

ไดคะแนนตํ่า และทําใหขาดแรงจูงใจในการเรียน ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่

จะตองมีการจัดชั้นเรียนและรูปแบบการสอนใหม เพื่อใหนักเรียนสามารถ

ติดตามบทเรียนไดอยางตอเนื่อง  และบรรลุวัตถุประสงคตามความมุงหวัง

ของหลักสูตร วิธีการที่ทําใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ และมี

สวนรวมในกิจกรรมการเรียนไดเปนอยางดี วิธีการหนึ่งที่เปนที่นิยมนํามาใช

ในชั้นเรียน ก็คือ การเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน (Buddy Learning) 

วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน เปนวิชาที่มีลักษณะของเนื้อหาที่ตองมี

ความเขาใจในบทนิยามซ่ึงมักจะมีตัวแปรตางๆ รวมถึงขอความที่ทําให

ผูเรียนทําความเขาใจไดยากและตองอาศัยเทคนิคการแกโจทยปญหาซ่ึง

ผูเรียนสวนใหญมักจะแกโจทยปญหาไมไดเนื่องจากมีพื้นฐานความรูทางวิชา

คณิตศาสตรที่แตกตางกันเพราะในการเรียนวิชาคณิตศาสตรใหไดผลสัมฤทธิ์

ที่ดีผูเรียนควรจะตองมีความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่ดีในเบื้องตนกอน 

เพื่อที่ผูเรียนจะสามารถตอยอดทางความรูและทางความคิดของวิชานี้ในการ

เรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 

จากปญหาดังกลาวผูสอนเองพยายามที่จะพัฒนาการเรียนวิชา

คณิตศาสตรพื้นฐาน โดยการทําใบงานใหผูเรียนไดฝกทําโจทยปญหาโดยจะ

มีการปรับพื้นฐานทางวิชาคณิตศาสตรที่จําเปนกอนที่จะเร่ิมเนื้อหาวิชา

คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ แตผูสอนไดสังเกตเห็นปญหาที่เกิดขึ้นก็คือผูเรียน 

บางคนขาดความกระตือรือรนในการเรียน  ไมสนใจการเรียน  เขาเรียนสาย  

และคุยกันในเวลาเรียนซ่ึงรบกวนนักเรียนคนอื่นที่ เขาต้ังใจเรียนและ

ทายที่สุดก็ทําใหการเรียนในหองเรียนเปนไปดวยความลาชาเพราะผูสอน

ตองอธิบายวิธีการแกโจทยปญหาใหกับนักเรียนบางคนที่ไมสามารถทําโจทย

ไดในแตละขอที่แตกตางกัน 

ดังนั้นเพื่อเปนการแกปญหาดังกลาว ผูสอนจึงไดจัดใหมีการเรียน

แบบ เพื่อนชวยเพื่อน โดยครูผูสอนจะจัดใหนักเรียนที่มีความสามารถในการ

เรียนรูชาจับคูกับนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรูไดดี แลวใหชวยสอน

เนื้อหาที่ไมเขาใจรวมถึงการแกปญหาโจทยที่ทําไมไดในรูปแบบของใบงาน  

แลวใหออกมาแสดงวิธีทําเฉลยใหเพื่อนคนอื่นดูหนาชั้นเรียน โดยมีครูคอยให

คําปรึกษาชี้แนะแนวทางแกนักเรียนและจะมีคะแนนพิเศษใหเพิ่มเติม 

สําหรับนักเรียนที่ออกมาแสดงวิธีทําหนาชั้นเรียนและทําไดถูกตองเพื่อเปน

การกระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจ มีทักษะในการแกโจทยปญหา 

และมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นในวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 

2. เพื่อฝกใหนักเรียนรูจักการทํางานรวมกัน มีระเบียบวินัย ตรง

ตอเวลา และมีความรับผิดชอบ 

3. เพื่อแกปญหาความแตกตางทางพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร โดย

วิธีการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
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4. เพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียนใหเกิดการเรียนรูดวยวิธีการพึ่งพา

ซ่ึงกันและกัน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับ ปวช.1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่เรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2  

ปการศึกษา 2561 จํานวน 4 หองเรียน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับ ปวช.1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ดวยวิธีการสุมอยางงาย จํานวน 2 หองเรียน 

โดยแบงเปนหองเรียนที่ 1 หรือกลุมที่ 1 คือกลุมทดลองจํานวน 41 คน 

(คัดเลือกเหลือ 36 คน) และหองเรียนที่ 2 หรือกลุมที่ 2 คือกลุมควบคุม

จํานวน 43 คน (คัดเลือกเหลือ 36 คน) 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เร่ือง การพัฒนาทักษะการเรียนรูวิชา

คณิตศาสตรพื้นฐาน ดวยวิธีการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ประเภทวิชาคหกรรม โดยใชวิธีสอน

แบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนกับวิธีสอนปกติ คือ 

1. แผนจัดการเรียนรู เร่ือง การแปรผัน แบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 

2. แผนจัดการเรียนรู เร่ือง การแปรผัน แบบปกติ 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การแปรผัน 
 

การดําเนินการวิจยั 

1. ตรวจสอบความเรียบรอยของแผนการจัดการเรียนรู ดวยวิธี

สอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบปกติ  

และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 

2. เตรียมความพรอมนักเรียนกลุมท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบกลุม

เพื่อนชวยเพื่อนและกลุมที่เรียนดวยวิธีแบบปกติ เพื่อใหนักเรียนเขาใจ

วิธีการจัดการเรียนรูในแตละกลุมกอนที่จะเร่ิมทําการทดลอง 

3. ทําการทดสอบกอนเรียน (pre-test) ดวยแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผานการหาคุณภาพแลวกับนักเรียนทั้ง 2 กลุม 

เสร็จแลวเก็บขอมูลจากการทดสอบเอาไว 

4. ดําเนินการทดลอง  โดยใหกลุมท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบกลุม

เพื่อนชวยเพื่อนเรียนกับผูวิจัยซ่ึงใชแผนการจดัการเรียนรูแบบกลุมเพื่อนชวย

เพื่อน  สวนกลุมที่เรียนดวยวิธีแบบปกติ  เรียนกับผูวิจัยเชนเดียวกันโดยใช

แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ  โดยใชเวลาทั้งหมด  4  ชั่วโมง 

5. ทําการทดสอบหลังเรียน (post-test) ดวยแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 

6. ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร

พื้นฐาน  แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบ

สมมติฐานที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. กลุมนักเรียนท่ีจะสอนดวยวิธีแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน และ

กลุมนักเรียนท่ีจะสอนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร

พื้นฐาน เร่ืองการแปรผัน กอนการทดลองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 โดยกลุมที่สอนโดยวิธีสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนมี

คะแนนเฉล่ียเทากับ 15.75 และกลุมที่สอนแบบปกติมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 

14.13 ซ่ึงหมายความวานักเรียนทั้งสองกลุมกอนการทดลองมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนไมแตกตางกัน 

2. กลุมนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน เร่ือง การแปรผัน หลัง

การทดลองสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอบแบบปกติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 

.01 โดยกลุมที่สอนโดยวิธีสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนมีคะแนนเทากับ 

25.30  และกลุมที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 23.25  

ซ่ึงหมายความวาหลังการทดลองนักเรียนไดรับการสอนวิธีสอนแบบกลุม

เพื่อนชวยเพื่อนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวย

วิธีแบบปกติ 

3. กลุมนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบกลุมเพื่อน

ชวยเพื่อนมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ .670 ซ่ึงหมายความวานักเรียนที่

ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนมีความกาวหนาใน

การเรียนรอยละ 67.00 และนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีการแบบปกติมี

คาดัชนีประสิทธิผลเทากับ .574  ซ่ึงหมายความวานักเรียนท่ีเรียนดวยวิธี

สอนแบบปกติมีความกาวหนาในการเขียนรอยละ 57.40 จากการ

เปรียบเทียบดัชนีประสิทธิผลในการทดลองน้ีพบวานักเรียนที่เรียนดวยวิธี

สอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนมีความรูเพิ่มขึ้นมากกวาวิธีสอนแบบปกติ 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1 ครูผูสอน ผูบริหาร และผูเกี่ยวของในการสอนในระดับ

อาชีวศึกษาควรสนับสนุนใหมีการเผยแพรกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ

กลุมเพื่อนชวยเพื่อนในวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ ใหแพรหลายยิ่งขึ้น 

1.2 ครูผูสอน ผูบริหาร นักการศึกษา ควรจะสนับสนุนใหมี

การเขียนแผนการสอนดวยรูปแบบวิธีสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพิ่มมากขึ้น 

เพื่อเปนทางเลือกสําหรับครูผูสอนในการเลือกนวัตกรรมการสอนให

เหมาะสมกับชั้นเรียนไดมากยิ่งขึ้น 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรมีการศึกษาหาประสิทธิภาพ วิธีสอนแบบกลุมเพื่อน

ชวยเพื่อนในเนื้อหาเร่ืองอื่นๆ และระดับชั้นอื่นๆ เพิ่มเติม 

2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางวิธีสอนแบบกลุม

เพื่อนชวยเพื่อนกับวิธีสอนแบบอื่นๆ อีก เชน การสอนโดยใชส่ือคอมพิวเตอร  

การสอนแบบบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการตูนสี เปนตน 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาชุดฝกเสริมทักษะการแกสมการกําลังสอง 

สําหรับนักเรยีนระดับ ปวช.1 วทิยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายวิระศักด์ิ  พูนพนัง 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา คม.(คณิตศาสตรการศึกษา) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากสภาพปญหาปจจุบันพบวาวิชาคณิตศาสตรสําหรับนักศึกษาที่

เรียนสายอาชีพ เปนวิชาที่นักศึกษาไมใหความสําคัญ สงผลใหมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตํ่า มีจํานวนนักศึกษาที่สอบผานแตมีผลการเรียนอยูในระดับ
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พอใชถึงปานกลาง นักศึกษาไมใหความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

เน่ืองจากเห็นวาเปนวิชาที่ยากทําใหไมพยายามที่จะทําความเขาใจ ไม

ซักถามขอสงสัย ในฐานะที่ผูวิจัยเปนผูสอนรายวิชาคณิตศาสตร จึงไดคิดคน

รูปแบบการเรียนท่ีผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนรูโดยใชระบบกลุม ไดแก

วิธีการสอนโดยใชชุดฝกทักษะ เพื่อเปนทางเลือกในการแกปญหาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและพฤติกรรมขาดความสนใจ เพื่อชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร และสรางความสนใจของนักศึกษาโดยกําหนดใหมีการ

จุดกิจกรรมที่เหมาะสม สอดคลองกับจุดประสงคและเนื้อหาสาระ และ

กําหนดส่ือใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน และกําหนดส่ือให

สอดคลองกับกจิกรรมการเรียนการสอนในแตละแผนการสอน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ ปวช. 

1 กอนการใชและหลังการใชชุดแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร เร่ืองสมการ

กําลังสอง 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนที่มีตอ

การเรียนโดยใชชุดแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร เร่ืองสมการกําลังสอง 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561  

จํานวน 8 หองเรียน  จํานวนนักเรียน 209 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักเรียนแผนกวิชาธุรกิจ

ดอกไมและงานประดิษฐ ระดับ ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561  จํานวน 1 หอง นักเรียน 15 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรเร่ืองสมการกําลังสอง ระดับ 

ปวช.1 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง

สมการกําลังสอง ขอสอบแบบปรนัย  ชนิด  4 ตัวเลือก  จํานวน 20 ขอ 

3. แบบบันทึกคะแนนกอนการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะและ

หลังการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะ 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. กอนท่ีจะสรางแบบฝกจะตองกําหนดโครงรางไวคราว ๆ กอน

วาจะเขียนแบบฝกเกี่ยวกับเร่ืองอะไร  มีวัตถุประสงคอยางไร 

2. ศึกษางานและเอกสารที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่จะฝก 

3. เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหาใหสอดคลองกัน 

4. แจงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมออกเปนกิจกรรมยอย โดย

คํานึงถึงความเหมาะสมของผูเรียน 

5. กําหนดอุปกรณท่ีจะใชในกิจกรรมแตละตอนใหเหมาะสมกับ

แบบฝก 

6. กําหนดเวลาที่ใชในแบบฝกแตละตอนใหเหมาะสม กําหนด

วิธีการประเมินผลวาจะประเมินผลกอนเรียนหรือหลังเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ทดสอบกอนการปฏิบัติการทดลอง (Pre  test) ดังนี้ 

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนศึกษาแบบฝกเสริม

ทักษะเร่ืองสมการกําลังสอง กับ  นักเรียนแผนกวิชาธุรกิจดอกไมและงาน

ประดิษฐ ระดับ ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2  

ปการศึกษา 2561 จํานวน 1 หอง นักเรียน 15 คน โดยใชแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ จํานวน 20 ขอ บันทึกผลการสอบไวเปนคะแนนกอนการ

ทดลองสําหรับวิเคราะหขอมูล 

2. ใหนักเรียนแผนกวิชาธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ ศึกษา

แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรเร่ืองสมการกําลังสอง ดวยตนเองเปน

รายบุคคล โดยใชเวลาสอนในคาบเรียนปกติ 2 สัปดาห บันทึกผลคะแนน

ทดสอบกอนเรียน คะแนนทําแบบฝกระหวางเรียน คะแนนทดสอบหลังเรียน 

3. ทดสอบหลังปฏิบัติการทดลอง  ดังนี้ 

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการศึกษาแบบฝก

เสริมทักษะคณิตศาสตร เร่ืองสมการกําลังสอง กับนักเรียนแผนกวิชาธุรกิจ

ดอกไมและงานประดิษฐ โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์บันทึกผลการสอบ

ไวเปนคะแนนสอบหลังการทดลอง สําหรับวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับเพศ 

ตอนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแผนกวิชาธุรกิจดอกไม

และงานประดับหลังเรียนดวยแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร เร่ือง สมการ

กําลังสอง สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนดวยแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เร่ือง

สมการกําลังสองสําหรับนักเรียนระดับ ปวช. อยูในระดับดีมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1 กอนนํา  แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร เร่ือง สมการ

กําลังสองไปใชควรมีการแนะนํา การใชแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร เร่ือง 

สมการกําลังสอง เพื่อใหเขาใจถึงจุดมุงหมายและวิธีการใชใหถูกตองชัดเจน

จนเกิดความเขาใจ ความชํานาญของครูหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับนักเรียน 

1.2 ครูผูสอนควรพัฒนาแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เร่ือง 

สมการกําลังสองโดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการแกสมการซ่ึงมีเนื้อหา

คอนขางยาก  ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนไดฝกฝนในเนื้อหานี้ใหมากยิ่งขึ้น 

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

2.1 ควรมีการพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกเสริมทักษะ

คณิตศาสตรระดับ ปวช. ในเนื้อหาอื่นๆ 

2.2 ควรมี ก ารทดลองเป รียบ เที ยบ วิ ธี ก ารเรียน รู วิ ช า

คณิตศาสตร เร่ือง สมการกําลังสองดวยแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรกับ
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วิธีการเรียนรูในรูปแบบอื่นๆเพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจ เลือกวิธีการ

เรียนรูที่เหมาะสมกับเนื้อหาและความพรอมของนักเรียน  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรสามารถพัฒนาความรู 

ความสามารถเกี่ยวกับเร่ืองสมการกําลังสอง สําหรับนักเรียนระดับ ปวช. 

2. ไดแนวทางในการสรางส่ือการเรียนการสอนเพื่อใชพัฒนา

ความรูความสามารถของนักเรียนในเร่ืองอื่นๆ 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองสมการกําลังสองสูงขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

ปจจัยบางประการที่มีผลตอเจตคติในการเรียน 

วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือชีวิต 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางานคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวกนกนาถ  จันทรโชตะ 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(ฟสิกส) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจัยสําคัญที่ใหนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ สงผลใหเกิดความรูสึกความคิดเห็นแนวโนมของพฤติกรรมที่มีตอวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต ทั้งดานดีและไมดีเกี่ยวกับคุณประโยชน 

ความสําคัญและเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต มีหลาย

ประการ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยบางประการท่ีเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของ

นักศึกษา และปจจัยดานการเรียน ที่มีผลตอเจตคติในการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่ อสรางสมการพยากรณ ของเจตคติในการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยใชตัวแปร

ปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษา และปจจัยดานการเรียนเปนตัวพยากรณ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1-2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 71 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ใชการสุมขนาดของกลุมอยางของ

เครซ่ีและมอรแกน ที่ ระดับความเชื่อ ม่ัน  95% ของนัก ศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1-2 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 61 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. ฉบับที่ 1 แบบวัดปจจัยบางประการที่มีผลตอเจตคติในการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

แบงเปน 6 ดาน จํานวน 112 ขอ 

2. ฉบับที่ 2 แบบวัดเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพื่อชีวิต ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเอง โดยมขีัน้ตอนในการสรางดังนี้ 

1. ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวความคิดจากหนังสือ แนวทางใน

การสรางแบบสอบถามวัดเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 

วารสารและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเจตคติ เพื่อเปนแนวทางในการ

สรางแบบสอบถามวัดเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 

2. ศึกษาทฤษฎี หลักการ เอกสาร งานวิจัย แนวความคิดเห็นตาง 

ๆ เพื่อกําหนดวิธีสรางแบบสอบถามในแตละองคประกอบในการศึกษา 

3. รวบรวมขอมู ลที่ ได มา สรางเป นข อความโดยยึ ดตาม

องคประกอบที่ผูศึกษาคนควาคาดวาปจจัยที่มีผลตอเจตคติในการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต จะสัมพันธกับองคประกอบที่สําคัญ 

โดยสรางแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) 

ตามแบบของลิเคิรท (Likert) โดยแบงระดับความคิดเห็นออกเปนขอความ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

4. แกไขปรับปรุงแบบวัด 

5. จัดพิมพแบบวัดฉบับจริง เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันที่ 22 ตุลาคม 2561 

ถึง 22 กุมภาพันธ 2562 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยเก็บแบบ

วัดไดจํานวน 61 ชุด 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิ เคราะหขอมูลในการศึกษาคนควาค ร้ังนี้  ใช โปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. คํานวณคาสถิ ติพื้นฐาน คือ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

2. วิเคราะหขอมูลหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ใชในการ

พยากรณกับตัวแปร เกณฑ และสรางสมการพยากรณ 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาปจจัยบางประการเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของ

นักศึกษา และปจจัยดานการเรียนที่มีผลตอเจตคติในการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สรุปผลไดดังนี้ 

1. พฤติกรรมการสอนของครู (X5) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (X1) อัต

มโนทัศนดานวิชาการ (X2) และความฉลาดทางอารมณ (X3) มีความสัมพันธ

ทางบวกกับเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต (Y) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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2. ในการคนหาตัวพยากรณท่ีมีความสัมพันธกับเจตคติตอวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต (Y) เมื่อเรียงลําดับความสําคัญจากมาก

ที่สุดไปยังนอยท่ีสุด ไดแก พฤติกรรมการสอนของครู (X5) แรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์ (X1) อัตมโนทัศนดานวิชาการ (X2) ผลการเรียนสะสม (X6) และ

ความฉลาดทางอารมณ (X3) ซ่ึงมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) 

เทากับ .809 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ 

(R2 adj) เทากับ .648 มีอํานาจการพยากรณไดรอยละ 64.80 มีความคลาด

เคล่ือนมาตรฐาน .336 คาคงที่ของสมการ (a) เทากับ -.135 นํามาสราง

สมการพยากรณไดดังนี้ 

ในรูปคะแนนดิบ 

Y’ = .487 X5 + .363 X1 + .226 X2 + .125 X6 - .136 X3 

ในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Z’y = .493 Z5 + .328 Z1 + .182 Z2 + .092 Z6 - .099 Z3 
 

ขอเสนอแนะ 

1. สําหรับการนําผลการศึกษาคนควาไปใชในการศึกษาคนควา

คร้ังนี้ พบวา พฤติกรรมการสอนของครู แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์อัตมโนทัศนดาน

วิชาการ และความฉลาดทางอารมณ มีผลตอเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต ดังนั้น ครูผูสอนควรหารูปแบบการสอนหรือวิธีการสอน

ที่ทําใหเด็กมีความรูความสนใจที่จะเรียนในวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เพื่อชีวิตใหมาก โดยกระทําในลักษณะตอเนื่องและใหผูเรียนมีสวนรวมใน

การเรียนรู 

2. ควรมีการทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับปจจัยทางการศึกษาที่

สัมพันธตอเจตคติตอรายวิชาอื่น ๆ 

3. ควรมีการศึกษาโดยการเพิ่มตัวแปรที่ศึกษาอื่น ๆ เชน ดาน

สภาพแวดลอมในการเรียน ดานการเรียนการสอน ดานทักษะในการเรียน 

4. ควรมีการทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับปจจัยทางการศึกษาที่

สัมพันธตอเจตคติในการเรียนประเภทวิชาอื่น ๆ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหไดทราบถึงปจจัยที่มีผลตอเจตคติในการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิต 

2. นําไปเปนขอสนเทศที่จะเปนประโยชนตอการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อชีวิตของครูและวิทยาลัย 

ใหเหมาะสมกับผูเรียน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาทักษะการเรียนรูวชิาคณติศาสตรพ้ืนฐานอาชีพ 

เรื่อง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ดวยวิธีการเรียนแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน 
 

ผูวิจัย นายสกาวเดือน  บริพันธ 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา คบ.(คณิตศาสตร) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

วิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ เปนวิชาที่มีลักษณะของเนื้อหาที่

ตองมีความเขาใจในบทนิยามซ่ึงมักจะมีตัวแปรตางๆ รวมถึงขอความที่ทําให

ผูเรียนทําความเขาใจไดยากและตองอาศัยเทคนิคการแกโจทยปญหาซ่ึง

ผูเรียนสวนใหญมักจะแกโจทยปญหาไมไดเนื่องจากมีพื้นฐานความรูทางวิชา

คณิตศาสตรที่แตกตางกันเพราะในการเรียนวิชาคณิตศาสตรใหไดผลสัมฤทธิ์

ที่ดีผูเรียนควรจะตองมีความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรที่ดีในเบื้องตนกอน 

เพื่อที่ผูเรียนจะสามารถตอยอดทางความรูและทางความคิดของวิชานี้ในการ

เรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ 

จากปญหาดังกลาวผูสอนเองพยายามที่จะพัฒนาการเรียนวิชา

คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพโดยการทําใบงานใหผูเรียนไดฝกทําโจทยปญหา

โดยจะมีการปรับพื้นฐานทางวิชาคณิตศาสตรที่ จําเปนกอนที่จะเร่ิม

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพแตผูสอนไดสังเกตเห็นปญหาที่เกิดขึ้นก็

คือผูเรียน บางคนขาดความกระตือรือรนในการเรียน  ไมสนใจการเรียน  

เขาเรียนสาย  และคุยกันในเวลาเรียนซ่ึงรบกวนนักเรียนคนอื่นที่เขาต้ังใจ

เรียนและทายที่สุดก็ทําใหการเรียนในหองเรียนเปนไปดวยความลาชาเพราะ

ผูสอนตองอธิบายวิธีการแกโจทยปญหาใหกับนักเรียนบางคนที่ไมสามารถทํา

โจทยไดในแตละขอที่แตกตางกัน 

ดังนั้นเพื่อเปนการแกปญหาดังกลาว ผูสอนจึงไดจัดใหมีการเรียน

แบบ เพื่อนชวยเพื่อน โดยครูผูสอนจะจัดใหนักเรียนที่มีความสามารถในการ

เรียนรูชาจับคูกับนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรูไดดี แลวใหชวยสอน

เนื้อหาที่ไมเขาใจรวมถึงการแกปญหาโจทยที่ทําไมไดในรูปแบบของใบงาน  

แลวใหออกมาแสดงวิธีทําเฉลยใหเพื่อนคนอื่นดูหนาชั้นเรียน โดยมีครูคอยให

คําปรึกษาชี้แนะแนวทางแกนักเรียนและจะมีคะแนนพิเศษใหเพิ่มเติม 

สําหรับนักเรียนที่ออกมาแสดงวิธีทําหนาชั้นเรียนและทําไดถูกตองเพื่อเปน

การกระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนรานวิชาวิชา

คณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ เร่ืองสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวดวยวิธีการสอน

แบบเพื่อนชวยเพื่อนกับการสอนแบบปกติ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ ใชในการวิจัย คือ นักเรียนในระดับ ปวช.1 ของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่เรียนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ

ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2561 จํานวน 333 คน 

กลุมตัวอยางทําดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง จํานวน 2 หองเรียน

ไดแก นักเรียน ปวช.1 บัญชี กลุม 2 จํานวน 32 คน เรียนดวยวิธีแบบเพื่อน

ชวยเพื่อน และนักเรียน ปวช.1 บัญชี กลุม 4 จํานวน 29 คน  เรียนดวยวิธี

ปกติ 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนจัดการเรียนรูเร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว แบบกลุม

เพื่อนชวยเพื่อน 

2. แผนจัดการเรียนรูเร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว แบบปกติ 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองสมการเชิงเสนตัว

แปรเดียว 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. แผนจัดการเรียนรูเร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว แบบกลุม

เพื่อนชวยเพื่อน ออกแบบตามหลักการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
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2. แผนจัดการเรียนรูเร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว แบบปกติ 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองสมการเชิงเสนตัว

แปรเดียว ออกแบบใหสอดคลองกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

นักเรียนทั้ง 2 กลุม ในการทดลองคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการสอน

ดวยตนเอง  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2561  ระยะเวลาที่ใชในการ

ทดลอง 8 ชั่วโมง ทั้งนี้รวมเวลาในการทดสอบกอนและหลังเรียน 

1. เตรียมความพรอมนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบกลุมเพื่อน

ชวยเพื่อนกับวิธีสอนแบบปกติ และแบบวัดผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียน 

2. ทํ าการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ท้ั งสองก ลุม  ด วย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

3. ดําเนินการสอนนักเรียนท้ังสองกลุม กลุมท่ีเรียนดวยวิธีสอน

แบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน  และกลุมที่เรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ 

4. ทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลังจากทดลองสอนทั้ง 

2 กลุมส้ินสุดลงโดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับท่ีใชแบบทดสอบกอน

การทดลอง 

5. เก็บขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหผล 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อนกับการเรียนแบบปกติ 

วิเคราะหโดยใชคาที (t-test) 
 

สรุปผลการวิจัย 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ืองสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

วิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ ระหวางกลุมที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบ

ปกติ และกลุมที่ไดรับการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05  โดยกลุมที่จะสอนแบบปกติมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 

10.28 และกลุมที่จะสอนดวยวิธีสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนมีคะแนน

เฉล่ียเทากับ 16.50 
 

ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1  ครูผูสอน ผูบริหาร และผูเกี่ยวของในการสอนในระดับ

อาชีวศึกษาควรสนับสนุนใหมีการเผยแพรกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ

กลุมเพื่อนชวยเพื่อนในวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ ใหแพรหลายยิ่งขึ้น 

1.2  ครูผูสอน ผูบริหาร นักการศึกษา ควรจะสนับสนุนใหมี

การเขียนแผนการสอนดวยรูปแบบวิธีสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนเพิ่มมากขึ้น 

เพื่อเปนทางเลือกสําหรับครูผูสอนในการเลือกนวัตกรรมการสอนให

เหมาะสมกับชั้นเรียนไดมากยิ่งขึ้น 

2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

2.1  ควรมีการศึกษาหาประสิทธิภาพ วิธีสอนแบบกลุมเพื่อน

ชวยเพื่อนในเนื้อหาเร่ืองอื่นๆ และระดับชั้นอื่นๆ เพิ่มเติม 

2.2  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางวิธีสอนแบบกลุม

เพื่อนชวยเพื่อน กับวิธีสอนแบบอื่นๆ เชน การสอนโดยใชส่ือคอมพิวเตอร  

การสอนแบบบทเรียนสําเร็จรูปประกอบการตูนสี เปนตน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถเผยแพรกิจกรรมการเรียนการสอน แบบกลุมเพื่อน

ชวยเพื่อน ในวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ ใหแพรหลายยิ่งขึ้น 

2. นําการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนไปใชกับชั้นเรียนอื่นได 

_______________________________________________________ 

 

สภาพและปญหาการจดัการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตรเพ่ืองานธุรกิจ

และบริการ รหัสวชิา 3000-1305 ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางทัศนีย  พงศสมัคร 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(วิทยาศาสตร) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ รหัสวิชา 3000-

1305 เปดสอนใหกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราชโดยมีจุดประสงคเพื่อใหนักศึกษามีความรู  

ความเขาใจเกี่ยวกับไฟฟาและเคร่ืองใชไฟฟาในบานและสํานักงาน การเก็บ

รักษาสินคา การใชพลังงานเพื่อการขนสง การอนุ รักษพลังงานและ

ส่ิงแวดลอม สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวันและ

สํานักงาน สารสังเคราะหและผลิตภัณฑมีทักษะการคํานวณ การทดลอง  

การวิเคราะหและสามารถนําไปประยุกตใชในวิชาชีพและมีเจตคติที่ดีตอ

วิทยาศาสตรและกิจนิสัยที่ดีในการทํางานจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียน

ของนักศึกษาพบวานักศึกษาสวนหนึ่งขาดเรียนบอย เขาเรียนสาย ไมสนใจ

เรียนไมมีความกระตือรือรนในการเรียน ไมชอบการศึกษาคนควา ไมชอบทํา

แบบฝกหัดดวยตนเอง และจากผลการทดสอบรายหนวยพบวามีคะแนนผล

การทดสอบอยูในเกณฑคอนขางตํ่า ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพและ

ปญหาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและ

บริการ รหัสวิชา 3000-1305 เพื่อนํามาเปนขอมูลในการแกปญหาการ

จัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ รหัส

วิชา 3000-1305 ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ รหัสวิชา 3000-1305   

2. เพื่อนําเสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ รหัสวิชา 

3000-1305   
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ รหัสวิชา 3000-1305  

ภาคเรียนที่ 2/2561 จํานวน 72 คน และครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อ

งานธุรกิจและบริการ รหัสวิชา 3000-1305  จํานวน 5 คน 
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กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการการวิจัย คือนักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนก

วิชาการจัดการทั่วไป จํานวน 37 คน และครูผูสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร

เพื่องานธุรกิจและบริการ รหัสวิชา 3000-1305 ภาคเรียนที่ 2/2561  

จํานวน  5 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบสอบถาม 

2. แบบสัมภาษณ 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. สรางแบบสอบถามโดยแบบสอบถามประกอบไปดวยขอมูล

ทั่วไปความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ รหัสวิชา 3000-1305 และ

อาจารยผูสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ รหัสวิชา 

3000-1305 มีลักษณะเปนแบบมาตราประเมินคา (Rating Scale) ชนิด 5 

ชวง (Likert Scale) และขอเสนอแนะปญหาและอุปสรรคของการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ รหัสวิชา 

3000-1305 และครูผูสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ  

รหัสวิชา 3000-1305  โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม

ตัวอยางดวยตนเอง 

2. สรางแบบสัมภาษณเพื่อใชเก็บขอมูลจากครูผูสอนโดยใชวธิกีาร

สนทนากลุม(Focus Group)  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง

ซ่ึงเปนนักเรียน ระดับ ปวส.1 แผนกวิชาการจัดการทั่วไป จํานวน 37 คน 

2. นําแบบสัมภาษณท่ีผูวิจัยสรางขึ้นไปเก็บขอมูลจากครูผูสอน

วิชาวิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจ จํานวน 5 คน โดยใชวิธีการสนทนากลุม

บันทึกขอมูลจากการสนทนาลงในแบบสัมภาษณ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

สวนที่ 1 ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามนํามานําการ

วิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะหหาคาสถิติตาง ๆ 

ตามสําดับ ดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไป ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาดวย

การแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 

2. ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปญหาการจัดการเรียน

การสอนรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ รหัสวิชา 3000-

1305 ทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก (weighted 

mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)    

3. ขอเสนอแนะปญหาและอุปสรรคของการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ รหัสวิชา 3000-1305 ทําการ

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

สวนที่ 2 ขอมูลที่รวบรวมไดจากการสนทนากลุมทําการวิเคราะห

ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาสภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ รหัสวิชา 3000-1305พบวา

นักศึกษาสวนใหญมีความคิดเห็นวาระดับการปฏิบัติในภาพรวมทุกดานใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานบุคลิกลักษณะของครูมี

ระดับการปฏิบัติในระดับมากที่ สุด  รองลงมาไดแกดานการวัดและ

ประเมินผลดานการสอนและเทคนิคการสอน และดานส่ือประกอบการ

สอนมีระดับการปฏิบัติในระดับมาก 

 ผลจากการสนทนากลุมครูที่สอนรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่องาน

ธุรกิจและบริการ รหัสวชิา 3000-1305 จํานวน 5 ทาน เกี่ยวกับปญหาและ

อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนไดขอสรุปดังนี้นักศึกษามีความรูพื้นฐาน

ดานการคํานวณนอยรวมถึงนักศึกษาบางคนจะไมชอบเรียนรายวิชา

วิทยาศาสตร ทําใหมีความสนใจในการเรียนนอยนักศึกษาบางสวนไมมี

ทักษะในการคิดแกไขปญหา  ทําใหไมสามารถวิเคราะหโจทยปญหาไดจึงไม

สามารถทําขอสอบไดเนื้อหาในรายวิชามากนอกจากนี้ ในกลุมเรียนมี

นักศึกษาจํานวนมากและเวลาที่ทําการสอนจํากัด 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

จากการศึกษาพบวาปญหาการจัดการเรียนการสอนที่มีคาเฉล่ีย

ของปญหามากกวาดานอื่นๆคือดานการสอนและเทคนิคการสอน   ดังนั้น

ครูผูสอนจึงควรพิจารณาถึงผูเรียนในแตละคนที่อาจจะมีพื้นฐานความรู

ความเขาใจและประสบการณในการศึกษารายวิชาวิทยาศาสตรเพื่องาน

ธุรกิจและบริการที่แตกตางกันเพื่อจะไดเลือกวิธีหรือเทคนิคการสอนและการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเรียนซ่ึงจะเปนการกระตุนให

นักศึกษาเกิดความสนใจและเปนการเปดโอกาสใหนักศึกษาไดซักถามหรือ

แสดงความคิดเห็นไดมากขึ้น ซ่ึงจะสรางแรงจูงใจใหผูเรียนตองการเรียนรู

เพิ่มขึ้นได นอกจากนี้ควรพัฒนาส่ือการสอนที่ใชและพิจารณาเพิ่มชองทางใน

การใชส่ืออิเล็กทรอนิกสใหมากขึ้น เชนการใช e-learning เปนตน 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ในการสะทอนสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอน

รายวิชารายวิชาวิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ  รหัสวิชา 3000-

1305ควรมีการสัมภาษณหรือการสนทนากลุมของนักศึกษาเพื่อจะไดทราบ

อุปสรรคและปญหาที่แทจริง 

2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

อยางตอเนื่อง เพื่อติดตามและประเมินผลความกาวหนาของนักศึกษา และ

นํามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบสภาพและปญหาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ รหัสวิชา 3000-1305   

2. เปนขอมูลใหครูผูสอนนําไปพัฒนาและปรับปรุงวิธีการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชานี้เพื่อเปนประโยชนตอผูเรียนใหสามารถประสบ

ความสําเร็จในการเรียนเพิ่มมากขึ้น 

_______________________________________________________ 
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การพัฒนากิจกรรมการสอนโดยใชเกม เรื่อง เซลลของสิ่งมชีีวิต 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นปที ่1 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในโลกปจจุบันและโลกอนาคต 

เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพ

ตางๆ เค ร่ืองมือ เคร่ืองใช  ลวนเปนผลของความรูทางวิทยาศาสตร 

ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอื่นๆ ความรูวิทยาศาสตรมีสวน

สําคัญมากที่จะทําใหการศึกษาคนควาหาความรูทางวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น ซ่ึง

วิทยาศาสตรทําใหคนไดพัฒนาวิธี คิด ท้ังความคิดเปนเหตุเปนผล คิด

สรางสรรค  คิดวิ เคราะห  มีทั กษะสําคัญในการคนควาหาความรู  มี

ความสามารถในการแกปญหาอยางเปนระบบ สามารถตัดสินใจโดยใชขอมูล

หลากหลายที่ตรวจสอบได วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหม ซ่ึง

เปนสังคมแหงความรู ทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร 

เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางขึ้น 

และนําความรูไปใชอยางมีเหตุผล สรางสรรค มีคุณธรรม  

สําหรับปญหาการเรียนวิทยาศาสตร มีสาเหตุคือ ปญหาของผูเรียน

เกิดจากผูเรียนไมมีความรูความเขาใจในวิทยาศาสตร จึงไมสามารถนําไปใช

ในความคิดจินตนาการ รวมทั้งตัวผูเรียนไมมีความกระตือรือรนในการ

แสวงหาความรูดวยตนเอง ไมเอาใจใสในการทํางานใหความสนในในการทํา

กิจกรรมนอยลง บางคนไมใหความรวมมือในการทํากิจกรรม ไมมีปฏิสัมพันธ

กับกลุมเพื่อน และยังขาดความรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง 

ดังนั้นในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหประสบ

ผลสําเร็จไดนั้นผูสอนจะตองมีการวางแผนการสอนลวงหนาโดยคํานึงถึง

องคประกอบหลายประการ เชน ธรรมชาติของเนื้อหาบรรยากาศของชั้น

เรียน ความสนใจและความตองการของนักเรียน รวมทั้งครูจะตองนําเอา

เทคนคิวิธีการสอนหลายวิธีมาใชในบทเรียนหนึ่ง ๆ ใหเหมาะสมรูปแบบหนึ่ง

ของการจดัการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่นาสนใจ   คือ การใหเด็กไดสนุก

กับของเลนและเกม นักเรียนจะไดมีการพัฒนาความคิดเปนขั้นตอนความใฝรู 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตรเพราะ

ธรรมชาติของเด็กกับการเลนไมสามารถแยกจากกันไดการใชเกมในการเรียน

การสอนจะเปนส่ิงดึงดูดใจทําให เด็กเกิดความอยากรู 

ครูสามารถจัดการเรียนการสอนไดหลายรูปแบบ แตการที่จะให

นักเรียนไดบรรลุเปาหมายของหลักสูตร ครูควรพัฒนาการสอนวิชา

วิทยาศาสตรเพื่อใหนักเรียนไดรับรูขอเท็จจริง รูจักคนควา เกิดทักษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร รูจักคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน มีเจตคติ

ทางวิทยาศาสตร ซ่ึงการสอนวิทยาศาสตรแนวใหมควรมีจุดมุงหมายในการ

สอนใหแกนักเรียนทั้งดานความรู ความคิด และจิตสํานึก การสอนโดยการใช

เกมประกอบการเรียนการสอนเปนวิธีการหนึ่งที่มีความเหมาะสม เพราะการ

ใชเกมมีจุดเดนหลายประการ กลาวคือ เปนการสอนที่เลียนแบบสภาพ

เหตุการณจริงใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมและในขณะรวมกิจกรรม

นักเรียนจะเกิดความ สนุกสนาน ต่ืนเตน กระตือรือรน ไมรูสึกวาถกูบังคับให

เรียน ซ่ึงจะชวยใหเด็กสามารถเรียนรูไดดียิ่งขึ้น 

นอกจากนี้การใชเกมมาประกอบการเรียนการสอนยังชวยให

นักเรียนมีพัฒนาการดานความคิดสรางสรรคฝกทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร ตลอดจนมีความเปนอิสระซ่ึงจะทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูได

โดยไมเบื่อหนาย เรียนรูไดมากและจดจําไดนานจากการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในระดับชาติ พบวา มีผลสัมฤทธิ์

ดานตางๆ ตํ่ามาก เชน สมาคมนานาชาติเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ทาง

ก า ร ศึ ก ษ า  ( International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement– IEA) ซ่ึงการประเมินผลการทดสอบ วิชา

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร พบวา ความสามารถทางวิชาคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรของเด็กไทยทําคะแนนอยูอันดับทายทั้งระดับประถมและ

มัธยมศึกษาจากการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พื้นฐาน (O-NET) ชวงชั้นที่ 3 ปการศึกษา 2551 (ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3) 

พบวานักเรียนมีระดับคะแนนสอบวิชาวิทยาศาสตรนอยมาก คะแนนเฉล่ีย 

39.388(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน), 2551) 

ดวยเหตุนี้ผูวิจัยไดเลือกศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการรูโดยใช

เกมทางวิทยาศาสตรเพราะสนใจที่จะศึกษาวาการสอนโดยใชเกมมาใชใน

กิจกรรมการเรียนการสอนนาจะชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจในกิจกรรม

การเรียนการสอนมากขึ้นมีความสนุกสนานไมเกิดความเบื่อหนายสงผลให

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรดีขึ้น 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองเซลลของ

ส่ิงมีชีวิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 กอนและหลังเรียน

โดยใชเกม 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการสอนโดยใชเกม 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 ที่ไดรับการ

สอนโดยใชเกมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนไดรับการสอน 

2. นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 ที่ไดรับการ

สอนโดยใชเกมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 

1. ประชากรกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้  เปนนักเรียน

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561จํานวน 5หองรวม 243คน 

1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้  เปนนักเรียน

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จํานวน 1หองเรียน จํานวนนักเรียน 43 

คน กลุมตัวอยางไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 

โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม (Sampling Unit) ซ่ึงนักเรียนแตละ

หอง มีผลการเรียนไมแตกตางกันเนื่องจากโรงเรียนไดจัดหองเรียนโดยคละ

ความสามารถของนักเรียน 
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2. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย:เนื้อหาที่ใชในการศึกษาคนควาเปน

เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (2000 1301) หนวยที่ 9 การ

รักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวิตเร่ือง เซลลของส่ิงมีชีวิต 

3. ระบุเวลาท่ีใชในการวิจัย:ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาคนควา

คร้ังนี้ ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561  ใชเวลาใน

การศึกษา 12 ชั่วโมง 

4. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

4.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก การสอนโดยใชเกมเซลลของส่ิงมีชีวิต 

4.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึง

พอใจของนักเรียนหลังการจัดกิจกรรม 
 

เครื่องมือและวิธีสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  ประกอบดวย 

1. ชุดเกมกิจกรรมการเรียนการสอนเร่ือง เซลลของส่ิงมีชีวิต 

2. แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง เซลลของส่ิงมีชีวิต 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เซลลของ

ส่ิงมีชีวิต 

4. แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. ชุดเกมกิจกรรมการเรียนการสอนเร่ือง เซลลของส่ิงมีชีวิต 

สําหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 

1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจั ยที่ เกี่ ย วข อ ง ห ลัก สูต ร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 รวมท้ังเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชเกมเพื่อใชประกอบในการ

จัดสราง 

1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู

ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู แบบ 5E 

1.3 นําผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาสราง

เปนชุดเกม เร่ือง เซลลของส่ิงมีชีวิต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพปที่ 1 โดยผูวิจัยไดดําเนินการสรางชุดเกมตามขั้นตอนตอไปนี้ 

1.3.1 วิเคราะหจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา 

คําอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

เพื่อนํามากําหนดเนื้อหา และกิจกรรมของชุดเกม เร่ือง เซลลของส่ิงมีชีวิต 

1.3.2 ออกแบบชุดเกม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) ศึกษาเนื้อหาเร่ืองเซลลของส่ิงมีชีวิต จากหนังสือ

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ปที่ 1 ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556  

2) ออกแบบรูปแบบของชุดเกมใหสอดคลองกับ

เนื้อหา จุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคําอธิบายรายวิชา 

3) สรางชุดเกมโดยผานโปรแกรม Adobe Illustrator  

4) จัดทําชุดเกมโดยเลือกวัสดุที่ใชในการทําชุดเกม

ใหมีความแข็งแรง สวยงาม และดึงดูดความสนใจของผูเรียน 

ในการใชกระบวนการเรียนรูตามกระบวนการสืบ

เสาะหาความรู แบบ 5E  ประกอบดวย 

   1.  ชื่อกิจกรรม เปนสวนที่ระบุชือ่กิจกรรม 

    2.  คําชี้แจง เปนสวนทีอ่ธิบายวิธกีารใชชุดเกม 

    3.  ตัวชี้วัด เปนสวนที่ระบุเปาหมายที่ตองการให

ผูเรียนบรรลุผล 

    4.  เวลา เปนสวนที่ระบุเวลาที่ใชในการปฏิบัติกิจกรรม 

    5.  เนื้อหา เปนสวนที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสาระ

ความรู  ความรูเพิ่มเติม 

   6.  กระบวนการเรียนรู เปนสวนของการจัดกิจกรรม

การเรียนรู เพื่อใหบรรลุผลการเรียนรู เร่ือง เซลลของส่ิงมีชีวิต ของนักเรียน

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 ซ่ึงมีลําดับการจัดกิจกรรม 5 ขั้นตาม

กระบวนการสืบเสาะหาความรู แบบ 5E ดังนี้ 

    6.1  ขั้นสรางความสนใจ    

    6.2  ขั้นสํารวจและคนหา     

    6.3  ขั้นอธิบายและลงขอสรุป   

     6.4  ขั้นขยายความรู   

     6.5  ขั้นประเมินผล   

    7.  แบบทดสอบทายกิจกรรม  เปนสวนที่ระบุ

คําถามหลังการปฏิบัติกจิกรรม 

    8.  คําเฉลยแบบทดสอบ  เปนสวนที่ระบุคําตอบใน

แบบทดสอบทายกจิกรรม 

 1.4 นําชุดเกม เร่ือง เซลลของส่ิงมีชีวิตที่ ดําเนินการสราง

เรียบรอยแลวนําไปตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ภาษาที่ใชของชุด

เกม และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข 

 1.5 นําชุดเกม เร่ือง เซลลของส่ิงมีชีวิต ที่ ดําเนินการสราง

เรียบรอยแลวไปทดลองใชกับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน ที่มี

ผลการเรียนเกง ปานกลาง และออน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะสอน 

และสัมภาษณนักเรียนหลังสอน นําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงชุดเกม เร่ือง เซลล

ของส่ิงมีชีวิต 

นําชุดเกม เร่ือง เซลลของส่ิงมีชีวิต ไปทดลองใชกับนักเรียน

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 9 คน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะสอน 

และสัมภาษณนักเรียนหลังสอน นําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงชุดเกม เร่ือง เซลล

ของส่ิงมีชีวิต 

นําชุดเกม เร่ือง เซลลของส่ิงมีชีวิต ไปทดลองใชกับนักเรียน

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

1 หองเรียน โดยการจัดการเรียนการสอนโดยใชชุดเกม เร่ือง เซลลของ

ส่ิงมีชีวิต บันทึกคะแนนจากการทํากิจกรรม เมื่อจัดการเรียนการสอนโดยใช

เกมเรียบรอยแลวทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง เซลลของส่ิงมีชีวิต หลังเรียน นําขอมูลที่ ได

คํานวณหาคาทางสถิติ 

 2.  แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง เซลลของส่ิงมีชีวิต ประกอบดวย  

2.1 จุดประสงครายวิชา 

2.2 สมรรถนะรายวิชา 

2.3 คําอธิบายรายวิชา 

2.4 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

2.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค 

2.6 หลักฐานการเรียนรู 

2.7 การวัดและประเมินผล 

2.8 ความรูและทักษะพื้นฐานที่จาํเปน 



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2561   - 193 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

2.9 ส่ือ/แหลงการเรียนรู 

2.10 กิจกรรมการเรียนรู 

2.11 บันทึกหลังแผน 

2.12 บันทึกผลสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

2.13 ใบกิจกรรม เร่ือง โครงสรางและหนาที่ของเซลลพืชและ

เซลลสัตว 

2.14 แบบประเมินชิ้นงาน 

 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง เซลลของ

ส่ิงมีชีวิต  

3.1 ศึกษาเทคนิคการสรางแบบทดสอบจากหนังสือตางๆที่

เกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบหนังสือการวัดและประเมินผล เพื่อเปน

แนวทางในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

3.2 วิเคราะหเน้ือหา จุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา

และคําอธิบายรายวิชาวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 เร่ือง เซลลของส่ิงมีชีวิต เพื่อสราง

ตารางวิเคราะหหลักสูตร ซ่ึงประกอบดวยความสามารถตางๆ 4 ดาน ไดแก 

ดานความรู–ความจํา ความเขาใจ ดานกระบวนการสืบเสาะหาความรูทาง

วิทยาศาสตร และดานการนําความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรไปใช 

3.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน 

เปนแบบปรนัยชนิดเลือก 

3.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนไป

ปรับปรุงแกไข  

3.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแลว

ไปใชทดลองกับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 1 หองซ่ึงเปนนักเรียนที่เคยเรียนวิชา

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ เร่ือง เซลลของส่ิงมีชีวิต 

มาแลวที่ไมใชกลุมตัวอยาง  

3.6 นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบมาตรวจใหคะแนนโดย

ขอที่ตอบถูกให 1 คะแนน ขอที่ตอบผิด ตอบเกิน 1 คําตอบหรือไมตอบ ให 

0 คะแนน เมื่อตรวจรวมคะแนนเรียบรอยแลวนํามาวิเคราะห   

3.7 นําแบบทดสอบไปทดสอบกับกลุมตัวอยางตอไป 

 4.  แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

4.1 ศึกษาการสรางแบบประเมินความพึงพอใจจากหนังสือตางๆ 

เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรม

พัฒนาความรูดานอนุภาคระดับนาโน 

4.2 วิเคราะหหัวขอประเด็นท่ีใชในการประเมินและรายการ

ของความพึงพอใจในแตละหัวขอ  

4.3 สรางแบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอชุดเกม เปนแบบวัด

ชนิดประเมินคากําหนดเกณฑไว 5 ระดับ  

4.4 นําแบบประเมินความพึงพอใจไปทดสอบใชกับนักเรียน

กลุมเล็กที่ผานเรียนดวยชุดเกม เพื่อปรับปรุงขอคําถามท่ีนักเรียนเขาใจไม

ตรงกันเพื่อใหผูตอบคําถามเขาใจตรงกัน 

4.5 นําแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอชุดเกม

ไปทําการตรวจสอบหัวขอประเด็นที่ใชในการประเมินและรายการของความ

พึงพอใจในแตละหัวขอ 

4.6 นําแบบประเมินความพึงพอใจเก็บรวบรวมขอมูลจาก

นักเรียนกลุมตัวอยาง 

4.7 นําขอมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

ชุดเกม มาหาคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชเกณฑการ

แปลความหมายคะแนนโดยพิจารณาจากเกณฑคาเฉล่ีย ดังนี้ 

4.50-5.00 หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

3.50-4.49   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

2.50-3.49   หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

1.50-2.49    หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

ตํ่ากวา 1.50  หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 
 

วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 

แบบแผนการทดลอง 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีรูปแบบการทดลอง 

(Experimental Design) ชนิดกลุมเดียวทดสอบกอนและหลังทดลอง One 

group Pretest Posttest Design (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 60 – 61)  

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนการทดลอง  ดังนี้ 

1.  เลือกผูเรียนมากลุมหน่ึงโดยการเลือกแบบเจาะจง 

2.  ทดสอบนักเรียนกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเร่ือง เซลลของส่ิงมีชีวิต บันทึกคะแนนผลการทดสอบเปน

รายบุคคล 

3.  จัดการเรียนการสอนโดยใชชุดเกม เร่ือง เซลลของส่ิงมีชีวิต 

สําหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดย

ผูวิจัยและผูเรียนไดทําความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียน

การสอนตามแผนการใชชุดเกม ดําเนินการสอนตามขั้นตอนการจัดการ

เรียนรู บทบาทของผูเรียนและผูสอน แสดงดังตารางที่ 5 และตารางที่ 6 

แสดงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู

แบบ 5E บันทึกคะแนนที่ไดจากการทํากิจกรรม 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเร่ืองเซลลของส่ิงมีชีวิต กอนและหลังการเรียน โดยการใช

วิธีการทางสถิติ t–test แบบ Correlated Samples or Dependent Samples 

2. คาเฉล่ีย ( X ) ของผลการทดสอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

กอนเรียนและหลังเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดเกม เร่ือง เซลลของ

ส่ิงมีชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชสูตร (พวงรัตน ทวี

รัตน. 2540: 137) 

3. สวนเบี่ ยงเบนมาตรฐานผลการทดสอบแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดเกม เร่ือง เซลล

ของส่ิงมีชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชสูตร (พวงรัตน  

ทวีรัตน. 2540: 137) 

4. หาค าความแปรปรวนผลการทดสอบแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชชุดเกม เร่ือง เซลล

ของส่ิงมีชีวิต สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชสูตร (พวง

รัตน  ทวีรัตน. 2540: 137) 

5. ใชคาสถิติ t-test Dependent เพื่อเปรียบเทียบคะแนนจาก

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน (ลวน สายยศ และอังคณา 

สายยศ. 2538: 104) 
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สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการพัฒนากิจกรรมการสอนโดยใชเกม เร่ือง 

เซลลของส่ิงมีชีวิตสําหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชสรุปผลการทดลองไดดังนี้ 

1. นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 ที่ไดรับการ

สอนโดยใชเกมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

2. นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 ที่ไดรับการ

สอนโดยใชเกมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดตอชุดเกม ( x = 4.50, 

S.D. = 0.63) 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร สามารถที่ จะนําเกมเพื่ อพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 

ไปใชสอนในชั่วโมงเรียน สามารถนําไปประยุกตใชกับนักเรียนในระดับชั้นอื่น 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนได 

2. กอนใหนักเรียนทํากิจกรรมเกี่ยวกับเกมตางๆ ครูควรทําความ

เขาใจวิธีการและขั้นตอนการเลนเกมนั้นๆ ใหเขาใจกอน แลวจึงอธิบายวิธี

และขั้นตอนการเลนเกมใหนักเรียนเขาใจ กอนลงมือทํากิจกรรมนั้นๆ เพราะ

หากนักเรียนไมเขาใจวิธีการและขั้นตอนการเลนเกมแลวนักเรียนจะปฏิบัติ

ตามขั้นตอนไมถูกวิธีทําให ผลการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนไม

บรรลุผลตามจุดมุงหมาย 

3. สําหรับเกมบางเกมครูควรจัดอุปกรณประกอบการเลนสํารองไว

อยางนอย 1 ชุดเพื่อใหการปฏิบัติดําเนินตอไปไดในกรณีท่ีอุปกรณบางชุด

ชํารุดหรือขัดของ 

4. ควรมีการเสริมแรงแกนักเรียน เพื่อกระตุนความสนใจของ

นักเรียนใหมากขึ้น และเปนการใหนักเรียนมีกําลังใจแกผูเรียนไดเปนอยางดี

เชน การใหรางวัลการปรบมือการกลาวคําชมเชยและการใหคะแนนกลุมใน

การรวมมือของสมาชิกภายในกลุมระหวางการเลนเกม 

5. ในการแบงกลุมนักเรียนควรแบงกลุมโดยคละความสามารถของ

นักเรียนแตละกลุมใหมีความสามารถสม่ําเสมอกัน เชน จัดกลุมนักเรียน เกง 

ปานกลางออน อยูในกลุมเดียวกัน เพื่อใหเกิดเกิดการเรียนรูรวมกันและ

ชวยเหลือกันภายในกลุมหรือระหวางกลุม 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการพัฒนาเกมเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรใน

เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรและระดับชั้นอื่น 

2. ควรมีการศึกษาในดานอื่นๆ นอกจากการศึกษาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิทยาศาสตร เชน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 

ทัศนคติความพึงพอใจ ทักษะการแกปญหา ทกัษะการส่ือสารจากการเรียนรู

ที่ใชเกมประกอบกาสอนในวิชาวิทยาศาสตร 
 

ประโยชนของการวิจัย 

1. ไดเกมที่มีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน ในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (2000 1301) 

หนวยที่ 9 การรักษาดุลยภาพของส่ิงมีชีวิต เร่ือง เซลลของส่ิงมีชีวิตสําหรับ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 

2. เปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร ทํา

ใหการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรมีความนาสนใจและมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การสรางแรงจูงใจโดยการใชสื่อประสม วิชาวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนา

อาชีพธุรกิจและบริการ ของนักเรียนระดับ ปวช.1 อาหารและโภชนาการ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวจุฑาทพิย  มีแกว 

ตําแหนง ครูจางสอน 

วุฒิการศึกษา คบ.(วิทยาศาสตร) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

วิทยาศาสตรเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมซ่ึงเปนสังคมแหงการ

เรียนรูดังนั้นทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตรเพื่อที่จะมี

ความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยี สามารถนําความรู ไปใชอยาง

มีเหตุผล สรางสรรคและมีคุณธรรม ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรมี

บทบาทตอการเปล่ียนแปลงสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ เห็นไดวา

ประเทศที่เจริญแลวมีการพัฒนาความรูทางวิทยาศาสตรอยางตอเนื่อง   

การเรียนการสอนวิทยาศาสตรในปจจุบันจึงใหความสําคัญในเร่ือง

การสรางเสริมใหนักเรียนเกิดเจตคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเนนทักษะ

กระบวนการในการแสวงหาความรูดวยตนเองมากกวาอดีตทําใหนักเรียนเกดิ

ความรูสึกอยากจะศึกษาวิทยาศาสตร  หากสงเสริมใหนักเรียนมีความสนใจ

สนุกสนานกับการเรียนแลวก็จะทําใหนักเรียนประสบความสําเร็จได  ในการ

วางแผนการจัดการเรียนการสอนจะตองคํานึงถึงองคประกอบหลายประการ  

เชน ธรรมชาติของเนื้อหาบรรยากาศของชั้นเรียน ความสนใจและความ

ตองการของนักเรียน รวมทั้งครูจะตองนําเอาเทคนิควิธีการสอนหลายวิธี มา

ใชในบทเรียนหนึ่ง ๆ ใหมีเหมาะสม รูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนการ

สอนวิทยาศาสตรที่นาสนใจ คือการใหเด็กไดสนุกกับส่ือการเรียนรู นักเรียน

จะไดมีการพัฒนาความคิด ความสนใจใฝ รู  ทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรและเจตคติที่ดี จากอดีตจนถึงปจจุบันประสบปญหาหลายๆ

ดาน ทําใหการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติวิชาวิทยาศาสตรอยูใน

ระดับตํ่า อันเนื่องมาจากการขาดความสนใจในการเรียนนั้น มีแนวทางใน

การแกไขใหดีขึ้นดวยการสรางบรรยากาศในหองเรียน โดยการสรางส่ือการ

เรียนรูที่หลากหลายเขามาประกอบการเรียนการสอนซ่ึงจะกระตุนใหผูเรียน

มีความสนใจ ต้ังใจและพรอมที่จะเรียนรูตลอดเวลา ทําใหผลการเรียนดีขึ้น 

จากประสบการณการสอน เร่ืองการถายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 พบวา  

นักเรียนเกิดความเบื่อหนาย ขาดความสนใจและความเอาใจใสในการเรียน  

โดยเฉพาะการเรียนในหองเรียนและการทําแบบทดสอบ ผูวิจัยจึงเห็นวา 

การนําส่ือการเรียนรูมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน นาจะชวยให

นักเรียนเกิดความสนใจ เกิดความสนุกสนาน ไมเกิดความเบื่อหนาย ผูวิจัย

จึงไดจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนเร่ืองการสรางแรงจูงใจโดยการใชส่ือประสม  

วิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ นักเรียนระดับ ปวช.1 

อาหารและโภชนาการในคร้ังนี้   
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  วิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนา

อาชีพธุรกิจและบริการ 

2. เพื่อสรางแรงจูงในการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนา

อาชีพธุรกิจและบริการมากขึ้น 

3. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียน  วิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนา

อาชีพธุรกิจและบริการ   
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาอาหารและโภชนาการ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  จํานวนนักเรียน 157 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 สาขาอาหารและโภชนาการ กลุม 2 ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 29 คน  โดย

การสุมแบบเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แผนการจัดการเรียนรู  เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพใน

อาหารและปโตรเลียมนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 

จํานวน 3 แผน  จํานวน 3 ชั่วโมง 

2. เพลงอาณาจักรตาง ๆ  

3. อาหารที่มีจุลินทรีย   

4. เกมอักษรซอนคํา   

5. ปอบอัพ   

6. กลองปริศนา   

7. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย  เร่ืองหลากหลาย

ทางชีวภาพ  จุลินทรียในอาหารและปโตรเลียม  ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

ชั้นปที่ 1 จํานวน 30 ขอ 

8. แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียน  วิชาวิทยาศาสตรเพื่อ

พัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. แผนการจัดการเรียนรู  วิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพ

ธุรกิจและบริการ  เร่ืองหลากหลายทางชีวภาพ จุลินทรียในอาหารและ

ปโตรเลียม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ผูวิจัยไดดําเนินการสราง 

2. ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 

ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให

ผูเรียนไดพัฒนาทั้งดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย 

3. ศึกษาทฤษฎี  หลักการ  เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และ

แนวคิดในการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  จากเอกสารตํารา  

คูมือครู  แบบเรียนและเอกสารตํารา  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการ

สรางส่ือการเรียนรูที่หลากหลาย 

4. วิเคราะหเนื้อหาสาระการเรียนรูและคําอธิบายรายวิชา  การ

จัดสาระการเรียนรู  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปที่ 1 ในรายวิชา

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 

5. ออกแบบส่ือการเรียนรูใหเหมาะสมกับเนื้อหา  จุดประสงคการ

เรียนรู  ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและชวงวัยของ

ผู เรียน  จัดทําส่ือการเรียนรูวิทยาศาสตร 5 ประเภท  ไดแก   เพลง

อาณาจักรตางๆ  เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ  อาหารที่มีจุลินทรีย  

เร่ืองจุลินทรียในอาหาร  เกมอักษรซอนคํา เร่ืองปโตรเลียม  ปอบอัพ  เร่ือง

ปโตรเลียม  กลองปริศนา  เร่ืองปโตรเลียม  ทดลองใชเกมในการเรียนการ

สอนและปรับปรุงใหมีความเหมาะสม 

6. ออกขอสอบเพื่อทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

เร่ืองหลากหลายทางชีวภาพ  จุลินทรียในอาหารและปโตรเลียม  แบบปรนัย  

ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 จํานวน 30 ขอ 

7. สรางแบบสอบถามวัดแรงจูงใจ  ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร

เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ  จํานวน 10 ขอ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การดําเนินการทําวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. เก็บคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง

หลากหลายทางชีวภาพ จุลินทรียในอาหารและปโตรเลียม แบบปรนัย  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  1 กอนเรียน (Pre–test) ดวย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้น  จํานวน 30 ขอ  

2. ดําเนินการสอนตามตารางการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรเพื่อ

พัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ เร่ืองหลากหลายทางชีวภาพ จุลินทรียใน

อาหารและปโตรเลียม ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 โดยสรางส่ือการ

เรียนรูที่หลากหลายเพื่อเสริมสรางแรงจูงใจในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  

ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2561 – กุมภาพันธ  2562 

3. เมื่อดําเนินการสอนครบตามแผนการเรียนรูแลว ทําการ

ทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ ท างการเรียนห ลั งเรียน  (Post–test) โดยใช

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน 

4. เก็บขอมูลจากแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ  จํานวน 10 ขอ  
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป SPSS for  Window และ Excel  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหหาวิเคราะหหาคาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  รอยละของคะแนนเฉล่ีย  โดยเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนกับ

คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน  จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  เร่ืองหลากหลายทางชีวภาพ  จุลินทรียในอาหารและ

ปโตรเลียม  จํานวน 30 ขอ 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหวิเคราะหหาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

และแปรผลขอมูล ที่ไดจากการประเมินจากแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ จํานวน 10 ขอ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ตอนที่  1  ผลการวิเคราะหหาคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

รอยละของคะแนนเฉล่ีย โดยเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนกับคะแนนสอบ
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หลังเรียนของนักเรียน จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

เร่ืองหลากหลายทางชีวภาพ จุลินทรียในอาหารและปโตรเลียม จํานวน 20 

ขอ ใชกลุมตัวอยาง 29 คน ปรากฏผลดังตารางที่ 1  ดังนี้ 
  

ตารางที่ 1  ตารางแสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ

ของคะแนนเฉล่ีย  คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติ โดย

เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนกับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน  

 

การ

ทดสอบ 

N คะแนน

เต็ม 

X S.D. รอย

ละ 

T Sig 

กอน

เรียน 

หลัง

เรียน 

29 

 

29 

30 

 

30 

14.66 

 

20.48 

2.13 

 

2.81 

48.86 

 

68.26 

37.12 

 

39.24 

.000 

 

.000 

 *Sig. <.05 

จากตารางที่  1 พบวา คะแนนเฉล่ียจากทําแบบทดสอบกอนเรียน 

เร่ืองหลากหลายทางชีวภาพ จุลินทรียในอาหารและปโตรเลียม จํานวน 29 

คน  เทากับ 14.66 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 48.86 ของ

คะแนนเต็ม และคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียน เทากับ 20.48 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 68.26  

ของคะแนนเต็ม สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกอนเรียน เทากับ 2.13 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนเทากับ 2.81 มีคา t-test กอนเรียน เทากับ 

37.12  มีคา t-test หลังเรียน มีคา Sig เทากับ .000 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ภายหลัง

ไดรับการสอนโดยใชเกม สูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ตอนที่ 2 วิเคราะหเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปรผลขอมูล 

ที่ไดจากการประเมินจากนักเรียนโดยใชแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 10 ขอ ดังนี้ 

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปรผล 

จากแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียน วิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพ

ธุรกิจและบริการ โดยใชจําแนกเปนรายขอ 

ลําดับ

ที่ 

รายการ S.D คาเฉลี่ย 

1. ส่ือที่ใชการจัดกิจกรรมมีความสนุก 4.45 6.40 

2. ส่ือมีสีสันสวยงาม ดึงดูดความสนใจ 4.24 5.31 

3. การใชส่ือทําใหมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อน 4.55 7.39 

4. ส่ือวิทยาศาสตรมีความนาสนใจ 4.28 5.91 

5. ส่ือวิทยาศาสตรมีการเรียนรูที่ทาทาย 4.17 5.15 

6. ส่ือที่ใชสอดคลองกับบทเรียน 4.41 6.58 

7. ส่ือมีเนื้อหามีความชัดเจนและเขาใจงาย 4.38 6.40 

8. ส่ือมีสวนชวยในการกระตุนการเรียนรู 4.62 7.83 

9. ส่ือสามารถนํามาพัฒนาตนเองได 3.97 4.12 

10. ส่ือที่ใชสามารถนํามาใชประโยชนได 4.24 5.56 

รวม 4.33 

จากตารางที่ 2 พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป

ที่ 1 มีแรงจูงใจตอการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวม คิดเปนคาเฉล่ีย 

4.33 อยูในระดับ มาก 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพ

ธุรกิจและบริการ ภายหลังไดรับการสอนโดยใชส่ือ สูงกวาเกณฑ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

2. นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 อาหารและ

โภชนาการ กลุม 2  มีแรงจูงใจตอการจัดการเรียนการสอนโดยการใชส่ือการ

เรียนรู โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.33 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร  โดยใชเกม

ส่ือเพื่อสรางแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในกลุม

ประสบการณอื่น ๆ และในระดับชั้นอื่น ๆ 

2. ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชส่ือ

และกิจกรรมรูปแบบอื่น ๆ เพื่อที่นักเรียนจะไดเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย 

3. ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชส่ือใน

เนื้อหาหรือเร่ืองราวอื่น ๆ ที่นักเรียนสนใจ   
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน มีความสนุกสนานและเรียน

อยางมีความสุข 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและเจตคติตอวชิาวิทยาศาสตร 

เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการใชสื่อการสอนประเภทวดีีโอ 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 

สาขาวชิาคอมพิวเตอรธรุกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวณัฐวดี สุขประจันทร 

ตําแหนง ครูจางสอน 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(ศึกษาศาสตร) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต

เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับชีวติของทุกคน ทั้งในการดํารงชีวิตประจําวัน

และในงานอาชีพตางๆนอกจากนี้ในแตละวิชา เจตคติก็มีบทบาทสําคัญที่จะ

ชวยสงผลตอผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู คือ ถาผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชา

นั้นๆ การเรียนวิชานั้นจะประสบผลสําเร็จเทาที่ควร และเนื่องจากวิชา

วิทยาศาสตรเปนวิชาที่มีเนื้อหาวิชาจํานวนมากจากเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึง

ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของรายวิชาวิทยาศาสตร จึงมีการนําส่ือประเภท

วีดีโอมาใชประกอบการเรียนการสอนในเร่ือง ความหลากหลายทางชีวภาพ 

เพื่อชวยใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นและสงผลให

นักเรียนมีเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร 
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นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร โดยการใช

ส่ือการสอนประเภทวีดีโอ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 

1 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

2. เพื่อศึกษาเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร โดยการใชส่ือการสอน

ประเภทวีดีโอ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขา

คอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง   

ประชากร 

ประชากรท่ีใช ในการวิจัย คือ นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นป ท่ี  1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แบบทดสอบ 

2. แบบสอบถาม 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. กําหนดวัตถุประสงคการเรียนรู 

2. เขียนขอคําถาม จํานวน 20 ขอ 

3. นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ หาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

(วิเคราะห IOC) 

4. นําไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

5. ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

6. วิเคราะหคุณภาพ คาความยาก-งาย คาอํานาจจําแนก ความ

เชื่อมั่น KR-20 

7. นําแบบทดสอบไปใชจริงกับกลุมเปาหมาย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทําการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน หลังจากใชส่ือประเภท

วิดีโอประกอบการสอน 

2. เก็บรวบรวมขอมูลนํามาวิเคราะหคาความเชื่อมั่น KR-20 และ

ในการศึกษาเจตคติของผูเรียนที่มีตอรายวิชาวิทยาศาสตร 

3. เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามวัดความรูสึกความพึง

พอใจแลวนํามาวิเคราะหคาความเชื่อมั่นแบบครอนบาคแอลฟา 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป SPSS for  Window  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช

สถิ ติพื้นฐานคาเฉล่ีย  (x̄ ) และคาสวนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อ

เปรียบเทียบคะแนนสอบกอนเรียน – หลังเรียน และหาคะแนนพัฒนาการ 

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบคาเฉล่ียกอนเรียน หลังเรียน และสถิติ

ทดสอบทีแบบกลุมตัวอยางไมเปนอิสระจากกันโดยการใชสถิติการหาคา T-

test 
 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร 

เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพโดยการใชส่ือการสอนประเภทวีดีโอ 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

จากการวิจัยพบวาผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิชาวิทยาศาสตร 

เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ ผลการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

โดยมีคาเฉล่ีย ( x̄ ) กอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 5.25 และ 9.25 

ตามลําดับ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 

1.58 และ 2.33 ตามลําดับ และผลการศึกษาเจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร 

เร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ อยูในระดับดี โดยมีคาเฉล่ีย ( x̄ ) เทากับ 

3.90 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.86 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยส่ือ

ในรูปแบบอื่นๆ เพื่อใหมีความหลากหลาย และปรับให เหมาะสมกับ

ธรรมชาติของรายวิชาตอไป 

2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ นอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและเจตคติตอการเรียน เชน พฤติกรรมการทํางานเปนกลุม การพัฒนา

ทักษะทางวิทยาศาสตร เปนตน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นั ก เรียนมี ความ รู  ความ เข า ใจ ใน เนื้ อห าของรายวิช า

วิทยาศาสตรเพิ่มมากขึ้น 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรที่ดีขึ้น 

3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร 

_______________________________________________________ 
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การศึกษาพฤติกรรมการสงงานวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาอาชีพธุรกิจ

และบริการ ของนักเรยีนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการตลาด 

ปการศึกษา 2561 
 

ผูวิจัย นางสาวพรพิมล  จงจิตร 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คบ.(วิทยาศาสตร) 

ปที่ทําวิจยั 2561 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันจากการสอนในวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและ

บริการ และสอบถามครูผูสอนในรายวิชาตาง ๆ ของนักเรียนระดับ ปวช.1 

พบวา นักเรียนสวนใหญ มักจะสงงานท่ีได รับมอบหมายไมตรงเวลาที่

ครูผูสอนกําหนด หรือบางคนก็ไมสงงานเลย ซ่ึงทําใหครูผูสอนไมสามารถวัด

ความรูหรือติดตามความกาวหนาของนักเรียนได และในบางรายวิชาอาจมี

ผลตอคะแนนเก็บของนักเรียน ดังนั้น ผูวิจัยซ่ึงในฐานะที่เปนทั้งครูผูสอน ครู

ประจําวิชา และเปนครูที่ปรึกษา เห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงได

ทําการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับ ปวช.1 สาขาวิชา

การตลาด เพื่อนํามาเปนขอมูลในการแกปญหาของนักเรียนในเร่ืองการไมสง

งานตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไมสงงานของนักเรียนระดับ ปวช.1 

2. เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการแกปญหาการไมสงงานของ

นักเรียน 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพปที่  1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่  2 ป

การศึกษา 2561 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 20 คน 
 

วิธีดําเนินการวิจยั 

1. ขั้นวิเคราะห 

1.1 วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูเรียน การวิเคราะหผูเรียนได

กําหนดไวคือ ประชากร เปนนักเรียนระดับ ปวช.1 ภาคเรียนที่  2 ป

การศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 1 หองเรียน 

จํานวนผูเรียน 20 คน 

1.2 วิเคราะหหาสาเหตุของการไมสงงานของนักเรียน โดยการ

หาคารอยละ 

2. ขั้นออกแบบ 

2.1 ศึกษาเทคนิคการสรางแบบสอบถามจากเอกสารตาง ๆ 

2.2 สรางแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อหา

สาเหตุในการไมสงงาน/การบานของนักเรียนระดับ ปวช.1 จํานวน 10 ขอ 

โดยใหนักเรียนใสหมายเลขลําดับสาเหตุของการไมสงงานจากลําดับมากที่สุด 

(1) ไปจนถึงลําดับนอยที่สุด (10) 

2.3 นําแบบวัดเจตคติที่สรางขึ้นเสนอตอที่ปรึกษางานวิจัย 

เพื่อตรวจสอบแกไข 

2.4 นําแบบวัดเจตคติมาปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชจริง 

3. ขั้นดําเนินการ 

3.1 นําแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมเร่ืองการไมสงงาน

และการบาน ของนักเรียนระดับ ปวช.1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 20 คน เพื่อหาสาเหตุของการ

ไมสงงานและการบาน และทําการบันทึกคะแนน 

3.2 ดําเนินการหาคารอยละของแตละขอสาเหตุ 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ

นักเรียนระดับ ปวช.1 ในเร่ืองการไมสงงานและการบาน แสดงใหเห็นวา 

สาเหตุของการไมสงงาน ลําดับที่ 1 คือ การใหงานมากเกินไป โดยคิดจาก

นักเรียน 20 คน ที่เลือกเปนสาเหตุอันดับที่ 1 จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 

30 
 

 

 

 

ขอเสนอแนะ 

ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจเจาะจงทําการวิจัยกลุมนักเรียนใน

ระดับชั้นอื่น ๆ ตอไป และอาจแยกหัวขอเปนรายวิชาตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูล

ที่ละเอียดขึ้น ซ่ึงจะไดนําผลการทดลองที่ไดไปแกไขปญหาในการไมสงงาน

และการบานของนักเรียนตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของการไมสงงานของนักเรียน 

2. ไดแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอน 

_______________________________________________________ 
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