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ประจาํปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

จดัทาํโดย 
งานวจิยัพฒันา นวตักรรม และสิง่ประดษิฐ ์ ฝ่ายแผนงานและความรว่มมอื 

วทิยาลยัอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

ผลงานวิจยัดเีด่นของสถานศกึษา :  

 ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนวชิาเครื่องด่ืมเพ่ือการคา้ โดยการจดัการเรียนการสอนที่ใช ้

เทคนิคการเรียนรูร้่วมกนัแบบรว่มกนัคิด ของนกัเรียนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ 

ช ัน้ปีที ่๓ สาขาวชิาการโรงแรม กลุ่ม ๓ วทิยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

เพ็ญนภา  สมบนัดาล 

 ผลการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ เทคนิค STAD ทีมี่ตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

และทกัษะความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่นของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพช ัน้สูง สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ วทิยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

นิรุตต์ิ  สระบวั 

 การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง กระบวนการจดัทาํบญัชีโดยใชก้ารสอนดว้ย

รูปแบบ business and accounting studies model 

ปริญญา  ดาโหะ 

 



คํานํา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

กระทรวงศึกษาธิการ  มีจุดประสงคเพ่ือใหเกิดการพัฒนาและแกปญหาการเรียนการสอน  โดยกําหนด 

ใหครูทุกคนทําวิจัยในชั้นเรียน อยางนอยคนละ 1 เรื่องตอปการศึกษา และมอบหมายใหงานวิจัย

พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ  ฝายแผนงานและความรวมมือ  รวบรวม ตรวจสอบ และเปนท่ี

ปรึกษาใหแกครูผูสอนในการทําวิจัยในชั้นเรียน เปนการสงเสริมสนับสนุนนักเรียน นักศึกษา และ

บุคลากรในสถานศึกษา เก่ียวกับการวิจัย การพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และ

สิ่งประดิษฐตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชนโดยรวมของ

สังคม ชุมชน และทองถ่ิน 

 

 

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ 

ฝายแผนงานและความรวมมือ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
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แผนกวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย 

 

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรยีนการสอน 

ของครูผูสอน วิชาเทคนิคการตัดเย็บเสื้อผาสตรี รหัสวชิา 3401-2005 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ  

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางอารี  มีบญุมาก 

ตําแหนง ครู คศ.3 

 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

วุฒิการศึกษา คศ.บ.(ผาและเคร่ืองแตงกาย) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหทํา

การสอนรายวิชาเทคนิคการตัดเย็บเส้ือผาสตรี รหัสวิชา 3401-2005 ของ

นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ ซ่ึงวิชานี้เปนวิชาชีพ

พื้นฐานที่ทุกสาขางานของประเภทวิชาคหกรรมตองเรียนเพื่อจะไดนําความรู

ที่ไดรับไปใชในการเรียนวิชาชีพอื่น ๆ ตอไป ในการเรียนการสอนผูสอนเนน

ใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และมีความสุข มีทักษะคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึง

สามารถนําไปใชในการประกอบอาชีไดในอนาคต ทั้งนี้การเรียนการสอนได

เนนปรัชญาวิทยาลัย คือ “ทักษะนํา คุณธรรมเดน เนนคุณภาพ” แตผูเรียน

จะมีทักษะความรู คุณธรรม จริยธรรม อันจะนําไปสูความสําเร็จไดมากนอย

เพียงใดนั้น ครูผูสอนถือเปนบุคคลสําคัญควบคูไปกับการจัดการเรียนการ

สอน โดยผูเรียนจะตองไดรับความพึงพอใจในคุณภาพการสอนของครู ดังนั้น

เพื่อใหทราบความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ของครูผูสอน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนา

คุณภาพการสอนของครูผูสอนวิชาเทคนิคการตัดเย็บเส้ือผาสตรี ทําใหผูเรียน

มีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นในการจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอวิชาเทคนิคการตัด

เย็บเส้ือผาสตรี ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและส่ิง

ทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนไดนําไปปรับปรุงการเรียน

การสอนนักศึกษารุนตอไป 
 

ขอบเขตการวจิยั 

การวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการสอน

ของครูผูสอน วิชาเทคนิคการตัดเย็บเส้ือผาสตรี รหัสวิชา 3401-2005 ของ

นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2562 จํานวน 3 ดาน คือ ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชศึกษา คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้น สู ง ชั้ นป ที่  1 สาขาวิชาแฟชั่ นและ ส่ิงทอ วิทยาลัยอาชี ว ศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 11 คน  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 4 คน 

ตัวแปร 

ตัวแปรอิสระ  คือ  ความพึงพอใจ 

ตัวแปรตาม  คือ  การจัดการเรียนการสอน 
 

สมมติฐานการวิจัย 

นักศึกษาระดับ ปวส.1 เทคโนโลยีแฟชั่นและส่ิงทอ ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2562 มีความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนรู 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  เปนแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนรายวิชา

เทคนิคการตัดเย็บเส้ือผาสตรี รหัสวิชา 3401-2005 ของนักศึกษาระดับ 

ปวส.1 สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 

3 ดาน คือ ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานความรู

ความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล   

แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามความพึง

พอใจของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่มีตอคุณภาพการ

สอนของครูผูสอน ประกอบดวยคําถามแบบปลายปดและปลายเปด 

แบงเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่  1  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ และ

ครูผูสอนที่รับการประเมิน 

ตอนที่ 2  เปนคําถามที่เกี่ยวกับขอมูลการสอนของครู แบงเปน 3 

ดาน คือ ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานความรู

ความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล ในการให

คะแนนแตละขอของแบบสอบถามไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนน้ําหนัก

ของตัวเลือก ต้ังแต 1-5 ดังนี้ 

5 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

4 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 

3 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

2 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอย 

1 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอยที่สุด 

การแปลความหมายของขอมูลโดยการนําคาเฉล่ียที่ไดมาเทียบกับ

เกณฑดังตอไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2548 : 161) 

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 ความพึงพอใจในหัวขอนั้นมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.51-4.50 ความพึงพอใจในหัวขอนั้นมาก 

คาเฉล่ีย 2.51-3.50 ความพึงพอใจในหัวขอนั้นปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.51-2.50 ความพึงพอใจในหัวขอนั้นนอย 

คาเฉล่ีย 1.00-1.50 ความพึงพอใจในหัวขอนั้นนอยที่สุด 

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ  เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเห็น

นอกเหนือจากคําถาม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูสอนแจกแบบสอบถามใหกับกลุมวจิัย  

2. ผูสอนเก็บรวมรวมแบบสอบถาม  
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3. ผูสอนนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความเรียบรอยและนาํไป

วิเคราะห 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยการ

หาคารอยละ 

2. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ

สอนของครูผูสอน 3 ดาน  วิเคราะห  วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย 

( X )  และคาความเบี่ยงแบนมาตรฐาน  (S.D) 

3. ขอมูลเกี่ ยวกับขอ เสนอแนะของผู เรียน ใชวิธีส รุปห รือ

สังเคราะหขอความจากแบบสอบถามปลายเปด 
 

สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล  สามารถสรุปไดดังนี้ 

ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น

ปที่ 1 สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ ท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ของครูผูสอน รายวิชาเทคนิคการตัดเย็บเส้ือผาสตรี รหัสวิชา 3401-2005  

พบวา  ผูเรียนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ

ครูผูสอน  อยูในระดับมากที่สุด และมาก 

ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น

ปที่ 1 สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ ที่มีตอคุณภาพการสอนของครูผูสอนวิชา

เทคนิคการตัดเย็บเส้ือผาสตรี รหัสวิชา 3401-2005 แยกพิจารณารายดาน

พบวา 

ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก คาเฉล่ีย ( X ) = 4.05 โดยเรียงลําดับดังนี้ ผูสอนติดตามผลการ

สอนอยางตอเนื่อง อยูในระดับมากที่สุด ผูสอนแจงวัตถุประสงค เนื้อหาวิชา 

และวิธีการจัดการเรียนการสอนชัดเจน อยูในระดับมาก และมีความพึงพอใจ

ตํ่าที่สุด คือ ผูสอนใชส่ือการสอนที่เขาใจงาย 

ดานความรูความสามารถในวิชาท่ีสอน โดยภาพรวมอยูในระดับ

มากที่สุด  คาเฉล่ีย ( X ) = 4.54  ดังนี้  ผูสอนสอนเนื้อหาครบถวน  ตาม

คําอธิบายรายวิชา/แผนการวัดผล/แผนการจัดการเรียนรู และผูสอนมี

ความรู ความสามารถในเนื้อหาที่สอนเปนอยางดี 

ดานการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 

( X ) = 4.30  โดยเรียงลําดับดังนี้  ผูสอนใหโอกาสนักเรียนไดปรับปรุงงานที่

ไมผานเกณฑ อยูในระดับมากที่สุด  ผูสอนแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดผล

ประเมินผลลวงหนาชัดเจน อยูในระดับมาก ผูสอนวัดผลอยางเปนธรรม และ

อยูในระดับมาก  
 

ขอเสนอแนะ 

1. ผูสอนควรมีเคร่ืองมือโดยเฉพาะจักรเย็บผาที่มีคุณภาพและ

พรอมใชงานใหมีปริมาณมากกวานี้ เพื่อเปนการกระตุนผูเรียนใหต้ังใจเรียน 

ไมเกิดความเบื่อหนาย 

2. ครูผูสอนใหโอกาสผูเรียนไดปรับปรุงชิ้นงานที่ไมผานเกณฑ 

เปนเร่ืองที่ดี ผูเรียนชอบ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอวิชาเทคนิคการตัดเย็บ

เส้ือผาสตรี รหัสวิชา 3401-2005 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. นําผลที่ไดมาเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหมี

คุณภาพตอไป 

_______________________________________________________ 

 

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรยีนการสอน 

ของครูผูสอน วิชาความรูเรื่องสิ่งทอ ระดับ ปวช.1 แฟชั่นและสิ่งทอ  

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวกัตติกา  แกวขาว 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา คบ.(เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหทํา

การสอนรายวิชาความรูเร่ืองส่ิงทอ นักเรียนระดับ ปวช.1 แฟชั่นดีไซน ซ่ึง

วิชานี้เปนวิชาชีพพื้นฐานที่ทุกสาขางานของประเภทวิชาคหกรรมตองเรียน

เพื่อจะไดนําความรูที่ไดรับไปใชในการเรียนวิชาชีพอื่น ๆ ตอไป ในการเรียน

การสอนผูสอนเนนใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และมีความสุข มีทักษะ

คุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีไดในอนาคต 

ทั้งนี้การเรียนการสอนไดเนนปรัชญาวิทยาลัย คือ “ทักษะนํา คุณธรรมเดน 

เนนคุณภาพ” แตผูเรียนจะมีทักษะความรู คุณธรรม จริยธรรม อันจะนําไปสู

ความสําเร็จไดมากนอยเพียงใดนั้น ครูผูสอนถือเปนบุคคลสําคัญควบคูไปกับ

การจัดการเรียนการสอน โดยผูเรียนจะตองไดรับความพึงพอใจในคุณภาพ

การสอนของครู ดังนั้นเพื่อใหทราบความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 เพื่อ

เปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการสอนของครูผูสอนวิชาความรูเร่ืองส่ิงทอ 

ทําให ผูเรียนมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นในการจัดการเรียนการสอน ในป

การศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพของการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอนวิชาความรูเร่ืองส่ิงทอ  

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของผูเรียนที่มีตอคุณภาพของการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอนวิชาความรูเร่ืองส่ิงทอ 
 

ขอบเขตการวจิยั 

การวิจัยนี้เปนการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพ

การสอนของครูผูสอน วิชาความรูเร่ืองส่ิงทอ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2562 จํานวน 3 ดาน คือ ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล 

ขอบเขตดานประชากร 

ประชากรที่ใชศึกษา คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2562   - 3 -       วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดทําการเลือกแบบเจาะจง คือ 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ 

สาขางานแฟชั่นดีไซน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 9 คน 

โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ  ไดแก นักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิง

ทอ ในรายวิชาความรูเร่ืองส่ิงทอ 

ตัวแปรตาม  ไดแก ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอคุณภาพของ

การจัดการสอนของครูผูสอน 3 ดาน คือ ดานความสามารถในการจัดการ

เรียนการสอน ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและ

ประเมินผล 
 

สมมติฐานการวิจัย 

นักศึกษามีความพึงพอใจตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ

ครูผูสอน วิชาความรูเร่ืองส่ิงทอ ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ 

สาขางานแฟชั่นดีไซน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราชอยูในระดับมาก 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  เปนแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนรายวิชา

ความรูเร่ืองส่ิงทอ ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ สาขางานแฟชั่น

ดีไซน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2562 จํานวน 3 ดาน คือ ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล  

แบบสอบถาม ประกอบดวย 3 สวน ไดแก 

สวนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย  เพศ  

สวนที่ 2  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพ

ของการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนวิชาความรูเร่ืองส่ิงทอ ในการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการเรียนรูของนักศึกษา ซ่ึง

ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.1 กําหนดจุดประสงคและหัวขอของแบบประเมิน 

1.2 สรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอนรายวิชาความรูเร่ืองส่ิงทอ ตามแบบ

ประเมิน Likert Scale โดยแบงเปน 5 ระดับ และกําหนดเปนคะแนน 

การแปลความหมายของขอมูลโดยการนําคาเฉล่ียที่ไดมาเทียบกับ

เกณฑดังตอไปนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2548 : 161) 

1.3 นําเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

1.4 นําไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินผลของตรวจสอบคุณภาพและ

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เสนอตอคณะผูเชี่ยวชาญชุดเดิม เพื่อเปรียบเทียบ

เปนคะแนนแบบอิงเกณฑ โดยการคํานวณหาคาเฉล่ีย ( X )   ซ่ึงตองไดรับ

ความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ โดยมีการกําหนดเกณฑการประเมิน 

สวนที่ 3  ขอเสนอแนะ  เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะ

ของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูสอนแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนรายวิชาความรูเร่ืองส่ิงทอ 

2. ผูสอนเก็บรวมรวมแบบสอบถามขอมูลทัง้หมด ตรวจสอบ

ความถูกตองของแบบสอบถาม  

3. ผูสอนนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความเรียบรอยและนาํไป

วิเคราะห 
 

การวิเคราะหและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยการ

หาคารอยละ 

2. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ

สอนของครูผูสอน 5 ดาน  วิเคราะห  วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย 

( X )  และคาความเบี่ยงแบนมาตรฐาน  (S.D) 

3. ขอมูลเกี่ ยวกับขอ เสนอแนะของผู เรียน ใชวิธีส รุปห รือ

สังเคราะหขอความจากแบบสอบถามปลายเปด 
 

สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล  สามารถสรุปไดดังนี้ 

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ของครูผูสอนรายวิชาความรูเร่ืองส่ิงทอ ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาแฟชั่นและ

ส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2562  พบวา  อยูในระดับมากที่สุดและมาก 

ความพึงพอใจของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ 

สาขางานแฟชั่นดีไซน ที่มีตอคุณภาพการสอนของครูผูสอนวิชาโครงการแยก

พิจารณาตามรายดานพบวา 

ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก คาเฉล่ีย ( X ) = 4.41 โดยเรียงลําดับดังนี้ ผูสอนติดตามผลการ

สอนอยางตอเนื่อง อยูในระดับมากที่สุด ผูสอนแจงวัตถุประสงค เนื้อหาวิชา 

และวิธีการจัดการเรียนการสอนชัดเจน และผูสอนใชส่ือการสอนที่เขาใจงาย

อยูในระดับมาก 

ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก คาเฉล่ีย ( X ) = 4.43  ผูสอนสอนเนื้อหาครบถวน  ตามคําอธิบาย

รายวิชา / แผนการวัดผล/แผนการจัดการเรียนรู  อยูในระดับมากที่สุด และ

ผูสอนมีความรู ความสามารถในเนื้อหาที่สอนเปนอยางดี อยูในระดับมาก 

ดานการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 

( X ) = 4.48  โดยการตอบแบบสอบถามอยูในระดับมากทั้ง 3 รายการ 

ไดแก  ผูสอนแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดผล ประเมินผลลวงหนาชัดเจน 

ผูสอนวัดผลอยางเปนธรรม และอยูในระดับมากผูสอนใหโอกาสนักเรียนได

ปรับปรุงงานที่ไมผานเกณฑ   
 

ขอเสนอแนะ 

1. ผูสอนควรมีเคร่ืองมือโดยเฉพาะจักรเย็บผาที่มีคุณภาพและ

พรอมใชงานใหมีปริมาณมากกวานี้ เพื่อเปนการกระตุนผูเรียนใหต้ังใจเรียน 

ไมเกิดความเบื่อหนาย 

2. ครูผูสอนใหโอกาสผูเรียนไดปรับปรุงชิ้นงานที่ไมผานเกณฑ 

เปนเร่ืองที่ดี ผูเรียนชอบ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

_______________________________________________________ 
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การศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ในรายวชิาเสื้อผาบุรุษเบื้องตน   

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562  วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสุชาดา  นิลสาขา 

ตําแหนง ครูผูชวย 

วุฒิการศึกษา คศ.บ.(ธุรกิจเส้ือผา) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษามุงเนนการเรียนการสอนใน

ดานการพัฒนาวิชาชีพและเปนการยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้นเพื่อ

ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน ผลิตและพัฒนากําลังคนในดาน

วิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เปนการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติใหมีประสิทธิภาพเทียบเทานานาชาติ จึง

ตองศึกษาการจัดการเรียนการสอน วามีผลตอทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรูของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่2 สาขาเส้ือผา

แฟชั่น ในรายวิชาเส้ือผาบุรุษเบื้องตนหรือไม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาแฟชั่นเส้ือผา

แฟชั่น วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือ ในรายวิชาเส้ือผาบุรุษเบื้องตน 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่  2 สาขาแฟชั่นดีไซน แผนกแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ใน

รายวิชาเส้ือผาบุรุษเบื้องตน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาแฟชั่นดีไซน แผนกแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2  สาขาแฟชั่นดีไซน  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 6 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1.  แบบทดสอบสําหรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ

หลังเรียนในรายวิชาเส้ือผาการคา เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 20 ขอ 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจในวิชาเส้ือผาบุรุษเบื้องตน ที่

จัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

แบบทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพการเรียนรูในรายวิชาเส้ือผาบุรุษ

เบื้องตน แบบทดสอบที่ใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและใชในการวัดผล

กอนเรียน (Pre-Test) เปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน  สรางขึ้น เพื่ อวัด

ผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุงหมายของบทเรียน ซ่ึงครอบคลุมจุดมุงหมายทุกขอและ

ทุกเนื้อหาของบทเรียน เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ดําเนินการทดลอง โดยใหนักเรียนระดับช้ันประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาแฟชั่นดีไซน  แผนกแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 6 

คน ทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) ในหองเรียน  

2. ชี้แจงใหผูเรียนทราบถึงการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

3. ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางที่ใชในการทําวิจัยชั้น

เรียน คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่2  สาขาแฟชั่น

ดีไซน  แผนกแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ใน

ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 6 คน โดยสอนตามแผนการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือ วิชาเส้ือผาบุรุษเบื้องตน เมื่อเรียนเนื้อหาและ

ทดสอบระหวางเรียนจบ 16 สัปดาหแลว จึงทําแบบทดสอบหลังเรียน 

(Post-Test) ในหองเรียน โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบ

กอนเรียนแตสลับขอสลับคําตอบ แลวบันทึกคะแนนและสรุปผลการวิจัย 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน 

ตอนที่  2   ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลการสอนของครู 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกอนเรียน หลังเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนที่ไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาแฟชั่น

ดีไซน ในรายวิชาเส้ือผาบุรุษเบื้องตน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 6 คน 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน แบบทดสอบที่สรางขึ้นมา

ตรวจสอบพิจารณาหาความเหมาะสมและทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและใชในการวัดผลกอนเรียน (Pre-Test) และหลังเรียน (Post-Test) 

พบวา การทดสอบกอนเรียนมีคาเฉล่ีย 12.62 ในขณะที่การทดสอบหลัง

เรียนมีคาเฉล่ีย 15.62  ซ่ึงเปนคาเฉล่ียที่สูงขึ้น เมื่อพิจารณาคาเบี่ยงเบน

มาตรฐานของการทดสอบกอนเรียนซ่ึงมีคา 1.59 หลังเรียนมีคา 1.06 ซ่ึง

เปนคาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่นอยลง แสดงใหเห็นวา หลังเรียนนักเรียนมี

คะแนนกระจายกันนองลง และจากคา Sig. มีคา 0.000 หมายถึง การ

ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีคา Sig. ไมแตกตางกันที่นัยสําคัญทางสถิติ

ที่ 0.05 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงทั้งหมด คิดเปนรอยละ 100.00 ของ

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก ( X =4.6) มีการจัด

หองเรียนเหมาะสม ผูสอนแจงวัตถุประสงค เนื้อหาวิชา และวิธีการจัดการ

เรียนการสอนชัดเจน ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน พบวา 
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นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก คือ ผูสอนสอนเนื้อหาครบถวน

ตามคําอธิบายรายวิชา / แผนการวัดผล / แผนการจัดการเรียน รู 

( X =4.62) ดานการวัดผลและประเมินผล พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจ

อยูในระดับดีมาก คือ ผูสอนแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดผลประเมินผล

ลวงหนาชัดเจน ( X =4.71) สรุปคือ ผูเรียนสามารถเขาใจและเรียนรูในเร่ือง

วัตถุประสงค เนื้อหาวิชา และวิธีการจัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดี และ

ผูสอนใชส่ือการสอนที่ทําใหผูเรียนรูเขาใจในบทเรียนไดงาย มีการติดตามผล

การเรียนอยางสม่ําเสมอ  
 

ขอเสนอแนะ 

จากการทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือในวิชาการศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาเส้ือผาบุรุษเบื้องตน  ภาคเรียนที่ 

2 ปการศึกษา2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ในสวนของขอเสนอแนะตอการจัดการเรียนการสอนของครู พบวา 

ผูตอบแบบสอบถามอยากใหมีเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณที่เพียงพอในการ

จัดการเรียนการสอนและการใชงานของผูเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรูและนักเรียน

ไดรับการพัฒนาความสามารถในการการวางแผนและควบคุมการเย็บได 

2. เพื่อนําขอคนพบเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไข และ

พัฒนาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเส้ือผาบุรุษเบื้องตนตอไป 

3. สามารถนําความรูหรือทักษะท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวันหรือ

การประกอบอาชีพได 

_______________________________________________________ 

 

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรยีนการสอน 

ของครูผูสอน วิชาประวตัิเครื่องแตงกาย  

ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน  

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวเพ็ญนภา  หนุมนา 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(ออกแบบแฟชั่นและส่ิงทอ) 

ปที่ทําวิจยั 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหทํา

การสอนรายวิชาประวัติเคร่ืองแตงกาย นักเรียนระดับ ปวช.1 แฟชั่นดีไซน 

ซ่ึงวิชานี้เปนวิชาชีพพื้นฐานที่ทุกสาขางานของประเภทวิชาคหกรรมตอง

เรียนเพื่อจะไดนําความรูที่ไดรับไปใชในการเรียนวิชาชีพอื่น ๆ ตอไป ในการ

เรียนการสอนผูสอนเนนใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และมีความสุข มีทักษะ

คุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีไดในอนาคต 

ทั้งน้ีการเรียนการสอนไดเนนปรัชญาวิทยาลัย คือ “ทักษะนํา คุณธรรมเดน 

เนนคุณภาพ” แตผูเรียนจะมีทักษะความรู คุณธรรม จริยธรรม อันจะนําไปสู

ความสําเร็จไดมากนอยเพียงใดนั้น ครูผูสอนถือเปนบุคคลสําคัญควบคูไปกับ

การจัดการเรียนการสอน โดยผูเรียนจะตองไดรับความพึงพอใจในคุณภาพ

การสอนของครู ดังนั้นเพื่อใหทราบความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 เพื่อ

เปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการสอนของครูผูสอนวิชาประวัติเคร่ืองแตง

กาย ทําใหผูเรียนมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นในการจัดการเรียนการสอน ในป

การศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพของการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอนวิชาประวัติเคร่ืองแตงกาย 3 ดาน คือ 

ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานความรูความสามารถใน

วิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล  

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของผูเรียนที่มีตอคุณภาพของการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอนวิชาประวัติเคร่ืองแตงกาย 3 ดาน คือ 

ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานความรูความสามารถใน

วิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล 
 

ขอบเขตการวจิยั 

การวิจัยคร้ังนี้  เปนการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ

คุณภาพการสอนของครูผูสอน วิชาประวัติเคร่ืองแตงกาย ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2562 จํานวน 3 ดาน คือ ดานความสามารถในการจัดการเรียน

การสอน ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและ

ประเมินผล 

1. ประชากรที่ใชศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

จํานวน 10 คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 

2.1 ตัวแปรตน ไดแก 

1) นักเรียนระดับ ปวช.1 แฟชั่นดีไซน 

2) วิชาที่ประเมิน คือ วิชาประวัติเคร่ืองแตงกาย 

3) ครูที่รับการประเมิน คือ คุณครูเพ็ญนภา หนุมนา 

2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน 3 ดาน คือ 

1) ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

2) ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน 

3) ดานการวัดและประเมินผล 
 

สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนระดับ ปวช.1 แฟชั่นดีไซน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีความพึงพอใจตอคุณภาพการ

จัดการเรียนรู 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  เปนแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนรายวิชา

ประวัติเคร่ืองแตงกาย ระดับ ปวช.1 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน  วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 3 

ดาน คือ ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานความรู

ความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล 
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แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามความพึง

พอใจของนักเรียนระดับ ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่มีตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ประกอบดวยคําถามปลาย

ปดและปลายเปด แบงเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่  1  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ และ

ครูผูสอนที่รับการประเมิน  

ตอนที่ 2  เปนคําถามที่เกี่ยวกับขอมูลการสอนของครู แบงออกเปน 

3 ดาน คือ คือ ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานความรู

ความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล ในการให

คะแนนแตละขอของแบบสอบถามไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนน้ําหนัก

ของตัวเลือก ต้ังแต 1-5 ตามความหมายดังนี้ 

5 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

4 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 

3 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

2 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอย 

1 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอยที่สุด 

การแปลความหมายของขอมูลโดยการนําคาเฉล่ียที่ไดมาเทียบกับ

เกณฑดังตอไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2548 : 161) 

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 ความพึงพอใจในหัวขอนั้นมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.51-4.50 ความพึงพอใจในหัวขอนั้นมาก 

คาเฉล่ีย 2.51-3.50 ความพึงพอใจในหัวขอนั้นปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.51-2.50 ความพึงพอใจในหัวขอนั้นนอย 

คาเฉล่ีย 1.00-1.50 ความพึงพอใจในหัวขอนั้นนอยที่สุด 

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ  เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเห็น

นอกเหนือจากคําถาม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูสอนแจกแบบสอบถามใหกับกลุมวจิัย  

2. ผูสอนเก็บรวมรวมแบบสอบถาม  

3. ผูสอนนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความเรียบรอยและนาํไป

วิเคราะห 
 

การวิเคราะหและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยการ

หาคารอยละ 

2. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ

สอนของครูผูสอน 3 ดาน  วิเคราะห  วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย 

( X )  และคาความเบี่ยงแบนมาตรฐาน  (S.D) 

3. ขอมูลเกี่ ยวกับขอ เสนอแนะของผู เรียน ใชวิธีส รุปห รือ

สังเคราะหขอความจากแบบสอบถามปลายเปด 
 

สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล  สามารถสรุปไดดังนี้ 

ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 

สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน ที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน 

วิชาประวัติเคร่ืองแตงกาย  พบวา  ผูเรียนมีความพึงพอใจตอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอน  อยูในระดับมากที่สุด และมาก 

ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 

สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน ที่มีตอคุณภาพการสอนของครูผูสอนวิชาประวัติเคร่ือง

แตงกาย แยกพิจารณาตามรายดานพบวา 

ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก คาเฉล่ีย ( X ) = 4.30 โดยเรียงลําดับดังนี้ ผูสอนติดตามผลการ

สอนอยางตอเนื่อง อยูในระดับมากที่สุด ผูสอนแจงวัตถุประสงค เนื้อหาวิชา 

และวิธีการจัดการเรียนการสอนชัดเจน อยูในระดับมาก และมีความพึงพอใจ

ตํ่าที่สุด คือ ผูสอนใชส่ือการสอนที่เขาใจงาย 

ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน โดยภาพรวมอยูในระดับ

มากที่สุด  คาเฉล่ีย ( X ) = 4.53  ดังนี้  ผูสอนสอนเนื้อหาครบถวน ตาม

คําอธิบายรายวิชา/แผนการวัดผล/แผนการจัดการเรียนรู และผูสอนมี

ความรู ความสามารถในเนื้อหาที่สอนเปนอยางดี 

ดานการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 

( X ) = 4.47  โดยเรียงลําดับดังนี้  ผูสอนใหโอกาสนักเรียนไดปรับปรุงงานที่

ไมผานเกณฑ อยูในระดับมากที่สุด  ผูสอนแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดผล

ประเมินผลลวงหนาชัดเจน อยูในระดับมาก ผูสอนวัดผลอยางเปนธรรม และ

อยูในระดับมาก  
 

ขอเสนอแนะ 

1. ผูสอนควรมีเคร่ืองมือโดยเฉพาะจักรเย็บผาที่มีคุณภาพและ

พรอมใชงานใหมีปริมาณมากกวานี้ เพื่อเปนการกระตุนผูเรียนใหต้ังใจเรียน 

ไมเกิดความเบื่อหนาย 

2. ครูผูสอนใหโอกาสผูเรียนไดปรับปรุงชิ้นงานที่ไมผานเกณฑ 

เปนเร่ืองที่ดี ผูเรียนชอบ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ทราบถึงความพึงพอใจของนักเรียนระดับ ปวช.1 แฟชั่นดีไซน ที่มี

ตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน วิชาประวัติเคร่ืองแตงกาย 

ทั้ง 3 ดาน คือ ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานความรู

ความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล 
 

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

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรยีนการสอน 

ของครูผูสอน วิชาผลติภณัฑงานผา รหสัวิชา 2401-2010 

ของนักเรียนระดับ ปวช.3 เสื้อผาแฟชัน่ สาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ  

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวปาลิตา  ชะนะ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คศ.บ.(เส้ือผาและแพทเทิรน) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหทํา

การสอนรายวิชาผลิตภัณฑงานผา รหัสวิชา 2401-2010 นักเรียนระดับ 

ปวช.3 เส้ือผาแฟชั่น ซ่ึงวิชานี้เปนวิชาชีพพื้นฐานที่ทุกสาขางานของประเภท
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วิชาคหกรรมตองเรียนเพื่อจะไดนําความรูที่ไดรับไปใชในการเรียนวิชาชีพอื่น 

ๆ ตอไป ในการเรียนการสอนผูสอนเนนใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และมี

ความสุข มีทักษะคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงสามารถนําไปใชในการประกอบอา

ชีไดในอนาคต ทั้งนี้การเรียนการสอนไดเนนปรัชญาวิทยาลัย คือ “ทักษะนํา 

คุณธรรมเดน เนนคุณภาพ” แตผูเรียนจะมีทักษะความรู คุณธรรม จริยธรรม 

อันจะนําไปสูความสําเร็จไดมากนอยเพียงใดนั้น ครูผูสอนถือเปนบุคคล

สําคัญควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอน โดยผูเรียนจะตองไดรับความพึง

พอใจในคุณภาพการสอนของครู ดังนั้นเพื่อใหทราบความพึงพอใจของ

ผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2562 เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการสอนของครูผูสอน

วิชาผลิตภัณฑงานผา รหัสวิชา 2401-2010 ทําใหผูเรียนมีความพึงพอใจ

เพิ่มขึ้นในการจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพของการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอนวิชาผลิตภัณฑงานผา 3 ดาน คือ ดาน

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานความรูความสามารถในวิชาที่

สอน และดานการวัดและประเมินผล  

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของผูเรียนที่มีตอคุณภาพของการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอนวิชาผลิตภัณฑงานผา 3 ดาน คือ ดาน

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานความรูความสามารถในวิชาที่

สอน และดานการวัดและประเมินผล 
 

ขอบเขตการวจิยั 

การวิจัยคร้ังนี้  เปนการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ

คุณภาพการสอนของครูผูสอน วิชาผลิตภัณฑงานผา รหัสวิชา 2401-2010 

ของนักเรียนระดับ ปวช.3 เส้ือผาแฟชั่น ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 

จํานวน 3 ดาน คือ ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดาน

ความรูความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล 

3. ประชากรที่ใชศึกษา คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี 

ชั้นปที่ 3 เส้ือผาแฟชั่น ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 7 คน 

4. ตัวแปรที่ศึกษา 

4.1 ตัวแปรตน ไดแก 

1) นักเรียนระดับ ปวช.3 เส้ือผาแฟชั่น 

2) วิชาที่ประเมิน คือ วิชาผลิตภัณฑงานผา รหัสวิชา 

2401-2010 

3) ครูที่รับการประเมิน คือ คุณครูปาลิตา  ชะนะ 

4.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน 3 ดาน คือ 

1) ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

2) ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน 

3) ดานการวัดและประเมินผล 
 

สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนระดับ ปวช.3 เส้ือผาแฟชั่น ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีความพึงพอใจตอคุณภาพการ

จัดการเรียนรู 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  เปนแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนรายวิชา

ผลิตภัณฑงานผา รหัสวิชา 2401-2010 ระดับ ปวช.3 เส้ือผาแฟช่ัน ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 3 ดาน คือ ดานความสามารถในการ

จัดการเรียนการสอน ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน และดานการ

วัดและประเมินผล 

แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามความพึง

พอใจของนักเรียนระดับ ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่มีตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ประกอบดวยคําถามปลาย

ปดและปลายเปด แบงเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่  1  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ และ

ครูผูสอนที่รับการประเมิน  

ตอนที่ 2  เปนคําถามที่เกี่ยวกับขอมูลการสอนของครู แบงออกเปน 

3 ดาน คือ คือ ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานความรู

ความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล ในการให

คะแนนแตละขอของแบบสอบถามไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนน้ําหนัก

ของตัวเลือก ต้ังแต 1-5 ตามความหมายดังนี้ 

5 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

4 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 

3 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

2 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอย 

1 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอยที่สุด 

การแปลความหมายของขอมูลโดยการนําคาเฉล่ียที่ไดมาเทียบกับ

เกณฑดังตอไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2548 : 161) 

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 ความพึงพอใจในหัวขอนั้นมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.51-4.50 ความพึงพอใจในหัวขอนั้นมาก 

คาเฉล่ีย 2.51-3.50 ความพึงพอใจในหัวขอนั้นปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.51-2.50 ความพึงพอใจในหัวขอนั้นนอย 

คาเฉล่ีย 1.00-1.50 ความพึงพอใจในหัวขอนั้นนอยที่สุด 

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ  เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเห็น

นอกเหนือจากคําถาม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูสอนแจกแบบสอบถามใหกับกลุมวจิัย  

2. ผูสอนเก็บรวมรวมแบบสอบถาม  

3. ผูสอนนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความเรียบรอยและนาํไป

วิเคราะห 
 

การวิเคราะหและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยการ

หาคารอยละ 

2. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ

สอนของครูผูสอน 3 ดาน  วิเคราะห  วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย 

( X )  และคาความเบี่ยงแบนมาตรฐาน  (S.D) 
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3. ขอมูลเกี่ ยวกับขอ เสนอแนะของผู เรียน ใชวิธีส รุปห รือ

สังเคราะหขอความจากแบบสอบถามปลายเปด 
 

สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล  สามารถสรุปไดดังนี้ 

ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 

เส้ือผาแฟชั่น ที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน วิชา

ผลิตภัณฑงานผา รหัสวิชา 2401-2010  พบวา  ผูเรียนมีความพึงพอใจตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ระดับมากที่สุด และมาก 

ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 

เส้ือผาแฟชั่น ที่มีตอคุณภาพการสอนของครูผูสอนวิชาผลิตภัณฑงานผา รหัส

วิชา 2401-2010 แยกพิจารณาตามรายดานพบวา 

ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก คาเฉล่ีย ( X ) = 4.05 โดยเรียงลําดับดังนี้ ผูสอนติดตามผลการ

สอนอยางตอเนื่อง อยูในระดับมากที่สุด ผูสอนแจงวัตถุประสงค เนื้อหาวิชา 

และวิธีการจัดการเรียนการสอนชัดเจน อยูในระดับมาก และมีความพึงพอใจ

ตํ่าที่สุด คือ ผูสอนใชส่ือการสอนที่เขาใจงาย 

ดานความรูความสามารถในวิชาท่ีสอน โดยภาพรวมอยูในระดับ

มากท่ีสุด  คาเฉล่ีย ( X ) = 4.54  ดังนี้  ผูสอนสอนเนื้อหาครบถวน ตาม

คําอธิบายรายวิชา/แผนการวัดผล/แผนการจัดการเรียนรู และผูสอนมี

ความรู ความสามารถในเนื้อหาที่สอนเปนอยางดี 

ดานการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 

( X ) = 4.30  โดยเรียงลําดับดังนี้  ผูสอนใหโอกาสนักเรียนไดปรับปรุงงานที่

ไมผานเกณฑ อยูในระดับมากที่สุด  ผูสอนแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดผล

ประเมินผลลวงหนาชัดเจน อยูในระดับมาก ผูสอนวัดผลอยางเปนธรรม และ

อยูในระดับมาก  
 

ขอเสนอแนะ 

1. ผูสอนควรมีเคร่ืองมือโดยเฉพาะจักรเย็บผาที่มีคุณภาพและ

พรอมใชงานใหมีปริมาณมากกวานี้ เพื่อเปนการกระตุนผูเรียนใหต้ังใจเรียน 

ไมเกิดความเบื่อหนาย 

2. ครูผูสอนใหโอกาสผูเรียนไดปรับปรุงชิ้นงานที่ไมผานเกณฑ 

เปนเร่ืองที่ดี ผูเรียนชอบ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอน วิชาผลิตภัณฑงานผา รหัสวิชา 2401-

2010 ทั้ง 3 ดาน คือ ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดาน

ความรูความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล 

2. ทําใหทราบถึงขอเสนอแนะของผูเรียนที่มีตอคุณภาพของการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอน วิชาผลิตภัณฑงานผา รหัสวิชา 2401-

2010 ทั้ง 3 ดาน คือ ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดาน

ความรูความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล 
 

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

 

 

 

 

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจดัการเรยีนการสอน 

ของครูผูสอน วิชาโครงการ ของนักเรียนระดับ ปวช.3 เสื้อผาแฟชั่น  

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสุภาภรณ  รักษามั่น 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คศ.บ.(เทคโนโลยีเส้ือผา) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหทํา

การสอนรายวิชาโครงการ นักเรียนระดับ ปวช.3 เส้ือผาแฟชั่น ซ่ึงวิชานี้เปน

วิชาชีพพื้นฐานที่ทุกสาขางานของประเภทวิชาคหกรรมตองเรียนเพื่อจะได

นําความรูที่ไดรับไปใชในการเรียนวิชาชีพอื่น ๆ ตอไป ในการเรียนการสอน

ผูสอนเนนใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และมีความสุข มีทักษะคุณธรรม 

จริยธรรม ซ่ึงสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีไดในอนาคต ทั้งนี้การเรียน

การสอนไดเนนปรัชญาวิทยาลัย คือ “ทักษะนํา คุณธรรมเดน เนนคุณภาพ” 

แตผูเรียนจะมีทักษะความรู คุณธรรม จริยธรรม อันจะนําไปสูความสําเร็จ

ไดมากนอยเพียงใดนั้น ครูผูสอนถือเปนบุคคลสําคัญควบคูไปกับการจัดการ

เรียนการสอน โดยผูเรียนจะตองไดรับความพึงพอใจในคุณภาพการสอนของ

ครู ดังนั้นเพื่อใหทราบความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนของครูผูสอน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 เพื่อเปนขอมูลใน

การพัฒนาคุณภาพการสอนของครูผูสอนวิชาโครงการ ทําใหผูเรียนมีความ

พึงพอใจเพิ่มขึ้นในการจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอคุณภาพของการจัดการ

เรียนการสอนของครูผูสอนวิชาโครงการ 3 ดาน คือ ดานความสามารถใน

การจัดการเรียนการสอน ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน และดาน

การวัดและประเมินผล  

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของผูเรียนตอคุณภาพของการจัดการ

เรียนการสอนของครูผูสอนวิชาโครงการ 3 ดาน คือ ดานความสามารถใน

การจัดการเรียนการสอน ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน และดาน

การวัดและประเมินผล 
 

ขอบเขตการวจิยั 

การวิจัยคร้ังนี้  เปนการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ

คุณภาพการสอนของครูผูสอน วิชาโครงการ ของนักเรียนระดับ ปวช.3 

เส้ือผาแฟชั่น ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 3 ดาน คือ ดาน

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานความรูความสามารถในวิชาที่

สอน และดานการวัดและประเมินผล 

1. ประชากรที่ใชศึกษา คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี 

ชั้นปที่ 3 เส้ือผาแฟชั่น ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 5 คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 

2.1 ตัวแปรตน ไดแก 

1) นักเรียนระดับ ปวช.3 เส้ือผาแฟชั่น 

2) วิชาที่ประเมิน คือ วิชาโครงการ 

3) ครูที่รับการประเมิน คือ คุณครูสุภาภรณ  รักษามั่น 
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2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน 3 ดาน คือ 

1) ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

2) ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน 

3) ดานการวัดและประเมินผล 
 

สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนระดับ ปวช.3 เส้ือผาแฟชั่น ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีความพึงพอใจตอคุณภาพการ

จัดการเรียนรู 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  เปนแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนรายวิชา

โครงการ ระดับ ปวช.3 เส้ือผาแฟชั่น ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

จํานวน 3 ดาน คือ ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดาน

ความรูความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล 

แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามความพึง

พอใจของนักเรียนระดับ ปวช.3 เส้ือผาแฟชั่น วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน 

ประกอบดวยคําถามปลายปดและปลายเปด แบงเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่  1  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ และ

ครูผูสอนที่รับการประเมิน  

ตอนที่ 2  เปนคําถามที่เกี่ยวกับขอมูลการสอนของครู แบงออกเปน 

3 ดาน คือ คือ ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานความรู

ความสามารถในวิชาที่สอน และดานการวัดและประเมินผล ในการให

คะแนนแตละขอของแบบสอบถามไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนน้ําหนัก

ของตัวเลือก ต้ังแต 1-5 ตามความหมายดังนี้ 

5 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

4 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับมาก 

3 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 

2 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอย 

1 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับนอยที่สุด 

การแปลความหมายของขอมูลโดยการนําคาเฉล่ียที่ไดมาเทียบกับ

เกณฑดังตอไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2548 : 161) 

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 ความพึงพอใจในหัวขอนั้นมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.51-4.50 ความพึงพอใจในหัวขอนั้นมาก 

คาเฉล่ีย 2.51-3.50 ความพึงพอใจในหัวขอนั้นปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.51-2.50 ความพึงพอใจในหัวขอนั้นนอย 

คาเฉล่ีย 1.00-1.50 ความพึงพอใจในหัวขอนั้นนอยที่สุด 

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ  เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเห็น

นอกเหนือจากคําถาม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูสอนแจกแบบสอบถามใหกับกลุมวจิัย  

2. ผูสอนเก็บรวมรวมแบบสอบถาม  

3. ผูสอนนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความเรียบรอยและนาํไป

วิเคราะห 

 

การวิเคราะหและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยการ

หาคารอยละ 

2. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ

สอนของครูผูสอน 3 ดาน  วิเคราะห  วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย 

( X )  และคาความเบี่ยงแบนมาตรฐาน  (S.D) 

3. ขอมูลเกี่ ยวกับขอ เสนอแนะของผู เรียน ใชวิธีส รุปห รือ

สังเคราะหขอความจากแบบสอบถามปลายเปด 
 

สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล  สามารถสรุปไดดังนี้ 

ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 

เส้ือผาแฟชั่น ที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน วิชา

โครงการ  พบวา  อยูในระดับมากที่สุด และมาก 

ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 

เส้ือผาแฟชั่น ที่ มีตอคุณภาพการสอนของครูผูสอนวิชาโครงการ แยก

พิจารณาตามรายดานพบวา 

ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูใน

ระดับมาก คาเฉล่ีย ( X ) = 4.30 โดยเรียงลําดับดังนี้ ผูสอนติดตามผลการ

สอนอยางตอเนื่อง อยูในระดับมากที่สุด ผูสอนแจงวัตถุประสงค เนื้อหาวิชา 

และวิธีการจัดการเรียนการสอนชัดเจน อยูในระดับมาก และมีความพึงพอใจ

ตํ่าที่สุด คือ ผูสอนใชส่ือการสอนที่เขาใจงาย 

ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน โดยภาพรวมอยูในระดับ

มากที่สุด  คาเฉล่ีย ( X ) = 4.53  ดังนี้  ผูสอนสอนเนื้อหาครบถวน ตาม

คําอธิบายรายวิชา/แผนการวัดผล/แผนการจัดการเรียนรู และผูสอนมี

ความรู ความสามารถในเนื้อหาที่สอนเปนอยางดี 

ดานการวัดและประเมินผล โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 

( X ) = 4.47 โดยเรียงลําดับดังนี้  ผูสอนใหโอกาสนักเรียนไดปรับปรุงงานที่

ไมผานเกณฑ อยูในระดับมากที่สุด  ผูสอนแจงหลักเกณฑและวิธีการวัดผล

ประเมินผลลวงหนาชัดเจน อยูในระดับมาก ผูสอนวัดผลอยางเปนธรรม และ

อยูในระดับมาก  
 

ขอเสนอแนะ 

1. ผูสอนควรมีเคร่ืองมือโดยเฉพาะจักรเย็บผาที่มีคุณภาพและ

พรอมใชงานใหมีปริมาณมากกวานี้ เพื่อเปนการกระตุนผูเรียนใหต้ังใจเรียน 

ไมเกิดความเบื่อหนาย 

2. ครูผูสอนใหโอกาสผูเรียนไดปรับปรุงชิ้นงานที่ไมผานเกณฑ 

เปนเร่ืองที่ดี ผูเรียนชอบ ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ทราบถึงความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนของครูผูสอน วิชาโครงการ ทั้ง 3 ดาน คือ ดานความสามารถใน

การจัดการเรียนการสอน ดานความรูความสามารถในวิชาที่สอน และดาน

การวัดและประเมินผล 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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การศึกษาวิธีการนําเสนอแรงบันดาลใจสูการออกแบบเครื่องแตงกายรวมสมยั 

โดยการใชแผนผังความคิดในรายวิชาการนําเสนอผลงานแฟชั่น 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายภูสิทธิ์  ใจดี 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ศล.บ.(ศิลปกรรมศาสตร) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนของการอาชีวศึกษา มุงเนนในเร่ืองของ

การพัฒนาสมรรถนะกําลังชน เพื่อเขาสูกระบวนการทํางานในระบบ

อุตสาหกรรมหรือผูประกอบการอยางมีคุณภาพ และความสามารถอยาง

ลึกซ้ึง โดยพัฒนาทั้งเร่ืองหลักสูตร แผนการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความ

พรอมสําหรับนักเรียน นักศึกษา มีประสิทธิภาพเปนที่ตองการในระดับชาติ 

และนานาชาติ ตอไป 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (2551 : 3) มี

พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาขึ้นตาม

มาตรา 6 วาดวย การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตองเปน

การจัดการศึกษาในดานวิชาชีพท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนใน

ดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเปนการ

ยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน โดยนําความรูในทางทฤษฎีอันเปนสากลและภูมิปญญาไทยมา

พัฒนาผูรับการศึกษาใหมีความรูความสามารถในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะ

จนสามารถนําไปประกอบอาชีพในลักษณะผูปฏิบัติหรือประกอบอาชีพโดย

อิสระได 

การจัดการเรียนรูโดยใหความสําคัญในดานเทคโนโลยีการศึกษา 

เพื่อพัฒนาเยาวชนใหมีความสามารถและทักษะการใชงานระบบสารสนเทศ 

การใชเทคนิค วิธีการ และอุปกรณเคร่ืองมือในการชวยดําเนินงานรูปแบบ

ตาง ๆ เทคโนโลยีการศึกษานั้นไมเปนเพียงการใชส่ือในรูปของวัสดุและ

อุปกรณเทานั้น ยังรวมถึงการใชวิธีการสอนอยางมีระบบดวยมนุษยหรือไมใช

มนุษย เพื่อใหบรรลุตามจุดประสงคโดยใชผลงานวิจัยดานการเรียนรู และ

การส่ือสารของมนุษยเปนพื้นฐานใหผูเรียนไดมีทักษะการคิดวิเคราะห 

กระบวนการและเกิดการเรียนรูดวยตนเอง เปนการพัฒนาความรู

ความสามารถที่ยั่งยืน 

กิดานันท มลิทอง (2543 : 4-5) กลาววา เทคโนโลยีการศึกษาเปน

การประยุกตเอาเทคนิค วิธีการ แนวความคิด วัสดุ อุปกรณ และส่ิงตาง ๆ 

ตลอดจนการนําหลักการทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใช เพื่อการออกแบบ

และสงเสริมระบบการเรียนการสอนขึ้น โดยเนนที่วัตถุประสงคทางการ

ศึกษาที่สามารถวัดไดอยางถูกตองแนนอน มีการยึดผูเรียนเปนศูนยกลางการ

เรียนมากกวายึดเน้ือหาวิชา มีการใชการศึกษาเชิงปฏิบัติโดยผานการ

วิเคราะหและการใชโสตทัศนุปกรณ รวมถึงเทคนิคการสอนโดยใชอุปกรณ

ตาง ๆ มากมาย เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร ส่ือการสอนตาง ๆ ในลักษณะของ

ส่ือประสม และการศึกษาดวยตนเอง 

งานวิจัยนี้เปนการทดลองที่มุงหาผลของการจัดการเรียนการสอน

ของการนําเสนอผลงานแฟชั่นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

แผนกวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ดังนั้น การ

ที่สถานศึกษาจะมุงพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองความตองการทางดาน

ตลาดแรงงาน ระบบของการทํางานไมใชแคพัฒนาเคร่ืองมืออุปกรณเพียง

อยางเดียว แตตองพัฒนาผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการคิด วิเคราะห

ขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบ เพื่อใหผูเรียนมีความพรอม ผูเรียนสามารถนํา

ความรูที่ไดไปประกอบอาชีพไดหลากหลาย สรางความเชื่อมั่นและนาเชื่อถือ

ยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางความคิดเกี่ยวกับการตอยอด

แรงบันดาลใจสูการออกแบบเคร่ืองแตงกายรวมสมัย โดยการใชแผนผัง

ความคิด ในรายวิชาการนําเสนอผลงานแฟชั่น ของนักเรียนระดับ ปวช.3 

สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน แผนกวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

2. เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนไดนําไปปรับปรุงการเรียน

การสอนของนักเรียน นักศึกษา ในรุนตอไป 
 

ขอบเขตการวจิยั 

ประชากร 

ประชากรที่ใชศึกษา คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น

ปที่  2 สาขาวิชาแฟชั่น ดีไซน  แผนกวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 6 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ  ไดแก  การจัดการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน แผนกวิชาแฟชั่น

และส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในภาคเรียนที่  2 ป

การศึกษา 2562 จํานวน 6 คน 

เน้ือหาวิชาที่ใชในการทดลอง 

เนื้อหาที่ใชในการทดลองเปนเนื้อหารายวิชาการนําเสนอผลงาน

แฟชั่น เร่ือง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการนําเสนอผลงานแฟชั่น 

สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 มีทักษะกอนและ

หลังการจัดการเรียนรูที่แตกตางกัน และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือ รายวิชาการนําเสนอผลงานแฟชั่น 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนผลของการจัดการเรียนรูของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 ในรายวิชาการนําเสนอ

ผลงานแฟชั่น ซ่ึงผูวิจัยแบงการสรางเคร่ืองมือออกเปน 2 สวน คือ 

1. แบบทดสอบสําหรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ

หลังเรียนในรายวิชาการนําเสนอผลงานแฟชั่น เปนแบบอัตนัย 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจในวิชาการนําเสนอผลงานแฟชั่น 

ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ดําเนินการทดลองโดยใหนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน จํานวน 7 คน ทําแบบทดสอบกอน

เรียน (Pre-test) ในหองเรียน 

2. ชี้แจงใหผูเรียนทราบถึงการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

3. ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางที่ใชในการทําวิจัยใน

ช้ันเรียน คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชา

แฟชั่นดีไซน จํานวน 7 คน โดยสอนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

วิชาการนําเสนอผลงานแฟชั่น เมื่อเรียนเนื้อหาและทดสอบระหวางเรียนจบ 

16 สัปดาหแลว จึงทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ในหองเรียน โดย

ใชแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน แลวบันทึกคะแนนและ

สรุปผลการวิจัย 

4. วัดความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือ วิชาการนําเสนอผลงานแฟชั่น 

5. รวบ รวมข อมู ลทั้ งห มด  ตรวจสอบ ความถู ก ต อ งขอ ง

แบบสอบถาม และนําแบบสอบถามมาวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ 
 

การวิเคราะหและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติตาง ๆ ดังนี้ 

1. คาสถิ ติรอยละ (Percentage) ของคะแนนการประเมิน

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน 

จํานวน 7 คน 

2. สถิติที่ใชในการหาคาเฉล่ีย (Mean) หรือ ( X ) ของคะแนน

การประเมินของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชา

แฟชั่นดีไซน จํานวน 7 คน และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรูของกลุมตัวอยาง (บุญชม ศรีสะอาด. 2535 : 102) 

3. คาเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D) (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544 : 65) 

4. การศึกษาคนควาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชแบบแผนการทดลองแบบ 

One Group Pre-test Post-test Design (ลวน สายยศ และอังคณา สาย

ยศ. 2538 : 216) 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกัน การ

ทดสอบกอนเรียนมีคาเฉล่ีย 12.62 ในขณะที่การทดสอบหลังเรียนมีคาเฉล่ีย 

15.62 ซ่ึงเปนคาเฉล่ียที่สูงขึ้น นักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรูไดมากขึ้น

หลังจากไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ เมื่อพิจารณาคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบกอนเรียนซ่ึงมีคา 1.59 ในขณะที่คา

เบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบหลังเรียนซ่ึงมีคา 1.06 ซ่ึงเปนคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีนอยลง แสดงใหเห็นวา หลังเรียนนักเรียนมีคะแนน

กระจายกันนอยลง กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การทดสอบหลังเรียนมีคาการ

กระจายของคะแนนนอยกวาการทดสอบกอนเรียน และจากคา Sig. ไม

แตกตางกันที่นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เปนเคร่ืองชี้วาการสอนตามแผนการ

จัดการเรียนรูนี้ สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น การจัดการ

เรียนการสอนมีประสิทธิภาพตอบโจทยวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยและ

หลักสูตรการเรียนรู 

2. การศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือใน

รายวิชาการนําเสนอผลงานแฟชั่น เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ในรายวิชาการนําเสนอผลงานแฟชั่น พบวา โดยภาพรวมมีระดับความพึง

พอใจอยูในระดับดีมาก ( X =4.60) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทั้ง 

3 ขอ นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก คือ ขอที่ 1 ผูสอนแจง

หลักเกณฑ ขอที่ 2 วิธีการวัดผลประเมินผลลวงหนาชัดเจนเปนธรรม ขอที่ 3 

ผูสอนใหโอกาสนักเรียนไดปรับปรุงงานที่ไมผานเกณฑ พบวา ในดานการ

วัดผลและประเมินผล ผูสอนมีการแจงหลักเกณฑการวัดและประเมินผล

ครบถวนชัดเจน มีการใหโอกาสนักศึกษาในการปรับปรุงที่ไมไดตามเกณฑที่

วางไวตามวัตถุประสงค และวัดผลอยางเปนธรรมตามศักยภาพของแตละ

บุคคล 
 

ขอเสนอแนะ 

จากการทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือในวิชาการศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการนําเสนอผลงาน

แฟ ชั่ น  ภ าค เรียน ที่  2  ป ก าร ศึกษ า  2562  วิ ท ยา ลั ยอ าชี ว ศึ กษ า

นครศรีธรรมราช ในสวนของขอเสนอแนะตอการจัดการเรียนการสอนของ

ครู พบวา ผูตอบแบบสอบถามอยากใหมีเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณที่เพียงพอ

ใจการจัดการเรียนการสอนและการใชงานของผูเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดวิเคราะห ตอยอดแรง

บันดาลใจสูการออกแบบเคร่ืองแตงกายรวมสมัยได 

2. เพื่อนําขอคนพบเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการนําเสนอผลงานแฟชั่นได 

3. สามารถนําความรูรอบตัวมาตอยอดเปนเคร่ืองแตงกายที่รวม

สมัย โดดเดน และแปลกใหมได 

4. ผูเรียนมีพัฒนาการทางดานความคิดเกี่ยวกับกระบวนการ 

พัฒนาแรงบันดาลใจได 

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

ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรยีนการสอน 

ของครูผูสอน วิชาการตดัเยบ็เสื้อผาตนแบบ 

ของนักเรียนระดับ ปวช.2 แฟชั่นและสิ่งทอ  

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสุภาพร  อามิตร 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คศ.ม.(คหกรรมมหาบัณฑิต) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหทํา

การสอนรายวิชาการตัดเย็บเส้ือผาตนแบบ นักเรียนระดับ ปวช.2 แฟชั่นและ

ส่ิงทอ ซ่ึงวิชานี้เปนวิชาชีพพื้นฐานที่ทุกสาขางานของประเภทวิชาคหกรรม

ตองเรียนเพื่อจะไดนําความรูที่ไดรับไปใชในการเรียนวิชาชีพอื่น ๆ ตอไป ใน

การเรียนการสอนผูสอนเนนใหผูเรียนเปนคนเกง คนดี และมีความสุข มี

ทักษะคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีไดใน

อนาคต ทั้งน้ีการเรียนการสอนไดเนนปรัชญาวิทยาลัย คือ “ทักษะนํา 
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คุณธรรมเดน เนนคุณภาพ” แตผูเรียนจะมีทักษะความรู คุณธรรม จริยธรรม 

อันจะนําไปสูความสําเร็จไดมากนอยเพียงใดนั้น ครูผูสอนถือเปนบุคคล

สําคัญควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอน โดยผูเรียนจะตองไดรับความพึง

พอใจในคุณภาพการสอนของครู ดังนั้นเพื่อใหทราบความพึงพอใจของ

ผูเรียนตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2562 เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนาคุณภาพการสอนของครูผูสอน

วิชาการตัดเย็บเส้ือผาตนแบบ ทําใหผูเรียนมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นในการ

จัดการเรียนการสอนในปการศึกษาตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพของการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอนวิชาการตัดเย็บเส้ือผาตนแบบ  

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะของผูเรียนที่มีตอคุณภาพของการ

จัดการเรียนการสอนของครูผูสอนวิชาการตัดเย็บเส้ือผาตนแบบ 
 

ขอบเขตการวจิยั 

การวิจัยคร้ังนี้  เปนการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ

คุณภาพการสอนของครูผูสอน วิชาการตัดเย็บเส้ือผาตนแบบ ในภาคเรียนที่ 

2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 5 ดาน คือ ดานรายวิชาในหลักสูตร ดานผูสอน 

ดานความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล

การเรียนการสอน และดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

1. ประชากรที่ใชศึกษาคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 แผนกวิชาผาและเคร่ืองแตงกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 57 คน 

2. ก ลุ ม ตั ว อ ย า งที่ ใช ศึ ก ษ าค ร้ั งนี้  คื อ  นั ก เรี ย น ระ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาแฟชั่นและส่ิงทอ แผนกวิชาผา

และเคร่ืองแตงกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนท่ี 2 ป

การศึกษา 2562 จํานวน 8 คน โดยวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 

3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ความพึงพอใจ 

3.2 ตัวแปรตาม คือ การจัดการเรียนการสอน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ ใชในการศึกษา เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของ

ผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียน การสอนของครูผูสอนวิชาการตัดเย็บ

เส้ือผาตนแบบ ระดับ ปวช.2 แฟชั่นและส่ิงทอ ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2562 จํานวน 5 ดาน คือ ดานรายวิชาในหลักสูตร ดานผูสอน ดาน

ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผลการ

เรียนการสอน และดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 

แบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามความพึง

พอใจของนักเรียนระดับ ปวช.2 แฟชั่นและส่ิงทอ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน 

ประกอบดวยคําถามปลายปดและปลายเปด แบงเปน 3 สวน คือ 

สวนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  

สวนที่ 2  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพ

ของการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน วิชาพื้นฐานโครงสรางแบบตัด 

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ  เปนคําถามปลายเปดเกี่ยวกับความคิดเห็น

นอกเหนือจากคําถาม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูสอนแจกแบบสอบถามใหกับกลุมวจิัย  

2. ผูสอนเก็บรวมรวมแบบสอบถาม  

3. ผูสอนนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความเรียบรอยและนาํไป

วิเคราะห 
 

การวิเคราะหและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป ดังนี้ 

1. ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยการ

หาคารอยละ 

2. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ

สอนของครูผูสอน 5 ดาน  วิเคราะห  วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย 

( X )  และคาความเบี่ยงแบนมาตรฐาน  (S.D) 

3. ขอมูลเกี่ ยวกับขอ เสนอแนะของผู เรียน ใชวิธีส รุปห รือ

สังเคราะหขอความจากแบบสอบถามปลายเปด 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนของครูผูสอน วิชาการตัดเย็บเส้ือผาตนแบบ ของนักเรียน

ระดับ ปวช.2 แฟชั่นและส่ิงทอ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช พบวา ดานรายวิชาในหลักสูตร มีความพึง

พอใจอยู ในระดับมาก ( X =4.42 , S.D.=0.51) รองลงมาด านปจจัย

สนับสนุนการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X =4.36 , 

S.D.=0.55) ดานผูสอน มีความพึ งพอใจอยู ในระดับมาก ( X =4.34 , 

S.D.=0.56) ดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยูใน

ระดับมาก ( X =4.25 , S.D.=0.60) และดานความสามารถในการจัดการเรียน

การสอน มีความพึ งพอใจอยู ในระ ดับมาก ( X =4.21 , S.D.=0.59) 

ตามลําดับ 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

ใหชาลงพรอมยกตัวอยางประกอบสรางความมั่นใจใหนักเรียน 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในครั้งตอไป 

1. ควรปรับเปล่ียนรูปแบบการสอนในแตละคร้ัง สําหรับเด็กบางคน

ที่ตามงานไมทัน 

2. ควรศึกษาพฤติกรรมเด็กกอนและหลังเลิกเรียนของรายวิชานั้น ๆ 

เพื่อประสิทธิภาพในการสอนคร้ังตอไปเพิ่มขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบถึงความพึงพอใจที่แทจริงจากกลุมตัวอยางที่กําหนด 

สามารถนําขอมูลมาสรุปผลได 

2. ไดผลตอบรับดานความคิดเห็นจากผูเรียนที่มีตอคุณภาพของ

การจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนวิชาการตัดเย็บเส้ือผาตนแบบ 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

 

การศึกษาพฤติกรรมการไมสงงานหรือการบาน 

ของนักเรียนระดับ ปวส.1 อาหารและโภชนาการ กลุม 3 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวจินดาหรา  ขําคม 

ตําแหนง ครูผูชวย 

วุฒิการศึกษา ว.ทบ.(อุตสาหกรรมการ

บริการอาหารอาหาร) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันจากการสอบถามครูผูสอนในรายวิชาตาง ๆ ของนักเรียนใน

ระดับ ปวส.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ กลุม 3 พบวา นักเรียนสวน

ใหญสงงานหรือการบานไมตรงเวลาตามที่ครูผูสอนกําหนด หรือบางคนก็ไม

สงงานหรือการบานเลย ซ่ึงทําใหครูผูสอนไมสามารถวัดความรูหรือติดตาม

ความกาวหนาของนักเรียนได ซ่ึงอาจมีผลตอคะแนนเก็บของนักเรียนดวย 

ดังนั้น ผูวิจัยซ่ึงในฐานะที่เปนทั้งครูผูสอนเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว 

จึงไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในระดับ ปวส.1 สาขาวิชา

อาหารและโภชนาการ กลุม 3 เพื่อนํามาเปนขอมูลในการแกปญหาของ

นักเรียนในเร่ืองการไมสงงานหรือการบานตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไมสงงานหรือการบาน ของนักเรียน

ระดับ ปวส.1 อาหารและโภชนาการ กลุม 3  

2. เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการแกปญหาการไมสงงานหรือ

การบานของนักเรียน 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ กลุม 3 ภาคเรียนที่ 

2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 30 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถาม 
 

ขั้นตอนการดําเนินการ 

ในการดําเนินการศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อ ศึกษา

พฤติกรรมของนักเรียนในเร่ืองการไมสงงาน/การบาน โดยใชแบบสอบถาม

เพื่อหาสาเหตุของการไมสงงานหรือการบาน ผูวิจัยไดวางแผนการดําเนินการ

ศึกษา สรางแบบสอบถาม โดยใชขอความที่คาดวาจะเปนสาเหตุของการมา

สงงานหรือการบาน และไดดําเนินการซ่ึงมีรายละเอียดเปนขั้นตอนดังนี้ 

1. ขั้นวิเคราะห (Analysis) 

1.1 วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูเรียน การวิเคราะหผูเรียน

ระดับ ปวส.1 อาหารและโภชนาการ 3 จํานวน 30 คน 

1.2 วิเคราะหสาเหตุของการไมสงงานหรือการบานของ

นักเรียน โดยการหาคารอยละ 

2. ขั้นออกแบบ (Design) 

ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมของ

นักเรียนในการไมสงงาน/การบาน โดยมีลําดับขั้นตอนการสรางดังนี้ 

2.1 ศึกษาเทคนิคการสรางแบบสอบถามจากเอกสารตาง ๆ 

2.2 สรางแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อหา

สาเหตุในการไมสงงาน/การบาน ของนักเรียนระดับ ปวส.1 อาหารและ

โภชนาการ 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 30 คน จํานวน 15 

ขอ โดยใหนักเรียนใสหมายเลขลําดับสาเหตุของการไมสงงานจากลําดับมาก

ที่สุด (1) ไปจนถึงลําดับนอยที่สุด (15) นําแบบวัดเจตคติที่สรางขึ้นเสนอตอ

ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อตรวจสอบแกไข นําแบบวัดเจตคติมรปรับปรุงแกไข

กอนนําไปใชจริง 

3. ขั้นดําเนินการ 

3.1 นําแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมในเร่ืองการไมสงงาน

หรือการบาน ของนักเรียนระดับ ปวส.1 อาหารและโภชนาการ 3 ภาคเรียน

ที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 30 คน เพื่อหาสาเหตุของการไมสงงานหรือ

การบาน และทําการบันทึกคะแนน 

3.2 ดําเนินการหาคารอยละของแตละขอสาเหตุ 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ

นักเรียนระดับ ปวส.1 อาหารและโภชนาการ 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 

2562 จํานวน 30 คน ในเร่ืองการไมสงงานหรือการบาน แสดงใหเห็นวา 

สาเหตุของการไมสงงานหรือการบานลําดับที่ 1 คือ แบบฝกหัดยากทําไมได 

จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 67 ลําดับที่ 2 คือ ไมมาเรียน จํานวน 18 คน 

คิดเปนรอยละ 60 โดยคิดจากนักเรียน 30 คน ที่เลือกเปนสาเหตุอันดับที่ 1 

และ 2 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ในการสรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียน

ระดับ ปวส.1 อาหารและโภชนาการ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

จํานวน 30 คน ในเร่ืองการไมสงงานหรือการบาน อาจจัดทํากับนักเรียนทั้ง

ระดับชั้นทั้งหมด เพื่อเปนการศึกษาในภาพรวม เพราะการวิจัยคร้ังนี้กลุม

ตัวอยางเปนเพียงนักเรียนระดับ ปวส.1 อาหารและโภชนาการ 3 ซ่ึงอาจจะ

ไดผลการวิจัยที่แตกตางกันก็ได 

2. ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจเจาะจงทําการวิจัยกลุมนักเรียนใน

ระดับชั้นอื่น ๆ ตอไป และอาจแยกหัวขอเปนรายวิชาตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูล

ที่ละเอียดขึ้น ซ่ึงจะไดนําผลการทดลองที่ไดไปแกไขปญหาในการไมสงงาน/

การบานของนักเรียนตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของการไมสงงานหรือการบาน

ของนักเรียน 

2. ไดแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอน 

_______________________________________________________ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาครัวและอุปกรณงานครัว 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสยุมพร  แซแต 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 24 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 การจัดกระบวนการ

เรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการจัดเน้ือหาสาระ

และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดย

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ 

การเผชิญสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไข 

จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได 

คิดเปน ทําเปน และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง จัดการเรียนการสอนโดย

ผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝง

คุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไว โดยการจัด

การศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญ ฉะนั้น รูปแบบการจัดการการสอน

จึงถือวาเปนกุญแจสําคัญเพื่อปลดล็อคใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันจึงตองปรับเปล่ียน

ไปจากเดิมที่เนน “การทองจํามากกวาการคิดวิเคราะห การเรียนการสอนที่

ไมสอดคลองกับสถานการณจริงเม่ืออกไปทํางาน ไมไดมีการฝกใหผูเรียน

เรียนรูตลอดชีวิต และไมสามารถทํางานเปนทีมได” มาเปนรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอนที่เนนการเรียนรูแบบ Active Learning ใหมากขึ้น 

Active Learning เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรูในระดับทักษะการคิดขั้น

สูง อันประกอบดวย การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา ซ่ึง

ลักษณะสําคัญของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้เปนการเปดโอกาสให

ผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู สามารถสรางองคความรูและ

จัดระบบการเรียนรูดวยตนเอง อีกท้ังเปนการเสริมสรางความรับผิดชอบ 

การมีวินัยในการทํางานแกผู เรียน ซ่ึงสอดคลองกับการฝกให ผูเรียนมี

คุณลักษณะและทักษะของ 21st Century Skills สําหรับเทคนิคการจัดการ

เรียนการสอนแบบ Active Learning มีหลายรูปแบบ ไดแก การเรียนแบบ

ร วมมื อ  (Cooperative Learning) ก าร เรียน โดย ใช ป ญ ห า เป น ฐาน 

(Problem-Based Learning) การเรียนการสอนแบบกลุมยอย (Small 

Group Teaching/Learning) ก าร เรี ย น รู ด ว ย ต น เอ ง (Self-Directed 

Learning) ก ารใช ก ระบวน การก ลุ ม เพื่ อ รวมกั น วิ เคราะห  (Group 

Analysis/Learning) รวมกันแกไขปญหา (Group Problem-Solving) การ

เรียนเปนทีม (Team-Based Learning) ตลอดจนการเรียนรูจากการปฏิบัติ 

(Learning by Doing/Activities) ฯลฯ 

การจัดการเรียนรูวิชาการจัดการงานครัวและอุปกรณ ตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อทําใหผูเรียนมีองคความรูและทักษะดาน

การจัดการงานครัวและอุปกรณอาหาร จําเปนตองมีเทคนิคในการจัดการ

เรียนรูที่แตกตางกันและเหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหานั้น ๆ จึงจะเกิด

สัมฤทธิ์ผลที่ดีตอนักเรียน 

การจัดการเรียนรูวิชาการจัดการงานครัวและอุปกรณ ในปจจุบัน

ประสบปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเปนที่พึงพอใจ นักเรียนสามารถ

พัฒนาองคความรูและทักษะใหเปนไปตามเกณฑคุณภาพไดจํานวนนอย อัน

เนื่องมาจากเนื้อหาสาระที่ใชในการจัดการเรียนรูมีมาก การเรียนรูสวนใหญ

เกิดจากเอกสารและการสอนโดยการอธิบายของครูเปนหลัก นักเรียนมีสวน

รวมในการจัดการเรียนรูและการแสดงความคิดเห็นหรือการมีสวนรวมใน

หองเรียนนอย จึ งทํ าให เกิดความเบื่ อหน ายและขาดสมาธิ  ไม เกิ ด

กระบวนการในการพัฒนาองคความรูแบบถาวรในการเรียน จากปญหา

ดังกลาว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดการ

เรียนรูและมีบทบาทในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยครูลดบทบาทการสอนให

เปนการแนะนําเพิ่มเติม สวนองคความรูและทักษะที่จําเปนตอการเขาถึง

องคความรูดวยรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ในการ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการงานครัวและอุปกรณ ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  1 สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ กลุม 1 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการงานครัวและ

อุปกรณ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชา

อาหารและโภชนาการ กลุม 1 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูดวย

กระบวนการ Active Learning 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาอาหารและโภชนาการ กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 36 คน กําหนดกลุมตัวอยางแบบไมอาศัยความ

นาจะเปน โดยเลือกกลุมตัวอยางตามสะดวก (บุญชม ศรีสะอาด. 2545) 
 

ตัวแปร 

ตัวแปรตน  ไดแก  การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active 

Learning 

ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการครัว

และอุปกรณ และความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูดวย

กระบวนการ Active Learning 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. ประเภทของเคร่ืองมือ 

1.1 แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน 

2. วิธีการสรางเคร่ืองมือ 

2.1 แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน วิชาครัวและการ

จัดการงานครัว เร่ือง คําศัพทที่ใชในครัวและการจัดการงานครัว ซ่ึงเปน

แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ๆ ละ 1 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) หาคาโดยใชสถิติรอยละ 
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2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน ผูวิจัยดําเนินการ

สรางเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ครัวและการจัดการงานครัว เร่ือง คําศัพทที่ใชในครัวและการจัดการงานครัว 

โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning ดังนี้ 

1. ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรม

ที่จะใชในการจัดการเรียนรู พรอมแจงวัตถุประสงค 

2. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน 

3. สอนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active 

Learning เร่ือง การเสียคุณคาทางโภชนาการและสารอาหาร ในการ

ดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการโดยแบงผูเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ 

ประมาณ 4-6 คน และใหผูเรียนในกลุมพูดคุยแลกเปล่ียนขอมูลความคิดเห็น

และประสบการณในประเด็นที่กําหนด และสรุปผลการอภิปรายออกมาเปน

ขอสรุปของกลุม 

4. ครูและนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นและเพิ่มเติมสวนที่

เปนประเด็นสําคัญพรอมรวมกันสรุปสาระสําคัญในการเรียนรูรวมกัน 

5. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

6. ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจจากากรจัดการ

เรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอนวิชา

ครัวและการจัดการงานครัว เร่ือง คําศัพทที่ใชในครัวและการจัดการงานครัว 
 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดจัดกระทาํและวิเคราะหขอมูลทีไ่ดจากการเก็บรวบรวม

ขอมูล ดังนี้ 

1. การจัดกระทาํขอมูล 

1.1 นําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมารวบรวมเพื่อ

สรุปผล 

1.2 นําแบบสอบถามที่คืนมาทั้งหมดมาแยกกลุมตัวอยางที่

ตอบแบบสอบถามการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการ

เรียนการสอนของครูผูสอน 

1.3 นําแบบสอบถามตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ 

หากปรากฏวาขอมูลสวนหนึ่งสวนใดไมครบ จงใจตอบขอหนึ่งขอใดหรือตอบ

อยางไมต้ังใจ ถือวาขอมูลนั้นไมสมบูรณ ใหคัดออก 

2. การวิเคราะหขอมูล 

2.1 แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน นํามาเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน โดยนําแบบทดสอบมาตรวจ

นับคะแนนหาคารอยละ (%) และคาเฉล่ีย (Mean) 

2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน นํามาใชโปรแกรม

สําเร็จรูปวิเคราะหขอมูลหาคาเฉล่ียเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มา

แปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 103) ดังนี้ 

คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00 ระดับความคิดเห็นมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50 ระดับความคิดเห็นมาก 

คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50 ระดับความคิดเห็นปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50 ระดับความคิดเห็นนอย 

คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 
 

สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการงานครัวและ

อุปกรณ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชา

อาหารและโภชนาการ กลุม 1 โดยใช รูปแบบการจัดการเรียนรูดวย

กระบวนการ Active Learning สรุปผลการวิจัย พบวา 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง

เรียน ของนักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ 

Active Learning วิชาครัวและการจัดการงานครัว พบวา นักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ กลุม 1 มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคาเฉล่ีย 23.54 คิดเปนรอยละ 78.48 สูง

กวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน ซ่ึงมีคาเฉล่ียเทากับ 11.36 คิดเปน

รอยละ 37.72 ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน มี

คาเฉล่ียสูงกวา 12.18 คิดเปนรอยละ 40.60 แสดงใหเห็นวา การใชรูปแบบ

การจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning สามารถสงผลให

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดีขึ้น 

2. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูหลังการใช รูปแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active 

Learning วิช าค รัวและการจัดการงานค รัว  พบวา  นั ก เรียนระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ กลุม 1 มี

ความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning 

วิชาครัวและการจัดการงานครัว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.09 

เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงจากมากไปหานอย พบวา มีโอกาสอธิบาย

หรืออภิปรายเนื้อหาในชั้นเรียน ทําใหเขาใจมากขึ้น โดยภาพรวมอยูในระดับ

มากที่สุด คาเฉล่ีย 4.59 ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูโดยภาพ

รวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.52 พึงพอใจและยอมรับการประเมินผล

จากครูและเพื่อนรวมชั้นเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.36 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรทําวิจัยเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ 

Active Learning ในวิชาอื่น ๆ ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2562 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและตรวจสอบความเที่ยง

ของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

2. ในการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning ครู

ควรจัดหาวัสดุอุปกรณให และส่ือตาง ๆ ใหเพียงพอตอการจัดกิจกรรมกลุม 

เพื่อใหการดําเนินการจัดกิจกรรมไมติดขัด 

3. ในวิชาตาง ๆ ควรใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย

และใชเทคนิคการสอนท่ีแตกตางกัน ส่ือที่มีความทันสมัยและมีความ

หลากหลายเพื่อเสริมสรางบรรยากาศในการเรียนรู และเปนการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีความพึงพอใจของผูเรียนดวย 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการใชการพัฒนาทางการเรียนวิชาการ

จัดการงานครัวและอุปกรณ โดยการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active 

Learning กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชา

อาหารและโภชนาการ กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปน

แนวทางในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนใหมีคุณภาพที่สูงขึ้น 
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2. ครูไดมีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนักเรียนมีสวนรวมตอการจัดการเรียนรูเพิ่มขึ้น 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ 

Active Learning ในระดับดีมาก 

________________________________________________________ 

 

การพัฒนาพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา 

ของนักเรียนระดับ ปวช.2 อาหารและโภชนาการ วิชาการถนอมอาหารเบื้องตน  

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางอรณา  บาลจาย 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา วศ.ม.(วิศวกรรมอาหาร) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การเรียนการสอนในชั้นเรียน นอกจากจะเปนสถานที่ใหความรู

จะตองพัฒนาพฤติกรรมใหอยูในระเบียบวินัยตามความประสงคของสังคม 

การขาดความรับผิดชอบในการทํางานเปนพฤติกรรมที่เปนปญหา และเปน

อุปสรรคตอการเรียนรูอันเปนผลทําใหการสอนไมสามารถบรรลุจุดมุงหมาย

ที่ต้ังไว 

  ปญหาการเขาชั้นเรียนไมตรงเวลา เปนปญหาที่มาจากพฤติกรรม

ของนักเรียนที่เกิดขึ้นต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน จึงควรหาวิธีการแกไขและ

นํามาปรับปรุงพฤติกรรมอันพึงประสงคของนักเรียน ซ่ึงเปนหนาที่ความ

รับผิดชอบของครูผูสอนที่จะแกไขปญหานี้ เนื่องจากเปนสาเหตุของปญหา

ตางๆ ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน เชน ทําใหเกิดการหยุดการสอนในชวงหนึ่งเมื่อ

นักเรียนมีมาสายเขาชั้นเรียนในขณะท่ีทุกคนกําลังเรียน และเมื่อเขาไปนั่ง

เรียนจะสอบถามเพื่อนที่นั่งใกลวา ครูผูสอนสอนอะไรบาง ทําใหเกิดการ

พูดคุยในระหวางการเรียน บางคร้ังจะตองเร่ิมสอนใหม ทําใหนักเรียนที่ต้ังใจ

เรียนอยูกอนเกิดความเบื่อหนาย ทําใหเสียเวลาในการเรียนการสอน  ผูวิจัย

เห็นวา ปญหาการเขาเรียนไมตรงเวลาเปนเปนที่สําคัญอยางยิ่ง จึงไดนํามา

เปนหัวขอในการวิจัยดังกลาว 

  ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 นี้ ผูวิจัยไดทําการสอนใน

รายวิชาการถนอมอาหารเบื้องตน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ปที่ 2 สาขางานอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

นักเรียนกลุมน้ีเขาเรียนสายประมาณ 20-30 นาที เปนประจําต้ังแตชั่วโมง

แรกของการเรียนการสอน ผูวิจัยซ่ึงเปนครูผูสอนจึงนําปญหานี้มาศึกษา

แนวทางในการแกไขปญหา ปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน

ใหตรงตอเวลาของผูเรียนกลุมเปาหมายตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อแกไขปญหาการเขาชั้นเรียนไมตรงเวลาของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 2 อาหารและโภนาการ รายวิชาการถนอม

อาหารเบื้องตน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 6 คน 
 

 

 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพปที่ 2 สาขางานอาหารและโภชนาการ รายวิชาการถนอมอาหาร

เบื้องตน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562  จํานวน 17 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุม ตัวอยางที่ ใช ในการวิจัย ในคร้ังนี้   คือ   นัก เรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 2 สาขางานอาหารและโภชนาการ รายวิชาการ

ถนอมอาหารเบื้องตน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562  ที่เขาชั้นเรียนสาย

เปนประจําจากการเช็คชื่อในใบรายชื่อการเขาชั้นเรียน จํานวน 6 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของนักเรียน 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอปจจัยที่สงผลตอ

การเขาชั้นเรียน 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. การสรางแบบบันทกึพฤติกรรมการเขาชัน้เรียนของนักเรียน 

1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา ผลงานวิจัย ผลงานการคนควาตางๆ 

ที่เกี่ยวของ ศึกษารูปแบบของการสรางเคร่ืองมือเพื่อการวิจัย 

1.2 สรางแบบบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของนักเรียน 

เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอมูล 

1.3 นําแบบบันทึกพฤติกรรมการเขาเรียนของนักเรียนที่สราง

ขึ้นไปใชเปนเคร่ืองมือการวิจัย 

2. การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอปจจยัที่

สงผลตอการเขาชั้นเรียน 

2.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา ผลงานวิจัย ผลงานการคนควาตางๆ 

ที่เกี่ยวของ ศึกษารูปแบบของการสรางเคร่ืองมือเพื่อการวิจัย 

2.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอปจจัยที่

สงผลตอการเขาชั้นเรียน เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอมูล 

2.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอปจจัยที่

สงผลตอการเขาชั้นเรียนที่สรางขึ้นไปใชเปนเคร่ืองมือการวิจัย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการบันทึก

พฤติกรรมเวลาเขาเรียนในชั้นเรียน 

2. ผูวิจัยชี้แจงพฤติกรรมการเขาเรียนของนักเรียน และแจง

นักเรียนที่มีพฤติกรรมการเขาเรียนไมตรงเวลารวมถึงอธิบายผลที่จะตามมา 

และวิธีการแกปญหาดวยการเสริมแรงบวก โดยการใหคะแนนเพิ่มแก

นักเรียนที่เขาชั้นเรียนตรงเวลา 

3. ผูวิจัยดําเนินการ 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน สัปดาหที่ 1 – 11 ภาค

เรียนที่  2 ปการศึกษา 2562 เปนระยะเวลา 4 คร้ัง โดยใชแบบบันทึก

พฤติกรรมการเขาชั้นเรียน และทําการเจาะแจงเลือกนักเรียนที่เขาเรียนไม

ตรงเวลา 3 คร้ังขึ้นไป เปนกลุมตัวอยางเพื่อดําเนินการในระยะที่ 2 

ระยะที่   2  ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามความ

คิดเห็นของนักเรียนตอปจจัยที่สงผลตอการเขาชั้นเรียนของนักเรียน 
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ระยะท่ี  3  ผูวิจัยชี้แจงวิธีการดําเนินการแกกลุมตัวอยาง 

ดําเนินการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการเขาเขาชั้นเรียนไดตรงเวลา คร้ัง

ละ 2 คะแนน ใชเวลา 5 สัปดาห รวมคะแนนเต็ม 10 คะแนน ต้ังแตสัปดาห

ที่ 12-16 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

4. ผูวิจัยทําการบันทึกผลคะแนนจากพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน

ของนักเรียนหลังปรับพฤติกรรมลงในแบบบันทึกพฤติกรรมการเขาขั้นเรียนที่

ผูวิจัยสรางขึ้น 

5. ผูวิจัยนําผลพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนหลังปรับพฤติกรรมมา

วิเคราะหโดยการหาคารอยละ และนําผลคะแนนมาเทียบกับระดับเกณฑที่

ผูวิจัยกําหนด 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิ เคราะห ข อ มูล  ผู วิ จัย ดํา เนิ นการโดยใช โปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนของ

นักเรียน 

ตอนที่  2   ขอมูลเกี่ยวกับการเก็บขอมูลเพื่อสอบถามความคิดเห็น

ของนักเรียนตอปจจัยที่สงผลตอการเขาชั้นเรียนของนักเรียน 

ตอนที่  3 การบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้น เรียนโดยวิธีการ

เสริมแรงทางบวก 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากวิเคราะหผลจากการประเมินพฤติกรรมของนักเรียน สามารถ

ปรับปรุงตนเองเมื่อทราบขอตกลงเบื้องตนในการเขาชั้นเรียนตรงเวลา ซ่ึง

จากขอมูลที่บันทึกไว นักเรียนสามารถปรับพฤติกรรมของตนเอง โดยการเขา

เรียนในรายวิชา พื้นฐานการจัดการฐานขอมูล พบวา มีความกระตือรือรนใน

การเรียนมากขึ้น โดยนักเรียนมีการปรับตัว และเขาเรียนตรงเวลา รวมทั้ง

ถามย้ําถึงการบันทึกคะแนนการเขาชั้นเรียนตามตกลงไวในทุกคร้ังที่มีการ

เรียนการสอน จากการสังเกต นักเรียนมีความภูมิใจตอคะแนน และการ

พัฒนาตนเองไดอยางชัดเจนและครูผูสอนกลาวชมเชย และใหกําลังใจดวย

ทุกคร้ัง จึงเปนแนวทางที่สามารถใชในการแกปญหาในเร่ือง การเขาเรียนไม

ตรงเวลาของนักเรียนไดดีอีกแนวทางหนึ่ง 
 

ขอเสนอแนะ 

ครูผูสอนทุกรายวิชาควรมีการติดตามพฤติกรรมการเขาเรียน และ

การมาสายของนักเรียน โดยดูแลติดตามอยางใกลชิด ซ่ึงการแกไขปญหา

จะตองศึกษาจากสาเหตุของการมาสายเปนรายบุคคลถึงจะแกปญหาได

ถูกตอง และมีประสิทธิผล 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนมีพฤติกรรมในการเขาชั้นเรียนตรงเวลา รายวิชาการ

ถนอมอาหารเบื้องตน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

2. เกิดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาใหนักเรียนมีการเขาชั้น

เรียนตรงเวลาตามกําหนด 

_______________________________________________________ 

 

การเสรมิแรงทางบวกดวยตัวปมการตนูเพ่ือปรับเปลีย่นพฤติกรรมความ

รับผิดชอบในการสงงานของนักเรียนระดับ ปวช. 2 อาหารและโภชนาการ 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวภูริชญา  คงชาติ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การเรียนการสอนในปจจุบันจะแบงการเก็บคะแนนออกเปนสอง

สวน คือ คะแนนเก็บและคะแนนสอบ โดยที่คะแนนเก็บนั้นคิดเปนรอยละ 

60 ของคะแนนทั้งหมด ในรอยละ 60 นั้นผูวิจัยไดเก็บคะแนนโดยการสอบ

เปนรายจุดประสงคและการสงงานของนักเรียน ดังนั้นการทําแบบฝกหัดและ

การทําการบานสงครูนั้น เปนเร่ืองที่สําคัญอยางยิ่งในการเรียนการสอน 

เพราะนอกจากจะมีคะแนนในสวนของแบบฝกหัดและการบานแลว ยังมีผล

ตอการเรียนในคาบถัดไปดวย เนื่องจากแบบฝกหัดจะเปนการประเมิน

ความรูความเขาใจในบทเรียนของนักเรียนวามีมากนอยเพียงใด อีกทั้งยังเปน

การวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนไดอีกทางหนึ่ง ถาหาก

นักเรียนไมไดทําแบบฝกหัดที่ครูกําหนดให นักเรียนก็จะขาดคะแนนเก็บใน

สวนนั้นและครูก็ไมสามารถประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนได  

จากการสอนในรายวิชาอาหารทองถิ่น ระดับ ปวช.2 แผนกวิชา

อาหารและโภชนาการ ผูวิจัยไดพบปญหาในหลาย ๆ ดานของนักเรียนที่มีผล

ตอการเรียนรู และส่ิงสําคัญที่ผูวิจัยไดสังเกตเห็นนั่นก็คือ การขาดความ

รับผิดชอบในการสงงาน สงงานไมตรงตามเวลาที่กําหนดไว ซ่ึงพฤติกรรม

เชนนี้มีผลกระทบตอการเก็บคะแนนในดานตาง ๆ ของนักเรียน สรางความ

ยุงยากในการติดตามงานจากนักเรียน ครูผูสอนไมสามารถวัดความรูหรือ

ติดตามความกาวหนาของนักเรียนได ดังนั้นผูวิจัยในฐานะที่เปนครูผูสอนเห็น

ความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดทําการวิจัยเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การสงงานของนักเรียนระดับ ปวช.2 อาหารและโภชนาการ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อนํามาเปนขอมูลในการแกปญหาเร่ืองการ

สงงานตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อแกปญหาพฤติกรรมความรับผิดชอบในการสงงาน รายวิชา

อาหารทองถิ่นของนักเรียนระดับ ปวช.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยใชการเสริมแรงดวยตัวปมการตูน 
 

ประชากร 

ประชากร คือ นักเรียนระดับ ปวช.2 แผนกวิชาอาหารและ

โภชนาการ ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช จํานวน 23 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการสงงาน 

2. ตัวปมการตูน 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบฝกหัดในหนังสือ

หรือใบงานรายวิชาอาหารทองถิ่นที่กําหนดให โดยในแตละสัปดาหจะมีการ

ส่ังการบานในคาบเรียนวันอังคาร แลวกําหนดสงในวันพุธ จากนั้นจะใชแบบ

สังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบในการสงงานบันทึกผลของพฤติกรรมที่เกิด

ขึ้นกับประชากรกลุมเปาหมาย โดยจะปมตัวปมการตูน 1 ดวงทุกคร้ังที่

ทํางานสงตรงตามเวลาที่กําหนดโดยที่งานนั้นตองเสร็จสมบูรณเรียบรอย 

หากใครไมสงตรงตามเวลาที่กําหนด หรือสงภายในเวลาที่กําหนดแตงานไม

เสร็จสมบูรณก็จะไมไดรับการปม 
 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหผลจากการบันทึกแบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ

ในการสงงาน โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การหาคารอยละ 

คารอยละ =   

เมื่อ    = จํานวนของนักเรียนที่สงงานและไมสงงาน  

 = จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหแบบสังเกตเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไม

สงงานของนักเรียนระดับ ปวช.2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ป

การศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลังจากใหการ

เสริมแรงทางบวกดวยตัวปมการตูน แสดงใหเห็นวา จํานวนนักเรียนที่สงงาน

มีจํานวนเพิ่มขึ้นตามลําดับ โดยในสัปดาหที่ 1 สงงานจํานวน 7 คน คิดเปน

รอยละ 30.43 สัปดาหที่  2 สงงานจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 39.13 

สัปดาหที่ 3 สงงานจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 52.17 สัปดาหที่ 4 สงงาน

จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 60.87 สัปดาหที่ 5 สงงานจํานวน 15 คน คิด

เปนรอยละ 65.22 สัปดาหท่ี 6 สงงานจํานวน 18 คน  คิดเปนรอยละ 

78.26 สัปดาหที่  7 สงงานจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 86.96 และ

สัปดาหที่ 8 สงงานจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 91.30 ในทางตรงกันขาม 

จํานวนนักเรียนที่ไมสงงานก็มีจํานวนลดลงตามลําดับ โดยในสัปดาหที่ 1 ไม

สงงานจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 69.57 สัปดาหที่ 2 ไมสงงานจํานวน 

14 คน คิดเปน   รอยละ 60.87 สัปดาหที่ 3 ไมสงงานจํานวน 11 คน คิด

เปนรอยละ 47.83 สัปดาหที่  4 ไมสงงานจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 

39.13 สัปดาหที่ 5 ไมสงงานจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 34.78 สัปดาหที่ 

6 ไมสงงานจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 21.74 สัปดาหท่ี 7 ไมสงงาน

จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 13.04 และสัปดาหที่ 8 ไมสงงานจํานวน 2 คน 

คิดเปนรอยละ 8.70 โดยคิดจากนักเรียนจํานวน 23 คน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจเจาะจงทําการวิจัยกลุมนักเรียนใน

ระดับชั้นอื่น ๆ ตอไป และอาจแยกหัวขอเปนรายวิชาตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูล

ที่ละเอียดขึ้น ซ่ึงจะไดนําผลการทดลองที่ไดไปแกไขปญหาในการไมสงงาน

ของนักเรียนตอไป 

2. ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจศึกษาพฤติกรรมอื่น ๆ ท่ีนักเรียนควร

ไดรับการปรับปรุงนอกจากความรับผิดชอบในการสงงาน เชน การทํางานให

สะอาด การเขาเรียนตรงเวลา เปนตน 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนมีพฤติกรรมในการเขาเรียนตรงเวลา วิชาอาหาร

ทองถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

2. เกิดแนวทางในปรับปรุงและพัฒนาใหนักเรียนมีการเขาชั้น

เรียนตรงเวลาตามกําหนด 

3. เปนแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทํางาน

รวมกับผูอ่ืนของนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562  วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวดวงกมล  ลําทุมลักษณ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา วท.ม.(อาหารสุขภาพและโภชนาการ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากการจัดการเรียนการสอนท่ีผานมาของรายวิชาการถนอม

อาหาร พบวาเมื่อใหนักศึกษาจัดกลุมกลุมละ 5 คน นักศึกษาจะเลือกอยู

กลุมเดียวกับเพื่อนที่ตนเองสนิท ขาดปฏิสัมพันธกับเพื่อนคนอื่นๆในหอง 

เมื่อมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละกลุมทํางาน พบวานักศึกษา ขาดการ

วางแผนการทํางาน นักศึกษาบางคนจึงไมทราบบทบาทและหนาท่ีของตน

อยางชัดเจน ภาระงานจึงตกอยูที่นักศึกษาบางคนในกลุมเทานั้น ทําใหสง

งานไมทันตามกําหนด และผลงานยังมีขอบกพรอง แตเมื่อมอบหมายงานให

นักศึกษาทําคนเดียว  ผลงานของนักศึกษาสวนใหญ  จะมีขอบกพรองนอย

กวาผลงานของกลุมแสดงใหเห็นวานักศึกษายังขาดพฤติกรรมการทํางาน

รวมกับผูอื่นซ่ึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาตํ่ากวาที่ควรจะ

ไดรับการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปนวิธีเรียนที่ชวยให

นักศึกษาไดมีการพึ่งพาอาศัยกัน ทําใหนักศึกษามีสัมพันธภาพอันดีกับผูอื่น 

มีการปรึกษากันอยางใกลชิด สมาชิกแตละคนทราบบทบาทหนาที่และความ

รับผิดชอบของตน เปดโอกาสใหผูเรียนประเมินการทํางานของสมาชิกใน

กลุม ใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน และหาทางปรับปรุงวิธีการทํางานของกลุมให

ดีขึ้นเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน นอกจากนี้การเรียนแบบรวมมือยังเปด

โอกาสใหผูเรียนแสดงความสามารถของตนอยางเต็มที่ สมาชิกที่ออนในกลุม

จะไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนสมาชิกในกลุม เพื่อนําไปสูความสําเร็จ

รวมกันและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้นได  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

2. เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักเรียนแผนกอาหารและ

โภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษา ปวส.1 อาหารและ

โภชนาการ กลุม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนรูเร่ือง การถนอมอาหารจากจุลินทรีย  

2. แบบทดสอบกอนและหลังเรียน  

3. การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ 

4. แบบประเมินตนเองและเพื่อนในกลุมในการทํางานเปนกลุม 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. สรางแบบสอบถาม 

2. สรางแบบสัมภาษณ 

3. สรางแบบประเมิน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แบบทดสอบ 

2. แบบประเมิน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยดังกลาวสามารถสรุปไดวา การจัดการเรียนแบบ

รวมมือสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาถนอมอาหาร เร่ืองการ

ถนอมอาหารจากจุลินทรีย สอดคลองกับงานวิจัยของดาวคล่ี (2543) ที่

ศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ที่ 1 ในกรุงเทพมหานคร ที่เรียนจากการประยุกตรูปแบบการเรียนแบบ

รวมมือกับการเรียนแบบปกติ พบวา นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มี

ความรับผิดชอบ มีทักษะกระบวนการกลุม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง

กวาการเรียนแบบปกติ สวนแพรวพรรณ (2544) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิทยาศาสตร ทักษะความรวมมือในการทํางาน และสภาพแวดลอมใน

การเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี3 ในจังหวัดนครราชสีมา ที่สอน

ดวยการเรียนแบบรวมมือพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีเจตคติ

ตอเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตรสูงกวากอนเรียนและสอบผานเกณฑที่กําหนด

จํ านวนมากกวาก อน เรียน  Back (1993 อ างถึ งใน  สุ วิ มล , 2542) ที่

สังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือจํานวน 73 เร่ือง 

พบวาการเรียนแบบรวมมือชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

และมีประสิทธิภาพมาก สวน Theodora De Baz (2001) ไดศึกษาผลของ

การเรียนแบบรวมมือรูปแบบการตอบทเรียน (Jigsaw) ตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและทัศนคติทางการเรียนการสอน โดยเปรียบเทียบกับการ

สอนแบบด้ังเดิมของนักศึกษา ในประเทศจอรแดนเร่ืองส่ิงมีชีวิต พบวา

นักเรียนที่เรียนแบบรวมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียน

แบบด้ังเดิม 

นอกจากนี้การเรียนแบบรวมมือยังเปนวิธีหนึ่งที่สามารถเพิ่มทักษะ

การทํางานรวมกับผูอื่น โดยกระตุนใหนักศึกษา มีการชวยเหลือกลุมอยาง

เต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย แสดงความ

คิดเห็นที่เปนประโยชนตอกลุมดวยเหตุผล และรับฟงความคิดเห็นดวยใจที่

เปนกลางดีขึ้นอยางเห็นไดชัดสอดคลองกับวรรณทิพา (2538); Johnson, 

Johnson and Hobulec (1991); Slavin (1995) ที่พบวาการเรียนแบบ

รวมมือ สามารถกระตุนใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกัน และพัฒนา

ทักษะทางสังคมและทักษะการรวมมือในชวยกันทํางานจนงานสําเร็จ 
 

ขอเสนอแนะสําหรับอาจารยผูสอน 

1. ผูสอนควรอธิบายขั้นตอนตางๆ ในการจัดการเรียนแบบรวมมอื

ใหชัดเจนกอนใหนักศึกษาลงมือทํา เพื่อนักศึกษาจะไดวางแผนการทํางานใน

กลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูสอนควรควบคุมการจัดการเรียนการสอนใหอยูในเวลาที่

กําหนด 

3. ผูสอนควรกระตุนใหนักศึกษาศึกษาคนควาเน้ือหามากอน

ลวงหนา เพื่อที่จะทําความเขาใจเนื้อหาที่เรียนในหองไดงายขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 

2.  นักศึกษาทาํงานรวมกับผูอื่นไดดี 

_______________________________________________________ 

 

ผลของการใชผังมโนทัศนสรุปเน้ือหาทีม่ีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

ของนักเรียนระดับ ปวช.3 อาหารและโภชนาการ กลุม 4 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562  วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวนาถธิดา  พงศสวัสด์ิ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คศ.บ (อาหารและโภชนาการ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การเรียนการสอนเปนกระบวนการเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอยางมีคุณภาพ ทั้งในดานความรู ทักษะ และสมรรถภาพสมอง

ในดานตาง ๆ ซ่ึงสวนใหญจะวัดและประเมินผลจากคะแนนสอบหรือคะแนน

ที่ไดจากงานที่ครูมอบหมายหรือทั้งสองอยาง ดังนั้น ครูผูสอนเปนผูที่มี

บทบาทสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวก

ตาง ๆ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน แตอยางไรก็ตามผูที่มี

บทบาทสําคัญที่สุดในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นคือ ตัวผูเรียนเอง 

ผูเรียนที่เรียนดีนั้นไมจําเปนตองเปนคนที่มีสติปญญาเฉลียวฉลาดมากแตตอง

เปนคนที่ตองรูจักใชเวลา ตองรูจักวิธีเรียนวิธีทํางานใหไดผลดี การเรียนการ

สอนที่ดีจะชวยใหผูเรียนมีคุณลักษณะเปนบุคคลแหงการเรียนรู สามารถ

สรางเสริมเติมเต็มกระบวนการคิด มีความรูและทักษะที่จําเปนตามที่กําหนด

ไวในหลักสูตรการศึกษาของชาติ โดยเนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ สรุป

เนื้อหา สรางองคความรูดวยตนเอง และสามารถนําความรูไปประยุกตใชได

อยางเหมาะสมสอดคลองกับการดําเนินชีวิต 

จากการสังเกตการณเรียนการสอนในรายวิชาอาหารไทย ของ

นักเรียนระดับ ปวช.3 อาหารและโภชนาการ กลุม 4 ปการศึกษา 2562 

พบวา นักเรียนสวนใหญไมสามารถปฏิบัติและทําแบบทดสอบยอยไดผาน

เกณฑที่กําหนดไว ซ่ึงเนื้อหาในหนวยการเรียนนี้สวนใหญเนนความจํา ความ

เขาใจ การวิเคราะห และการนําไปใช และในระหวางการเรียนการสอน
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ครูผูสอนไดใหนักเรียนทําโจทยเพิ่มเติมในหองเรียน และพบวานักเรียนสวน

ใหญทําโจทยไดอยางถูกตอง ดังนั้น ปญหาจึงเกิดจากการที่นักเรียนไม

สามารถจดจําเนื้อหาและไมสามารถสรุปเนื้อหาสําคัญอยางเปนลําดับขั้นได 

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําการสรุปเนื้อหาโดยใชผังมโนทัศน

มาใชในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

อาหารไทย ระดับ ปวช.3 อาหารและโภชนาการ กลุม 4 เน่ืองจากผังมโน

ทัศนจะเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูแบบจัดระบบความคิดแลว

นํามาวิเคราะหเนื้อหาเพื่อสรุปออกมาเปนเนื้อหาตามความเขาใจของผูเรียน 

ชวยเพิ่มพูนความจํา สามารถตีความและตีกรอบองคความรูได สงผลใหมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่ดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาผลของการใชผังมโนทัศนสรุปเนื้อหาที่มีตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนระดับ ปวช.3 อาหารและโภชนาการ กลุม 4 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

ผังมโนทัศนสรุปเนื้อหาสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชาอาหารไทย ของนักเรียนระดับ ปวช.3 อาหารและโภชนาการ กลุม 

4 ใหสูงขึ้น 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 

ป ระชาก รที่ ใช ใน ก ารวิ จั ย ในค ร้ั งนี้   คื อ   นั ก เรี ยน ระ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ กลุม 4 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

ตัวแปรตน  ไดแก  ผังมโนทัศนสรุปเนื้อหา 

ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอาหารไทย 

ของนักเรียนระดับ ปวช.3 อาหารและโภชนาการ กลุม 4 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. ใบงานการเขียนผังมโนทัศนสรุปเนื้อหา เร่ือง เคร่ืองจิ้ม 

2. ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซ่ึงเปนขอสอบอัตนัย 

จํานวน 20 ขอ คะแนนเต็มท้ังหมด 20 คะแนน และมีเกณฑผานการ

ประเมิน คือ 10 คะแนน คิดเปนรอยละ 50 

3. ขอสอบกลางภาค ซ่ึงเปนขอสอบอัตนัยและปรนัย คะแนนเต็ม

ทั้งหมด 20 คะแนน และมีเกณฑผานการประเมินคือ 10 คะแนน คิดเปน

รอยละ 50 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นักเรียนระดับ ปวช.3 อาหารและโภชนาการ กลุม 4 จํานวน 

30 คน 

2. ทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. ดําเนินการสอนโดยผูวิจยัเปนผูสอนเอง 

3. เม่ือส้ินสุดการสอนตามกําหนดแลว จึงทําการทดสอบหลัง

เรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. นําผลคะแนนจากการตรวจสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมา

วิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลของการใช ผังมโนทัศนส รุปเนื้อหาที่มี ตอ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาอาหารไทย ระดับ ปวช.3 อาหารและ

โภชนาการ กลุม 4 ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2562 สามารถสรุป

ผลการวิจัยไดดังนี้ 

ผังมโนทัศนสรุปเนื้อหาชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

อาหารไทย ระดับ ปวช.3 อาหารและโภชนากร กลุม 4 ใหดีขึ้น โดยเมื่อ

พิจารณาคาเฉล่ียของคะแนนกอนและหลังการใชผังมโนทัศนสรุปเนื้อหา 

พบวา นักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 82.35 ของ

นักเรียนทั้งหมด มีคะแนนสอบสูงขึ้น โดยคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกอนการใชผังมโนทัศนสรุปเนื้อหาเทากับ 8.50 คะแนน สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 2.94 และคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช

ผังมโนทัศนสรุปเนื้อหาเทากับ 12.62 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.20 

แสดงวา นักเรียนระดับ ปวช.3 อาหารและโภชนาการ กลุม 4 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนเฉล่ียหลังการใชผังมโนทัศนสรุปเนื้อหาสูงกวากอนการใชผัง

มโนทัศนสรุปเนื้อหา 4.12 คะแนน และผานเกณฑการประเมินที่กําหนด 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ครูควรศึกษาเนื้อหา รูปแบบ และวิธีการเขียนผังมโนทัศนใหมี

ความชํานาญและถายทอดใหผูเรียนไดเขียนผังมโนทัศนไดถูกตองตาม

หลักการ โดยอาจแบงเวลาในคาบเรียนทําการสอนเนื้อหาเกี่ยวกับผังมโน

ทัศนและการใชผังมโนทัศน 

2. ครูควรบอกประโยชนที่คาดวาผูเรียนจะไดรับจากการใชผังมโน

ทัศนใหเขาใจกอนเพื่อเปนส่ิงกระตุนใหผูเรียนรวมมือในการทําผังมโนทัศน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ครูอาจนําการใชผังมโนทัศนสรุปเน้ือหาไปใชกับเนื้อหาใน

หนวยการเรียนรูอื่น ๆ ได 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช

วิธีสอนแบบมีสวนรวม โดยใชแผนผังมโนทัศนกับวิธีสอนอื่น ๆ เชน วิธีสอน

แบบรวมมือกันเรียนรู วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู วิธีสอนทักษะ

กระบวนการคิด และการสอนแบบโครงงาน เปนตน 

2. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบความคงทนของการเรียนรูระหวาง

การจัดการเรียนการสอนโดยใชผังมโนทัศนสรุปเนื้อหากับการจัดการเรียน

การสอนแบบปกติ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. การใชผังมโนทัศนสรุปเนื้อหาจะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาอาหารไทย หนวยการเรียนรูที่ 7 เร่ือง เคร่ืองจิ้ม ของ

นักเรียนระดับ ปวช.3 อาหารและโภชนาการ กลุม 4 ใหสูงขึ้น 

2. นักเรียนมีความสนใจในการเรียนและเขาใจเนื้อหาในเนื้อหา

เร่ืองเคร่ืองจิ้มมากขึ้น 

_______________________________________________________ 
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การพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงานโดยการใชบทบาทสมมตุ ิ

วิชาเทคนิคการนําเสนอผลงาน รหัสวชิา 3004-1002 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่1 

สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายทิวากร  เกื้อสม 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คศ.บ. (อาหารและโภชนาการ) 

ปที่ทําวิจยั 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดกําหนดนโยบาย

มาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ เพื่อสรางคุณภาพมาตรฐานให

สอดคลองกับมาตรฐานความตองการทางดานกําลังคนสายอาชีพ การพัฒนา

ระบบคุณภาพมาตรฐานเพื่อมุ งพัฒนาหลักสูตรจากมาตรฐานอาชีพ 

(Occupation-Standard) มาตรฐานสมรรถนะ (Competency Standard) 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ (Vocational-Education Standard) มาตรฐาน

สถานศึกษา (Institutional Standard) โดยการสนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี โดยเฉพาะการนําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน 

(Classroom-Action Research) มาใชเพื่อใหครูมีบทบาทในการจัดการ

เรียนการสอนวิชาชีพที่ปรับใหมีการบูรณาการท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ ครูจึง

จําเปนตองดําเนินการวิจัยเพื่อใหเกิดการเรียนรูจริง และสามารถนําวิจัยไป

ใชพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 

การนําเสนอจัดเปนทักษะที่จําเปนของบุคคลทํางานทั้งในสังคม

ธุรกิจและงานราชการ ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งของการนําไปสูความสําเร็จใน

หนาท่ีการงาน การท่ีจะประสบความสําเร็จในการนําเสนอที่ดีผูนําเสนอ

จะตองมีความเขาใจในความหมาย ความสําคัญของการนําเสนอจะตองเปนผู

ที่มีความรูในเร่ืองรูปแบบ ขั้นตอนการนําเสนอ รูลักษณะของการนําเสนอทีดี่ 

เสริมสรางคุณสมบัติ ลักษณะของตัวตน รวมถึงการพัฒนาทักษะที่เปนตัวตน

เปนเอกลักษณในการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ 

บทบาทสมมุติ เปนการแสดงออกดวยทาทางโดยไมมีบทพูด ผู

แสดงจะตองมีความเชื่อม่ันตอบทบาทที่แสดง คือ เชื่อวาบทบาทที่ตนเอง

แสดงเปนเร่ืองจริง ผูแสดงจะตองมีความพรอมที่จะใชรางกาย อารมณ 

ความคิดและจิตใจ หรือมีความพรอมท่ีจะนําประสาทสัมผัสท้ัง 5 มาใชใน

การแสดง 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีนโยบายใหครูผูสอนนําวิจัย

ในชั้นเรียนมาใชแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางการเรียน เพื่อพัฒนาทักษะที่

เปนตัวตนเปนเอกลักษณในการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น วิชาเทคนิคการนําเสนอ

ผลงานเปนวิชาที่มุงเนนใหผู เรียนมีความรูเกี่ยวกับความรูทั่วไปในการ

นําเสนอผลงาน การเตรียมตัวกอนการนําเสนอผลงาน และอุปกรณที่ใชใน

การนําเสนอผลงาน รวมถึงเทคนิคการนําเสนอผลงาน หรือการจัดการ

รูปแบบของการนําเสนอผลงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ดังนั้น จึงเปน

เร่ืองที่คอนขางยากหากนักศึกษาขาดความรูความเขาใจ ซ่ึงที่ผานมาประสบ

ปญหานักศึกษามีระดับความรูเร่ืองเทคนิคการนําเสนอผลงาน อันสงผลให

นักศึกษาขาดคุณสมบัติลักษณะของตัวตน รวมถึงพัฒนาทักษะที่เปนตัวตน

เปนเอกลักษณในการนําเสนอผลงานอยางมีประสิทธิภาพ ในฐานะครูผูสอน

และรับผิดชอบวิชาเทคนิคการนําเสนอผลงาน จึงคิดวาควรคนหาวิธีการหรือ

นวัตกรรมเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพในการนําเสนอ

ผลงานมากขึ้น 

ดังนั้ น ผู วิจัยจึงสนใจที่ จะศึกษาเร่ือง การศึกษาทักษะการ

พัฒนาการนําเสนอผลงานโดยการใชบทบาทสมมุติ วิชาเทคนิคการนําเสนอ

ผลงาน รหัสวิชา 3004-1002 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเพื่อพัฒนาทักษะในการนําเสนอผลงานดวยการใชกิจกรรมการ

เรียนรูโดยใชบทบาทสมมุติ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้ นป ที่  1  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชี ว ศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

นักศึกษามีทักษะในการนําเสนอผลงานหลังจากการไดรับการ

พัฒนาโดยการใชบทบาทสมมุติสูงกวากอนการไดรับการพัฒนาโดยการใช

บทบาทสมมุติอยางนอยรอยละ 20 ขึ้นไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 

ประชากรที่ ใช ในก ารวิ จั ย ในค ร้ังนี้   คื อ   นั ก ศึกษ าระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

ภาคเรียนที่ 1ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 20 คน 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

ตัวแปรตน  ไดแก  การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยบทบาทสมมุติ 

ตัวแปรตาม  ไดแก  ทักษะการนาํเสนอผลงาน 
 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา ประกอบดวย 

1. เนื้อหาหัวขอในการแสดงบทบาทสมมุติในการนําเสนอผลงาน 

2. แบบการประเมินการนําเสนอผลงานดวยการใชกิจกรรมการ

เรียนรูโดยใชบทบาทสมมุติ วิชาเทคนิคการนําเสนอผลงาน รหัสวิชา 3400-

1002 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชา

อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยแบบการ

ประเมินการนําเสนอผลงาน 4 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานกระบวนการทํางาน 

ดานการนําเสนอผลงาน และดานคุณธรรม 
 

วิธีดําเนินการคนควา 

ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการทดลอง

ดวยการใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทบาทสมมุตินําการนําเสนอผลงาน 

โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 2 คร้ัง จํานวน 4 ชั่วโมง ในภาคเรียน

ที่ 1 ปการศึกษา 2562 ตามขั้นตอน (สลาวิน. 1995 : 326) ในหนวยที่ 4 

เร่ือง เทคนิคการนําเสนอผลงานโดยการใชบทบาทสมมุติ 
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การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหผลแบบประเมินการนําเสนอผลงาน 

โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป พบวา จากการไดรับการพัฒนาโดย

การใชบทบาทสมมุติ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

ชั้นปที่ 1 สาขาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

โดยใชแบบประเมินการนําเสนอผลงาน 4 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดาน

กระบวนการทํางาน ดานการนําเสนอผลงาน และดานคุณธรรม 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษา ทักษะการพัฒนาการนําเสนอผลงานโดยการใช

บทบาทสมมุติ วิชาเทคนิคการนําเสนอผลงาน รหัสวิชา 3400-1002 ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลังจากการไดรับการ

พัฒนาโดยการใชบทบาทสมมุติสูงกวากอนการไดรับการพัฒนาโดยการใช

บทบาทสมมุติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .05 สอดคลองกับ

สมมุติฐานที่ต้ังไว 

2. ผลการศึกษา ทักษะการพัฒนาการนําเสนอผลงานโดยการใช

บทบาทสมมุติ วิชาเทคนิคการนําเสนอผลงาน รหัสวิชา 3400-1002 ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช หลังจากการไดรับการ

พัฒนาโดยการใชบทบาทสมมุติสูงกวากอนการไดรับการพัฒนาโดยการใช

บทบาทสมมุติ ของนักศึกษาหลังไดรับการพัฒนาโดยการใชบทบาทสมมุติ 

สูงกวาเกณฑคะแนนเฉล่ียรอยละ 80 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ต้ังไว 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. เนื่องจากเปนกระบวนการเรียนการสอนโดยการใชบทบาท

สมมุติในการนําเสนอผลงาน ครูผูสอนควรใหนักศึกษารูจักบทบาทหนาที่

ของตนเองอยางชัดเจน 

2. ในขณะที่ทํากิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใชบทบาท

สมมุติในการนําเสนอผลงาน ครูผูสอนควรใหคําแนะนํากระบวนการทํางาน

ของนักศึกษาเมื่อทํากิจกรรมเสร็จ และกระตุนใหสมาชิกรวมชั้นเรียนมีสวน

รวมในการใหคําแนะนํา 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการเรียนการสอนโดยการใชบทบาทสมมุติในการ

นําเสนอผลงานในวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และระดับตาง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะ

ในการนําเสนอผลงาน 

2. ควรศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา อันเปนประโยชนตอ

การพัฒนารูปแบบการสอนไดมากยิ่งขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชา

อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2562 จํานวน 20 คน มีทักษะในการนําเสนอผลงานดวยการใช

กิจกรรมการเรียนรูโดยใชบทบาทสมมุติ 

______________________________________________________ 

 

ศึกษาพฤติกรรมการแกปญหาการไมสงงาน/การบาน 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่1 อาหาร 2 

ดวยการเสริมแรงจูงใจดวยตราปม 

ภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวลลิตา  กี้ประวัติ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ

ท่ี 2) พ.ศ.2545 มาตรา 22 ไดระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียน

ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผู เรียนมี

ความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตราที่ 23 (5) ไดระบุวา การ

จัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู

และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเร่ือง ความรู 

และทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอยางมีความสุข  มาตรา 

24 (5) ไดระบุไววาใหครูผูสอนใชวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู 

และมาตรา 30 ใหสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถนําวิจัยไป

ใชพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา    

การจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษาจะเปนการเรียนที่เนนให

นักเรียนนักศึกษาไดลงมือปฏิบั ติจริง เพื่อสรางคุณภาพมาตรฐานให

สอดคลองกับมาตรฐานความตองการทางดานกําลังคนสายอาชีพ การพัฒนา

ระบบคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อมุงพัฒนาหลักสูตรจากมาตรฐานอาชีพ 

(Occupation - Standard) มาตรฐานสมรรถนะ (Competency  Standard) 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ (Vocational - Education Standard) มาตรฐาน

สถานศึกษา (Institutional Standard) และจากการท่ีไดสังเกตจากการ

สอนจึงไดพบวานักเรียนนักศึกษาที่สอนจะมีพฤติกรรมการไมสงการบาน

หรือสงการบานลาชาและไมตามกําหนดที่ครูผูสอนกําหนดไวและดวยเหตุนี้

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชจึงไดมีการสนับสนุนใหครูไดทําการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี โดยเฉพาะการนําวิจัยมาปฏิบัติการในชั้น

เรียน (Classroom-Action Research) มาใชเพื่อใหครูมีบทบาทในการ

จัดการเรียนการสอนวิชาชีพ ที่ปรับใหมีการบูรณาการทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 

ครูจึงจําเปนตองดําเนินการวิจัยเพื่อใหเกิดการเรียนรูจริง อันสงผลใหผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียนสูงขึ้นและสงผลใหนักเรียนนักศึกษามีความ

รับผิดชอบในการทํางานและการสงงานสงการบานในทุกรายวชิาตามกําหนด 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงทําการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมการแกปญหาการไม

สงงาน/การบานดวยของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นป

ที่ 1/2 ดวยการเสริมแรงจูงใจดวยตราปม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่ อแกปญหาการไมส งงานสงการบ านของนัก ศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

กลุม 2 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพสูง ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 90 คน  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพสูง ชั้นปที่ 1/2 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราชจํานวน 30 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงายโดยใช

หองเรียนเปนหนวยในการสุม 
  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบบันทึกเวลาการสงงาน/การใหคะแนน เปนแบบประมาณคา 6 

ระดับ คือ มีความรับผิดชอบในระดับดีมาก มีความรับผิดชอบในระดับดี มี

ความรับผิดชอบในระดับปานกลาง มีความรับผิดชอบในระดับพอใช ควร

ปรับปรุง และควรแกไข 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1.  สังเกตพฤติกรรมระหวางการจัดการเรียนการสอนและขณะ

มอบหมายงาน การบานหรือใบงานใหนักเรียนเปนระยะเวลา 2 สัปดาหนํา

รูปแบบการใหคะแนนไปใชจริง  

2. ทําการเก็บขอมูลทําการประเมินคะแนน และผลงานของ

นักศึกษาตามชิ้นงานท่ีสงครูผูสอน ในวิชาความปลอดภัยในงานอาหารของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การพัฒนาพฤติกรรมคร้ังนี้ เปนการทดลองแบบใชการสังเกต 

แบบสอบถาม บันทึกพฤติกรรม และการใหคะแนนของนักเรียนใชเวลา

ทั้งส้ิน 6 สัปดาห โดยแบงเปน 4 ระยะดังนี้ 

ครั้งที่ 1 เปนระยะสังเกตพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบตอ

ภาระงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชเวลาการสังเกต 1 สัปดาห 

ซ่ึงแบงเปนสัปดาหละ 2 ชั่วโมง 

ครั้งที่ 2 เปนระยะที่ใชการเสริมแรง คือ ใชวิธีการใหตราปม และ

ใชคะแนนเปนเกณฑนักเรียนที่สงตามเวลาที่กําหนดจะไดคะแนนเต็ม สวน

นักเรียนที่สงชาคะแนนจะลดลงไปเร่ือยๆ ตามระยะเวลาท่ีกําหนด ในการ

ปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบตอภาระงานของนักเรียนนั้นใชระยะเวลา 3 

สัปดาห โดยผูปรับพฤติกรรมเปนผูใหคะแนนในการสงงาน และจะให

คะแนนเต็มแกนักเรียนที่สงตามเวลาที่กําหนด และมีแบบบันทึกผลคะแนน

เปนรายสัปดาหเพื่อแจงใหนักเรียนไดทราบผลคะแนน 

ครั้งที่  3 เปนระยะตรวจสอบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ

นักเรียนจะใชเวลา 1 สัปดาห โดยจะมีการกระตุนนักเรียนโดยการใหรางวัล 

และมีการตําหนิและกลาวตักเตือนนักเรียนผูที่ไมมีความรับผิดชอบในงานที่

ไดรับมอบหมาย และทําโทษโดยเพิ่มภาระงานใหแกนักเรียนผูที่ไมสงงาน 

ครั้งที่ 4 เปนระยะการตรวจสอบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ

นักเรียนจะใชเวลา 1 สัปดาห โดยจะไมมีการกระตุน และการใหรางวัล

นักเรียน มีเพียงการมอบหมายภาระงานใหทําตามปกติ แตเนื่องจากความ

เคยชินของนักเรียน และกลัวถูกตัดคะแนน นักเรียนก็จะมีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรม และพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบภาระงานไปในทางที่ดีขึ้น 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

1. คิดจากจํานวนนักเรียนที่สงงานตามระยะเวลาที่กําหนด โดย

คิดคํานวณเปนรอยละ ของการสงงานตรงเวลา โดยแบงเปนสงงานตาม

กําหนดระยะเวลา สงชากวากําหนดระยะเวลา และไมสงงาน 

2. นําคาสถิติรอยละ และคาสถิติคาเฉล่ียของคะแนนในการสง

งานแตละสัปดาหมาวิเคราะหของผูเรียนที่สงงานตามเวลาวามีการปรับ

พัฒนาพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม มีผลการเรียนดีขึ้นหรือไม โดยใช

สูตรการคํานวณ ดังนี้   

 สูตรการคํานวณรอยละ(หาคาแตละสัปดาห) 

  สามารถคํานวณไดจากสูตร 

คารอยละ =  

การคํานวณเพื่อเปรียบเทียบ ในแตคร้ังมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ

นักเรียนไปในทางที่ดีขึ้น คิดเปนกี่เปอรเซ็นต/ คร้ัง  โดยการใชสูตรการ

คํานวณ ดังนี้ 

 คารอยละ = n / N × 100  

   เมื่อ n คือ จํานวนที่ตองการเปรียบเทียบ 

   เมื่อ N คือ จํานวน ขอมูลทั้งหมด 

 สูตรการคํานวณคาเฉลีย่ (หาคาแตละสัปดาห) 

                สามารถคํานวณไดจากสูตร 

                               =  

การคํานวณเพื่อเปรียบเทียบในแตละคร้ังนักเรียนมีผลเฉล่ียของ

คะแนนจากการสงงานเพิ่มขึ้นหรือไมคิดคะแนนเฉล่ียเปนกี่คะแนน/คร้ัง โดย

การใชสูตรคํานวณดังนี้ 

เมื่อ        คือ คาเฉล่ียเลขคณิต 

                       คือ ผลบวกของขอมูลทุกคา 

                        n  คือ จํานวนขอมูลทั้งหมด 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษา

พฤติกรรมการของไมสงงาน การบานของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1/2 ดวยการเสริมแรงจูงใจดวยตราปม สรุปไดดังนี้  

จากการหาแนวทางแกไขและเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบ

ตอการสงงาและสงการบาน พบวานักเรียนในคร้ังที่ 4 เปนระยะตรวจสอบ

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยใหตราปมตัวใหญและใหเลิกเรียนกอนเวลา 

10 นาทีแกนักศึกษาที่สงงานทันตามกําหนด (ใชระยะเวลา 1 สัปดาห) 

คาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับ 4.9 ซ่ึงหมายความวามีความรับผิดชอบในระดับ

ที่ดีมาก โดยผูสงงานตามกําหนดคิดเปนรอยละ 97 ซ่ึงมีจํานวนการสงงาน

เพิ่มขึ้นจากคร้ังที่ 3 คิดเปนรอยละ 38.8 โดยที่คร้ังที่ 3 เปนระยะตรวจสอบ

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยมีการกระตุนโดยการใหรางวัล  และตําหนิ

หรือลงโทษนักศึกษาที่ ไมสงงานโดยการเพิ่มภาระงานใหมากขึ้น (ใช
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ระยะเวลา 1 สัปดาห) คาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับ 3 ซ่ึงหมายความวามี

ความรับผิดชอบอยูในระดับปานกลาง โดยผูที่สงงานตามกําหนดคิดเปนรอย

ละ 40 ซ่ึงมีจํานวนการสงงานเพิ่มขึ้นจากคร้ังที่ 2 คิดเปนรอยละ 13 โดยที่

คร้ังที่ 2 มีการใชการเสริมแรงโดยใหตราปมและกลาวชมเชยผูที่สงงานตาม

กําหนดระยะเวลา ทําไดถูกตองและเรียบรอย และใชคะแนนเปนเกณฑ (ใช

ระยะเวลา 3 สัปดาห) คาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับ 2.5 ซ่ึงหมายความวามี

ความรับผิดชอบอยูในระดับปานกลาง โดยผูที่สงงานตามกําหนดคิดเปนรอย

ละ 33 ซ่ึงมีจํานวนการสงงานเพิ่มขึ้นจากคร้ังที่ 1  คิดเปนรอยละ 6  โดยที่

คร้ังที่ 1 เปนสังเกตพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบตอภาระงาน (ใชเวลา 

1 สัปดาห) คาเฉล่ียคะแนนอยูในระดับ 2 ซ่ึงหมายความวามีความรับผิดชอบ

อยูในระดับพอใช โดยผูที่สงงานตามกําหนดคิดเปนรอยละ 17 จากการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมท้ัง 4 คร้ังสงผลใหนักศึกษามีความรับผิดชอบและ

กระตือรือรนในการสงงานและสงการบานที่ไดรับมอบหมายมากขึ้นและตรง

เวลา 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ครูผูสอนควรลดภาระงานที่ทําเปนรายบุคคลลงและหากิจกรรม

เสริมเปนภาระงานที่เปนรายกลุมเพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมในการทํางาน

รวมกันเพื่อที่นักเรียนจะไดพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบท่ีมีตอตนเอง

แลว นักเรียนจะไดมีการพัฒนาพฤติกรรมดานความสามัคคีที่มีตอสังคม

สวนรวมหรือเพื่อนรวมชั้นเรียนดวย 

2. จากการตรวจผลงานของนักศึกษาท่ีนํามาสงตามกําหนด

ระยะเวลานั้นพบวา นักเรียนรีบทําใหภาระงานเสร็จตามกําหนดเวลา แต

นักเรียนไมไตรตรองวาภาระงานที่นํามาสงนั้นถูกตองและเรียบรอยหรือไม 

กอนที่นักเรียนจะนํามาสงควรตรวจดูความเรียบรอยของงานนั้นๆ กอน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมการสงงานสงการบานตรงเวลา

มากขึ้น 

2. ไดทราบถึงแนวทางในการเสริมแรงจูงใจดวยวิธีการใชตราปม

ในการสงงานสงการบาน 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาพฤติกรรมการกลาแสดงออกของนักเรียนระดับประกาศนียบตัร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ กลุม 1 วชิาหลักการ

ประกอบอาหารครอบครัว โดยใชกระบวนการเรียนรู “แบบงานกลุม” 
 

ผูวิจัย นางสาวสุขุมาลย  หนุมาศ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ศศ.ม.(การจัดการโรงแรมและ

การทองเที่ยว) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันสภาพสังคมต่ืนตัวในเร่ืองการสงเสริมใหเด็กกลาแสดงออก 

โดยสังเกตไดจากกิจกรรมตาง ๆ ในสังคมท่ีเกิดขึ้นมากมาย สงผลใหเด็กมี

โอกาสในการแสดงออก และมีความกลาในการแสดงออกมากขึ้น ซ่ึง

พฤติกรรมการกลาแสดงออกนั้นถือเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิต

ในสังคมปจจุบัน เนื่องจากเปนปจจัยที่ทําใหสามารถเผชิญกับสถานการณ

ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม กลาฟนฝาอุปสรรคปญหา และยังทําใหเปนบุคคล

ที่มีความมั่นใจในตนเอง พฤติกรรมกลาแสดงออกจึงเปนส่ิงที่จําเปนและ

สําคัญยิ่งในการดําเนินชีวิตในยุคโลกไรพรมแดน หรือยุคโลกาภิวัตนเชนนี้ 

การที่เด็กจะเปนคนดีในสังคมนั้นเขาจะดูตัวอยางของผูใหญหรือคน

รอบขางที่อยูใกลชิดเขา เพื่อนําไปปฏิบัติหรือเลียนแบบอยางที่เขาชอบที่เขา

คิดวาดี ถาหากผูใหญนําเด็กในส่ิงที่ดีที่เปนประโยชนเปนส่ิงสรางสรรค เด็กก็

จะอยูในสังคมอยางมีความสุข มีความเจริญ มีความคิดกาวหนาทั้งในหนาที่

การงาน ทั้งสวนตัวและเพื่อชาติประเทศไดเปนอยางดี ความนึกคิดของเด็ก

นั้นจะบริสุทธิ์มีการคาดหวังหรือวาดฝนที่บรรเจิด อยากถายทอดออกมาให

ผูอื่นไดรูไดเห็นและเอาอยางหรือเลียนแบบเปนการสอนโดยทางออม ถาเปน

การสอนทางตรงก็คือ การสอนในระดับครอบครัวที่พอแมเปนตัวอยาง หรือ

พี่เปนตัวอยางแกนอง เมื่อนํามาปฏิบัติหรือใชอยูรวมกันจะเปนการใหเกิด

ความสุขทั้งในสถาบันครอบครัว สังคม และระดับประเทศใหยั่งยืนนาน 

ดังนั้น การที่บุคคลมีพฤติกรรมการกลาแสดงออกอยางเหมาะสม 

ชวยทําใหมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น สามารถปรับตัว มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลา

แสดงออก กลาพูดตอหนาผูอื่น กลาเขารวมกิจกรรม ไดรับการยอมรับจาก

เพื่อน มีผลการเรียนที่ดีขึ้น และการมีพฤติกรรมที่กลาแสดงออกอยาง

เหมาะสมยังเปนพื้นฐานทําใหสามารถปรับตนเองใหอยูในสังคม เปนคนเกง 

คนดี ไดอยางมีความสุข ประสบผลสําเร็จทั้งดานการเรียนและการดําเนิน

ชีวิตประจําวันตอไป จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยมีความ

สนใจที่จะศึกษาการแกปญหานักศึกษาที่มีพฤติกรรมขาดการกลาแสดงออก

ใสชั้นเรียนวิชาโภชนาการ โดยใชกระบวนการกลุม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการใชกระบวนการกลุมในการแกปญหานักเรียนที่มี

พฤติกรรมขาดการกลาแสดงออกในชั้นเรียน รายวิชาหลักการประกอบ

อาหารครอบครัว 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลของกระบวนการกลุมที่มีตอพฤติกรรมขาด

การกลาแสดงออกในชั้นเรียน รายวิชาหลักการประกอบอาหารครอบครัว 

กอนการใชกระบวนการกลุมและหลังการใชกระบวนการกลุม 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 160 คน  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ กลุม 1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 40 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย

โดยใชหองเรียนเปนหนวยในการสุม 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน คือ กระบวนการกลุม ไดแก ดานการพูด การกระทํา 

และการแสดงความคิดเห็น 

ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการกลาแสดงออก 
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สมมุติฐานการวิจัย 

พฤติกรรมการกลาแสดงออกของนักเรียนหลังการใชกระบวนการ

กลุมสูงกวากอนการใชกระบวนการกลุมอยางนอยรอยละ 20 ขึ้นไป 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบประเมินพฤติกรรมการกลา

แสดงออก มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมกลา

แสดงออก 

2. กําหนดพฤติกรรมกลาแสดงออก ซ่ึงเปนพฤติกรรมที่สังเกตได

จากกิจกรรมประจําวันและกิจกรรมในชั้นเรียน ของนัก เรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ กลุม 1 

วิชาหลักการประกอบอาหารครอบครัว 

3. พิจารณาคัดเลือกพฤติกรรมที่ เหมาะสม นํามาป รับให

เหมาะสมกับระดับการศึกษา ซ่ึงเปนแบบประเมินพฤติกรรมกลาแสดงออก

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาอาหารและ

โภชนาการ กลุม 1 วิชาหลักการประกอบอาหารครอบครัว ซ่ึงแบงออกเปน 

3 ดาน คือ ดานการพูด การแสดงออกดานการกระทํา และดานการแสดง

ความคิดเห็น 

4. นําแบบประเมินพฤติกรรมกลาแสดงออกท่ีปรับใหเหมาะสม

กับระดับการศึกษาใหผูเชี่ยวชาญและประธานกรรมการท่ีปรึกษาการวิจัย 

เพื่อตรวจสอบหาความเที่ยงตรงตามสภาพความชัดเจน และความเหมาะสม

ของคําถาม 

5. นําแบบประเมินมาปรับปรุงแกไข 

6. นําแบบประเมินไปใชกับกลุมตัวอยาง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1. ขอหนังสือจากประธานกรรมการที่ปรึกษาการวิจัย หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ถึงผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. กอนการทดลอง นําแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนไปใชกับ

กลุมตัวอยาง (Pre-test) จํานวน 10 คน โดยมีครู 3 ทาน ของวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปนผูรวมประเมิน 

3. หลังการทดลอง ผูวิจัยไดใหครูผูสังเกตชุดเดิม 3 ทาน ใชแบบ

ประเมินชุดเดิม (Post-test) ประเมินพฤติกรรมกลาแสดงออกทั้ง 3 ดาน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

spss for window 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนน

พฤติกรรมกลาแสดงออกและหลังทดลองท้ัง 3 ดาน คือ ดานการพูด ดาน

การกระทํา และดานการแสดงความคิดเห็น โดยใชการทดสอบคาที (t-test) 

พบวา ภายหลังการเขารวมกิจกรรมกลุม นักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมกลา

แสดงออกดานการพูด การกระทํา และการแสดงความคิดเห็น เพิ่มขึ้นกวา

กอนการเขารวมกิจกรรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. การใชกระบวนการกลุมเพื่อศึกษาพฤติกรรมกลาแสดงออก

ของนักเรียน สามารถจัดทําไดทุกระดับชั้น ซ่ึงทั้งนี้ตองกําหนดเนื้อหาสาระ

และรูปแบบการฝกกิจกรรมใหเหมาะสมกับวยัและความตองการของผูเขารับ

การฝกกิจกรรม 

2. ควรมีการฝกอบรมวิธีการจัดโปรแกรมการฝกกระบวนการกลุม

ใหกับบุคคลที่ทําหนาที่แนะแนวในสถานศึกษาหรือบุคลากรอื่นที่เกี่ยวของ 

เพื่อใหมีความรูและความสามารถในการพัฒนาความสามารถในการฝก

กระบวนการกลุม 

3. หลังการฝกกระบวนการกลุม ควรมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ 

เพื่อใหผูเขารับการฝกกระบวนการกลุมไดพัฒนาตนเองในการแสวงหาขอมูล 

หรือจัดกิจกรรมที่เอื้อประโยชนในการพัฒนาความสามารถในการสราง

สัมพันธภาพระหวางบุคคลในดานอื่น ๆ อันเปนการสงเสริมใหผูเขารับการ

ฝกกระบวนการกลุมไดพัฒนาความสามารถตอไป 

4. ควรจัดการฝกกิจกรรมกลุมเพื่อสรางความสามารถในการสราง

สัมพันธภาพระหวางบุคคลอยางตอเนื่องในทุกระดับชั้น และควรมีการศึกษา

ติดตามผลเปนระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบพัฒนาการสรางสัมพันธภาพระหวาง

บุคคลของผูเขารับการฝกกระบวนการกลุม 

5. การทดลอง หากมีการแบงกลุมยอยหลายกลุม ควรมีผูชวย

ดําเนินการเพื่อจะได ดูแลและอํานวยความสะดวกแกผู เขารับการฝก

กระบวนการกลุมอยางทั่วถึง 

ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งตอไป 

1. ควรมีการติดตามผลระยะยาว หลังจากเสร็จส้ินการทดลองไป

แลว เพื่อติดตามวาความสามารถในการพูด การกระทํา และการแสดงความ

คิดเห็น ที่ไดรับการฝกไปแลวนั้นมีการเปล่ียนแปลงไปหรือไม อยางไร 

2. ควรมีการทดลองฝกกระบวนการกลุมที่มีตอความสามารถใน

การพูด การกระทํา และการแสดงความคิดเห็นของนักเรียนอยางตอเน่ือง

เปนระดับไป เชน ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา เพื่อจะดูการ

พัฒนาการของนักเรียนวาดีขึ้นหรือไม อยางไร 

3. ควรทดลองเปรียบเทียบถึงลักษณะการจัดกลุมตัวอยางที่

แตกตางกันออกไป เชน กลุมที่สมาชิกเคยรูจักกันมากอนแลว กลุมที่สมาชิก

ยังไมมีใครเคยรูจักกันมากอน และกลุมที่สมาชิกผสมระหวางผูที่เคยรูจักมา

กอนแลว และยังไมเคยรูจักกันมากอน เพื่อศึกษาวากลุมใดใหผลอยางไร 

เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. พั ฒ น าพ ฤ ติก รรมกล าแสดงอ อกขอ งนั ก เรียน ระ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ กลุม 1 

จํานวน 40 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

2. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอน ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

พฤติกรรมกลาแสดงออกของนักเรียน 

_______________________________________________________ 
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ผลการแกโจทยปญหาเรื่องการคํานวณโภชนาการ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ผูวิจัย  นางสาวศุภวรรณ  สุวรรณ 

ตําแหนง  ครูพิเศษสอน 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

วุฒิการศึกษา  คศ.บ.(อาหารและโภชนาการ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

โภชนาการเปนวิชาท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการเรียน เปน

วิชาท่ีทําใหนักเรียนมีเหตุผล เกิดกระบวนการคิด แตส่ิงที่ปรากฏพบวา 

นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโภชนาการตํ่าที่สะทอนไดจาก

คะแนนสอบ V-net โดยเฉพาะอยางยิ่งการแกโจทยปญหาโภชนาการซ่ึงอาจ

มาจากนักเรียนไมสามารถทําความเขาใจในโจทยปญหา ตีโจทยปญหาได

อยางถูกตอง ดังนั้น จึงเปนเร่ืองที่นาสนใจในการพัฒนาความสามารถในการ

แกโจทยปญหา การเขาในภาษา ตลอดจนกระบวนการคิดใหกับนักเรียน ครู

จึงสนใจวาหากครูทีแนวทางในการฝกนักเรียนในการแกโจทยปญหาเปน

อยางเปนขั้นตอน ยอมทําใหนักเรียนมีความสามารถในการแกโจทยปญหาได

อยางมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความสามารถในการแกโจทยปญหาโภชนาการของ

นักเรียนระดับ ปวช.1 

2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการทํางานเปนทีมของนักเรียน

ระดับ ปวช.1 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 20 คน  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบทดสอบการแกโจทยปญหาโภชนาการปรนัยแบบ 4 

ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 

2. แบบประเมินความสามารถในการทํางานเปนทีม แบบมาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scales) 3 ระดับ โดยประเมินพฤติกรรมใน

ประเด็นดังนี้ 

- การชวยเพื่อนในการเรียนรู (to serve) 

- การเรียนรูในการฟง (to communicate) 

- การต้ังคําถาม (to question) 

- การเลือกวิธีหาคําตอบ (to search) 

- การวิเคราะหสรุปคําตอบ (to construct) 
 

การวิเคราะหรวมขอมูล 

1. วิเคราะหความสามารถแกโจทยปญหาโภชนาการ โดยการหา

คารอยละ 

2. วิเคราะหความสามารถการทํางานเปนทีม โดยการหาคาเฉล่ีย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนํามาหาคาเฉล่ีย แปลความหมายดังนี้ 

 คาเฉล่ีย การแปลความหมาย 

2.50 – 3.00 มีพฤติกรรมอยูในระดับมาก 

1.50 – 2.49 มีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง 

1.00 – 1.49 มีพฤติกรรมอยูในระดับนอย 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. นักเรียนไดรับการฝกตามแนวทางการโจทยปญหาโภชนาการ 

พบวา นักเรียนรอยละ 80 มีคะแนนความสามารถแกโจทยปญหาโภชนาการ

เพิ่มขึ้น 

2. นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานการเรียนรูในการฟงกัน และ

การชวยเหลือในการเรียนรูอยูในระดับมาก สวนพฤติกรรมการแสดงความ

คิดเห็นและการต้ังคําถามอยูในระดับปานกลาง 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาคหกรรมศาสตร 
 

ศึกษาพฤติกรรมการอยูรวมกัน 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง ปที่ 1 ธุรกิจดอกไมและงาน

ประดิษฐ วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรธีรรมราช 
 

ผูวิจัย นางณัติฐา  เพ็ชรแกว 

ตําแหนง ครู คศ.4 

วุฒิการศึกษา คบ. ครุศาสตรบัณฑิต 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญชาวกรีกไดกลาวไววา มนุษยเปน

สัตวสังคม (Social animal) ซ่ึงหมายความวา มนุษยจะมีชีวิตโดยอยูรวมกัน

เปนหมูเหลา มีความเกี่ยวของกันและกัน และมีความสัมพันธกันในหมูมวล

สมาชิก โดยสาเหตุที่มนุษยมาอยูรวมกันเปนสังคม เพราะมีความจําเปนดาน

ตางๆ ดังนี้ 

1. มนุษยมีระยะเวลาของการเปนทารกยาวนานและไมสามารถ

ชวยเหลือตัวเองไดในระยะเร่ิมตนของชีวิต ทําใหมนุษยแตกตางไปจากสัตว

อื่น และดวยความจําเปนที่จะตองมีการเล้ียงดูทารกเปนระยะเวลานานนี้เอง 

ทําใหมนุษยจําเปนตองใชชีวิตอยูรวมกัน สรางแบบแผนความสัมพันธกันเปน

ครอบครัว เปนเพื่อนบาน และมีความสัมพันธกับคนในสังคมอื่นๆ 

2. มนุษยมีความตองการทางสมอง เพราะสามารถคิดคนวิธีการใน

การควบคุมธรรมชาติ เพื่อนมาใชตอบสนองความตองการ ทําใหชีวิตดําเนิน

ไปอยางมีความสุข ซ่ึงการควบคุมธรรมชาติจําเปนตองอาศัยการแบงงาน

และความรวมมือจากบุคคลอื่น เพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จ จึงมีความจําเปน

ที่จะตองอยูรวมกันกับหลายๆคน เชนการแสวงหาอาหาร ผลิตส่ิงของ 

เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรค การสรางที่อยูอาศัย เปนตน 

3. มนุษยมีความสามารถในการที่จะสรางวัฒนธรรมและสงผาน

วัฒนธรรมไปสูคนรุนหลังใหไดรับรู เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรม

เหลานี้มีทั้งที่เปนปจจัยพื้นฐานในการดําเนินชีวิต และวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ

กับความตองการอื่นๆนอกเหนือไปจากส่ิงที่จําเปนตอชีวภาพ เชน ตองการ

ความรัก ความอบอุน การจัดระเบียบทางสังคม ความเชื่อ ศาสนา ศิลปะ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี เปนตน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อใหนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 

สาขาธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

สามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 

2. เพื่อใหนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปที่ 1 

สาขาธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

สามารถปฏิบัติงาน หรืออยูรวมกันในชั้นเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

สมมติฐานการวิจัย 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชา

ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

สามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข และสามารถปฏิบัติงาน หรืออยูรวมกัน

ในชั้นเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใช ในการวิจัย คือ นักเรียน นัก ศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปที่ 1  สาขาธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ โดยการสุม

ตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 12  คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การเก็บขอมูลที่ใชเพื่อการศึกษาในคร้ังนี้ผูวิจัยไดมีแบบสอบถาม

พฤติกรรมการอยูรวมกันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้นปที่  1 สาขาธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ โดยแบบสอบถามแบง

ออกเปน 3 สวน คือ 

1. ขอมูลทั่วไป 

2. ขอมูลพฤติกรรมการอยูรวมกันของนักศึกษา 

3. ขอคิดเห็นเพิ่มเติม  
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 

1. กําหนดเนื้อหาแบบสอบถามศึกษาพฤติกรรมการอยูรวมกันของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปที่ 1  สาขาธุรกิจดอกไม

และงานประดิษฐ    

2. สรางแบบสอบถามศึกษาพฤติกรรมการอยูรวมกันของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ    

2.1 นําแบบสอบถามไปทดลองใช 

2.2 ประเมินผลการทดสองใชแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการทางสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

SPSS for Windows ในการวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหคารอยละของตัวอยางจําแนกตามเพศ โดยใชสูตร ดังนี้ 

คารอยละ (Percentage) โดยใชสูตรดังนี้ 

P  =  100×
N
f  

เมื่อ P แทน รอยละ 

F  แทน ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ 

N  แทน จํานวนความถี่ทั้งหมดของผูตอบแบบสอบถาม 

2. การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการอยูรวมกันของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ชั้นปที่ 1 สาขาธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ 

โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

ตามแนวความคิดของลิเคิรต (Likert) 

ระดับ   5 หมายถึง มากที่สุด 

ระดับ 4 หมายถึง มาก 

ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง นอย 

ระดับ 1 หมายถึง นอยที่สุด 

หาคาเฉล่ีย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําคาเฉล่ีย

ที่ไดไปเทียบกับเกณฑตามแนวความคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2548 : 161) 
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คาเฉล่ีย สรุปการประเมิน 

4.51 - 5.00 

3.51 - 4.50 

2.51 - 3.50 

1.51 - 2.50 

1.00 - 1.50 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอย 

นอยที่สุด 

2.1 คาเฉล่ีย (Mean : X ) คํานวณไดจากสูตร (ลวน สายยศ 

และอังคณา สายยศ, 2549 : 59) 

X   =  
n

X∑  

เมื่อ    X  แทน  คะแนนเฉล่ีย 

∑X แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

n แทน  จาํนวนกลุมตัวอยาง 

2.2 คาเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

คํานวณไดจากสูตร 

  S.D.  =  ( )2
2

X
n

X −∑  

เมื่อ   S.D. แทน  คาเบีย่งเบนมาตรฐาน 

∑ แทน  ผลบวกหรือผลรวม 

X แทน  คะแนนของกลุมตัวอยางแตละคน 

X  แทน  คะแนนเฉล่ีย 

 n แทน  จาํนวนกลุมตัวอยาง 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเปนผูหญิง 11 คน คิดเปนรอยละ 

91.67 และเปนผูชาย 1  คน คิดเปนรอยละ 8.33  ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามพบวา พฤติกรรมการอยูรวมกันของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช้ันปท่ี 1 สาขาธุรกิจดอกไมและงาน

ประดิษฐ ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.79 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

.533 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน อยูในมาก

ที่สุด คาเฉล่ีย 5.00 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .000 รองลงมาคือ การใหความ

เคารพตอครู คาเฉล่ีย 4.88 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .332 รองลงมาคือ ความ

สามัคคีในการทํางานรวมกันและสงงานตรงตอเวลา คาเฉล่ีย 4.76 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน .437 รองลงมาคือ ความกระตือรือรนตองานที่ไดรับ

มอบหมาย การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และการตรงตอเวลาเมื่อมีการ

นัดหมายในการทํางาน คาเฉล่ีย 4.71 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .470 รองลงมา

คือ ความมีประชาธิปไตยในชั้นเรียน คาเฉล่ีย 4.65 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

.493 รองลงมาคือ ความมีน้ําใจในการทํางานตอเพื่อนรวมชั้นเรียน คาเฉล่ีย  

4.53 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .624 รองลงมาคือ อยูรวมกันเปนกลุมๆ โดยไม

คํานึงถึงสวนรวม คาเฉล่ีย 4.29 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .849 รองลงมาคือ มี

การปรับตัวเมื่อครูกลาวตักเตือน คาเฉล่ีย 4.12 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .928 

รองลงมาคือ การใชคําไมสุภาพตอเพื่อนๆ คาเฉล่ีย 1.65 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน .786 รองลงมาคือ ปดกั้นตนเองในการรับรูขาวสาร คาเฉล่ีย 1.47 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .624  รองลงมาคือ ปฏิ เสธงานทุกคร้ังที่ ได รับ

มอบหมาย คาเฉล่ีย 1.35 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .493 รองลงมาคือ การทํา

กิริยาไมสุภาพตอครู ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด คาเฉล่ีย 1.29 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน .588  
 

ขอเสนอแนะ 

การศึกษาคร้ังนี้เปนแนวทางสําหรับอาจารยผูสอน สามารถนําไป

ประยุกตใชในรายวิชาตางๆ ไดอยางเหมาะสมสําหรับนักเรียนนักศึกษา 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขา

ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

สามารถอยูรวมกันไดอยางมีความสุข 

2. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขา

ธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

สามารถปฏิบัติงาน หรืออยูรวมกันในชั้นเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนทีม่ีตอการเรียนการสอน 

ของแผนกวิชาคหกรรมศาสตร ปการศึกษา 2562 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางวิลาวัลย  เกตุแกว 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(เทคโนโลยีการออกแบบ

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม) 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

เมื่อนักศึกษาเรียนจบสําเร็จหลักสูตรในระดับ ปวส.2 มีนักศึกษา

บางสวนก็เรียนตอในระดับที่สูงขึ้น นั่นก็คือ เรียนตอในระดับปริญญาตรี 

ในขณะที่มีนักศึกษาบางสวนก็นําความรูที่ไดรับจากการศึกษาเลาเรียนมา

เพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพ ไมไดเรียนตอในระดับปริญญาตรี แต

ออกไปประกอบอาชีพหางานทํา การศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ

การจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาคหกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 

2562 จึงจัดทําขึ้นเพื่อเปนการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนการ

สอนของแผนกวิชาคหกรรมศาสตร เพื่อใหสอดคลองกับการนําไปใช

ประโยชนในการประกอบอาชีพไดจริงในโอกาสตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อใหทราบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการ

เรียนการสอนของแผนกวิชาคหกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 

2. เพื่อนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนของ

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร เพื่อใหสอดคลองกับการนําไปใชประโยชนในการ

ประกอบอาชพีไดจริงในโอกาสตอไป 
 

สมมติฐานการวิจัย 

นักศึกษาแตละคนมีความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการสอน

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ที่แตกตางกัน 
 

ขอบเขตการวจิยั 

1. การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

การเรียนการสอนของแผนกวิชาคหกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 
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2. ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาระดับ ปวส.2 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 32 คน 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 

3.1 ตัวแปรอิสระ คือ แผนการจัดการเรียนรูแผนกวิชาคหกรรม 

3.2 ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการ

จัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาคหกรรมศาสตร ภาคเรียนที่  2 ป

การศึกษา 2562 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาคหกรรมศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2562 
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 

1. ศึกษาคนควาเอกสารตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนด

ขอบเขตของเน้ือหาเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการจัดการ

เรียนการสอนของแผนกวิชาคหกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 เพื่อ

นํามาใชเปนขอมูลเบื้องตนในการสรางแบบสอบถาม 

2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม 

3. สรางแบบสอบถาม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แจกแบบสอบถามใหกับนักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนกวิชาค

หกรรมศาสตร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 32 คน 

2. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมา จํานวน 32 ชุด มาตรวจสอบ

ความสมบูรณ แลวนําไปวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. ขอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการ

สอนของแผนกวชิาคหกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 ตามแผนการ

จัดการเรียนรูของแผนกวิชาคหกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 

วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําคาไป

เปรียบเทียบกับการวิเคราะหของลิเคิรท (Likert) 

2. ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะของนักศึกษา ใชวิธีสรุปหรือ

วิเคราะหขอความจากแบบสอบถามปลายเปด 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูล สรุปไดดังนี้ 

นักศึกษามีความพึงพอใจเกี่ยวกับรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน

ตามแผนการจัดการเรียนรูของแผนกวิชาคหกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 

2562 ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.84  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจความรูที่ไดรับจากการเรียนรูภาคปฏิบัติ อยู

ในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.31  รองลงมาคือการนําความรูที่ไดรับมาใชในการ

ทํางานอาชีพ คาเฉล่ีย 4.19  ความรูที่ไดรับจากการฝกงานและความรูใน

รายวิชาการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม คาเฉล่ีย 4.06  ความรูในรายวิชา

การจัดดอกไมเชิงธุรกิจ คาเฉล่ีย 4.03  ความรูในรายวิชาการจัดดอกไมแบบ

ไทย คาเฉล่ีย 4.00  การนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาการเรียนรู คาเฉล่ีย3.97  

ความรูที่ไดรับจากการเรียนรูภาคทฤษฎี คาเฉล่ีย 3.94  ความรูในรายวิชา

เทคนิคการนําเสนองาน คาเฉล่ีย 3.34  และนอยที่สุดคือ ความรูในรายวิชา

โครงการ คาเฉล่ีย 2.53 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีการจัดทําวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการ

เรียนการสอนของแผนกวิชาคหกรรมศาสตร ในทุกปการศึกษา เพื่อใชเปน

ขอมูลในการนํามาจัดทําแผนการเรียนเพื่อใชในการสอนในภาคเรียนตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการ

สอนของแผนกวิชาคหกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 

2. นําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนของแผนก

วิชาคหกรรมศาสตร เพื่อใหสอดคลองกับการนําไปใชประโยชนไดจริงใน

โอกาสตอไป 

_______________________________________________________ 

 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูการใชบทเรยีนองคประกอบศิลป 

โดยใชเทคนิคสื่อผสม นักเรียนระดับ ปวช.2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายฮาซัน  ใบเต 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา  ศษ.บ.(สถาปตยกรรมภายใน) 

ปที่ทําวิจยั 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การพัฒนากระบวนการรับรูทางศิลปะ การเห็นภาพรวม การสังเกต

รายละเอียดสามารถ คนพบศักยภาพของตนเอง อันเปนพื้นฐานในการศึกษา

ตอหรือประกอบอาชีพได ดวยการมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย  

สามารถทํางานรวมกันไดอยางมีความสุข การเรียนรูศิลปะ มุงพัฒนาผูเรียน

ใหเกิดความรูความเขาใจ การคิดที่เปนเหตุเปนผลถึงวิธีการทางศิลปะ 

ปญหาในการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาคหกรรมศาสตรนั้น คือ 

การจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนที่ไมเราใจ นักเรียนไมไดแสดงออก

ทางความคิด เบื่อหนายตอการรับรูทางการเรียน ซ่ึงสงผลไมดีตอคุณภาพ

โดยรวม ดังรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา กลุมสาระการเรียนรู

ศิลปะ สาระทัศนศิลป ของนักเรียนระดับ ปวช.2 โรงเรียนบานคําเลา อําเภอ

กุดชุม จังหวัดยโสธร นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวาเกณฑที่

กําหนดไว คือ ปการศึกษา 2549 ต้ังเปาหมายในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนรอยละ 80 นักเรียนทําไดรอยละ 70.65 ตํ่ากวาเกณฑที่ต้ัง

ไว ปการศึกษา 2550 ต้ังเปาหมายในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนรอยละ 80 นักเรียนทําไดรอยละ 69.53 ซ่ึงตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดไว 

จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดหาวีการและแนวทางแกปญหาที่

เกิดขึ้น โดยคิดหาเคร่ืองมือเขามาชวยในการสอน การวาดภาพระบายสี จึง

ไดวางแผนดําเนินการแกไขดังนี้ ศึกษาวิธีการสอนจากเอกสารหลักสูตร ตํารา 

ที่เกี่ยวกับเทคนิคการสอนแบบตาง ๆ เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน ใหบรรลุตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิค

และวิธีการสอน การวาดภาพระบายสี รวมทั้งการผลิตส่ือการเรียนการสอน 

จัดสรางส่ือ และคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ มาใชประกอบการสอน เชน ส่ือ
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ประสมวีดิทัศน หนังสือ เอกสารประกอบการเรียน เพื่อใหนักเรียนสามารถ

คนควาไดดวยตนเองและสนใจเรียนมากขึ้น  

ผูวิจัยไดนําปญหาการจัดกระบวนการเรียนรูองคประกอบศิลป โดย

ใชเทคนิคส่ือผสม เสนอตอผูบริหารเพื่อท่ีจะแกปญหาใหไดในปการศึกษา 

2562 โดยการผลิตส่ือการเรียนรูที่ เรียกวา บทเรียนส่ือประสม เพื่ อ

ประกอบการสอน บทเรียนนี้จะประกอบไปดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนที่มีแบบฝก ใบความรู ใบงาน แบบทดสอบ และอื่น ๆ ตามเนื้อหาที่

กําหนดในบทน้ัน ๆ เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาการจัดการเรียนรูที่

เกิดขึ้น และทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนส่ือประสมเร่ืองการวาด

ภาพระบายสี ของนักเรียนระดับ ปวช.2 ตามเกณฑ 80/80 

2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

บทเรียนส่ือประสม 

3. เพื่อประเมินทักษะการเขียนภาพระบายสี โดยใชเทคนิค

ส่ือผสม 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูโดยใช

เทคนิคส่ือผสม 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา มี 4 ชนิด คือ 

1. บทเรียนส่ือประสม จาํนวน 12  ชุด 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. แบบประเมินทักษะการวาดภาพองคประกอบศิลป 

4. แบบวัดความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนวาดภาพ

องคประกอบศิลปโดยใชเทคนิคส่ือประสม 
 

การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

1. การสรางบทเรียนส่ือประสม 

1.1 ขั้นเตรียมการผลิตส่ือ โดยการศึกษาหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ศึกษาสภาพปจจุบันของปญหาการเรียนการสอนวาดภาพระบาย

สี ระดับ ปวช.2 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับส่ือการเรียน

การสอน ศึกษาเทคนิคและกระบวนการผลิตส่ือการเรียนการสอน 

1.2 กําหนดเนื้อหาในการสรางบทเรียนส่ือประสม เร่ืองการ

วาดภาพระบายสี 

1.3 การผลิตบทเรียนส่ือประสม 

2. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.1 ศึกษาคําอธิบายรายวิชาและจุดประสงคการเรียนรู กลุม

สาระการเรียนรูศิลปะสาระทัศนศิลป เร่ืองการวาดภาพระบายสี ของ

นักเรียนระดับ ปวช.2  

2.2 แบงเนื้อหาหนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ืองการวาดภาพระบาย

สี เปนบทเรียนส่ือประสม จํานวน 12 ชุด 

2.3 วิเคราะหความสัมพันธของเนื้อหายอยหรือหนวยการเรียน

ใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

2.4 ศึกษาวิธีการเขียนขอสอบ กําหนดรูปแบบและจํานวน

ขอสอบ 

2.5 นําตารางความสัมพันธที่วิเคราะหไวแลวและขอสอบที่

สรางขึ้นไปให ผู เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคลองระหวางเนื้อหา 

จุดประสงค มีความสัมพันธกันกับขอสอบแตละขอ 

2.6 นําขอสอบที่ผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญมาพิมพเปน

แบบทดสอบไปทดลองสอบกับนักเรียนที่เคยเรียนเนื้อหานี้มาแลวที่ไมใช

กลุมตัวอยาง 

2.7 นําผลการทดสอบมาวิเคราะหหาคุณภาพของขอสอบ โดย

การหาคาความยากและอํานาจจําแนกเปนรายขอแบบอิงเกณฑ คัดเลือก

ขอสอบใหครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู 

2.8 นําขอสอบที่คัดเลือกไว จํานวน 30 ขอ มาหาความเชื่อมั่น

ทั้งฉบับ 

2.9 จัดพิมพแบบทดสอบเปนฉบับจริงเพื่อนําไปใชเก็บขอมูล

กลุมตัวอยางตอไป 

3. การสรางแบบประเมินทักษะปฏิบัติงานเร่ืองการวาดภาพระบายสี 

3.1 ศึกษาการสรางแบบประเมินทักษะจากหนังสือวัดผล

การศึกษา 

3.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินทักษะปฏิบัติ และกําหนด

รูปแบบการประเมินทักษะปฏิบัติ 

3.3 สรางแบบประเมินทักษะการวาดภาพระบายสี โดยใช

บทเรียนส่ือประสมชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 4 ระดับ 

จํานวน 10 ขอ 

3.4 นําแบบประเมินทักษะที่สรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษา

การคนควาอิสระเพื่อปรับปรุงแกไข  

3.5 นําแบบประเมินทักษะที่ไดไปจัดพิมพเพื่อนําไปใชกับกลุม

ตัวอยางตอไป 

4. การสรางแบบวัดความพึงพอใจ 

4.1 ศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวของกับการสรางแบบประเมิน 

แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อเปนแนวทางในการจัดทํา 

4.2 ศึกษาวิธีสรางแบบวัดความพึงพอใจและกําหนดรูปแบบ

การเขียนขอคําถามในแบบวัด 

4.3 สรางแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่ตองการเรียน

วาดภาพระบายสี โดยใชบทเรียนส่ือประสม 

4.4 นําแบบวัดความพึงพอใจเสนออาจารยท่ีปรึกษาการ

คนควาอิสระเพื่อปรับปรุงแกไข 

4.5 นําแบบวัดความพึงพอใจที่ไดไปจัดพิมพเพื่อนําไปใชกับ

กลุมตัวอยาง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นําเคร่ืองมือที่ผูศึกษาคนควาไดทําการทดลองจัดกิจกรรมการ

เรียนรูตามเวลาในปฏิทินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชบทเรียนส่ือประสม 

2. ดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนส่ือประสม 

เร่ืองละ 2 ชั่วโมง ตรวจและเก็บคะแนนผลการปฏิบัติตามกิจกรรมแตละเร่ือง 

จนครบ 12 ชุด 

3. ในการดําเนินการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนส่ือประสมในแต

ละเร่ืองนั้น ผูศึกษาคนควาไดประเมินทักษะการปฏิบัติงานและกิจกรรมของ

นักเรียนระหวางเรียนหลังส้ินสุดการเรียนรูครบทุกแผน ผูศึกษาคนควาได
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จัดเก็บขอมูลดวยเคร่ืองมือ 2 ชนิดคือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน จํานวน 30 ขอ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการ

จัดการเรียนรูการวาดภาพระบายสีโดยใชบทเรียนส่ือประสม จํานวน 10 ขอ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป ตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 

1. คํานวณคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และคารอยละ 

2. วิเคราะหขอมูลหาประสิทธิภาพของบทเรียนส่ือประสม เร่ือง 

การวาดภาพระบายสี ตามเกณฑที่กําหนด 80/80 ของนักเรียนระดับ ปวช.2 

3. วิเคราะหขอมูลหาคาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนส่ือประสม 

4. วิเคราะหผลการประเมินทักษะปฏิบัติการวาดภาพระบายสี

หลังเรียน ของนักเรียนระดับ ปวช.2 

5. วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนรูบทเรียน

ส่ือประสม 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาคนควาการพฒันาการสอนการวาดภาพระบายสี โดย

ใชบทเรียนส่ือประสม ของนักเรียนระดับ ปวช.2 สรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

1. บทเรียนส่ือประสม เร่ืองการวาดภาพระบายสี ของนักเรียน

ระดับ ปวช.2 ที่ผูศึกษาคนควาสรางขึ้น มีประสิทธิภาพเทากับ 89.86/88.88 

ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 

2. คาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนส่ือประสมการวาดภาพระบาย

สีของนักเรียนระดับ ปวช.2 ที่ผูศึกษาคนควาสรางขึ้น มีคาเทากับ 0.6796 

แสดงวา ผูเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น รอยละ 67.96 

3. หลังการเรียนโดยใชบทเรียนส่ือประสม นักเรียนมีทักษะการ

วาดภาพระบายสีโดยรวมมีคาเฉล่ียเทากับ 3.69 คิดเปนรอยละ 92.02 อยูใน

ระดับดีมาก และรายขออยูในระดับดีมากทุกขอ 

4. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียน ของนักเรียนระดับ 

ปวช.2 ท่ีมีตอการจัดการเรียนรูการวาดภาพระบายสี โดยใชบทเรียนส่ือ

ประสม โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด และรายขออยูในระดับมากที่สุดทุกขอ 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะนําสําหรับการนําผลการศึกษาคนควาไปใช 

1.1 การใชบทเรียนองคประกอบศิลป โดยใชเทคนิคส่ือผสม  

ควรเตรียมส่ือประกอบอื่น ๆ พรอมทดสอบการใชตามกิจกรรมในบทเรียน

ส่ือประสมกําหนดไว เชน วัสดุที่ใช สี กระดาษ และอุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

1.2 ควรกํากับการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนอยางใกลชิด

เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียนรอย สําเร็จตามเวลาที่กําหนด 

1.3 บางกิจกรรมมีการศึกษานอกสถานท่ี ครูควรเตรียม

สถานที่ที่เปนแหลงเรียนรูและเตรียมผูเรียนใหพรอม 

1.4 บทเรียนส่ือประสมนี้  ไม เหมาะที่จะปลอยให ผู เรียน

ดําเนินการเองโดยไมมีการกํากับดูแลของผูสอน เพราะในบางกิจกรรมจะมี

สวนของผูสอนรวมดวย 

1.5 บท เรียน ส่ือประสม เป นแนวทางที่ ส ามารถ นํ า ไป

ประยุกตใชกับกลุมสาระการเรียนรูอื่นได 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคนควาคร้ังตอไป 

2.1 ควรเลือกกิจกรรมการเรียนแบบอื่นมาใชเปรียบเทียบการ

เรียนรูแบบโครงงานแบบใชปญหาเปนฐาน การประยุกตใชทฤษฎีพหุปญญา

หรือการสรางสรรคองคความรู 

2.2 ควรศึกษาตัวแปรอื่นในการวิจัยเพิ่มเติม เชน ความฉลาด

ทางอารมณในการสรางงานศิลปะ และเทคนิคประยุกต 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. บทเรียนส่ือประสม เร่ืองการวาดภาพระบายสี กลุมสาระการ

เรียนรูศิลปะ สาระทัศนศิลป ของนักเรียนระดับ ปวช.2 ที่มีประสิทธิภาพ

และใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดดี 

2. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนและผูสนใจในการสรางบทเรียน

ส่ือประสมเพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู หรือ

วิชาอื่น ๆ ตอไป 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนารูปแบบการจัดการความรูโดยใชภูมปิญญาเครื่องหอมไทย  

ผานการเรียนรูเสมือนจริง 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562  วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายหฏัฐพล  อําภารส 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คหกรรมศาสตรบัณฑิต 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ศิลปวัฒนธรรมเปนเคร่ืองบงชี้ถึงสภาพของสังคมในอดีตอีกทั้ง

ความเจริญรุงเรืองตลอดจนสภาพความเปนอยูของผูคน  จากความคิดริเร่ิม

สรางสรรคจนกลาย เป นแบบอย างถ ายทอด สูคน ในแตละยุคสมั ย  

ศิลปวัฒนธรรมถือเปนมรดกตกทอดเฉพาะของคนไทย ที่มีอยูมากมายหลาย

สาขางานดานศิลปหัตถกรรมไทยเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความพิเศษ

ละเอียด ประณีต เคร่ืองหอมถือเปนเสนหแบบไทยๆที่ใหความรูสึก สุนทรีย

อยางหนึ่งและจัดเปนภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่มีความสําคัญทางลปวัฒน

ธรรม และมีความผูกพันกับคนไทยมาต้ังแตสมัยโบราณ และเคร่ืองหอมถือ

เปนภูมิปญญาไทยที่ไดรับการสืบสารจากปูชนียบุคคลในอดีตและถายทอดมาจนถึง

ปจจุบัน (บังอร โพธิ์นิ่มแดง, 2557) คนไทยรูจักการนําพรรณไมหอมมาใชอยาง

ยาวนาน (เพ็ญนภา  ทรัพยเจริญ และ คมสัน  หุตะแพทย, 2549) เชื่อกันวา

ในการทําเคร่ืองหอมนั้นคนไทยนาจะไดรับวัฒนธรรมมาจากชาวจีนหรือ

อินเดีย แลวนํามาประยุกตใชใหเขากับชีวิตของคน ในสังคมไทยการใชเคร่ือง

หอมไดแทรกอยูในกิจวัตรของชนทุกชั้น เร่ิมต้ังแตต่ืนนอนไปจนถึงเขานอน

และเร่ิมต้ังแตเกิดไปจนตายเพราะโอกาสการใช  เคร่ืองหอมไทยในอดีต

แทรกอยูในประเพณีตางๆ (กรมศิลปากร, 2543) การเรียนการสอนเคร่ือง

หอมไทยในอดีตเปนความรูจึงจํากัดในวงแคบ ๆ และมิไดกระจายความรูให

คนทั่วไป วิชาเหลานี้ไมมีสถาบันใดเปดสอนตอเนื่องและจริงจัง 

ทามกลางการเปล่ียนแปลงของประเทศ ที่ รัฐบาลสงเสริมและ

ผลักดันใหประเทศมุงสูการพัฒนาเปนไทยแลนด 4.0 ที่พัฒนาคนในชาติดาน

วิทยาการ ความคิดสรางสรรค เทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดการศึกษาเปน

สวนสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ที่สอดคลอง

กับผลการวิจัยของ อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2560) ที่กลาวไววา การศึกษา



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2562   - 32 -       วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ตลอดชีวิตมุงเนนใหประชาชนมีสิทธิโอกาสเสมอกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนในชาติใหดีขึ้นอยางยั่งยืน ในฐานะนักคหกรรมศาสตรผูมีความรู

เกี่ยวกับความรูดานวิทยาศาสตร สังคมและมนุษยศาสตรโดยมุงพัฒนา

ครอบครัวพัฒนาอาชีพและเสริมสรางคุณภาพชีวิตความม่ันคงของสถาบัน

ครอบครัวและสังคม (สมาคมคหเศรษฐศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรม

ราชินูปถัมภ, 2542) จึงไดศึกษาสูตรน้ําปรุงโบราณ และนํามาพัฒนาเปน

สูตรน้ําหอมสัญชาติไทยผานกระบวนการการเรียนรูเพื่อการแกปญหาโดย

พัฒนาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑขึ้นใหแปลกใหมและไมซํ้ากับทองตลาด ดังที่

ผลงานวิจัยของ ไมตรี เกตุขาว (2558) กลาววาการพัฒนาผาไทยทรงดํานั้น 

ตองมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑที่แปลกใหม แตกตางจากของเดิม  

จากความสําคัญผูวิจัยจึงสนใจศึกษาศึกษาสูตรน้ําปรุงโบราณ และ

นํามาพัฒนาเปนสูตรน้ําหอมสัญชาติไทยผานกระบวนการการเรียนรูโดยการ

นําสมุนไพรไทย คือมะกรูดมีเสริมในน้ําหอม ซ่ึงผลการวิจัยจะเปนขอมูลตอ

สถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาเพื่อใหความรู และ

ปลูกฝงทัศนคติที่ดีที่จะชวยในการสืบสานอนุรักษเคร่ืองหอมไทยตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาศึกษาสูตรน้ําปรุงโบราณ 

2. เพื่อพัฒนาเปนสูตรน้ําหอมแบบไทย 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอสูตรน้ําหอมที่ไดรับ

การพัฒนาแลว 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ บุคคลทั่วไปจํานวน 600 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ไดจากการสุมตัวอยาง

บุคคลทั่วไปจํานวน 300 คน ซ่ึงมากพอที่จะเปนตัวแทนของประชากรโดยใช

ต า รา ง Determining Sample Size From a Given Population ขอ ง 

Krejcie and Morgan (สุภ าพ  ฉัตราภรณ , 2555 อ างถึ ง Krejcie and 

Morgan, 1970) ซ่ึงระบุไววาจํานวนตํ่าสุดไมนอยกวา 291 คน กลุมตัวอยาง

เหลานี้ ไดจากการสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบสัดสวน (Probability 

Stratified Random Sampling) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบสัมภาษณ ผูเชี่ยวชาญ 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอน้ําหอมที่ไดรับ

การพัฒนาแลว 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. ตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2. จัดทําแบบสอบถาม 

3. เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บขอมูลดวยตัวเอง โดยใชแบบสอบถามจํานวน 300 ชุด 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทัว่ไป 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ

น้ําหอมแบบไทยที่ไดรับการพัฒนา 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพบวานักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางมากกวาสองในสาม 

(72.7%) เปนเพศหญิง นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางมากกวาหนึ่งในสาม 

(39.7%) เปนนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 นักศึกษา 

เกือบคร่ึงหนึ่ง (45.3) มีผลคะแนนเฉล่ียสะสม มากกวา 3.5 นักศึกษาที่มี

บิดามากกวาหนึ่งในหา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาที่มีมารดา

จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีสัดสวนใกลเคียงกับนักศึกษาที่

มารดาจบการศึกษา ระดับประถมศึกษาหรือตํ่ากวา รอยละ21.3 และ 20.0 

บิดาของนักศึกษาประกอบอาชีพเกษตรกรมากท่ีสุด รอยละ 24.0 มารดา

ของนักศึกษาประกอบอาชีพคาขายหรือเจาของธุรกิจมากที่สุด รอยละ 26.3 

ครอบครัวของนักศึกษามากกวาหนึ่งในส่ี (27.7) มีรายไดตอเดือนมากกวา 

30,000 บาท นักศึกษาเกือบคร่ึงหาความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาเคร่ืองหอม

จากส่ือออนไลน รอยละ 44.7 นักศึกษา (47.3%) เพิ่มพูนประสบการณ

เกี่ยวกับเคร่ืองหอมของชํารวยจากการอบรมนอกหองเรียน  

ผลจากการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอน้ําหอม

แบบไทยที่ไดรับการพัฒนาแลว เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานผลิตภัณฑ 

ประเด็นผลิตภัณฑมีรูปราง ขนาด สัดสวนเหมาะสมผูบริโภคมีความพึงพอใจ

สูงสุด ( X  = 4.68) รองลงมามีสัดสวนที่ใกลเคียงกันคือดานราคา ประเด็น

ราคา 90 บาทขึ้นไป และดานสถานที่จัดจําหนาย ประเด็นหางสรรพสินคา 

ศูนยการคาสงออกระหวางประเทศ ( X  = 4.46) ( X  = 4.42) และดาน

คุณประโยชน ประเด็นผลิตภัณฑเหมาะสําหรับการใชในชีวิตประจําวัน ( X  

= 4.36) 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรนําสมุนไพรไทย ชนิดอื่นมาพัฒนาในลักษณะดังกลาว 

2. ควรพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหหลากหลาย เชน ลูกกล้ิง 

สเปรยปรับอากาศ บุหงาปรับอากาศ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดศึกษาสูตรน้ําปรุงโบราณ 

2. ไดผลิตน้ําหอมแบบไทย ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

3. ผูบริโภคพอใจตอน้ําหอมแบบไทยที่ผลิตขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

แนวทางในการสรางความกระตือรือรนและความรับผิดชอบตอการเรียน 

วิชางานมาลัย ของนักเรียนระดับ ปวช.1 ธุรกิจดอกไมและงาประดิษฐ 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562  วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวชุติวรรณ  อาจหาญ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา  คหกรรมศาสตรบัณฑิต 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน พบพฤติกรรมการเรียนของ

นักเรียนบางคน ในหองเรียนไมสนใจเรียน ขาดความรับผิดชอบ ไมมีระเบียบ

วินัย จึงสงผลใหบรรยากาศการเรียนรูไมเอื้อตอการเรียนการสอน และ
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นักเรียนบางคนมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค จึงทําใหเกิดปญหาในการเรียนรู 

ซ่ึงสงผลตอนักเรียนบางคนที่มีผลการเรียนคอนขางตํ่า ผูวิจัยจึงตองใช

กระบวนการวิจัยมาแกปญหา โดยการนําทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีแรงจูงใจ 

และทฤษฎีการวางเง่ือนไข มาใชกับนักเรียนเพื่อเปนการพัฒนา และ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียน เพื่อสงเสริมศักยภาพของนักเรียนใหเกิดการ

เรียนรูอยางเต็มศักยภาพ และเต็มความสามารถของตนเอง ซ่ึงจะสงผลให

นักเรียนมีความกระตือรือรน มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองมากขึ้น 

และสงผลใหบรรยากาศในชั้นเรียนดีขึ้น  ซ่ึงการสรางความกระตือรือรน 

ความรับผิดชอบในตัวของนักเรียน จะทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให

เกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และอาจสงผลใหมีผลการเรียนที่ดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการขาดความกระตือรือรนและความ

รับผิดชอบตอการเรียนวิชางานมาลัยของนักเรียน 

2. เพื่อหาแนวทางในการสรางความกระตือรือรนและความ

รับผิดชอบตอการเรียนวิชางานมาลัยของนักเรียน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขางานธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ  แผนกวิชาคหกร

รมศาสตร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ปที่ 1 สาขางานธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ  แผนกวิชาคหกรรม

ศาสตร ที่ลงทะเบียนเรียนวิชางานมาลัย จํานวน 9 คน  ในภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2562 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบสังเกตพฤติกรรม 

2. แบบสอบถาม 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎี  แนวคิด และเอกสารที่เกี่ยวของนํามา

เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2. ดําเนินการสรางแบบสอบถาม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. สังเกตพฤติกรรมและจดบันทึกในขณะทําการสอนดวยตนเอง 

2. ผูวิจัยนาํไดดําเนินการเก็บขอมูลดัวยตัวเองโดย ใหนักเรียน

กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชคารอยละ ประกอบการ

เรียบเรียงเปนกลุมคําหรือประโยค  
 

สรุปผลการวิจัย 

จากแบบสอบถามความกระตือรือรนและรับผิดชอบในหองเรียน 

ผลสรุปของการตอบแบบสอบถามคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 พบวา นักเรียน

ระดับ ปวช.1 สาขางานธุรกิจดอกไมและงานประดิษฐ  เอาใจใสตอการเรียน 

และมีความกระตือรือรนและความรับผิดชอบมากขึ้น หากพิจารณาใน

ภาพรวมจะเห็นไดวาดีขึ้นอยางเห็นไดชัดคือ นักเรียนไมนํางานวิชาอื่นมาทํา

ขณะที่กําลังเรียนวิชางานมาลัย ไมคุยและเลนกับเพื่อนในขณะที่ครูสอน สง

งานและการบานตรงเวลาที่ครูกําหนด  ไมนอนหลับในหองเรียนขณะชั่วโมง

เรียน ไมทําการบานและแอบเอางานเพื่อนมาสง มีเวลาทบทวนบทเรียน 

และฝกฝนทักษะนอกเวลาเรียน ทําผิดจะพยายามแกไขโดยไมทอแท มีความ

รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย มาเรียนตรงเวลาและต้ังใจเรียน รูจัก

วางแผนและเตรียมพรอมกอนเขาเรียน และหาความรูเพิ่มเติมจากหนังสือ 

และอินเตอรเน็ต ทําใหนักเรียนสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให

เปนผูมีความกระตือรือรนและความรับผิดชอบตอการเรียนวิชางานมาลัย 

สงผลใหการเรียนดีขึ้น และเปนผูที่มีความสําเร็จในชีวิตตามจุดหมายที่ต้ังไว 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตามอยางใกลชิดและตอเน่ือง ควรมีการติดตาม

อยางตอเนื่อง 

2. ครู  ผูปกครอง  นักเรียนและผูที่เกี่ยวของ  ควรรวมมือกันแกไข

และสะทอนปญหาตาง ๆ ของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมและการเรียน   
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของการขาดความกระตือรือรน

และความรับผิดชอบตอการเรียนวิชางานมาลัย  

2. ไดแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนนักเรียนที่ขาด

ความกระตือรือรนและความรับผิดชอบตอการเรียนวิชางานมาลัย 

_______________________________________________________ 

 

ความเชื่อมั่นและทัศนคติในการประกอบอาชีพ 

ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร 

สาขาคหกรรมเพ่ือการโรงแรม วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวปยรัตน  รอดแกว 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คศ.บ.(คหกรรมศาสตรบัณฑิต) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การเรียนดานคหกรรมศาสตรสามารถออกไปประกอบอาชีพได

หลายอยาง ไมวาจะเปนอาชีพอิสระหรือพนักงานโรงแรม ภัตรคาร 

รานอาหาร ซ่ึงตางก็กําลังตองการบุคลากรทางดานนี้ ตางจากสมัยกอนที่วา 

การเรียนคหกรรมศาสตร  เมื่อจบออกไปมักไปเปนแมบานเทานั้น ตราบใดที่

การทองเที่ยวยังขยายตัวอยู การเรียนคหกรรมศาสตรก็จะไมตกงาน 

ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาดานนี้  เพื่อจะไดทราบวา

นักเรียนที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา มีความมั่นใจในความรู ทักษะทัศนคติ

มากนอยเพียงใดที่จะออกไปประกอบอาชีพ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นและทัศนคติในการประกอบอาชีพของ

นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร 

สาขาคหกรรมเพื่อการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร สาขาคหกรรมเพื่อการโรงแรม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน  24 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร สาขาคหกรรมเพื่อการโรงแรม 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน  24 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและทัศนคติในการประกอบ

อาชีพของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาคหกรรมเพื่อ

การโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช แบงออกเปน  3  สวน 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ  เพศ  อายุ  อาชีพ

ผูปกครอง และนักศึกษามีเกรดเฉล่ียสะสม  เปนคําถามแบบเลือกตอบ 

ตอนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับความเชื่อม่ันในการประกอบอาชีพ  ซ่ึง

เกี่ยวของกับ 

1. การนําความรูไปประยุกตใช 

2. ทัศนคติที่มีตออาชีพ 

3. ทักษะที่ไดจากการปฏิบัติงาน 

4. ความคาดหวังที่จะเพิ่มความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ 

ตอนที่  3  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นําแบบสอบถามแบบสอบถามเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและทัศนคติ

ในการประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร สาขาคหกรรมเพื่อการโรงแรม วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ใหนักศึกษาทําแบบสอบถาม  หลังจากนั้นทํา

การรวบรวมแบบสอบถาม จํานวน 24 ชุด 

2. ผูศึกษารวบรวมแบบสอบถามแลวนํามาทําการวิเคราะห 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  SPSS  for  Window  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไป 

ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและทัศนคติในการประกอบ

อาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาคหกรรม

เพื่อการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ตอนที่  3  ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล 

กลุมตัวอยาง จํานวน 24 คน เปนเพศหญิง รอยละ 87.50 และเพศ

ชาย รอยละ 12.50  อายุ 18 ป ขึ้นไป รอยละ 79.20 และอายุตํ่ากวา 18 ป 

รอยละ 20.80  อาชีพของผูปกครองนักเรียน อาชีพรับจาง รอยละ 33.30 

อาชีพคาขาย รอยละ 29.20 อาชีพการเกษตร รอยละ 20.80 และอาชีพรับ

ราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 16.70  เกรดเฉล่ีย 3.51 ขึ้นไป รอยละ 33.30 

เกรดเฉล่ีย 2.51-3.50 รอยละ 33.3. เกรดเฉล่ีย 2.00-2.50 รอยละ 16.70 

และเกรดเฉล่ียตํ่ากวา 2.00 รอยละ 16.70 

ผลการวิเคราะหขอมูลความเชื่อมั่นและทัศนคติในการประกอบ

อาชีพของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาคหกรรม

เพ่ือการโรงแรม วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   

ความเชื่อมั่นและทัศนคติในการประกอบอาชีพของนักศึกษาชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาคหกรรมเพื่อการโรงแรม วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยรวมอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉล่ียมาก

ที่สุดคือดานทัศนคติตออาชีพ รองลงมาคือดานทักษะที่ไดจากการปฏิบัติงาน 

และความคาดหวังในการประกอบอาชีพ สวนดานการนําความรูไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ตามลําดับ 

ดานการนําความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน มีระดับความ

เชื่อมั่นและทัศนคติ โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับ ขอที่มีคาเฉล่ีย

มากที่สุดคือ ขอ 6. ความสามารถในการปฏิบัติงานตามหนาที่และงานที่

ไดรับมอบหมายตามหลักวิชาการ รองลงมาคือ ขอ 3. ความเขาในเกี่ยวกับ

การใชเคร่ืองมืออุปกรณอยางถูกตอง และ ขอ 1. วิชาชีพคหกรรมศาสตร

ทั่วไป มีคาเฉล่ียนอยที่สุดตามลําดับ 

ดานทัศนคติตออาชีพ มีระดับความเชื่อมั่นและทัศนคติ โดยรวม 

อยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับ ขอที่มีคาเฉล่ียมากที่สุดคือ ขอ 7. อาชีพนี้มี

รายไดสูง รองลงมาไดแก ขอ 8. หนวยงานของทางราชการเปดรับผูมีความรู

ทางอาชีพนี้ และ ขอ 10. ลักษณะอาชีเหมาะกับชีวิตความเปนอยูของคน

ปจจุบัน มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ตามลําดับ 

ดานทักษะที่ไดจากการปฏิบัติงาน มีระดับความเชื่อมั่นและทัศนคติ 

โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับ ขอที่มีคาเฉล่ียมากที่สุดคือ ขอ 13. 

ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา ในหลักสูตรตามลักษณะสาขาวิชาชีพ 

รองลงมาไดแก ขอ 18. มีความรูทางวิชาชีพอยางเพียงพอที่จะใชในการ

ปฏิบัติงาน และ ขอ 17. ความสามรถในการใชเทคนิคใหมๆ ในการปรับปรุง

งาน มีคาเฉล่ียนอยที่สุด ตามลําดับ 

ดานความคาดหวังในการประกอบอาชีพ มีระดับความเชื่อมั่นและ

ทัศนคติ โดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อเรียงลําดับ ขอที่มีคาเฉล่ียมากที่สุดคือ 

ขอ 19. อาชีพแมบาน รองลงมาไดแก ขอ 22. อาชีพประดิษฐของท่ีระลึก  

เคร่ืองหอมของชํารวย และ ขอ 21. อาชีพเย็บ  ปก  ถักมีคาเฉล่ียนอยที่สุด 

ตามลําดับ 
 

ขอเสนอแนะ 

1. นําเอาขอมูลที่ไดจากการวิจัยมาเพื่อปรับปรุงพัฒนาแผนการ

สอนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูเรียนเพื่อนําไปใชในการประกอบอาชีพ 

2. ปรับปรุงแผนการสอน เพื่อใหนําความรูเหลานั้นไปประยุกตให

เกิดประโยชนตอตัวนักศึกษา  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ทําใหทราบความเชื่อมั่นและทัศนคติในการประกอบอาชีพของ

นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปที่ 3 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร 

สาขาคหกรรมเพื่อการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาการบัญช ี

 

การพัฒนาการเรียนรูวชิาการบัญชีธุรกิจซ้ือขายสินคา 

เรื่องการจัดทาํรายงานภาษีซ้ือ โดยใชแบบฝกทักษะ 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 

สาขาวชิาการบญัช ีกลุม 2 วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรธีรรมราช 
 

ผูวิจัย นางรุงฤดี  ไพโรจน 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา บช.ม การบัญช ี

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากการไดสังเกตการณการเรียนการสอน วิชาการบัญชีธุรกิจซ้ือ

ขายสินคา รหัสวิชา 20200-2001 เร่ืองการจัดทํารายงานภาษี ซ้ือ ของ

นักเรียนระดับ ปวช.1 การบัญชี 2 พบวานักเรียนไมสามารถแยกรายการ

บัญชีเกี่ยวกับการซ้ือสินคาได สงผลทําใหการจัดทํารายงานภาษีซ้ือผิดไป ซ่ึง

รายการหลักเกี่ยวกับการซ้ือสินคานั้นจะตองสามารถแยกเอกสารประกอบการ

บันทึกบัญชีและบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปอยางถูกตองไดนั่นเอง        

จากผลการเรียนการสอนของนักเรียนหองดังกลาว พบวานักเรียนที่

เรียนวิชาการบัญชีธุรกิจซ้ือขายสินคา มีเพียงรอยละ 70 ท่ีสามารถจัดทํา

รายงานภาษีซ้ือไดถูกตองตามหลักการ อีกรอยละ 30 ไมเขาใจหลักในการ

จัดทํารายงานภาษี ซ้ือ อาศัยการทองจําเพียงอยางเดียว และไมเขาใจ

เกี่ยวกับรายงานภาษีซ้ือ  เมื่อวิเคราะหสาเหตุหลักเกี่ยวกับการเรียนการสอน

พบวาการที่นักเรียนไมจัดทําแบบฝกหัดดวยตัวเอง เกิดจากการที่นักเรียนไม

เขาใจ นักเรียนจะไมยอมขอความชวยเหลือเพื่อนสมาชิกในหองในเร่ืองที่

ตนเองยังไมเขาใจ กลัวเพื่อนจะดูถูก และส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ เมื่อ

การเรียนในแตละวันเสร็จส้ินนักเรียนจะรีบกลับบาน อาจจะทําใหนักเรียน

จัดทํารายงานภาษีซ้ือผิดพลาดเปนเหตุผลทําใหนักเรียนสับสน หากยังคง

ดําเนินอยู หรือยังไมไดรับการแกไข จะกอใหเกิดผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน จะทําใหมีเจตคติที่ไมดีตอการเรียนบัญชีตอไปได 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงคิดแกปญหาใหนักเรียนมีทักษะในการจัดทํา

รายงานภาษีซ้ือไดอยางถูกตอง โดยใชแบบฝกทักษะการจัดทํารายงานภาษี

ซ้ือ เพื่อพัฒนาใหนักเรียนสามารถทราบกระบวนการจัดทําบัญชี ในเร่ือง 

การจัดทํารายงานภาษีซ้ือได จํานวน 10 คน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน/หลังเรียน 

วิชาการบัญชีธุรกิจซ้ือขายสินคา นักเรียนระดับ ปวช.1 การบัญชี 2 ที่ไดรับ

การจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบเสริมฝกทักษะการจัดทํารายงานภาษีซ้ือ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจวิชาวิชาการบัญชีธุรกิจซ้ือขายสินคา 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 1 การบัญชี 2 ที่ไดรับการจัดการ

เรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชศึกษา  คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่

ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ  จํานวน 32 คน 

กลุมตัวอยางที่ ใช ในการศึกษาคนควาในการวิจัยคร้ังนี้   คือ 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 2 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชี

ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ จํานวน 10 คน โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบฝกการจัดทํารายงานภาษีซ้ือ  จํานวน 4 ชุด  ไดแก 

1. ฝกการจัดทํารายงานภาษีซ้ือโดยจาํแนกบันทึกบัญชีในสมุด

รายวันทัว่ไปตามโจทยที่กาํหนดใหจาํนวน  2  ชุด 

2. ฝกการจัดทํารายงานภาษีซ้ือตามขั้นตอนของรูปแบบรายงาน

ภาษีซ้ือที่กาํหนดให  จาํนวน  2  ชุด 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การจัดทํารายงานภาษีซ้ือ โดยใช

แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน  จาํนวน 1 ชุด 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจ ของผูเรียนตอแบบฝกทกัษะ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. วิเคราะหปญหาและสาเหตุจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน โดยสังเกตจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีธุรกิจซ้ือขายสินคา 

เร่ือง การจัดทํารายงานภาษีซ้ือ 

2. ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

ระดับ ปวช.1 วิชาการบัญชีธุรกิจซ้ือขายสินคา เร่ืองการจัดทํารายงานภาษีซ้ือ 

3. ศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดทํารายงาน

ภาษีซ้ือ และวิธีสรางแบบฝกทักษะการจัดทํารายงานภาษีซ้ือ 

4. ผูวิจัยไดศึกษาใบความรูมาสรางแบบฝกทักษะการจัดทํา

รายงานภาษีซ้ือดังนี้ 

4.1  ฝกการจัดทํารายงานภาษีซ้ือโดยจําแนกบัญชีในสมุด

รายวันทั่วไปตามโจทยที่กําหนดใหจํานวน 2 ชุด 

4.2  ฝกการจัดทํารายงานภาษีซ้ือตามขั้นตอนของรูปแบบของ

รายงานภาษีซ้ือที่กําหนดให  จํานวน 2 ชุด 

5. วิเคราะหจุดประสงค  และเนื้อหาของบทเรียน 

6. นําเนื้อหาการจัดทํารายงานภาษีซ้ือมาสรางเปนแบบทดสอบ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยดําเนินการตามขั้นตอน

ตามลําดับดังนี้ 

1. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุมตัวอยาง  

ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีธุรกิจซ้ือขาย

สินคา แบบอัตนัย จํานวน 10 ขอ   

2. ชี้แจงใหผูเรียนทราบถึงการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝก

ทักษะ  

3. ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางที่ใชในการทําวิจัยชั้น

เรียน คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการ

บัญชี กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน  10 คน โดย

สอนตามแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ วิชาการบัญชี

ธุรกิจซ้ือขายสินคา จํานวน 1 แผน เมื่อศึกษาจบในแตละเร่ืองใหทํา

แบบทดสอบทายบทเรียน และบันทึกคะแนน 
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4. เมื่อส้ินสุดการทดลอง จึงทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิม ซ่ึงมีการสลับขอกัน

เพื่อปองกันการจดจํา คําตอบ 

5. วัดความพึงพอใจของผูเรียน ท่ีมีตอกิจกรรมการจัดการเรียน

การเรียนรู  โดยใชแบบฝกทักษะวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ  

6. รวบรวมขอมูลท้ังหมด ตรวจสอบสอบความถูกตองของ

แบบสอบถาม และนําแบบสอบถามวิเคราะหโดยวิธีการทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว 

ตอนที่  2   ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนและความพึงพอใจ 

ของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ วิชาการ

บัญชีธุรกิจซ้ือขายสินคา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชา

การบัญชี กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช พบวานักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และนักศึกษามีความพึง

พอใจที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกทักษะโดยมีภาพรวมอยู

ในระดับมากที่สุด 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการสรางเครื่องมือ 

1. ควรทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน  เร่ืองการคํานวณภาษีซ้ือ 

โดยใชแบบฝกทักษะ ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่  1 ที่

หลากหลายและใชชุดฝกหลายๆชุด  

2. ควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองใหมากขึ้น เพื่อฝกฝนความ

ชํานาญในการพัฒนาทักษะการเรียนรูตาง ๆ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรนําผลการวิจัยไปพัฒนา และทดลองใชกับนักเรียนกลุมอื่น 

หรือในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลการวิจัยตอไป 

2. ควรมีการศึกษาผลทางการพัฒนาดานอื่น ๆ ของผู เรียน

นอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจตอการจัดการเรียน

การสอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ เชน ผลการพัฒนาดานการมีสวนรวมใน

หองเรียนและการทํางานเปนทีม เปนตน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนในการพัฒนาแบบฝกทักษะ เพื่อ

นําไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาการบัญชีซ้ือขายสินคา   

2. เปนการกระตุนใหครูแสวงหานวัตกรรม ตลอดจนเทคนิคใหม 

ๆ มาใชในการเรียนการสอน  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. เปนแนวทางสําหรับครูและผูเกี่ยวของกับการศึกษาในการ

พัฒนาการสรางแบบฝกทักษะเร่ืองการจัดทํารายงานภาษีซ้ือ 

_______________________________________________________ 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน เรื่อง การบันทึกรายการปรบัปรุงบัญชี

ปฏิบตัิการภาษาอังกฤษ โดยการเขยีนภาพประกอบรวมกับวิธีการสอน

แบบเพ่ือนชวยเพ่ือน ของนักเรียนระดบั ปวช.3 สาขาวิชาการบัญช ี

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2562 
 

ผูวิจัย นายธีระชยั  จินตุลา 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(บัญชี)  บธ.ม. 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันการประกอบวิชาชีพบัญชี  โดยเฉพาะผูจัดทําบัญชีหรือ

พนักงานบัญชีมีความจําเปนจะตองพัฒนาตนเอง  ใหทันกับการเปล่ียนแปลง

ทางดานเทคโนโลยีที่ไดนํามาใชในการบันทึกบัญชี และภาษาที่ใชในการ

บันทึกบัญชี เนื่องจากกิจการตาง ๆ สวนมากนิยมนําคอมพิวเตอรมาใชใน

การบันทึกบัญชี จึงทําใหการผลิตนักเรียนวิชาชีพบัญชีเพื่อปอนเขาสู

ตลาดแรงงาน ตองมีการพัฒนาโดยใหนักศึกษาไดเรียนรู มีความเขาใจ และ

เกิดทักษะในการบันทึกบัญชี  ไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 สํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ มีหลักการเพื่อให

ผู เรียนมีความรู ทักษะและประสบการณ ในงานอาชีพ สอดคลองกับ

มาตรฐานวิชาชีพ สามารถนําความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพ

ไปปฏิบัติงานอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ เลือกวิถีการดํารงชีวิต การ

ประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตน สรางสรรคความเจริญตอชุมชน 

ทองถิ่น และประเทศชาติ เปดโอกาสใหผูประกอบการวิชาชีพมีสวนรวมใน

การเรียนการสอน มีจุดมุงหมายใหนักศึกษามีความรู มีทักษะและสมรรถนะ

ในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถบูรณาการ

ความรู ทักษะจากศาสตรตาง ๆ นํามาใชในงานอาชีพ สอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และมีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

ซ่ือสัตย มีวินัย มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ทั้งรางกายและจิตใจ เหมาะสมกับ

การปฏิบัติในอาชีพนั้น ๆ 

การเรียนการสอนวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ มักจะมี

ปญหากับผูเรียนและครูผูสอนมาโดยตลอด เนื่องจากผูเรียนไมถนัดในเร่ือง

รายการปรับปรุง และโดยเฉพาะผูเรียนสายวิชาชีพมักจะไมชอบการเรียน

ภาษาอังกฤษ ยิ่งทําใหผูเรียนเขาใจในเนื้อหาวิชาไดยาก ตลอดจนไมสามารถ

ปฏิบัติไดตามจุดประสงคของรายวิชาและหลักสูตร 

จากการศึกษาผลการเรียนในเร่ืองการบันทึกรายการปรับปรุง

ทางบัญชี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พบวา ผูเรียนบางสวน

มีผลการเรียนที่ไมดี และไมสามารถบันทึกรายการได โดยเฉพาะอยางยิ่งที่

จะตองบันทึกดวยภาษาอังกฤษ การแกปญหามีความจําเปนตองหาวิธีการที่

หลากหลายเพื่อใหกระบวนการเรียนรูของผูเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ปจจัยหนึ่งที่ควรดําเนินการอยางเรงดวนเปนเบื้องตนคือการนําเทคนิค

วิธีการสอนมาใชชวยเหลือผูเรียน โดยใหผูเรียนไดเห็นภาพเหตุการณของ

รายการปรับปรุงที่ชัดเจน จนนําไปสูความเขาใจและสามารถบันทึกรายการ

ปรับปรุงบัญชีได โดยเฉพาะอยางยิ่งการบันทึกรายการประเภทคางรับ-คาง

จาย รับลวงหนา-จายลวงหนา โดยใหมีการชวยเหลือกันในกลุมของเพื่อน 

เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่มีการทําซํ้า จนสามารถทําได 
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เพื่อแกปญหาท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนในกรณีดังกลาว จึงไดจัดทําวิจัย

เร่ืองการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษโดยการเขียน

ภาพประกอบรวมกับวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน ของนักเรียนระดับ 

ปวช.3 การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2562 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการบันทึก

รายการปรับปรุงบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ระหวางกอนและหลังการสอน 

โดยการเขียนภาพประกอบรวมกับวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2562 

2. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนตอการเรียนดวยวิธีการเขียน

ภาพประกอบรวมกับวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน เร่ืองการบันทึกรายการ

ปรับปรุงบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ป

การศึกษา 2562 
 

สมมติฐาน 

1. นักเรียนที่เรียนเร่ืองการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษโดยการเขียนภาพประกอบรวมกับวิธีการสอนแบบเพื่อนชวย

เพื่อน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  3 การบัญชี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีคะแนนหลังเรียนมากกวากอนเรียน 

2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการ

บัญชี มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนเร่ืองการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษ โดยการเขียนภาพประกอบรวมกับวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปท่ี 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2562 ท่ีเรียนรายวิชาการบัญชีปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษ จํานวน 196 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  ชั้นปที่  3 สาขาวิชาการบัญชี  กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ที่เรียนรายวิชาการบัญชี

ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ จํานวน 40 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน  คือ  การจัดการเรียนรูโดยการเขียนภาพประกอบ

รวมกับวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน เร่ืองการบันทึกรายการปรับปรุง

บัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ รายวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี 

ตัวแปรตาม  คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียน

และหลังเรียน และเจตคติของนักเรียนตอการเรียนดวยวิธีการเขียน

ภาพประกอบรวมกับวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน เร่ืองการบันทึก

รายการปรับปรุงบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชี

ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ เร่ืองการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษ 

2. แบ บวัด เจตค ติต อการเรียนวิช าการบั ญ ชีปฏิ บั ติ ก าร

ภาษาอังกฤษ เร่ืองการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 

โดยใชการเขียนภาพประกอบรวมกับวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 
 

การสรางเครื่องมือ 

การจัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

การจัดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการ

บัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการ

บัญชี เร่ืองการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ผูวิจัยได

ดําเนินการสรางและหาคุณภาพ  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 

ฤทธิ์ทอง, 2543 : 181-185) วิธีการสอนแบบสาธิต (แหลงที่มา :http:// 

mte.kmutt.ac.th. 25 กุมภาพันธ 2550)  แนวคิดในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเพื่อพัฒนาความพรอมและทักษะการเปนผูประกอบการธุรกิจ 

(สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2547) เปนแนวทางในการสราง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

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)    

8. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการ

บัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให

ครอบคลุมจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหา จํานวน 60 ขอ 
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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)  ตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเนื้อหา (Content 

validity) วาขอสอบแตละขอสรางไดสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู

หรือเนื้อหา ตามตารางวิเคราะหหลักสูตร  โดยใชเกณฑการประเมินดังนี้ 

+1  หมายถึง  แนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอนั้น 

หมายถึง  ไมแนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอนั้น 

-1  หมายถึง  แนใจวาขอสอบไมวัดจุดประสงคขอนั้น 

จากผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญแลวนําไปคํานวณหาคา 

IOC  พบวามีคา IOC ต้ังแต .50 ขึ้นไปมีขอสอบที่ใชได จํานวน 45 ขอ  แลว

จัดพิมพแบบทดสอบฉบับใหม 

11. นําแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชา

การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 

10 คน นําผลการสอบมาวิเคราะหหาคาความยากและคาอํานาจจําแนกเปน

รายขอ โดยใชเทคนิค 27% คัดเลือกขอสอบท่ีมีคาความยากงายระหวาง 

0.20-0.80 และมีคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.20 ขึ้นไป พบวามีขอสอบที่ใชได 

30 ขอ แลวจัดพิมพแบบทดสอบฉบับใหม 

12. นําแบบทดสอบไปทดสอบกับนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชา

การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางเดิม

จากขอ 11  จํานวน 10 คน  แลวนํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

โดยใชสูตร คูเตอร ริชารดสัน (KR - 20) ซ่ึงมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.89 

13. จัดพิมพแบบทดสอบเปนรูปเลม  นําไปใชในการวิจัยตอไป 

การสรางแบบวัดเจตคตติอการเรียน 

แบบวัดเจตคติตอการเรียนวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ มี

ขั้นตอนการสรางและการหาคุณภาพ  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. นําแบบวัดเจตคติท่ีผูวิจัยสรางขึ้น 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 
 

ขั้นตอนในการดําเนินการวิจยั 

1. ผูวิจัยเปนผูดําเนินการสอนและทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนดวยตนเอง 

2. ทดสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

3. ดํ า เนิ นก ารสอน โดย ใช วิ ธี ก ารสอน แบ บ วิ ธี ก าร เขี ย น

ภาพประกอบรวมกับวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน เร่ืองการบันทึก

รายการปรับปรุงบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ รายวิชาการบัญชีปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 

4. เมื่อเรียนจบเนื้อหาทั้งหมด ใหทําการทดสอบหลังทดลอง 

(Posttest) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิม 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิ เคราะห ขอมูล ผู วิจั ยวิ เคราะหข อมูลโดยใช โปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดําเนินการวิเคราะหดังนี้ 

1. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  โดย 

1.1 หาคาความเที่ยงตรงของขอสอบ โดยการหาคาเฉล่ียเพื่อดู

คาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence)  

1.2 หาคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  

1.3 หาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน วิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดย

ใชวิธีการเขียนภาพประกอบรวมกบัวธิีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน รายวิชา

การบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 

โดยใช  t – test 

3. หาระดับความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนโดยใชวิธีการเขียน

ภาพประกอบรวมกับวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน เร่ืองการบันทึก

รายการปรับปรุงบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ รายวิชาการบัญชีปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  3 โดยวิธีการแปล

ความหมาย  ดังนี้ 
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 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 

1. นักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนรวมกับ

วิธีสอนแบบบรรยายในการเรียนวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนและกอนเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 โดยมีผลการเรียนหลังเรียนสูงกวาผลการเรียนกอนเรียน 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีการสอนแบบเพื่อน

ชวยเพื่อนรวมกับวิธีสอนแบบบรรยาย ในการเรียนวิชาการบัญชีปฏิบัติการ

ภาษาอังกฤษ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 3 สาขาวิชาการบัญชี 

กลุม 1 คะแนนความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.2930 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1 ผูสอนจะตองอธิบายวัตถุประสงคของการใชเคร่ืองมือนี้

ใหกับนักเรียนไดเห็นความสําคัญและตองทําความเขาใจท้ังกับสมาชิกของ

กลุมและสมาชิกภายในชั้นเรียนใหเกิดความชัดเจน 

1.2 การปฏิบัติกิจกรรมควรใหมีความตอเนื่องไปในทุกๆคาบ

หลังการเรียนโดยผูสอนจะตองตรวจสอบและนําปญหาท่ีสังเกตไดจากการ

ปฏิบัติกิจกรรมในแตละคร้ังไปหาแนวทางแกไขและปรับปรุงตอไป 

1.3 นักเรียนไดเห็นประโยชนของกิจกรรมการเรียนโดยเขียน

ภาพประกอบรวมกับวิธีการสอนแบบเพื่อนชวยสอน และตองการใหนําไปใช

ในเนื้อหาอื่นๆ ที่มีลักษณะการเรียนการสอนที่เหมือนกัน 

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย 

2.1 ควรมีการสรางบทเรียนสําเร็จรูปเร่ืองการบันทึกบัญชีดวย

ภาษาอังกฤษ  โดยเนนเนื้อหาในสวนท่ีตองปฏิบัติและเพิ่มทักษะในการใช

ภาษาอังกฤษในการบันทึกบัญชี 

2.2 ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ นอกจากนักเรียนที่ไมสามารถฝก

ปฏิบัติดวยตนเองได  ซ่ึงเปนปจจัยทําใหนักเรียนขาดทักษะในการบันทึก

บัญชีดวยภาษาอังกฤษ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนรูการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ

และสามารถบันทึกบัญชีดวยภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองสมบูรณ 

2. เพื่อใหนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการประกอบ

อาชีพ โดยสอดคลองกับความตองการของผูประกอบการดานการบัญชี 

________________________________________________________ 

การปรับพฤติกรรมใหมีความซ่ือสัตย มีวินัย และรับผิดชอบ 

ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางวัลนี  บุญศรี 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(เศรษฐศาสตรสหกรณ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพจะตองมีคุณสมบัติดานสมรรถภาพทาง

รางกายและจิตใจที่ดี 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 และการเรียนที่ดีขึ้น ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

สมมติฐานการวิจัย 

การปรับพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูที่มีความซ่ือสัตย มีวินัย และ

รับผิดชอบตอหนาที่ ของนักเรียนทําใหสามารถพัฒนาศักยภาพดาน

พฤติกรรมและการเรียนใหดีขึ้น 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  ชั้นปที่  1 สาขาวิชาการบัญชี  กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 26 คน 
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ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ คือ พฤติกรรมดานความซ่ือสัตย มีวินัย และความ

รับผิดชอบ 

ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมดานความมีวินัยในตนเอง 
 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

ในการทําวิจัยคร้ังนี้ เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสังเกต แบบสอบถาม ที่

ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชการสังเกตและนําเคร่ืองมือที่

สรางขึ้นใหนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาการ

บัญชี กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2562 

จํานวน 26 คน ไดตอบแบบสอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิ เคราะหขอ มูลจากการสังเกต  สัมภาษณ  ตอบ

แบบสอบถามของนักเรียน รวมทั้งดานการเรียนและการติดตามจาก

ผูปกครอง ซ่ึงนักเรียนใหความรวมมือเปนอยางดี ทําใหนักเรียนมีความ

กระตือรือรนตอการเรียนมากขึ้น ในการทําวิจัยคร้ังนี้ ปรากฏวา นักเรียน

ระดับ ปวช.1 การบัญชี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีความเอา

ใจใสตอการเรียน มีความซ่ือสัตย มีวินัยและรับผิดชอบมากขึ้น โดยสังเกต

จากบรรยากาศการเรียนภายในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู มีความต้ังใจใน

การเรียนมากขึ้น และคอยชวยเหลือซ่ึงกันและกันมากขึ้นดวยความเต็มใจ 
 

ขอเสนอแนะ 

1. มีการติดตามอยางใกลชิดและตอเนื่อง 

2. นักศึกษา ผูปกครอง ครู และผูที่เกี่ยวของ ควรรวมมือกันแกไข 

และสะทอนปญหาตาง ๆ ของนักศึกษา เพื่อใหมีการพัฒนาที่ดีขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ทราบสาเหตุของการไมมีความซ่ือสัตย ไมมีวินัย และไมรับผิดชอบ

ของนักศึกษา พรอมทั้งไดแนวทางแกไขในเร่ืองดังกลาวตอไป 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิชาการบัญชีตนทุน 2 

เรื่องการบญัชตีนทุนมาตรฐาน ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 
 

ผูวิจัย นางสุนิสา  พละศึก 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(บริหารธุรกจิ) 

ปที่ทําวิจยั 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากกระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง มี

ผลผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงแนวคิดในการจัดการเมืองที่เรียกวา 

ปฏิรูปการเมืองการปกครอง ซ่ึงมีผลมาถึงแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษาดวย 

ทั้งนี้เพราะการศึกษาเปนกลไกสําคัญที่สามารถพัฒนาคุณภาพของบุคคล

เพื่อใหบุคคลเหลาน้ันกลับมาพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ

ประเทศใหอยูรอดและทุกคนมีความสุข สาระสําคัญของการปฏิรูปการศึกษา

แสดงออกเปนตัวกําหนดการปฏิบัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 ซ่ึงระบุไวชัดเจนใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปน

สําคัญ เพราะถือวาเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูที่แทจริงและยั่งยืน (สมภพ สุวรรณรัฐ, มปป. :   1) 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได

กําหนดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 

เพื่อใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ.2560-2564) ซ่ึงไดจัดวิชาการบัญชีตนทุน 2 เพื่อใหทันกับการ

เปล่ียนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง 

พรอมทั้งกระบวนการในการแกปญหาโดยใชหลักจริยธรรมและคุณธรรม 

เพื่อใหนักศึกษาไดศึกษาความเจริญกาวหนาในดานวิทยาการและส่ิงตาง ๆ 

ที่มนุษยนํามาใช แตการสอนวิชาการบัญชีตนทุน 2 เร่ืองการบัญชีตนทุน

มาตรฐาน เนื้อหาในบทนี้จะเนนถึงหลักและวิธีการบัญชีตนทุนการผลิต การ

ผลิตเปนชวง ตนทุนมาตรฐาน สามารถวิเคราะหผลตางและเขาใจปญหาใน

การปนสวนตนทุน จะประสบปญหากับการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษา

ขาดความสนใจใฝที่จะศึกษา ครูผูสอนจะถายทอดความรูใชวิธีการบรรยาย

หรืออธิบายสอนใหนักศึกษา และนักศึกษาจะไมใหความรวมมือในการเรียน

การสอน จึงสงผลใหเกิดความเบื่อหนายและไมนาสนใจทั้งผูสอนและผูเรียน 

ซ่ึงสภาพปญหาดังกลาวนี้ชี้ใหเห็นวาปญหาในการจัดการเรียนการ

สอนควรไดรับการปรับปรุงแกไขเพื่อใหการเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 2 เร่ือง

การบัญชีตนทุนมาตรฐานสัมฤทธิ์ผลตามจุดประสงคของการจัดการเรียนการ

สอนแนวทางแกปญหา ไดแก การจัดทําแบบฝกเสริมทักษะมาชวยในการ

จัดการเรียนการสอนใหตรงตามหลักสูตรอาชีวศึกษา ซ่ึงไดตระหนักถึงความ

รับผิดชอบที่ตองจัดการเรียนการสอนใหบังเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให

ครอบคลุมจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ทั้งดานพุทธพิสัย ทักษะพิสัย คุณธรรม

และจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค  สมภพ สุวรรณรัฐ (มปป. : 1) 

กลาววา การจัดการเรียนการสอนที่มุงจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับการ

ดํารงชีวิต เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของผูเรียน โดยให

ผูเรียนมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจะบังเกิดการเรียนรูดวย

ตนเอง ในฐานะครูผูสอนวิชาการบัญชีตนทุน 2 จึงไดนําแบบฝกเสริมทักษะ

มาใชในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความสามารถและความ

แตกตางของผูเรียนโดยวิธีการแบบฝกทักษะ การบัญชีตนทุนมาตรฐาน เนน

กระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติและการสรางองคความรูดวยตนเอง มุงเนน

ผูเรียนเปนสําคัญและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรมคานิยมและคุณลักษณะ

ที่พึงประสงคสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่

เนนใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข นําไปสูการเปนทรัพยากร

บุคคลอันมีคุณภาพที่ดีในอนาคตตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 2 เร่ือง

การบัญชีตนทุนมาตรฐาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ชั้นปที่ 1 ที่สอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกอนเรียนกับ

หลังเรียนวิชาการบัญชีตนทุน 2 เร่ืองการบัญชีตนทุนมาตรฐาน ของ
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นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 ที่สอนโดยใชแบบฝก

เสริมทักษะ 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี จํานวน 32 คน ที่กําลังศึกษา

อยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ไดแก การใชแบบฝกเสริมทักษะการบันทึกบัญชี

ตนทุนมาตรฐาน 

ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากผลการ

ทดสอบหลังเรียน 
 

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 วิเคราะหเนื้อหาและกําหนดขอบเขตของเนื้อหา 

1.4 กําหนดจุดประสงคท่ัวไปจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและ

คุณลักษณะที่ตองการเนน 

1.5 กําหนดโครงสรางและเนื้อหาใหสอดคลองกับจุดประสงค 

1.6 ดําเนินการจัดทําแบบฝกเสริมทักษะตามลําดับของ

จุดประสงคการเรียนลําดับเนื้อหาและโครงสรางที่กําหนดไว 

1.7 นําแบบฝกเสริมทักษะใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาพิจารณา 

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

ผูเชี่ยวชาญ 

1.9 จัดทําแบบฝกเสริมทักษะที่สมบูรณพรอมที่จะนําไปใชใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป 

2. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี

ตนทุน 2 เร่ืองการบัญชีตนทุนมาตรฐานผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสารและตําราที่เกี่ยวของกับวิชาการบัญชีตนทุน 

2 เร่ืองการบัญชีตนทุนมาตรฐาน 

2.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จากหนังสือตําราและเอกสารที่เกี่ยวของ 

2.3 วิเคราะหเนื้อหาตามจุดประสงคจากแผนการสอน 

2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหครอบคลุม

เนื้อหาตามจุดประสงค 

2.5 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาเพื่อ

นํามาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบกับจุดประสงค

การเรียนรู (IOC)  

2.6 ปรับปรุงแบบทดสอบตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

2.7 นําแบบทดสอบไปทดลองใชเพื่อวิเคราะหหาคาความยาก

งาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) โดยพิจารณาวาขอใดที่นักศึกษาตอบถูก

มากตัดออกขอใดที่นักเรียนตอบถูกนอยตัดออก 

2.8 นําแบบทดสอบที่วิเคราะหไดไปปรับปรุงใหมจัดพิมพเปน

ฉบับสมบูรณนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตอไป 
 

วิธีดําเนินการทดลอง 

1. นําแบบฝกเสริมทักษะไปใชจริงกับนักศึกษาระดับ ปวส.1 ใน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 โดยดําเนินการดังนี้ 

1.1 ใหนักศึกษาศึกษาจุดประสงคการเรียนรูของเร่ืองการบัญชี

ตนทุนมาตรฐาน 

1.2 ใหนักศึกษาทาํแบบทดสอบกอนเรียนเร่ืองการบัญชีตนทุน

มาตรฐาน 

1.3 ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติตามแบบฝกเสริมทักษะที่กาํหนด 

1.4 ครูตรวจสอบการฝกปฏิบัติของนักศึกษาอยางใกลชิดและ

ทําการแกไขทันทีเมื่อพบวานักศึกษาทําผิดเพื่อใหแกไขขอบกพรองตาง ๆ 

1.5 ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียนและแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ 

2. ครูนํากระดาษคําตอบท่ีไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

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 

สาขาการบัญชีที่สอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ พบวา ผลสัมฤทธิ์ของ

คะแนนทดสอบกอนเรียน คาเฉล่ีย 3.5625 (σ = 1.32) สวนผลสัมฤทธิ์ของ

คะแนนทดสอบหลังเรียน คาเฉล่ีย 7.625 (σ = 1.47) 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกอนเรียนกับ

หลังเรียน วิชาการบัญชีตนทุน 2 เร่ืองการบัญชีตนทุนมาตรฐาน ของ



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2562   - 42 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาบัญชีที่สอน ที่

สอนโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ พบวา คะแนนทดสอบหลังเรียนวิชาการบัญชี

ตนทุน 2 มีคาเฉล่ียสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียนอยู 4.0625 คะแนน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําแบบฝกเสริมทักษะไปใช 

1.1 ผลการวิจยัที่ไดรับในคร้ังนี้นําไปพัฒนาการเรียนการสอน

ในรายวิชาอื่นโดยใชแบบฝกเสริมทักษะในการจัดการเรียนรู 

1.2 หัวขอที่นาสนใจในการทําวิจัยในคร้ังตอไปคือการพัฒนา

ทักษะการเรียนรูวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 โดยใชแบบฝกเสริมทักษะ 

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. เปนแนวทางการวิจัยโดยใชแบบฝกเสริมทักษะวิชาอื่น ๆ ตอไป 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาการเรียนรูเรื่องการบัญชีเก่ียวกับเงินลงทุน 

วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี โดยใชการสอนแบบรวมมือแบบ STAD  
 

ผูวิจัย นางสาววัชรี  ฮ่ันววิัฒน 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(การบัญชี) 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ตามแผนการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 วิชาการ

บัญชีชั้นกลาง 1 เปนรายวิชาหนึ่งท่ีจัดใหนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาการบัญชีเรียน จากการสอนวิชาการบัญชี

ชั้นกลาง 1 ต้ังแตเร่ิมตนจนถึงปจจุบัน พบวา นักศึกษาทุกกลุมมีคะแนนสอบ

เร่ืองการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนตํ่ากวาคะแนนสอบเนื้อหาเร่ืองอื่น ๆ ซ่ึง

ผูวิจัยไดใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นถึงสาเหตุท่ีทําใหนักศึกษาเรียนได

เขาใจและทําคะแนนสอบไดนอย โดยสามารถสรุปสาเหตุไดดังนี้  นักศึกษา

ไมต้ังใจเรียน ไมกลาถามผูสอน ไมทบทวนหลังเรียนจบ ไมทําแบบฝกหัด

ดวยตนเอง เวลาเรียนนอยเนื่องจากครูผูสอนติดประชุมหรือไปราชการ 

ตารางเรียนติดกัน ไมมีเวลาทําการบาน ขอสอบยาก ฯลฯ  จากขอมูลที่ได

ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 จึงไดศึกษารูปแบบการสอน

ตาง ๆ และเลือกรูปแบบการสอนที่คิดวาเหมาะสมกับเนื้อหาและสงเสริมให

ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนและเขาใจในบทเรียนมากขึ้น 

ซ่ึงผูวิจัยเลือกรูปแบบการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบ STAD 

มาใชในการสอน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาการเรียนรูเร่ืองการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน วิชาการบัญชี

ชั้นกลาง 1 สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 

สาขาวิชาการบัญชี ดวยการสอนแบบรวมมือแบบ STAD 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี กลุม 2,4,5 ที่ลงทะเบียนเรียน

วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562  จํานวน 95 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู ตามรูปแบบการสอนแบบรวมมือกัน

เรียนรูแบบ STAD 

2. แบบประเมินผลกอนเรียนและหลังเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 

1 เร่ืองการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน เปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

จํานวน 10 ขอ 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 

1 เร่ืองการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน เปนขอสอบแบบอัตนัย จํานวน 3 ขอ 

4. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยไดดําเนินการสอนนักศึกษากลุมเปาหมาย โดยจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูรูปแบบการสอนแบบ

รวมมือกันเรียนรูแบบ STAD ใชเวลาทั้งหมด 12 ชั่วโมง สัปดาหละ 4 ชั่วโมง 

ตามตารางสอนปกติของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 

2,4,5 โดยดําเนินการดังนี้ 

1.1 ทดสอบความรูกอนเรียน 

1.2 นําเขาสูบทเรียน 

1.3 ขั้นสอน 

1.4 สรุปบทเรียน 

1.5 มอบหมายแบบฝกปฏิบัติเปนกลุมยอย 

1.6 ทดสอบยอยรายบุคคล 

1.7 มอบรางวัลแกกลุมที่ไดคะแนนสูงสุด 

1.8 ทดสอบหลังเรียน 

2. จัดนักศึกษาเขากลุม ๆ ละ 4-5 คน โดยอัตราสวนนักศึกษาเกง 

ปานกลางและออน รอยละ 25 : 50 : 25 ตามลําดับ 

3. จดบันทึกพฤติกรรมในการทํางานรวมกันของนักศึกษาในกลุม 

4. ใหนักศึกษาในกลุมทุกคนเขียนถึงความรวมมือในกลุม ปญหาหรือ

ส่ิงที่พบในการเรียนเปนกลุม 

5. ทําการทดสอบดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังจากจบ 
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การวิเคราะหขอมูล 

1. เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนดวยคาเฉล่ีย 

2. นํ าผลคะแน นที่ ได จ ากการท ดสอบ มาวิ เค ราะห และ

เปรียบเทียบกับคะแนนเกณฑขั้นตํ่า รอยละ 50 ของคะแนนทั้งหมด 

3. นําผลที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมและขอมูลที่ไดรับจาก

นักศึกษาในการทํางานรวมกันในกลุม มาศึกษาวามีความสัมพันธกับคะแนน

สอบหรือไม 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการประเมินกอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง การบัญชี

เกี่ยวกับเงินลงทุน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 

1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 2,4,5 พบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนน

กอนเรียน โดยมีคาเฉล่ียหลังเรียนเพิ่มขึ้น  ดังตารางที่ 1 

นักศึกษา จํานวน 
คาเฉล่ีย 

กอนเรียน หลังเรียน เพิ่มขึ้น 

ปวส.1 บช.2 31 2.40 5.28 2.88 

ปวส.1 บช.4 32 2.03 5.07 3.04 

ปวส.1 บช.5 32 2.75 4.87 2.12 

ผลการประเมินกอนเรียนและหลังเรียน เร่ืองการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน 
 

2. ผลการทดสอบเร่ืองการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน ของนักศึกษา

ระดับ ปวส.1 การบัญชี กลุม 2,4,5 จํานวน 95 คน  พบวา  นักศึกษาสอบ

ผานเกณฑขั้นตํ่า มากกวาหรือเทากับรอยละ 50 มีจํานวน 76 คน โดยมี

คาเฉล่ียคะแนน 59.60 , 52.30 และ 50.70 ตามลําดับคาขอมูลในตารางที่ 

2 และ 3  ดังนี้ 

คะแนน จํานวน (คน) 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

ตํ่ากวา 5 

2 

3 

5 

12 

14 

33 

26 

รวม 95 

คะแนนสอบเร่ืองการบัญชีเกีย่วกบัเงินลงทุน 
 

นักศึกษา จํานวน คาเฉล่ีย (รอยละ) 

ปวส.1 บช.2 29 59.60 

ปวส.1 บช.4 26 52.30 

ปวส.1 บช.5 21 50.70 

จํานวนนกัศึกษาที่คะแนนผานเกณฑที่กาํหนด 
 

3. จากการสังเกตพฤติกรรมในการทํางานรวมกันและรวบรวม

ขอมูลที่ไดจากนักศึกษา สรุปไดวา พฤติกรรมในการทํางานรวมกันของ

นักศึกษามีความสัมพันธกับคะแนนสอบ กลาวคือ นักศึกษากลุมที่สามารถ

ทําคะแนนสอบไดมากเปนกลุมที่สมาชิกภายในกลุมมีความรับผิดชอบ มี

มนุษยสัมพันธ มีความเสียสละ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และมีปญหาในการ

ทํางานรวมกันนอยมาก 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรนํารูปแบบการสอนแบบรวมมือไปใชในการสอนเร่ืองอื่น ๆ 

ที่มีเนื้อหาคอนขางยาก 

2. การแบงกลุมนักศึกษานอกจากการแบงโดยใชอัตราสวน

นักศึกษาเกง ปานกลาง และออนแลว ควรคํานึงถึงความสัมพันธสวนตัวของ

นักศึกษาภายในกลุมดวย 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

นักศึกษามีผลการเรียนผานเกณฑตามที่กําหนด (รอยละ 50) 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาสื่อการสอนรายวิชาการบญัชีชั้นสูง 2 เรื่องการจัดทาํงบ

การเงินหลังวันซ้ือหุน ดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint  

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่2 สาขาการบัญช ี

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย น.ส.สุกาญจนดา  ยี่สุนแซม 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา กศ.บ. ธุรกิจศึกษา (การบัญชี) 

 บท.ม บริหารธุรกิจ (MBA) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนเพื่ อ ใหบรรลุตามพระราชบัญญั ติ

การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  2542 และเปาประสงคของการจัด

การศึกษาทางวิชาชีพและอาชีพ สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจึง

กําหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยใหมีการบูรณาการหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายสถานศึกษา 3D ของรัฐบาลลงใน

แผนการจัดการเรียนรูในทุกรายวิชา และสงเสริมการพัฒนาส่ือการเรียนการ

สอนเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน อันทําใหการจัดการเรียนการสอน

บรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมี

ความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู  

โปรแกรม Microsoft Power Point เปนโปรแกรมหนึ่งซ่ึงสามารถ

นํามาพัฒนาส่ือการสอนทางคอมพิวเตอรซ่ึงจะชวยพัฒนาการสอนทําให

ผูเรียนบรรลุจุดประสงคที่ต้ังอยางมีประสิทธิภาพโดยโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint เปนโปรแกรมที่มีลักษณะที่เดนหลายประการ สามารถที่จะใช

กับเคร่ืองคอมพิวเตอรไดอยางสะดวก นําเสนอขอมูลทางตัวเลขและตัวอักษรใน

รูปแบบกราฟและสไลด มีสมรรถภาพสูงเทียบไดกับโปรแกรมสรางส่ือการ

สอนอื่นๆ สามารถพัฒนาใหเกิดประโยชนในแงที่เปนบทเรียนที่ดีทั้งในดาน

เนื้อหาและวิธีการสอน นับวาเปนการลดเวลาในการผลิตและพัฒนาบทเรียน  

ดังนั้นผูวิจัยซ่ึงเปนผูสอนรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ตระหนักตอการจัดการ

เรียนการสอนและการพัฒนาส่ือการสอน จึงพัฒนาส่ือการสอนรายวิชาการ

บัญชีชั้นสูง 2 เร่ืองการทํางบการเงินหลังวันซ้ือหุน ดวยโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint สําหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 

2 สาขาวิชาการบัญชี เพื่อนําผลการวิจัยมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน ความกาวหนาทางการเรียน และประเมินความพึงพอใจตอการสอน 

อันนําไปสูการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในลําดับตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 ที่เรียนโดยใชส่ือ

การสอนโปรแกรม Microsoft Power Point 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการสอนโดยใชส่ือ

การสอนโปรแกรม 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 

2 สาขาวิชาการบัญชี ที่เรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 

กลุมตัวอยาง  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น

ปที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ที่เรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2562 จํานวน 33 คน ที่ไดมาโดยวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling)  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. ส่ือการสอนรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 โปรแกรม Microsoft 

Power Point  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

3. แบบสอบถามความพึงพอใจ  
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางและพัฒนาเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  มีรายละเอยีดดังนี้ 

1. การสรางส่ือการสอนรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 เร่ืองการจัดทํา

งบการเงินหลังวันซ้ือหุน ดวยโปรแกรม Microsoft PowerPoint มีวิธีการ

สราง ดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 

2557  

1.2 สรางส่ือการสอนรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 เร่ืองการจัดทํา

งบการเงินหลังวันซ้ือหุนดวยโปรแกรม Microsoft Power Point จํานวน 1 

หนวย 

1.3 นําส่ือการสอนรายวิชาการบัญชีชั้น สูง 2  เสนอตอ

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความสอดคลอง คํานวณหาคา

ความตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาคา IOC ซ่ึงจะตองไดคา ความตรงเชิงเนื้อหา 

ไมนอยกวา .50 (พวงรัตน ทวีรัตน. 2543:117) จึงจะถือวาส่ือการสอนผาน

การเห็นชอบจากผูเชี่ยวชาญ อยูระหวาง 0.80 ถึง 1.00 โดยผูเชี่ยวชาญให

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาใหมีความเหมาะสมเพิ่มขึ้น ควรใหมี

ภาพที่ชัดเจนและสอดคลองกับเนื้อหาและความสนใจของนักศึกษาซ่ึง

ดําเนินการแกไขใหมีความถูกตอง เหมาะสม และสมบูรณ นําส่ือที่สรางขึ้น

ไปทดลองใช กับนักศึกษา 33 คน 

2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการบัญชีช้ันสูง 2 

เร่ืองการจัดทํางบการเงินหลังวันซ้ือหุน มีวิธีการสรางดังนี้ 

2.1 ศึกษาเนื้อหาจุดประสงคการเรียนรูจากคูมือการจัดการ

เรียนรู ประเภทวิชา    บริหารธุรกิจ สาขาวชิาการบัญช ี

2.2 วิเคราะหจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหาสาระ สราง

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใหครอบคลุมเนื้อหาวิชาและ

วัตถุประสงคที่ต้ังไว โดยเปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 20 ขอ 

2.3 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญดานวัดผลและ

ประเมินผล เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ความชัดเจน ความถูกตอง 

เหมาะสมของภาษาที่ใชและความสอดคลอง จํานวน 3 คน โดยใชดัชนีความ

สอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

2.4 คํานวณหาคาความตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาคา IOC ซ่ึง

จะตองไดคาความตรงเชิงเนื้อหาไมนอยกวา .50 โดยใชดัชนีความสอดคลอง

ของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูระหวาง 0.80 ถึง 1.00 

ผูเชี่ยวชาญ ไดเสนอแนะแกไขใหปรับปรุงเร่ืองการใชภาษา ความชัดเจนและ

การต้ังคําถามในบางขอ จึงดําเนินการแกไขแบบทดสอบใหมีความถูกตอง

และเหมาะสม นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองกับนักศึกษา 

ปวส. 2 สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 33 คน ใชเวลา 40 นาที 

2.5 นําแบบทดสอบมาตรวจคําตอบและวิเคราะหขอมูลทาง

สถิติ วิเคราะหความยากงายระหวาง .20 - .80 และมีคาอํานาจจําแนกต้ังแต 

.20 ขึ้นไป  (พิสณุ  ฟองศรี. 2549 : 143-144) ซ่ึงไดคาความยากงายอยู

ระหวาง 0.3-0.4 และคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.63 นําไปหาคาความ

เที่ยงของแบบทดสอบ แลวนํามาวิเคราะหคาความเที่ยงโดยใชสูตร KR-20 

ของดูเดอร ริชารดสัน ซ่ึงไดคาความเที่ยงของแบบทดสอบเทากับ 0.89 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักศึกษาที่มีตอการสอนโดย

ใชส่ือการสอนรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 ดวยโปรแกรม Microsoft Power 

Point มีขั้นตอนการสราง ดังนี้ 

3.1 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการ

สอนโดยใชส่ือการสอนรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 เร่ืองการจัดทํางบการเงิน

หลังวันซ้ือหุน ดวยโปรแกรม Microsoft Power Point เปนแบบชนิด มาตร

ประมาณคา 5 ระดับของลิเคิรท   

3.2 นําแบบสอบถามความพึงพอใจที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 3 คน  นํามาหาคาดัชนีความสอดคลองของเคร่ืองมือ (IOC)   

3.3 คํานวณหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยการหา IOC ซ่ึงจะตอง

ไดคาความตรงเชิงเนื้อหาไมนอยกวา  .50   

3.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่ปรับปรุง

แลวไปสอบถามนักศึกษาระดับชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 33 คน 

แลวนํามาคํานวณหาคาความเที่ยงของแบบสอบถาม โดยหาคาสัมประสิทธิ์

แอลฟา (α . Coefficient)  ของ Cronbach (1970) เกณฑการหาคาความ

เที่ยงที่กําหนดไวสูงกวา .50 (Nunlly. 1978) ไดคาเทากับ .64 สามารถ

นําไปใชจริง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยชี้แจงนักศึกษากลุมทดลองทราบถึงขั้นตอนการทดลอง

และจุดมุงหมายเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค 

2. ใหนักศึกษาทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นแบบปรนัย 20 ขอ 

3. ดําเนินการสอนโดยใชส่ือการสอนรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 

เร่ืองการจัดทํางบการเงินหลังวันซ้ือหุน ดวยโปรแกรม Microsoft Power 

Point สําหรับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2 สาขาวิชาการบัญชี โดยรวมการ

ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ใหนักศึกษาทําการสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนโดยใชแบบทดสอบฉบับหลังเรียนชุดเดิม จํานวน 20 ขอ ใช

เวลา 40 นาที 
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4. นํากระดาษคําตอบที่ไดจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกอนเรียนและหลังเรียนไปตรวจใหคะแนน โดยขอที่ตอบถูกให 1 

คะแนน ขอที่ตอบผิดหรือไมตอบ หรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือกให 0 คะแนน 

5. นําผลการตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน

เรียน และหลังเรียนไปทําการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. หาคุณภาพของส่ือการสอนรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 ดัชนี

ความเหมาะสม (IOC) 

2. หาคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิเคราะห

คาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) คาความเท่ียงของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร   ริชารดสัน 

3. วิเคราะหผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา

การบัญชีชั้นสูง โดยเปรียบเทียบคาเฉล่ีย ( X ) ของคะแนนกอนเรียนและ

หลังเรียน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย

เปรียบเทียบคาที (t – test) 

4. วิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการสอนโดยใชส่ือ

การสอน ด วย โปรแกรม Microsoft Power Point สําห รับนักศึกษา 

ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี โดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) สวนเกณฑการแปลผลขอมูลวิเคราะห (บุญชม ศรีสะอาด. 

2535 :100) 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีชั้น สูง 2 ของ

นักศึกษาระดับชั้นปที่ 2 สาขาสาขาวิชาการบัญชี มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูง

กวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียน แตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. นักศึกษาระดับชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี มีความพึงพอใจ

ตอการสอนโดยใชส่ือการสอนการบัญชีชั้นสูง 2 เร่ืองการจัดทํางบการเงิน

หลังวันซ้ือหุน ดวยโปรแกรม Microsoft Power Point  โดยภาพรวมมีอยู

ในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาส่ือการสอนดวยโปรแกรม Microsoft 

PowerPoint รายวิชา อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ 

เพื่อใหไดส่ือที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับธรรมชาติและความตองการของ

นักศึกษา ครอบคลุมเนื้อหาตาม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศักราช 2557    

2. ควรมีการวิจัยและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน  นวัตกรรมอื่น 

ๆ ที่เหมาะสมกับความตองการ  และความทันสมัยในยุคการเปล่ียนแปลง  

เชน  E-Book , E-Learning  หรือ CAI  ทั้งนี้เพื่อนําผลมาเปรียบเทียบแลว

นําไปประกอบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

ตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดส่ือการสอนรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 ที่มีประสิทธิภาพ 

2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 

เพิ่มขึ้น 

3. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใช ส่ือการสอน

โปรแกรม Microsoft Power Point รายวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 โดยภาพรวม

มีอยูในระดับมาก 

_______________________________________________________ 

 

การจัดการเรียนการสอนรายวชิาโครงการ 

โดยผูเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู 
 

ผูวิจัย นางวณี  ฤทธิผล 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การบัญชี) 

ปที่ทําวิจยั พ.ศ.2563 (ปการศึกษา 2562) 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

การนํากระบวนการวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนนับวาเปน

เร่ืองสําคัญเพราะเปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการแสวงหา

ความรูซ่ึงเปนทักษะพื้นฐานในการเรียนรูตลอดชีวิต ดังในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดไวในหมวด 4 มาตรา 24 (5)  ความ

วา “สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม ส่ือการ

เรียน และอํานวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รวมทั้งสามารถ

ใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู...”   

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงสงเสริมสนับสนุนการใชการ

วิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู โดยมีเปาหมายหลักคือ ครูผูสอน

สามารถพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยผูเรียนใชการวิจัย

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู   

สําหรับการจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาไดกําหนดไวในยุทธศาสตรที่ 6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี เพื่อใหการอาชีวศึกษาเปนองคกรแหง

การเรียนรู ต้ังแตการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหเอื้อตอการเรียนรู 

การสรางองคความรู และนวัตกรรมทางวิชาชีพ การเชื่อมโยงการวิจัยกับ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ มีกลไกนําผลการวิจัยไปใช

ประโยชนไดจริง ดังน้ัน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในฐานะ

สถานศึกษาซ่ึงจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศักราช 2557 หลายสาขาวิชา เชน  สาขาวิชาการบัญชี  ซ่ึงรายละเอียด

ของหลักสูตรกําหนดใหจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการ รหัสวิชา 

3201-8501 จํานวน 4 หนวยกิต รวม 72 ชั่วโมง โดยมีจุดประสงคเพื่อ 1) 

ใหเขาใจขั้นตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพอยางเปนระบบ 2) สามารถ

วางแผน ดําเนินงาน และแกไขปญหาในการดําเนินงานตามหลักการและ

กระบวนการ 3) สามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปประยุกตใช

ในงานอาชีพ และ 4) ใหมีเจตคติที่ดีตอการศึกษาคนควาเพื่อพัฒนางาน

อาชีพ มีกิจนิ สัยในการทํางานดวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม 

ความคิดสรางสรรค สามารถทํางานรวมกับผูอื่น โดยกําหนดใหศึกษาและ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการบูรณาการความรู ทักษะและประสบการณเพื่อการ

วางแผนพัฒนางานในสาขาวิชาชีพ ดวยกระบวนการทดลอง สํารวจ 

ประดิษฐคิดคน หรือการปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวขอโครงการ 

การศึกษาคนควาขอมูล และเอกสารอางอิง การเขียนโครงการ การ

ดําเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและแปลผล การ
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สรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน การนําเสนอผลงาน การใชส่ือโสต

ทัศนประกอบการนําเสนอผลงานโครงการ  ซ่ึงทั้ งหมดสอดคลองกับ

กระบวนการวิจัย  

แนวทางการใชการวิจัยในการจัดการเรียนการสอนมี 4 แนวทาง 

ไดแก ครูใชผลการวิจัยในการเรียนการสอน ผูเรียนใชผลการวิจัยในการเรียน

การสอน  ค รูใช ก ระบวนการวิจั ย ในการเรียนการสอน  ผู เรียน ใช

กระบวนการวิจัยในการเรียนการสอน โดยการวิจัยคร้ังนี้จะใชแนวทางที่ 4 

คือการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการโดยผูเรียนใชกระบวนการวิจัย

ในการเรียนรู     
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงการของ

นักศึกษาที่ใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาโครงการโดยใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู 
 

สมมติฐานการวิจัย  

1. นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาโครงการโดยใชกระบวนการวิจัยใน

การเรียนรูจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดรอยละ60  

2. นักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาโครงการโดยใชกระบวนการวิจัยใน

การเรียนรูมีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนเฉล่ียอยูในระดับมาก 
 

ตัวแปรในการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการโดย

ผูเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู 

ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคิดเห็นของ

นักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นป

ที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2562 ที่เรียนรายวิชาโครงการ จํานวน  211 คน  

กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ที่เรียนรายวิชาโครงการ จํานวน 32 คน ไดจาก

การเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เฉพาะกลุมท่ีผูวิจัยจัดการเรียนการสอนดวย

ตนเอง 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

1. เคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แผนการจัดการเรียนรูวิชา

โครงการโดยผูเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู มีวิธีสรางและหา

คุณภาพ ดังนี้ 

1.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัย แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช กระบวนการวิจัย ผลสัมฤทธิท์างการเรียน แนว

ทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู ขั้นตอนของการวัดและประเมินผล

การเรียน และรายละเอียดรายวิชาโครงการ 

1.2 จัดทํ าแผนการจัดการเรียนการสอนโดย ผู เรียน ใช

กระบวนการวิจัยในการเรียนรู ประกอบดวยระยะเร่ิมตน (Input) ระยะ

ดําเนินการ (Process) ระยะส้ินสุด (Out put) รายละเอียดดังนี้ 

ระยะเร่ิมตน(Input)  ประกอบดวยการใหความรูเกี่ยวกับ

โครงการวิชาชีพ รูปแบบวิธีการ ขั้นตอนการทําโครงการ การแบงกลุม

ปฏิบัติงาน ศึกษาวิเคราะห เพื่อเลือกโครงการวิชาชีพการเขียนโครงการ  

ระยะดําเนินการ (Process) การจัดเขียนรายงานการวิจัย

บทที่ 1 บทที่ 2 การออกแบบเคร่ืองมือ การเขียนรายงานการวิจัยบทที่ 3  

การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัยบทที่ 

4 และบทที่ 5 จัดทํารูปเลมรายงานการวิจัย จัดทําส่ือเตรียมนําเสนอผลงาน 

ระยะส้ินสุด (Out put) ประกอบดวย การนําเสนอ

ผลงานวิจัย 

เกณฑการวัดและประเมินผล ประเมินผลโดยใหคะแนน

เปนกลุมดังนี้ 

ระยะเร่ิมตน(Input)  รอยละ 20 

ประเมินการเขียนโครงการ 

- สอดคลองกับวิชาชีพ 

- รูปแบบถูกตอง 

- เนื้อหาถูกตอง     

ระยะดําเนินการ (Process) รอยละ 40 

ประเมินผลตามรายละเอียดดังนี ้

-  กิจกรรมมีความกาวหนาสม่าํเสมอ 

-  สงงานตรงตามกําหนด 

-  สมาชกิทุกคนมีสวนรวม (มีหลักฐานการมอบหมาย

หนาที่/ ภาพถายการปฏิบัติงาน) 

-  มีการใชความรู ทกัษะ ในสาขาวิชาชพี  

-  ประยุกตใชเทคโนโลยีในการดําเนินงาน  

-   ปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติและไดผลดี 

-   รายงานการวจิัย บทที่ 1-5 

ระยะส้ินสุด (Out put) รอยละ 20 ประเมินการนําเสนอ

ผลงานดังนี้ 

- นําเสนอผลงาน ชัดเจน  

- ส่ือการนําเสนอสวยงาม นาสนใจ 

- ผูฟงมีสวนรวม 

- ผูนําเสนอสามารถตอบปญหาขอสงสัยได 

- รูปเลมถูกตองสวยงาม 

คุณ ธรรม  จ ริยธรรม  ตลอดโครงการ  รอยละ  20 

ประกอบดวย ความรับผิดชอบ ความละเอียดรอบคอบ ความสามัคคี และ

ความสนใจใฝรู 

เกณฑผาน ผูเรียนแตละกลุมจะผานรายวิชา “โครงการ

วิชาชีพ” เมื่อมีคะแนนรวมทั้ง 4 ดาน คือ คะแนนระยะเร่ิมตน ระยะ

ดําเนินการ ระยะส้ินสุด คุณธรรม จริยธรรม รวมแลวไมตํ่ากวา รอยละ 60 

1.3 นํ าแ ผ น ก ารจั ด ก าร เรียน ก ารส อ น โด ย ผู เรี ย น ใช

กระบวนการวิจัยในการเรียนรู ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดแก 

หัวหนาแผนกวิชาการบัญชี หัวหนางานหลักสูตรและการสอน และรอง

ผูอํานวยการฝายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  พิจารณา

ความเหมาะสมที่จะนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
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1.4 ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยผูเรียนใช

กระบวนการวิจัยในการเรียนรู ใหมีความสมบูรณ พรอมที่จะนําไปใชในการ

เรียนการสอนตอไป 

2. เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบประเมินผล

โครงการ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็น

ของนักศึกษา   

2.1 แบบประเมินผลโครงการ กําหนดการใหคะแนนแบบ

รูบริค (Scoring Rubric) ดําเนินการสรางและหาคุณภาพ ดังนี้ 

2.1.1 ศึกษาเอกสารการประเมินผลดวยการทําโครงการ 

2.1.2 กําหนดรายการประเมินใหสอดคลองกับแผนการ

จัดการเรียนรู 

2.1.3 กําหนดเกณฑการใหคะแนนสอดคลองกับแผนการ

จัดการเรียนรูเปน5 ระดับ ไดแก 

5 หมายถึง  ดีมาก 

4 หมายถึง  ดี 

3 หมายถึง  ปานกลาง 

2 หมายถึง  พอใช 

1 หมายถึง  ตองปรับปรุง 

2.1.4 กําหนดรูปแบบประเมินผลโครงการ เกณฑการวัด

และประเมินผล ประเมินผล ระยะเร่ิมตน (Input) รอยละ 20 ระยะ

ดําเนินการ (Process) รอยละ 40 ระยะส้ินสุด (Out put) รอยละ 20 และ 

คุณธรรม จริยธรรม รอยละ 20 รวม 100 คะแนน 

2.1.5 นําแบบประเมินผลโครงการไปให ผู เชี่ยวชาญ 

จํานวน 3 ทาน ไดแก หัวหนาแผนกวิชาการบัญชี หัวหนางานวัดผลและ

ประเมินผล  และรองผูอํานวยการฝายวิชาการ พิจารณาความสอดคลอง 

ความเหมาะสม  

2.1.6 ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ และนําแบบประเมินผล

โครงการไปใช 

2.2 นําแบบสอบถามของวิภารัตน สุวรรณไวพัฒนะ และดวง

รัตน  คัดทะเล ไดสรางไวแลว โดยมีขั้นตอนตามลําดับดังนี้ 

2.2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.2.2 กําหนดกรอบแนวคิดในการปรับปรุงแบบสอบถาม 

2.2.3 ปรับปรุงแบบสอบถามโดยปรึกษาผูเชี่ยวชาญ 

2.2.4 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับ

กลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 

สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2562 ที่เรียนรายวิชาโครงการ กับครูผูสอนทานอื่น จํานวน 30 

ชุด เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา

ของครอนซบาท (Cronbach’s alpha) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.917  

2.2.5 นําแบบสอบถามไปเก็บขอมูล ซ่ึงเปนการให

นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยผูเรียนใช

กระบวนการวิจัยในการเรียนรูแบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน  

โดยผูเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรูซ่ึงเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ 37 ขอ 3 ดานคือ  ดาน

บทบาทผูสอน 13 ขอ บทบาทผูเรียน 10 ขอ ดานกระบวนการวิจัย 14 ขอ    

เกณฑการใหคะแนนแบบสอบถามตอนที่ 2 ไดกําหนด

เกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

เห็นดวยมากที่สุด หมายถึง  ขอความนั้นตรงตามความ

คิดเห็นของผูตอบมากที่สุด คาคะแนนเทากับ 5 

เห็นดวยมาก หมายถึง  ขอความนั้นตรงตามความ

คิดเห็นของผูตอบมาก คาคะแนนเทากับ 4 

เห็นดวยปานกลาง หมายถึง   ขอความนั้นตรงตามความ

คิดเห็นของผูตอบปานกลาง คาคะแนนเทากับ 3 

เห็นดวยนอย           หมายถึง   ขอความนั้นตรงตาม

ความคิดเห็นของผูตอบนอย คาคะแนนเทากับ 2 

เห็นดวยนอยที่สุด      หมายถึง   ขอความนั้นตรงตาม

ความคิดเห็นของผูตอบนอยที่สุด หรือ ไมเห็นดวยเลย คาคะแนนเทา 1 

ตอนท่ี 3 คําถามปลายเปด เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ 

เกณฑการวัดระดับความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการ

สอนโดยผูเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู จะนํามาแปลความหมาย

ของคาระดับในการวิเคราะหดังนี้ 

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. เก็บขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการจัดการเรียนการ

สอนโดยผูเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรูดวยแบบประเมินผล

โครงการ  

2. เก็บขอมูลความคิดเห็นของนักศึกษาในการจัดการเรียนการ

สอนโดยผูเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรู ดวยแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนรายกลุม โดยการวิเคราะห

จากคะแนนเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนด

รอยละ 60 โดยใช คาสถิติ T-Test One-Sample Statistics 

2. ขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น ใชการวิเคราะหดวยการ

แจกแจงความถี่ หาคารอยละ คาเฉล่ีย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  

สรุปผลการวิจัย  

1. หลังจากการเรียนโดยใชกระบวนการวิจัยแลว นักศึกษามี

คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงการเฉล่ียรอยละ 72.44 สูงกวา

เกณฑที่กําหนดรอยละ 60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. นักศึกษามีความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนรายวิชา

โครงการ โดยผูเรียนใชกระบวนการวิจัยในการเรียนรูโดยภาพรวม อยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาความคิดเห็นดานบทบาทผูสอนมี

ค า เฉ ล่ีย สูงสุด  รองลงมาคือด านบทบาท ผู เรียน  และสุดท ายด าน

กระบวนการวิจัย โดยรายละเอียดแตละดานเปนดังนี้ 

2.1 ดานบทบาทผูสอน ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มี

คะแนนความคิดเห็นสูงสุด คือ เปนที่ปรึกษาที่ดี รองลงมาคือ สงเสริมให
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ผูเรียนคนพบกระบวนการหรือวิธีการเรียนรูของตน เคารพในสิทธิและ

ความคิดของผูเรียน และตํ่าสุด คือใชแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย  

2.2 ดานบทบาทผูเรียน ทุกขออยูในระดับมาก โดยขอที่มี

คะแนนความคิดเห็นสูงสุดคือไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมกลุม รองลงมา

คือ ไดคิดไดทําไดแสดงออกเพื่อแกปญหาในกระบวนการเรียนรู ไดคนพบ

และสรางความรูดวยตนเอง ไดนําความรูไปใชประโยชน กระตือรือรนที่จะ

ปรับเปล่ียนบทบาทในการเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของตนเอง และตํ่าสุด

คือไดมีการศึกษาคนควา เตรียมความพรอมกอนเขาเรียน  

2.3 ดานกระบวนการวิจัย อยูในระดับมาก 13 ขอ ระดับปาน

กลาง 1 ขอ โดยขอที่มีคะแนนความคิดเห็นสูงสุด คือผลการวิจัยสามารถ

นําไปใชประโยชนในวิชาชีพ รองลงมาคือ การเขียนรายงานการวิจัย และ

ตํ่าสุดคือระดับความรูพื้นฐานเร่ืองการวิจัย  
 

ขอเสนอแนะ  

1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 ผูสอนควรวัดความรูพื้นฐานดานการวิจัยของผูเรียนกอน

การใหความรูเพิ่มเติม จะทําใหประหยัดเวลา และผูเรียนไดความรูตรง

ประเด็น สามารถนําไปใชในกระบวนการวิจัยอยางเหมาะสม ถูกตอง 

1.2 ผูสอนควรปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูใหมีเน้ือหา 

กิจกรรม เหมาะสม สอดคลอง กับระยะเวลา และสถานที่ในการจัดการเรียน

การสอนมากขึ้น  

1.3 จัดการเรียนการสอนโดยผูเรียนใชกระบวนการวิจัยในการ

เรียนรูกับรายวิชาอื่นๆ  

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

ควรนิยามศัพทเฉพาะใหชัดเจน คลอบคลุม 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาสามารถสรางองคความรูโดยใชกระบวนการวิจัย 

2. ได รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนโดยผู เรียน ใช

กระบวนการวิจัยในการเรียนรู 

3. เปนแนวทางสําหรับผูสนใจพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช

กระบวนการวิจัยในการเรียนรู 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนานวัตกรรมการเรยีนการสอนโดยใชรปูแบบการสอนแบบ Leader 

Learn “ผูนําแหงการเรียนรู” เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนเรื่อง “การ

วิเคราะหอัตราสวน” วิชาการวิเคราะหรายงานทางการเงิน (3201-2104) 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวรัชนีวรรณ  ศรีทองเพิง 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(การบัญชี) 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันการศึกษาถือวามีความสําคัญตอความสําเร็จในชีวิตของ

บุคคลเปนอยางมาก เพราะเปนรากฐานสําหรับชวยใหบุคคลสามารถกาวไป

ถึงความสําเร็จตามที่บุคคลนั้น ๆ ไดคาดหวังเอาไว คือ ผูใหการศึกษาแก

เยาวชน มีหนาที่ใหการศึกษา ส่ังสอน อบรมบมนิสัยใหกับบุคคลนั้น ๆ ทั้งใน

ดานจิตใจและความประพฤติ คุณภาพของผูเรียนนั้นนอกจากจะเกี่ยวของกบั

องคประกอบในตัวผูเรียนเอง เชน ความพรอม สติปญญา เจตคติ และ

สภาพแวดลอมอื่น ๆ แลว กระบวนการเรียนการสอนที่ครูจัดใหก็นับวาเปน

ส่ิงสําคัญยิ่ งอยางมากตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู เรียนเชนกัน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรมตาง ๆ มาใชในการจัดการเรียนการสอน

เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูเขาใจในส่ิงที่ตองการใหรู การสงเสริมใหผูสอน

ไดเขาใจถึงแนวทางการสอนอยางมีประสิทธิภาพ จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 

สุมิตร คุณานุกร (2542) ไดใหความหมายของการสอนไววา การสอนมิได

หมายถึงการใหวิชาความรูหรือเนื้อหาเทานั้น แตยังรวมถึงการชวยใหเด็กได

คิด โดยการถามคําถามเด็ก การแนะนําแนะแนวเพื่อชวยเด็กแกปญหา การ

ใหความชวยเหลือแกเด็กดานตาง ๆ และนอกจากนี้ ทิศนา แขมณี (2552) 

ยังไดกลาวไววา การสอนคือการที่บุคคลผูหนึ่ง (ครู) นําเอาความรูสึกนึกคิด

และชีวิตของตนเองมาเผยแพรใหกับอีกบุคคลหนึ่ง (ผูเรียน) ทราบ เพื่อให

ผูเรียนไดพิจาณาและเลือกสรรเอาคุณสมบัติ ทัศนคติ และคานิยมมายึดถือ

เปนของตนเองและปฏิบัติ 

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 กระบวนการสอนแบบใชรูปแบบการสอนแบบ Leader 

Learn “ผูนําแหงการเรียนรู” เปนรูปแบบที่มุงใหผูเรียนไดศึกษาขอมูลดวย

ตนเอง จากการศึกษาทดลองปฏิบัติ วิเคราะห ทดสอบ และการนําความรูไป

ใช จึงทําใหระบบการสอนแบบใชรูปแบบการสอนแบบ Leader Learn  

“ผูนําแหงการเรียนรู” เปนการสรางคุณภาพใหผูเรียนในลักษณะเสริมทักษะ 

เปนวิธีเรียนรูจากประสบการณตรง การเรียนการสอนวิชาการวิเคราะห

รายงานทางการเงิน ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 การบัญชี เร่ืองการวิเคราะห

อัตราสวน มีความทาทายสูงขึ้นมากในปจจุบัน เนื่องจากการสอนโดยใช

วิธีการสอนแบบปกติ มีครูประจําวิชาเปนผูบรรยายนั้นเปนส่ิงที่ผูเรียนคุนชิน

อยูแลว กอปรดวยโดยลักษณะเนื้อหาของรายวิชาการวิเคราะหรายงานทาง

การเงินเปนไปในลักษณะที่ตองอาศัยทักษะทั้งดานความจําและการวิเคราะห

อยางมาก ซ่ึงผูเรียนตองมีความพยายามในการเรียนรู แตดวยความไมกลา

ซักถามครูผูสอน ทําใหผูเรียนไมเขาใจและทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย

ภาพรวมลดลง ดังน้ัน จึงควรมีการคนหาวิธีการสอนแบบใหมทดแทน

แบบเดิมที่ผูเรียนคุนเคย และสรางความสนใจใหกับผูเรียนใหสามารถเรียน

ไดอยางมีความสุข ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดวิธีการสอนโดยใชรูปแบบการสอน

แบบ Leader Learn “ผูนําแหงการเรียนรู” มาทดลองใชกับนักศึกษา ซ่ึง

รูปแบบการสอนแบบ Leader Learn “ผูนําแหงการเรียนรู” จะไดผล

หรือไมนั้นตองมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พรเพ็ญ ฤทธิลัน 

(2554) กลาววา การประเมินกอนมีการเรียนการสอนเปนการประเมินเพื่อ

ตรวจสอบวาองคประกอบกอนจัดใหมีการเรียนการสอนทั้งทางตรงและ
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ทางออม สวนการประเมินขณะทําการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงการเรียน

การสอนใหมีประสิทธิภาพสูงสุดและการประเมินผลเมื่อส้ินสุดการเรียนการ

สอน เปนการประเมินตรวจสอบโดยสรุปของการเรียนการสอนวาเมื่อครบ

ระยะเวลาที่กําหนดนักเรียนมีความสําเร็จในการเรียนรูมากนอยเพียงใด ทั้งนี้ 

Eysenck and Meili (1972) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ไววา หมายถึง ความรู ความเขาใจ ทักษะและทัศนคติ อันเกิดจากการเรียนรู 

ซ่ึงอาจวัดไดจากการทดสอบระหวางหรือหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนดวยการทดสอบหรือวิธีการอื่น ๆ นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

จะบอกคุณภาพของผูเรียนแลวยังแสดงใหเห็นถึงคุณคาของหลักสูตร คุณภาพ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนความรูความสามารถของครูและ

ผูบริหารอีกดวย นอกจากนี้ การประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอวิธีการ

สอนก็มีผลตอการรับรูของผูสอนดวย ผูวิจัยจึงไดจัดทํางานวิจัยเร่ืองดังกลาว

ขึ้น โดยหวังวาจะเปนประโยชนกับครูตามสถาบันการศึกษา จะไดนําไป

ประยุกตใชเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อหาประสิทธิภาพรูปแบบการสอนแบบ Leader Learn 

“ผูนําแหงการเรียนรู” มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับ 

ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี เร่ือง “การวิเคราะหอัตราสวน” โดยวิธีการสอน

แบบปกติกับวิธีการสอนโดยใชรูปแบบการสอนแบบ Leader Learn “ผูนํา

แหงการเรียนรู” 

3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ ปวส.2 

สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 ท่ีมีตอวิธีการสอนโดยใชรูปแบบการสอนแบบ 

Leader Learn “ผูนําแหงการเรียนรู” 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่

ลงทะเบียนเรียนวิชาการวิเคราะหรายงานทางการเงิน ในภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2562  จํานวน 115 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาการบัญชี กลุม 5 ที่เรียนดวยวิธีใชรูปแบบการ

สอนแบบ Leader Learn “ผูนําแหงการเรียนรู” ที่ไดจากการสุมแบบยก

กลุม (Cluster Group) จํานวน 29 คน (กลุมทดลอง) 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน ไดแก การสอนโดยใชรูปแบบการสอนแบบ Leader 

Learn “ผูนําแหงการเรียนรู” และการสอนแบบปกติ 

ตัวแปรตาม ไดแก 

1. ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนโดยส่ือแบบ

ปกติกับการใชรูปแบบการสอนแบบ Leader Learn “ผูนําแหงการเรียนรู” 

2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอวิธีการสอนโดยใช

รูปแบบการสอนแบบ Leader Learn “ผูนําแหงการเรียนรู” 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. รูปแบบวิธกีารสอนแบบ Leader Learn “ผูนําแหงการเรียนรู” 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอรูปแบบการสอน

แบบ Leader Learn “ผูนําแหงการเรียนรู” 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนในการสรางดังนี้ 

1. สรางรูปแบบวิธีการสอนแบบ Leader Learn “ผูนําแหงการ

เรียนรู” ขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.1 ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการเรียนการสอนเพื่อ

นํามาสรางรูปแบบการเรียนรู 

1.2 สรางรูปแบบวิธีการสอนแบบ Leader Learn “ผูนําแหง

การเรียนรู” 

1.3 นํารูปแบบการเรียนรูที่สรางขึ้นปรึกษาผูเชี่ยวชาญ 

1.4 ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

2. สรางแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

2.1 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ

การสรางรูปแบบการเรียนรูดานตาง ๆ จากเอกสารตําราและผลงานวิจัยที่

เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม 

2.2 นําขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากการศึกษามาเขียนเปนขอคําถาม

ตามวัตถุประสงคที่วางไวใหครอบคลุม แลวนํามาสรางเปนแบบสอบถามเชิง

สํารวจ มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีตัวเลือก 5 ระดับ 

2.3 นําแบบสอบถามที่ สรางขึ้ นนํ าเสนอให ผู เชี่ ยวชาญ

ตรวจสอบความครอบคลุมเนื้อหา แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

2.4 นําแบบสอบถามที่ทําการแกไขมาปรับปรุงแลวไปให

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบแนะนําแกไขในดานเนื้อหาภาษาที่

ไมเหมาะสม แลววิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index Objective 

Congruence : IOC) (สมบูรณ สุริยวงศ และคณะ. 2544 : 156-159) 

2.5 นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-

Out) กับตัวอยางที่ไมใชประชากรในการทดลอง 

2.6 นําแบบสอบถามหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับ 

โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ตามวิธีการของครอนบาค (สมบูรณ สุริยวงศ 

และคณะ. 2544 : 153-155) 

3. สรางแบบทดสอบ เปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

เปนแบบทดสอบที่ใหผูเรียนไดวัดความรูและความเขาใจของผูเรียนกอนและ

หลังเรียนเร่ือง “การวิเคราะหอัตราสวน” วิชาการวิเคราะหรายงานทาง

การเงิน  รหั สวิชา 3201 -2104 ในการสรางแบบทดสอบไดจั ดทํ า

แบบทดสอบแบบคูขนาน เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยมีความสอดคลอง

และครอบคลุมกับขอบเขตของเน้ือหา 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. รวบรวมคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการทดสอบคาที (t-test) 

2. สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพการสอน

โดยใชวิธีการสอนแบบ Leader Learn “ผูนําแหงการเรียนรู” เร่ือง “การ

วิเคราะหอัตราสวน” วิชาการวิเคราะหรายงานทางการเงิน รหัสวิชา 3201-

2104 โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 

2. ตรวจสอบใหคะแนนเปนรายดานตามเกณฑกําหนดคาน้ําหนัก

การประเมินคา 
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3. นําแบบสอบถามมาลงรหัสเพื่อทําการวิเคราะหเพื่อหาคาเฉล่ีย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. นักศึกษากอนเรียนทั้งสองวิธีการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ที่แสดงดวยคาเฉล่ียที่ใกลเคียงกัน ทําใหนัยสําคัญทางสถิติไมแตกตางกัน 

2. นักศึกษาหลังเรียนทั้งสองวิธีการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ที่แตกตางกัน โดยกลุมทดลองมีคะแนนคาเฉล่ียที่สูงกวาอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .005 

3. ความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอรูปแบบการสอนแบบ Leader 

Learn “ผูนําแหงการเรียนรู” เร่ือง “การวิเคราะหอัตราสวน” วิชาการ

วิเคราะหรายงานทางการเงิน รหัสวิชา 3201-2104 โดยรวมอยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง

รูปแบบการสอนแบบ Leader Learn “ผูนําแหงการเรียนรู” ที่สรางโดย

ผูสอนกับรูปแบบการสอนอื่น ๆ ที่พัฒนาขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนอื่น ๆ ตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบประสิทธิภาพรูปแบบการสอนแบบ Leader Learn 

“ผูนําแหงการเรียนรู” 

2. ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี เร่ือง “การวิเคราะหอัตราสวน” 

โดยวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนโดยใชรูปแบบการสอนแบบ Leader 

Learn “ผูนําแหงการเรียนรู” 

3. ไดทราบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอวิธีการสอน

โดยใชรูปแบบการสอนแบบ Leader Learn “ผูนําแหงการเรียนรู” 

4. ไดขอมูลเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาส่ือประกอบการสอนวิชาการ

วิเคราะหรายงานทางการเงิน รหัสวิชา 3201-2104 ใหมีคุณภาพมากขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

ศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการเรยีนรูดวยกิจกรรมกลุม โดยใชวธิีการสอน

แบบกลุมทํางาน วชิาการบัญชีชั้นกลาง 2 นักศึกษาระดบัประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขางานการบัญช ีกลุม 7 
 

ผูวิจัย นางจรรยมน  ชูชาติ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(ธุรกิจศึกษาบัญชี) 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษา แปลวา การเรียน การเลาเรียน การเรียนรู การศึกษา

เลาเรียน การหาความรู แลวการศึกษาไทยละเปนอยางไร ตามความคิดของ

กระผมที่ไดสํารวจมานั้น การศึกษาไทยคือการทําใหเด็กบางคนนั้นไมไดมี

ความฉลาดขึ้นเลย เพราะเปนการสอนแบบสนใจเด็กแบบไมทั่วถึง ไมคอยมี

การสนับสนุนเด็กสักเทาไร มีการแบงแยกเด็กที่ฉลาดอยูกับคนที่ฉลาด สวน

เด็กท่ีโงก็จะโดนทิ้งใหเหมือนวาเปนปมดอย เด็กไมสามารถมีความคิดที่

แตกตางไปจากกรอบได เพราะจะถูกมองวาเปนพวกที่ไมทําตามกฎระเบียบ 

สอนใน ส่ิงที่ เปลาประโยชน  ตัดสินดวยเกรดเฉ ล่ีย แทนที่ จะมองที่

ความสามารถของเด็ก แลวสนับสนุน แตกลับสอนดวยมาตรฐานเดียวกัน 

“เหมือนนําดินชนิดเดียวมาปลูกพืชหลายชนิด” จุดดอยของการศึกษาไทยมี

อยูมากมาย จากการที่ไดสํารวจมาทั้งเร่ืองระบบการเรียนการสอนที่ไม

สามารถใชประโยชนไดในอนาคต ทั้งในดานการประกอบอาชีพ การใชชีวิต 

เด็กบางคนอายุจะเขา 15 แลวยังอานหนังสือ สะกดคําภาษาไทยยังไมคอย

จะถูกเลย ทั้ง ๆ ที่เปนภาษาประจําชาติของตนเอง แตก็ยังมีขอดีอยูบาง ใน

เร่ืองกฎระเบียบในโรงเรียน การศึกษาไทยในปจจุบันเปนยุคแหงการเรียนรูที่

เปดกวาง มีหลากหลายรูปแบบใหมนุษยไดศึกษาคนควาดวยตัวเองไดอยาง

รวดเร็ว โดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา

ในสถานศึกษาของไทย เพื่อใหกาวทันโลกยุคใหมที่ ไรขอบเขตภายใต

จินตนาการของมนุษยที่สรางขึ้น การศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้น

ไดทุกที่ทุกเวลา จะเห็นไดวาสถานศึกษาตาง ๆ ไมวาจะเปนขนาดเล็ก ขนาด

กลาง ขนาดใหญและใหญพิ เศษ ส่ิงที่จําเปนและหลีกเล่ียงไมได  คือ 

คอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ต สถานศึกษาทุกแหงมีความตองการใช

เทา ๆ กัน ความรูความเขาใจที่ทุกคนตองเขาไปใหถึงโลกแหงสังคมการ

เรียนรูและใชเทคโนโลยีเปนจะทําใหเกิดคุณคาและประโยชนสูงสุดตอตัวเอง 

แตในทางกลับกันหากใชอยางผิดวิธีก็อาจทําใหเกิดความสูญเสียก็เปนได แต

ในปจจุบันสถานศึกษาบางแหงอาจจะไมไดรับจัดสรรคอมพิวเตอรจาก

ภาครัฐเลยก็มี หรืออาจจะไมมีระบบอินเตอรเน็ตใชก็คงมีอยูหรือไดรับการ

ติดต้ังเปนแบบจานดาวเทียมแตใชงานไมได ดังนั้นหากรัฐบาลจะสงเสริมให

เด็กและเยาวชนไดเรียนรูโลกกวางอยางเทาเทียมกัน ภาครัฐตองจัดสรรวัสดุ

อุปกรณเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหกับสถานศึกษาอยางจริงจัง จัดสรรครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่มีความรูความชํานาญดานการใชเทคโนโลยีมาทํา

การจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กและเยาวชนเหลานั้น หรือพัฒนาครูที่มีอยู

ใหมีความรูพรอมที่จะเรียนรูและสอนเด็กและเยาวชนไดอยางมีคุณภาพ ใน

สถานการณปจจุบันสถานศึกษาทุกแหงจําเปนตองใชเทคโนโลยีในการ

ติดตอส่ือสาร การเขาถึงขอมูลสารสนเทศ การคนควาหาความรูจากแหลง

ตาง ๆ ทั้งภายในและตางประเทศ ดังนั้น ภาครัฐและเอกชนตองชวยกันดูแล

โรงเรียนที่อยูในชุมชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม เพื่อจะทําใหเด็กและเยาวชน

เหลานั้นไดรับการพัฒนาความรูในโลกกวางอยางแทจริง 

การศึกษาไทยในยุคปจจุบัน การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ โดยใชกระบวนการกลุมใหผูเรียนไดมีโอกาสทํางานรวมกันเพื่อ

ผลประโยชนและเกิดความสําเร็จรวมกันของกลุม ซ่ึงการเรียนแบบรวมมือ

มิใชเปนเพียงจัดใหทดลองแลว ผูสอนทําหนาที่สรุปความรูดวยตนเองเทานั้น 

แตผูสอนจะตองพยายามใชกลยุทธวิธีใหผูเรียนไดใชกระบวนการประมวลส่ิง

ที่มาจากการทํากิจกรรมตาง ๆ จัดระบบความรูสรุปเปนองคความรูดวย

ตนเองเปนหลักการสําคัญ (พิมพันธ เดชะคุปต, 2544 : 55) ซ่ึงผูวิจัยได

เลือกใชวิธีสอนแบบแบงกลุมทํางาน หมายถึงเปนวิธีสอนที่ครูมอบหมายให

นักศึกษาชวยกันคนควาหาวิธีการแกปญหาหรือปฏิบั ติกิจกรรมตาม

ความสามารถ ความถนัด หรือความสนใจ เปนการฝกใหนักศึกษาทํางาน

รวมกันตามวิถีแหงประชาธิปไตย ทุกคนจะตองดําเนินการตามที่มอบหมาย

ให เปนการฝกใหนักศึกษาทํางานรวมกันตามวิถีแหงประชาธิปไตย ทุกคน

จะตองดําเนินการตามที่มอบหมายให เปนวิธีที่ชวยในการฝกฝนนักศึกษาให

ไดรับประสบการณตรง ไดเรียนรูเพื่อนรวมงานแตตองดําเนินการอยางมี

หลักเกณฑ ครูจะตองวางแผนใหนักศึกษาทุกคนในแตละกลุมปฏิบัติงาน

อยางเครงครัด ในการจัดการเรียนการสอนของในสาขาการบัญชี วิทยาลัย
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อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มุงพัฒนาใหผูเรียนมีความสมบูรณทั้งดาน

รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม จึงจัดใหมีการเรียนรูและ

สงเสริมผูเรียนพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ โดยใชวิธีการสอนแบบกลุม

ทํางาน กับการเรียนการสอนรายวิชาการบัญชีช้ันกลาง 2 ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี กลุม 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ที่มีตอการเรียนการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบกลุมทํางาน 
 

ตัวแปร 

ตัวแปรตน  คือ  การเรียนการสอนโดยใชวิธีการสอนแบบกลุม

ทํางาน 

ตัวแปรตาม  คือ  ความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนโดยใช

วิธีการสอนแบบกลุมทํางาน 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 7 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 16 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี 

2. แบบประเมินความพึงพอใจของการเรียนรูแบบรวมมือ ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ป

การศึกษา 2562  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ศึกษาหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา เพื่อกําหนดวัตถุประสงคใน

การเรียนรูและขอบขายเนื้อหา 

2. ศึกษาขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ โดยใชการเรียนรู

ดวยกิจกรรมกลุม โดยใชวิธีการสอนแบบกลุมทํางาน 

3. สรางแผนการจัดการเรียนรูตามขั้นตอนการเรียนรูดวย

กิจกรรมกลุม โดยใชวิธีการสอนแบบกลุมทํางาน 

4. นําแผนการจัดการเรียนรู โดยวิธีการสอนแบบกลุมทํางานไป

ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนรู

ดวยกิจกรรมกลุม โดยใชวิธีการสอนแบบกลุมทํางาน วิชาการบัญชีชั้นกลาง 

2 โดยการนําขอมูลมาคํานวณสถิติโดยใชคาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองการศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการเรียนรูดวยกิจกรรม

กลุม โดยใชวิธีการสอนแบบกลุมทํางาน วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 7 อยูใน

ระดับมาก 

ขอเสนอแนะ 

1. การเรียนรูดวยกิจกรรมกลุมโดยใชวิธีการสอนแบบกลุมทํางาน 

ทําใหนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมีความรูการเรียนรูในรูปแบบที่แตกตางกัน

จากเดิม รวมถึงนักศึกษาไดรูจักการทํางานรวมกันกับผูอื่น ดังนั้น ควรใชการ

เรียนรูดวยกิจกรรมกลุมกับรายวิชาอื่น ๆ ดวย 

2. ควรมีการจัดกลุมนักศึกษาโดยคละความสามารถอยางชัดเจน

ตามสาระการเรียนรูที่สอน เพื่อใหสมาชิกเกิดพฤติกรรมกลุมทํางาน เพื่อให

การเรียนรูมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีความรูความเขาใจในเนื้อหามากขึ้น สามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นไดดีขึ้น 

2. เปนแนวทางในการพัฒนาสําหรับอาจารยการเรียนการสอนให

ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

_______________________________________________________ 
 

พัฒนาผูเรียนที่มีพฤติกรรมการเรียนรูชากวากลุมผูเรียนปกต ิ

ดวยวิธีการสอนที่เนนย้ําเฉพาะเรื่องอยางชา ๆ หลาย ๆ ครั้งและเพ่ือน

ชวยเพ่ือน วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 การบัญชี 6  

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวอรอุมา  สงบําเพญ็ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา บธ.ม การบัญช ี

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

เนื่องจากนักศึกษากลุมผูเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 

6 จํานวนหนึ่งที่มีความสามารถในการรับรู เรียนรวมกับเพื่อนคอนขางชา 

เนื่องจากมีปญหาทางดานสุขภาพในการรับรูคอนขางชา ผูสอนจึงไดทําวิจัย

เพื่อหาขอมูลที่แทจริงและปรับเปล่ียนวิธีสอน เพิ่มกิจกรรมเฉพาะรายเพื่อ

การเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข มีความรูความเขาใจในรายวิชามากขึ้น

และสามารถประเมินผลผานในรายวิชาได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเสริมสรางผูเรียนที่มีพัฒนาการเรียนรูชากวาปกติ 

2. เพื่อแกไขปญหาการเรียนลาชากวาแผนการจัดการเรียนรู 

3. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีผลการเรียนและคาคะแนนเฉล่ียอยูใน

ระดับใกลเคียงหรือเทียบเทาผูเรียนกลุมปกติที่ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนท่ี2 ปการศึกษา 2562  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 กลุม 6 (จบมัธยมศึกษาปที่6) สาขาวิชาการบัญชี 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 21 คน 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบทดสอบกอนเรียน,แบบทดสอบหลังเรียน  

2. แบบสอบถาม มีลักษณะแบบตรวจเช็ครายการ (Cheek List) 

ซ่ึงแบบสอบถามแบง ออกเปน 3 ตอน 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป 

ตอนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจวิธีการจัดการเรียนการสอน 

ตอนที่ 3 แสดงความคิดเห็นขอเสนอแนะแบบปลายเปด  
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับวิธีการสรางแบบสอบถามแบบตรวจเช็ค

รายการ(Cheek List) 

2. ออกแบบสอบถามตามขอมูลที่ศึกษา 

3. ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ(แกไข ถามี) และ

นําไปใช 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบัญชี

ชั้นสูง 1” 

2. สอนโดยวิธีการเนนย้ําเฉพาะเร่ืองอยางชาๆหลายๆคร้ังและ

เพื่อนชวยเพื่อน 

3. ทําแบบทดสอบหลังเรียน “ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบัญชี

ชั้นสูง 1” 

4. บันทึกคะแนนและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมประมวลผล

ทางสถิติ (SPSS) 

5. สรุปผลการวิจัย 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ขอมูลเกี่ยวกับสวนบุคคลทั่วไป 

ตอนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลความพึงพอใจสําหรับวิธีการจัดการ

เรียนการสอน 

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะแบบปลายเปด   
 

สรุปผลการวิจัย 

นักศึกษากลุมตัวอยางสามารถเขาใจเนื้อหาการบัญชีชั้นสูง1 ดวย

วิธีการสอนเนนย้ําเฉพาะเร่ืองอยางชา ๆ หลาย ๆ คร้ังและเพื่อนชวยเพื่อน ดี

ขึ้นตามลําดับ และสรางความม่ันใจในการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 มาก

ขึ้นจากการสังเกตพฤติกรรมในหองเรียน ขณะเรียน และทําแบบฝกปฏิบัติ มี

การรวมกันแสดงความคิดเห็นและทํางานอยางมีความสุขมากยิ่งขึ้น สรุปการ

ประเมินผลการเรียน ทุกคนสอบผานคิดเปนรอยละรอย ในระดับดี 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรใชวิธีการสอนแบบนี้กับรายวิชาอื่นๆท่ีนักศึกษามีพฤติกรรม

แบบเดียวกันกับกลุมตัวอยาง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อเสริมสรางผูเรียนที่มีพัฒนาการเรียนรูชากวาปกติ 

2. เพื่อแกไขปญหาการเรียนลาชากวาแผนการจัดการเรียนรู 

3. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีผลการเรียนและคาคะแนนเฉล่ียอยูใน

ระดับใกลเคียงหรือเทียบเทาผูเรียนกลุมปกติ 

_______________________________________________________ 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ง บันทึกรายการรายวัน 

วิชาการใชคอมพิวเตอรในงานบญัช ีรหัสวิชา 2201-2007 

ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปที ่2 สาขาวชิาการบัญชี กลุม  1 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวกฤษณา  จูดสังข 

ตําแหนง ครูจางสอน 

วุฒิการศึกษา บ.ธบ. (การบัญชี) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

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

การศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา

ตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ดังนั้นในการจัดการเรียนการ

สอนในวิชาการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี จึงตองการใหผูเรียนเกิดความรู

ทักษะและเจตคติที่ดีในวิชาชีพ สําหรับประวัติทางการบัญชีของประเทศไทย

นั้น ไดมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบัญชีและประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยวาดวยหุนสวนและบริษัทไดกําหนดใหมีการจัดทําบัญชีและมีการ

ตรวจสอบบัญชีของบริษัท จํากัด มาต้ังแตป พุทธศักราช 2482 ขึ้นเพื่อ

กําหนดใหผูประกอบธุรกิจตองจัดทําบัญชีโดยมีการกําหนดหลักเกณฑตาง ๆ 

ที่ตองปฏิบัติเปนแนวทางไวพรอมทั้งนี้เพื่อความสะดวกและเปนธรรมในการ

จัด เก็ บภ าษี ต อมาภ ายห ลังได มี ก ารออกกฎหมาย ใหม  เนื่ อ งจาก

พระราชบัญญัติการบัญชีดังกลาวยังมีขอบกพรองบางประการ โดยออกใน

รูปของประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 285 ซ่ึงมีผลใชโดยเร่ิมมีผลต้ังแตวันที่ 10 

สิงหาคม พ.ศ. 2543 เปนตนไป และหนวยงานหรือสถานบันในทางวิชาชีพ

การบัญ ชีที่ มี อยู ในป จจุ บั น คือ  สภ าวิ ช าชีพ บัญ ชี  (Federation of 

Accounting Professions) ซ่ึ ง ถู ก จั ด ต้ั งขึ้ น ภ าย ใต ข อ กํ า ห น ด ข อ ง

พระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ.2547 ที่มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 22 ตุลาคม 

2547 เปนตนมา และในปจจุบันการจัดทําบัญชี  จะอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศเขามาชวยเปนสวนใหญโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทํา

บัญชี ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขา

งานการบัญชี จะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการใชคอมพิวเตอรในงาน

บัญชี แตนักเรียน ยังบันทึกรายการคาจากเอกสารไดไมถูกตอง โดยเฉพาะ

รายการคาที่เกี่ยวของกับระบบภาษี นักศึกษาไมสามารถบันทึกการรับรูภาษี

ในระบบได สงผลใหการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปมีขอผิดพลาด

และสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

ดังนั้นขาพเจาในฐานะครูผูสอนวิชาการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี 

จึงไดจัดทําแบบฝกปฏิบัติเร่ืองการวิเคราะหเอกสารทางการบัญชีและการ

บันทึกรายการในระบบดวยโปรแกรมสําเร็จรูปขึ้น เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษา 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสรางชุดฝกทักษะ เร่ืองการบันทึกรายการรายวัน วิชาการ

ใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี (2201-2007) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

  

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1 

ที่เรียนโดยใชชุดฝกทักษะ วิชาการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี  รหัสวิชา 

2201-2007 

3. เพื่อหาประสิทธิภาพชุดฝกทักษะ เร่ืองการบันทึกรายการ

รายวัน วิชาการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80 ที่กําหนดไว 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ที่มีตอคุณภาพการสอนโดยใชชุดฝกทักษะ วิชาการใชคอมพิวเตอรในงาน

บัญชี รหัสวิชา 2201-2007 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ป ระชาก รที่ ใช ใน ก ารศึกษ าค ร้ังนี้  ได แ ก  นั ก เรียน ระ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 สาขาการบัญชี 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 5 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุม ตัวอย างที่ ใช ในการศึกษาคร้ังนี้  ไดแก  นัก เรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขางานการบัญชี กลุม 1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 5 คน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ถูกคัดเลือกมาโดยใชวิธีการเลือกแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แบบฝกปฏิบัติ  เร่ืองการบันทึกรายการรายวัน  วิชาการใช

คอมพิวเตอรในงานบัญชี  

2. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เร่ืองการบันทึกรายการ

รายวัน วิชาการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี 
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษา

หลักสูตรและสรุปเน้ือหาสาระสําคัญของความรูเรียน เร่ืองการบันทึก

รายการรายวัน เพื่อออกแบบ แบบฝกปฏิบัติใหไดครอบคลุมเนื้อหา โดยการ

นําแบบฝกปฏิบัติที่สรางไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางเพื่อนําขอมูลมาแกไข 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเพียงกลุมเดียว

โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใหผูเรียนทํา

แบบทดสอบกอนการใชชุดฝกปฏิบัติ จากนั้นทําการจัดการเรียนการสอน

ตามปกติตามชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน และใหนักศึกษาใชแบบฝกปฏิบัติ 

หลังจากนั้นทําแบบทดสอบหลังการใชแบบฝกปฏิบัติ นําคะแนนที่ไดมา

เปรียบเทียบความกาวหนา 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลของนักเรียนเปน

รายบุคคล โดยนําผลจากการทําใบงาน จํานวน 2 ขอ และขอสอบแบบ

อัตนัย จํานวน 1 ขอ โดยเปรียบเทียบคะแนนขอสอบแบบอรรตนัย ซ่ึงเปน

ขอสอบเกี่ยวกับทักษะของผูเรียน ตองผานเกณฑไมนอยกวารอยละ 50 หรือ

ได 10 คะแนน ถาไมถึงรอยละ 50 หรือไมถึง 10 คะแนนแสดงวาไมผาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัย เร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการบันทึก

รายการรายวัน วิชาการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  2 จํานวน 5 คน โดยใชแบบฝกปฏิบัติ 

สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบกอนการใชแบบ

ฝกปฏิบัติกอนและหลังการใชแบบฝกปฏิบัติพบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยมีคะแนนเฉล่ียกอนใชแบบฝก

ปฏิบัติ 12.00 และมีผลสัมฤทธิ์การเรียนหลังจากใชแบบฝกปฏิบัติมีคะแนน

เฉล่ีย 16.80 และมีความกาวหนาทางการเรียนคิดเปนคาเฉล่ีย 4.80 

เนื่องมาจากการใชแบบฝกปฏิบัติ พบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้นและผานเกณฑประเมินทุกคน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการใชคอมพิวเตอรใน

งานบัญชี โดยวิธีการสอนแบบปกติและวิธีการสอนโดยใชเอกสารหรือแบบ

ฝกปฏิบัติเขามาชวยในการเรียนการสอน 

2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการใชแบบฝก

ปฏิบัติ วิชาการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี เร่ือง การบันทึกรายการรายวัน 

เพื่อนําไปพัฒนาการสรางส่ือการสอนตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดชุดฝกทักษะ เร่ืองการบันทึกรายการรายวัน วิชาการใช

คอมพิวเตอรในงานบัญชี  รหัสวิชา2201-2007 ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ 

2. ชุดฝกทักษะ เร่ืองการบันทึกรายการรายวัน วิชาการใช

คอมพิวเตอรในงานบัญชี รหัสวิชา2201-2007 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชพี 

ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑการ

ประเมิน 

3. ไดทราบระดับความคิดเห็นของนักศึกษา ซ่ึงจะเปนแนวทางใน

การสรางและพัฒนา ชุดฝกทักษะ ในเร่ืองอื่นตอไป 

4. ผูสนใจที่จะศึกษาคนควาเกี่ยวกับชุดฝกทักษะสามารถนําผล

จากการศึกษาคนควาคร้ังนี้เปนแนวทางการศึกษาคนควาใหกวางขวางขึ้น 

_______________________________________________________ 
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ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรยีนการสอน 

รายวิชาการบัญชีตั๋วเงิน  รหัสวิชา 2201-2107 

ของนักเรียนระดับ ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี  

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562  วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสารภ ี กายโรจน 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บช.บ.(การบัญชี) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จัดการเรียนรูดานอาชีวศึกษา  มีบทบาทและความสําคัญเปนอยาง

ยิ่งตอการพัฒนาประเทศ เพราะการจัดการอาชีวศึกษาเปนการจัดเตรียม

ความพรอมและพัฒนาชางฝมือแรงงานทุกดานเปนฐานในงานอุตสาหกรรม  

ตลอดจนชวยเสริมสรางผูที่ประกอบอาชีพอยูแลว ใหมีความกาวหนาใน

อาชีพของตน เมื่อประชาชนมีอาชีพที่ดีมีรายได ตรงกับความตองของตนเอง

และประเทศชาติแลว ยอมจะนํามาซ่ึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความ

เจ ริญ ของป ระ เทศชา ติ  ซ่ึ งสอดคล อ งกั บน โยบ ายของสํ านั ก งาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่จะผลิตและพัฒนากําลังคนระดับชางฝมือ

และชางเทคนิค เพื่อสนองความตองการของตลาดแรงงาน การจัดการเรียน

การสอนจึงตองสอดคลองและเปนไปตามหลักสูตร โดยผูสอนตองศึกษา

หลักสูตร จุดประสงครายวิชา มาตรฐานรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา เพื่อ

วางแผนการสอน การจัดกิจกรรมตางๆ ใหเหมาะสม ในการจัดการเรียนการ

สอน ครูตองคํานึงถึงแนวการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 22 ซ่ึงบัญญัติไววา การจัดการศึกษา

ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตามธรรมชาติ

และเต็มตามศักยภาพ    

จากพระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติดังกลาว จึงเห็นไดวา

ครูผูสอนตองวางแผนเตรียม การสอนใหมีความพรอมทั้งดานเนื้อหาสาระ

การเรียนรู การจัดกิจกรรมส่ือการเรียนการสอนเพื่อใหการเรียนการสอน

บรรลุตามจุดมุงหมายของการศึกษา   

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการ

สอน เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ของครูผูสอน ทั้งดานวิชาการ 

ส่ือการเรียนการสอน และคุณธรรม จริยธรรม เปนหนทางหนึ่ งที่จะ

พัฒนาการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงค ตามจุดมุงหมายที่วางไว 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาการบัญชีต๋ัวเงิน 

2. เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ

สอน รายวิชาการบัญชีต๋ัวเงิน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับ ปวช.2 แผนก

วิชาการบัญชีที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาการบัญชีต๋ัวเงิน รหัสวิชา 2201-21-

7 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ นักเรียน ระดับ ปวช.2 

กลุม 5 แผนกวิชาการบัญชี ที่ เรียนวิชาการบัญชี ต๋ัวเงิน ภาคเรียนที่ 2 

ประจําปการศึกษา 2562 จํานวนทั้งหมด 27 คน ที่ไดมาโดยวิธีการเลือกกลุม

ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม 

มาตราสวนประมาณคา โดยแบงระดับความพึงพอใจออกเปน 5 ระดับ การ

สรางแบบสอบถามความพึงพอใจของของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชา การบัญชีต๋ัวเงิน รหัสวิชา 2201-2107 ดําเนินการดังนี้ 

1.1 วิเคราะหและจัดกลุมรายการที่จะสอบถามความพึงพอใจ

ของของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การบัญชีต๋ัวเงิน 

รหัสวิชา 2201-2107 ออกเปนดาน ๆ 

1.2 สรางแบบฟอรมและบรรจุรายการที่จะประเมินระดับ

ความความพึงใจ ทบทวนจํานวนรายการที่จะประเมินและสํานวนภาษาที่ใช

ในแบบสอบถาม 

1.3 ทบทวนจํานวนรายการที่จะประเมินและสํานวนภาษาที่ใช

ในแบบสอบถาม  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัย เร่ือง การศึกษาความพึง

พอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาการบัญชีต๋ัวเงิน 

รหัสวิชา 2201-2107 ผูวิจัยไดดําเนินการในสัปดาหสุดทายของการเรียน

การสอน โดยชี้แจงใหนักเรียนทราบ การตอบคําถามไมมีผลตอคะแนนของ

นักเรียนแตอยางใด  ผูตอบ ไมตองแสดงตน โดยใหหัวหนาหองเปนผูเก็บ

รวบรวมแบบสอบถาม สงครูผูทําการวิจัยเพื่อนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหขอมูล

ตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

จําแนกรายการแบบสอบถามออกเปน 13 ขอ เปนแบบสอบถาม มาตราสวน

ประมาณคา โดยแบงระดับความพึงพอใจออกเปน 5 ระดับ 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ิมจากการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของจากเอกสาร สอบถาม

ขอมูลการจัดการเรียนการสอนจากผูสอน รวมทั้งศึกษางานวิจัยตาง ๆ 

จากนั้นจึงไดวางแผนและจัดสรางเคร่ืองมือวิจัยที่ใชในการเก็บขอมูล เปน

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอน

วิชาการบัญชีต๋ัวเงิน รหัสวิชา 2201-2107 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปน

นักเรียนระดับ ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีต๋ัวเงิน  จํานวน 27 คน 

การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการในสัปดาหสุดทายของการเรียน

การสอน โดยชี้แจงใหนักเรียนทราบวา การตอบคําถามไมมีผลตอคะแนน

ของนักเรียนแตอยางใด ผูตอบ ไมตองแสดงตน โดยใหหัวหนาหองเปนผูเก็บ
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รวบรวมแบบสอบถาม สงครูผูทําการวิจัย เพื่อนําขอมูลที่ไดไปวิเคราะห

ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยหาคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากนักเรียน ควรมีการปรับปรุงหองเรียน

ใหมีขนาดมาตรฐาน ควรมีการจัดเตรียมส่ือเทคโนโลยีใหทันสมัยและใหพอ

กับจํานวนนักเรียน 

2. ครูควรศึกษาวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา จัดแบงเวลาในการ

จัดการเรียนการสอน โดยศึกษาปฏิทินการดําเนินงานของสถานศึกษา 

วางแผนแบงหนวยการสอนใหสอดคลองกับเวลา 

3. เพื่อที่จะทําใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ควรจัดทําคูมือการจัดการเรียนการสอนและเอกสารประกอบการสอน ใหท้ัง

ครูผูสอนและผูเรียนไดยึดถือเปนแนวทางในใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ผลของศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาการบัญชีต๋ัวเงิน จะสามารถนําไปปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนใหบรรลุวัตถุประสงคตามจุดมุงหมายที่จะใหมีการจัดการศึกษา ให

ผูเรียนเปนคนดี คนเกง และมีความสุข โดยให มีการปลูกฝงคุณธรรม 

จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม และลักษณะอันพึงประสงค ไวในทุกรายวิชา  

_______________________________________________________ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาการบัญชีเบื้องตน 2 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิพี ชั้นปที่ 2 สาขาวิชา

ภาษาตางประเทศ วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวศรปภัฏฐ  ธรรมรักษ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(บัญชี) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญ 

ในปจจุบันนักศึกษาสวนใหญมักจะเห็นการเรียนเปนเร่ืองไมสําคัญ  

จึงไมคอยจะต้ังใจเรียน  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   ไดตระหนัก

ถึงความสําคัญของการเรียนและผลการเรียนของนักศึกษาในแตละวิชาของ

การเรียนแตละเทอม  เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษามีความสนใจในการเรียน  และ

ใหนักศึกษามีเกรดเฉล่ียอยูในระดับมาตรฐานของวิทยาลัยฯ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชเปนสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่คํานึงถึง

ความสําคัญของผูเรียน  และพยายามจะทําใหนักศึกษาที่เขามาเรียนในร้ัว

ของวิทยาลัยฯ จบออกไปเปนคนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปญหาการเรียนวิชาบัญชีเบื้องตน 2 ของนักศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ชั้นปที่ 2 สาขาภาษาตางประเทศ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องตน 2 

ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาภาษาตางประเทศ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

ประชากร 

ประชากรที่ใชศึกษา คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สาขาวิชาภาษาตาง

ประประเทศ จํานวน  12  คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้  เปน

แบบทดสอบเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การเรียนบัญชีเบื้องตน 2 ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาภาษาตางประเทศ ชั้นปที่ 2 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช รวมทั้งส้ิน 12 คน  ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการเรียนบัญชีเบื้องตน 2  เพื่อเปน

แนวทางในการสรางแบบทดสอบเปนรายขอ 

2. สํารวจปญหาเบื้องตนเกี่ยวกับการเรียนบัญชีเบื้องตน 2 โดย

การสัมภาษณ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  2 สาขา

ภาษาตางประเทศ เพื่อรวบรวมขอมูลในการสรางแบบทดสอบ 
 

วิธีการดาํเนินการสรางเครื่องมือในการวิจัย 

เปนการวิจัยเชิงสํารวจดวยแบบทดสอบเร่ืองการทํางบการเงิน เปน

ปรนัย จํานวน 2 ขอ สถิติที่ใช  ไดแก คะแนนเฉล่ียและคารอยละ กลุม

ตัวอยางในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ระดับชั้นปที่ 2 สาขาภาษาตางประเทศ  จํานวน 12 คน  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยดําเนินการตามขั้นตอน

ตามลําดับดังนี้ 

1. ติดตอนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา

ภาษาตางประเทศ ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อขอ

ความรวมมือในการตอบแบบทดสอบ 

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถาม ตอนที่  1 จํานวน 12 ฉบับ และ

แบบทดสอบ จํานวน 3 ขอ เก็บขอมูลและรับแบบสอบถามและแบบทดสอบ

กลับคืนในวันเดียวกัน 

3. ผูวิจัยนําแบบทดสอบที่เก็บรวบรวมได ไปตรวจใหคะแนนตาม

เกณฑที่กําหนดไวหลังจากนั้นนําขอมูลของแบบทดสอบไปวิเคราะหขอมูล

ทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการประมวลขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป  SPSS/PC  โดยดําเนินการตามลําดับดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาตรวจใหคะแนน  

ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคาเฉล่ียและรอยละ 

2. วิเคราะหขอมูลจากแบบทดสอบตอนที่ 2 เกี่ยวกับการเรียน

บัญชีเบื้องตน 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขา

ภาษาตางประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 โดยคํานวณหาคาเฉล่ีย 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์

ทางการบัญชีเบื้องตน 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 

2 ภาษาตางประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สรุปไดดังนี้ 
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ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 และแบบทดสอบตอน

ที่ 2 นักศึกษาที่ตอบทั้ง 2 ตอนมีทั้งหมด 12 คน ซ่ึงกําลังศึกษาอยูระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปที่ 2  สาขาภาษาตางประเทศ  วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สวนใหญเปนนักศึกษาหญิงคิดเปนรอยละ 100 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบัญชีเบื้องตน 2 เฉล่ียสะสม 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะจากการทําวิจยัในครั้งน้ี 

1.1.1 รูปแบบของการเรียนการสอนควรมีการชี้แจงใหนักเรียน

ทราบถึงวิธีการเรียนการสอน 

1.1.2แบบฟอรมที่ใชในการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนควรมี

การกําหนดรายการในการสังเกตพฤติกรรมใหตรงกับเร่ืองที่ตองการศึกษา  

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องตน 2 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ สาขาภาษาตางประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จากแหลงตาง ๆ เพื่อชวยใหมีรูปแบบการ

เรียนการสอนที่หลากหลายขึ้น 

2.2 ควรศึกษาหาประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการ

สอนแบบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องตน 2 ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชีพ สาขาภาษาตางประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2562 เพื่อใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องตน 2 ของ

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาภาษาตางประเทศ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 / 2562 

2. เพื่อเปนการสงผลในการเรียนการสอนวิชาการบัญชีเบื้องตน 2 

ใหดียิ่งขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรยีนการสอน 

โดยใชชุดฝกทักษะแบบเพ่ือนชวยเพ่ือน วิชาการบัญชีภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา ของนักเรยีนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวมณฑิรา  คชินทร 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บ.ธบ. (การบัญชี) 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาของการวิจยั 

การจัดการศึกษาของไทยในปจจุบันไดดําเนินการภายใตกรอบของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 จึงทําใหกระบวนการสอนมิใช

การสอนเพียงเพื่อใหผูเรียนจําเนื้อหาสาระหรือเปนการถายทอดความรูแต

เพียงอยางเดียว กระบวนการสอนท่ีดีคือการสอนท่ีทําใหผูเรียนเกิดปญหา 

กลาวคือ ตองทําใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหและบูรณาการความรูที่ไดใหเกิด

ประโยชนตอตนเองและตอสังคมเชนเดียวกับการฝก ซ่ึงมีจุดมุงหมายให

ผูเรียนเกิดทักษะ การฝกมิใชเปนเพียงการทําแบบฝกหัดเพื่อใหเกิดทักษะใน

การแกปญหาโจทย เพื่อใหทําขอสอบไดหรือเปนเพียงการทําการทดลอง 

เพื่อใหไดผลการทดลองหรือเปนเพียงการลงมือปฏิบัติ เพื่อใหเกิดทักษะใน

การปฏิบัตินั้น การฝกที่ดีจะตองฝกใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะหและบูรณาการ

ดวย การรูจักคิดวิเคราะหและบูรณาการเปนทักษะและสามารถปรับปรุงได 

(วิ ไล รัตน  ลีลาคหกิจ . 2555) ซ่ึ งห ลัก สูตรประกาศนียบั ตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2562 เปนหลักนูตรหลังมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา ที่

พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการจัดการศึกษาดานวิชาชีพระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ และเพื่อยกระดับการศึกษาวิชาชีพของบุคคลใหสูงขึ้น สอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ เปนไปตาม

กรอบคุณวุฒิแหงชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และกรอบคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแหงชาติ ตลอดจนยึดโยงกับมาตรฐานอาชีพ โดยเนนการเรียนรู

สูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาสมรรถนะกําลังคนระดับฝมือ รวมทั้งคุณธรรม

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที่เหมาะสมในการทํางานให

สอดคลองกับความตองการกําลังคนของตลาดแรงงาน ชุมชน สังคม เปด

โอกาสใหผูเรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ 

ตามความสนใจและโอกาสของตน (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 

2562 : 2) 

ดังนั้น ผูวิจัยเห็นวาควรมีการชวยเหลือนักศึกษาที่ไมมีทักษะ

ทางดานการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และในขณะเดียวกันสามารถ

พัฒนานักเรียนที่มีทักษะทางดานการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่สูง

กวาไปพรอม ๆ กัน โดยใหนักศึกษาที่มีทักษะเหลานี้ไดพัฒนาพฤติกรรมใน

การใหความชวยเหลือเพื่อนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให

นักศึกษาที่มีทักษะติวใหนักศึกษาที่ไมมีทักษะ โดยใชวิธีเรียนแบบเพื่อนชวย

เพื่อน กิจกรรมนี้คาดวาจะชวยพัฒนาและแกปญหาดานผลการเรียนของ

นักเรียน สรางความสัมพันธที่ดีระหวางนักเรียน รวมทั้งสรางความภาคภูมิใจ

ที่ไดชวยเหลือผูอื่น ชวยใหบรรยากาศในการเรียนมีความกระตือรือรน จึง

จัดการเรียนการสอนโดยใชชุดฝกทักษะแบบเพื่อนชวยเพื่อน วิชาการบัญชี

ภาษี เงินไดบุคคลธรรมดา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการจัดการ

เรียนการสอนโดยใชชุดฝกทักษะแบบเพื่อนชวยเพื่อน วิชาการบัญชีภาษีเงิน

ไดบุคคลธรรมดา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการใหความชวยเหลือเพื่อนของนักศึกษาที่มี

ทักษะดานการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนมีความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวย

เพื่อน เร่ืองการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี จํานวน 180 คน 
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กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 3 จํานวน 32 คน 

ตัวแปร 

ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

เร่ืองการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น

ปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี 

ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจกับการจัดการเรียนการสอนแบบ

เพื่ อนชวยเพื่ อน เร่ืองการคํานวณภาษี เงินไดบุคคลธรรมดา ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ในการเก็บขอมูลที่ใชเพื่อการศึกษาในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดออกแบบ

เคร่ืองมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล คือ การใชแบบประเมิน (Estimate) กับ

กลุมเปาหมาย 2 กลุม กลาวคือ จะใชแบบประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาในชั้นเรียนตอนักศึกษาท่ีมีทักษะทางดานการคํานวณภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา และแบบประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน 

ของนักศึกษาที่มีทักษะทางดานการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทํ าการรวบรวมเอกสาร รวบรวมขอมู ลทุ ติ ยภู มิ  จาก

แหลงขอมูลตาง ๆ เชน เอกสาร งานวิจัย เอกสารเชิงวิชาการ เปนตน 

2. ทําการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียน

การสอนในรายวิชาการบัญชีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา นักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 โดยทําแบบประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาในชั้นเรียนตอนักเรียนท่ีมีทักษะทางดานการคํานวณภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา และความพึงพอใจในกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน ของนักเรียน 

มีทักษะทางดานการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
 

การวิเคราะหขอมูล  

การวิเคราะหขอมูลในคร้ังนี้เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ผูวิจัยจึงทํา

การวิเคราะหขอมูลโดยวิธีวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

จากแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทั้ง 2 กลุม สวนการวิเคราะห

ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบ

ประเมินความพึงพอใจ โดยแจกแจงความถี่และหาคารอยละ (Percentage) 

คาเฉล่ีย (Mean) เพื่ออธิบายความพึงพอใจตอโครงการ โดยมีเกณฑการให

คะแนนความพึงพอใจแบงออกเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 

นอย และนอยที่สุด 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนการ

สอนโดยใชชุดฝกทักษะแบบเพื่อนชวยเพื่อน วิชาการบัญชีภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการ

บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปน

ขอมูลปฐมภูมิที่ใชแบบประเมินความพึงพอใจ พบวา  

ขอมูลความพึงพอใจของนักเรียนในชั้นเรียนตอนักเรียนที่มีทักษะ

การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในชั้นเรียน จํานวน 16 คน พบวา 

นักเรียนที่ไดรับการชวยเหลือจากนักเรียนที่มีทักษะการคํานวณภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา มีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.74 ซ่ึงอยูในระดับมากที่สุด โดย

แบงเปนเพื่อนใหคําแนะนําไดละเอียดสามารถเขาใจมากขึ้น เพื่อนชวยติว

เกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนทําใหเขาใจมากขึ้น และเพื่อนมีความต้ังใจและ

ความเต็มใจที่จะใหคําแนะนํา อยูในระดับมากที่สุด ซ่ึงคะแนนเฉล่ียเทากัน 

คือ 4.88 และรองลงมาคือ สามารถสงงานไดอยางมีคุณภาพและครบถวน 

อยูในระดับมากที่สุด คะแนนเฉล่ีย 4.69 

ขอมูลความพึงพอใจในกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนของนักเรียนที่มี

ทักษะการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จํานวน 16 คน พบวา นักเรียน

ที่มีทักษะการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา มีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.76 

ซ่ึงอยูในระดับมากที่สุด โดยแบงเปน มีความยินดีเมื่อเพื่อนเขาใจและทํางาน

ไดเร็วขึ้น มีความพึงพอใจในอันดับหนึ่ง อยูในระดับมากที่สุด คะแนนเฉล่ีย 

4.88 และรองลงมาคือเมื่อติวเนื้อหาใหเพื่อนทําใหเราเกินความเขาใจมากขึ้น 

และมีความต้ังใจและเต็มใจในการใหคําแนะนําแกเพื่อน อยูในระดับมาก

ที่สุด ซ่ึงคะแนนเฉล่ียเทากัน คือ 4.81 
 

ขอเสนอแนะ 

1. การศึกษาคร้ังนี้สามารถเปนแนวทางสําหรับอาจารยผูสอน

สามารถนําไปประยุกตใชในรายวิชาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม สําหรับ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

2. คําถามในแบบสอบถามมีขอบกพรองไมครอบคลุมปญหา

ทั้งหมด และคําถามบางคําถามไมชัดเจน ทําใหผูตอบแบบสอบถามไมเขาใจ

และสับสนในการตอบ ซ่ึงเปนผลใหขอมูลที่ไดอาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ไดทราบถึงความพึงพอใจการจัดการเรียนการสอนแบบเพื่อน

ชวยเพื่อน เร่ืองการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา นักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี 

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

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ง การใชคําศัพทสําหรับ 

การบันทึกบญัช ีในรายวิชาการบญัชปีฏิบัติการภาษาอังกฤษ 

โดยใชเกมส Account Crossword  

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวศิรภัสสร  อิทธิ์ประเสริฐ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บ.ธบ. (การบัญชี) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในการเรียนรูทางดานวิชาการบัญชีนั้นจะตองพัฒนาผูเรียน ใหเกิด

กระบวนการคิด ทักษะ และ เจตคติที่ดีตอในวิชาชีพการบัญชี ซ่ึงในปจจุบัน

นี้วงการธุรกิจไดมีการจัดทําบัญชีและถือวาการจัดทํา บัญชีมีความสําคัญ

มากขึ้น ประกอบกับวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจและการคาของประเทศ ไดมี 

วิวัฒนาการไปอยางรวดเร็ว ความสําคัญของขอมูลบัญชีตองอาศัยความ

ถูกตอง แนนอน และเชื่อถือได ตามมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงเพื่อ

รองรับการพัฒนาดานเทคโนโลยีของยุคโลกาภิวัฒน 
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สําหรับการเรียนวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษน้ันเปน

รายวิชาใหม ทําใหเปนวิชาที่ตองใชคําศัพทภาษาอังกฤษทั้งหมดในรายวิชา

การบัญชี จะมุงเนนเกี่ยวกับ คําศัพทเฉพาะเกี่ยวกับบัญชี ซ่ึงเปนธุรกิจที่

ประกอบกิจการ เจาของคนเดียวประเภทกิจการซ้ือมาขายไป โดยนํา

หลักการวิชาบัญชีทั้งหมดในวงจรบัญชีมาใชเปนพื้นฐานประกอบกับการลง

รายการคาและบันทึกบัญชีเปนภาษาอังกฤษอาจทําใหผูเรียนเบื่อหนาย ยาก

ตอการจําคําศัพทและไมต้ังใจเรียน สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผูสอนจึงคิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมในรูปแบบเกม

เขามาแกไขปญหาดังกลาว เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหกับผูเรียน 

และสรางผูเรียนใหมีมาตรฐานการเรียนตามที่จุดประสงครายวิชาที่กําหนด 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสาขาวิชา

บัญชี ระดับ ปวช.3 วิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ โดยวิธีการสอน

แบบปกติกับวิธีการสอนโดยใชเกมส Account Crossword 

2. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนสาขาวิชาการบัญชี 

ระดับ ปวช.3 กลุม 2 ที่มีตอวิธีการสอนโดยใชเกมส Account Crossword 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักเรียนสาขาวิชาการบัญชี 

ระดับ ปวช.3 ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ใน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 195 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักเรียนระดับ ปวช.3 

กลุม 2 ท่ีมีตอวิธีการสอนโดยใชเกมส Account Crossword จากการสุม

แบบยกกลุม (Cluster Group) จํานวน 44 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการเรียนโดยการ

ใชเกมส Account Crossword 

2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1.1) ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของเกี่ยวกับส่ือ

ประกอบการสอนดานตางๆ จากเอกสารตําราและผลงานวิจัยที่เกีย่วของเพือ่

นํามาเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม 

1.2) นําขอมูลตางๆ ที่ไดจากการศึกษามาเขียนเปนขอคําถาม

ตามวัตถุประสงคท่ีวางไวใหครอบคลุม แลวนํามาสรางเปนแบบสอบถามเชิง

สํารวจ มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีตัวเลือก 5 ระดับ 

1.3) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นนําเสนอให ผู เชี่ยวชาญ 

ตรวจสอบความครอบคลุมเนื้อหาแลวนํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

1.4) นําแบบสอบถามที่ทําการแกไขมาปรับปรุงแลวไปให

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบแนะนําแกไขในดานเนื้อหาภาษาที่

ไมเหมาะสมแลววิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index Objective 

Congruence : IOC)  

การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือ 

+1   หมายถึง   คําถามสอดคลองกับเนื้อหา 

  0   หมายถึง   ไมแนใจวาสอดคลองกับเนื้อหา 

 -1   หมายถึง   แนใจขอความไมสอดคลองกับเนื้อหา 

1.5) นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงไปทดลองใช (Try – 

Out) กับตัวอยางที่ไมใชประชากรในการทดลอง 

1.6) นําแบบสอบถามหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ทั้งฉบับ

โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (α Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค 

(สมบูรณ สุริยวงศและคณะ 2544: 153-155) 

2.  สร า งแบ บ ท ดสอ บ  เป นแบ บ ท ดสอบ ก อน เรียน และ

แบบทดสอบหลังเรียน เปนแบบทดสอบที่ใหผูเรียนไดวัดความรูและความ

เขาใจของผูเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เร่ือง การใชคําศัพทสําหรับการ

บันทึกบัญชี ในรายวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ โดยใชเกมส 

Account Crossword ในการสรางแบบทดสอบไดจัดทําแบบทดสอบ แบบ

คูขนานเปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยมีความสอดคลองและครอบคลุมกับ

ขอบเขตของเนื้อหา 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

รวบรวมคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน เพื่อ   

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการทดสอบคา t-test 

2. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอคุณภาพการสอน

โดยใชเกมส Account Crossword 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับการสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มี

ตอการเรียน เร่ือง การใชคําศัพทสําหรับการบันทึกบัญชี รายวิชาการบัญชี

ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ โดยใชเกมส Account Crossword 

ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

การจัดการเรียนการสอน เร่ือง การใชคําศัพทสําหรับการบันทึก

บัญชี ในรายวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ โดยใชเกม Account 

Crossword ชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์จากการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน

เปนไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไววา การจัดการเรียนการสอน เร่ือง การ

ใช คําศัพท สําห รับการบันทึกบัญชี  ในรายวิชาการบัญ ชีปฏิบั ติการ

ภาษาอังกฤษ โดยใชเกมส Account Crossword ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผูเรียนสูงขึ้น และความพึงพอใจของผูเรียนที่ผานกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน เร่ืองการใชคําศัพทสําหรับการบันทึกบัญชีวิชาการ

บัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ โดยใชเกมส Account Crossword มีความพึง

พอใจในระดับมากที่สุด ( X =4.58, S.D.=0.49) สูงกวาสมมติฐานที่ต้ังไว 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะทั่วไป  

1. การจัดการเรียนการสอน เร่ือง การใชคําศัพทสําหรับการ

บันทึกบัญชี ในรายวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ โดยใชเกมส 

Account Crossword ผูสอนจะตองคํานึงถึงความสอดคลองระหวางเนื้อหา



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2562   - 59 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

สาระการเรียนรูกับระยะเวลาในการดําเนินการจัดกิจกรรม ซ่ึงหากผูสอนใช

เนื้อหาสาระมากเกินไปอาจทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลาว

ไมประสบผลสําเร็จ หรือผลจากการจัดกิจกรรมอาจไมเปนไปตามที่ตองการ  

2. การจัดการเรียนการสอน เร่ือง การใชคําศัพทสําหรับการบันทึก

บัญชี ในรายวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ โดยใชเกมส Account 

Crossword ผูสอนควรมีรางวัลเพื่อเปนแรงจูงใจในการดําเนินการจัด

กิจกรรมเพื่อใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนและพยายามแขงขันใหเปนผู

ชนะ เพื่อรับรางวัลที่ผูสอนไดจัดเตรียมไว  

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป  

1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอน เร่ือง การใช

คําศัพทสําหรับการบันทึกบัญชี ในรายวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 

โดยใชเกมส Account Crossword พรอมพัฒนารูปแบบของเกมการศึกษา

ใหมีความหลากหลายเพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระรายวิชาในแตละ

หนวยเรียนที่มีความแตกตางกันไป และนําไปปรับใชกับเนื้อหาการเรียนการ

สอนในหนวยการเรียนอื่น ที่สามารถเอื้อตอการจัดการเรียนรูในรูปแบบนี้  

2. ควรนําผลการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในการจัดการ

เรียนการสอน เร่ืองการใชคําศัพทสําหรับการบันทึกบัญชี วิชาการบัญชี

ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ โดยใชเกมส Account Crossword ไปปรับปรุง

รูปแบบการเรียนการสอนใหสอดคลองตรงตามความตองการของผูเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

สาขาวิชาบัญชี ระดับ ปวช.3 ในรายวิชาการบัญชีปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 

โดยวิธีการสอนแบบปกติกับวิธีการสอนโดยใชเกมส Account Crossword 

2. สามารถศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนสาขาวิชาการ

บัญชี  ระดับ ปวช.3 กลุม 2 ท่ีมีตอวิธีการสอนโดยใชเกมส Account 

Crossword 

3. นําผลการวิจัยที่ไดไปปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนให

สอดคลองตรงตามความตองการของผูเรียนตอไป 

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

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรือ่ง กระบวนการจัดทําบญัชีโดยใช

การสอนดวยรูปแบบ business and accounting studies model 

 

ชื่อผูศึกษา นายปริญญา  ดาโหะ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การบัญชี) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

เมื่อพิจารณาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง กระบวนการ

จัดทําบัญชี ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 การบัญชี 

3 และการบัญชี 4 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดครูเปนศูนยกลาง

และเนนการนําเสนอในตําราเปนหลัก พบวานักเรียนมีความสนใจในรายวิชา

ลดลงเร่ือย ๆ ขณะฟง บางคนจะสนใจใหมเมื่อใกลจะจบการนําเสนอ ผูสอน

มักคิดวาผูเรียนเรียนไดดีโดยการฟงมีสมรรถภาพดานความจําดีมีความรูเดิม

ที่จะนํามาเชื่อมโยงกับความรูใหม มีทักษะและกลวิธีในการจดบันทึกและไม

มีผลใด ๆ ตอการรับรูขอมูลที่มากเกินไปนอกจากปญหาดังกลาวแลว ปญหา

อื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผูเรียน ไดแก การขาดสมาธิ อารมณไมดี งวง ไม

เขาใจเร่ืองที่ฟง ประกอบกับเนื้อหาในตํารามีจํานวนมาก 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง 

กระบวนการจัดทําบัญชี การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใชการสอน

ดวยรูปแบบ business and accounting studies model เพื่อใหนักเรียน

ไดมีสวนรวมในกิจกรรมในชั้นเรียนใหมากที่สุด ประกอบกับการฝกปฏิบัติ

ควบคูกับศึกษาคนควาส่ิงที่ผูเรียนสนใจโดยมีครูผูสอนใหการสนับสนุน 

ชี้แนะใหคําปรึกษาดานตาง ๆ รวมทั้งตรวจสอบวา จะสามารถพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง กระบวนการจัดทําบัญชีไดมากนอยเพียงใด 
 

วัตถุประสงค 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง กระบวนการจัดทําบัญชี

โดยใชการสอนดวยรูปแบบ business and accounting studies model 
 

วิธีการวิจัย 

1.  ผูมีสวนรวมในการวจิัย  

ประกอบดวย ผูวิจัย จํานวน 1 คน และนักเรียนระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี 3 และ 4 ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 77 คน 

2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย  

2.1 เคร่ืองมือที่ใชในการทดลองเชิงปฏิบัติการ คือ แผนการ

จัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบ business and accounting studies model 

จํานวน 8 แผน 18 สัปดาห ดังนี้   

1) เร่ือง รูปแบบธุรกิจ  

2) เร่ือง การจดทะเบียนธุรกิจ  

3) เร่ืองวงจรการปฏิบัติงานบัญชี  

4) เร่ือง เอกสารประกอบการลงบัญชี (รายการคาที่

ผูเรียนกําหนดขึ้น)  

5) เร่ือง การบันทึกบัญชีจากเอการประกอบการลงบัญชี 

6) เร่ือง กฎหมายและภาษีในงานบัญชี 

7) เร่ือง การจัดทํางบการเงิน         

8) เร่ือง การยื่นงบการเงิน  

2.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจากการปฏิบัติ 

ไดแก  

1) คะแนนผลงานนักเรียน ปวช.3 ตลอดระยะเวลา 18 

สัปดาห จากการฝกปฏิบัติในการจัดทําบัญชีรายบุคคลและแบบทดสอบกอน

เรียน หลังเรียนของนักเรียนในรายวิชา กระบวนการจัดทําบัญชี 

2) แบบสังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ เปนแบบสังเกตพฤติกรรม การจัดการเรียนการสอนของ

ครูผูสอนเปนผูสังเกต 

3) แบบสํารวจตนเองและแบบสํารวจกลุม เปนแบบ

สํารวจสําหรับนักเรียนไดสํารวจพฤติกรรมการเรียนของตนเองในชั้นเรียน 

4) แบบบันทึกเหตุการณการเรียนการสอน เปนแบบ

บันทึกเหตุการณในการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยผูวิจัย  
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5) แบบบันทึกความคิดเห็น เปนแบบแสดงความคิดเห็น

ของนักเรียนและครูวิจัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

6) แบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณปลายเปด ใชคําถาม

ที่เปดโอกาสใหผูตอบไดแสดงออกซ่ึงความคิดและความรูสึกของตนเอง ทั้ง

ครูผูรวมวิจัยและนักเรียนที่เกี่ยวของ 

7) กลองถายภาพ และกลองวีดีโอบันทกึภาพเคล่ือนไหว 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล ทาํการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงคุณภาพ

และเชิงปริมาณ ดังนี้ 

3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือที่ใช ไดแก 

ผลงานนักเรียนท่ีฝกปฏิบัติการจัดทําบัญชีรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรม

การจัดการเรียนการสอน ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญแบบสํารวจตนเองและแบบ

สํารวจกลุม แบบบันทึกเหตุการณในการเรียนการสอน แบบบันทึกความ

คิดเห็น แบบสัมภาษณ นอกจากนี้ยังใชเทปบันทึกเสียง กลองถายภาพ โดย

เก็บรวบรวมขอมูลขณะการสอนในแตละคร้ัง แลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง

แผนการจัดการเรียนรูในวงจรตอไป 

3.2 การเก็บขอมูลเชิงปริมาณ เคร่ืองมือที่ใช คือ แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง กระบวนการจัดทําบัญชี โดยนําไปทดสอบ

กับนักเรียน 2 คร้ัง คือ กอนเรียนและหลังเรียน และผลคะแนนจากผลงาน

นักเรียนที่ฝกปฏิบัติการจัดทําบัญชีรายบุคคล 

4.  ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการตามลําดับ ดังนี ้

1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองกระบวนการ

จัดทําบัญชีไปทดสอบกอนเรียนกับนักเรียน แลวนําไปวิเคราะหหาคาเฉล่ีย

เลขคณิต ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละ 

2) ขั้นที่ 1 สอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-3 

3) เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดจากเคร่ืองมือตาง ๆ 

แลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูที่ 4-6 เพื่อ

ใชในขั้นที่ 2 

4) ขั้นที่ 2 สอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 4-6 ที่ไดปรับปรุง

จากการสะทอนผลการปฏิบัติจากขั้นที่ 1 

5) เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดจากเคร่ืองมือตาง ๆ แลวนํา

ขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูที่ 7-8 เพื่อใชในขั้นที่ 3 

6) ขั้นที่ 3 สอนตามแผนการจัดการเรียนรูที่ 7-8 ที่ไดปรับปรุง

จากการสะทอนผลการปฏิบัติจากขั้นที่ 2 

7) เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดจากเคร่ืองมือตาง ๆ แลวนํา

ขอมูลที่ไดมาสะทอนผลการปฏิบัติจากขั้นที่ 3 

8) นํ าแบบ ทดสอบ วัดผล สัมฤทธิ์ ท างก ารเรียน  เร่ือ ง 

กระบวนการจัดทําบัญชี ไปทดสอบหลังเรียนกับนักเรียน แลวนําไปวิเคราะห

หาคาเฉล่ียเลขคณิต ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละ 
 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน เร่ือง กระบวนการจัดทําบัญชีโดยใชการสอนดวยรูปแบบ business 

and accounting studies model เปนการเรียนรูการปฏิบัติงานทางบัญชี

ที่มีสภาพเดียวกับสถานประกอบการและสามารถนําความรูจากการเรียน

การสอนไปเปนแนวทางการทํางานในสถานประกอบการ 

ผลการศึกษา พบวา ผลจากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เร่ือง กระบวนการจัดทําบัญชีโดยใชการสอนดวยรูปแบบ business and 

accounting studies model ระดับคะแนนสูงสุด 3 อันดับ ไดแก ระดับ

คะแนน 3.00 คุณภาพดี รอยละ 23.38 ระดับคะแนน 2.5 คุณภาพดีพอใช 

รอยละ 22.08 และระดับคะแนน 3.5 คุณภาพดีมาก รอยละ 18.18 ผลจาก

การประเมินผลงานนักเรียน ปวช.3 ตลอดระยะเวลา 18 สัปดาห จากการ

ฝกปฏิบัติในการจัดทําบัญชีรายบุคคล มีประสิทธิภาพเทากับ 57.60 ผลจาก

การเปรียบเทียบแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ปวช.3 

กอนเรียนเฉล่ียเทากับ 21.66 คะแนน และมีคะแนนหลังเรียนเฉล่ียเทากับ 

29.95 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนสอบทั้งสองคร้ัง พบวา

คะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลจากการสังเกตพฤติกรรม การจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนใน

ภาพรวมอยูในระดับดี ( X = 3.18) ผลจากแบบสํารวจสําหรับนักเรียนได

สํารวจพฤติกรรมการเรียนของตนเองในชั้นเรียนในภาพรวมอยูในระดับมาก 

( X = 3.94) ผลจากสัมภาษณปลายเปด ใชคําถามที่เปดโอกาสใหผูตอบได

แสดงออกซ่ึงความคิดความรูสึกของตนเองและแบบแสดงความคิดเห็นของ

นักเรียน พบวาสวนใหญแลวเปนวิชาที่มีประโยชนมาก การเรียนการสอนมี

ความสนุก ดี สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพจริง

ไดและควรมีการสอนแบบนี้อีกในเทอมตอไป เพื่อใหรุนนองไดรูจักการจัดทํา

บัญชีรูปแบบจริง ๆ และนําไปใชไดจริงในชีวิตตอนทํางาน 
 

ขอเสนอแนะ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง กระบวนการจัดทําบัญชี

โดยใชการสอนดวยรูปแบบ business and accounting studies model 

ผูตอบแบบสอบถามมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 

1.1 คิดวาการสอนแบบนี้มันก็ดีคะ เพราะจะทําใหเขาใจระบบ

การทํางานแบบจริง ๆ เหมือนไดจัดทําบริษัทขึ้นมาจริง ๆ ไดรูแนวทางการ

ทํางานการปฏิบัติงานบัญชีดานตาง ๆ 

1.2 ดีมากคะไดรับความรูใหม ๆ ในวิชานี้ ตรงไหนที่ไมเขาใจ 

อาจารยก็จะกลับมาทบทวนใหจนกวาจะเขาใจไปพรอม ๆ กัน และสามารถ

นําความรูในวิชานี้ไปใชไดจริงในชีวิตประจําวันและไดทราบถึงการจัดทํา

บัญชีขั้นตอนตาง ๆ 

1.3 อยากใหมีการทบทวนความรูทุกสัปดาห เพื่อใหนักเรียนที่

ยังไมเขาใจไดมีความรูและคนที่เขาใจแลวก็เขาใจยิ่งขึ้นไปอีก 

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

2.1 ควรมีการสอนแบบนี้อีกในเทอมตอไป เพื่อใหรุนนองได

รูจักการจัดทําบัญชีรูปแบบจริง ๆ และนําไปใชไดจริงในชีวิตตอนทํางาน 
 

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

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือการจัดการ เรื่องระบบเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่1 

 สาขาวิชาบริการอาหารและเครื่องดืม่ กลุม 2 ดวยการจัดการเรยีนรูแบบ 

CIPPA Model 
 

ผูวิจัย นางสาวนฤมล  ตรีตรง 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาคนและประเทศชาติ 

เพื่อใหคนในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปรับตัวเขากับการดํารงชีวิต

อยูในสังคม ทําใหประเทศชาติกาวทันกับความเจริญกาวหนาของประเทศ

ตาง ๆ ทั่วโลก ปจจุบันนี้โลกไดมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วมาก อัน

เนื่องมาจากความกาวหนาในทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการส่ือสาร 

จนทําใหคนและประเทศชาติกาวไมทันกับการเปล่ียนแปลง ไมสามารถ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดดีเทาท่ีควร สงผลใหประเทศไทยลาหลังประเทศที่

พัฒนาแลวในสวนอื่น ๆ ของโลก (สุนทร โคตรบรรเทา. 2551, หนา 29) 

การศึกษาเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ มีบทบาทอยางยิ่งใน

การสรางชาติ ชวยใหคนในสังคมมีความรู มีทักษะในการดํารงชีวิต สามารถ

แกปญหา ตลอดจนปรับตัวใหเขากับสังคมที่กําลังเปล่ียนแปลงและดํารงชีวิต

อยูไดดวยความสุข ประเทศที่กําลังพัฒนาจึงกําหนดแนวทางในการพัฒนา

การศึกษาควบคูไปกับการพัฒนาดานอื่น เชน การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

การเมืองและการสรางคุณภาพชีวิต (ประภาพรรณ เส็งวงศ. 2551, หนา11) 

ความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี มีทักษะการทํางาน ทักษะการ

จัดการ สามารถนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชใน

การทํางานอยางถูกตองเหมาะสม คุมคาและมีคุณธรรม สรางและพัฒนา

ผลิตภัณฑหรือวิธีการใหม สามารถทําการเปนหมูคณะ มีนิสัยรักการทํางาน 

เห็นคุณคาและเจตคติที่ดีตองาน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม

ที่เปนพื้นฐานในการทํางาน อันจะนําไปสูการใหผูเรียนสามารถชวยเหลือ

ตนเองและพึ่ งตนเองได ตามพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ

ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 

2545, หนา 3) 

การจัดการเรียนรูแบบซิปปา (CIPPA Model) โดยหลักการของ

โมเดลซิปปา ไดยึดหลักการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในตัว

หลักการคือการชวยใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ชวยให

ผู เรียนมีบทบาทและมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูใหมากที่ สุด มี

ปฏิสัมพันธตอกัน และไดเรียนรูจากกันและกัน มีการแลกเปล่ียนขอมูล

ความรู ความคิดเห็นและประสบการณ ผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ 

รวมกับการผลิตผลงานซ่ึงมีความคิดสรางสรรคที่หลากหลาย และนําความรู

ไปใชในชีวิตประจําวัน ใหนักเรียนเปนผูสรางองคความรูดวยตนเอง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการจัดการอาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นป

ที่ 1 สาขาวิชาบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ดวยการจัดการเรียนรูแบบ CIPPA Model เร่ืองระบบ

เครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชา

ชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุม 2 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ดวยการจัดการเรียนรูแบบ CIPPA Model 

เร่ืองระบบเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชา

ชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุม 2 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 34 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน  คือ  การจัดการเรียนรูแบบ CIPPA Model ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาบริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืม กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

ตัวแปรตาม  คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองรูปแบบการ

เชื่อมโยงเครือขาย (Network Topology) วิชาเครือขายคอมพิวเตอร

เบื้องตน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

แผนการจัดการเรียน รูแบบ  CIPPA Model วิชาเทคโน โลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ เร่ืองระบบเครือขายและเทคโนโลยี

สารสนเทศจํานวน 2 แผน ใชเวลา 4 คาบ มีลําดับการสรางและการใชดังนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวคิด หลักการและ

จุดหมายของหลักสูตร 

2. ศึกษามาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นเพื่อนํามากําหนดเปนผลการ

เรียนรูที่คาดหวัง แลววิเคราะหผลการเรียนรูที่คาดหวัง เพื่อกําหนดเปน

สาระการเรียนรู 

3. จัดทําคําอธิบายรายวิชา โดยหลอมรวมกันระหวางผลการ

เรียนรูที่คาดหวังกับสาระการเรียนรู 

4. จัดทําหนวยการเรียนรู ไดวิเคราะหคําอธิบายรายวิชา เพื่อ

กําหนดหนวยการเรียนรู โดยรวมเนื้อหาหรือหัวขอเร่ืองที่เกี่ยวเนื่องกันเขา

เปนหนวยการเรียนรูเดียวกัน 

5. ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับการจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรูแบบ CIPPA Model 

6. นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ

ความสอดคลอง 
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7. นําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแผนการสอนใหดี

ขึ้นและนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง 

8. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปทดลองจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนกับนักเรียนกลุมทดลอง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแผนการ

จัดการเรียนรูเร่ืองรูปแบบการเชื่อมโยงเครือขาย (Network Topology) 

วิชาเครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กอนเรียน) ตรวจผลการสอบและเก็บคะแนน

ของแตละคนไว 

2. จัดการเรียนการสอนใหกับกลุมตัวอยาง โดยการจัดการเรียนรู

แบบ CIPPA Model เร่ือง ระบบเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการจัดการอาชีพ สําหรับนัก เรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 ตามแผนการจัดการเรียนรู 

3. เมื่อกลุมตัวอยางผานกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดย

แผนการจัดการเรียนรูแบบ CIPPA Model นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขางานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุม 2 วิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ เร่ือง ระบบเครือขายและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนการจัดการเรียนรูแลว ใหกลุมตัวอยางทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน) เก็บคะแนนไว 

4. นําคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะหทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. ใชสถิติที่เปนคาเฉล่ียเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

คะแนนระหวางเรียน 

2. ใชสถิติที่เปนคาเฉล่ียเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ

คะแนนหลังเรียน 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นป ท่ี 1 สาขาวิชาบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม กลุม 2 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ เร่ือง 

ระบบ เค รือข ายและเทคโน โลยี สารสน เทศ วิทยาลัยอาชี ว ศึกษา

นครศรีธรรมราช คาเฉล่ีย 5.00 คะแนน และ 7.52 คะแนน ตามลําดับ และ

เมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลัง

เรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชการจัดการเรียนรู

แบบ CIPPA Model ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นป

ที่ 1 สาขาวิชาบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุม 2 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการจัดการอาชีพ เร่ืองระบบเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศ มี

คาเฉล่ียรวมดาน 4.32 และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา นักศึกษามีความพึง

พอใจในระดับมากท่ีสุด คือ การวัดผลการประเมินมีความชัดเจนสอดคลอง

กับจุดประสงค มีคาเฉล่ียเทากับ 4.47 รองลงมาคือ กิจกรรมการเรียนการ

สอนมีความหลากหลายและนาสนใจ และกิจกรรมการเรียนทําใหนักเรียน

เกิดความสามัคคีในหมูคณะ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.43 รองลงมาคือ นักเรียนมี

ความสุขและสนุกกับการเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.40 นักเรียนมีความพึง

พอใจในการจัดการเรียนรูแบบ CIPPA Model มีคาเฉล่ียเทากับ 4.37 การ

จัดการเรียนรูแบบ CIPPA Model ทําใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูดวย

ตนเอง มีคาเฉล่ียเทากับ 4.30 นักเรียนมีสวนรวมในการทํากิจกรรม มี

คาเฉล่ียเทากับ 4.27 การจัดการเรียนรูแบบ CIPPA Model ทําใหนักเรียน

เขาใจเนื้อหา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.23 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความ

สอดคลองกับความถนัดและความสนใจ มีคาเฉล่ียเทากับ 4.20 ลําดับ

สุดทายคือ การวัดผลประเมินผลเปนไปตามสภาพจริง มีคาเฉล่ียเทากับ 

4.17 และคะแนนเฉล่ียรวมดานเทากับ 4.32 เมื่อเทียบกับเกณฑการ

พิจารณาความพึงพอใจ พบวา นักเรียนกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอการ

ใชการจัดการเรียนรูแบบ CIPPA Model เร่ืองรูปแบบการเชื่อมโยงเครือขาย 

วิชาเครือขายคอมพิวเตอรเบื้องตน สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 อยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

1. วิธีการสอนแบบ CIPPA Model เราตองสอนกระบวนการ

เรียนรูไมใชสอนเนื้อหา เพื่อที่นักเรียนจะสามารถนําเอากระบวนการที่ไดนั้น

ไปหาความรูใหมได ถาเขาใจตรงกันแลว อยางไรก็สอนทันแน 

2. การจัดการเรียนรูแบบ CIPPA Model เปนกระบวนการสอนที่

เนนใหผูเรียนเกิดความรู ความคิด และการตัดสินใจอยางเปนระบบ สามารถ

สรางความรู คนพบความรูไดดวยตนเอง นักเรียนมีบทบาทมากในกิจกรรม

การเรียนการสอน และผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด 

ของนักเรียนระดับ ปวช.3 คอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 

ดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท (Explicit Teaching Method) 
 

ผูวิจัย นางสาวดนุภา  จิตรามวงศ 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 กําหนดรายวิชา

การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด เปนรายวิชาในหมวดทักษะวิชาชีพ 

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะ ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม

บนมาตรฐานเปด องคประกอบของโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร ขั้นตอน

การแกไขปญหา (Algorithm) กระบวนการเขียนโปรแกรมคําส่ังควบคุม 

การทํางานของโปรแกรม การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด ที่สามารถ

ใชไดในระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย ในการเรียนการสอนวิชาการเขียน

โปรแกรมบนมาตรฐานเปด พบวา เปนวิชาที่นักเรียนเห็นวามีความยาก ทําให

ไมพยายามที่จะทําความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน สงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคอนขางตํ่า มีจํานวนนักเรียนที่สอบผานแตมีผลการเรียนอยูในระดับพอใช 

จากปญหาดังกลาวนี้ ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการนําวิธีสอนแบบเอ็กซพลิ

ซิท (Explicit Teaching Method) เปนทางเลือกในการแกปญหาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและพฤติกรรมขาดความสนใจ เพื่อชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
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เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด และสรางความสนใจของ

นักเรียนในการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปดดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง

เรียน โดยการหาคาดัชนีประสิทธิผล ซ่ึงแสดงถึงความกาวหนาทางการเรียน 

ของนักเรียนระดับ ปวช.3 คอมพิวเตอรธุรกิจ ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรม

บนมาตรฐานเปด 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาการ

เขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปดดวยวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิท (Explicit 

Teaching Method) 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรชาชีพ 

ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 31 คน โดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน  คือ  วิธกีารสอนแบบเอ็กซพลิซิท (Explicit Teaching 

Method)  

ตัวแปรตาม  คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีตอวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิท (Explicit Teaching Method) 
 

เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียน

โปรแกรมบนมาตรฐานเปด 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการการสอน

วิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปดดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียน (Pre-test) กับผูเรียนที่

เปนกลุมตัวอยางดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการ

เขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด จํานวน 40 ขอ แลวทําการเก็บขอมูลที่ได

จากการทําแบบทดสอบไวเพื่อวิเคราะหขอมูลในขั้นตอไป โดยการนํา

แบบทดสอบวัดความรูเดิมของผูเรียนกอนวามีความรูแคไหน 

2. ดําเนินการโดยใชแผนการจัดการเรียนรูรายวิชาการเขียน

โปรแกรมบนมาตรฐานเปด  

3. การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน เม่ือส้ินสุดการสอนทั้ง 5 

หนวยการเรียนแลว ใหผูเรียนทําการทดสอบ โดยใชแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด เปนฉบับ

เดียวกับที่ทดสอบกอนเรียน 

5. นําผลการการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียนมา

วิเคราะหดัชนีประสิทธิผลของการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐาน

เปดดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท 

6. ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการสอน

วิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปดดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหดัชนีประสิทธิผลของการสอนวิชาการเขียนโปรแรกม

บนมาตรฐานเปดดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท (Explicit Teaching Method) 

2. วิเคราะหคาเฉล่ียความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอวิชาการ

เขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปดดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท โดยใชสถิติ

พื้นฐาน คือ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบน

มาตรฐานเปดของนักเรียนระดับ ปวช.3 คอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 ดวยวิธี

สอนแบบเอ็กซพลิซิท (Explicit Teaching Method) ปรากฎผลดังนี้ 

1. ดัชนีประสิทธิผลของการสอนวิชาการเขียนโปรแกรมบน

มาตรฐานเปดดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท มีคาเทากับ 0.19 หรือรอยละ 19 

นั่นคือ นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นหลังจากการเรียนโดยใชวิธีสอนแบบเอ็กซพลิ

ซิท รอยละ 19 

2. คาเฉล่ียความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอวิชาการเขียน

โปรแกรมบนมาตรฐานเปด ดวยวิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท คาเฉล่ีย 4.32 และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.09 นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการใช

วิธีสอนแบบเอ็กซพลิซิท (Explicit Teaching Method) กับวิธีสอนรูปแบบ

อื่น ๆ เชน CIPPA โครงงาน เปนตน 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยการหาคา

ดัชนีประสิทธิผล ซ่ึงแสดงถึงความกาวหนาทางการเรียนของนักเรียนระดับ 

ปวช.3 คอมพิวเตอรธุรกิจ ที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปด 

2. ทราบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาการเขียน

โปรแกรมบนมาตรฐานเปด ดวยวิธีการสอนแบบเอ็กซพลิซิท 

______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาการเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่1 

สาขาวชิาคอมพิวเตอรธรุกิจ โดยใชรปูแบบการจัดการเรียนรูแบบ

โครงงาน 
 

ผูวิจัย นางสาคร  ศรีสุวรรณ 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา คบ.(คอมพิวเตอร) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เปนสถานศึกษาขนาดใหญ 

จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยมีการจัดการศึกษาทั้งหมด 4 ประเภทวิชา 

ไดแก พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ คหกรรม อุตสาหกรรมการทองเที่ยว และ

เทคโน โลยีสารสน เทศและการส่ือสาร ประ เภทวิชาบ ริหารธุรกิ จ 

ประกอบดวย 9 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด 

สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

ธุรกิจคาปลีก (สาขางานธุรกิจคาปลีกท่ัวไป สาขางานธุรกิจคาปลีกราน

สะดวกซ้ือ) สาขาวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป และสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เปนสาขาที่จัดการเรียนรูทั้งวิชาชีพ

สาขาและวิชาชีพเฉพาะ ประกอบดวยรายวิชาท่ีหลากหลายเพื่อใหผูที่จบ

การศึกษามีคุณสมบัติตรงตามท่ีตลาดแรงงานตองการ ซ่ึงทักษะการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนทักษะพื้นฐานที่ ผูจบการศึกษาในสาขา

คอมพิวเตอรธุรกิจทุกคนจะตองมี และเปนรายวิชาท่ียากตอการทําความ

เขาใจ ตองใชประสบการณรวมดวย 

เพื่อใหผู เรียนไดฝกปฏิบัติจริงต้ังแตขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอน

สุดทาย มีความเขาใจที่แทจริง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ผูวิจัย

จึงไดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการเขียนโปรแกรมของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดวยการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรม ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ที่

เรียนรูในรูปแบบการทําโครงงาน 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน 
 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมของนักศึกษาที่

เรียนในรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงานกอนและหลังเรียนแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนดวยการเรียนการสอน

แบบโครงงาน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร อยูในระดับพึงพอใจมาก 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชาชีพ

ชั้น สูง ชั้นปที่  1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 85 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรชา

ชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 33 คน ไดมาจากการสุมแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) 
 

เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย 

9. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอรกอนและหลังเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาโดยยึดเนื้อหา

ตามรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

10. แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูแบบ

โครงงานที่ผูวิจัยสรางขึ้นมา 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการวิเคราะห

เอกสาร การรวบรวมขอเท็จจริงหรือขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองการสอนแบบ

โครงงานจากเอกสาร ตํารา และหนาเว็บ แลวนํามาศึกษาวิเคราะหและเรียบ

เรียงเพื่อเปนความรูและสรางกรอบแนวคิดการวิจัย ซ่ึงเปนแนวทางในการ

ดําเนินการวิจัย และนํามาใชในการวิเคราะหผลการวิจัยตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลของการวิจัยนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

ที่ใชขอมูลนั้นเก็บรวบรวมมาดวยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดังกลาวมา ซ่ึงมี

ลักษณะเปนคําบรรยาย โดยนําขอมูลจากแบบสอบถามมาประมวลรวบรวมแลว

นําขอมูลมาสนทนากลุมและสัมภาษณเปนลําดับตอมา ดังนั้น การวิเคราะห

ขอมูลของการวิจัยคร้ังนี้จึงเปนการวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา 

(Content Analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น

ปที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ดวยการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สรุปไดดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรูปแบบการ

เรียนการสอนแบบโครงงาน กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว โดยผลที่ไดอิง

จากและการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนแบบ

โครงงาน 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนดวยการเรียนการสอน

แบบโครงงาน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก มีคาเฉล่ียเทากับ 4.48 

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 

ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น

ปที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ดวยการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงานในรายวิชาที่

มีลักษณะการเรียนการสอนในเชิงปฏิบัติทุกรายวิชา เพื่อเปนการสงเสริม

นักศึกษาใหเขาใจถึงการนําความรูที่ไดจากการศึกษาไปใชทั้งในชวงการเรียน

และการทํางาน 

2. ควรเพิ่มเติมความหลากหลายในการทําโครงงาน โดยการพา

นักศึกษาออกชุมชนเพื่อศึกษาปญหาที่สามารถนํามาทําเปนโครงงานใน
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รูปแบบโปรแกรม ซ่ึงจะชวยเสริมสรางมุมมองแกนักศึกษาในการแกปญหา

ตาง ๆ ใหชุมชนได 

3. ควรมีการนําเสนอโครงงานในรูปแบบที่เปดกวางมากยิ่งขึ้น 

เชน การจัดนิทรรศการการประกวดแสดงโครงงานตาง ๆ ของนักศึกษา 

เพื่อใหนักศึกษามีความกลาแสดงออก และนําเสนอความคิดสรางสรรคของ

ตนเองแกวิทยาลัยและชุมชนได 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น 

2. ทราบความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนโดยใช

รูปแบบการทําโครงงาน 

______________________________________________________ 
 

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการอาชีพ (3001-2001) 

ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ผูวิจัย นางนันทารัตน  ทองธวัช 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ผูศึกษาในฐานะผูสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

อาชีพ รหัสวิชา 3001-2001  เห็นวาควรหาแนวทางในการพัฒนาการเรียน

การสอน เพื่อใหนักศึกษามีผลการเรียนดีขึ้นกวาที่ผานมา จึงไดจัดทําเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

รหัสวิชา 3001-2001 ขึ้น ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พุทธศักราช 2557  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสรางและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากอน

เรียนและหลังเรียน 

3. เพื่ อ ศึกษาความพึ งพอใจของนัก ศึกษาที่ มี ต อ เอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

รหัสวิชา 3001-2001        
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากร คือ  นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 3 กลุม 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักศึกษาระดับ ปวส.1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 2 ไดมาโดยการจับสลากแบบแบงกลุม. 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 เรียบเรียงโดย นางนันทารัตน  

ทองธวัช 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใชเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

รหัสวิชา 3001-2001 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางเคร่ืองมือขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี้ 

1. สรางเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 ที่ผานการหา

คุณภาพแลว จัดทําเปนฉบับสมบูรณ  เพื่อนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียนรู 

ใหแกนักศึกษาชั้น ปวส.1 คอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 2  

2. สร างแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ ท างการเรียน  ได แก 

แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนประจําหนวย และหา

คุณภาพ 

3. สรางแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใช

เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ

อาชีพ รหัสวิชา 3001-2001  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขั้นกอนการทดลอง 

2. ขั้นทดลอง 

3. ขั้นหลังทดลอง 
   

การวเิคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1  ขอมูลเกีย่วกับการเปรียบเทยีบผลการทดสอบกอนและ

หลังการเรียนโดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอน หาคาเฉล่ีย ( X ) คา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานโดยการคํานวณ   หา

คา  t-test  แบบ Dependent   

ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับผลคะแนนประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาตอการใชเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 โดยใชคาเฉล่ีย ( X )  

และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. การศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 กับ

กลุมตัวอยาง ไดคาประสิทธิภาพของกระบวนการหรือคาเฉล่ียรอยละของ

คะแนนแบบทดสอบและใบงานซ่ึงปฏิบัติระหวางเรียน เทากับ 85.43 และ

เมื่อนักศึกษาไดเรียนตามเนื้อหาสาระของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 ครบ

ทุกบท คาประสิทธิภาพของผลลัพธ หรือคาเฉล่ียรอยละของคะแนนทดสอบ
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หลังเรียนเทากับ 84.31 ดังนั้น คาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียน

การสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-

2001 เทากับ 85.43/84.31 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของผูเรียน

กลุมตัวอยางที่ ใช เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 ผูเรียนมีคะแนน

เฉล่ียกอนเรียน เทากับ 38.90 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียน เทากับ 67.45  

ตามลําดับ  และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอนและหลังเรียน  พบวา  

คะแนนสอบหลังเรียนของผูเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01  แสดงวาหลังจากที่ผูเรียนไดเรียนโดยใชเอกสารประกอบการ

เรียนการสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 

3001-2001 ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอเอกสารประกอบการเรียน

การสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-

2001 ในภาพรวมผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.85 

และเมื่อพิจารณาพิจารณารายดาน พบวา  ดานประโยชนตอผูเรียน คาเฉล่ีย

มากที่สุด คือ 4.92 รองลงมา คือ ดานการประเมินผลการเรียนรู คาเฉล่ีย 

4.83 และดานเน้ือหาและรูปเลม คาเฉล่ีย 4.78  ดานเนื้อหาและรูปเลม  

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ภาพประกอบตรงกับเน้ือหา ปฏิบัติตามได

เปนขั้นตอน คาเฉล่ีย 4.90 ซ่ึงมีคะแนนสูงกวาขออื่น ๆ รองลงมา คือ 

เนื้อหาการเรียนมีความเหมาะสมกับเวลาที่ใชสอน คาเฉล่ีย 4.86 สวนขอที่มี

คะแนนนอยที่ สุดคือ เนื้อหาเปนไปตามลําดับขั้นตอนการเรียนรูและ

พัฒนาการของผูเรียน คาเฉล่ีย 4.66 ดานการประเมินผลการเรียนรู เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา แบบทดสอบมีความยากงายเหมาะสม คาเฉล่ีย 

4.93 ซ่ึงมีคะแนนสูงกวาขออื่น ๆ รองลงมา คือ เกณฑการประเมินผลมี

ความชัดเจน คาเฉล่ีย 4.86  สวนขอที่มีคะแนนนอยกวาขออื่น ๆ คือ ใบงาน

ที่ฝกปฏิบัติเหมาะสมกับเวลาเรียน คาเฉล่ีย 4.76 ดานประโยชนตอผูเรียน 

พบวา  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเรียนไดใชทักษะทางวิชาชีพและ 

ฝกกระบวนการคิด และมีประโยชนตอการเรียนรู คาเฉล่ีย 4.93 เทากัน 

รองลงมา คือ มีประโยชนตอการนําไปใชงานจริง  คาเฉล่ีย 4.90 
 

ขอเสนอแนะ 

1. กอนนําเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 ไปใชกับผูเรียน 

ผูจัดทําควรศึกษาหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา แผนการจัดการเรียนรู  แนว

ทางการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ดี  ความตองการและขอมูลสวน

บุคคลของผูเรียน เพื่อจัดการเรียนการสอนใหตรงกับสภาพจริงที่สุด 

2. การนําเอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 ไปใชในการจัดการ

เรียนการสอนครูควรบันทึกผลการนําไปใช ใหครอบคลุมประเด็นประโยชนที่

ไดรับ ปญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้น เพื่อนําไปปรับปรุง พัฒนาใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้นอยางตอเนื่องตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ได เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ รหัสวิชา 3001-2001 ที่มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑมาตรฐาน 

2. ชวย ให ค รู ผู สอนสามารถจัดการเรียนการสอนได ตาม

จุดประสงค ลดภาระและประหยัด เวลาเตรียมการสอน 

3. นักศึกษาสามารถศึกษาคนควาหาความรูไดดวยตนเอง 

4. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอน ในการสรางและพัฒนาส่ือการ

เรียนการสอนรายวิชาอื่น ๆ  

5. ผลการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาที่เรียนโดยใชเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 

รหัสวิชา 3001-2001 เปนองคความรูที่ใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได

ตรงตามเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด. 

_______________________________________________________ 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การออกแบบฐานขอมูล 

ในรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ 

ภาคเรียนที ่ 2/2562  โดยใชแอพพลิเคชั่นเกมออนไลนแบบเกมโชว 
 

ผูวิจัย นายรพีพัฒน  พรหมดนตรี 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา วท.ม (การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาของปญหา 

จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบ

ระบบ สําหรับนักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจเร่ืองการออกแบบฐานขอมูลในปการศึกษาที่ผานมาและ

การจัดการเรียนการสอนในหนวยการเรียนรูตางๆของภาคเรียนนี้ โดยผูวิจัย

ไดสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ดวยการใหนักศึกษาไดศึกษาเรียนรูและ

ฝกปฏิบัติตามแผน พบวานักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าและไมคอย

สนใจเรียนเทาที่ควร เนื่องจากมีเนื้อหาสาระมากและมีความยากในการทํา

ความเขาใจและจดจําเน้ือหาตางๆใหหมด ผูวิจัยจึงไดหาทางแกปญหา

ดังกลาวโดยสังเกตเห็นวานักศึกษาชอบการเลนเกมออนไลนและมีความ

เพลิดเพลิน จึงไดมีแนวคิดในการนําเนื้อหามาสรางเปนเกมออนไลน 

ประกอบกับในปจจุบันนี้มีแอพพลิเคชั่นสรางเกมออนไลนท่ีเปดใหทดลอง

ใชไดอยางหลากหลาย โดยแอพพลิเคชั่นเกมออนไลนที่ผูวิจัยไดเลือกใชคือ 

wordwall ซ่ึงมีขอดีที่มีรูปแบบของเกมใหเลือกไดหลายรูปแบบรวมทั้งผูเลน

สามารถเลนไดพรอมกันทีละหลายคนหรือจะเลือกเลนซํ้าคนเดียวดวยตนเอง

ไดตามที่ตองการ ผูวิจัยไดเลือกรูปแบบของเกมเปนแบบเกมโชวเนื่องจากมี

วิธีการเลนโดยการตอบปญหาเปนขอๆ ภายในระยะเวลาที่กําหนด มีระบบ

การใหรางวัลคือการใหคะแนนในแตละขอตามผลการตอบคําถามและเวลาที่

ใชไปในแตละขอ การสรางเกมสามารถกําหนดเน้ือหาของคําถามและ

ระยะเวลาที่ใชเองได ผูเลนสามารถเลนเกมโดยใชคอมพิวเตอรหรืออุปกรณ

พกพาได และสามารถเห็นลําดับคะแนนของตนเองและผูอื่นไดจากกระดาน

ผูนํา ซ่ึงจะเปดโอกาสใหเกิดการแขงขันกันทําอันดับคะแนนของแตละคน ทํา

ใหเกิดการเรียนรูในเนื้อหาสาระและความเพลิดเพลิน จากเหตุผลดังกลาว

ผูวิจัยจึงสนใจนําแอพพลิเคชั่นเกมออนไลนแบบเกมโชว ซ่ึงจะชวยเพิ่มความ

นาสนใจและชวยใหเขาใจบทเรียนที่ดียิ่งขึ้น มาชวยในการจัดการเรียนรูใน

รายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ เร่ืองการออกแบบฐานขอมูลเพื่อ

เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสรางความพึงพอใจแกนักศึกษา 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียน

ผานแอพพลิเคชั่นเกมออนไลนแบบเกมโชว เร่ืองการออกแบบฐานขอมูลกับ

การเรียนแบบปกติ 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนผาน

แอพพลิเคชั่นเกมออนไลนแบบเกมโชว เร่ืองการออกแบบฐานขอมูล 
 

สมมติฐานการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนผานแอพพลิเคชั่นเกม

ออนไลนแบบเกมโชว เร่ืองการออกแบบฐานขอมูล สูงกวาการเรียนแบบ

ปกติ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 

ประชากร  คือ  นักศึกษาระดับชั้น ปวส.ที่เรียนวิชาการวิเคราะห

และออกแบบระบบ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562  จํานวน 85 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง ไดแก  

นักศึกษาระดับ ปวส.1 ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2562  สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจกลุม 1 จํานวน 33 คน และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจกลุม 1 กลุม 2 จํานวน 26  คน    

ตัวแปรที่เก่ียวของ 

ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการจัดการเรียนรูผานแอพพลิเคชั่นเกม

ออนไลนแบบเกมโชว เร่ืองการออกแบบฐานขอมูลและการเรียนแบบปกติ 

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน, ความพึงพอใจ

ของนักศึกษาตอวิธีการจัดการเรียนรูผาน 

เน้ือหาที่ใชในการวิจัย 

เนื้อหาที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนเนื้อหาในรายวิชาการวิเคราะห

และออกแบบระบบ สําหรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

เร่ืองการออกแบบฐานขอมูล ประกอบไปดวยเนื้อหาหัวขอ ตอไปนี้ 

1. การออกแบบฐานขอมูลเชิงตรรกะ  

1.1 ขั้นตอนการแปลงแผนภาพแบบจําลองขอมูลเชิงสัมพันธ 

(E-R Diagram) ใหเปนรีเลชั่น 

1.2 รูปแบบของบรรทัดฐาน (Normal Form)  

2. การออกแบบฐานขอมูลเชิงกายภาพ  

2.1 การออกแบบเขตขอมูล 

2.2 การออกแบบตารางเชิงกายภาพ 

2.3 การออกแบบแฟมขอมูลเชิงกายภาพ 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิจยัเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง การออกแบบ

ฐานขอมูล ในรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ  ภาคเรียนที่  

2/2562  โดยใชแอพพลิเคชั่นเกมออนไลนแบบเกมโชว มีการดําเนินการวิจัย

ตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาขอมูล 

1.1 ศึกษาขอมูลเนื้อหาเร่ือง การออกแบบฐานขอมูล  

1.2 ศึกษาการออกแบบแอพพลิเคชั่นเกมออนไลนแบบเกม

โชวใหสัมพันธกับบทเรียน 

2. กําหนด แบบแผนการทดลอง 

รูปแบบการวิจัยคร้ังนี้ ดําเนินการตามรูปแบบการวิจัยเชิง

ทดลอง ที่มีกลุมทดลอง 2 กลุมแบบ Independent Two Sample 

3. สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3.1 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1) แอพพลิเคชั่นเกมออนไลนแบบเกมโชว เร่ือง การ

ออกแบบฐานขอมูล 

2) แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน เร่ือง การออกแบบ

ฐานขอมูล จํานวน 10 ขอ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก 

3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนผาน

แอพพลิเคชั่นเกมออนไลนแบบเกมโชว เร่ือง การออกแบบฐานขอมูล 

3.2 รายละเอียดในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มดีังน้ี 

1) แอพพลิเคชั่นเกมออนไลนแบบเกมโชว เร่ือง การ

ออกแบบฐานขอมูล ออกแบบใหสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคเชิง

พฤติกรรม 

2) แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน ออกแบบทดสอบ

ใหตรงกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 

ประกอบดวย 2 ตอน   

ตอนที่ 1 การประเมินคาความคิดเห็นของนักศึกษา 

ประกอบดวยคําถาม 5 ขอ ไดแก 

1. ลําดับขั้นในการนําเสนอเนื้อหา 

2. ระบบการใหคะแนนรางวัล 

3. หนาจอภาพโดยรวม 

4. ความนาสนใจชวนใหติดตามบทเรียน 

5. มีประโยชนตอการเรียนรู 

มีลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนคา 5 อันดับ ดังนี้ 

มากที่สุด หมายถึง เมื่อผูตอบเห็นวาขอความในประโยคนั้นตรง

กับความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบมากที่สุด 

มาก หมายถึง เมื่อผูตอบเห็นวาขอความในประโยคนั้นตรงกับ

ความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบมาก 

ปานกลาง หมายถึง เมื่อผูตอบเห็นวาขอความในประโยคนั้นตรง

กับความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบปานกลาง 

นอย หมายถึง เมื่อผูตอบเห็นวาขอความในประโยคนั้นตรงกับ

ความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบนอย 

นอยที่สุด หมายถึง เมื่อผูตอบเห็นวาขอความในประโยคนั้นตรงกับ

ความรูสึกและความคิดเห็นของผูตอบนอยที่สุด 

การใหคะแนนพิจารณาตามเกณฑ ดังน้ี 

มากที่สุด 5   คะแนน 

มาก 4   คะแนน 

ปานกลาง 3   คะแนน 

นอย 2   คะแนน 

นอยที่สุด 1   คะแนน 
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กําหนดเกณฑในการตัดสินคาเฉล่ียขอมูลการประเมินคาความ

คิดเห็นของการใชงาน มีดังนี้ 

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 ความคิดเห็นอื่นๆ เปนแบบสอบถามปลายเปด 

4. ดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

4.1 ทําการเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 59 คน จากนักศึกษา

ระดับ ปวส.1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

กลุม 1 จํานวน 33 คน และนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ กลุม 2 จํานวน 26  คน   

4.2 ทําการทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบกอนเรียน 

4.3 ผูสอนดําเนินการสอนตามวิธีที่กําหนด โดยนักศึกษาระดับ 

ปวส.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 2 จํานวน 26 คน  เรียนผาน

แอพพลิเคชั่นเกมออนไลนแบบเกมโชว และนักศึกษาระดับ ปวส.1 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 จํานวน 33 คน เรียนแบบปกติ 

4.4 เมื่อส้ินสุดการสอนแลวทําการทดสอบดวยแบบทดสอบ

หลังเรียน 

4.5 ประเมินความพึงพอใจ โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ 

4.6 นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยวธิีการทางสถิติ เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการเรียนทั้ง 2 วิธ ีและสรุปผล

ประเมินความพึงพอใจ 

5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช   

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

5.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียน

ผานแอพพลิเคชั่นเกมออนไลนแบบเกมโชว เร่ือง การออกแบบฐานขอมูล 

กับการเรียนแบบปกติ วิเคราะหโดยใชคาที (t-test) 

5.2 ความพึงพอใจของนักศึกษา  

ตอนที่ 1 วิเคราะหโดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  (S.D.)  

ตอนที่ 2 วิเคราะหโดยการสังเคราะหเนื้อหา   

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยทาํการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิติ   ซ่ึงใชคาสถิติดังนี้ 

                    -  สถิติพื้นฐาน 

-   คาเฉล่ีย ( X ) 

                        -   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)    

                    -  สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

                        - Independent t-test 
 

สรุปผลการวิจัย    

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนผานแอพพลิเคชั่น

เกมออนไลนแบบเกมโชว เร่ือง การออกแบบฐานขอมูล กับการเรียนแบบ

ปกติ โดยใชคาที (t-test) พบวานักศึกษาที่เรียนโดยใชแอพพลิเคชั่นเกม

ออนไลนแบบเกมโชว เร่ืองการออกแบบฐานขอมูล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนสูงกวาการเรียนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนผานแอพพลิเคชั่น

เกมออนไลนแบบเกมโชว เร่ือง การออกแบบฐานขอมูล จากการประเมิน

โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ พบวานักศึกษามีความพึงพอใจโดย

รวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.54) โดยดานความนาสนใจชวนใหติดตาม

บทเรียนมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในอยูในระดับมากที่สุด ( X  =4.77) รองลงมาคือ

ดานมีประโยชนตอการเรียนรูระดับมากที่สุด ( X =4.62)  ดานลําดับขั้นใน

การนําเสนอเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.58) ดานระบบการให

คะแนนรางวัลอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.54)  และดานหนาจอภาพ

โดยรวมมีคาเฉล่ียนอยที่สุดอยูในระดับมาก ( X =4.19)  
 

ขอเสนอแนะ         

1. การจัดการเรียนรูดวยวิธีการใชแอพพลิเคชั่นเกมออนไลนแบบ

เกมโชว สามารถใชไดทั้งกับคอมพิวเตอรหรืออุปกรณพกพาที่ตองเชื่อมตอ

กับระบบอินเทอรเน็ต  

2. ควรมอบหมายใหผูเรียนเรียนรูซํ้าจนตอบคําถามไดถูกหมดทกุ

ขอโดยใชเวลาใหนอยที่สุด 

_______________________________________________________ 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดวยการประเมินผลตาม

สภาพจริง โดยการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส  

วิชาโปรแกรมกราฟก เรื่องการสรางตวัอักษรกราฟก 

ของนักเรียนระดับ ปวช. 2 สาขาวชิาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2562 
 

ผูวิจัย นางสาวจตุพร  ตรีตรง 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การประเมินผลตามสภาพจริงโดยการใชแฟมสะสมผลงาน จึงเปน

แนวทางหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนที่คํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคล รวมทั้งสามารถนําผลจากการประเมินไปพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

ซ่ึงผูสอนสามารถวางแผนและปรับเปล่ียนเทคนิควิธีการสอน ในการจัดการ

เรียนการสอนของตนเองไดอยางเหมาะสมและมีความหลากหลาย  

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโปรแกรมกราฟก สําหรับ

ผูเรียนระดับ ปวช.2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ผูเรียนตองศึกษาและ

ปฏิบัติเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาพกราฟก หลักการของภาพกราฟก

แบบ Vectorและ Bitmap ประเภทและคุณลักษณะของแฟมภาพกราฟก 

การสรางและตกแตงภาพกราฟก การจัดการแฟมภาพกราฟก ความแตกตาง

ของภาพกราฟกแบบ 2 มิติ การใชโปรแกรมสรางภาพกราฟกแบบ Vector 

และ Bitmap ซ่ึงเปนการเรียนในรูปแบบทักษะและปฏิบัติสรางสรรคชิ้นงาน

ในแตละหนวยการเรียนรู  ผูสอนไดใหผูเรียนจัดเก็บผลไวในแฟมสะสม

ผลงานอิ เล็กทรอนิกส  (Electronic Learning Portfolio : e-Portfolio) 

ผูวิจัยจึงสนใจ ดําเนินการวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
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ผูเรียนดวยการประเมินผลตามสภาพจริงโดยการใชแฟมสะสมผลงาน

อิเล็กทรอนิกส ในวิชาโปรแกรมกราฟก ระดับ ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนระดับ ปวช. 2 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ จากการจัดการเรียนรูดวยการประเมินผลตาม

สภาพจริงโดยใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส รายวิชาโปรแกรมกราฟก 

2. เพื่อศึกษาความพึ่งพอใจผูเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูดวย

การประเมินผลตามสภาพจริงโดยใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 

รายวิชาโปรแกรมกราฟก เร่ือง การสรางตัวอักษรกราฟก 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  ผูเรียนระดับ ปวช. 2 สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 3 กลุม จํานวน 

104 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  ผูเรียนระดับ ปวช. 2 สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 กลุม 1 จํานวน 36 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียน ในรายวิชาโปรแกรมกราฟก เร่ืองการ

สรางตัวอักษรกราฟก  

2. ใบงาน เร่ืองการสรางตัวอักษรกราฟก 

3. แบบประเมินผลงาน 

4. แฟมสะสมผลงานผูเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Portfolio) 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเรียนรูจัดการเรียนรู

ดวยการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส 

วิชาโปรแกรมกราฟก เร่ืองการสรางตัวอักษรกราฟก 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. แผนการจัดการเรียนรูการประเมินผลตามสภาพจริงโดยการใช

แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ในวิชาโปรแกรมกราฟก เร่ืองการสราง

ตัวอักษรกราฟก  

2. ใบงานเร่ือง การสรางตัวอักษรกราฟก ออกแบบใหสอดคลอง

กับเนื้อหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

3. แบบประเมินผลงาน 

4. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 

5. แฟมสะสมผลงานผูเรียนอิเล็กทรอนิกส (e-Portfolio) 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทําการเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 36 คน จากนักศึกษาระดับ 

ปวช.2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 1 

2. แจงจุดประสงคการเรียน 

3. ผูสอนดําเนินการสอนตามแบบบรรยายและสาธิตการสอน  

4. เมื่อส้ินสุดการสอนแลวใหผูเรียนปฏิบัติตามใบงานเร่ือง การ

สรางตัวอักษรกราฟก 

5. ผูเรียนอัพโหลดผลงานไวในแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส  

6. ผู สอน ประ เมิ นผลงาน ผู เรีย นผ านแฟ มสะสมผลงาน

อิเล็กทรอนิกส 

7. ประเมินความพึงพอใจ โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ 

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

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสรุปผลประเมินความพึงพอใจ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนแบบ

การประเมินผลตามสภาพจริงโดยการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ใน

วิชาโปรแกรมกราฟก เร่ืองการสรางตัวอักษรกราฟก โดยเทียบ กับเกณฑที่

กําหนดไวที่คะแนนรอยละ 65 

2. ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1  ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินคาความคิดเห็น 

ตอนที่  2  ความคิดเห็นอื่นๆ 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดวยการประเมินผลตามสภาพ

จริงโดยการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส วิชาโปรแกรมกราฟก เร่ือง

การสรางตัวอักษรกราฟก ของผูเรียนระดับ ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ มีผลการเรียนเมื่อเทียบกับเกณฑที่กําหนดไวรอยละ 65 ปรากฏวาสูง

กวาเกณฑที่กําหนดไว รอยละ 10.83 

ผูเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูแบบการเรียนแบบประเมินผล

ตามสภาพจริงโดยการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส โดยรวมอยูใน

ระดับมาก ( X =4.47) โดยดานมีความพึงพอใจในภาพรวมของการเรียน

แบบประเมินผลตามสภาพจริง โดยการใชแฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส มี

คาเฉล่ียสูงสุด ( X =4.61)  รองลงมาคือดานกิจกรรมชวยใหเขาใจเนื้อหาได

ดีขึ้น( X =4.56) ดานกิจกรรมเหมาะสมกับการเรียนรู ( X =4.47) ดาน

กิจกรรมมีความนาสนใจและมีความหลากหลาย ( X =4.36)  และดานการ

จัดกิจกรรมเปนขั้นตอน มีความตอเนื่อง ( X =4.33)   
 

ขอเสนอแนะ 

1. ในชวงแรกผูเรียนอาจไมเขาใจการใชโปรแกรมแฟมสะสม

ผลงาน ผูสอนควรตองชวยเหลือผูเรียน 

2. ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมีสวนสําคัญสําหรับการใช

โปรแกรมแฟมสะสมผลอิเล็กทรอนิกส จึงตองมีความเสถียร 

3. ผูสอนควรใหกําลังใจผูเรียนอยางตอเนื่อง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. การจัดการเรียนรูดวยการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช

แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น 

2. การจัดการเรียนรูดวยการประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช

แฟมสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส ทําใหผูเรียนสนใจเรียนบทเรียนมากขึ้น 
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3. สามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนใน

รายวิชาอื่นๆ 

_______________________________________________________ 
 

การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

เพ่ือรองรับตอความตองการของสถานประกอบการในยุค Thailand 4.0 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562 
 

ผูวิจัย นายปยวิทย  หนุมาศ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา วท.ม.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การพัฒนาคนเขาสู สั งคมใหมีประสิทธิภาพเพื่ อรองรับการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ส่ิงที่สําคัญ คือการใหการศึกษา เพราะ

การศึกษามีความสําคัญและมีบทบาทตอการพัฒนาทุกดาน การพัฒนาคนให

มีคุณภาพเปนเร่ืองท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง โดยมีการศึกษาเปนกลไกที่

สําคัญในการพัฒนาคุณภาพของคนใหสามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยูในตัว

คนไดอยางเต็มที่ ทําใหเปนคนรูจักวิเคราะห รูจักแกปญหา  รูจักเรียนรูดวย

ตนเอง สามารถปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว (สม

ศ.2544:1) จึงควรมุงพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 

สามารถอยูรวมกันกับผูอื่นไดอยางมีความสุข (สมหวัง พิธิยานุวัฒน. 2550 : 

1) และสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพการเปล่ียนแปลงของสังคมไดอยาง

กลมกลืน ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับ

ประเทศอื่นๆ 

การเปล่ียนแปลงของโลกปจจุบัน นําไปสูสังคมเศรษฐกิจใหม ซ่ึงผูที่

ปฏิบัติงานในโรงงานหรือ สถานประกอบการจะตองใชความรู ทั้งทฤษฎีและ

เช่ียวชาญภาคปฏิบัติ มีความสามารถรอบดาน และมีคุณลักษณะที่ดี เพื่อ

เพิ่มมูลคาในการแขงขันในความรู วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ตระหนักถึงความสําคัญจําเปนตองมีการเตรียมความพรอมของนักศึกษา ทุก

ดานไปพรอมกับการพัฒนาดานวิชาการ เพื่อใหนักศึกษามีคุณลักษณะที่พึง

ประสงคเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ  ตลาดแรงงานและสังคม

ปจจุบัน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษา ระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  2 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในการเขาทํางานในสถานประกอบการ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากร 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 2 สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ ที่กําลังศึกษาวิชาการใชโปรแกรมสํานักงานขั้นสูง ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 69 คน 

กลุมตัวอยาง 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 ที่กําลัง

ศึกษาวิชาการใชโปรแกรมสํานักงานขั้นสูง แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดย

ใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 20 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

รวบรวมขอมูล เปนแบบบันทึกการสังเกตการปฏิบัติกิจกรรมของ

นักศึกษา ดังนี้ 

1. บันทึกการสังเกตการแตงเคร่ืองแบบนักศึกษา 

2. บันทึกการสังเกตการปฏิบั ติตามกฎ กติกาของการรวม

กิจกรรม 

3. บันทึกการสังเกตความต้ังใจ สนใจใฝรู มีมนุษยสัมพันธ ความ

รวมมือในการปฏิบัติกิจกรรม 

4. บันทึกผลสัมฤทธิ์ทางดานการเรียนในวิชาการพัฒนาระบบ

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

รวบรวมขอมูลโดยการบันทึกการสังเกตตามกระบวนการปฏิบัติ

กิจกรรมในหองเรียน และกระบวนการทํางานของนักศึกษาในการเขารวม

กิจกรรมชมรมและพบครูที่ปรึกษา (โฮมรูม) ทุกสัปดาห เปนเวลา 16 

สัปดาห 
 

การวิเคราะหขอมูล 

วิ เคราะห ขอมูล โดยการสรุปผลจากการบันทึ กการสังเกต

กระบวนการปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา โดยใชอัตราสวนรอยละ จาก

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด  20 คน 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองตามคุณลักษณะอันพึงประสงค

ได ในทางที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง มีความต้ังใจ ความรวมมือและรับผิดชอบใน

การเขารวมกิจกรรมเปนอยางดีและในภาพรวมอยูในเกณฑดี  โดยมีคาเฉล่ีย

คิดเปนรอยละ  89.40 

2. ความรู ความเขาใจ มีทักษะชีวิต และมีวินัยมากขึ้น นักศึกษา

มีการเขารวมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น สนใจใฝรู การแตงกายสะอาด ถูกระเบียบ 

มี สัมมาคารวะ ใหความเคารพครู รูจัก รักษาความสะอาดในบริเวณ

สถานศึกษา เก็บขยะ รูจักดูแลรักษาสภาพแวดลอม มีจิตสํานึกในการใหให

ความรวมมือ มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นไดอยางนาพอใจ 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรทํ าการวิจั ยและพัฒนาพฤติกรรมของผู เรียนให มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค อยางตอเนื่องทุกภาคเรียนจนจบการศึกษา จะ

ชวยสงเสริมคุณภาพชีวิต คุณภาพการศึกษาของผูเรียนใหดีขึ้น สังคมเกิด

การยอมรับ ดํารงชีพอยูในสังคมอยางมีความสุขได 

2. ควรสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต และครูควรจัดกิจกรรมการ

เรียน รูหลากหลาย รูปแบบ ไดแก  constructivism, team teaching, 

cooperative, intregrate  
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดแนวทางในการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม ตาม

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

2. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค อยูในสังคมอยางมีความ

เขาใจและมีความสุข 

3. สถานศึกษามีความสะอาด เปนระเบียบ สภาพแวดลอม

เหมาะสมในสังคมแหงการเรียนรู 

______________________________________________________ 

 

การแกปญหาการสงงานในรายวชิาการใชโปรแกรมสําเร็จรปูบนอุปกรณ

พกพา รหัสวิชา 3204-2107 โดยวิธีการสงงานผานระบบหองเรยีน

ออนไลน (Google Classroom) 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

ผูวิจัย นายทัศนพงศ  พงศสมัคร 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในโลกและยุคสมัยปจจุบัน ได มีการพัฒนาเป ล่ียนแปลงอยู

ตลอดเวลา แตละประเทศมีการแขงขัน สูงในทํางานดานกิจการงานตาง ๆ 

มากมาย ไมวาจะเปนทํางานดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษา 

เทคโนโลยี เปนตน ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่อยูทามกลางกระแสการ

เป ล่ียนแปลงนั้น  เพื่อให สังคมกาวทันยุคสมัยสังคมไทยจึงตองมีการ

ปรับเปล่ียนระบบดานการศึกษา เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางเสริม

คุณลักษณะนิสัย ปลูกฝงใหคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน มีความใฝเรียนใฝรู 

ศึกษาคนควาความรูไดจากส่ือส่ิงอํานวยความสะดวกทํางานดานตาง ๆ 

โดยเฉพาะทํางานดานคอมพิวเตอรธุรกิจกอใหเกิดความคิดที่ริเร่ิมสรางสรรค

ซ่ึงเปนรากฐานของการทํางานของประชากรในอนาคตที่เปนคนยุคใหม กาว

ทันโลกแหงความเจริญในปจจุบันและอนาคต สามารถปรับตัว ใหอยูรอด 

กาวทัน กาวหนา กาวนา การเปล่ียนแปลงทํางานสังคมไดอยางมีคุณภาพ

และยั่งยืน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 12 (ประจําป 2560 - 2564) 

การเตรียมพรอมดานกาลังคนและการเสริมสรางศักยภาพของ

ประชากรในทุกชวงวัย โดยมุงเนนการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยให

เปนทุนมนุษยที่มีศักยภาพสูง ภายใตเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ ไดแก 

การเปล่ียนแปลงไปสูโครงสรางประชากรสังคมสูงวัยสมบูรณเมื่อส้ินสุด

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คุณภาพคนยังมีปญหาในทุกชวงวัยและสงผล

กระทบตอเนื่องถึงกันตลอดชวงชีวิต ผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียน

คอนขางตํ่า ดังนั้น จุดเนนการพัฒนาคนที่สําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่

12 มีดังนี้ 

1) การพัฒนาเด็กใหมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง 

ทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิต และทักษะทางสังคม เพื่อใหเติบโตอยางมีคุณภาพ 

2) การหลอหลอมใหคนไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 

คนไทยในทุกชวงวัยเปนคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ

วินัย มีจิตสํานึกที่ดีตอสังคมสวนรวม 

3) การพัฒนาทักษะความรูความสามารถของคน มุงเนนการพัฒนา

ทักษะที่เหมาะสมในแตละชวงวัยเพื่อวางรากฐานใหเปนคนมีคุณภาพใน

อนาคต การพัฒนาทักษะสอดคลองกับความตองการในตลาดแรงงานและ

ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแตละชวงวัย

ตามความเหมาะสม เชน เด็กวัยเรียนและวัยรุนพัฒนาทักษะการวิเคราะห

อยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค รวมทั้งการใหความสําคัญกับการ

พัฒนาใหมีความพรอมในการตอยอดพัฒนาทักษะในทุกดาน 

4) การเตรียมความพรอมของกาลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่จะเปล่ียนแปลงโลกใน

อนาคตอยางสําคัญ 

5) การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศในทุกระดับและ

ยกระดับการเรียนรู โดยเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งการ

บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบการจัดการเรียนการสอน และ

การพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู

ความเปนเลิศในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และพัฒนาระบบ

ทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาใหเอื้อตอการเตรียมคนท่ีมีทักษะใหพรอมเขาสู

ตลาดแรงงาน 

นอกจากนี้ตองใหความสําคัญกับการสรางปจจัยแวดลอมที่เอื้อตอ

การเรียนรูตลอดชีวิตทั้งส่ือการเรียนรูและแหลงเรียนรูที่หลากหลายพัฒนา

เด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีความคิด

สรางสรรค มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงาน 

1) ปรับกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมใหเด็กมีการเรียนรูจากการ

ปฏิบัติจริงสอดคลองกับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย เนนพัฒนาทักษะ

พื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีดานวิศวกรรมศาสตรดานคณิตศาสตร 

ดานศิลปะ และดานภาษาตางประเทศ 

2) สนับสนุนใหเด็กเขารวมกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียนที่เอื้อ

ตอการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรูอยางตอเนื่อง อาทิ การอาน 

การบาเพ็ญประโยชนทํางานสังคม การดูแลสุขภาพการทํางานรวมกันเปน

กลุม การวางแผนชีวิต 

3) สรางแรงจูงใจใหเด็กเขาสูการศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจ

ศึกษาที่มุงการฝกทกัษะอาชีพใหพรอมเขาสูตลาดงาน 

แผนงานการสรางสภาพแวดลอมใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 

มุงเนนการพัฒนาพื้นที่แหลงเรียนรูใหมีชีวิต ทันสมัย มีคุณภาพและได

มาตรฐานสากลเพื่อดึงดูดใหคน ทุกชวงวัยเกิดความสนใจเขาไปเรียนรูและมี

สวนรวมในการทํากิจกรรมมีการศึกษาและพัฒนาแหลงเรียนรูรูปแบบใหมๆ 

ที่จะชวยเพิ่มพูนศักยภาพคนไทยใหสามารถรองรับการเปล่ียนแปลงใน

อนาคต  เชน  หอ งสมุด เสมือน  (Virtual Library) ศูนย ศึกษาบัน เทิ ง 

(Edutainment Center)เปนตน การสงเสริมการอานการเรียนรูผานบริการ

หองสมุดในภูมิภาคที่ทันสมัย สรางโอกาสใหกลุมเด็กเยาวชนสามารถเขาถึง

บริการไดอยางมีคุณภาพ สะดวกและรวดเร็ว จัดใหมีเครือขายอุทยานการ

เรียนรูในระดับจังหวัดและภูมิภาค รวมทั้งประสานความรวมมือกับภาคี

เครือขายในชุมชนเพื่อพัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นใหเปนพื้นที่การเรียนรู

ประวัติศาสตรวัฒนธรรมดวยรูปแบบที่ทันสมัย 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปบน

อุปกรณพกพา (รหัสวิชา 3204-2107) มีการเก็บคะแนนแบงออกเปนสอง

สวน คือ คะแนนเก็บระหวางภาค 80 คะแนน และคะแนนสอบปลายภาค 
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20 คะแนน รวมเปน 100 คะแนน โดยคะแนนเก็บระหวางภาคมีสัดสวน

คะแนนที่มากกวารอยละ 80 ซ่ึงมาจากการทําใบงานหรือชิ้นงาน 40 

คะแนน และการสอบกลางภาค 20 คะแนน ดังนั้น การทําใบงานหรือ

ชิ้นงานสงครู จึงเปนส่ิงสําคัญท่ีจะใชในการประเมินทักษะของนักศึกษาใน

เร่ืองนั้น ๆ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปบน

อุ ป ก รณ พ กพ า  (รหั ส วิ ช า  3204-2107) ให กั บ นั ก ศึ ก ษ าระ ดับ ชั้ น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลัย อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ไดพบปญหาและอุปสรรคจากการสง

งาน เชน การสงงานชา หรือไมสงงานของนักศึกษาอยูบอยคร้ัง ซ่ึงทําใหครู

ไมสามารถวัดทักษะและความกาวหนาของนักศึกษาได ดังนั้นครูผูสอนจึงมี

ความตองการที่จะแกไขปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดจัดทําวิจัยแกปญหาการ

สงงาน โดยลดอุปสรรคในการสงงานแบบปกติ  ให ส งผ าน  Google 

Classroom ที่สามารถสงงานไดตลอดเวลาและทุกท่ีที่นักศึกษามีสัญญาณ

อินเตอรเน็ตเพื่อใหการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 
 

สมมติฐานการวิจัย 

สถิติปริมาณการสงงานของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ระหวางการสงงานแบบปกติ และการสงงานผาน Google 

Classroom มีความแตกตางกัน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อแกปญหาการสงงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้น สูง ชั้นปที่  2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ประชากรในการทําวิจัยคือ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 36 คน 

2. ระยะเวลาคือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

- การสงงานผานระบบ Google Classroom 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

ขั้นดําเนินการ 

1. ศึกษาปญหาและอุปสรรคที่ทาใหนักศึกษาสงงานชาหรือไมคอย

สงงาน 

2. ใช Google classroom ในการแกไขปญหาทางดานการสงงาน

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ 

2.1 ขั้ น เต รียมแนะนาวิธีการใช  google classroom กับ

นักศึกษา โดยการใชนักศึกษาสมัคร e-mail ของตัวเองท่ีเปนของ G-mail 

เพื่อสรางความเขาใจในการใชงาน google classroom ใหกับนักศึกษา 

2.2 ขั้นสอน ครูสอนนักศึกษาในบทเรียนที่กาลังเรียนในขณะนี้

แลวส่ังใบงานใหนักศึกษาไดทาแลวใหนกัศึกษาทดลองสงงานผาน google 

classroom 

3. เช็คปริมาณงานและประเมินผลจากการที่นักศึกษาสงงานผาน

ระบบ google classroom จากนั้นนาปริมาณที่ไดมาคิดหาคาเฉล่ีย หรือ 

รอยละของปริมาณงานที่นักศึกษาสงผานระบบ google classroom 

4. การสรางแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการสงงาน

ผานระบบ google classroom 

4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบ

ประเมินความพึงพอใจเพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามความ

พึงพอใจ 

4.2 ศึกษาวิธีสรางแบบประเมินความพึงพอใจ และกําหนด

รูปแบบแบบสอบถามจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

4.3 ออกแบบแบบประเมินความพึงพอใจ ตอการแกปญหา

การสงงานในรายวิชาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปบนอุปกรณพกพา (รหัสวิชา 

3204-2107) โดยใชวิธีการสงงานผานระบบ หองเรียนออนไลน (Google 

Classroom) ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มาตราการประเมิน (Rating Scale) 5 ระดับ 

ตามแนวคิดของลิเคิรท ขอคําถามจํานวน 6 ขอ โดยใชเกณฑนาหนักคะแนน

ประเมินคาจัดอันดับความสําคัญ ดังนี้ 

5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด 

4 หมายถึง เห็นดวยมาก 

3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 

2 หมายถึง เห็นดวยนอย 

1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด 

สําหรับการแปลความหมายใชคาเฉล่ียของคาที่วัดไดและยึดแนวคิดของ

เบสท (Best, 1986 :195) ดังนี้ 

1.00 - 1.50 หมายถึง เห็นดวยอยูในระดับนอยที่สุด 

1.51 - 2.50 หมายถึง เห็นดวยอยูในระดับนอย 

2.51 - 3.50 หมายถึง เห็นดวยอยูในระดับปานกลาง 

3.51 - 4.50 หมายถึง เห็นดวยอยูในระดับ มาก 

4.51 - 5.00 หมายถึง เห็นดวยอยูในระดับมากที่สุด 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดาเนินการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของการวิจยัดวยวธิีการทางสถิติ ดังนี้ 

1. วิเคราะหรอยละของปริมาณการสงงานของนักศึกษาระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน

นักศึกษาประชากรทั้งหมด 36 คน 

2. วิเคราะหคาเฉล่ียแบบประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ ที่ใชวิธีการสงงานผานระบบ google classroom 

3. ผูวิจัยไดใชวิธีการทางสถิติวิเคราะหขอมูล โดยการหาคาคะแนน

เฉล่ีย คารอยละ โดยใช Microsoft Excel หลังจากวิเคราะหขอมูล 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยในคร้ังนี้เปนวิจัยเร่ือง การแกปญหาการสงงานในรายวิชา

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปบนอุปกรณพกพา รหัสวิชา 3204-2107 โดยใช

วิธีการสงงานผานระบบหองเรียนออนไลน (Google Classroom) ของ

นัก ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สู ง ชั้ นปที่  2 สาขาวิชา 
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คอมพิวเตอรธุรกิจ ซ่ึงมีจุดประสงคเพื่อแกปญหาการสงงานของของ

นัก ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สู ง ชั้ นปที่  2 สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ โดยประชากรในการทําวิจัยคือ ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 

36 คน ซ่ึงใชระยะเวลาในการทําวิจัย 1 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2562 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนเคร่ืองมือท่ีผูจัดทาไดสรางขึ้น

ไดแก แบบประเมินความพึงพอใจการสงงานผานระบบ google classroom 

และระบบ  google classroom ที่ เป น เค รือข ายของ websitegoogle 

เคร่ืองมือของแบบประเมินความพึงพอใจเปนแบบมาตราการประเมิน 

(Rating Scale) 5 ระดับตามแนวคิดของลิเคิรท ขอคาถามจํานวน 6 ขอ 

โดยใชเกณฑนาหนักคะแนนประเมินคาจัดอันดับความสาคัญและสาหรับการ

แปลความหมายใชคาเฉล่ียของคาท่ีวัดไดและยึดแนวคิดของเบสท (Best, 

1986 : 195)การวิเคราะหขอมูลจะใชสถิติที่ใชวิเคราะหปริมาณการสงงาน

ของนักศึกษา คือ คาเฉล่ีย (μ) และรอยละ(%) สวนการวิเคราะหขอมูลดาน

ความพึงพอใจใชสถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉล่ีย (μ)รอยละ (%) และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัย 

1. ควรทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอน โดยการ

สอนผานระบบ Google  Classroom 

2. ควรทําวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานระบบ 

Google Classroom 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดรับแนวทางแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนของการสง

งานนักศึกษา ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. เปนแนวทางในการแกปญหาการสงงานของนักศึกษาใหกับ

ครูผูสอนในรายวิชาอื่น ๆ 

_______________________________________________________ 

 

ความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ตอการใชงานโซเชียลมีเดยี 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายธีระพงศ  แกวทอง 

ตําแหนง ครูจางสอน 

วุฒิการศึกษา ศษ.ม.(เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา) 

 วท.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

อุตสาหกรรม) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

เทคโนโลยีในปจจุบันนี้ถูกพัฒนาใหกาวหนาและทันสมัยขึน้มากเมือ่

เปรียบเทียบจากอดีต ทําใหมีผลอยางมากตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรมในทุกๆ ประเทศท่ัวโลก ซ่ึงตองมีการปรับตัวท้ังประชาชนและ

ภาครัฐฯ ทําใหเปนยุคสมัยที่สะดวกสบายในแทบทุกดาน อาทิเชน ดาน

ความรวดเร็วของการเดินทาง ติดตอส่ือสาร ดานการเงินท่ีไมตองใชเงินสด

อีกตอไป สามารถส่ังซ้ือของผานทางอินเทอรเน็ตและรอรับสินคามาสง 

รวมถึงการพัฒนาอุปกรณส่ือสารอยางโทรศัพท ที่เขามามีบทบาทสําคัญตอ

การดําเนินชีวิตในปจจุบัน เพราะเรียกไดวาเปนเคร่ืองมือที่ทําไดแทบทุก

อยาง ไมวาจะเปนติดตอส่ือสาร ส่ังงาน บันทึกเสียง วิดีโอ ถายภาพ จนได

ชื่อวา สมารทโฟน และส่ิงที่ไดรับการคิดคนและพัฒนาควบคูมาดวยกัน นั่น

คือ ส่ือดานโซเชียลมีเดีย ที่ยกระดับอยางตอเนื่อง จนกลายเปนส่ือสําคัญใน

ยุคปจจุบัน ไมวาจะเปนการติดตอกับบุคคลอื่น การติดตองาน การพูดคุย

ทั่วไป รวมถึงการคนหาขาวสารสําคัญตางๆ ก็สามารถทําไดทั้งส้ิน และจาก

ความสําเร็จนี้  ทํ าให มี ส่ือโซเชียลมี เดียถูกพัฒนาอยางตอ เนื่ องและ

หลากหลายขึ้น ทําใหผูใชงานไดรับความสะดวกสบายและความเพลิดเพลิน 

รวมถึงยงัสนุกกับลูกเลนตางๆ ที่มีมากมาย เปนผลใหจํานวนผูใชส่ือโซเชียล

มีเดียเพิ่มปริมาณขึ้นอยางรวดเร็วในชวงเวลาไมกี่ปที่ผานมา และกลายเปน

ส่ือหนึ่งที่มีอิทธิพลในระดับโลกภายในเวลาไมนาน แตในปจจุบัน เมื่อการใช

งานโซเชียลมีเดียเร่ิมใชโดยขาดการควบคุม ทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมา

มากมาย เชน ปญหาติดโทรศัพท ปญหาสุขภาพจากการใชงานส่ือโซเชียล

มีเดีย ปญหาสมาธิส้ันจากการใชโซเชียลมีเดียมากเกินไป เปนผลใหเกิด

ปญหาดานอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ไมวาจะเปนดานการเรียน ดานการอยู

รวมกันในสังคม และดานศีลธรรม ที่ส่ือออนไลนไมสามารถสอนได ทําใหผูใช

โดยเฉพาะเยาวชนเกิดความยั้งคิดและสติ อันจะทําใหเกิดความผิดพลาดได

งายในการทํากิจกรรมตาง ๆ ในการดํารงชีวิต 

จากสภาพปญหา ผูวิจัยจึงไดดําเนินการแกปญหา โดยศึกษาความ

คิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อให

ไดขอมูลพื้นฐาน เพื่อที่จะนํามาวางแผนปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียน 

นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ตอการใชโซเชียลมีเดียให

เหมาะสมตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

วัตถุประสงคทั่วไป  

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราชตอการใชงานโซเชียลมีเดีย 

วัตถุประสงคเฉพาะ  

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานโซเชียลมีเดียที่ใช 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานผลกระทบตอการเรียนจากการใช

โซเชียลมีเดีย 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานผลกระทบตอสุขภาพจากการใช

โซเชียลมีเดีย 

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานผลกระทบตอการอยูในสังคมจาก

การใชโซเชียลมีเดีย 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใช ในการวิจัยไดแกนัก เรียน นักศึกษาวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราชในชวงเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 – มกราคม 

พ.ศ.2563 ตามสถิติของนักเรียน นักศึกษาจํานวน 4,500 คน  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยไดแก นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยวิธีการสุมแบบบังเอิญ จํานวน 354 คน 

ตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่มีความเชื่อมั่น 95% 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาวิทยาวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราชตอการใชโซเชียลมีเดีย 
 

การสรางเครื่องมือ 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความ

คิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชตอการใช

โซเชียลมีเดีย จํานวน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชตอการใชโซเชียลมีเดีย และตอนที่ 3 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการในแบบสอบถามเปนคําถามปลายเปด มีขั้นตอน

ในการสรางแบบสอบถามดังนี้ 

ขั้น 1 กําหนดส่ิงตองประเมิน ประกอบดวย ปจจัยดานตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการใชโซเชียลมีเดียของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

จํานวน 4 ดาน คือ ดานที่ 1 ดานโซเชียลมีเดียที่ใช ดานที่ 2 ดานผลกระทบ

ตอการเรียนจากการใชโซเชียลมีเดีย ดานที่ 3 ดานผลกระทบตอสุขภาพจาก

การใชโซเชียลมีเดีย และดานที่ 4 ดานผลกระทบตอการอยูในสังคมจากการ

ใชโซเชียลมีเดีย 

ขั้นที่ 2 ศึกษาทฤษฏีหลักการตางๆ จากตํารา แนวความคิด และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชโซเชียบมีเดียของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ขั้นที่  3 กําหนดรูปแบบของแบบสอบถาม ประกอบดวย (1) 

แบบสอบถามแบบมาตรวัดปริมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีระดับ

คะแนนดังนี้ 
 

ระดับคะแนน แปลความหมาย 

 5 มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

4 มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

3 มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

2 มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

1 มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 

และ (2) แบบสอบถามปลายเปด 

ขั้นที่  4 สรางแบบสอบถาม โดยการประมวลเนื้อหาสาระให

ครอบคลุมขอบขายที่เกี่ยวกับการใชโซเชียลมีเดียของนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช แบงแบบสอบถามเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่  2 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราชตอการใชโซเชียลมีเดีย แบงออกเปน 4 ดาน คือ 

ดานที่ 1 ดานโซเชียลมีเดียท่ีใช มีขอคําถามจํานวน 8 ขอ ดานที่ 2 ดาน

ผลกระทบตอการเรียนจากการใชโซเชียลมีเดีย มีขอคําถามจํานวน 6 ขอ 

ดานที่ 3 ดานผลกระทบตอสุขภาพจากการใชโซเชียลมีเดีย มีขอคําถาม

จํานวน 6 ขอ ดานที่ 4 ดานผลกระทบตอการอยูในสังคมจากการใชโซเชียล

มีเดีย มีขอคําถามจํานวน 4 ขอ รวมจํานวนขอคําถามทั้งหมด 24 ขอ โดย

จัดทํ า เป นแบบสอบถามมาตรวัดประมาณค า  5  ระ ดับ  ตอนที่  3 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการใหบริการ เปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อให

ผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากขอคําถามที่

กําหนดไว 

ขั้ นที่  5  ต รวจสอบ โดยอาจารย ที่ ป รึกษ า  ซ่ึ ง ผู วิ จั ย ได นํ า

แบบสอบถามที่สรางใหอาจารยที่ปรึกษาทําการตรวจสอบ และนํามาแกไข 

จํานวน 3 คร้ัง ในคาบเรียนวิชาโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

ขั้นที่ 6 ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของอาจารยที่

ปรึกษา เพื่อใหขอคําถามตรงตามวัตถุประสงค มีความชัดเจนในขอคําถาม

และภาษาที่ใช โดยมีการปรับปรุงแบบสอบถามดังนี้ 

คร้ังที่ 1 แกไขแบบสอบถามสวนเคาโครงเอกสาร โดยการ

ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหถูกตองสมบูรณ 

คร้ังที่ 2 แกไขแบบสอบถามสวนองคประกอบแบบสอบถาม 

โดยการเปล่ียนแปลงขอมูลและเพิ่มเติมขอคําถามใหมากยิ่งขึ้น 

คร้ังที่ 3 แกไขแบบสอบถามสวนคําผิด 

ขั้นที่ 7 สรางแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 

ขั้นที่ 8 หลังจากการปรับปรุงแบบสอบถามตามที่ปรึกษาเสนอแนะ

จึงดําเนินการจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนํามาใชสอบถาม

ความตองการกับกลุมตัวอยางในการวิจัย แบบสอบถามที่สมบูรณ  มี

รายละเอียด ดังนี้ 

ตอนที่  1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปน

แบบสอบถามแบบเลือกตอบจํานวน 5 ขอ 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราชตอการใชโซเชียลมีเดีย เปนแบบสอบถามมาตรวัดประมาณ

คา 5 ระดับ แบงออกเปน 4 ดาน คือ 

ดานที่ 1  ดานโซเชียลมีเดียที่ใช        

ดานที่ 2  ดานผลกระทบตอการเรียนจากการใชโซเชียลมีเดีย      

ดานที่ 3  ดานผลกระทบตอสุขภาพจากการใชโซเชียลมีเดีย       

ดานที่ 4  ดานผลกระทบตอการอยูในสังคมจากการใชโซเชียล

มีเดีย  มีจาํนวนคําถามยอย 4 ขอ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับคิดเห็นนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราชตอการใชโซเชียลมีเดีย 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการใชบริการ   
 

สรุปผลการวิจัย 

ความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ตอ

การใชโซเชียลมีเดีย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาราย

ดาน พบวาอยูในระดับปานกลางทุกดาน ดังนี้ (1) ดานโซเชียลมีเดียที่ใช 

นักเรียน นักศึกษาใชโซเชียลมีเดียประเภท Facebook มากที่สุด    (2) ดาน

ผลกระทบตอการเรียนจากการใชโซเชียลมีเดีย นักเรียน นักศึกษามีเวลาใน

การอานหนังสือหรือทําการบานนอยลง (3) ดานผลกระทบตอสุขภาพจาก

การใชโซเชียลมีเดีย นักเรียน นักศึกษามีอาการปวดศรีษะหลังจากเลน

โซเชียลมีเดียและ (4) ดานผลกระทบตอการอยูในสังคมจากการใชโซเชียล

มีเดีย นักเรียน นักศึกษาพูดคุยกับผูคนรอบขางนอยลง 
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ขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามตองการใหมีการผลิตส่ือ

เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียที่นาสนใจเพิ่มขึ้นอีก และอยากใหมีการรณรงคการใช

โซเชียลมีเดียอยางเหมาะสม 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดรับขอมูลความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราชตอการใชโซเชียลมีเดีย 

2. ไดแนวทางในการปรับปรุงพฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดียของ

นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

_______________________________________________________ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการปฏิบตัิรายวิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 2 คอมพิวเตอรธุรกิจ 

โดยใชรปูแบบการสอนของโรเบิรต กาเย 
 

ผูวิจัย นางวรรณรัตน  ทองกลาง 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธบ.(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การเรียนการสอนในปจจุบันมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนไดมี

สวนรวมในการเรียนการสอนมากขึ้น มีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทั้งในชั้น

เรียนและนอกชั้นเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิม อีกทั้งยังบูรณาการวิชาตาง ๆ ให

เหมาะสมกับทองถิ่น/ชุมชนที่ผูเรียนไดอาศัยอยู ทําใหการเรียนรูของผูเรียน

มีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถนําไปปรับใชในชีวิตประจําวันได แตการ

เรียนการสอนสวนใหญก็ยังมีการดําเนินกิจกรรมในรูปแบบภาคทฤษฎีทํา

ความเขาใจเนื้อหาในบทเรียน ทําใหผูเรียนสวนใหญขาดทักษะในการ

ปฏิบัติงาน 

การเรียนการสอนวิชาการผลิตส่ือส่ิงพิมพ (2204-2104) เนื้อหา

วิชาการผลิตส่ือส่ิงพิมพเปนเนื้อหาท่ีจะตองปฏิบัติจริงและดําเนินการเปน

ขั้นตอนตอเนื่องกัน จากการเรียนการสอนปที่ผานมา พบวา ผูเรียนสวนใหญ

มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติตํ่ากวาเกณฑ เนื่องมาจากไมสามารถประยุกตความรู

ในภาคทฤษฎีมาใชในการลงมือปฏิบัติจริงไดในการเรียนการสอน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งรายวิชาการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ควรจัดใหสอนเนื้อหาควบคูไปกับการ

พัฒนาดานทักษะปฏิบัติ เนื่องจากหากนักเรียนไมสามารถปฏิบัติทักษะในขั้น

เร่ิมตนได นักเรียนก็จะไมสามารถปฏิบัติทักษะขั้นที่ยากและซับซอนขึ้นไปได 

และไมมีความตองการท่ีจะฝกปฏิบัติคอมพิวเตอร รูปแบบการสอนจึงควร

เปนรูปแบบที่ เนนทักษะการปฏิบั ติของนักเรียน การปฏิบัติงาน การ

แกปญหางานท่ีทํา สุดทายคือสามารถนํางานที่ไดรับมอบหมายไปปฏิบัติให

เกิดความหลากหลาย ซ่ึงมีนักวิชาการหลายทานที่นําเสนอรูปการสอนทักษะ

การปฏิบัติไวจํานวนมาก และรูปแบบการสอนของโรเบิรต กาเย เปนรูปแบบ

หนึ่งที่สามารถเพิ่มทักษะปฏิบัติไดเปนอยางดี 

รูปแบบการสอนของโรเบิรต กาเย เปนรูปแบบการสอนอยูในกลุม

ผสมผสานซ่ึงนําทฤษฎีดานพฤติกรรมนิยมและพุทธนิยมมาผสมกัน จึงทําให

เกิด 8 ทฤษฎีในการเรียนรูและสามารถเพิ่มสมรรถภาพการเรียนรูอีก 5 

สมรรถภาพ โรเบิรต กาเย ไดเสนอระบบการสอนไว 9 ขั้น เพื่อชวยใหผูเรียน

สามารถเรียนรูเนื้อหาสาระตาง ๆ ไดอยางดี รวดเร็ว และสามารถจดจําส่ิงที่

เรียนไดนาน สําหรับในภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2562 ผูวิจัยได รับ

มอบหมายให สอนวิช าการผ ลิต ส่ือ ส่ิ งพิ มพ  (2204 -2104) ระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 4 หองเรียน 

คือ ระดับ ปวช.2 คอมพิวเตอร กลุม 1,2,3 และ 4 ซ่ึงสวนใหญแลวพอมี

พื้นฐานในการใชโปรแกรมบางพอสังเขป แตจะมีนักเรียนระดับ ปวช.2 

คอมพิวเตอร กลุม 4 มีพื้นฐานเกี่ยวกับการใชโปรแกรมคอนขางตํ่า จึงทําให

ผูเรียนเขาใจเนื้อหาและปฏิบัติไดคอนขางชากวาเพื่อน 

จากสาเหตุดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเร่ือง ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและทักษะการปฏิบัติ รายวิชาการผลิตส่ือส่ิงพิมพ (2204-2104) ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 โดยใชรูปแบบการสอนของ

โรเบิรต กาเย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อใหผูเรียนมีทักษะ

การปฏิบัติและเขาใจเนื้อหาไดดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการผลิตส่ือ

ส่ิงพิมพ (2204-2104) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช กอนและ

หลังการจัดการเรียนรู 

2. เพื่อศึกษาทักษะการปฏิบัติรายวิชาการผลิตส่ือส่ิงพิมพ (2204-

2104) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยใชรูปแบบการ

สอนของโรเบิรต กาเย หลังเรียนมีทักษะการปฏิบัติอยูในระดับดีมาก 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 คอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่

มีตอการจัดการเรียนรูดดยใชรุปแบบการสอนของโรเบิรต กาเย 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่  2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 3 กลุม รวม

นักเรียนทั้งหมด 104 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 34 คน ซ่ึงไดมา

จากการสุมตัวอยางงายโดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 2 คอมพวิเตอรธุรกิจ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีดังนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาการผลิตส่ือส่ิงพิมพ (2204-

2104) 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการผลิตส่ือ

ส่ิงพิมพ (2204-2104) แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 1 ชุด 
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3. แบบประเมินทักษะการปฏิบัติรายวิชาการผลิตส่ือส่ิงพิมพ 

(2204-2104) จํานวน 1 ชุด 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 3 ตอรูปแบบการสอน

ของโรเบิรต กาเย จํานวน 1 ชุด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. กอนดําเนินการจัดการเรียนการสอน ผูวิจัยไดทําการชี้แจงให

นักศึกษาทราบจุดประสงคในการศึกษาและการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบ

การสอนของโรเบิรต กาเย 

2. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาการผลิตส่ือส่ิงพิมพ (2204-2104) จํานวน 30 ขอ 

ตรวจใหคะแนนแลวเก็บขอมูลไว 

3. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 5 แผน 

โดยใหผูเรียนฝกทักษะดานความรูความเขาใจและการปฏิบัติตามใบงานหรือ

ชิ้นงานที่มอบใหในแตละแผนการสอน ตรวจใหคะแนนและแจงผลให

นักเรียนทราบ 

4. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการผลิตส่ือส่ิงพิมพ (2204-2104) ชุดเดิม และ

แบบประเมินทักษะการปฏิบัติโดยการใหปฏิบัติใบงาน หลังเรียนครบทุก

แผนการจัดการเรียนรูแลว 

5. ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู

โดยใชรูปแบบการสอนของโรเบิรต กาเย 

6. นําคะแนนจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

แบบประเมินทักษะปฏิบัติรายวิชาการผลิตส่ือส่ิงพิมพ (2204-2104) และ

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป

ที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนมาวิเคราะห สรุปผล

การศึกษาคนควา 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉล่ีย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการผลิตส่ือส่ิงพิมพ (2204-

2104) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

2. ทักษะการปฏิบัติรายวิชาการผลิตส่ือส่ิงพิมพ (2204-2104) 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ โดยใชรูปแบบการสอนของโรเบิรต กาเย หลังเรียนอยูในระดับดีมาก 

คาเฉล ี่ย 25.77 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นป

ที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใชรูปแบบการ

สอนของโรเบิรต กาเย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.30 
 

 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปที่  2 สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีระดับผล

ทางการเรียนอยูในเกณฑที่สูงขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาการปรบัพฤติกรรมความรับผิดชอบการสงงาน 

ของนักเรียนระดับ ปวช.1 ธุรกิจสมัยใหม กลุม 2 

โดยการใชเทคนิคเสริมแรงทางบวก 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายอรรถวุฒิ  รักวงค 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ทล.บ.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร

อุตสาหกรรม) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ความมีวินัย ความรับผิดชอบ เปนส่ิงที่ครูควรปลูกฝงใหแกเด็ก

นักเรียน เพื่อใหลูกศิษยที่เรากําลังสอนนั้นเห็นความสําคัญของการมีวินัย 

และความรับผิดชอบ และเกิดการเรียนรู การเรียนรูไมไดหมายถึงการที่เขา

ตอบคําถามที่เราถามไดเทานั้น แตหมายถึงการที่เขารูวาส่ิงที่เขากําลังเรียน

คืออะไร สามารถใชความรูที่มีอยูมาเชื่อมโยงกับความรูใหมที่เรากําลังสอน

หรือไม และสามารถนําส่ิงที่เราสอนไปประยุกตใชกับสถานการณอื่นๆได

หรือไม  ส่ิงเหลานี้เปนส่ิงที่นักเรียนตองทําเองครูไมสามารถทําใหเขาได  ส่ิง

ที่ครูจะทําไดคือตองเปดโอกาสใหนักเรียนไดทําส่ิงดังกลาว  โดยสราง

บรรยากาศการเรียนที่เอื้อกับส่ิงเหลานี้การสรางบรรยากาศในการเรียนเพื่อ

ชวยใหนัก เรียนได เกิดการเรียนรู คือ ตองทําให นัก เรียนเรียนอยาง

กระตือรือรน (active learning) และตระหนักวาตนกําลังเรียนอะไรอยู ครู

จะสามารถสรางบรรยากาศแบบนี้ไดจาก การจัดการในช้ันเรียน การสราง

แบบเรียนและกิจกรรมในหองเรียน และการหาเคร่ืองมือที่จะชวยใหผูเรียน

ไดพูดถึงส่ิงที่เรียนออกมาเพื่อจะไดรับรูวาตัวเขาเองกําลังทําอะไรอยู (seft-

awareness) เชน การเขียนสมุดบันทึกการเรียนรู ปญหาที่พบและส่ิงที่ได

เรียนรูจากการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน  การบันทึกการสงงาน

สําหรับนักเรียนเพื่อใหนักเรียนไดมีโอกาสเขามาตรวจสอบงานที่นักเรียนยัง

ไมไดสง ควรจะใหนักเรียนไดมีโอกาสทํางานกลุมเพื่อที่จะไดแลกเปล่ียน

ความรูและความคิดเห็นกับเพื่อน การสรางแบบเรียนและกิจกรรมใน

หองเรียนควรจะใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเลือกกิจกรรม เลือกการบาน 

และเลือกกลุมคนที่เขาอยากทํากิจกรรมในหองเรียนดวย  นักเรียนควรจะรู

วาเขาถูกคาดหวังใหเรียนอะไรในวิชานั้น เพื่อจะไดรูวาวิธีการเรียนที่เขา

เรียนเหมาะสมหรือไม และเขาบรรลุเปาหมายที่ต้ังเอาไวหรือไม 

ครูควรจะคํานึกถึงความแตกตางระหวางนักเรียน วาเด็กในชั้นเรียน 

มีความสามารถ ความชอบ  และมีแรงจูงใจในการเรียนแตกตางกัน  ถาหาก

กําหนดใหเด็กทํางานแบบเดียวกันคนทุกคนจะเกิดเรียนรูไมเทากัน ครูควร

จะใหความสําคัญกับการสอนใหเด็กตระหนักวาเขากําลังเรียนอะไร และ

เรียนอยางไร 
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สวนนักเรียนในระดับ ปวช.1 ธุรกิจสมัยใหม กลุม 2 ปญหาในการ

เรียนรูท่ีพบมากคือไมสงงานตามระยะเวลาที่ครูกําหนดทําใหเกิดปญหา

ทางดานการเรียนการสอนดวยเหตุผลดังกลาวนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ

ศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนระดับ 

ปวช.1 ธุรกิจสมัยใหม กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  โดย

การใชเทคนิคการเสริมแรงทางบวก 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการสงงานของ

นัก เรียนระดับ ปวช.1 ธุรกิจสมัยใหม  กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช โดยการใชเทคนิคการเสริมแรงทางบวก 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักเรียนระดับ ปวช.1 

ธุรกิจสมัยใหม กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา  2562 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัในคร้ังนี้  คือ  นักเรียนระดับ ปวช.1 

ธุรกิจสมัยใหม กลุม 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562  มีนักเรียนจํานวน  

20 คน ที่ขาดการสงงานในรายวิชาคอมพิวเตอรสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

จํานวน  3  งานขึ้นไป 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบบันทึกผลการสงงาน เร่ืองความรูเบื้ องตนเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร 

2. แบบบั นทึ กผลการส งงาน  เร่ือ ง ส วนประกอบระบบ

คอมพิวเตอร 

3. แบบบันทึกผลการสงงาน แบบฝกปฏิบั ติดวยโปรแกรม 

Microsoft word 2010 

4. แบบบันทึกผลการสงงาน แบบฝกปฏิบั ติดวยโปรแกรม 

Microsoft word 2010 

5. แบบบันทึกผลการสงงาน แบบฝกปฏิบั ติดวยโปรแกรม 

Microsoft excel 2010 

6. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย

ตนเองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน  โดยจัดทําตารางสงงานของนักเรียน 

ระดับ ปวช.1 ธุรกิจสมัยใหม กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ในรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. จัดทําตารางสงงานของนักเรียนระดับ ปวช.1 ธุรกิจสมัยใหม 

กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในรายวิชาคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศเพื่องานอาชีพ 

2. รวบรวมขอมูลจากการสงงานของนักเรียนระดับ ปวช.1 ธุรกิจ

สมัยใหม  ก ลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในรายวิชา

คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  

3. บันทึกขอมูลจากการสงงานอยางตอเนื่องหลังจากการใหแรง

เสริมทางบวก 

4. นําขอมูลจากการสงงานของนักเรียนระดับ ปวช.1 ธุรกิจ

สมัยใหม  ก ลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในรายวิชา

คอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ กอนการใหแรงเสริมมา

เปรียบเทียบกับหลังจากการใหแรงเสริม 
 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการสงงานของ

นักเรียนระดับ ปวช.1 ธุรกิจสมัยใหม  กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  โดยการใชเทคนิค

เสริมแรงทางบวก  จากการสังเกต นักเรียนแตละคนมีความต้ังใจเรียนและ

ใหความรวมมือในการปฏิบัติตามใบงานฝกทักษะ ของรายวิชาคอมพิวเตอร

และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ และทําตามขอกําหนดและเง่ือนไขที่ไดตกลง

กันไวเปนอยางดี  จากการสรุปผลการบันทึกพฤติกรรมการสงงานของ

นักเรียน กอนทําการวิจัยในชั้นเรียน และ หลังจากการทําวิจัยในชั้นเรียน  

พบวา  นักเรียนจํานวน 20 คน ที่มีพฤติกรรมไมสงงาน ปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการสงงานครบทุกคน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีก ารสํารวจพฤติกรรมการส งงาน ในทุ กรายวิช า

คอมพิวเตอรที่เปดสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อใช

ผลการวิจัยไปปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน 

2. เพิ่มวิธีการแกปญหาและหาสาเหตุหรือปจจัยที่สงผลตอการสง

งานลาชาหรือไมสงงาน 

3. ควรสงรายชื่อ ผู เรียนที่ มีปญหาเร่ืองการสงงาน และสง

ผลการวิจัยในชั้นเรียนหลังการปรับปรุงพฤติกรรมใหครูที่ปรึกษาในระดับชั้น

ที่ทําการวิจัย เพื่อใหครูที่ปรึกษาทราบพฤติกรรมกอน-หลังการปรับปรุง  

4. ควรมีการเปรียบเทียบสภาพปญหา 

5. ควรประเมินผลการเรียนที่สะทอนความรูความสามารถของ

ผูเรียนไดตรงตามจุดประสงคที่กําหนด  และนําผลการประเมินมาดําเนิน

แกไขดวยการวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง 

6. ควรจัดการทําวิจัยในชั้นเรียนเพราะเปนหัวใจของการจัดการ

เรียนรูที่ครูตองทําเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นกับผูเรียนอยางตอเนื่อง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางานโดยการใชเทคนิคแรง

เสริมทางบวก 

2. นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญเล็งเห็นถึงประโยชนและเจต

คติที่ดีตอการสงงานและสามารถนําหลักการไปประยุกตใชในวิชาอื่น ๆ และ

ผูเรียนมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น 

_______________________________________________________ 
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การสรางตารางและการตกแตงเอกสาร โดยใชสื่อประกอบการฝก     

ในการสอนรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพ่ืองานอาชีพ 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสกาวรัตน  เห็นพรอม 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเปน

อยางมาก คอมพิวเตอรเปนเทคโนโลยี ที่นํามาใชในระบบการศึกษา เพื่อใช

ในการสรางส่ือการเรียนการสอนในลักษณะตาง ๆ เชนเดียวกับการเรียนการ

สอนระหวางค รูกับนั ก เรียนที่ อยู ในห องเรียนปกติ ส่ือประสม จะ

ประกอบดวยตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวและเสียงใน

ลักษณะของส่ือหลายมิติ (Hypermedia) เพื่อถายทอดเนื้อหา บทเรียน หรือ

องคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด ทําให

ผูเรียนสนุกไปกับการเรียนไมรูสึกเบื่อหนาย และผูเรียนสามารถทบทวน

บทเรียนไดดวยตนเอง 

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กระทรวงศึกษาธิการ 

พ .ศ .2556 สํ า นักงานคณะกรรมการการอาชี วศึกษา นักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี ตองเรียน วิชาคอมพิวเตอร

และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ซ่ึงรายวิชาดังกลาวมีเนื้อหา เร่ือง word 

excel power point ในการจัดการเรียนการสอนไมมีแบบฝกปฏิบั ติที่

นาสนใจ จึงไมสามารถดึงความคิดสรางสรรค ในการสรางเอกสาร 

ดวยเหตุผลดังกลาว การทําการวิจัยเพื่อการสอนความรูพื้นฐาน

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร โดยวิธีการพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร (โปรแกรม 

Word) เร่ืองของการสรางตารางและการตกแตงเอกสาร โดยใชส่ือประกอบการฝก 

การวิจัยคร้ังนี้ ไดทําเปนแบบประเมินผลงาน 2 คร้ัง เพื่อเปรียบเทียบ

พัฒนาการ วิชาคอมพิวเตอรเปนวิชาที่มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ และใชในการ

เรียนตลอดการศึกษา ดังนั้นการใชโปรแกรม Word จึงจําเปนสําหรับ

นักเรียนระดับ ปวช.1 แตนักเรียนบางกลุมมีปญหาการสรางตาราง โดยไม

สามารถที่จะสรางตารางไดตามที่กําหนด  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

วัตถุประสงคทั่วไป  

เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาตอครูผูสอนแผนก

วิชาคอมพิวเตอรธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

วัตถุประสงคเฉพาะ  

1. เพื่อใหผูเรียนรูหลักการสรางตารางและตกแตงเอกสาร 

2. เพื่อใหสามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน 

3. เพื่อใหผูเรียนรายวิชาคอมพวิเตอรและสารสนเทศเพื่องาน

อาชีพ ไดรับความรูและมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนที่สูงขึ้น 
 

 

 

 

 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 สาขาการโรงแรม ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 22 คน โดยใชวิธีเลือกจากนักเรียนที่มีผลการ

ทดสอบกอนเรียนตํ่า (หรือโดยใชวิธีเลือกสุมอยางงาย)  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอรและ

สารสนเทศเพื่องานอาชีพเปนแบบปฏิบัติ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

1. ขอมูลที่เก็บ ไดแก คะแนนความสามารถในการสรางตาราง

และตกแตงเอกสาร 

2. วิธีการ คือ ใชวิธีการทดสอบ 

3. เคร่ืองมือ ไดแก แบบทดสอบ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหคะแนนเฉล่ียความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและ

คะแนนความกาวหนาเปนรายบุคคล 

2. เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการใชคอมพิวเตอรกอน

และหลังการฝก 
   

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา คะแนนจากการทดสอบดวยแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การ

สรางตารางและตกแตงเอกสารโดยใชโปรแกรม Word ของกลุมตัวอยาง การ

เรียนวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่องานอาชีพดวยส่ือประสมของกลุม

ตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรนํ าไป ใช กั บ ก ารเรียนก ารสอน ในวิช าอื่ น  ๆ  เพื่ อ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพในการเรียนใหมากขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถสรางตารางและตกแตงเอกสารได 

2. สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวันได 

3. ผลสัมฤทธิห์ลังเรียน รายวิชาคอมพิวเตอรและสารสนเทศเพื่อ

งานอาชีพของนักเรียนสูงขึ้น 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนไมตรงเวลาในรายวชิางานบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้นปที่ 2 สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผูวิจัย นายสุขุม  แปนศรี 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในยุคปจจุบันมี เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น พฤติกรรมการ

เลียนแบบในโลกโซเชียลมีมากมาย ซ่ึงเปนปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

เรียนท่ีมักพบเปนประจํา เชน การไมเขาเรียนและการเขาเรียนไมตรงเวลา 

ลวนแตเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอนและสงผลตอผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน 

ทั้งน้ีผูสอนในฐานะท่ีเปนผูมีหนาที่โดยตรงในการปรับพฤติกรรมการเรียนที่

เปนปญหาใหเปนไปในทางที่พึงประสงค เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอม

ในทุกดานตามความมุงหมายของการศึกษา จึงมีความสําคัญที่ผูสอนควรให

ความสนใจในการแกไขปญหาดังกลาว วิธีการหนึ่งท่ีนิยมมาใช ไดแก การ

ปรับพฤติกรรมการเรียนโดยการใชสัญญาเง่ือนไข (Contingency Contract) 

ระหวางผูสอนและผูเรียน โดยสัญญาเง่ือนไขดังกลาวจะกําหนดพฤติกรรมที่

ผูสอนตองการใหผูเรียนเปล่ียนแปลง และผลที่ ผูเรียนจะไดรับจากการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้น ซ่ึงส่ิงที่ผูเรียนจะไดรับอาจเปนแนวทางของการ

เสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) เชน การชมเชย การให

คะแนน การใหรางวัล หรืออาจเปนแนวทางของการเสริมแรงทางลบ 

(Negative Reinforcement) เชน การตักเตือน การลดคะแนน เปนตน 

ปญหาการเขาชั้นเรียนไมตรงเวลาในแตละรายวิชา เปนปญหาที่พบ

มากในการจัดการเรียนการสอนต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน ซ่ึงปญหาดังกลาวเกิด

จากพฤติกรรมของนักเรียนในแตละคน เพราะนักเรียนแตละคนมีความ

รับผิดชอบที่ตางกัน ปญหาดังกลาวควรจะตองพัฒนาการหาวิธีการแกไขอยู

ตลอดเวลา เพื่อใหเกิดการปรับปรุงพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนไมตรงตอเวลา

ของนักศึกษา ซ่ึงปญหานี้เปนความรับผิดชอบของครูผูสอนที่จะเขามาแกไข

ปญหา เพราะจากปญหาดังกลาวจะกอใหเกิดการจัดการเรียนการสอนใน

ช่ัวโมงเรียนนั้นมีปญหาเกิดขึ้นและอาจจะไมเปนไปตามแผนการจัดการ

เรียนรูที่กําหนดไวในแตละคาบเรียน ทําใหผลของการจัดการเรียนรูไมตรง

ตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว ผูวิจัยไดจัดการเรียนการสอนในรายวิชางานบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ กลุม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ซ่ึงมีกลุมนักศึกษา

ที่เขาชั้นเรียนสายเปนประจํา ผูวิจัยซ่ึงเปนครูผูสอนจึงศึกษาหาแนวทางใน

การแกไขปญหาและปรับปรุงพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงตอเวลาของ

ผูเรียน ผูสอนพบวาปญหาการเขาชั้นเรียนไมตรงเวลาเปนปญหาที่สําคัญ

อยางยิ่งในการจัดการเรียนการสอน จึงไดจัดทําการวิจัยขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย   

เพื่อศึกษาการปรับพฤติกรรมการตรงตอเวลาของนักศึกษา โดยใช

วิธีทําสัญญาเง่ือนไข 
 

สมมติฐานการวิจัย 

ผูเรียนมีการปรับพฤติกรรมเพื่อเขาชั้นเรียนไดตรงตอเวลา 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน คือ สัญญาเง่ือนไขการปรับพฤติกรรมการเขาเรียนของ

นักศึกษา 

ตัวแปรตาม คือ นักศึกษามีพฤติกรรมการเขาเรียนตรงตอเวลา 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม 3 ภาคเรียนที่ 

2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 16 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แบบประเมินพฤติกรรมการเขาเรียน 

2. สัญญาเง่ือนไขการปรับพฤติกรรมการเขาเรียนของนักศึกษา 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากการเช็คเวลาเรียนในชั้น

เรียนดวยแบบประเมินพฤติกรรมการเขาเรียนฉบับสมบูรณ ไดทําการเก็บ

รวบรวมขอมูลดังนี้ 

1. สังเกตพฤติกรรมการเขาเรียนของนักศึกษากอนการใชสัญญา

เง่ือนไขและบันทึกคะแนนลงในใบบันทึกคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมการ

เขาเรียนของนักศึกษา เปนระยะเวลา 1 สัปดาห 

2. แจงการใชสัญญาเง่ือนไขกับนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง ให

รับทราบขอสัญญาเง่ือนไขที่สรางขึ้น 

3. สังเกตพฤติกรรมหลังการใชสัญญาเง่ือนไข โดยบันทึกคะแนน

ลงในใบบันทึกคะแนนแบบสังเกตพฤติกรรมการเขาเรียนของนักศึกษา เปน

ระยะเวลา 4 สัปดาห 
 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินพฤติกรรมการเขาเรียนเพื่อบันทึก

คะแนน ใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตลอด 4 สัปดาห ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ กลุม 3 จํานวน 16 คน จากกลุมตัวอยางที่เลือกวิเคราะหโดยคา

ประสิทธิภาพของสัญญาเง่ือนไขการปรับพฤติกรรมการเขาเรียนของ

นักศึกษาใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ โดยใชรอยละ (Percentage) สถิติที่

ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิจัย พบวา นักศึกษามีพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนไดตรงตอ

เวลาขึ้นตามลําดับ เพราะตองมีการคอย ๆ ปรับเปล่ียนเพื่อใหเปนพฤติกรรม

ใหเกิดความเคยชิน สงผลทําใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามแผนการ

จัดการเรียนรู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นตามลําดับ 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

1. จากผลการวิจัยพบวาหากมีการกระตุนหรือมีกิจกรรมที่ทําให

นักศึกษาได ต่ืนตัวอยูเสมอ โดยไมทิ้งชวงระยะเวลามากนักก็จะทําให
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นักศึกษามีความกระตือรือรน เพราะทําใหไมรูสึกเบื่อหรือจําเจ หรืออาจ

ตองการคะแนนพิเศษหรือไมตองการถูกหักคะแนนไป จึงควรมีกิจกรรมหรือ

การทดสอบอยูบอยคร้ังเพื่อใหเกิดความต่ืนตัว เชน สัปดาหละคร้ัง โดยไม

ควรทิ้งระยะเวลาหางนานเกินไป 

2. ผูสอนควรปลูกฝงใหผูเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญของ

การเปนผูตรงตอเวลา เพื่อนําไปสูการพัฒนาตนเองใหผูที่มีความรับผิดชอบ

ตอตัวเองและสังคม 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมในดานอื่น ๆ เชน พฤติกรรมการ

เรียนในชั้นเรียน พฤติกรรมการสงงาน เปนตน 

2. ควรมีการศึกษาวิธีการอื่น ๆ ที่จะทําใหพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเปน

พฤติกรรมที่ถาวร เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย 

1. นักศึกษามีพฤติกรรมในการเขาชั้นเรียนในรายวิชางานบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ กลุม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดีขึ้น เนื่องจากการเขาชั้นเรียนไดตรงเวลา 

2. นักศึกษามีพฤติกรรมในการเขาช้ันเรียนในรายวิชาอื่น ๆ ตรง

เวลามากขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนต่ําในรายวิชาการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร ของนักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

โดยการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI 
 

ผูวิจัย นายอุทิศ  ลีละวัฒน 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ปทส. (ไฟฟาส่ือสาร) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

เนื่องจากวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนวิชาหน่ึงใน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการที่

ขาพเจาไดทําการสอนวิชานี้  พบวา นักศึกษาบางสวนไมสามารถทํา

แบบทดสอบในเร่ืองผังงานได ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 มีจํานวน 

9 คน ที่ทําแบบทดสอบในเร่ืองผังงาน ไดคะแนนไมถึงเกณฑที่ต้ังไว คือ รอย

ละ 60 ซ่ึงเร่ืองผังงานนี้เปนพื้นฐานที่จะทําใหการเรียนในรายวิชานี้เปนเร่ือง

ยากและไมมีความสุขในการเรียน ไมสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรได 

ผูวิจัยจึงไดทําการสํารวจหาสาเหตุ พบวา จากการที่นักศึกษาไม

สามารถทําแบบทดสอบได สาเหตุเนื่องจากไมสามารถจําสัญลักษณของผัง

งานวาใชอยางไรและมีความหมายอยางไร ตัวอยางเชน ตองการนําขอมูลเขา

แบบไมระบุ ส่ือ ตองกําหนดอยางไร และตองเขียนคําอธิบายภายใน

สัญลักษณอยางไร 

ดังนั้น เพื่อใหนักศึกษาสามารถจําสัญลักษณของผังงานได นักศึกษา

จะตองทองจําสัญลักษณบอย ๆ ก็จะสามารถทําแบบทดสอบเร่ืองผังงานได 

ผูวิจัยจึงไดมอบหมายใหนักศึกษาจํานวน 9 คน ไปอานและทองสัญลักษณ

ตาง ๆ วาใชอยางไร มีความหมายอยางไร และใหนักศึกษามาทองและสาธิต

วิธีการใหผูวิจัยฟงเพื่อตรวจปรับความเขาใจในชวงหลังเลิกเรียน และทํา

แบบทดสอบใหมอีกคร้ังเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่ อแกปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่าในรายวิชาการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร หัวขอเร่ือง ผังงาน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนเร่ืองผังงานวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนเร่ืองผังงาน โดยใชวิธีทองจําสัญลักษณและความหมาย 

สูงกวากอนเรียน ไมนอยกวารอยละ 20 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 9 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. ผูวิจัยไดให นักศึกษาไปทองสัญลักษณและความหมายที่

เกี่ยวกับการเขียนผังงาน 

2. แบบทดสอบเร่ืองผังงาน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

บันทึกผลคะแนนการสอบและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เร่ืองผังงาน หลังจากผูเรียนผานกระบวนการวิจัย 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลดําเนินการโดยนําผลคะแนนที่ไดจากการทดสอบ

มาวิเคราะหและเปรียบเทียบคาทีเฉล่ียของผูเรียนกอนและหลังการวิจัย โดย

ตองผานขอทดสอบรอยละ 60 ของแบบทดสอบ 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

(3000-0202) ในหัวขอผังงาน หลังจากผานการวิจัย พบวา 

คะแนนทีเฉล่ีย (Average T score) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน

วิจัย เทากับ 40.84 

คะแนนทีเฉล่ีย (Average T score) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน

วิจัย เทากับ 59.19 

ความแตกตางของคะแนนทีกอนวิจัยและหลังวิจัย เทากับ 59.19 – 

40.84 = 18.35 

คารอยละของคะแนนทีเฉล่ียที่เพิ่มขึ้น เทากับ (18.35/40.84) x 

100 = 44.93 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ผู เรียนที่มีปญหามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองผังงานตํ่า มี

พัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถเรียนไดอยางมีความสุขและมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเพิ่มขึ้น 

_______________________________________________________ 
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สภาพการจดัการศึกษาและความพึงพอใจทางการเรยีนรูโดยสื่อ

โทรศัพทมือถือ ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศ กลุม 2 ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายทวีศักด์ิ  หนูทิม 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (Information 

and Communication Technology หรือ ICT) ไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว 

สอดคลองกับนโยบายของภาครัฐที่สงเสริมการศึกษาไทย ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาดวยนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา สรางสังคมฐานความรู 

(Knowledge Base Society) เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาใหมีความรู

ทางวิชาการ ทักษะและสติปญญาที่สามารถศึกษาหาความรูและตอยอดองค

ความรูไดดวยตนเอง รวมท้ังสามารถปรับตัวใหรูเทาทันกับขาวสารภายใต

บริบทแหงการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีที่รวดเร็ว จะชวยสนับสนุนให

เกิดการพัฒนาไปสูระบบการเรียนรูตลอดชีวิต กระจายโอกาสทางการศึกษา

ใหมีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ เปนกลไกในการปรับเปล่ียน

กระบวนทัศนของการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลางและเอื้อใหเกิดการ

เรียนรูตลอดชีพ พัฒนาเครือขายและระบบ “ไซเบอรโฮม (Cyber Home)” 

จะเห็นไดวาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนปจจัยและเปนมิติสําคัญใน

การขับเคล่ือนยุทธศาสตรการจัดการศึกษาใหกาวสูประสิทธิภาพการเรียนรู

ของสังคมโดยรวม และจะเปนมิติของการสรางกระบวนทัศนเพื่อนําไปสูการ

เปล่ียนแปลงของระบบการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ ภายใต

การศึกษาในยุคปฏิรูปในทศวรรษที่สองในปจจุบัน ในขณะเดียวกันกับ

แนวนโยบายของการจัดการศึกษาโดยภาครัฐที่กลาวในเบื้องตนน้ัน 

“โทรศัพทมือถือ” จึงกลายเปนเคร่ืองมือดานส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่

สําคัญและมีอิทธิพลคอนขางมากตอการปรับใชในการสรางมิติแหงการ

เป ล่ี ยน แปลงและพั ฒ น าก ารจั ดก ารศึ กษ าไทย ในป จ จุ บั น ใน ยุ ค

สังคมสารสนเทศและอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

การวิจัยในคร้ังนี้เพื่อวิเคราะหสภาพการใชส่ือโทรศัพทมือถือในการ

เรียนรูวิชาตาง ๆ ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม 2 

โดยสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษา นอกจากนี้ยังเปน

การศึกษาทักษะการใชส่ือเทคโนโลยีแบบใหมของครูผูสอนดวยเชนกัน เมื่อ

ครูผูสอนทราบผลการใชส่ือดังกลาว สามารถนําผลใชในการจัดการศึกษาได

ตอไปในอนาคต 

ผูวิจัยหวังวาผลที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้จะเปนประโยชนแกครูผูสอน 

ผูปกครอง นักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจทั่วไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการใชส่ือโทรศัพทมือถือในการจัดการเรียน

การสอนในหองเรียน 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ไดรับการสอนโดยส่ือ

โทรศัพทมือถือ ในการเรียนรูรายวิชาระบบปฏิบัติการและการประยุกตใช

งานอุปกรณมือถือ 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. นักศึกษาและผูปกครองมีความพึงพอใจตอการเรียนรูใน

รายวิชาตาง ๆ ผานส่ือโทรศัพทมือถือ อยูในระดับพึงพอใจมาก 

2. นักศึกษาและผูปกครองมีเจตคติในทางบวกกับการเรียนรูใน

รายวิชาตาง ๆ โดยส่ือโทรศัพทมือถือ 

3. ครูผูสอนทราบปญหาจากการใชส่ือโทรศัพทมือถือในการจัด 

การเรียนการสอนแลวสามารถนําไปปรับใชเพื่อการจัดการศึกษาในภาคเรียน

ตอไป 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม 2 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 19 คน 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน คือ โทรศัพทมือถือ 

ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจ ความคิดเห็น และแนวโนมในการใช

ส่ือเพื่อการจัดการเรียนรูโดยโทรศัพทมือถือ 
 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชโทรศัพทมือถือในการ

จัดการเรียนการสอน 

2. แบบประเมินทักษะการใชส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 

3. แบบสังเกตพฤติกรรมผูใชส่ือโทรศัพทมือถือเพื่อการเรียนรู 

4. แบบสัมภาษณการใชโทรศัพทมือถือในการเรียนการสอน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

รูปแบบการวิจั ย ในค ร้ังนี้ เป นการวิ จั ย เชิ ง สํ ารวจ (Survey 

Research) และดําเนินการวิจัย โดยการเก็บและรวบรวมขอมูลโดย

คณะผูวิจัยและครูผูสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นชั้นสูง ชั้น

ปที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม 2 ลงพื้นที่สังเกตและสัมภาษณ

ผูใชส่ือโทรศัพทในหองเรียนจริง ๆ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. การหาคาเฉล่ีย (Mean) 

2. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

3. คารอยละ (Percentage) 

4. นํ า เสนอข อมู ล โดย ใช ตารางประกอบ คําอธิบ ายและ

ภาพประกอบ 
 

สรุปผลการวิจัย 

ความพึงพอใจในการเรียนและผลการเรียนจะมีความสัมพันธกันใน

ทางบวกนี้ขึ้นอยูกับวากิจกรรมที่ผูเรียนไดปฏิบัตินั้นทําใหผูเรียนไดรับการ

ตอบสนองความตองการทางดานรางกายและจิตใจ ซ่ึงเปนสวนสําคัญที่จะทํา

ใหเกิดความสมบูรณของชีวิตมากนอยเพียงใดนั้นคือส่ิงที่ครูผูสอนจะคํานึงถึง

องคประกอบตาง ๆ ในการเสริมสรางความพึงพอใจในการเรียนใหกับผูเรียน 

ความพึงพอใจในการใชโทรศัพทมือถือในการจัดการเรียนการสอน 

คิดเปนคาเฉล่ีย 8.45 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.624 และคิดเปนคารอยละ 

84.51 
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ขอเสนอแนะ 

1. ครูควรกําหนดเวลาที่เหมาะสมแกนักศึกษาในการศึกษาใบ

ความรูและการทําแบบฝกทักษะแตละคร้ัง เพื่อใหนักเรียนมีเวลาในการทํา

กิจกรรมและเวลาในการซักถามเพื่อนที่เพียงพอ 

2. ในการจัดกลุมในการจัดการเรียนการสอนแบบแบงกลุมชวย

รายบุคคล (TAI) เม่ือมีการเรียนการสอนจบในเนื้อหาแตละหนวย ควรให

นักเรียนไดแบงกลุมเพื่อใหนักเรียนไดสรางความสัมพันธ ความคุนเคยกับ

เพื่อนคนอื่น ๆ ในหอง ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนในหอง

มากขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ครูผูสอนไดทราบถึงสภาพการใชส่ือโทรศัพทมือถือในการ

จัดการเรียนการสอน 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจในการใชส่ือโทรศัพทมือถือในการ

จัดการเรียนการสอนอยูในระดับพึงพอใจมาก 

3. ครูผูสอนทราบแนวโนมในการใชส่ือโทรศัพทมือถือในการ

จัดการเรียนการสอนในอนาคต 

_______________________________________________________ 

 

การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนไมตรงเวลาในรายวชิาโครงการ 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายพงศยุทธ  อุดมศักด์ิ 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในยุคปจจุบันมี เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น พฤติกรรมการ

เลียนแบบในโลกโซเชียลมีมากมาย ซ่ึงเปนปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการ

เรียนท่ีมักพบเปนประจํา เชน การไมเขาเรียนและการเขาเรียนไมตรงเวลา 

ลวนแตเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอน และสงผลตอผลสัมฤทธิ์ของ

ผูเรียน ทั้งนี้ผูสอนในฐานะที่เปนผูมีหนาที่โดยตรงในการปรับพฤติกรรมการ

เรียนท่ีเปนปญหาใหเปนไปในทางที่พึงประสงค เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความ

พรอมในทุกดานตามความมุงหมายของการศึกษา จึงมีความสําคัญที่ผูสอน

ควรใหความสนใจในการแกไขปญหาดังกลาว วิธีการหนึ่งที่นิยมมาใช ไดแก 

การปรับพฤติกรรมการเรียนโดยการใชสัญญาเง่ือนไข (Contingency 

Contract) ระหวางผูสอนและผูเรียน โดยสัญญาเง่ือนไขดังกลาวจะกําหนด

พฤติกรรมที่ผูสอนตองการใหผูเรียนเปล่ียนแปลง และผลที่เรียนจะไดรับการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมนั้น ซ่ึงส่ิงที่ผูเรียนจะไดรับอาจเปนแนวทางของการ

เสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) เชน การชมเชย การให

คะแนน การใหรางวัล หรืออาจเปนแนวทางของการเสริมแรงทางลบ 

(Negative Reinforcement) เชน การตักเตือน การลดคะแนน เปนตน 

ปญหาการเขาชั้นเรียนไมตรงตอเวลาในแตละรายวิชา เปนปญหาที่

พบมากในการจัดการเรียนการสอนต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน ซ่ึงปญหาดังกลาว

เกิดจากพฤติกรรมของนักเรียนในแตละคน เพราะนักเรียนแตละคนมีความ

รับผิดชอบที่ตางกัน ปญหาดังกลาวควรจะตองพัฒนาการหาวิธีการแกไขอยู

ตลอดเวลา เพื่อใหเกิดการปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนไมตรงตอเวลาของ

นักศึกษา ซ่ึงปญหานี้เปนความรับผิดชอบของครูผูสอนที่จะเขามาแกไข

ปญหา เพราะจากปญหาดังกลาวจะกอใหเกิดการจัดการเรียนการสอนใน

ชั่วโมงเรียนนั้นมีปญหาเกิดขึ้นและอาจจะไมเปนไปตามแผนการจัดการ

เรียนรูที่กําหนดไวในแตละคาบเรียน ทําใหผลของการจัดการเรียนรูไมตรง

ตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว ผูวิจัยไดจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม 2 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ซ่ึงมีกลุมนักศึกษาที่เขาชั้นเรียนสาย

เปนประจํา ผูวิจัยซ่ึงเปนครูผูสอนจึงศึกษาหาแนวทางในการแกไขปญหา 

และปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงตอเวลาของผูเรียน ผูสอนพบวา

ปญหาการเขาชั้นเรียนไมตรงเวลาเปนปญหาที่สําคัญอยางยิ่งในการจัดการ

เรียนการสอน จึงไดจัดทําการวิจัยขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการปรับพฤติกรรมการตรงตอเวลาของนักศึกษา โดยใชวิธี

ทําสัญญาเง่ือนไข 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม 2 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 19 คน 
 

ตัวแปร 

ตัวแปรตน  คือ  สัญญาเง่ือนไขการปรับพฤติกรรมการเขาเรียนของ

นักศึกษา 

ตัวแปรตาม  คือ  นักศึกษามีพฤติกรรมการเขาเรียนตรงตอเวลา 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบประเมินพฤติกรรมการเขาเรียน 

2. สัญญาเง่ือนไขการปรับพฤติกรรมการเขาเรียนของนักศึกษา 
 

การสรางเครื่องมือ 

ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ ผูวิจัยสรางแบบประเมินพฤติกรรม

การเขาเรียนรายบุคคลและสัญญาเง่ือนไขการปรับพฤติกรรมการเขาเรียน

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  2 สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม 2 โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร ตํารา ผลงานวิจัย ผลงานการคนควาตาง ๆ ที่

เกี่ยวของ ศึกษารูปแบบของการสรางเคร่ืองมือเพื่อการวิจัย 

2. สรางแบบประเมินพฤติกรรมการเขาเรียนเพื่อบันทึกคะแนน 

ใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3. จัดทําสัญญาเง่ือนไขการปรับพฤติกรรมการเขาเรียนของ

นักศึกษา 
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สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย พบวา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช มีพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนไดตรงตอเวลาขึ้นตามลําดับ 

เพราะตองมีการคอย ๆ ปรับเปล่ียนเพื่อใหเปนพฤติกรรมใหเกิดความเคยชิน 

สงผลทําใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรู และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นตามลําดับ 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

1. จากผลการวิจัยพบวาหากมีการกระตุนหรือมีกิจกรรมที่ทําให

นักศึกษาไดต่ืนตัวอยูเสมอ โดยไมทิ้งชวงระยะเวลามากนัก ก็จะทําให

นักศึกษามีความกระตือรือรน เพราะทําใหไมรูสึกเบื่อหรือจําเจ หรืออาจ

ตองการคะแนนพิเศษหรือไมตองการถูกหักคะแนนไป ดังนั้น จึงควรมี

กิจกรรมหรือการทดสอบอยูบอยคร้ัง เพื่อใหเกิดความต่ืนตัว เชน สัปดาหละ

คร้ัง โดยไมควรทิ้งระยะเวลาหางนานเกินไป 

2. ผูสอนควรปลูกฝงใหผูเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญของ

การเปนผูตรงตอเวลา เพื่อนําไปสูการพัฒนาตนเองให เปนผูที่มีความ

รับผิดชอบตอตัวเองและสังคม 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมดานอื่น ๆ เชน พฤติกรรมการเรียน

ในชั้นเรียน พฤติกรรมการสงงาน เปนตน 

2. ควรมีการศึกษาวิธีการอื่น ๆ ที่จะทําใหพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเปน

พฤติกรรมที่ถาวร เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีพฤติกรรมในการเขาชั้นเรียนในรายวิชาโครงการ 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น เนื่องจากการ

เขาชั้นเรียนไดตรงเวลา 

2. นักศึกษามีพฤติกรรมในการเขาช้ันเรียนในรายวิชาอื่น ๆ ตรง

เวลามากขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การสรางสื่อประสมในการสอนรายวชิาโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน 
 

ผูวิจัย นายสันติวงศ  วงศนุรักษ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนเปน

อยางมาก คอมพิวเตอรเปนเทคโนโลยีที่นํามาใชในระบบการศึกษา เพื่อใชใน

การสรางส่ือการเรียนการสอนในลักษณะส่ือประสม ทําใหการเรียนการสอน

มีการโตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร เชนเดียวกับการเรียนการสอน

ระหวางครูกับนักเรียนที่อยูในหองเรียนปกติ ส่ือประสมจะประกอบดวย

ตัวอักษร ภาพกราฟฟก ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และเสียงในลักษณะของส่ือ

หลายมิติ (Hypermedia) เพื่อถายทอดเนื้อหา บทเรียน หรือองคความรูใน

ลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด ทําใหผูเรียนสนุกไป

กับการเรียนไมรูสึกเบื่อหนาย และผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนไดดวย

ตนเอง 

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2557 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตองเรียนวิชาโปรแกรมเชิง

วัตถุเบื้องตน ซ่ึงรายวิชาดังกลาวมีเนื้อหาเร่ือง โปรแกรม Visual Studio 

2010 C# ในการจัดการเรียนการสอนไมมีส่ือการสอนที่ทันสมัยในหองเรียน 

ผูสอนใชวิธีการสอนโดยการเขียนอธิบายขั้นตอนการทํางานบนกระดาน 

จากนั้นจึงใหนักเรียนฝกปฏิบัติดวยตนเองตามใบงานที่กําหนดไวในแตละ

หนวยการเรียน วิธีการดังกลาวกอใหเกิดปญหาตาง ๆ เชน นักเรียนไมสนใจ

ในการฟงคําอธิบาย นักเรียนเสียเวลาไปกับการจดบันทึกจากกระดาน 

นักเรียนไมเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติอยางชัดเจน ผูสอนตองอธิบายซํ้าหลาย

คร้ัง นักเรียนจึงจะปฏิบัติได เนื่องจากความแตกตางในการรับรูของนักเรียน 

แนวทางหนึ่งในการแกปญหาคือ การสรางส่ือประสมดวยโปรแกรม

นําเสนอขอมูล โดยแทรกวีดีโอขั้นตอนการใชงานโปรแกรม Visual Studio 

2010 C# มาใชเปนส่ือในการเรียนการสอน ผูเรียนสามารถเรียนไดดวย

ตนเองตามความสามารถที่มีอยู ตอบสนองเร่ืองของความแตกตางระหวาง

ผูเรียนไดเปนอยางดี 

ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะสรางส่ือ

ประสมดวยคอมพิวเตอรเพื่อใชเปนส่ือการเรียนการสอน เพื่อแกปญหา

ดังกลาวขางตน อันจะทําใหการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน

ไดผลตามจุดมุงหมายตอไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโปรแกรมวัตถุเบื้องตน 

โปรแกรม Visual Studio 2010 C# โดยใชส่ือประสม ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 10 คน โดยใชวิธีเลือก

จากนักเรียนที่มีผลการทดสอบกอนเรียนตํ่า (หรือโดยวิธีเลือกสุมอยางงาย) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ส่ือประสม คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอรและ

การบํารุงรักษา เปนแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 
 



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2562   - 84 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

วิธีดําเนินการวิจยั 

1. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 20 ขอ และเก็บ

บันทึกรวบรวมคะแนนเพื่อคิดคํานวณคาทางสถิติ 

2. เลือกนักเรียนที่มีผลคะแนนตํ่ามาทดลองเรียนโดยใชส่ือประสม 

3. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 20 ขอ เพื่อวัด

ความกาวหนาและเก็บบันทึกรวบรวมคะแนนเพื่อคิดคํานวณคาทางสถิติ 

4. สรุปผลและเป รียบ เที ยบความก าวหน าในการพัฒนา

ความสามารถในการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของกลุมทดลอง โดยมีเกณฑการใหคะแนน คือ ให 1 คะแนนสําหรับขอที่

ตอบถูก และให 0 คะแนนสําหรับขอท่ีตอบผิด หรือไมตอบ หรือเลือกตอบ

มากกวา 1 ในขอเดียวกัน แลวนําผลตางของคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียนที่

ไดมาวิเคราะหขอมูลตามวิธีการทางสถิติตอไป 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา คะแนนจากการทดสอบดวยแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน กอนเรียนและ

หลังเรียนดวยส่ือประสมของกลุมตัวอยาง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 สรุปไดวา การเรียนวิชาโปรแกรมวัตถุเบื้องตนดวยส่ือ

ประสมของกลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 

การสรางบทเรียนส่ือประสมนั้นยังสามารถพัฒนาตอไป โดยมี

แบบฝกหัดทบทวนหลังเรียนใหนักเรียนทดสอบและทราบผลในทันที หรือ

พัฒนาเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI นั่นเอง จะทําใหผูสอน

ประหยัดเวลาในการสอน นักเรียนสามารถเรียนและทบทวนบทเรียนไดดวย

ตนเองไดดียิ่งขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สรางส่ือประสมการเรียนรูรายวิชาโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน 

2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  2 สามารถ

เรียนรูและเขาใจเนื้อหาของรายวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนรายวิชาโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตนของ

นักเรียนสูงขึ้น 

4. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 10 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ

สอบผานเกณฑ 

_______________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

ผลของการใช Google classroom ที่มีตอพฤติกรรมการสงงานตรงเวลา 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่2 

สาขาวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม 2 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายอรรถนันท  บัวจีน 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา วศ.บ.(วิศวกรรมศาสตร) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในยุคสมัยปจจุบันไดมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา แตละ

ประเทศมีการแขงขันสูงในดานการงานตาง ๆ มากมาย ไมวาจะเปนดาน

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษา เทคโนโลยี เปนตน ประเทศไทยเปน

ประเทศหนึ่ง ที่อยูทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงนั้น เพื่อใหสังคมกาวทัน

ยุคสมัย สังคมไทยจึงตองมีการปรับเปล่ียนระดับการศึกษา เพื่อเปนการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางเสริมคุณลักษณะนิสัยปลูกฝงใหคนคิดเปน ทําเปน 

แกปญหาเปน มีความใฝเรียนรู ศึกษาคนควาความรู ไดจากส่ิงอํานวยความ

สะดวกตาง ๆโดยเฉพาะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศกอใหเกิดความคิด

ริเร่ิมสรางสรรค ซ่ึงเปนรากฐานของการทํางานของประชากรในโลกอนาคตที่

เปนคนยุคใหม กาวทันโลกแหงความเจริญในปจจุบันและอนาคต สามารถ

ปรับตัวใหอยูรอดกาวทัน กาวหนา กาวนํา การเปล่ียนแปลงทางสังคมได

อยางมีคุณภาพ 

การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันส่ือเทคโนโลยีมีบทบาทและ

ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในการนํามาชวยจัดกิจกรรมดานการเรียน

การสอน เนื่องจากคอมพิวเตอรเปนส่ิงที่ ทันสมัย สามารถผสมผสานระหวาง

ส่ือหลายรูปแบบ เชน ขอความ ตัวเลข ภาพนิ่งภาพเคล่ือนไหว และเสียง ที่

เพิ่มความนาสนใจของบทเรียน ถือวาเปนตัวชวยสรางนาสนใจใน เนื้อหา

ใหกับนักเรียน มีการนําเอาคอมพิวเตอรมาสรางหองเรียนออนไลนซ่ึงทําให

นักเรียน สามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา การเรียนรูบนหองเรียนออนไลน 

(Google Classroom) เปนการ เรียนรูผาน Application ที่รวมเอาบริการ

ของ Google ที่มีอยู แลว เชน Drive  Docs  Gmail หรือ Sheet เขามา

รวมไวดวยกัน และสามารถนําเสนอออกมาเปนระบบเดียวแบบครบวงจร 

เพื่อใช เปนเคร่ืองมือใหครูผูสอนสามารถใชประโยชนในการส่ังงานและเก็บ

รวบรวมผลงานตาง ๆ ของ นักเรียน อีกทั้งยังจะชวยใหนักเรียนสามารถสง

งานไดทันทีผานทางออนไลน ในขณะที่ ครูผูสอนเองก็สามารถตรวจงานที่

มอบหมาย พรอมใหขอเสนอแนะแบบเรียลไทมได โดย ครูผูสอนสามารถ

สรางหนาหองเรียนขึ้นมา และสามารถเพิ่ม-ลด นักเรียนเขาไปไดหรือจะใช 

วิธีการสงรหัสเพื่อใหนักเรียนสามารถเขาสูหองเรียน 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการบํารุงรักษาเครือขาย

คอมพิวเตอรเบื้องตน (39012111)  ใหกับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 หอง 2 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ไดพบปญหาและอุปสรรคในการสงงาน เชน 

การสงงานลาชาไมตรงเวลา ของนักศึกษาอยูบอยคร้ังซ่ึงครูไมสามารถวัด

ทักษะและความกาวหนาของนักศึกษาได ดังนั้นครูผูสอนจึงมีความตองการที่

จะแกไขปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดจัดทําวิจัยแกปญหาการสงงานโดยลด

อุปสรรคในการสงงานแบบปกติ ใหสงงานผาน Google Classroom ที่
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สามารถสงงานไดตลอดเวลาและทุกที่ที่นักเรียนมีสัญญาณอินเตอรเน็ต 

เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลของการสงงานผาน Google Classroom 

2. เพื่อเปรียบเทียบการสงงานตรงเวลากอนและหลังการใชการสง

งานผาน Google  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  ประชากร : นักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปที่ 2 หอง 2 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 19 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ ใช ในการวิจัย ในคร้ังนี้   คือ  นัก ศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปที่ 2 หอง 2 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 19 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. Google Classroom 

2. แบบเช็คเวลาเรียน – การสงงาน 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. สรางหองเรียนออนไลนดวย Google Classroom 

2. แบบเช็คเวลาเรียน – การสงงาน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. เก็บรวบรวมขอมูลกอนใชการสงงานดวย Google Classroom 

2. จัดการเรียนการสอน โดยนํา Google Classroom มาใชใน

การเก็บขอมูลการสงงาน 

3. เก็บรวบรวมขอมูลหลังใชการสงงานดวย Google Classroom 

4. เปรียบเทียบผลการสงงานกอนและหลังใชการสงงานดวย 

Google Classroom 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น

ปที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หอง 2 จํานวน 19 คน มีพฤติกรรม

การสงงานไดตรงตอเวลาดีขึ้นตามลําดับ สงผลทําใหการจัดการเรียนการ

สอนเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

ตามลําดับ 
 

ขอเสนอแนะ 

1. สามารถนําไปเปนแนวทางแกไขปญหาการสงงานไมตรงเวลา

ของนักศึกษา ทําใหการเรียนการสอน มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. สามารถนําไปเปนแนวทางแกไขปญหาการสงงานไมตรงเวลา

ของนักศึกษาใหครูผูสอนในรายวิชาอื่น ๆ ภายในวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ควรนําไปวิจัยเกี่ยวกับการใช Google Classroom เพื่อปรับ

พฤติกรรมการสงงานของนักศึกษา ระดับชั้นอื่น ๆ  เพื่อศึกษาการปรับ

พฤติกรรมการสงงานของนักเรียนนักศึกษา 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดแนวทางแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอน เร่ืองการสง

งานไมตรงเวลา ของนักศึกษา ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 

2. เปนแนวทางในการแกไขปญหาการสงงานไมตรงเวลา ของ

นักศึกษาใหครูผูสอนในรายวิชาอื่น ๆ ในวิทยาลัย 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่องระบบคํานวณ วิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร  

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ  

โดยการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวจุฑารัตน  บรรณาลังก 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา  ธุรกิจศึกษา-คอมพิวเตอร 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของ TAI (Team Assisted 

Individualization) เปนเทคนิคการจัดการเรียนรูที่ผสมผสานระหวางการ

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 ครูจะไดมีเวลาดูแลนักเรียนไดมากขึ้นและทั่วถึง  และยังเปนการ

ปลูกฝงนิสัยที่ดีในการอยูรวมกันในสังคม ทําใหมีความรับผิดชอบในการ

เรียนรูของตนเองมากขึ้น  อีกทั้งยังสามารถชวยสรางแรงจูงใจ และความ

สนใจให เกิดแกผู เรียนอันเนื่องมาจากการเสริมแรงอีกดวย  แตยังไม

แพรหลาย  สวนใหญมักใชกับ วิชาคณิตศาสตร  ซ่ึงในการจัดการเรียนการ

สอนวิชานั้น  จําเปนอยางยิ่งในเร่ืองการปลูกฝงกระบวนการทํางานกลุม  

เนื่องการการเรียนเนื้อหาตางๆ  และการฝกทักษะกระบวนการทางความคิด

มักจําเปนตองใชวิธีการแบงกลุมในการเรียนรู 

จากการศึกษางานวิจัยดานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลายๆ ดาน พบวากระบวนการเรียนการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน สามารถ
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ชวยแกปญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดเปนอยางดี  เนื่องจาก

การสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน หรือการใหผูเรียนชวยสอนกันเองน้ี เปน

วิธีการที่จะชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนทางดานวิชาการดวยกันทั้ง 2 ฝาย 

วิธีการใหผูเรียนสอนกันเองนี้ไดมีการพัฒนาและนํามาใชในรูปแบบแตกตาง

กันออกไปตามจุดมุงหมายและวิธกีารของครู โดยมุงเนนเพื่อชวยเหลือผูเรียน

ที่เรียนชา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า  มีปญหาในดานความประพฤติ และ

ปญหาอื่น ๆ โดยมีความเชื่อวา วิธีการใหผูเรียนสอนกันเองนี้ผูเรียนจะเรียนรู

อะไรตาง ๆ ไดจากกันและกัน  และการเรียนรูเชนนี้ทําใหผูที่เรียนชาเกิดการ

เรียนรูได เนื่องจากภาษาที่ผูเรียนใชพูดส่ือสารกันนั้นสามารถส่ือความหมาย

ระหวางกันและกันไดเปนอยางดี  เนื่องจากเพื่อนนักเรียนมีวัยเดียวกันจึง

ชวยถายทอดส่ิงท่ีเขาไดเรียนรูมาใหเพื่อน 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

ซักถามปญหาขอสงสัยตาง ๆ ในการเรียนจากเพื่อนดวยกันเองมากกวาที่จะ

ไตถามจากครูเพราะไมตองเกรงวาจะเปนที่ตลกขบขันหรือดูถูกของใคร  

ทั้งนี้เปนเพราะสัมพันธภาพของผูเรียนทั้งสองฝายที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่มี

การเรียนการสอนนั่นเอง วิธีการของการใหผูเรียนชวยเหลือหรือสอนกันเอง

นี้แบงไดเปน 2 แบบ  ไดแก แบบที่ 1 การใหเด็กเกงสอนเด็กออน แบบที่ 2 

การใหเด็กชั้นสูงกวาชวยสอนเด็กชั้นเล็กกวา วิธีการสอนทั้ง 2 แบบนี้ 

สามารถจัดกลุมผูสอนกับผูเรียนเปนคู หรือเปนกลุมยอย ๆ ก็ไดขึ้นอยูกับ

ครูผูสอนจะเลือกใชใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคของการเรียนการสอน 

(พิ สุทธา อารีราษฎร, 2554) เมื่อพิจารณาจากสภาพแวดลอม และ

บรรยากาศการเรียนการสอนแลว ผูวิจัยจึงเลือกวิธีการแบบที่ 1 คือ ใหเด็ก

เกงสอนเด็กออน โดยการจัดเปนคู และมอบหมายใหดูแลการทบทวนเนื้อหา

เร่ือง โครงสรางคําส่ังควบคุมการทํางานของโปรแกรม และหากพบวาเกิดขอ

สงสัยในเนื้อหา ครูจะเขาไปใหความรูเปนรายบุคคล 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหมีการศึกษาการใชกระบวนการ

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

พัฒนาการเรียนเร่ือง ระบบคํานวน ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงปที่ 1 ซ่ึงจะชวยใหสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีการเรียนสูงขึ้นได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์เร่ือง ระบบคํานวน วิชาคณิตศาสตร

คอมพิวเตอร ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค TAI  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 

กลุมตัวอยางที่ ใช ในการวิจัยในคร้ังนี้  คือนักศึกษาระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แผนการจัดการเรียนรูวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร เร่ือง ระบบ

คํานวณ โดยในแตละเนื้อหาของบทเรียนแตละแผนจะมีการจัดการเรียนรู 2 

วิธี คือ 

1. การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

กลุมชวยรายบุคคล (TAI) 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร

คอมพิวเตอร  เร่ือง ระบบคํานวณ เปนแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. แผนการจัดการเรียนรู วิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร เร่ือง

ระบบคํานวน โดยในแตละเนื้อหาของบทเรียนแตละแผนจะมีการจัดการ

เรียนรู คือ การจัดการเรียนรูโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

กลุมชวยรายบุคคล (TAI)  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร

คอมพิวเตอร เร่ืองระบบคําณวน เปนแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก 

3. แบบทดสอบวัดความสามารถใน เร่ือง ระบบ คําณวน 

รายละเอียดในการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ มีดังนี้ 

3.1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร 

ประกอบดวย 

3.1.1 แผนการจัดการเรียนรูที่ใชการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) มีขั้นตอนในการสราง ดังนี้ 

ก . ศึ ก ษ าห ลั ก สู ต รก า ร ศึ ก ษ าอ าชี ว ศึ ก ษ า 

พุทธศักราช 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาการ

อาชีวศึกษา พุทธศักราช 2562 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชา

คณิตศาสตรคอมพิวเตอร เร่ืองระบบคํานวน เกี่ยวกับ วิสัยทัศน หลักการ 

จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐาน

การเรียนรู เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการ

สรางแผนการจัดการเรียนรู 

ค. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสรางแผนการ

สอนโดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) 

จากตําราและงานวิจัยตางๆ 

ง. ศึกษาหลักและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) 

จ. วิเคราะหสาระการเรียนรู เร่ืองระบบคํานวน 

เพื่อกําหนดจุดประสงคการเรียนรูที่มีความสอดคลองกับการเรียนการสอน

แบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) และความสามารถในการส่ือสารทาง

คณิตศาสตร 

ฉ. กําหนดรูปแบบของแผนการจัดการเรียนรูวิชา

คณิตศาสตรคอมพิวเตอร แบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เร่ืองระบบคําณวน 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1  

ช. นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางเสร็จแลว เสนอ

ตอฝายวิชาการ 
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ญ. ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตาม

คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 

ฎ. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ป รับปรุงแก ไข

ขอบกพรองซ่ึงเปนแผนการจัดการเรียนรูที่สมบูรณนําไปทดลองใชกับกลุม

ประชากรตอไป 

1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3 ศึกษาห ลัก สูตรสถาน ศึกษาวิทยา ลัยอาชี ว ศึกษ า

นครศรีธรรมราช พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

พุทธศักราช 2551 เทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร 

เกี่ยวกับ วิสัยทัศน  หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผู เรียน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรู เพื่อเปนแนวทางในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนและการสรางแผนการจัดการเรียนรู ระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 เร่ือง ระบบคําณวน 

1.4 วิเคราะหสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู ระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 เร่ืองการคําณวน เพื่อกําหนดจุดประสงคการ

เรียนรูที่มีความสอดคลองกับการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) 

1.5 จัดทําแผนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับจุดประสงค

การเรียนรูและสัมพันธกับเนื้อที่ใชสอน 

1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางเสร็จแลว เสนอตอฝาย

วิชาการ 

1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงแกไขอีกคร้ังหนึ่งใน

สวนของเนื้อหาและกิจกรรมในแตละแผนการจัดการเรียนรูกอนนําไปใชกับ

กลุมควบคุม 

2. ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรคอมพิวเตอร 

2.1 ศึกษาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เนื้อหา 

จุดประสงค มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดจากเอกสารและตําราตางๆ 

2.2 ศึกษาวิธีสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรคอมพิวเตอร 

2.3 วิเคราะหหลักสูตร เนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูวิชา

คณิตศาสตรคอมพิวเตอร  ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 1  

เร่ือง การคํานวน เพื่อกําหนดความสําคัญของเนื้อหาจุดมุงหมายเชิง

พฤติกรรมที่ตองการ และจํานวนของแบบทดสอบ 

2.4 ศึกษาหลักการเกี่ ยวกับการสรางแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามแนวชวาล แพรัตกุล. (2520: 1 – 407) และทํา

การสรางแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ จํานวน 20 ขอ 

2.5 นําขอสอบไปหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบ

กับจุดประสงคการเรียนรู โดยพิจารณาคัดเลือกจากคา IOC ต้ังแต 50 ขึ้นไป 

ซ่ึงไดขอคําถามที่มีคา IOC ต้ังแต 0.67–1.00 จํานวน 20 ขอ 

2.6 นําแบบทดสอบท่ีไดมาปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบกับ

นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

จํานวน 10 คน และเคยเรียนเร่ือง การคํานวณ มาแลวเพื่อหาคุณภาพของ

แบบทดสอบ 

2.7 ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบที่นักเรียนทด โดยให 1 

คะแนน สําหรับขอสอบที่ตอบถูกและให 0 คะแนน สําหรับขอสอบที่ตอบผิด 

ไมตอบหรือตอบเกิน 1 ตัวเลือก 

2.8 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปใชกับกลุม

ตัวอยางตอไป 

3. ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถ 

3.1 ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ

ความสามารถในการคํานวน และแบบวัดความสามารถในการคํานวน 

3.2 ศึกษาลักษณะคําถามปลายเปด การสรางขอคําถามแบบ

อัตนัยและเกณฑการใชคะแนน 

3.3 สรางแบบทดสอบแบบอัตนัยที่วัดความสามารถในการ

คํานวน จํานวน 20 ขอ และสรางเกณฑการประเมินความสามารถในการ

คํานวนแบบรูบริค (Rubric Assessment) 

3.4 นําแบบวัดความสามารถในการคํานวน และเกณฑการให

คะแนนความสามารถในการคํานวน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ตรวจสอบความถูกตอง

เชิงเนื้อหา แลวนําแบบทดสอบไปหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ

คําถาม กับลักษณะพฤติกรรม (IOC) คัดเลือกขอที่มีดัชนีความสอดคลอง 

(IOC)  .50 พบวา ขอที่มีคาดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) โดย

พิจารณาจากคา IOC  .50 จึงคัดเลือกขอที่มีคา IOC ต้ังแต 0.67 – 1.00 

จํานวน 10 ขอ 

3.5 นําแบบวัดความสามารถในการคํานวน ที่ไดมาปรับปรุง

แกไขแลว นําไปทดสอบกับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 1 

ซ่ึงไดผานการเรียน เร่ืองการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร มาแลวจํานวน 20 

คน เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 

3.6 นําแบบวัดความสามารถในการคํานวณ ที่สมบูรณไปใชกับ

กลุมประชากร 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอความรวมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ซ่ึงเปน

กลุมตัวอยางของการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเอง โดยใชการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เร่ือง ระบบ

คํานวน ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 1   

2. ชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงการจัดการเรียนการสอนแบบกลุม

ชวยรายบุคคล (TAI)  เร่ืองระบบคํานวน  เพื่อใหผูเรียนไดปฏิบัติตนถูกตอง  

3. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) จํานวน 60นาที กับนักเรียน

ทั้งกลุมทดลอง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการคํานวน 

แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 

4. ผูวิจัยดําเนินการสอนดวยตนเอง ในเนื้อหาเดียวกัน โดยใชเวลา

สอน 60 คาบ คาบละ 60 นาที กลุมทดลองจัดการเรียนการสอนแบบกลุม

ชวยรายบุคคล (TAI) 

5. ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) จํานวน 60นาที กับ

นักเรียนทั้งกลุมทดลอง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จํานวน 60 นาที ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียนและ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสารทางการคํานวน จํานวน 60 นาท ี
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6. ตรวจใหคะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

แบบทดสอบวัดความสามารถในการส่ือสารทางการคํานวน แลวนาํคะแนนที่ไดมา

วิเคราะหดวยวธิีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการทดลองคร้ังนี้ ผูวิจัยมีลําดับขั้นในการวิเคราะหขอมูล คือ หา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอร ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวย

รายบุคคล (TAI) เร่ืองระบบคําณวน กับเกณฑ (รอยละ 50)       

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ จะใช

สถิติการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้ 

1. สถิติพื้นฐาน 

1.1 คาเฉล่ีย (Mean) (ลวนสายยศ; และ อังคณา สายยศ.

2538: 79) 

1.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชในการวิเคราะหการ

กระจายของคะแนน(ลวนสายยศ; และ อังคณา สายยศ.2538: 79) 

1.3 คารอยละ (P) (ลวนสายยศ; และ อังคณา สายยศ.2538: 

79) 

2. สถิติที่ใชเพื่อหาคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย 

2.1 การหาคาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบโดยใชคาดัชนี

ความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู เร่ืองระบบคํานวน 

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 (ลวนสายยศ; และ อังคณา สายยศ.

2539: 248 - 249) 
  

สรุปผลการวิจัย 

1. นักเรียนที่ ได รับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุมชวย

รายบุคคล (TAI) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร คิด

เปนคาเฉล่ีย ( ) 8.45คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 0.624 และคิดเปนคา

รอยละ 84.51 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรคอมพิวเตอรของ

นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนการ

สอนแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) เร่ือง ระบบคํานวน รอยละ 5 
 

ขอเสนอแนะ 

จากการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะซ่ึงอาจจะเปนประโยชนตอ

การเรียนการสอนและการศึกษาคร้ังตอไป ดังนี้ 

ขอเสนอแนะทั่วไป 

1. ครูควรกําหนดเวลาที่เหมาะสมแกนักเรียนในการศึกษาใบ

ความรูและการทําแบบฝกทักษะแตละคร้ัง เพื่อใหนักเรียนมีเวลาในการทํา

กิจกรรมและเวลาในการซักถามเพื่อนที่เพียงพอ 

2. ในการจัดกลุม ในการจัดการเรียนการสอนแบบแบงกลุมชวย

รายบุคคล (TAI) เม่ือมีการเรียนการสอนจบในเนื้อหาแตละหนวย ควรให

นักเรียนไดเปล่ียนกลุม เพื่อใหนักเรียนไดสรางความสัมพันธ ความคุนเคยกับ

เพื่อนคนอื่นๆ ในหอง ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนในหอง

มากขึ้น 

3. ครูผูสอนตองดูแลนักเรียนใหท่ัวถึงทุกกลุม และใหคําปรึกษา

กับกลุมนักเรียนที่มีปญหาและตรวจสอบความถูกตองของคําตอบ 

4. ครูผูสอนมีการเตรียมการสอนเปนอยางดี และเตรียมกิจกรรม

เพิ่มเติมสําหรับนักเรียนที่เกง เพื่อใหเกิดประโยชนกับครูผูสอนและกับ

นักเรียน 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบแบงกลุม

ชวยรายบุคคล (TAI) ในวิชา คณิตศาสตรคอมพิวเตอร 

2. ควรนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบแบงกลุมชวย

รายบุคคล (TAI) ไปทดลองใชเพื่อศึกษาถึงผลของรูปแบบที่มีตอตัวแปรอื่นๆ 

อาทิ ความสามารถในการแกปญหา ความคงทนในการเรียน เปนตน เพื่อ

เปนการศึกษาถึงการจัดการเรียนการสอนนี้จะสงผลตอตัวแปรอื่นๆ หรือไม 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เปนขอมูลทางการศึกษาและสามารถใชเปนแนวทางในการ

สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอน  ที่จะนําไปพัฒนาการเรียน 

3. ผูเรียนสามารถไดรับความรูและฝกการเรียนรูและการใหแก

สังคม 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาการตลาด 
 

ผลการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม (Committee Work Method)  

ที่มีตอผลสัมฤทธิ์การเรียน วชิากลยุทธการตลาด 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 การตลาด กลุม 2 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางเบญจง  วรรณมาศ 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(บริหารธุรกจิ) 

 บธ.บ.(การตลาด) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนในยุคปจจุบัน ที่ยังไมเอื้ออํานวยใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูอยางเต็มที่ เนื่องจากผูสอนยังใชวิธีการสอนแบบเดิม ๆ ที่ตน

เคยไดรับในสมัยเปนผูเรียน และผูสอนยังสอนตามความตองการของตนเอง 

โดยไมสนใจวาผูเรียนจะไดรับการเรียนรูตามที่ผูสอนไดถายทอดหรือไม และ

ไมสนใจวาวิธีการสอนของตนเองจะเหมาะสมกับผูเรียนดวยหรือไม จึงทําให

การสอนของผูสอนขาดประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรูแบบกระบวนการ

กลุม (Committee Work Method) สงเสริมใหผูเรียนไดเกิดทักษะการคิด 

การลงมือปฏิบั ติดวยความสามารถของผู เรียนเอง สงผลให ผู เรียนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น กลาคิด กลาแสดงออกอยางถูกตองและ

สรางสรรค 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใช

การจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม (Committee Work Method)   

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบหลังเรียนวิชากลยุทธการตลาด

กับเกณฑ 70 % 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักเรียนระดับ ปวส.2 

วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังน้ี  คือ นักเรียนระดับ ปวส.2 

การตลาด กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 24 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการสอน 

2. แบบทดสอบ 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. ศึกษ าห ลัก สูต รระ ดับป ระก าศนี ยบั ต รวิช าชี พ ช้ั น สู ง 

พุทธศักราช 2557 แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ  

2. สรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับหลักสูตร กรอบแนวคิดใน

การวิจัย และพิจารณาถึงรายละเอียดใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย 

3. นําแบบทดสอบที่ไดเสนอแลว เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ 

และความถูกตอง 

4. ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบจนไดเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ 

5. นําแบบทดสอบที่ไดปรับปรุงและแกไขสมบูรณแลวไปทําการ

เก็บขอมูลจากลุมตัวอยางที่ไดกําหนดไว 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการใชการจัดการเรียนรูแบบ

กระบวนการกลุม (Committee Work Method) 

2. ดําเนินการใชการจัดการเรียน รูแบบกระบวนการกลุม 

(Committee Work Method) โดยมีขั้นตอนตามแผนการสอน 

3. เก็บ รวบรวมข อมู ลห ลั งการใชการจัดการเรียน รูแบบ

กระบวนการกลุม (Committee Work Method) 

4. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกอนและหลังการใชการ

จัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม (Committee Work Method) 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป 
   

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัย เร่ือง ผลการจัดการเรียน รูแบบกระบวนการกลุม 

(Committee Work Method) ที่มีตอผลสัมฤทธิ์การเรียน วิชากลยุทธ

การตลาด ของนักศึกษา ระดับ ปวส.2 การตลาด กลุม 2 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 24 คน สามารถสรุปผลการวิเคราะห

ขอมูล และอธิบายได ดังนี้ 

1. การทดสอบสมมติฐาน ขอที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากล

ยุทธการตลาด หลังเรียน โดยการใชการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม 

(Committee Work Method) สูงกวากอนเรียน  ผลการวิจัยพบวานักเรียน

ระดับ ปวส.2 การตลาด กลุม 2 มีคะแนนเฉล่ียกอนเรียน เทากับ 10.46 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 2.021 คะแนนเฉล่ียหลังเรียน เทากับ 15.42 คา

เบี่ยงเบนมารฐาน เทากับ 1.472 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชากลยุทธการตลาด  หลังเรียน โดยการใชการจัดการเรียนรู

แบบกระบวนการกลุม (Committee Work Method) สูงกวากอนเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. การทดสอบสมมติฐาน ขอที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากล

ยุทธการตลาด หลังเรียน โดยการใชการจัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม 

(Committee Work Method) เปนไปตามเกณฑรอยละ 70  ผลการวิจัย

พบวา นักเรียนระดับ ปวส.2 การตลาด กลุม 2 มีคะแนนเฉล่ียวิชากลยุทธ

การตลาด หลังเรียน เทากับ 15.42 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 1.472 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา คะแนนเฉล่ียหลังเรียนมากกวาเกณฑที่

กําหนด รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

ขอเสนอแนะ 

1. การใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนการสอน ไดมีโอกาส

แสดงความคิดเห็น ใชความคิดสรางสรรคในการจัดกิจกรรมทางการตลาด 

สงผลใหผูเรียนมีความกลาแสดงออกมากขึ้น 
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2. การเรียนการสอนในปจจุบันจําเปนตองอาศัยเทคโนโลยีในการ

เรียนรูซ่ึงจะเปนการปลูกฝงการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางอาจนอยเกินไป รวมถึง

ชวงเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและความ

เปนไปไดที่สามารถเก็บรวบรวมขอมูลได ซ่ึงมีผลกระทบตอการวิเคราะห

ขอมูลโดยตรง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนไดรับความรู และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากลยุทธ

การตลาดสูงขึ้น 

2. ผูสอนไดศึกษากระบวนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และมี

คุณภาพมากขึ้น 

3. เพื่อใหผูที่สนใจสอนในวิชาเดียวกันไดศึกษาและนําไปสอนได 

4. สถานศึกษามีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น 

5. ผูสอนไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชการ

จัดการเรียนรูแบบกระบวนการกลุม (Committee Work Method)   

6. ผูสอนไดเปรียบเทียบผลการทดสอบหลังเรียนวิชากลยุทธ

การตลาดกับเกณฑ 70% 

_______________________________________________________ 

 

การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนวิชาการโครงการ 

(3202-8501) เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.2 การตลาด ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรธีรรมราช 
 

ผูวิจัย นางจารุวรรณ  ไทรทอง 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(การตลาด) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในสภาพสังคมปจจุบันเต็มไปดวยปญหาตางๆมากมายที่ตองให

เผชิญไมวาจะเปนปญหาเกี่ยวกับยาเสพติดปญหาอาชญากรรมปญหาความ

สําสอนทางเพศปญหาความไมรักษาวัฒนธรรมปญหาคานิยมทางวัตถุที่มีอยู

อยางกลาดเกล่ือนในทุกสวนของสังคมไทยในยุคเทคโนโลยีเบงบานอยางเชน

ปจจุบันเด็กเเละเยาวชนเปนอนาคตของชาติในปจจุบันไดตกเปนเหยื่อของ

ส่ิงเหลานี้เปนจํานวนมากเเละนับวันปญหาตางๆเหลานี้จะทวีความรุนเเร

งมากขึ้นอยางเห็นไดชัดผลของการใหการศึกษาที่ผานมาปญหาเร่ืองการจัด

การศึกษาที่ไมเปนไปตามเปาประสงคท่ีตองการคือปญหาเร่ืองผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอยูในระดับตํ่ามีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาไม

สามารถใชกระบวนการคิดเเกปญหาตางๆในชีวิตประจาํวันไดอยางเหมาะสม

เมื่อวิเคราะหปญหาตาง ๆ เเลวมีสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาดังกลาว 

ผูวิจัยเปนครูผูสอนวิชาการโครงการ รหัสวิชา 3202-8501 จึงตอง

เอาใจใสตอการเรียนการสอนและตองใหการอบรมแกนักศึกษาทั้งในและ

นอกหองเรียนเพื่อเด็กไทยจะไดมีคุณธรรมจริยธรรมมากยิ่งขึ้นที่สอดคลอง

กันและมีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกันคือตองการใหทุกคนสืบทอด

วัฒนธรรมไทยเชิดชูความเปนไทยรูคุณคาไมพึ่งพายาเสพติดขยันซ่ือสัตย

ประหยัดมีวินัยใฝเรียนรูคูคุณธรรมนําประชาธิปไตยนั่นคือการจัดการศึกษา

ตองสรางจริยธรรมลงไปในจิตใจของทุกคนมิใชการกระทําเพื่อเอาตัวรอด

เทานั้นจึงจะไดชื่อวาเขาถึงซ่ึงบรมธรรมและหนาที่สําคัญท่ีสุดของผูวิจัยใน

ขณะนี้คือตองรีบบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสงเสริมใหนักศึกษามี

คุณลักษณะที่พึงประสงคซ่ึงจะสงผลใหนักศึกษาไมสับสนในการเรียนรูและ

เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูตามเน้ือหาในบทเรียนอันเปนแนวทางพัฒนา

ผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาการโครงการ รหัสวิชา 3202-8501 ให

สูงขึ้นได  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคจากการประเมินตนเอง

ของนักศึกษา เพื่อนและครูของนักศึกษาที่ไดรับการสอนแบบบูรณาการ

คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาตามกาลเวลาจํานวน 4 ระยะ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ ใช ในการศึกษาค ร้ังนี้  ได แก  นั ก ศึกษาระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปที่ 2 แผนกวิชาการตลาด จํานวน 47 คนที่

ลงทะเบียนเรียนวิชาการโครงการ รหัสวิชา 3202-8501 ในภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ไดจากการเลือกเจาะจง 

(purposive sampling) คือนักศึกษาแผนกการตลาด ระดับ ปวส.2 จํานวน 

47 คนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการโครงการ รหัสวิชา 3202-8501 จึงมีความ

เหมาะสมที่เปนกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) เพราะ

สามารถพัฒนาและคุณลักษณะที่พึงประสงคไดอยางเต็มความสามารถของ

ผูวิจัยเร่ิมต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2563 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ีเปนแบบประเมิน

เกี่ยวกับการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมเขาไปในการเรียนวิชาการโครงการ 

รหัสวิชา 3202-8501 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคใหกับนักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2562 ดังนี้ 

คําชี้แจงแบบประเมินจะแบงออกเปน๓ชุดเพื่อใหผูตอบแบบ

ประเมินคือนักศึกษาประเมินตนเองเพื่อนประเมินและครูประเมินซ่ึงแบบ

ประเมินแตละชุดจะมีแบบประเมิน 4 ฉบับแตละฉบับมีคําถามฉบับละ 40 

ขอ (คําถามเหมือนกันทุกฉบับ) ซ่ึงจะเก็บขอมูล 4 ระยะตามกาลเวลาคือ

ระยะที่ 1 ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ระยะที่ 2 ในเดือนธันวาคม 2562 

ระยะที่ 3 ในเดือนมกราคม 2563 และระยะที่ 4 ในเดือนกุมภาพันธ 2563 

คําถามมีลักษณะเปนแบบวัดตามมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 

ระดับของ  ลิเคิรท (Likert) เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมที่สามารถพัฒนา

คุณลักษณะอันพึงประสงคใหกับนักศึกษาไดแบบประเมินที่ใชในการศึกษา

วิจัยคร้ังนี้มีเกณฑในการพิจารณากําหนดคาน้ําหนักในการใหคะแนนดังนี้ 

5 หมายถึง นักศึกษามีคุณลักษณะอันพงึประสงคในระดับมากที่สุด 

4 หมายถึง นักศึกษามีคุณลักษณะอันพงึประสงคในระดับมาก 

3 หมายถึง นักศึกษามีคุณลักษณะอันพงึประสงคระดับปานกลาง 
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2 หมายถึง นักศึกษามีคุณลักษณะอันพงึประสงคในระดับนอย 

1 หมายถึง นักศึกษามีคุณลักษณะอันพงึประสงคในระดับนอยที่สุด 
 

การสรางเครื่องมือ 

ในการสรางเคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาเอกสารตํารางานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนแนวทางการ

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 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ ไม ใชก ลุม ตัวอยาง  จํ านวน 50 คน

ประกอบดวยแผนกบัญชีจํานวน 10 คนแผนกโรงแรมและการทองเที่ยว

จํานวน 10 คน แผนกเลขานกุารจํานวน 10 คนแผนกอาหารและโภชนาการ

จํานวน 10 คน  แผนกคอมพิวเตอรจํานวน 10 คนแลวนําแบบประเมินที่ได

ทั้ง 50 ฉบับมาตรวจสอบความสอดคลองระหวางคะแนนรายขอกับคะแนน

ทั้งฉบับโดยการหาคาสหสัมพันธ(item – test correlation) และวิเคราะห

หาคาความเชื่อม่ันดวยวิธีของคูเดอร – ริชารดสัน (Kuder -Richadson) 

โดยใชโปรแกรมเอสพีเอสเอสสําหรับวินโดวไดคาความเชื่อมั่นรายขอต้ังแต 

.8950 ถึง .9783 จากนั้นจึงหาคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับซ่ึงฉบับที่ใหนักศึกษา

ประเมินตนเองไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .9352 สวนฉบับที่ใหเพื่อนประเมิน

ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ.๙๐๑๓และฉบับที่ครูเปนผูประเมินไดคาความ

เชื่อมั่นเทากับ .9780 

5. นําแบบประเมินที่ไดไปใชในการดําเนินการตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผูวจิัยไดดําเนนิการตามขั้นตอนตอไปนี ้

1. ผูวิจัยเขาสอนตามตารางสอนแลวอธิบายเพื่อสรางความสัมพันธ

อันดีกับนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อใหทุกคนทราบถึงความสําคัญที่ตอง

มีการบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมเขาไปในการเรียนการสอนวิชาการ

โครงการ รหัสวิชา 3202-8501 เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคใหกับ

นักศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 เปนเวลา 4 เดือนโดยแบงเปน 

4 ระยะเร่ิมต้ังแตระยะที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2562 ระยะที่ 2  เดือน

ธันวาคม 2562 ระยะที่  3 เดือนมกราคม 2563 และระยะที่  4 เดือน

กุมภาพันธ  2563 ซ่ึงเปนการประเมินองคประกอบเดียวแบบวัดซํ้า (Single-

Factor Experiments Having Repeated Measures on the Same 

Elements)  

2. ในแตละระยะผูวิจัยแจกแบบประเมินใหกับนักศึกษาเพื่อให

ประเมินตนเอง  แจกแบบประเมินเพื่อใหเพื่อนประเมินและแจกแบบ

ประเมินใหครูผูสอนประเมินเดือนละ 1 คร้ัง จํานวน 4 คร้ัง คร้ังละ 44 ฉบับ

ซ่ึงเทากับจํานวนนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง ในการนี้ผูวิจัยสามารถเก็บ

แบบประเมินฉบับที่สมบูรณไดทุกฉบับซ่ึงสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลไดคิด

เปนรอยละ 100 ทําใหมีความเหมาะสมที่จะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคใหนักศึกษาไดเปนอยางดี 

3. ผูวิจัยนําแบบประเมินที่มีความสมบูรณของการตอบทุกขอ

คําถามไปวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติตามแบบแผนและขั้นตอนของการ

ประเมินในตารางที่ 3 และ 4 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางเพื่อเปรียบเทียบ

การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคจากการ

ประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อนและครูประเมินจํานวน 4 ระยะ โดยใช

การวิเคราะหความแปรปรวนแบบวัดซํ้า (Repwated  Measures Analysis 

of Variance) และเมื่อพบความแตกตางจึงทดสอบดวยวธิีทดสอบรายคูแบบ

ความแตกตางนอยสุด (Least Significant Difference) 
 

สรุปผลการวิจัย 

นักศึกษาที่ไดรับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคตามกาลเวลา

ทั้ง 4 ระยะในการประเมินตนเองเพื่อนประเมินและครูประเมินมีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือนักศึกษาเพื่อนและครูมี

ความคิดเห็นวานักมีคุณลักษณะที่พึงประสงคในระยะที่ 4 สูงกวาระยะที่ 3 

ระยะที่ 2ระยะที่ 1 และระยะที่ 3 มีคุณลักษณะอันพึงประสงคสูงกวาระยะ

ที่ 2 ระยะที่ 1 แตการประเมินของนักศึกษากับเพื่อนมีความคิดเห็นไม

แตกตางกันในระยะที่ 2 กับระยะที่ 1 สวนการประเมินของครูในระยะที่ 2 

สูงกวาระยะที่ 1 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรวิจัยในเร่ืองเดียวกันนี้โดยการขยายขอบเขตการศึกษาให

ครอบคลุมทุกระดับชั้นหรือทุกวิชาเพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางการ

พัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคของ

นักศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการวิจัยเร่ืองที่เกี่ยวกับพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรม

และคานิยมที่พึงประสงคของนักศึกษาเชนกระบวนการบริหารของผูบริหาร

ที่สงผลตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคของ

นักศึกษาในวิทยาลัยฯ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ดานการศึกษาเปนการพัฒนาองคความรูในวงวิชาการที่ตอบรับ

การบูรณาการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

2. ดานการเรียนการสอนเปนแนวทางในการบูรณาการคุณธรรม

จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

3. ดานนักศึกษาเปนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนา

คุณลักษณะที่พึงประสงคใหกับนักศึกษาเปนคนดีคนเกงและมีความสุข 

4. ดานขอมูลที่ ได รับเปนขอมูลพื้นฐานที่สามารถนําไปแกไข

ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบพรอมทั้งปรับเปล่ียนบทบาทของครูผูสอนที่มุง

บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคไดดียิ่งขึ้น 

_______________________________________________________ 
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การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและความรบัผิดชอบตอ

หนาที่และการเรียนดขีึ้น ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวชิาการตลาด 

กลุม 1 ปการศึกษา 2562  วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายคมกริช  พลเดช 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา บธ.บ (การตลาด) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง การปกครอง จึงจําเปนตองอาศัยองคประกอบตาง ๆ มาเกื้อหนุน 

ซ่ึงตองมีการพัฒนาโดยตองคํานึงถึงทรัพยากรที่มีคุณภาพและส่ิงที่สําคัญที่สุด

คือทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ โดยจะตองมีคุณสมบัติดานสมรรถภาพทาง

รางกายและจิตใจท่ีดี มีสติปญญา มีความรูความสามารถ มีความอดทน 

ขยันขันแข็ง ไมยอทอตอความยากลําบาก กลาเผชิญปญหาและอุปสรรคดวย

ความมุงมั่น ถามนุษยทุกคนมีคุณสมบัติดังกลาวก็จะเปนผูมีวินัยในตนเอง ซ่ึง

จะเปนวัฒนธรรมที่ทุกคนในสังคมตองปฏิบัติ เพราะจะทําใหสังคมอยูรวมกัน

อยางมีความสุข วินัยจึงเปนคุณธรรมที่ควรสรางและปลูกฝงใหทุกคนใชเปน

แนวทางสําหรับบังคับพฤติกรรมของตนเอง ทําใหบรรลุตามจุดหมายของ

ชีวิตและประสบความสําเร็จในชีวิต เพราะฉะนั้นครูควรสรางสรรควินัยให

เกิดแกนักเรียน เมื่อนักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนจะทํา

ใหสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนใหเปนไปในทางท่ีดีงาม จึงควรมีการ

ปลูกฝงใหยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัด ถาหากในสังคมไมมีการปลูกฝง

และพัฒนาเด็กใหมีวินัยและมีคุณภาพแลว การพัฒนาสังคมและประเทศก็

จะเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพจึงควรตองปลูกฝงวินัยในตนเองใหเปน

พื้นฐาน ในที่สุดก็จะสามารถพัฒนาประเทศชาติใหมีความกาวหนามากยิง่ขึ้น 

ดังนั้น การศึกษาจึงเปนส่ิงที่สําคัญและมีความจําเปนอยางมาก 

ในการที่จะพัฒนาใหมนุษยมีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด จาก

การเปนคุณครูที่ปรึกษานักศึกษา ปวส.1 ธุรกิจคาปลีกทั่วไป ซ่ึงมีหนาที่ดูแล

นักเรียนดานพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียนทั้งภายในและนอกหองเรียน 

พบวา พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนบางคนในหองเรียนไมสนใจเรียน 

ขาดความรับผิดชอบและระเบียบวินัย จึงทําใหบรรยากาศการเรียนรูไมเอื้อ

ตอการเรียนการสอนและมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคจึงทําใหเกิดปญหาใน

การเรียนรูจะสงผลตอนักเรียนบางคนที่มีผลการเรียนคอนขางตํ่า จึงตองใช

กระบวนการวิจัยมาแกปญหา โดยการนําทฤษฎีการเรียนรูเสริมแรง และ

ทฤษฎีแรงจูงใจ มาใชกับนักเรียนเพื่อเปนการพัฒนาและปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการเรียนและสงเสริมศักยภาพของนักเรียน ใหเกิดการเรียนรูเต็ม

ศักยภาพและความสามารถของตนเอง ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนมีวินัย ความ

รับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง มีบรรยากาศการเรียนรูที่เหมาะสม เปนการ

ปลูกฝงระเบียบวินัย การรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ทําใหสามารถพัฒนา

นักเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและมีผลการเรียนดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและ

ความรับผิดชอบตอหนาที่และการเรียนดีขึ้นของนักศึกษาระดับ ปวส.1 

สาขาวิชาการตลาด กลุม 1 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชา

การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2562 ที่ลงทะเบียนวิชาเทคนิคการนําเสนอ จํานวน  33 คน  

กลุมตัวอยาง 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชา

การตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2562 ที่ลงทะเบียนวิชาเทคนิคการนําเสนอ จํานวน  5  คน  
  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชการสังเกตและนําเคร่ืองมือที่

สรางขึ้นใหนักศึกษาระดับ ปวส.1 การตลาด 1 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 5 คน ไดตอบแบบสอบถามและเก็บ

ขอมูลดวยตนเอง 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั 

ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการวิจยัไวดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฏีจิตวิทยาการศึกษา เจตคติ (Attitude) 

ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีการเรียนรูแบบวางเง่ือนไข แบบแบบการกระทํา

ของสกินเนอร ลักษณะดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทนและความ

รับผิดชอบ 

2. กําหนดกรอบความคิดในการวิจัย เพื่อทําการศึกษาความมี

วินัยในตนเอง ความรับผิดชอบของนักศึกษาระดับ ปวส.1 การตลาด 1 ป

การศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

3. กําหนดวัตถุประสงค 

4. กําหนดกลุมประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาระดับ 

ปวส.1 สาขาวิชาการตลาด 1 ปการศึกษา 25562 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 33 คน กลุมตัวอยาง จํานวน 5 คน ที่ทดลองวิจัย 

5. สรางเคร่ืองมือการวิจัย โดยผูวิจัยศึกษาจากหลักการ ทฤษฎี 

แนวคิด วัตถุประสงค เพื่อจําแนกวาควรสรางเคร่ืองมือวัดดานใดบางให

เหมาะสมกับสภาพของนักศึกษาระดับ ปวส.1 การตลาด 1 ปการศึกษา 

2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 5 คน  

6. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําไดดําเนินการเก็บขอมูลดัวย

ตัวเองโดยการสังเกต ใหนักเรียนกลุมตัวอยางไดตอบแบบสอบถาม 

7. การสรุปผลการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย  โดยนําขอมูลที่

ไดมาวิเคราะหขอมูลและเขียนสรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. จากผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกต ขอมูลดานการเรียน

ของแตละวิชา และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใชแรงจูงใจ

เสริมแรงโดยใหคําชมเชยแกนักเรียน รวมทั้งดูแลดานการเรียนใหมีความ

รับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจากผูปกครอง คุณครูที่เขาสอนแตละวิชา 

ซ่ึงนักเรียนใหความรวมมือเปนอยางดี  ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนตอ

การมาเรียนและการเรียนมากขึ้น  ในการทําวิจัยคร้ังนี้ปรากฏวา นักศึกษา

ระดับ ปวส.1 การตลาด 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  มีความเอา
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ใจใสตอการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น โดยสังเกตจาก

บรรยากาศการเรียนภายในหองเรียนที่ เอื้อตอการเรียนรู มีความต้ังใจเรียน

มากขึ้น มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ไมขาดเรียนหรือมาสาย ทํางานที่ไดรับ

มอบหมายและสงงานตรงกําหนดเวลา รูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกันดวยความ

เต็มใจ โดยดูจากการสังเกต การสัมภาษณ ผลการเรียนและสรุปผลการ

เปรียบเทียบจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความมีวินัย ความรับผิดชอบ

และความสนใจการเรียนของนักเรียน 

2. จากแบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและรับผิดชอบ

ในหองเรียน เม่ือนําผลสรุปของการตอบแบบสอบถามคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 

พบวา นักศึกษาระดับ ปวส.1 การตลาด 1 มีความกระตือรือรน  เอาใจใสตอ

การเรียน และมีวินัยและความรับผิดชอบมากขึ้น จากตารางพบวา ในการ

ตอบแบบสอบถามคร้ังท่ี 2 นักเรียนมีพฤติกรรมดังกลาวมากกวาคร้ังที่ 1 

หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นไดวาดีขึ้นอยางเห็นไดชัด     คือ นักเรียนไม

นํางานวิชาอื่นมาทําขณะที่กําลังเรียนวิชาหนึ่ง ไมคุยและเลนเพื่อนในขณะที่

ครูสอน สงงานและการบานตรงเวลาที่ครูกําหนด ไมนอนหลับในหองเรียน

ขณะชั่วโมงเรียน ทําการบานและไมลอกการบานเพื่อน ทําผิดจะพยายาม

แกไขโดยไมทอแท มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย มาเรียนตรง

เวลาและต้ังใจเรียน รูจักวางแผนและเตรียมพรอมที่ จะศึกษาตอใน

มหาวิทยาลัย และใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการอานหนังสือ ทําให

นักเรียนสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและความ

รับผิดชอบตอหนาที่และการเรียน สงผลใหการเรียนดีขึ้น และเปนผูที่มี

ความสําเร็จในชีวิตตามจุดหมายที่ต้ังไว 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตามอยางใกลชิดและตอเนือ่ง 

2. ครู ผูปกครอง นักเรียนและผูที่เกี่ยวของ ควรรวมมือกันแกไข

และสะทอนปญหาตาง ๆ ของนักเรียน  ทําใหนักเรียนมีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมและการเรียน   
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ทําใหทราบพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาใหเปนผูมีวนิัยและ

ความรับผิดชอบตอหนาที่และการเรียนดีขึ้น ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 

การตลาด ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาการปรบัพฤติกรรมความรับผิดชอบการสงงาน 

ของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการตลาด 

โดยการใชเสริมแรงทางบวก 
 

ผูวิจัย นางสาวโสภิดา  จันทรแกว 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาและความสําคัญของงานวิจัย 

ความสําคัญความวิตกอยางหนึ่งของคนที่เปนครู คืออยากใหลูก

ศิษยที่เรากําลังสอนนั้นเกิดการเรียนรู การเรียนรูไมไดหมายถึงการที่เขาตอบ

คําถามที่เราถามไดเทานั้น แตหมายถึงการท่ีเขารูวาส่ิงท่ีเขากําลังเรียนคือ

อะไร สามารถใชความรูที่มีอยูแลวมาเชื่อมโยงกับความรูใหมที่เรากําลังสอน

หรือไม และสามารถนําส่ิงที่เราสอนไปประยุกตใชกับสถานการณอื่น ๆ ได

หรือไม ส่ิงเหลานี้เปนส่ิงที่ผูเรียนตองทําเอง ครูไมสามารถจะทําใหเขาได ส่ิง

ที่ครูจะทําได คือตองเปดโอกาสให ผู เรียนไดทําส่ิงดังกลาว โดยสราง

บรรยากาศการเรียนที่เอื้อกับส่ิงเหลานี้ การสรางบรรยากาศในการเรียนเพื่อ

ชวยใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูคือ ตองทําใหผูเรียนเรียนอยางกระตือรือรน 

(Active Learning) และตระหนักวาตนกําลังเรียนอะไรอยู ครูจะสามารถ

สรางบรรยากาศแบบนี้ไดจากการจัดการในชั้นเรียน การสรางแบบเรียนและ

กิจกรรมในหองเรียน และการหาเคร่ืองมือที่จะชวยใหผูเรียนไดพูดถึงส่ิงที่

เรียนออกมาเพื่อจะไดรับรูวาตัวเขาเองกําลังทําอะไรอยู (seft-awareness) 

เชน การเขียนไดอาร่ีที่พูดถึงการเรียน ปญหาที่พบและส่ิงที่ไดเรียน การ

จัดการในชั้นเรียน การสรางตารางงานสําหรับนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดมี

โอกาสเขามาตรวจสอบงานที่ตนเองยังไมไดสง ควรจะใหผูเรียนไดมีโอกาส

ทํางานกลุม เพื่อที่จะไดแลกเปล่ียนความรูและความคิดเห็นกับเพื่อน การ

สรางแบบเรียนและกิจกรรมในหองเรียน ควรจะใหผูเรียนไดมีสวนรวมใน

การเลือกกิจกรรม การบาน และกลุมคนที่อยากจะทํากิจกรรมในหองเรียน 

ผูเรียนควรจะรูวาเขาถูกคาดหวังใหเรียนอะไรในวิชานั้น เพื่อจะไดรูวาวิธีการ

เรียนที่เขาเรียนเหมาะสมหรือไม และเขาบรรลุเปาหมายที่ต้ังเอาไวหรือไม  

ครูควรจะคํานึงถึงความแตกตางระหวางผูเรียนวา เด็กในชั้นมี

ความสามารถ ความชอบ มีแรงจูงใจในการเรียนตางกัน ถาหากกําหนดให

เด็กทํางานแบบเดียวกัน คนทุกคนจะเกิดการเรียนรูไมเทากัน นอกจากนี้ครู

ควรจะใหความสําคัญกับการสอนใหเด็กตระหนักวาเขากําลังเรียนอะไร 

สวนนักเรียนในระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการตลาด ปญหาในการ

เรียนรูที่พบมากคือไมสงงานตามระยะเวลาที่ครูกําหนด ทําใหเกิดปญหาดาน

การเรียนการสอน ดวยเหตุผลดังกลาวนี ้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการ

ปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนระดับ ปวช.3 

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยการใชการ

เสริมแรงทางบวก โดยใหคะแนนเพิ่ม  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญ เล็งเห็นถึงประโยชนและมี

เจตคติที่ ดีตอการสงงานที่สามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวันและ

ปลูกฝงความรับผิดชอบ 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในงานวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาการตลาด 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 17 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้ไดสรางขึ้น เปน

แบบบันทึกผลการสงงาน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย

ตนเอง โดยจัดทําตารางสงงานของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการตลาด 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในรายวิชาสถานการณทางการตลาด 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. จัดทําตารางสงงานของนักเรียน 
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2. รวบรวมขอมูลจากการสงงานของนักเรียน สงบันทึกขอมูลจาก

การสงงานอยางตอเนื่อง หลังจากการใหแรงเสริม 

3. นําขอมูลจากการสงงานของนักเรียน การใหแรงเสริมมา

เปรียบเทียบกับหลังจากการใหแรงเสริม 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา การใชแรงเสริมเพิ่มการสงงานของนักเรียน โดย

ใหคะแนนในการสงงานแตละคร้ัง โดยกอนการใชแรงเสริมพฤติกรรมการสง

งานของนักเรียน คิดเปนรอยละ 52.94 แตหลังจากท่ีใชแรงเสริมทางบวก

โดยใหคะแนนเพิ่มกับนักเรียน พฤติกรรมการสงงานของนักเรียน คิดเปน

รอยละ 89.65 การใหแรงเสริมทางบวกคือ การใหคะแนนเพิ่มสามารถลด

พฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนทั้ง 17 คน ได

เปนอยางดี เพราะนักเรียนมีความพึงพอใจท่ีไดรับคะแนนเปนแรงเสริม มี

ความกระตือรือรนในการทํางานมากขึ้น เพื่อจะไดรางวัลหรือคําชมเชย จึง

สามารถนําวิธีการนี้ไปใชกับการปรับพฤติกรรมของนักเรียนคนตอไป 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการสํารวจการสงงานในทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับ 

ปวช.3 สาขาวิชาการตลาด 

2. เพิ่มวิธีการแกปญหาและหาสาเหตุหรือปจจัยที่สงผลตอการสง

งานลาชาหรือไมสงงานเลย 

3. ควรสงรายชื่อผูเรียนท่ีมีปญหาเร่ืองการสงงานใหครูในระดับ 

ปวช.3 สาขาวิชาการตลาด เพื่อดําเนินการแกปญหาในลําดับตอไป 

4. ควรจะมีการสํารวจการสงงานในรายวิชาอื่น ๆ 

5. ควรจัดการทําวิจัยในชั้นเรียน เพราะเปนหัวใจของการจัดการ

เรียนรูที่ครูตองทําเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นกับผูเรียนอยางตอเนื่อง 
 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทํางานโดยการใชแรงเสริม

ทางบวก 

2. นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญเล็งเห็นถึงประโยชนและเจต

คติที่ดีตอการสงงานและสามารถนําชิ้นงาน/ใบงานไปใชในวิชาอื่น ๆ และ

ผูเรียนมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทํางาน

รวมกับผูอ่ืนของนักเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวชิา

การตลาด ในรายวชิาการขายประกันชีวิต 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาววลัยภรณ  ดูเพชร 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การตลาด) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากการจัดการเรียนการสอนที่ผานมาของรายวิชาการขายประกัน

ชีวิต พบวาเม่ือใหนักเรียนจัดกลุมกลุมละ 5 คน นักเรียนจะเลือกอยูกลุม

เดียวกับเพื่อนที่ตนเองสนิท ขาดปฏิสัมพันธกับเพื่อนคนอื่นๆในหอง เมื่อ

มอบหมายงานใหนักเรียนแตละกลุมทํางาน นักเรียนขาดการวางแผนการ

ทํางาน บางคนจึงไมทราบบทบาทและหนาที่ของตนอยางชัดเจน ภาระงาน

จึงตกอยูที่นักเรียนบางคนในกลุมเทานั้น ทําใหสงงานไมทันตามกําหนด และ

ผลงานยังมีขอบกพรอง นักเรียนยังขาดพฤติกรรมการทํางานรวมกับผูอื่นซ่ึง

ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตํ่ากวาที่ควรจะไดรับการเรียน

แบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปนวิธีเรียนที่ชวยใหนักเรียนไดมี

การพึ่งพาอาศัยกัน ทําใหนักเรียนมีสัมพันธภาพอันดีกับผูอื่น มีการปรึกษา

กันอยางใกลชิด สมาชิกแตละคนทราบบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ

ของตน เปดโอกาสใหผูเรียนประเมินการทํางานของสมาชิกในกลุม ให

กําลังใจซ่ึงกันและกัน และหาทางปรับปรุงวิธีการทํางานของกลุมใหดีขึ้นเพื่อ

บรรลุเปาหมายรวมกัน นอกจากนี้การเรียนแบบรวมมือยังเปดโอกาสให

ผูเรียนแสดงความสามารถของตนอยางเต็มที่ สมาชิกที่ออนในกลุมจะไดรับ

ความชวยเหลือจากเพื่อนสมาชิกในกลุม เพื่อนําไปสูความสําเร็จรวมกันและ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ความสามารถในการ

ทํางานรวมกับผูอื่นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นปที่ 3 สาขาวิชา

การตลาด โดยใชการเรียนแบบรวมมือในวิชาการขายประกันชีวิต 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

กลุมที่ศึกษาเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรชั้นปที่ 3 สาขาวิชา

การตลาด โดยใชการเรียนแบบรวมมือในวิชาการขายประกันชีวิต 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัในคร้ังนี้  คือ  กลุมที่ศึกษาเปนนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรชั้นปที ่3 สาขาวชิาการตลาด กลุม 1 จํานวน 26 คน 

โดยใชการเรียนแบบรวมมือในรายวิชาการขายประกันชีวิต 
 

ตัวแปร 

ตัวแปรตน คือ การเรียนแบบรวมมือ 

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการ

ทํางานรวมกับผูอื่น 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนรูเร่ือง กระบวนการขายประกันชีวิต ที่ใช

วิธีเรียนแบบรวมมือ โดยใชเวลาเรียน 3 คาบตอสัปดาห เปนเวลา 3 สัปดาห 

รวมจํานวน 16 คาบ  

2. แบบทดสอบกอนและหลังเรียนเร่ืองกระบวนการขายประกัน

ชีวิต แบบเลือกตอบ 20 ขอ  

3. แบบทดสอบยอยแบบเลือกตอบในแตละหัวขอ  

4. แบบประเมินการนาํเสนอผลงานหนาชัน้เรียนของนักเรียน 

5. การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ 

6. แบบประเมินตนเองและเพื่อนในกลุมในการทํางานเปนกลุม 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้
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1. กอนการวิจัย ใหนักเรียนแตละคนเขียนชื่อเพื่อนที่นักเรียน

อยากทํางานรวมดวย 3 คน ลงในกระดาษที่ผูวิจัยแจก เพื่อทําแผนภาพ

สังคมมิติ ศึกษาความสัมพันธของนักศึกษาในหองเรียนกอนการเรียนแบบ

รวมมือ 

2. นักเรียนประเมินตนเองและเพื่อนในกลุมเดิมกอนการเรียน

แบบรวมมือ ในแบบประเมินการทํางานกลุม ซ่ึงแบงเปน 4 ดาน ไดแก การ

ชวยเหลือกลุม ความรับผิดชอบ การแสดงความคิดเห็น และการรับฟงความ 

คิดเห็น โดยผูที่ไดคะแนนเฉล่ียในชวง 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) 

2. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเร่ืองกระบวนการขาย

ประกันชีวิต จํานวน 20 ขอ  ใชเวลา 15 นาที 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยดําเนินการสอนตามขั้นตอนตอไปนี้ 

1.1 จัดทําคะแนนฐานของนักเรียนแตละคน โดยเปนคะแนน

เฉล่ียของนักเรียนในการสอบระหวางเรียนท่ีผานมาแลวแบงกลุมนักเรียน

กลุมละ 5 คน แบบคละและความสามารถ 

1.2 จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ที่ใช

เทคนิคการเรียนแบบรวมมือโดยเนนรูปแบบการตอบทเรียน (Jigsaw) และ

การศึกษาคนควาเปนกลุม (Group Investigation) โดยชี้แจงใหกลุมเขาใจ 

เกี่ยวกับขั้นตอนการทํางาน เกณฑการประเมินผลงาน และใหนักเรียนบอก

ถึงความสําคัญและวิธีการทํางานรวมกัน 

1.3 นําเสนอผลรายงานหนาชั้นเรียนท้ังหมด 3 คร้ัง ซ่ึงมี

คะแนนรวมในแตละคร้ัง 10 คะแนน หลังจากนักเรียนแตละกลุมนําเสนอ

งานหนาชั้นเรียนผูวิจัยใหคําแนะนําเพิ่มเติม และนําอภิปรายเพื่อใหนักเรียน

สรุปความรูจากการทํากิจกรรม 

2. เมื่อสอนจบในหัวขอตางๆ ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบยอยทาย

คาบ 10 นาที ซ่ึงแตละหัวขอคะแนนเต็ม 10 คะแนน และนําคะแนนของ

นักเรียนที่ไดมาเทียบเปนคะแนนพัฒนาการ (Improvement Points) ของ

แตละคน ซ่ึงหาไดจากความแตกตางระหวางคะแนนฐาน กับคะแนนที่

นักเรียนสอบไดในการทดสอบยอย (ถาตํ่ากวาคะแนนฐานมากกวา 3 

คะแนน จะไดคะแนนพัฒนาการ 0 คะแนน ถาตํ่ากวาคะแนนฐานต้ังแต 1-3 

คะแนนจะไดคะแนนพัฒนาการ 10 คะแนน ถาไดเทาคะแนนฐาน ถึง 

มากกวาคะแนนฐานต้ังแต 1-3 คะแนนจะไดคะแนนพัฒนาการ 20 คะแนน 

ถาไดมากกวาคะแนนฐาน 3 คะแนนขึ้นไปจะไดคะแนนพัฒนาการ 30 

คะแนน ถาไดคะแนนเต็มโดยไมพิจารณาคะแนนฐาน  จะไดคะแนน

พัฒนาการ 30 คะแนน) สวนคะแนนของกลุม ไดจากการรวมคะแนน

พัฒนาการของนักเรียนทุกคนในกลุมเขาดวยกันแลวหาคาเฉล่ีย  

3. สุมสัมภาษณนักเรียนแตละกลุมอยางไมเปนทางการเกี่ยวกับการ

เรียน และการทํางานกลุม สัปดาหละ 1 คร้ัง รวม 3 คร้ัง  

4. หลังจากผูวิจัยสอนครบทุกขอ นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

ซ่ึงเปนแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบกอนเรียน ใชเวลา 15 นาที 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการสอบกอนและหลังเรียนจะ

พิจารณาวาจํานวนนักเรียนผานเกณฑรอยละ 50 ของจํานวนขอสอบทั้งหมด

มีจํานวนเพิ่มขึ้นหรือไม และวิเคราะหคาความแตกตางระหวางกอนและหลัง

การเรียนแบบรวมมือดวยโปรแกรมสําเร็จรูป   

2. การปฏิบัติการทดลองและการนําเสนอผลงานหนาชั้นของนักเรียน 

จะพิจารณาคะแนนรวมของนักเรียนแตละกลุมวามีคะแนนสูงขึ้นหรือไม 

3. การทดสอบยอยในแตละคาบเรียน ใชคะแนนพัฒนาการของ

นักเรียน แตละคนเฉล่ียเปนคะแนนของกลุมวามีคะแนนสูงขึ้นหรือไม 

4. ดานความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น โดยการสัมภาษณ

อยางไมเปนทางการ ขอมูลที่ไดเปนขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยอานขอความที่

บันทึกไวแลวจัดกลุมคําตอบ 

5. ขอมูลที่ไดจากแบบประเมินการมีสวนรวมในการทํางานกลุม

กอนและหลังการเรียนแบบรวมมือ ผูวิจัยหาคะแนนเฉล่ียรวมของนักเรียน

ทุกคนในแตละดาน แลวนําคะแนนที่ไดมาพิจารณาในแตละดานวามีคะแนน

สูงขึ้นหรือไม 

6. ขอมูลการเลือกเพื่อน 3 คน เพื่อทํางานดวยทั้งกอนและหลังการ

เรียนแบบรวมมือ นํามาเขียนแผนภาพสังคมมิติ เพื่อวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางนักเรียนในหองเรียนกอนและหลังการเรียนแบบรวมมือ 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิจัยดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนไดคะแนน

ทดสอบกอนเรียนโดยเฉล่ีย 5.58 คะแนน และคะแนนทดสอบหลังเรียนโดย

เฉล่ีย 15.23 คะแนน โดยมีจํานวนนักเรียนผานเกณฑรอยละ 50 จํานวน

เพิ่มขึ้น กอนเรียนจาก 9  คนเปน 26 คน ซ่ึง คะแนนกอนและหลังเรียน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 คะแนนปฏิบัติการทดลอง

และการนําเสนอผลงานของนักเรียน จากการปฏิบัติการทดลองและการ

นําเสนอผลงานของนักเรียนเฉล่ียทายคาบเรียน 6 คร้ังซ่ึงในแตละ คร้ังมี

คะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยแบงเปนคะแนนจากการปฏิบัติการทดลอง 5 

คะแนน และคะแนนจากการนําเสนองานหนาชั้นเรียน 5 คะแนน พบวา

นักเรียนไดคะแนนในแตคร้ังสูงขึ้นตามลําดับดังนี้ 7.89, 8.55, 8.67, 9.00,  

และ9.56 ผูวิจัยพบวาจากการประกาศคะแนนปฏิบัติการทดลองและการ

นําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนใหนักเรียนทราบ พรอมกับใหคําชมเชยกับกลุม

ที่มีคะแนนสูงสุด จึงทําใหนักเรียนมีการวางแผนการทํางาน รวมกัน ในกลุม

มากขึ้น ซ่ึงสังเกตไดจาก การปฏิบัติการทดลองในแตละคาบ นักเรียนแตละ

กลุมปฏิบัติตามคําชี้แจงได  

2. ผลการวิจัยดานการทํางานรวมกับผูอื่น ผูวิจัยแบงการนําเสนอ

ผลการวิจัยดานการทา งานรวมกับผูอื่นออกเปน 3 ดานดังนี้ 1) สังคมมิติ

ของ นักเรียนกอนวิจัยและหลังการวิจัย 2) ผลการประเมินตนเองและเพื่อน

ในการทํางานเปนกลุม 3) ผลการสํารวจเจตคติตอการเรียนแบบรวมมือโดย

การสัมภาษณ  

2.1 สังคมมิติของนักเรียนกอนและหลังการเรียนแบบรวมมือ 

จากการเขียนแผนภาพสังคมมิติแสดงการเลือกเพื่อนทา งานดวยกอนการ

เรียนแบบรวมมือ พบวา โครงสรางทางสังคมในหองนี้แบงเปนกลุมยอย 5 

กลุม มีลักษณะคลายกับการนั่งเรียนในหองเรียนตามกลุม เพื่อนที่ตนสนิท 

จากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการพบวาผูที่มีเพื่อนนิยมมากจะเปน
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นักเรียนที่มีผลการเรียน อยูในระดับดีมาก มีมนุษยสัมพันธดีเขากับคนอื่นได

งาย และชวยเหลือกิจกรรมของชั้นเรียนอยูเสมอ สวนนักเรียนเรียนที่ไมถูก

ผูอื่นเลือกเลยจํานวน 1  คน เปนนักเรียนที่ชอบอยูคนเดียว มาเรียนสาย ไม

คอยมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย และไมคอย พูดคุยกับ 

เพื่อนในหองสวนแผนภาพสังคมมิติแสดงการเลือกเพื่อนทํางานดวยหลังการ

เรียนแบบรวมมือ พบวา โครงสรางทางสังคมในหองนี้มีความสัมพันธกันดีขึ้น

กวากอนการเรียนแบบรวมมือเนื่องจากมีลักษณะการเลือก เพื่อนมีลักษณะ

กระจาย ซ่ึงมีการเลือกเพื่อนตางกลุมมาทา การทดลองมากขึ้น ไมใชมี

ลักษณะเลือกกลุมเพื่อน สนิทเหมือนกอนการเรียนแบบรวมมือแสดงวา

นักเรียนเรียนรูท่ีจะทํางานรวมกับผูอื่นไดดีขึ้น แตถึงอยางไรก็ยังมีผูไมถูก

เพื่อนเลือกเลยมีจํานวน 3 คน เนื่องจากผูท่ีไมถูกเลือกในคร้ังน้ีถูกจัดกลุม

แยกกับ เพื่อนท่ีตนสนิท และ ไมสามารถปรับตัวเขากับเพื่อนกลุมใหมและ

วิธีการเรียนแบบรวมมือไดแตโดยรวมนักเรียนในหองนี้มีความสัมพันธกันดี

ขึ้น สามารถทํางานรวมกันไดและมีผูที่ไดรับความนิยมจากเพื่อนมาก มี

จํานวนเพิ่มขึ้น เน่ืองจากนักเรียน มีความสามารถในการปรับตัวเขากับผูอื่น

ไดดีจึงสรางความประทับใจให เพื่อนรวมงานที่ตนไมเคยสนิทมากอน จึง

ไดรับความนิยมมากยิ่งขึ้นสวนผูถูกเลือกเลยจากคร้ังกอน การเรียนแบบ

รวมมือนั้นสามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นไดมากยิ่งขึ้น เพื่อนจึง

เลือกใหเขาทํางานกลุมในที่สุด  

2.2 ผลการประเมินตนเองและเพื่อนในกลุมในการทํางานเปน

กลุม กอนการเรียนแบบรวมมือนักเรียนมีคะแนนรวมจากการประเมินตนเอง

และเพื่อนในกลุมทุกๆดานเฉล่ีย เทากับ 18.65 และหลังจากเรียนแบบ

รวมมือแลวกลับไปทํางานรวมกับ เพื่อนกลุมเดิมพบวา นักเรียนมีคะแนน 

รวมจากการประเมินตนเองและเพื่อนในกลุมทุกๆดานเฉล่ียเทากับ 19.91 

ซ่ึงเพิ่มขึ้นในทุกๆดาน แสดงวา นักเรียนไดเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่นจาก

เพื่อนกลุมใหมที่ผูวิจัยจัด ใหและนํามาปรับใชกับการทํางานรวมกับเพื่อน

กลุมเดิมไดดีขึ้นและอยูในเกณฑดีมาก  

2.3 ผลการสํารวจเจตคติตอการเรียนแบบรวมมือโดยการ

สัมภาษณ จากการสุมสัมภาษณนักเรียนแตละกลุมอยางไมเปนทางการ 

พบวานักเรียนพอใจกับวธิีการเรียนแบบ รวมมือ ซ่ึงมีกิจกรรมที่สนุกมากกวา

การเรียนแบบเดิมตามหนังสือ หากไมเขาใจเนื้อหาตรงไหนก็สามารถ

สอบถามจากเพื่อนผูรูและไดคําตอบที่เขาใจงาย นอกจากนี้ยังมีการทดสอบ

ทายคาบเรียน ถาไมต้ังใจเรียนก็จะทําใหคะแนนของกลุมไมดีการเรียนแบบ

นี้ยังชวยใหการทํางานตางๆเปนไปอยางมีระบบ คือ มีการมอบหมาย งานที่

ชัดเจนมากขึ้นทําใหงานในกลุมสําเร็จตามเวลาที่กําหนด และเปนการสอนที่

ฝกทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น และการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปน

อยางดีแตถึงอยางไรนักเรียนบางคน ยังคงชอบการจัดการเรียนการ สอน

แบบเดิม เพราะคิดวาการเรียนแบบรวมมือ นั้นใชเวลามาก สวนการเรียน

แบบเดิมนั้นอาจารยจะคอยอธิบาย ประเด็นสําคัญๆ ทําใหไดเนื้อหา

ครบถวนและถูกตองกวา 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ผูสอนควรอธิบายขั้นตอนตางๆ ในการจัดการเรียนแบบรวมมอื

ใหชัดเจนกอนใหนักเรียนลงมือทํา เพื่อนักศึกษาจะไดวางแผนการทา งานใน

กลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2. ผูสอนควรควบคุมการเรียนการสอนใหอยูในเวลาที่กําหนด 

3. ผูสอนควรกระตุนใหนักเรียน ศึกษาคนควาเน้ือหามากอน

ลวงหนา เพื่อที่จะทําความเขาใจในเนื้อหาที่ เรียนในหองไดงายขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการขายประกัน

ชีวิต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการตลาด ที่ไดเรียนรู 

โดยวิธีเพื่อนชวยเพื่อน  

2. ทําใหทราบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียน ในรายวิชาการขาย

ประกันชีวิต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการตลาด ที่ได

เรียนรู โดยวิธีเพื่อนชวยเพื่อน  

3. ไดวิธีและเทคนิคการสอนที่มีคุณภาพไปใชในการจัดการเรียน

การสอนที่ชวยทําใหเพิ่มบรรยากาศในเรียนอยางมีความสุขและพฒันาทักษะ

การทํางานเปนทีม 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาทักษะการเขยีนแผนธุรกิจโดยใชการสอนการฝกปฏิบตัิจาก

ประสบการณจริง วิชาการดําเนินธุรกิจขนาดยอม 

ของนักเรียนระดับ ปวช.2 สาขาวิชาการตลาด กลุม 2 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
 

ผูวิจัย นางสาวกมลชนก  พลเดช 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ (การตลาด) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในการเรียนการสอนดานการตลาด โดยเฉพาะดานการเขียนแผน

ธุรกิจ ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชาการดําเนินธุรกิจขนาดยอม ไดพยายาม

ป รับการเรียน เป ล่ียนการสอน เพื่ อพัฒนาการเรียนการสอนให มี

ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนใหนักศึกษาเกิด

การเรียนรูดวยตนเอง มีความรู ความเขาใจดานการเขียนแผนธุรกิจ สามารถ

นําความรูไปประยุกตใชในการประกอบธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ ท่ีผานมา

ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนไดวางแผนการสอนดวยวิธีที่หลากหลาย โดยเนน

ผูเรียนเปนศูนยกลาง ไดแก การบรรยาย การสาธิต การนําเสนอหนาชั้น

เรียน การมอบหมายรายงาน การทําแบบฝกหัด เมื่อจบการเรียนการสอนใน

แตละคาบผูสอนจะเปดโอกาสใหนักศึกษาทุกคนไดแสดงความคิดเห็นหรือ

ความรูสึกที่มีตอการเรียนการสอนในคาบนั้น ๆ ซ่ึงนักศึกษาสวนใหญจะบอก

วา เรียนสนุก เขาใจ รูเร่ืองดี แตผลจากการสอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษา กลับปรากฏออกมาในระดับหนึ่งเทานั้น    

หลักเร่ิมตนของแผนธุรกิจจะเร่ิมตนจากการแผนธุรกิจ วิเคราะห

กลุมเปาหมายวิเคราะห SWOT และกลยุทธ ซ่ึงในขั้นตอนการวางแผนธุรกิจ 

ถามีแตเฉพาะแตการเขียนกลยุทธการตลาด โดยไมมีการวิเคราะห SWOT 

การวางแผนธุรกิจจะไมประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้ในความเปนจริงแลว

มนุษยเราคิดหรือวางแผนอยูตลอดเวลาโดยเฉพาะผูประกอบการ ถาลอง

สอบถามวาเมื่อวานนี้ผูประกอบการวางแผนวาจะดําเนินธุรกิจอยางไร เชื่อ

วาผูประกอบการบางรายอาจจะยังพอตอบได แตไมนาจะเปนทุกรายที่ตอบ

ได แตถาถามวาแลวที่วางแผนไวเมื่อเดือนที่แลวเปนอยางไร อาจมีเพียง
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ผูประกอบการเพียงสวนนอยหรือไมมีเลยที่จะสามารถบอกได โดยเฉพาะถา

ตองมีการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการวางแผนการตลาด เมื่อตน 

ปกับปลายป หรือบอกไดวาส่ิงที่ธุรกิจไดดําเนินการไปจริงๆนั้น เปนไปตาม

ส่ิงที่เคยวางแผนไวในสมองหรือไม ดังนั้นการเขียนส่ิงท่ีกล่ันกรองจากการ

วิเคราะห SWOT และการวางแผนการตลาดกอนตรงกลุมเปาหมายไดผล

อยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาและสงเสริมใหนักศึกษาเกิดการคิด

วิเคราะหใหมากขึ้น เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนวิชาดังกลาวดวย

การทดลองเรียนแบบการเขียนแผนธุรกิจจากกรณีศึกษาธุรกจิในรายการอายุ

นอยรอยลาน กับนักเรียนที่เรียนแบบการเขียนแผนธุรกิจจากการปฏิบัติดวย

ตนเองในรายวิชาเดียวกันมาใชเปนเทคนิคการเรียนการสอนเพิ่มเติม โดยจะ

เร่ิมทดลองในวิชาการดําเนินธุรกิจขนาดยอม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2562 และทําวิจัยในชั้นเรียนหัวขอ การศึกษาทักษะการเขียนแผนธุรกิจโดย

ใชการสอนการฝกปฏิบัติจากประสบการณจริง วิชาการดําเนินธุรกิจขนาด

ยอม ของนักเรียนระดับ ปวช.2 สาขาวิชาการตลาด 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะความสามารถการเขียนแผนธุรกิจโดย

ใชการสอนการฝกปฏิบัติจากประสบการณจริง วิชาการดําเนินธุรกิจขนาด

ยอมทั้งกอนเรียนและหลังเรียน 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนโดยฝกปฏิบัติการเขียน

จากประสบการณจริง 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากร คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 

สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 63 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 

2 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 

1 ปการศึกษา 2562  จํานวน 25 คน  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. หนังสือเรียนวิชาการดําเนินธุรกิจขนาดยอม 

2. คูมือการเขียนแผนธุรกิจ 

3. แบบฟอรมการเขียนแผนธุรกิจ 

4. VDO รายการอายุนอยรอยลาน 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบประเมินการ

เขียนแผนธุรกิจ  
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1.1 สรางแบบสอบถามแบบปลายปด  เกี่ยวกับความพึงพอใจ

ของการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาดวยการเรียนแบบชุดฝก

วิเคราะห Swot  มี 2 สวน คือ 

- สวนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของนักศึกษา 

ผลการเรียน  

- สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับทัศนคติ ความคิดเห็น 

หลังจากที่ไดเรียนรูดวยการเรียนแบบชุดฝกวิเคราะห Swot มาตลอดทั้ง

ภาคเรียนในวิชา การดําเนินธุรกิจขนาดยอม 

1.2 นํ าแบบสอบถามที่ สร างขึ้ น ให ผู เชี่ ย วชาญ  2 ท าน 

ตรวจสอบเกี่ยวกับเนื้อหา ความชัดเจน และความถูกตอง เพื่อนาขอเสนอมา

ปรับปรุงแกไข 

1.3 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

1.4 นําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยางจริง 

2. แบบประเมินการเขยีนแผนธุรกิจ  

2.1 ศึกษารายละเอียดเกีย่วกบัเนื้อหาการเขยีนแผนธุรกจิจาก 

หนังสือเรียนวิชาการดําเนินธุรกจิขนาดยอม/คูมือการเขียนแผนธุรกิจ 

2.2 สรางแบบฟอรมการเขียนแผนธุรกิจ 

2.3 สรางแบบประเมินโดยพจิารณาจากคูมอืเขียนแผนธุรกิจ/

หนังสือเรียนวิชาการดําเนินธุรกจิขนาดยอม 

3. ใหนักเรียนศึกษาVDO รายการอายุนอยรอยลาน แลว

วิเคราะหธุรกิจที่ประสบความสําเร็จ 

3.1 สรางแบบทดสอบการเขียนแผนธุรกิจจากการศึกษา 

VDO รายการอายุนอยรอยลาน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขั้นกอนการทดลอง 

เปนการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน สรางความเขาใจ ทํา

การตกลงและฝกทักษะการเรียนรูของนักศึกษาดวยการเรียนแบบเรียนแบบ

การเขียนแผนธุรกิจ จากกรณีศึกษาธุรกิจในรายการอายุนอยรอยลาน และ

เรียนแบบการเขียนแผนธุรกิจจากการปฏิบัติดวยตนเอง ในสัปดาหแรกของ

การเรียนการสอน มีขั้นตอนดังนี้ 

1.1 ผูวิจัยอธิบายใหนักศึกษาทราบถึง จุดมุงหมายของการใช

การทําธุรกิจเปาหมาย ภาพรวมธุรกิจ ตามแบบฟอรม ในการเรียนการสอน

วิชา การดําเนินธุรกิจขนาดยอม 

1.2 ผูวิจัยไดจัดเตรียมเอกสารประกอบการสอนเร่ือง คูมือการ

เขียนแผนธุรกิจ 

1.3 ครูผูสอนบรรยายการเขียนแผนธุรกิจตามคูมือและหนังสือ

เรียนแลวประเมินวัดกอนเรียน 

 (ประเมินกอนเรียน) 

2. ขั้นดําเนินการทดลอง 

2.1 ผูวิจัยเปนผูจัดการเรียนการสอนวิชา การดําเนินธุรกิจ

ขนาดยอม  โดยใหนักเรียนศึกษาVDO อายุนอยรอยลาน แลวดําเนินการทํา

แบบทดสอบการเขียนแผนธุรกิจจากการศึกษา VDO รายการอายุนอยรอย

ลานครูผูสอนทําการประเมินแบบทดสอบ  

2.2 ผูวิจัย ใหนัก เรียนคิดธุรกิจของตนเองโดยวิ เคราะห

กลุมเปาหมายที่นักเรียนตองการทําธุรกิจ และคิดสินคา จากนั้นแจก

แบบฟอรมการเขียนแผนธุรกิจจากประสบการณจริง  จากนั้นผูวิจัยประเมิน

การเขียนแผนธุรกิจตามแบบฟอรมการประเมิน ในสัปดาหที่ 18  ซ่ึงเปน

สัปดาหสุดทายของการเรียนการสอนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
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นักเรียนที่ใชการเรียนแบบเรียนแบบการเขียนแผนธุรกิจ จากกรณีศึกษา

ธุรกิจในรายการอายุนอยรอยลาน และเรียนแบบการเขียนแผนธุรกิจจาก

การปฏิบัติดวยตนเอง นําคะแนนรวมจากการเรียนทั้งสองแบบที่ไดมา 

(เปรียบเทียบกอนเรียนและหลังเรียน) 

3. ขั้นหลังการทดลอง 

ผูวิจัยไดทาการเก็บรวบรวมขอมูล มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

3.1 หลังจากท่ีนักเรียนเรียนรูจากธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จ 

รายการอายุนอยรอยลาน และจากการศึกษาปฏิบัติจากธรุกิจของตนเองแลว

ครูผูสอนใหทําแบบสอบถามความพึงพอใจของการพัฒนาทักษะการเรียนรู

ของนักศึกษาดวยการเรียนแบบชุดฝกวิเคราะห Swot   
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยจําแนก

แบบสอบถามทุกชุด ผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นตอนตอไปนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเร่ือง ความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีตอการใชการเรียนแบบชุดฝกวิเคราะห Swot โดยหาคาเฉล่ีย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะหขอมูลทางสถิ ติเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนแบบการเขียนแผนธุรกิจ จากกรณี 

ศึกษาธุรกิจในรายการอายุนอยรอยลาน และเรียนแบบการเขียนแผนธุรกิจ

จากการปฏิบัติดวยตนเอง ในวิชาเดียวกัน ใชสถิติ ความถี่ และt-test 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการเรียนวิชาการดําเนินธุรกิจขนาดยอม ภาคเรียนที่ 

1/2562 จากแบบสอบถามพบวา ผูเรียนในวิชาการดําเนินธุรกิจขนาดยอม 

สวนใหญรอยละ 45.45 เปนนักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับปานกลาง 

(เกรดเฉล่ียสะสมต้ังแต 2.50 - 2.99) รองลงมา เปนนักศึกษาที่ผลการเรียน 

3.00-3.49 รอยละ 24.24 นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามนอยที่สุดคือผลการ

เรียน 3.50 ขึ้นไป รอยละ 7.58 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการพัฒนาทักษะการเรียนรู

ของนักศึกษาดวยการเรียนแบบชุดฝกวิเคราะห Swot  ภาพรวมอยูในระดับ

มาก  คาเฉล่ีย  4.00 ( x  = 4.00, S.D. = 0.56) สําหรับรายขอ ความพึง

พอใจของนักศึกษาที่มีตอการพัฒนาทักษะการเรียนรูของนักศึกษาดวยการ

เรียนแบบชุดฝกวิเคราะห Swot  โดยเรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากไปนอย  

ไดแก ระดับประโยชนที่ไดจากการทําชุดฝกวิเคราะห SWOT คือ  4.29 ( x  

= 4.29, S.D. = 0.68)  รองลงมา  ชวยใหจําไดงายขึ้น คาเฉล่ีย 4.18 ( x  = 

4.18, S.D. = 0.63)  ทําใหคิดอยางมีระบบเปนขั้นตอน คาเฉล่ีย 4.00 ( x  

= 4.00, S.D. = 0.65) ชวยใหเขาใจไดดีมากขึ้น และชวยใหรูจักคิดวิเคราะห  

คาเฉล่ีย 3.94 ( x  = 3.94)  นําไปใชในการเขียนแผนธุรกิจไดถูกตอง  

คาเฉล่ีย 3.91 ( x  = 3.91, S.D. = 0.57) ระดับความเขาใจในการวิเคราะห 

SWOT ของชุดฝกเมื่อเทียบกับการสอนแบบบรรยาย คาเฉล่ีย 3.88 ( x  = 

3.88, S.D. = 0.73) และนอยที่สุดคือ ความพึงพอใจในชวงเวลาการใชชุดฝก

วิเคราะห SWOT คาเฉล่ีย 3.85  ( 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  หรือทั้ง 2 กลุมมีความแปรปรวนแตกตางกัน 

จึงสรุปไดวา การทดลองนําการสอนศึกษาจากธุรกิจที่ประสบ

ความสําเร็จจากการรายการอายนุอยรอยลาน มาใชเปนเทคนิคการเรียนการ

สอนเพิ่มเติมในวิชา การดําเนินธุรกิจขนาดยอม   มีสวนชวยในการพัฒนา

ทักษะ การเรียนรูของนักเรียนใหเพิ่มขึ้นทําใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ

เพิ่มขึ้น จากการทดสอบเปรียบเทียบคาเฉล่ีย คะแนนของนักเรียนพบวามี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อวิเคราะหความ

แตกตางของคาเฉล่ียคะแนนของนักเรียน  โดยเปรียบเทียบกัน พบวา  

นักเรียนทั้งสองกลุมมีคาคะแนนเฉล่ียแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05  โดยการเรียนแบบใชการฝกปฏิบัติจากรายการอายุนอยรอย

ลาน  (ก ลุมทดลอง)มีคาคะแนนเฉล่ียสูงกวาแบบการเรียนแบบจาก

ประสบการณจริง(กลุมควบคุม)  ซ่ึงเปนไปตามสมติฐานที่ต้ังไว วา นักเรียนมี

ทักษะความสามารถในการเขียนแผนธุรกิจโดยใชการฝกปฏิบัติจากรายการ

อายุนอยรอยลานมากกวาการเรียนแบบจากประสบการณจริง 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัยที่พบและการนาผลการวิจัยไปใช 

ควรศึกษาจากหลากหลายธุรกิจที่ประสบความสําเร็จและให

นักเรียนทําควบคูไปกับธุรกิจจริง 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรวิจัยศึกษาผลของการใชแบบชุดฝกวิเคราะห Swot ในการ

เรียนการสอนวิชาอื่น ๆ ที่เนนการลงมือปฏิบัติ 

2. ควรทําการวิจัยศึกษาผลของการใชแบบชุดฝกวิเคราะห Swot 

ในการเรียนการสอนกับนักเรียนแผนกอื่น ๆ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบผลการเปรียบเทียบทักษะความสามารถการเขียน

แผนธุรกิจโดยใชการสอนการฝกปฏิบัติจากประสบการณจริง วิชาการดําเนิน

ธุรกิจขนาดยอมทั้งกอนเรียนและหลังเรียน 

2. ทําใหทราบผลความพึงพอใจตอการเรียนโดยฝกปฏิบัติการ

เขียนจากประสบการณจริง 

3. สามารถนําผลการวิจยัไปปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชา

การดําเนินธุรกจิขนาดยอม 

_______________________________________________________ 

 

การปรับพฤติกรรมการไมสงงานโดยใชสื่อเทคโนโลยี 

ในรายวิชาการขายตรง ของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 3 สาขาวชิาการตลาด กลุม 1 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวนิสารัตน  สอดจิตต 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ. (การตลาด) 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากการเรียนการสอนรายวิชาการขายตรง รหัสวิชา 2202-2101 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการตลาด 
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กลุม 1 ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนประจําวิชาไดทําการสังเกตพฤติกรรมของ

ผูเรียน พบวานักเรียนมีพฤติกรรมเขาหองเรียนสาย ไมชอบจดบันทึกใน

ระหวางเรียน นักเรียนคุยกัน ไมสนใจอานหนังสือเพิ่มเติม นอกจากน้ีมี

พฤติกรรมขาดความรับผิดชอบในการสงงานที่ไดรับมอบหมาย เชน สงงาน

ไมตรงตามกําหนดเวลา ทํางานที่ไดรับมอบหมายไมเรียบรอย  สงผลใหผล

การเรียนไมดีเทาที่ควร ดังนั้นผูวิจัยจึงมุงที่จะทําการปรับพฤติกรรมในชั้น

เรียน และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อใหเห็นความแตกตาง มี

พฤติกรรมในการเรียนที่ดีขึ้น หันมาสนใจการเรียนจะสงผลใหการเรียนของ

นักเรียนดีขึ้นตามลําดับ ใชแรงจูงใจในการเรียนโดยการใชเทคโนโลยีมา

ประยุกตใชในการเรียนการสอนและการสงงาน เนื่องจากในปจจุบันนี้ส่ือ

โซเชียลมีเดียมีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้น โดยเฉพาะกลุมนักเรียน 

นักศึกษา มีผลการวิจัยระบุวาโดยเฉล่ียมีการใชส่ือโซเชียลมีเดียไมตํ่ากวา 7 

ช่ัวโมงตอวัน ซ่ึงในปจจุบันนักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมการเสพติดส่ือ

โซเชียลมีเดียมากขึ้น เชน เฟสบุค ไลน ทวิสเตอร เปนตน สงผลกระทบตอ

การเรียนและมีปญหานักเรียนสมาธิส้ัน ซ่ึงสงผลตอการเรียนในระยะยาว 

ผูสอนจึงเนนใหนักเรียน เห็นขอดี ขอเสีย และการนําส่ือโซเชียลมีเดียมาใช

ประโยชนในทางที่ถูกที่ควร เชน ใชเปนส่ือในการเรียนการสอน และให

นักเรียนสงงานผานทางเฟสบุค โดยวิชาการขายตรง รหัสวิชา 2202 2101  

มุงเนนใหนักเรียนศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญและมีความรูเกี่ยวกับการขาย

ตรง รูปแบบของการขายตรง แผนการตลาดในธุรกิจขายตรง การวิเคราะห

กลุมเปาหมาย การวางแผนและเทคนิคการขายตรง คุณสมบัติของตัวแทน

ขายตรง การวัดผลการขาย จรรยาบรรณในวิชาชีพขายตรง กฎหมายและ

องคการที่เกี่ยวของกับธุรกิจขายตรง  จะเห็นไดวานักเรียนจําเปนตองศึกษา

หาความรูจากหลายๆ ส่ือนอกเหนือจากเนื้อหาในหนังสือเรียนแลว การใช

ส่ือการสอนทางโซเชียลมี เดียจะทําใหนักเรียนมีความสนใจมากขึ้น 

นอกจากน้ีการใหนักเรียนสงงานทางเฟสบุคโดยกําหนดใหผูที่สงงานจํานวน 

3 คนแรกของหองจะไดรับของรางวัล ทําใหนักเรียนมีความต่ืนตัวและ

กระตือรือรนมากขึ้น จึงสงผลตอการพัฒนาการเรียนการสอนใหผูเรียนมี

คุณภาพและไดรับประโยชนสูงสุดเพื่อการศึกษา ซ่ึงนักเรียนเหลานี้จะเติบโต

ขึ้นเปนบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อปรับพฤติกรรมการสงงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ การตลาด กลุม 1 ในรายวิชาการขายตรง รหัสวิชา 2202 2101 

2. เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายหลังการปรับพฤติกรรมการ

เรียนและการสงงานโดยการใชเทคโนโลยี 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการตลาด กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 26 คน ซ่ึง

ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเก็บขอมูล 

 แบบบันทกึการสงงานที่ผูวิจยัจัดทาํขึ้น และใบบันทึกพฤติกรรม

การเขาชั้นเรียนและการสงงาน  
 

การสรางเครื่องมือ 

การดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจยัไดกําหนดแผนการดําเนินการ

วิจัย ดังนี้  

ระยะที่ 1 ดําเนินการระหวาง เดือน พฤศจิกายน 2562 

- กําหนดกลุมประชากร คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  ชั้นปที่  3 สาขาวิชาการตลาด กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 26 คน  

- ศึกษาพฤติกรรมทั่วไปของผูเรียน เชน การเขาเรียน การสง

งาน ความสนใจใฝรู ความมีระเบียบวินัย เปนตน  

- กําหนดกรอบความคิดในการวิจัย และกําหนดวัตถุประสงค  

ระยะที่ 2 ดําเนินการระหวางเดือน ธันวาคม 2562  

- สรางเคร่ืองมือการวิจัย โดยผูวิจัยศึกษาจากหลักการ 

ทฤษฎี แนวคิด วัตถุประสงค เพื่อจําแนกวา ควรสรางเคร่ืองมือวัดดาน

ใดบางใหเหมาะสมกับสภาพของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 3 สาขาการตลาด กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 26 คน ที่นํามาทําการวิจัยใน

คร้ังนี้ 

ระยะที่ 3 ดําเนินการระหวางเดือน มกราคม 2562 

- การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวย

ตนเองโดยการสังเกต ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําการทดสอบโดยกําหนด

ชิ้นงานใหนักเรียนนํามาสงที่โตะหองพักครูในแผนก และเปรียบเทียบกัน

ระหวางการกําหนดชิ้นงานใหนักเรียนสงทางเฟสบุค โดยมีของรางวัลมอบให

เปนเหตุจูงใจพรอมทั้งเก็บขอมูลจากการสังเกต การสงงานที่ไดรับมอบหมาย 

พฤติกรรมการเขาเรียน ความสนใจใฝรูในการเรียน 

 ระยะที ่4 ดําเนินการระหวางเดือน กุมภาพันธ 2562 

- การสรุปผลการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย  โดยนําขอมูลที่

ไดมาวิเคราะหขอมูลและเขียนสรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

1. จํานวนนักเรียนในการสงงานปกติโดยไมสงผานส่ือเทคโนโลยี   

2. จํานวนนักเรียนในการสงงานผานส่ือเทคโนโลยี (เฟสบุค)  

3. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน เชน การเขาเรียน การสงงาน 

เปนตน  
 

การวิเคราะหขอมูล  

1. วิเคราะหผลจํานวนนักเรียนในการสงงานปกติโดยไมสงผานส่ือ

เทคโนโลย ีและผลจํานวนนกัเรียนที่สงงานผานส่ือเทคโนโลย ีแลวนําผล

จํานวนดังกลาวมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์  

2. สังเกตพฤติกรรม  

3. บันทึกการสงงาน  
 

สรุปผลการวิจัย 

การปรับพฤติกรรมการสงงานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  ชั้นปที่  3 การตลาด กลุม 1 สรุปไดวา ผลการสงงานที่ ได รับ

มอบหมายตามปกติ จากจํานวนนักเรียนทั้งหมด 26 คน มีนักเรียนสงงาน 

จํานวน 16 คน คิดเปน 61.53% แตเมื่อมีปรับเปล่ียนวิธีการสงงานให

นักเรียนสงงานผานเฟสบุคพรอมทั้งสรางแรงเสริมเชิงบวก เชน การใหของ
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รางวัลและใหคําชมเชย นักเรียนมีความกระตือรือรนในการสงงานมากขึ้น 

โดยจากจํานวนนักเรียน 26 คน มีนักเรียนสงงาน จํานวน 25 คน คิดเปน 

96.15%  
 

ขอเสนอแนะ  

1. ส่ือการสอนในหองเรียนชํ า รุด  ไม ได รับการแก ไข  เชน 

โปรเจคเตอร จึงทําใหมีขอจํากัดในการใชส่ือเพื่อดึงดูดผูเรียน  

2. วิธีการสอน ส่ือที่ใชในการสอน จําเปนตองนําเทคโนโลยีใหมๆ 

ที่อยูในความสนใจของผูเรียนเขามาใชดวย 

3. ครูควรมีการต้ังประเด็นคําถามที่เกี่ยวของกับเนื้อหาเพื่อให

ผูเรียนมีสวนรวมในการอภิปราย เปนตน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนและการสงงานใหผูเรียนมีวินัย

และความรับผิดชอบตอหนาที่และการเรียนดีขึ้น และไดใชเปนแนวทาง

ในการแกปญหาการเรียนการสอนตอไป 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาการคากลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รหัส 2202-2111 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 3 การตลาด กลุม 2 

ดวยการจดัการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน 
 

ผูวิจัย นางสาวนริศา  มภีพ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (การตลาด) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดกําหนดนโยบาย 

มาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษาทุกระดับ เพื่อสรางคุณภาพมาตรฐานให

สอดคลองกับมาตรฐานความตองการทางดานกําลังคนสายอาชีพ การพัฒนา

ระบบคุณภาพ มาตรฐาน เพื่อมุงพัฒนาหลักสูตรจากมาตรฐานอาชีพ 

(Occupation -Standard) มาตรฐานสมรรถนะ (Competency  Standard) 

มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ (Vocational - Education Standard)  มาตรฐาน

สถานศึกษา (Institutional Standard) โดยการสนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี โดยเฉพาะการนําวิจัย ปฏิบัติการในชั้นเรียน 

(Classroom - Action Research) มาใชเพื่อใหครูมีบทบาทในการจัดการ

เรียนการสอนวิชาชีพ ที่ปรับใหมีการบูรณาการท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ ครูจึง

จําเปนตองดําเนินการวิจัยเพื่อใหเกิดการเรียนรูจริง อันสงผลใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรูของผู เรียนสูงขึ้น  ประกอบกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช มีนโยบายใหครูผูสอนนําวิจัยในชั้นเรียนไปใชแกไขปญหาที่

เกิดขึ้นในระหวางการเรียน เพื่อลดปญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตํ่า นักเรียนหนีเรียน ไมสนใจเรียน ตลอดจนเพื่อพัฒนากระบวนการเรียน

การสอนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น วิชาการคากลุมประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน เปนวิชาท่ีมุงเนนใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับหลักการรวมกลุม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การคาและขอตกลงทางการคา แนวโนมการคา

ในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการแสดงความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ

และการจัดจําหนายในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วิเคราะหแนวโนม

การคากลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามหลักการและสถานการณ   

ดังน้ันจึงเปนเร่ืองที่คอนขางยากหากนักเรียนขาดความรูความเขาใจใน

หลักการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงที่ผานมาประสบปญหา

นักเรียนมีระดับความรูและหลักการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

อันสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่ากวาเกณฑ โดยพิจารณาจากคะแนน

สอบวัดผลการเรียน เร่ือง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ในหนวยที่ 2 ในฐานะครูผูสอนและรับผิดชอบวิชาการคากลุม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงคิดวาควรคนหาวิธีการหรือนวัตกรรม เพื่อมา

พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

ในการศึกษาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการคากลุม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รหัสวิชา 2202–2111 เร่ือง ความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของนักเรียนสาขาวิชาการตลาด 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 กลุม 2 ดวยการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู กอน

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน และหลังการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน  
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการตลาด กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 17 คน  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบทดสอบ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ศึกษาเอกสารการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. สรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 40 ขอ ให

ครอบคลุมเนื้อหาและจุดประสงคของบทเรียนเร่ือง การคาและขอตกลง

ทางการคากลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่ใชในการทดลอง   

3. นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ สรางขึ้น  ให

ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบความสมบูรณครบถวน นําขอเสนอแนะ

ของผูเชี่ยวชาญมาแกไขปรับปรุง   

4. นําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ปรับปรุงแกไขแลว

ไปทดลองใช กับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 

กลุมที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 17 คน  

5. นําแบบทดสอบ ไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการทดลองดวย

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน ภาคเรียนที่  2 ป

การศึกษา 2562  ตามขั้นตอนดังนี้ 



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2562   - 101 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

1. ขั้นนํา ครูทบทวนเนื้อหาที่เคยเรียน ซ่ึงเนื้อหาที่ตอเนื่องกับ

เนื้อหาใหมที่จะเรียนเปนพื้นฐานของเนื้อหาใหม และไดทําการทดสอบโดย

ใหนักศึกษากลุมทดสอบ จํานวน 17 คน ทําแบบทดสอบกอนการสอน 

2. ขั้นสอน ครูใหนักเรียนแบงกลุมโดยคละความสามารถ ให

ความรูหรือเนื้อหาใหม โดยใชกลุมเพื่อนชวยเพื่อน และดําเนินการสอน เร่ือง 

การคาและขอตกลงทางการคากลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. ขั้นฝกทักษะ ครูใหนักเรียนนําความรูที่ไดมาฝกทักษะ โดยครู

เปนผูกําหนดกรอบฝกทักษะหรือแบบฝกหัด นักเรียนภายในกลุมตองชวย

เพื่อนเมื่อพบขอผิดพลาด 

4. ขั้นทดสอบ ครูนําเอาแบบทดสอบมาวัดวาใครมีความรูมาก

นอยเพียงใดหรืออาจจะวัดจากพฤติกรรมการทํางานกระบวนการในการ

ทํางาน ถาไมผานเกณฑเพื่อนในกลุมตองไปชวยเหลือและแกไขขอบกพรอง 

โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการสอน 

5. ขั้นสรุป ครูและนักเรียนรวมกันสรุปที่ไดจากการเรียน นําเสนอ

หนาชั้นเรียน แลวนําคะแนนของแตละกลุมมาเปรียบเทียบเรียงลําดับ

คะแนนมากนอยใหรางวัลกลุมที่ทําคะแนนเฉล่ียสูงสุด โดยไดดําเนินการ

ตรวจใหคะแนน 40 คะแนน ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนน คือ เลือกถูกให 1 

คะแนน เลือกผิด ให 0 คะแนน แลวนําคะแนนมาวิเคราะหโดยวิธีการทาง

สถิติ   
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับผลคะแนนการทดสอบกอน – หลังการ

เรียนของนักเรียนในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน (คา

รอยละ) 

ตอนที่  2  ขอมูลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอน-

หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน (คา Χ และ S.D.) 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ  
 

สรุปผลการวิจัย 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการคากลุมประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน รหัสวิชา 2202–2111 เร่ือง การคาและขอตกลงทางการ

คากลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของนักเรียน สาขาวิชาการตลาด 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3 กลุม 2 ดวยการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน พบวา กอนการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน นักเรียน คะแนนเฉล่ียรวม15.29 คิดเปนรอยละ 

38.09 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน  คะแนนเฉล่ีย

รวม 30.88  คิดเปนรอยละ  77.21 ซ่ึงจากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน  หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน  มี

คาเฉล่ีย 77.21มากกวากอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวย

เพื่อน  มีคาเฉล่ีย 30.88 ซ่ึงชี้ใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกลุม

เพื่อนชวยเพื่อน สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   
 

ขอเสนอแนะ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน  ครูควรอธิบายกระบวนการ และผลของ

กิจกรรมใหนักเรียนมีความเขาใจที่ชัดเจน เพื่อความเขาใจของนักเรียน จะ

เปนการพัฒนากระบวนการคิด พัฒนาจิตใจ เสริมสรางคุณลักษณะอันพึง

ประสงค และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีคุณคาตอ

ตนเอง และตอผูอื่นตอไป 

2. ครูควรสรางส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

รวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อใหเกิดความคิดรวบยอดพัฒนาทักษะตอไป 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ทําใหทราบถึงผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู กอนการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน และหลังการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 

_______________________________________________________ 
 

การสํารวจการสงงานของนักเรียนระดบัชัน้ ปวช.1 การตลาด 1,2  

วิชาการตลาดเบื้องตน รหัส 20202-2001 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562  วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวณัฏฐกันย  บัวมาศ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

 วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

วุฒิการศึกษา ศ.ศบ.การจัดการท่ัวไป 

(การตลาด) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

นักเรียนในยุคปจจุบัน มีพฤติกรรมความรับผิดชอบคอนขางนอย 

โดยเฉพาะในเร่ืองของการสงงาน และการบานที่ไดรับมอบหมาย  นักเรียน

คอนขางปลอยปละละเลยไมใหความสําคัญกับการสงงาน มีพฤติกรรมการสง

งานลาชาเปนจํานวนมาก    

ผูสอนประสบปญหาเร่ืองการสงงาน หรือการบานของนักเรียนใน

รายวิชาที่สอนเปนจํานวนมาก และมีความประสงคจะแกปญหานี้ โดยผูสอน

เล็งเห็นความสําคัญของส่ิงนี้วาจะเปนพฤติกรรมที่จะติดตัวนักเรียนไปตลอด 

จึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสงงานลาชาของผูเรียน 

ในรายวิชาการตลาดเบื้องตน เพื่อแกปญหาในเร่ืองของความรับผิดชอบของ

นักเรียน อันจะสงผลใหติดตัวนักเรียนไปตลอด และสามารถนําไปปรับใชใน

ชีวิตประจําวันได 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสงงานของนักเรียนในรายวิชา

การตลาดเบื้องตน ระดับ ปวช.1 การตลาด 1,2 

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการสงงานของนักเรียนในรายวิชา

การตลาดเบื้องตน ระดับ ปวช.1 การตลาด 1,2 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักเรียนระดับ ปวช.1 

การตลาด 1 และ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2562 จํานวน 60 คน 
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เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบบันทึกการสงงานขึ้นมาเองอยางงาย โดยการบันทึก

วาใครสงตามเวลากี่คน และใครสงลาชากี่คน  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยบันทึกการสงงานของผูเรียน ที่กําหนดใหตามเวลา 

2. ผูวิจัยติดตามทวงถามการสงงานของผูเรียนที่สงงานลาชา 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการเช็คสถิติจากบันทึกการสง

งานของผูเรียน 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยการปลูกฝงความรับผิดชอบเร่ืองการสงงานของผูเรียน 

พบวา จากแบบฝกหัดจํานวน 9 บท และใบงาน จํานวน 9 ใบ ของราย

วิชาการตลาดเบื้องตน เมื่อผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัดทายบท

ที่ 1 พบวามีผูเรียนจํานวน 19 คน ไมสงงานตามกําหนด แบบฝกหัดทายบท

ที่ 2 มีผูเรียน จํานวน 10 คน ไมสงงานตามกําหนด แบบฝกหัดทายบทที่ 3 

มีผูเรียน จํานวน 6 คน ไมสงงานตามกําหนด แบบฝกหัดทายบทที่ 4 มี

ผูเรียน จํานวน 4 คน ไมสงงานตามกําหนด และแบบฝกหัดทายบทที่ 5 มี

ผูเรียน จํานวน 2 คน ไมสงงานตามกําหนด ต้ังแตแบบฝกหัดทายบทที่ 6-9 

พบวาไมมีผูเรียนไมสงงานตามกําหนดที่ผูสอนกําหนดเลย   
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการสํารวจการสงงานในทุกรายวิชาที่สอน 

2. เพิ่มวิธีการแกปญหาและหาสาเหตุหรือปจจัยที่สงผลตอการสง

งานลาชาหรือไมสงงาน 

3. มอบรายชื่อผูเรียนที่มีปญหาเร่ืองการสงงานใหครูที่ปรึกษา 

เพื่อดําเนินการแกปญหาในลําดับตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ผูเรียนมีความรับผิดชอบเพิ่มสูงขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

ผลการจัดการเรยีนรูแบบเพ่ือนชวยเพ่ือนที่มีตอผลสัมฤทธิ์การเรียน 

วิชาหลักการตลาด ของนักศึกษาระดบั ปวส.1 คอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 2 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวนภาภรณ  สังขทอง 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

 วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การตลาด) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในยุคปจจุบัน ยังไมเอื้ออํานวย

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเต็มที่ เนื่องจากผูสอนยังใชวิธีการสอนแบบเดิม 

ๆ ที่ตนเคยไดรับในสมัยเปนผูเรียน และผูสอนยังสอนตามความตองการของ

ตนเอง โดยไมสนใจวาผูเรียนจะไดรับการเรียนรูตามที่ผูสอนไดถายทอด

หรือไม และไมสนใจวาวิธีการสอนของตนเองจะเหมาะสมกับผูเรียนดวย

หรือไม จึงทําใหการสอนของผูสอนขาดประสิทธิภาพ การสอนโดยวิธีการ

สอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนเปนการสอนที่มีรากฐานมาจากแนวคิดเกี่ยวกับการ

กระจายบทบาทในการสอนซ่ึง Room (1982) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการ

สอนใหเพื่อนชวยสอน สงเสริมใหผูเรียนสอนกันเองโดยเด็กเกงสามารถ

ชวยเหลือเด็กออน มีความสามัคคี รักกัน และเห็นอกเห็นใจกัน สงผลให

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จากปญหาและแนวคิดดังกลาว

ขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการนําเทคนิคการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

มาใชในการจัดการเรียนการสอนวิชาหลักการตลาด เพื่อศึกษาวิธีการเรียนรู

แบบเพื่อนชวยเพื่อนที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการตลาด 

และเพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน-หลังการใชเทคนิค

การสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบหลังเรียนวิชาหลักการตลาดกับ

เกณฑ 70 %  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังน้ี  คือ  นักเรียนระดับ ปวส.1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 911 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังน้ี  คือ นักเรียนระดับ ปวส.1 

คอมพิวเตอรธุรกิจ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 28 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการสอน 

2. แบบทดสอบ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบทดสอบขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี้ 

1. ศึกษ าห ลัก สูต รระ ดับป ระก าศ นี ยบั ต รวิช าชี พ ชั้ น สู ง 

พุทธศักราช 2557 แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ  

2. สร า งแบ บ ท ดสอบ ให สอ ดคล อ งกั บ ห ลัก สู ต ร  ก รอ บ

แนวความคิดในการวิจัย และพิจารณาถึงรายละเอียดตาง ๆ ใหครอบคลุม

วัตถุประสงคของการวิจัย 

3. นําแบบทดสอบที่ไดเสนอแลว เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ 

และความถูกตอง 

4. ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบจนไดเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ 

5. นําแบบทดสอบที่ไดปรับปรุงและแกไขสมบูรณแลวไปทําการ

เก็บขอมูลจากลุมตัวอยางที่ไดกําหนดไว 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการใชเทคนิคการสอนแบบ

เพื่อนชวยเพือ่น 
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2. ดําเนินการใชเทคนิคการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน โดยมี

ขั้นตอนตามแผนการสอน 

3. เก็บรวบรวมขอมูลหลังใชเทคนิคการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

4. เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกอนและหลังการใชเทคนิค

การสอนแบบเพือ่นชวยเพื่อน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป SPSS for Window   
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง ผลการสอนโดยใชเทคนิคเพื่อนชวยเพื่อนในวิชา

หลักการตลาด ที่มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 2 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 28 คน สามารถสรุปผลการ

วิเคราะหขอมูล และอธิบายได ดังนี้ 

การทดสอบสมมติฐาน ขอที่  1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

หลักการตลาด หลังเรียน โดยการใชเทคนิคการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนสูง

กวากอนเรียน ผลการวิจัยพบวานักเรียนระดับชั้น ปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ กลุม 2 มีคะแนนเฉล่ียกอนเรียน เทากับ 21.50 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เทากับ 4.780 คะแนนเฉล่ียหลังเรียน เทากับ 32.39 คาเบี่ยงเบนมารฐาน 

เทากับ 3.510 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

หลักการตลาด หลังเรียน โดยการใชเทคนิคการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อนสูง

กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

การทดสอบสมมติฐาน ขอท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

หลักการตลาด หลังเรียน โดยการใชเทคนิคการสอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

เปนไปตามเกณฑรอยละ 70 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนระดับชั้น ปวส.1 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ กลุม 2 มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน เทากับ 32.39 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.510 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา คะแนน

เฉล่ียหลังเรียนมากกวาเกณฑที่กําหนด รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 
 

ขอเสนอแนะ 

1. การใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการจัดการชั้นเรียนอาจจะสงผล

ตอความสนใจมากขึ้น เชน การใหผูเรียนรวมกันทํากิจกรรม รวมกันเสนอ

ความคิดเห็น อาจจะทําใหผูเรียนซึมซับความรูความเขาใจมากขึ้น 

2. ในบางกรณีอาจสงเสริมใหผูเรียนเกิดการตอยอดของความรู

ดวยการสืบคนขอมูลตอเนื่อง เปนตนวาการสืบคนขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ

การการเจริญเติบโตของสินคาเทคโนโลยีตาง ๆ หรือสินคา แบรนดดังทั่วโลก

ที่มีมูลคาสูงสุด ศึกษาแลวนําเสนอตอเพื่อนรวมชั้นเรียน อันเปนอีกหนทาง

หนึ่งที่จะชวยพัฒนาศักยภาพดานการอานและการสืบคนขอมูลไดดวยตนเอง 

ซ่ึงจะเปนการปลูกฝงการเรียนรูตลอดชีวิต 

3. การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางอาจนอยเกินไป รวมถึง

ชวงเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมและความ

เปนไปไดที่สามารถเก็บรวบรวมขอมูลได ซ่ึงมีผลกระทบตอการวิเคราะห

ขอมูลโดยตรง 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนไดรับความรู และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการ

ตลาดสูงขึ้น 

2. ผูสอนไดศึกษากระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และมี

คุณภาพมากขึ้น 

3. เพื่อใหผูที่สนใจสอนวิชาเดียวกันไดศึกษาและนําไปใชสอนได 

4. สถานศึกษามีคุณภาพมากขึ้น เนื่องจากผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงขึ้น 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาเลขานุการ 

 

การศึกษาทกัษะของนักเรยีนที่ไมสามารถพิมพดดีไทยไดตามเกณฑที ่กพ. กําหนด 

โดยใชโปรแกรมฝกพิมพ รายวชิาพิมพดีดประยุกต (2203-2005) 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 3 การเลขานุการ กลุม 2 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ผูวิจัย นางทวีรัตน  อิสรธราดล 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู

และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ

จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเกิดขึ้นจากพื้นฐานความ 

เชื่อที่วาการจัดการศึกษามีเปาหมายสําคัญที่สุด คือ การจัดการใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูเพื่อใหผูเรียน แตละคนไดพัฒนาตนเองสูงสุดตามกําลังหรือ

ศักยภาพของแตละคน แตเนื่องจากผูเรียนแตละคนมี ความแตกตางกันทั้ง

ดานความตองการ ความสนใจ ความถนัด และยังมีทักษะพื้นฐานอันเปน

เคร่ืองมือสําคัญที่จะใชในการเรียนรูอันไดแกความสามารถในการฟง พูด 

อาน เขียน ความสามารถทางสมองระดับสติปญญาและการแสดงผลของการ

เรียนรูออกมาในลักษณะที่ตางกัน จึงควรมีการจัดการที่เหมาะสมในลักษณะ

ที่แตกตางกันตามเหตุปจจัยของผูเรียนแตละคน และผูที่มีบทบาทสําคัญใน

กลไกของการจัดการนี้คือครู แตจากขอมูลอันเปนปญหาวิกฤติทางการศึกษา

และวิกฤติของผูเรียนที่ผานมาแสดงใหเห็นวาครูยังแสดงบทบาทและทํา

หนาที่ของตนเองไมเหมาะสมจึงตอง ทบทวนทําความเขาใจซ่ึงจะนําไปสูการ

ปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาวิกฤติทางการศึกษาและวิกฤติของผูเรียนตอไป (นวล

จิตตเชาวกีรติพงศและคณะ : 41) 

ในการเรียนวิชาพิมพ ดีดเปนการพัฒนาการสรางทักษะการ

แสดงออกถึงศักยภาพ ความสามารถดานการพิมพดีด โดยอาศัยปจจัยหลาย

อยาง เชน  การปฏิรูปการศึกษา ความพรอมของเด็ก ความพรอมของพอแม 

การสรางแรงจูงใจ วิธีการสอนของครูปรัชญาและนวัตกรรมการเรียนการ

สอน กรมอาชีวศึกษาถือเปนหนวยงานหนึ่งที่รับผิดชอบ การจัดการศึกษา

และฝกอบรมวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาผูเรียนใหมีความรูควบคู

วิชาชีพ (กรมอาชีวศึกษา 2537:4) มีความรูและทักษะในงานอาชีพเฉพาะ

สาขาวิชาชีพตาง ๆ 

ปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหมีการใชคอมพิวเตอรเขา

มาชวยในการทํางานดานตางๆ ไดอยางมาก สะดวกและรวดเร็ว ถูกตอง 

เปนระเบียบเรียบรอย เชน การจัดทํารายงาน การพิมพหนังสือเอกสารตาง 

ๆ เราก็นิยมใชคอมพิวเตอรเขามาชวยในการพิมพแทนการเขียนดวยมือ 

เพราะทําใหเอกสารหรืองานทําอานงาย สะอาด เรียบรอยและมีความ

สวยงาม คอมพิวเตอร กลายเปนอุปกรณที่ สําคัญของสํานักงานและ

สถานศึกษาทั่วไป ทักษะการพิมพสัมผัสบนคอมพิวเตอรจึงเปนทักษะที่ทุก

คนในสมัยนี้ยากจะปฏิเสธได เพื่อใหเพื่อนหรือผูท่ีสนใจเกี่ยวกับการพิมพ

สัมผัส (Typing training) สามารถพัฒนาตนเองดานการพิมพไดจนเกิด

ความชํานาญ ก็จะถือไดวาเปนอีกความสําเร็จขั้นหนึ่งเลยก็วาได การแนะนํา

การพิมพสัมผัสไมวาจะเปนการพิมพ เทคนิคการพิมพสัมผัส ภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ วิธีการทําอยางไร เราจะพิมพสัมผัสไดอยาง รวดเร็วและ

ถูกตองแมนยํา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีระบบการเรียนการสอน

ดานวิชาชีพที่หลากหลายทั้งรูปแบบและเนื้อหาที่นําไปใชประกอบอาชีพมี

การนําเทคโนโลยีมาใชมีสถานที่หรือสภาพแวดลอมที่ดี  บรรยากาศวิชาการ

ในดานนี้มีความตองการใหครูสอนแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญเปนกลยุทธซ่ึง

สอดรับกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ในการเรียนการสอนวิชาพิมพดีดประยุกตที่ผานมา

ผูสอนประสบปญหาทางดานการเรียนการสอนของผูเรียนในบางสวนที่ยัง

ขาดทักษะดานการพิมพสัมผัส ซ่ึงเปนอุปสรรคสําคัญในการเรียนการสอน

วิชาพิมพดีด 

ดังนั้น ผูสอนได ศึกษาปญหาที่ เกิดขึ้นกับผู เรียนวิชาพิมพ ดีด

ประยุกตพบวา ปญหาสวนใหญเกิดจากการขาดทักษะดานการพิมพสัมผัส

ของผูเรียนซ่ึงอยูในเกณฑตํ่าโดยพิจารณาจากงานที่ใหผูเรียนฝกทักษะซ่ึงไม

สามารถทําใหสําเร็จไดภายในเวลาที่กําหนด เปนเหตุใหการจัดการเรียนการ

สอนเปนไปดวยความลาชา 

ผูวิจัยในฐานะที่เปนผูหนึ่งที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยเปนผูสอนคน

หนึ่งในแผนกวิชาการเลขานุการ รายวิชาพิมพดีดประยุกต (2203-2005) จึง

สนใจศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาดานทักษะดานการพิมพสัมผัสสําหรับผูเรียน

วิชาพิมพดีดประยุกตโดยใชโปรแกรมฝกพิมพ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาทักษะการพิมพแบบสัมผัสโดยใชโปรแกรมฝกพิมพ 

วิชาพิมพดีดประยุกต (2203-2005) ของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาการ

เลขานุการ กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อพัฒนาทักษะการพิมพดีดสัมผัสใหเร็วขึ้นมีจํานวนคําที่

เพิ่มขึ้น 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตของเน้ือหาวิชา 

การวิจัยคร้ังนี้มุงทักษะของนักเรียนที่ไมสามารถพิมพดีดไทย

ไดตามเกณฑที่ กพ. กําหนด โดยใชโปรแกรมฝกพิมพ วิชาพิมพดีดประยุกต 

(2203-2005) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชา

การเลขานุการ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. ของเขตดานประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการเลขานุการ กลุม 2 จํานวน 27 คน  ที่กําลัง

ศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

3. ตัวแปรที่ศึกษา 

3.1 ตัวแปรอิสระ  คือ  การจัดการเรียนการสอนโดยใช

โปรแกรมการฝกพิมพ 

3.2 ตัวแปรตาม  คือ  ทักษะดานการพิมพสัมผัสวิชาพิมพดีด

ประยุกต (2203-2005)  
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สมมติฐานการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้มีสมมติฐานดังนี้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช

โปรแกรมฝกพิมพสัมผัส ชวยใหระดับคะแนนหลังเรียนของผูเรียนวิชา

พิมพดีดประยุกต (2203-2005) ระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการเลขานุการ กลุม 

2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สูงกวาคะแนนกอนเรียน 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาการเลขานุการ กลุม 2  จํานวน 27 คน  ที่กําลังศึกษา

อยูในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เครื่องมือที่ใชในการพัฒนา 

เคร่ืองมือที่ใชในการพัฒนาคร้ังนี้ เปนแผนการจัดการเรียนรูวิชา

พิมพดีดประยุกต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ เปนเคร่ืองมือที่ผูวิจัย

สรางขึ้น จํานวน 3 ชนิด คือ 

1. แบบรายงานผลการพิมพกอนเรียน – กลังเรียน โดยใช

โปรแกรมฝกพิมพสัมผัส รายวิชาพิมพดีดประยุกต สําหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการเลขานุการ กลุม 2 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

1.1 ศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัย ท่ีเกี่ยวของกับแบบ

รายงานผลการพิมพ กอนเรียน – หลังเรียน เพื่อเปนแนวทางในการสราง

แบบรายงานผล 

1.2 สรางแบบรายงานผลการพิมพกอนเรียน – หลังเรียน 

1.3 นําแบบรายงานผลการพิมพกอนเรียน – หลังเรียน

นําเสนอครูที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง ความเหมาะสม 

1.4 พิมพแบบรายงานผลการพิมพกอนเรียน-หลังเรียนฉบับ

สมบูรณเพื่อนําไปใชเก็บขอมูล 

2. แบบบันทึกผลการพิมพในการทดสอบ โดยใชโปรแกรมฝก

พิมพสัมผัส รายวิชาพิมพดีดประยุกต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่  3 สาขาการเลขานุการ กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบบันทึก

ผลการพิมพสัมผัสกอนเรียน - หลังเรียน เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบ

บันทึกผล 

2.2 สรางแบบบันทึกผลการพิมพสัมผัสในการทดสอบแบบ

รูบริค (Rubrics) 

รูบริค คือ เคร่ืองมือในการใหคะแนน ซ่ึงประกอบดวยเกณฑ

ดานตาง ๆ ที่ใชพิจารณาชิ้นงานหรือการปฏิบัติ เชน การประเมินงานเขียน

จะพิจารณาวัตถุประสงค องคประกอบ รายละเอียด น้ําเสียงของการเขียน 

และกลวิธีการเขียน เปนตน อีกประการหนึ่งคือระดับคุณภาพของเกณฑแต

ละดาน ซ่ึงมี ต้ังแตระดับดีเยี่ยมจนถึงตองปรับปรุง (Heidi Goodrich  

Andrade,  1997) 

รูบริคการใหคะแนน คือ แนวทางการใหคะแนนอยางละเอียด 

ซ่ึงพัฒนาขึ้นโดยผูสอนหรือผูประเมิน เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะห

ผลงานหรือกระบวนการที่เกิดจากความพยายามของนักเรียน (Barbara  M. 

Moskel, 2000) 

รูบ ริคเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) ที่ ใช

ประเมินการปฏิบัติ ซ่ึงตรงกันขามกับแบบสํารวจรายการ (Checklists) โดย

ปกติจะเรียกวาแนวทางการใหคะแนน (Scoring guides) ประกอบดวย

เกณฑการประเมินการปฏิบั ติที่มี ลักษณะเฉพาะในการประเมินการ

ปฏิบัติงานของนักเรียน หรือประเมินผลผลิตซ่ึงเปนผลจากการปฏิบัติงาน 

(Craig  A Mertler, 2001) 

2.3 นําแบบบันทึกผลการพิมพสัมผัสนําเสนอครูที่ปรึกษาเพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม 

2.4 จัดพิมพแบบบันทึกผลการพิมพสัมผัสฉบับสมบูรณเพื่อ

นําไปใชเก็บขอมูลตอไป 

3. แบบสรุปรายงานผล โดยใชโปรแกรมฝกพิมพสัมผัส รายวิชา

พิมพดีดประยุกต สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 

สาขาการเลขานุการ กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีขั้นตอน

การสรางดังนี้ 

3.1 ศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบสรุป

รายงานผลการพิมพ เพื่อ เปนแนวทางในการสรางแบบสรุปรายงานผล 

3.2 สรางแบบสรุปรายงานผล 

3.3 นําแบบสรุปรายงานผลนําเสนอครูที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ

ความถูกตองเหมาะสม    

3.4 จัดพิมพแบบสรุปรายงานผลฉบับสมบูรณเพื่อนําไปใชเก็บ

ขอมูลตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยในคร้ังนี้ใชแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-

Posttest Design ดังแผนภาพตอไปนี้ 

ทดสอบกอนทดลอง 

(Pre-test) 

การทดลองโดยใช 

แผนการเรียนรู 

ทดสอบหลังการทดลอง 

(Post-test) 

T1 X T2 

X แทน การพัฒนาทักษะการพิมพแบบสัมผัสโดยใชโปรแกรม

ฝกพิมพ 

T1  แทน การทดสอบกอนเรียน (Pre-test) 

T2  แทน การทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับดังนี้ 

1. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชโปรแกรมฝกพิมพสัมผัส 

2. ผูวิจัยดําเนินการสอนและใหฝกพิมพดวยโปรแกรมฝกพิมพ

สัมผัสจากบทเรียนที่งาย ๆ และเพิ่มลําดับความยากขึ้น 

3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อทําการสอนเสร็จส้ิน 

4. วัดความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการพิมพแบบสัมผัส 

โดยใชโปรแกรมฝกพิมพ หลังเรียน (Post-test) ดวยแบบวัดความคิดเห็น 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 

1. การศึกษาการพัฒนาทักษะการพิมพแบบสัมผัส กอนเรียน 

โดยใชโปรแกรมฝกพิมพ รายวิชาพิมพดีดประยุกต สําหรับนักเรียนระดับ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการเลขานุการ กลุม 2 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. การศึกษาการพัฒนาทักษะการพิมพแบบสัมผัส หลังเรียน โดย

ใชโปรแกรมฝกพิมพ รายวิชาพิมพดีดประยุกต สําหรับนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการเลขานุการ กลุม 2 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

3. การเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการพิมพแบบสัมผัส กอน

และหลังเรียน โดยใชโปรแกรมฝกพิมพ รายวิชาพิมพดีดประยุกต สําหรับ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 3 สาขาวิชาการเลขานุการ 

กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. นวัตกรรมมีประสิทธิภาพ E1 เทากับ 85.64 มีประสิทธิภาพ 

E2 เทากับ 83.70 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ 80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน-หลังใชชุดฝกทักษะ มีคะแนน

ความกาวหนาเฉล่ีย เทากับ 12.04 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.54 

โดยนักศึกษามีคะแนนความกาวหนาสูงสุด 6 คะแนน คิดเปนรอยละ 30 

นักศึกษามีคะแนนความกาวหนาตํ่าสุด 0 คะแนน คิดเปนรอยละ 0 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจ/ความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมฝก

พิมพสัมผัส ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.04 , S.D. = 0.72) 

เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา รายการที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือรายการผูให

บริการดูแลเอาใจใสกระตือรือรน ( X  = 4.33 , S.D. = 0.80)  รองลงมาคือ

รายการผูใหบริการมีความสุภาพ เปนมิตร ( X  = 4.26 , S.D. = 0.69)  และ

ตํ่าที่สุดคือมีการอธิบายการใชโปรแกรมฝกพิมพ ( X  = 3.56 , S.D. = 0.50) 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใช 

1. กอนที่จะนําเคร่ืองมือใด ๆ ไปใชในหองเรียนผูวิจัยควรศึกษา

ทางดานบริบทของเนื้อหาที่จะตองทําการจัดการเรียนการสอน บริบทของ

นักศึกษา รวมถึงบริบทของหองเรียนที่สามารถเอื้ออํานวยตอการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อความเหมาะสมในทุกดาน เพราะหากนําไปใชผิดผลลัพธที่

ไดจะกลับกันโดยทันที 

2. ขอจํากัดทางดานโปรแกรมสําเร็จรูป โปรแกรมท่ีนํามาใชใน

การฝกพิมพนั้นจําเปนที่จะตองใชคอมพิวเตอรเขามาประกอบการเรียนการ

สอน 

3. ในการใชโปรแกรมเพื่อใหไดผลนั้นผูสอนอาจจะตองกระตุน

ผูเรียนบางในบางคร้ัง เพราะผูเรียนอาจยังไมมีความรับผิดชอบเพียงพอ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ในการฝกพิมพจากโปรแกรมสําเร็จรูปนั้นอาจจะเปนเพียงการ

ฝกพิมพท่ีใหผูเรียนมีความถนัดเบื้องตนเทานั้น ผูสอนอาจจะตองหาใบงาน

เสริมเพื่อใหผูฝกพิมพสามารถพิมพประโยคตางๆ เพิ่มขึ้นได 

2. ถาผูเรียนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นผูเรียนอาจจะตองหาวิธีการวัด

แบบอื่นเพิ่มขึ้นได 

3. เวลาฝกพิมพเพื่อบันทึกสถิตินั้น ผูสอนอาจไมจําเปนตองใหวัด

จากโปรแกรมเพียงอยางเดียว อาจจะใหผูเรียนลองฝกพิมพจาก Microsoft 

Word และคํานวณคําสุทธิดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนฝกคิดการคํานวณคํา

สุทธิและคําระคน 

ประโยชนของการวิจัย 

1. ผูเรียนสามารถฝกทักษะการพิมพสัมผัสเพิ่มมากขึ้น และ

สามารถพิมพไดอยาง คลองแคลวรวดเร็ว และแมนยํา 

2. ผูสอนสามารถใชโปรแกรมการฝกพิมพสําหรับจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาพิมพดีดประยุกต (2203-2005) เพื่อฝกทักษะการพิมพสัมผัสได

อยางมีประสิทธิภาพ 

3. ใชเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใน

สาขาวิชาการเลขานุการใหมี ประสิทธิภาพมากขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

เจตคติที่มตีอวินัยในตนเองดานความขยันอดทนทางการเรียน 

ของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการเลขานุการ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางเพ็ญศรี  ตันติสุทธิเวท 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรสหกรณ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จากการที่ไดรับมอบหมายใหทําการสอนนักเรียนระดับ ปวช.3 

สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช นอกจาก

นักเรียนจะตองมีความรูในเนื้อหารายวิชาแลว ปจจัยที่สําคัญอีกอยางหนึ่งก็

คือ การมีวินัยในตนเอง ซ่ึงเปนวัฒนธรรมของสังคมที่ทุกคนตองปฏิบัติ 

เพราะจะทําใหบุคคลอยูรวมกันไดดวยความสุข วินัยในตนเองนี้เปนคุณธรรม

ประการหนึ่งที่ทุกคนควรสรางขึ้นสําหรับบังคับพฤติกรรมของตนเอง ทําให

คนเราบรรลุจุดมุงหมายของชีวิต ประสบความสุขความเจริญในชีวิต จึงเปน

วินัยที่ครูควรสรางสรรคใหเกิดแกนักเรียน เพราะถานักเรียนมีวินัยในตนเอง

ก็จะทําใหนักเรียนไดควบคุมพฤติกรรมของตนใหเปนไปในทางที่ดีงามและ

ประสบความสําเร็จในชีวิต จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญของ

วินัยในหองเรียน จึงไดทําการศึกษาเร่ืองเจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดาน

ความขยันอดทนทางการเรียน ของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการ

เลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาเจตคติตอวินัยในตนเองดานความขยันอดทนทางการเรียน 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

เมื่อนักเรียนมีวินัยในตนเองแลวก็จะทําใหนักเรียนมีวินัยใน

หองเรียนเพิ่มขึ้น 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการ

เลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 61 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชา

การเลขานุการ กลุม 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 27 คน 
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ตัวแปร 

ตัวแปรตน คือ เจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานความขยันอดทน

ทางการเรียน 

ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมดานความมีวินัยในตนเอง 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

แบบสอบถาม 
 

การเก็บรวบรวม 

ผูวิจัยนําเคร่ืองมือที่สรางขึ้นใหนักเรียนกลุมตัวอยางไดตอบ

แบบสอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. นักเรียนทําการบานเสมอกอนถึงคาบเรียน นักเรียนที่ทํา

ประจํามีคารอยละมากท่ีสุด คิดเปน 40.74% นักเรียนท่ีไมเคยทํา คิดเปน 

37.04% สวนนักเรียนที่ทําบางคร้ัง คิดเปน 22.22% แสดงวานักเรียนมีเจต

คติที่ดีที่ทําการบานกอนถึงคาบเรียน 

2. นักเรียนหลีกเล่ียงงานที่ครูมอบหมาย นักเรียนที่ไมเคยทํามีคา

รอยละมากท่ีสุด คิดเปน 62.96% นักเรียนที่ทําประจํา คิดเปน 37.04% 

นักเรียนที่ทําบางคร้ังไมมีเลย แสดงวานักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการที่จะ

หลีกเล่ียงการทํางานที่ครูมอบหมาย 

3. นักเรียนไมเคยอดทนทํางานที่ครูมอบหมาย นักเรียนที่ทํา

ประจําและไมเคยทํามีคามากที่สุด คิดเปน 37.04% สวนนักเรียนที่ทํา

บางคร้ัง คิดเปน 25.92% แสดงวานักเรียนมีเจตคติที่ดีที่จะอดทนทํางาน

ตามที่ครูมอบหมาย 

4. เวลาใกลสอบนักเรียนมีความพรอมในการดูหนังสือ นักเรียนที่

ทําประจํามีคารอยละมากที่สุด คิดเปน 55.56% นักเรียนที่ไมเคยทํา คิดเปน 

37.04% สวนนักเรียนที่ทําบางคร้ัง คิดเปน 7.04% แสดงวานักเรียนมีเจต

คติที่ดีในการเตรียมความพรอมในการดูหนังสือเมื่อใกลเวลาสอบ 

5. เม่ือนักเรียนทําผิดจะพยายามแกไขโดยทันที นักเรียนที่ทํา

ประจํามีคารอยละมากท่ีสุด คิดเปน 62.96% นักเรียนท่ีไมเคยทํา คิดเปน 

37.04% สวนนักเรียนที่ทําบางคร้ังไมมีเลย แสดงวานักเรียนมีเจตคติที่ดีที่ทํา

ผิดแลวพยายามแกไขโดยทันที 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาเจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยทางสังคม 

2. ควรศึกษาปจจยัที่มีผลตอการพัฒนาเจตคติที่ดีของนักเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

นักเรียนมีวินัยในตนเองมากขึ้น 

_______________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาในการใชหองคอมพิวเตอร หอง 139 

แผนกวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางวราพร  บรรจงเสน 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญ 

โลกปจจุบันไดกาวเขาสูยุค “สังคมการเรียนรู” ความมั่นคงและ

ความผาสุกของแตละสังคมไมไดขึ้นอยูกับทรัพยากรหรือกําลังอาวุธตอไป 

หากขึ้นอยูกับภูมิปญญาเปนหลัก จึงทําใหประเทศตาง ๆ ไดใหความสนใจกับ

การจัดการศึกษา เนนการสรางภูมิปญญาของแตละสังคมใหมีศักยภาพสูง 

เขมแข็งเพียงพอแกภาคการผลิต รวมทั้งการนําไปสูความเปนปกแผนของ

สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผสมผสานกัน

ระหวางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีคมนาคม ที่มีสวนสําคัญตอการ

นําสารสนเทศซ่ึงประกอบดวยขอมูลขาวสารและความรูใหสามารถล่ืนไหลได

สะดวกรวดเร็ว เปนปจจัยในการดําเนินงานกิจการตาง ๆ เทคโนโลยีเครือขาย

จึงเปนหัวใจสําคัญสําหรับสถาบันการศึกษา โดยเนนการรวมระบบส่ือสารตาง 

ๆ ใหเปนหนึ่งเดียว เพื่อประโยชนทางดานการเขาถึงขอมูลและความรูบน

พื้นฐานหรือเครือขายของสถาบันการศึกษาตองรวมเครือขายอินเตอรเน็ต 

อินทราเน็ต เครือขายการเขาถึงแบบไรสาย รวมทั้ งระบบการกระจาย

สัญญาณ เชน เครือขายวิทยุโทรทัศน ทั้งนี้เทคโนโลยีในอนาคตกําลังรวมตัว

กันบนพื้นฐานของการใชงานรวมกับ IP Network การวางโครงสรางพื้นฐาน

ทางเทคโนโลยีของสถาบันการศึกษาจึงเปนเร่ืองที่มีความสําคัญยิ่ง 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจการใชหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร หอง 139 กรณีศึกษานักเรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ภาค

เรียนที่ 2/2562 ทั้งดานสถานที่ ดานอุปกรณการเรียนการสอน เพื่อจะได

ขอมูลพื้นฐานสําหรับการเรียนการสอนในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรใหมี

ประสิทธิภาพมากที่สุด 

จากสภาพปญหาผูวิจัยจึงไดดําเนินการแกปญหา โดยการศึกษา

ความพึงพอใจในการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หอง 139 ของนักเรียน

แผนกวิชาการเลขานุการ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อให

ไดขอมูลพื้นฐานที่จะนํามาวางแผนปรับปรุงในการใหบริการใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. วัตถุประสงคทั่วไป 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชหองคอมพิวเตอร 139 ของ

นักเรียน นักศึกษา แผนกเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. วัตถุประสงคเฉพาะ   

2.1 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียน 

2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูสอน 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของสถานที่ 

2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจดานเทคโนโลยี 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ

เลขานุการ ระดับ ปวช. ปวส. ที่เขามาใหบริการในชวงเดือนตุลาคม 2562 – 
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กุมภาพันธ 2563 ตามตารางเรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 50 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึง

พอใจในการใชหองคอมพิวเตอร 139 ของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ

เลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป 

ตอนท่ี 2 ขอมูลความพึงพอใจในการใชหองคอมพิวเตอร 139 

จํานวน 4 ดาน คือ ดานการใชหองของผูเรียน ดานการใชหองของผูสอน 

ดานสถานที่หองคอมพิวเตอร และดานเทคโนโลยีหองคอมพิวเตอร 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยได ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย

ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ขอความรวมมือจากนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเลขานุการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกและรับแบบสอบถามคืน

ดวยตนเอง จํานวน 50 ฉบับ 

3. จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับคืน คิดเปนรอยละ 100 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชรอยละ 

2. วิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่เก็บตอการบริการที่มี

การใชบริการหองคอมพิวเตอร 139 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

โดยใชคาเฉล่ีย 

3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ขอมูลทั่วไป นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สวนใหญเปนเพศหญิงมากที่สุด เปน

นักเรียนระดับ ปวช.3 จํานวนท่ีเขาใชบริการ 1-2 คร้ัง/สัปดาห มากที่สุด 

รองลงมา 3-4 คร้ัง/สัปดาห 

2. ความพึงพอใจในการใชบริการหองคอมพิวเตอร 139 ของ

นั ก เรียน  นั ก ศึ กษ า แผน กวิ ช า เลขานุ ก าร วิ ท ยา ลัยอาชี ว ศึ กษ า

นครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

2.1 ดานผูเรียน มีคาเฉล่ียมากที่สุด คือ การติดตอประสานงาน

ความสะดวกรวดเร็วเหมาะกับการใหบริการ รองลงมา การบริการสะดวก

เขาถึงงายเหมาะกับการบริการ และคาเฉล่ียนอยที่สุดคือการใหบริการที่

ไดรับมีผลตอความสําเร็จตรงตามงานที่คาดหวัง 

2.2 ดานผูสอน เจาหนาท่ีควรใหบริการดวยความรวดเร็ว แสดงสี

หนายิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพ คอยใหบริการดวยความกระตือรือรน ไม

เลือกปฏิบัติเฉพาะผูใชบริการบางราย และควรประจําในแตละโซนอยาง

สม่ําเสมอ 

2.3 ดานสถานที่  ควรรักษาความสะอาดของสถานที่มีความ

เหมาะสมตอการใหบริการ รองลงมาตองมีแสงสวางในจุดใหบริการ มีความ

เหมาะสมกับการใหบริการ สุดทายตองมีบรรยากาศและสภาพแวดลอม

เหมาะสมกับการใหบริการ 

2.4 ดานเทคโนโลยี  ควรจัดวางอุปกรณ เคร่ืองคอมพิวเตอร

เหมาะสมกับการใหบริการ รอลงมาผูตอบแบบสอบถามใหความสนใจ

สมรรถนะของอุปกรณเคร่ืองเสียงเหมาะสมกับการใหบริการ และสามรรถ

นะของเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใหบริการเหมาะสมกับการใหบริการ 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. ผูตอบแบบสอบถามตองการใชบริการที่ไดรับความคุมคาคุม

ประโยชนใหมากที่สุด และส่ือการเรียนรูที่หลากหลาย ทันสมัย ดังนั้น ผู

ใหบริการควรจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อพัฒนาในดานนี้ 

2. ผูตอบแบบสอบถามตองการใชบริการที่มีการแตงกายของ

บุคลากรเหมาะสมกับการบริการ พูดจาดวยน้ําเสียงที่สุภาพ ประจําอยูใน

โซนที่ตนรับผิดชอบ 

3. ผูตอบแบบสอบถามตองการใหบริการใชหองคอมพิวเตอรมี

ความสะอาดของสถานที่ที่มีความเหมาะสมตอการใหบริการ ควรจัดหาทําเล

ที่เหมาะสมในการสรางขึ้นมาใหม 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดานการใหบริการในการใชหอง

คอมพิวเตอรนอยที่สุด ดังนั้น จึงควรมีวิจัยเกี่ยวกับการความพึงพอใจในการ

ใชหองคอมพิวเตอร 139 เพื่อนําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 
  

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดขอมูลความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการ

เลขานุการ ระดับ ปวช. และ ปวส. ตอการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

139 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. ไดแนวทางในการพัฒนาการใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

139 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

______________________________________________________ 

 

การแกปญหาการไมสงงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้นปที่ 1 สาขาวชิาการเลขานุการ สาขางานการจัดการสํานักงาน 

รายวิชางานสารบรรณ  รหัสวชิา 3200-0009 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562 
 

ผูวิจัย นางประชิต  เดชเดโช 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(เลขานุการ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และแกไข

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

ความหมายของการศึกษาคือ กระบวนการเรียนรูเพื่อความงอกงามของ

บุคคลโดยถายทอดความรู การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม สรางองค

ความรูที่เกิดจากสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู ใหบุคคลเรียนรูตลอดชีวิต 

การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหสมบูรณทั้ งรางกาย จิตใจ 
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สติปญญา ความรู คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมการดํารงชีวิต สามารถอยู

รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มุงพัฒนาบุคคลใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

ในการจัดการดานอาชีวศึกษาของประเทศไทย จะมุงเนนผลิตและ

พัฒนาบุคคลในสายอาชีพ ทั้งระดับกึ่งฝมือ ระดับฝมือ และระดับเทคนิค ให

มีคุณภาพความรู ทักษะในวิชาชีพเปนสําคัญ เพื่อใหตรงกับความตองการ

ของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ ซ่ึงมีการพัฒนาในดานเทคโนโลยี 

สภาวะสังคม สภาวะเศรษฐกิจอยูตลอดเวลา 

การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

มุงเนนใหนักศึกษาคิดเปน เนนปฏิบัติ จัดการไดโดยมุงเนนใหนักศึกษาใช

สติปญญาในการคิดพินิจพิเคราะหในเร่ืองตาง ๆ ไดอยางสมเหตุสมผล เนน

การเรียนรู ผานการปฏิบัติในสายอาชีพที่ ผูเรียนไดศึกษาและใหผูเรียน

สามารถจัดการเร่ืองตาง ๆ ในชีวิต โดยการเรียนมิใชจะเรียนเฉพาะอยูใน

ตําราเทาน้ัน นักศึกษายังจําเปนตองฝกความรับผิดชอบเพื่อตนเองจะ

สามารถออกไปอยูในสังคม สถานประกอบการตาง ๆ และเปนที่ตองการของ

ตลาดแรงงานอีกดวย แสดงใหเห็นวา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

มุงเนนในการฝกใหนักศึกษามีคุณภาพท่ีดี เพื่อท่ีจะออกไปแขงขันใน

ตลาดแรงงานอยางมีคุณภาพ และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมอยางมี

ความสุข 

การเรียนการสอนในรายวิชางานสารบรรณ รหัสวิชา 3200-0009 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาการ

เลขานุ การ สาขางานการจัดการสํานัก งาน  วิทยาลัยอาชี ว ศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 แบงคะแนนออกเปน 2 

สวน คือ คะแนนที่ไดจากกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 80 

ของคะแนนทั้งหมด โดยในรอยละ 80 ไดจากการเก็บคะแนนโดยการ

ทดสอบเปนรายหนวยการเรียน และงานที่มอบหมายใหนักศึกษาทําสง เพื่อ

สงเสริมใหนักศึกษาไดฝกปฏิบัติและทบทวนบทเรียนที่ผานมา ครูผูสอนได

กําหนดงานใหนักศึกษาทําในคาบเรียนหรือฝกทําหลังจากที่เรียนเนื้อหานั้น 

ๆ เสร็จแลว ซ่ึงเปนสวนท่ีสําคัญมากในกระบวนการเรียนการสอน เพราะ

นอกจากจะมีคะแนนในสวนงานท่ีมอบหมายแลว ยังมีผลตอการเรียนการ

สอนในคาบถัดไปดวย เนื่องจากงานท่ีมอบหมายใหทําจะเปนการประเมิน

ความรูความเขาใจในบทเรียนของนักศึกษาวามีมากนอยเพียงใด อีกทั้งยัง

เปนการวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาไดอีกทางหนึ่ง ถาหาก

นักศึกษาไมไดทําใบงานที่ครูผูสอนประจําวิชาแจกให นักศึกษาก็จะขาด

คะแนนเก็บในสวนนั้น และครูก็ไมสามารถประเมินความรูความเขาใจของ

นักศึกษาได ซ่ึงครูผูสอนไดสังเกตพบวา มีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 สาขางานการจัดการสํานักงาน ซ่ึงเปนประโยชนตอ

การพัฒนาตนเองดานอื่น ๆ ไดดียิ่งขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื ่อแกปญหาการไมสงงานของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขางานการจัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562  
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชางานสารบรรณ รหัสวิชา 

3200-0009 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 14 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย แบบสอบถามความ

คิดเห็นสําหรับนักศึกษาในชั้นเรียนที่ไมสงงานตามกําหนด จํานวน 15 ขอ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. รวบรวมขอมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับงานที่ครูผูสอนกําหนดใหสง 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ชั้นปที่ 1 สาขางานการ

จัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. รวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารงานวิจัย และเอกสาร

วิชาการ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 

Analysis) จากแบบสอบถามความคิดเห็นสําหรับนักศึกษาในชั้นเรียนที่ไมสง

งานตามกําหนด จํานวน 15 ขอ โดยหาคารอยละ (Percentage) 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูล การศึกษาการแกปญหาการไมสงงานของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  1 สาขาวิชาการ

เลขานุ การ สาขางานการจัดการสํานัก งาน  วิทยาลัยอาชี ว ศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562  ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนเพศหญิง  รอยละ  85.71  และเพศชาย  รอยละ 14.29  คะแนน

เฉล่ียสะสม 2.50-3.00 มากที่สุด  รอยละ 42.86  รองลงมาคะแนนเฉล่ีย

สะสม 3.00 ขึ้นไป  รอยละ  35.41  และคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 2.50  

รอยละ 21.43 

จากการศึกษาและวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นถึงสาเหตุที่

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  1 สาขาวิชาการ

เลขานุ การ สาขางานการจัดการสํานัก งาน  วิทยาลัยอาชี ว ศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2562 ไมส งงานตาม

กําหนดเวลา  แสดงใหเห็นวา  สาเหตุที่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  1 สาขาวิชาการเลขานุการ สาขางานการจัดการ

สํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2562  ไมสงงานตามกําหนด  โดยเรียงลําดับจากสาเหตุที่นักศึกษาคิดวาเปน

สาเหตุที่สําคัญที่สุดจนถึงสาเหตุที่นอยที่สุด  ตามลําดับดังนี้  แบบฝกหัดยาก 

ทําไมได และติดงานในรายวิชาอื่น ๆ  จํานวน 14 คน  คิดเปนรอยละ 100  

รองลงมา  ไมมีคนคอยใหคําปรึกษา  จํานวน 9 คน  คิดเปนรอยละ 64.29  

และใหเวลาทํางานนอยเกินไป ไมไดนําสมุดมา มีภาระงานบาน  จํานวน 3 

คน  คิดเปนรอยละ 21.42 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ครูผูสอนในรายวิชาอื่น  ๆ ควรมีการสํารวจเจตคติของ

นักศึกษาที่มีตอสาเหตุของการไมสงงาน เพื่อตรวจสอบความเขาใจของ

นักศึกษาเปนรายบุคคล 

2. ในการสอน ครูผูสอนตองเอาใจใสอยางใกลชิด เปดโอกาสให

นักศึกษาไดซักถามขอสงสัยในขณะทําการเรียนการสอนใหมากที่สุด 
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3. ควรมีการเสริมแรง ยกยองชมเชย และใหกําลังใจกับนักเรียน

อยางสม่ําเสมอในขณะที่ทําการเรียนการสอน 

4. ในการทําวิจัยคร้ังตอไป อาจเจาะจงทําการวิจัยกับกลุม

นักศึกษาในระดับอื่น ๆ และอาจแยกหัวขอเปนรายวิชาตาง ๆ เพื่อใหได

ขอมูลที่ละเอียดขึ้น ซ่ึงจะไดนําผลการทดลองที่ไดไปแกไขปญหาในการไมสง

งานของนักศึกษาตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบถึงสาเหตุของปญหาการไมสงงานของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการเลขานุการ สาขางาน

การจัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. ไดแนวทางในการแกปญหาการจัดการเรียนการสอน 

_______________________________________________________ 
 

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ ปวช.3 เลขานุการ 1-2 

ที่มีตอครูผูสอนในรายวิชาพิมพอังกฤษขั้นพัฒนา 
 

ผูวิจัย นางพัชนี   โกมยั 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการเลขานุการ ไดมี

การจัดการเรียนการสอนในวิชาพิมพอังกฤษขั้นพัฒนา ซ่ึงวิชานี้ผูวิจัยเนนให

ผูเรียนมีการบูรณาการความรู ทักษะ และประสบการณ พัฒนางานในสาขา

เลขานุการ วิชาพิมพอังกฤษขั้นพัฒนา และมีความจําเปนตอการเรียนการ

สอนของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการเลขานุการ กลุม 1-2 

พิมพอังกฤษขั้นพัฒนา คือ การพัฒนาทักษะการพิมพ การพิมพวาง

ศูนย การพิมพบัญชร การพิมพจดหมายธุรกิจตางประเทศ การพิมพจากราง 

การตรวจทานและแกไขขอผิดพลาดในการพิมพ 

ดังนั้น ผูจัดทําจึงไดจัดทําวิจัยเร่ืองนี้ขึ้นเพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการเลขานุการ กลุม 1-2 ที่มีตอ

ครูผูสอนในรายวิชาพิมพอังกฤษขั้นพัฒนา การสํารวจความคิดเห็นคร้ังนี้มา

สรุปผลดําเนินแกไขในดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพตรงกับความพึงพอใจ

ของนักเรียน นักศึกษา มากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนแผนกวิชาการเลขานุการ 

ที่มีตอครูผูสอนในรายวิชาพิมพอังกฤษขั้นพัฒนา 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนแผนกวิชาการ

เลขานุการ ที่มีตอผูสอนในรายวิชาพิมพอังกฤษขั้นพัฒนา 

3. เพื่อประมวลขอเสนอแนะตอความพึงพอใจของนักเรียนแผนก

วิชาการเลขานุการ ที่มีตอครูผูสอนในรายวิชาพิมพอังกฤษขั้นพัฒนา 
 

ประชากร 

ประชากรในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่  3 สาขาวิชาการเลขานุการ กลุม 1-2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 30 คน 

เครื่องมือในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของ

นักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการเลขานุการ กลุม 1-2 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่มีตอครูผูสอนในรายวิชาพิมพอังกฤษขั้น

พัฒนา จํานวน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพทั่วไป 

ตอนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นที่มีตอครูผูสอนในรายวิชาพิมพอังกฤษ

ขั้นพัฒนา 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยได ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย

ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ขอความรวมมือจากนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการ

เลขานุการ กลุม 1-2 จํานวน 30 คน 

2. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดดยการแจกและรับแบบสอบถามคืน

ดวยตนเอง จํานวน 30 ฉบับ 

3. จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับคืน คิดเปนรอยละ 100 และมี

ความสมบูรณทุกฉบับ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดย

ใชสถิติหาคารอยละ คาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหแบบสอบถามเพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการเลขานุการ กลุม 1-2 พบวา อยูใน

ระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.51 โดยมีความพึงพอใจสูงที่สุดตอรายการมี

บุคลิกภาพการแตงกายที่เหมาะสม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.81 
 

ขอเสนอแนะ 

1. หองเรียนควรมีแอรใหทุกหอง 

2. ควรใหมีการเขาเรียนใหตรงเวลา 

3. เขาใจงาย 

4. เคร่ืองพิมพดีดบางเคร่ืองใชไมได 

5. ผาหมึกบางอันใชไมได 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบความพึงพอใจของนักเรียนแผนกวิชาการเลขานุการ ที่มี

ตอครูผูสอนในรายวิชาพิมพอังกฤษขั้นพัฒนา 

2. ไดนําผลที่ไดมาเปนแนวทางในการแกไขปญหา 

3. ทราบถึงขอเสนอแนะตาง ๆ ที่มีตอครูผูสอนในรายวิชาพิมพ

อังกฤษขั้นพัฒนา 

_______________________________________________________ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชวิธีการเรียนรูผานสื่อออนไลน 

เรื่องการจัดการคลังสินคาดวยวธิี FIFO LIFO ในรายวิชาการจดัการ

คลังสินคาในงานโลจิสติกส ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส 
 

ผูวิจัย นางนรินทร   นวลเจริญ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(การจัดการโลจิสติกส) 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส ไดจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

การจัดการคลังสินคาในงานโลจิสติกสสําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 จํานวน 16 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2562 เพื่อใหนักศึกษามีความรูในเร่ืองการจัดการคลังสินคาดวยวิธี FIFO 

LIFO เพื่อนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพหรือชีวิตประจําวันอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการคลังสินคา

ในงานโลจิสติกส ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส ครูผูสอนไดวิธีการสอนแบบบรรยาย และ

สาธิตตัวอยางประกอบ ซ่ึงในช้ันเรียนผูเรียนจะผานการฝกประสบการณ

วิชาชพี การฝกงาน เปนเวลา 1 ภาคเรียน ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ทํา

ใหผูเรียนบางคนมีความเขาใจเนื้อหาบทเรียนดีในระดับหนึ่ง อาจทําให

ผูเรียนเกิดความเบื่อหนายขาดความสนใจเรียนรู 

ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง 

การจัดการคลังสินคาดวยวิธี FIFO LIFO ครูผูสอนจึงจัดหาส่ือออนไลน เพื่อ

ปรับพื้นฐานความรูและฝกทักษะในการจัดการคลังสินคาของนักศึกษาให

สามารถเรียนรูโดยเกิดความเขาใจ และเกิดทักษะในการจัดการคลังสินคา

ดวยวิธี FIFO LIFO ไดเพิ่มมากขึ้น 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการจัดการคลังสินคาดวย

วิธี FIFO LIFO วิชาการจัดการคลังสินคาในงานโลจิสติกส โดยใชวิธีการ

เรียนรูผานส่ือออนไลน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น

ปที่ 2 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส 
 

สมมุติฐานการวิจัย 

นักศึกษาที่เรียนโดยใชวิธีการเรียนรูผานส่ือออนไลน ทบทวนเพื่อ

เพิ่มความรู ความเขาใจในบทเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

ตัวแปร 

ตัวแปรตน คือ ส่ือการสอนแบบออนไลน 

ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 16 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการจัดการ

คลังสินคาดวยวิธี FIFO LIFO รายวิชาการจัดการคลังสินคาในงานโลจิสติกส 

สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาการ

จัดการโลจิสติกส โดยใชแบบทดสอบกอนการใชส่ือออนไลน และหลังการใช

แบบฝกเสริมทักษะ เปนแบบอัตนัย จํานวน 1 ฉบับ มี 10 ขอ 

2. ส่ือออนไลน เร่ืองการจัดการคลังสินคาดวยวิธี FIFO LIFO 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาการ

จัดการโลจิสติกส 
 

วิธีดําเนินการวิจยั 

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการคลังสินคาดวยวิธี FIFO LIFO ใน

รายวิชาการจัดการคลังสินคาในงานโลจิสติกส  ของนัก ศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส 

ผูวิจัยไดใชระเบียบการวิจัยเชิงสํารวจ (Surver Research) โดยดําเนินการ

ตามขั้นดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

3. การสรางเคร่ืองมือในการวิจัย 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

5. การวิเคราะหขอมูล 

6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

ผลการวิจัย 

ผลจากการเปรียบเทียบการทําแบบทดสอบนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส 

จํานวน 16 คน ทําแบบทดสอบไดถูกตองมากขึ้น ซ่ึงเปนไปตามเกณฑคือ

ตองไดคะแนน 70% ขึ้นไป โดยจากผลการทดสอบคะแนนของนักศึกษา

กอนการใชส่ือการเรียนออนไลน มีคาเฉล่ียทั้งหมดเทากับ 7.75 หรือรอยละ 

75.0 ผลสรุปคือ จากนักศึกษาจํานวนทั้งหมด 16 คน นักศึกษาผานเกณฑ 

12 คน คิดเปนรอยละ 75.0 ไมผานเกณฑจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 25.0 

ซ่ึงแสดงวา ส่ือการเรียนออนไลนที่ใชในการแกปญหาเปนเคร่ืองมือที่ทําให

นักศึกษามีความรูมากขึ้น สงผลใหนักศึกษาผานเกณฑเพิ่มมากขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) 

ที่มีตอการใชบทเรียนผานสื่อสังคมออนไลน 

ของวิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวรัตนา  รุงเรือง 

ตําแหนง ครูผูชวย 

วุฒิการศึกษา บธ.บ. (เลขานุการ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ไดตระหนักถึงความสําคัญ

ของการใชบทเรียนผานส่ือสังคมออนไลนของวิทยาลัย แนวทางการสราง

ความรูของนักศึกษาในปจจุบันนั้นมีความแตกตางไปจากเดิม เนื่องจากการที่
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โลกของเรานั้นมีวิวัฒนาการอยางตอเนื่องตลอดเวลา เทคโนโลยีสารสนเทศ

นั้นมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในสังคม เปนกลไกที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง

วิถีชีวิตและการเรียนการสอน ดังนั้นการศึกษาจึงไมสามารถหลีกเล่ียงการนํา

เทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน และยังตองตระหนักถึงการนํามาใช

เพื่อใหเกิดประโยชนตอตัวนักศึกษาและชวยใหผูเรียนนั้นใชเทคโนโลยี 

เพื่อใหเกิดการเรียนรูและสามารถนําไปใชในชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพใน

สังคมและโลกที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

ส่ือสังคมออนไลน social media ที่ปจจุบันเขามามีบทบาทและ

อิทธิพลตอการดํารงชีวิตของผูใชเทคโนโลยี เนื่องจากการเติบโตของระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ต โดยส่ือสังคมออนไลนไดกระตุนใหผูใชเกิดความสนใจ

และนําไปใชงานจํานวนมาก Armstrong Franklin, 2008 ผูใชงานสามารถ

เขียนและอธิบายส่ิงท่ีตนเองสนใจกิจกรรมที่ไดทําสามารถเชื่อมโยงกับผูอื่น

ไดโดยผานการแบงปนเร่ืองราว ซ่ึงผูใชงานสามารถติดตอพูดคุยในเร่ืองที่

สนใจในลักษณะ Real-Time ไมวาจะเปนการสงขอความ การสงภาพหรือ

เพลง เปนตน ดวยเหตุนี้เครือขายสังคมออนไลนจึงกลายมาเปนสวนหนึ่งใน

โลกยุคปจจุบัน โดยเห็นไดจากที่ทุกวันนี้มีส่ิงตาง ๆ เกิดขึ้นจากส่ือสังคม

ออนไลน เชน การรวมกลุมทองเที่ยว การถายทอดสด และการเผยแพรของ

ขาวสารตาง ๆ เปนตน โดยผูใชงานแตละคนสามารถมีปฏิสัมพันธกับส่ือ

สังคมออนไลน ซ่ึงตัวอยางส่ือสังคมออนไลนที่ไดรับความนิยมในป พ.ศ.

2562 ไดแก Facebook Twitter และ Youtube เปนตน ซ่ึงในยุคสมัย

ปจจุบันระบบอินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทกับชีวิตประจําวันของทุกคน

มากขึ้น เนื้อหาตางๆ เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา การนําแนวคิดของส่ือ

สังคมออนไลนมาประยุกตใชกับการเรียนการสอน จึงเปนส่ิงที่มีความ

นาสนใจที่จะนํามาใชใหเกิดความคุมคาและเหมาะสม 

จากสภาพปญหาผูวิจัยจึงไดดําเนินการแกปญหาโดยการศึกษา

ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีตอการ

ใชบทเรียนผานส่ือสังคมออนไลนของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานท่ีจะนํามาวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนของ

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ใหเหมาะสมและสอดคลองกับความ

ตองการของผูใชบริการตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

วัตถุประสงคทั่วไป 

เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ที่มีตอการใชบทเรียนผานส่ือสังคมออนไลนของวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

วัตถุประสงคเฉพาะ 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานเนื้อหา 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานการนําเสนอภาพสี ตัวอักษร และ

เสียงประกอบ 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

4. เพื่อศึกษาความคิดดานการเรียนรู 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่เขามาใชบริการ

ในชวงเดือนตุลาคม 2562 – เดือนกุมภาพันธ 2563 ตามสถิติการเรียนการ

สอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 100 คน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยวิธีการสุมแบบ

บังเอิญ จํานวน 100 คน ตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่

เชื่อมั่น 95% 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึง

พอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีตอการใช

บทเรียนผานส่ือสังคมออนไลน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 3 ตอน  คือ 

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่  2 แบบสอบถามความพึ งพอใจของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่มีตอการใชบทเรียนผานส่ือสังคมออนไลน 

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการใหบริการ เปนคําถาม

ปลายเปด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการ

ตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ขอความรวมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกและรับแบบสอบถามคืน

ดวยตนเอง จํานวน 100 ฉบับ 

3. จํานวนแบบสอบถามที่ไดรับคืน พบวา แบบสอบถามจํานวน 

100 ฉบับไดรับคืน 100 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 และมีความสมบูรณทุก

ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลทั่วไปโดยใชสถิติ

หาคารอยละและคาเฉล ี่ย โดยใชสูตรดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชรอยละ 

2. วิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ตอการบริการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยใช

สูตรคาเฉล่ีย 

3. สูตรคาความเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

(Lafferty Petter and Rowe Julain 1995 : 561-562) 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยผูวิจัยขอสรุปผลการวิจัยดังนี้ 

1. ขอมู ลทั่ ว ไปของนั ก ศึกษาต อการบ ริการของวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช พบวา นักเรียนระดับ ปวช. สวนใหญเปนเพศ

หญิงมากที่สุด 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ที่มีตอการใชบทเรียนผานส่ือสังคมออนไลน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน

พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉล่ียมากที่สุดคือ ดานส่ิง

อํานวยความสะดวก รองลงมาคือ ดานการนําเสนอภาพสี ตัวอักษร และ

เสียงประกอบ ดานการเรียนรู ดานเนื้อหา รายละเอียดในแตละดานดังนี้ 
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2.1 ดานเนื้อหา ควรหาวิชาในบทเรียนให เหมาะสมและ

สอดคลองกับการเรียนรูตอนักศึกษา เพิ่มส่ือการเรียนรูที่หลากหลาย ทันสมัย 

2.2 ดานการนําเสนอภาพสี ตัวอักษร และเสียงประกอบ ควร

มีภาพที่นาสนใจ ส่ือสารชัดเจน เพิ่มภาพประกอบ ภาพสี เพิ่มขนาด

ตัวอักษรใหเหมาะสมกับหนาจอและอานงาย 

2.3 ดานส่ิงอํานวยความสะดวก ควรเพิ่มการติดตอส่ือสารผาน

ส่ือสังคมออนไลนระหวางกลุมใหมาก เมื่อใชงานผานสมารทโฟนเพื่อความ

งายตอการใชงาน 

2.4 ด านการเรียน รู  ควรเรียน รู ใช งาน ใน เว็บ ไซตห รือ

แอพพลิเคชั่นไดรวดเร็วและสามารถนํามาประยุกตใชกับชีวิตประจําวันได 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนําวจิัยไปใช 

1.1 ผลการวิจยัพบวา ผูตอบแบบสอบถามตองการเพิ่มเนื้อหา

ใหเหมาะสมกับนกัเรียน 

1.2 ผลการวิจยัพบวา ผูตอบแบบสอบถามตองการเพิ่ม

ภาพประกอบที่มีความนาสนใจมากกวานี้เพื่อสามารถส่ือสารไดชัดเจนที่

หลากหลาย 

1.3 ผลการวิจยัพบวา ผูตอบแบบสอบถามตองการใหปรับ

อินเตอรเน็ตใหดีกวานี้และรวดเร็วตอการใชงาน 

5. ขอเสนอแนะในการวิจยัคร้ังตอไป 

ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดาน

เนื้อหานอยที่สุด ดังนั้น จึงควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการสํารวจความตองการ

ดานเนื้อหาของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อนําขอมูล

มาใชเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดขอมูลความคิดเห็นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ตอการบริการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. ไดแนวทางในการพัฒนาการใหบริการของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

_______________________________________________________ 

 

ความพึงพอใจที่มีตอการเลือกเรียนสาขาวิชาการเลขานุการ 

ของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวพรรณวดี  พลอยม ี

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การจัดการสํานกังาน) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาวิชาชีพดานเลขานุการเปนวิชาชีพหนึ่งที่มีความสําคัญตอ

องคการ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จากพัฒนาการทางดานเทคโนโลยีที่

เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทําใหบทบาทของเลขานุการในฐานะผูบริการ

สนับสนุนทวีความสําคัญขึ้นเปนอยางมากตอประสิทธิภาพของการบริหาร

องคการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน งานเลขานุการเปล่ียนไปตามปริวรรต

เทคโนโลยี การจัดการเรียนการสอนดานเลขานุการจําเปนตองนําความรูใหม

ที่ทันสมัยเกี่ยวกับกระบวนการการใชคอมพิวเตอรเพื่อรวบรวมขอมูล การ

ส่ือสารกับขอมูลและสารสนเทศที่เก็บในเคร่ืองคอมพิวเตอร เรียนรูหลักการ

วิเคราะหและนําเสนอขอมูลเพื่อใหสามารถทํางานไดอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 

การเรียนการสอนสาขาวิชาการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ป 2540 ของ

กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีการพัฒนาการเรียนการสอนให

ทันสมัย บรรจุเนื้อหาวิชาเพื่อใหสอดคลองกับสภาพจริง มีการนําเอาความ

เจริญทางดานเทคโนโลยีมาปรับเขากับการเรียนการสอน พยายามจัดให

สอดคลองกับความเปล่ียนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไป 

แตในทางปฏิบัติไดประสบปญหาในดานการจัดการเรียนการสอนหลาย

ประการ เชน เนื้อหารายวิชาไมตรงกับความตองการของผูเรียน ผูสอนไมใช

เทคโนโลยีใหมในการสอน สภาพแวดลอมการเรียนโดยทั่วไปไมเอื้ออํานวย

ในการเรียนการสอน 

จากสภาพปญหา ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความพึงพอใจ

ที่มีตอการเลือกเรียนสาขาวิชาการเลขานุการ ของนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อจะนําไปพัฒนาการเรียนการสอน

ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ใหเหมาะสม

สอดคลองกับความตองการของผูใชบริการตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

วัตถุประสงคทั่วไป 

เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการเลือกเรียนสาขาวิชาการ

เลขานุการ ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

วัตถุประสงคเฉพาะ 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานความสนใจของนักเรียน นักศึกษา

แผนกวิชาการเลขานุการ 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานคุณภาพเพื่องานในแผนกวิชาการ

เลขานุการ 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานครูผูสอนในแผนกการเลขานุการ 

4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นดานหลักสูตรการเรียนการสอนของ

ครูผูสอนในแผนกวิชาการเลขานุการ 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาเลขานุการ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยวิธีสุมแบบบังเอิญ จํานวน 50 คน 

ตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ความเชื่อมั่น 95% 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการเลือกเรียนสาขาวิชาการ

เลขานุการ ของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ขอความรวมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจก

แบบสอบถามดวยตนเอง จํานวน 50 ฉบับ 

3. จํานวนแบบสอบถามไดรับคืน พบวา แบบสอบถามจํานวน 50 

ฉบับ ไดรับคืนคิดเปนรอยละ 100 และมีความสมบูรณทุกฉบับ 
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การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการประมวลผลขอมูลโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามวิเคราะห

โดยใชสถิติหาคารอยละ และคาเฉล่ีย 
 

ผลการวิจัย 

1. ขอมูลทั่วไป  พบวา นักเรียน นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง 

มากที่สุด ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. จุดประสงคในการเลือกเรียนสาขาวิชา 

การเลขานุการประทับใจในการสอนของครูผูสอน 

2. ความพึงพอใจที่มีตอการเลือกเรียนสาขาวิชาการเลขานุการ 

ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน 

โดยมีรายละเอียดแตละดานดังนี้ 

2.1 ดานความสนใจ ควรสอนนักเรียนไมเนนเนื้อหามาก

เกินไป เพราะจะทําใหนักเรียนเบื่อการเรียนและไมสนใจในการเรียน ควร

เพิ่มส่ือการสอนใหหลากหลายรูปแบบ 

2.2 ดานคุณภาพเพื่องานในแผนกการเลขานุการ ควรเพิ่ม

หลักสูตรที่ทันสมัยหลากหลายรูปแบบ พูดเสียงดังฟงชัด พูดไมเร็วเกินไป 

และเปดโอกาสใหนักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นเพื่อใหไดนักเรียน นักศึกษา

ไดรับความรูอยางทั่วถึง 

2.3 ดานครูผูสอนในแผนกวิชาการเลขานุการ ทําการสอนดวย

ความรวดเร็ว แสดงสีหนาดวยความยิ้มแยมแจมใส พูดจาสุภาพ ทําการสอน

ดวยความเต็มใจ 

2.4 ดานหลักสูตรการเรียนการสอน ควรเพิ่มจํานวนอุปกรณ

การเรียน ปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มส่ือการเรียนรูท่ีหลากหลาย ทันสมัย และ

ควรเพิ่มการนันทนาการในระหวางคาบเรียนใหมากขึ้น กระตือรือรน ไม

เลือกปฏิบัติกับนักเรียนคนใดคนหนึ่ง และควรกระทําอยางนี้สม่ําเสมอ 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใช 

1. ตองการใหมีการใชส่ือการเรียนการสอนดวยขอมูลท่ีถูกตอง 

เขาใจงาย ในการเรียนการสอนของแตละวันควรสรางกิจกรรมในคาบเรียน 

2. ตองการใหครูผูสอนดําเนินการสอนดวยความรวดเร็ว แสดงสี

หนาที่ยิ้มแยมแจมใส พูดจาดวยน้ําเสียงที่สุภาพ 

3. ตองการใหครูผูสอนปรับปรุงดานกระบวนการและขั้นตอนการ

เรียนการสอน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวาควรศึกษาความพึงพอใจของ

การเรียนการสอนสาขาอื่น ๆ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ทั้งนี้

เพื่อนําผลไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของแตละสาขา 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบถึงเหตุผลของนักเรียน นักศึกษาที่ตัดสินใจเรียนใน

แผนกวิชาการเลขานุการ 

2. ไดทราบถึงเจตคติที่ดีของนักเรียน นักศึกษาที่มีตอวิชาการ

เลขานุการ 

3. ไดนําผลการสํารวจขอมูลมาปรับใชพัฒนางานเลขานุการ 

_______________________________________________________ 

ศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

ของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสุภาวรรณ  จันทรหย ู

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ (กาจัดการทั่วไป) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษามีบทบาทสําคัญในการชวยพัฒนาเยาวชนทั้งทางดาน

ปญญา บุคลิกภาพและชวยใหเยาวชนมีความสําเร็จในชีวิต ทุกประเทศจึง

หาทางสงเสริมการศึกษาใหมี คุณภาพมีมาตรฐานความเปนเลิศ ซ่ึง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2553 มีจุดมุงหมายในการจัด

การศึกษาดังที่มาตรา 6 กลาวไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนา

คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ

คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับ

ผูอื่นไดอยางมีความสุข  

จากสภาพสังคมไทยที่เปล่ียนแปลงไปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) จึงไดเห็นถึงความจําเปนในการ

ปรับเปล่ียนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนใน สังคมไทยใหมีคุณธรรม และ

มีความรอบรูอยางเทาทัน ใหมีความพรอมทั้งดานรางกายสติปญญา อารมณ 

และศีลธรรม สามารถกาวทันการเปล่ียนแปลง เพื่อนําไปสูสังคมฐานความรู

ไดอยางมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกลาวมุงเตรียมเด็กและเยาวชนใหมี

พื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะพรอมทั้ง มีสมรรถนะ ทักษะ และความรู

พื้นฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิต อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศแบบ

ยั่งยืน  

ผูวิจัยจึงไดดําเนินการแกปญหา โดยการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบ

ตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.1–ปวส.2 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานที่จะนํามา

วางแผนปรับปรุงวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับความตองการตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ของนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช    

2. เพื่อใหนักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการพัฒนา 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัยคร้ังนี้   คือ  นักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 100 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบสอบถามการศึกษาปจจยัที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษาของนักเรียน นักศึกษา 
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2. กําหนดกลุมตัวอยาง 

3. สรางเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. กําหนดรูปแบบการสรางแบบสอบถาม 

2. วิเคราะหขอมูล 

3. เก็บรวบรวมและประเมินผล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามจาก

กลุม  ตัวอยาง 

2. นําแบบสอบถามท่ีไดจากกลุมตัวอยางมาหาคาเฉล่ียและคา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไป 

ตอนที่  2   ขอมูลเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปของนักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช พบวา นักเรียนนักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิงมากที่สุด 

ระดับ ปวส.1 แผนกที่ศึกษาอยู แผนกอาหารและโภชนาการและแผนกวิชา

เลขานุการ รายไดตอวันในการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 100 - 

150 บาท เกรดเฉล่ียสะสม 2.00-3.00 

2. ศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ

นักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช.1–ปวส.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

และเม่ือพิจารณารายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มี

คาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ดานครูผูสอน รองลงมาคือ ดานผูปกครอง ดานผูเรียน 

ดานสภาพแวดลอมในวิทยาลัยอาชีว ศึกษานครศรีธรรมราช ดาน

สัมพันธภาพระหวางนักเรียนนักศึกษากับครู รายละเอียดในแตละดานดังนี้ 

1) ดานผูเรียน ควรสงเสริมในดานความรับผิดชอบตอการ

เรียนใหมากขึ้น 

2) ดานครอบครัว ควรสงเสริมใหผูปกครองเขามามีสวนรวม

ในการวางแผนการเรียนมากขึ้น 

3) ดานครูผูสอน ควรสงเสริมพัฒนาครูใหไดรับการอบรม

เรียนรูทางดานวิชาชีพใหมากขึ้น 

4) ด า น ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ใน วิ ท ย า ลั ย อ า ชี ว ศึ ก ษ า

นครศรีธรรมราช ควรสงเสริมสภาพบรรยากาศที่เหมาะสมเอื้ออํานวยตอการ

เรียนรูใหมากขึ้น 

5) ดานสัมพันธภาพระหวางนักเรียนนักศึกษากับครู ควร

สงเสริมใหครูดูแลและใหคําปรึกษากับนักเรียนนักศึกษามากขึ้น 
 

 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีการทดสอบวัดความรูนักเรียน นกัศึกษาอยูตลอดเวลา 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดแนวทางในการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทาง

การศึกษาของนักเรียนนักศึกษา 

2. ไดทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาการจัดการท่ัวไป 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชชดุซอมเสริม 

เรื่องการปริมาณการสั่งซ้ือที่ประหยัด (EOQ) ในรายวิชาการจดัการ

ตนทุนโลจิสติกส ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่

1 สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย น.ส.ปานทิพย  จันทรเรืองฤทธิ ์

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส ไดจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

การจัดการตนทุนโลจิสติกส รหัส 3214-2002 สําหรับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 จํานวน 30 คน ในภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2562 เพื่อใหนักศึกษามีความรูและทักษะคํานวณปริมาณการ

ส่ังซ้ือที่ ประหยัด เพื่ อนํ าไปประยุ กต ใช ในการประกอบอาชีพห รือ

ชีวิตประจําวันอยางถูกตองและเหมาะสม 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการตนทุนโลจิ

สติกสของนักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส ครูผูสอนได

วิธีการสอนแบบบรรยายและสาธิตตัวอยางประกอบ ซ่ึงในชั้นเรียนจะแบง

ผูเรียนออกเปน 2 กลุมเรียน คือ กลุมที่หนึ่งผูที่จบการศึกษาในระดับ ปวช. 

สาขาพณิชยกรรม ซ่ึงจะผานการเรียนในรายวิชาบัญชีเบื้องตนมากอนแลว 

ทําใหมีพื้นฐานในการเรียนวิชาการจัดการตนทุนโลจิสติกสไดดีกวา และที่

สองคือกลุมที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 และ ปวช. ตาง

สาขา ทําใหผูเรียนบางคนบางกลุมไมสนใจเรียน และไมเขาใจเนื้อหาที่เรียน 

ผูเรียนเกิดความเบื่อหนายขาดความสนใจเรียนรู 

ดังนั้น  ในการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง

การคํานวณปริมาณการส่ังซ้ือที่ประหยัด (EOQ) ครูผูสอนจึงไดจัดทําแบบชุด

ซอมเสริมขึ้นมา เพื่อปรับพื้นฐานความรูและฝกทักษะทางการเงินของ

นักศึกษา ใหสามารถเรียนรูโดยเกิดความเขาใจ และเกิดทักษะในการ

วิเคราะหปริมาณการส่ังซ้ือที่ประหยัดที่สุด ไดเพิ่มมากขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการคํานวณปริมาณการ

ส่ังซ้ือที่ประหยัด วิชาการจัดการตนทุนโลจิสติกส โดยวิธีใชแบบชุดซอมเสริม 

ของนักเรียนระดับ ปวส.1 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส 
 

สมมุติฐานการวิจัย 

นักศึกษาที่เรียนโดยใชแบบชุดซอมเสริม ทบทวนเพื่อเพิ่มความรู 

ความเขาใจในบทเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 30 คน 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน  คือ  ชุดสอนซอมเสริม 

ตัวแปรตาม  คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการคํานวณ

ปริมาณการส่ังซ้ือที่ประหยัด วิชาการจัดการตนทุนโลจิสติกส รหัสวิชา 

3214-2002 สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส โดยใชแบบทดสอบกอนการใชแบบฝกเสริม

ทักษะ และหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะเปนแบบอัตนัย จํานวน 1 ฉบับ มี 

10 ขอ 

2. แบบฝกเสริมทักษะ เร่ืองการคํานวณปริมาณการส่ังซ้ือที่

ประหยัด นักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยผูวิจัยดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูล มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 

1. ผูวิจัยวัดความรูพื้นฐานเดิมของนักเรียนกอนจัดการเรียนการ

สอน โดยทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

เร่ืองการคํานวณปริมาณการส่ังซ้ือที่ประหยัดกับกลุมประชากร 

2. ผูวิจัยดําเนินการสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

แผนการจัดการเรียนรู เร่ืองการคํานวณปริมาณการส่ังซ้ือที่ประหยัด กับ

นักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส จํานวน 30 คนในชั้น

เรียนรวมกัน 

3. ชวงเวลาหลังเลิกเรียน ผูวิจัยใหนักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนก

วิชาการจัดการโลจิสติกส  จํานวน 29 คน ทําแบบชุดซอมเสริม เร่ืองการ

คํานวณปริมาณการส่ังซ้ือที่ประหยัด 

4. หลังจากการใหนักศึกษา ทําแบบชุดซอมเสริมเร่ืองการคํานวณ

ปริมาณการส่ังซ้ือที่ประหยัดแลว ผูวิจัยใหนักเรียนทําการทดสอบภายหลัง

การใชแบบชุดซอมเสริม (Post-test) โดยใชแบบทดสอบฉบับเดิม 

5. นําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกอนและหลังการใชแบบชุดซอมเสริมของนักเรียนระดับ ปวส. 1 แผนก

วิชาการจัดการโลจิสติกส มาหาคาทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการประมวลขอมูลโดยใชคารอยละ โดย

ดําเนินการตามลําดับดังน้ี วิเคราะหขอมูลจากแบบฝกทักษะ เกี่ยวกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชแบบฝกทักษะ เร่ืองการคํานวณปริมาณการ

ส่ังซ้ือที่ประหยัด ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1 

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดย

คํานวณหาคาเฉล่ียรอยละ 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลจากการเปรียบเทียบการทําแบบทดสอบนักศึกษาระดับ ปวส.1 

แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส จํานวน 30 คน ทําแบบทดสอบไดถูกตอง

มากขึ้น ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด คือเกณฑผานตองไดคะแนน 60% 

ขึ้นไป โดยจากผลการทดสอบคะแนนของนักศึกษากอนการใชแบบชุดซอม
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เสริม มีคาเฉล่ียทั้งหมดเทากับ 1.68 หรือ รอยละ 18.66 และคะแนนของ

นักเรียนหลังการใชแบบชุดซอมเสริม มีคาเฉล่ียท้ังหมดเทากับ 7.87 หรือ 

รอยละ 78.67 ผลสรุปคือ จากนักศึกษาจํานวนท้ังหมด 30 คน นักศึกษา

ผานเกณฑ 21 คน คน คิดเปนรอยละ 70.0 ไมผานเกณฑ จํานวน 9 คน คิด

เปนรอยละ 30.0 ซ่ึงแสดงวาแบบชุดซอมเสริมที่ใชในการแกปญหา เปน

เคร่ืองมือที่ทําใหนักศึกษามีความรูมากขึ้น สงผลใหนักศึกษาผานเกณฑเพิ่ม

มากขึ้น 
 

ขอเสนอแนะ 

การใชชุดแบบซอมเส ริมควรมีชุดแบบซอมเสริมที่ มี ความ

หลากหลาย และควรคํานึงถึงความรูของนักศึกษาเพื่อจะไดใชแบบซอมเสริม

อยางเหมาะสม  

_______________________________________________________ 

 

การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนสาย วิชากฎหมายพาณิชย 

ของนักเรียนระดับ ปวช.2 ธุรกิจคาปลกีรานสะดวกซ้ือ 

โดยใชกระบวนการสรางนิสัย 
 

ผูวิจัย นายสุรพล  รังสฤษติกุล 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา คม.(โสตทัศนศึกษา) 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาของการวิจยั 

ความวิตกอยางหนึ่งของคนที่เปนครู คืออยากใหลูกศิษยที่เรากําลัง

สอนน้ัน เกิดการเรียนรู ซ่ึงการเรียนรู ไมไดหมายถึงการที่นักเรียนตอบ

คําถามที่ครูถามไดเทานั้น แตหมายถึงการท่ีเขารูวาส่ิงท่ีเขากําลังเรียนคือ

อะไร  สามารถใชความรูท่ีมีอยูแลวมาเชื่อมโยงกับความรูใหมที่กําลังสอน 

และสามารถนําส่ิงที่ครูสอนไปประยุกตใชกับสถานการณอื่นๆ ได  โดยครู

จะตองสรางบรรยากาศการเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู  ตองทําใหนักเรียน 

เรียนอยางกระตือรือรน  และตระหนักวาตนกําลังเรียนอะไรอยู  ครูจะ

สามารถสรางบรรยากาศแบบน้ีไดจากการจัดชั้นเรียน  การสรางแบบเรียน  

และกิจกรรมในหองเรียน   ควรจะใหนักเรียนไดมีโอกาสทํางานกลุมเพื่อทีจ่ะ

ไดแลกเปล่ียนความรูและความคิดเห็นกับเพื่อน การสรางแบบเรียนและ

กิจกรรมในหองเรียน ควรจะใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเลือกกิจกรรม 

เลือกการบาน และเลือกกลุมคนที่เขาอยากจะทํากิจกรรมในหองเรียนดวย 

ผูเรียนควรจะรูวาเขาถูกคาดหวังใหเรียนอะไรในวิชานั้น เพื่อจะไดรูวาวิธีการ

เรียนที่เขาเรียนเหมาะสมหรือไม และเขาบรรลุเปาหมายที่ต้ังเอาไวหรือไม  

ครูควรจะ คํานึ งถึ งความแตกต างระหว างนั ก เรียนวา  เด็ ก ในชั้ น มี

ความสามารถ  ความชอบ และมีแรงจูงใจในการเรียนแตกตางกัน  ถาหาก

กําหนดใหเด็กทํางานแบบเดียวกัน  คนทุกคนจะเกิดการเรียนรูไมเทากัน  

นอกจากนี้ครูควรจะใหความสําคัญกับการสอนใหเด็กตระหนักวาเขากําลัง

เรียนอะไร และเรียนอยางไร  

 ปญหาในการเรียนรูท่ีพบมากคือ นักเรียนมักจะเขาชั้นเรียนสาย  

ทําใหเกิดปญหาดานการเรียนการสอน หากนักเรียนไมมีวินัยของตนเอง เขา

ชั้นเรียนสาย ยอมเปนเหตุหนึ่งที่สงผลตอการเรียนรู โดยทําใหเรียนไมเขาใจ

อยางตอเนื่อง เรียนไมทันเพื่อนในชั้นเรียน ทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ลดลง ฉะนั้น การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนสาย ของนักเรียน จึง

มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ซ่ึงตองไดรับการแกไข 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อแกไขพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนสาย ของนักเรียน 

2. เพื่อสรางวินัย ในการเรียน ของนักเรียน 

3. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนกัเรียน 
 

สมมุติฐานการวิจัย 

นักเรียนที่เขาชั้นเรียนสาย ไดรับการเช็คชื่อ และบันทึกพฤติกรรม

อันไมพึงประสงค  จะสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนสาย ได 
 

ประชากร 

ประชากรในการวิจัย คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจคาปลีกรานสะดวกซ้ือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2562  จํานวน 21 คน 
 

ตัวแปร   

ตัวแปรตน คือ กระบวนการสรางนิสัย 

ตัวแปรตาม คือ  ผลการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนสาย 
 

เครื่องมือที่ใชในวิจัย   

ใบเช็คชื่อการเขาชั้นเรียน  บันทึกพฤติกรรมอันไมพึงประสงคของ

นักเรียนที่เขาชั้นเรียนสาย   
 

ใบเช็คชื่อการเขาชั้นเรยีนสาย วิชากฎหมายพาณิชย ภาคเรียนที ่2/2562 

ลําดับ

ที่ 

ชื่อ - 

สกุล 

บันทึกพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนสาย 

  สาเหตุ........................................................................ 

................................................................................... 

การแกไข................................................................... 

................................................................................... 

................................................................................... 

ผลกระทบตอการเรียน............................................... 

................................................................................... 

.................................................................................. 
 

การรวบรวมขอมูล 

1. ตรวจสอบการเขาชั้นเรียนสาย ของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ 

2. นักเรียนที่เขาชั้นเรียนสาย จะจดบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้น

เรียนสาย พรอมใหชี้แจงสาเหตุการเขาชั้นเรียนสาย การปรับปรุงแกไข คิด

วิเคราะหผลกระทบตอการเรียน ของการเขาชั้นเรียนสาย และใหนักเรียน

เซ็นรับทราบการปรับปรุงแกไข 
 

การวิเคราะหขอมูล   

บันทึกความถี ่อยางตอเนื่อง  แจงนับจํานวนนักเรียนที่เขาชั้นเรียน

สาย เปรียบเทียบการเขาชั้นเรียนสาย ของนักเรียน ตนภาคเรียน–ปลายภาค

เรียน  แลวแสดงผลเปนคารอยละ 
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ตารางเปรยีบเทียบ การเขาชั้นเรียนสาย ของนักเรียนระดับ ปวช.2 ธุรกิจ

คาปลีกรานสะดวกซ้ือ  วิชากฎหมายพาณิชย 

ภาคเรียนที ่2/2562 จํานวนนักเรียน 

เขาชั้นเรียนสาย 

รอยละ 

ตนภาคเรียน (9 สัปดาหแรก) 9 42.85 

ปลายภาคเรียน (9 สัปดาหหลัง) 3 14.28 
 

ผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบวา เม่ือนักเรียนไดถูกบันทึกพฤติกรรมการเขาชั้น

เรียนสาย พรอมใหชี้แจงสาเหตุ และแนวทางการแกไขดวยตนเอง  ทําให

นักเรียนปรับปรุงตัวเองเขาชั้นเรียนตรงตามเวลามากขึ้นกวาเดิม สามารถลด

การเขาชั้นเรียนสาย  มีคาลดลงได    
 

ขอเสนอแนะ 

ควรจะมีการวิจัยการเขาชั้นเรียนสาย ใหกวางขวางขึ้น เชน วิจยัในชั้น

เรียนอื่น ๆ รายวิชาอื่น ๆ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถแกปญหาการเขาชั้นเรียนสาย ของนักเรียนได 

2. ชวยสรางวินยัในการเรียน ของนักเรียน ทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนดีขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การเสรมิสรางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตน 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 การตลาด 1 

โดยการบันทึกการใชชีวิตประจําวันแบบพอเพียง 
 

ผูวิจัย นางเยาวมาลย  เงินทอง 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา ศ.บ.(เศรษฐศาสตรบัณฑิต) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) 

เสนอใหริเร่ิมการสรางขบวนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสานตอ

ความคิดและเชื่อมดยงการขยายผลที่เกิดจากการนําหลักปรัชญาฯ ไปใช

อยางหลากหลาย รวมทั้งเพื่อจุดประกายใหเกิดความรูความเขาใจที่ถูกตอง 

ซ่ึงจะนําไปสูการยอมรับและการนําไปประยุกตใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติใน

ทุกภาคสวนของสังคมอยางแทจริง 

จากพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัสของพระองค นับต้ังแตป 

2517 เปนตนมา จะพบวาพระองคทานไดทรงเนนย้ําแนวทางการพัฒนาที่

อยูบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน พอมีพอใช การรูจักความ

พอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว และ

ทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงการพัฒนา

ตามลําดับขั้นตอนที่ถูกตองตามหลักวิชาการ ตลอดจนมีคุณธรรมเปนกรอบ

ในการดํารงชีวิต ซ่ึงทั้งหมดนี้เปนที่รูจักกันภายใตชื่อวา “เศรษฐกิจพอเพียง” 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตน รหัสวิชา 

2200-1001 ซ่ึงในการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนประยุกตใชการจัดการ

เรียนรูโดยใชนักเรียนเปนศูนยกลาง เพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนดวย

ตนเอง โดยการใหผูเรียนไดเขาใจและมีความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและฝก

กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในกระบวนการเรียนรูดวย

ตนเอง 

2. เพื่อใหนักเรียนสามารถนําไปใชประโยชนจากกระบวนการ

เรียนรูดวยตนเอง 

3. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 

สมมุติฐานการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการตลาด กลุม 1 มากกวารอยละ 65 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

จํานวน 65 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่  1 สาขาวิชาการตลาด กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  จํานวน 36 คน 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน  คือ  กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง 

ตัวแปรตาม  คือ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบการใหคะแนนบันทึกการใชชีวิตประจําวันแบบพอเพียง 

2. แบบการใหคะแนนการนําเสนอการใชชีวิตประจําวันแบบพอเพียง 

3. แบบสรุปคะแนนรายวิชาเศรษฐศาสตรเบื้องตน 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. รวบรวมขอมูลแบบบันทึกการใชชีวิตประจําวันแบบพอเพียง 

2. นํามากําหนดคาคะแนน 

3. วิเคราะหคาคะแนน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ครูผูสอนแนะนําการบันทึกการใชชีวิตประจําวันแบบพอเพียง 

2. นักเรียนจัดทําแบบบันทึกการใชชีวิตประจําวันแบบพอเพียง

และนําเสนอ โดยครูผูสอนเปนผูตรวจและใหคะแนน 

3. นําผลคะแนนที่ไดหาคาทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. นําผลคะแนนการบันทึกการใชชีวิตประจําวันแบบพอเพียง

และการนําเสนอการใชชีวิตประจําวันแบบพอเพียง คิดเปนคาเฉล่ีย 
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2. นําผลคะแนนที่ไดรวมกับผลคะแนนอื่นในวิชาเศรษฐศาสตร

เบื้องตน และหาผลรวม (ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน) 

3. คํานวณหาคารอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปไดดังนี้ คือ นักเรียนระดับ ปวช.

1 สาขาวิชาการตลาด กลุม 1 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 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาสาเหตุเรื่องการไมสงงาน/การบาน 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่1 

ในรายวิชาหลักการจดัการ รหัสวชิา 3200-1002 
 

ผูวิจัย นางสาวกัณฑิกา  แสงสุวรรณ 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การจัดการทั่วไป) 

 บธ.บ.(การบัญชี) 

 บธ.ม.(วิทยาการจัดการ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การเรียนการสอนในปจจุบันจะเปนการประเมินตามสภาพจริง จึง

แบงการใหคะแนนออกเปน 3-5 สวน แลวแตครูผูสอน เชน คะแนนเก็บจาก

การทํางาน การบาน 2 สวน การทดสอบกลางภาค 1 สวน การสอบปลาย

ภาค 1 สวน และคะแนนจิตพิสัย 1 สวน โดยเฉพาะการเก็บคะแนนจากการ

ทํางานและการบาน ซ่ึงมี 2 สวน เปนคะแนนที่นักศึกษาจะตองดําเนินการ

จัดทําและสงภายในเวลาที่กําหนด แตนักศึกษาบางสวนไมคอยทํางานและ

สงการบานตามท่ีครูผูสอนกําหนด จึงทําใหครูผูสอนตองการทราบสาเหตุที่

นักศึกษาไมทํางานหรือสงการบานตามเวลาดังกลาว 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไมสงงาน/การบาน ของนักศึกษา

ระดับ ปวส.1 ที่เรียนวิชาหลักการจัดการ 

2. เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการแกปญหาการไมสงงาน/การบาน 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 ที่เรียนวิชาหลักการจัดการ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 1-4 และสาขาวิชา

ภาษาตางประเทศธุรกิจ ที่เรียนวิชาหลักการจัดการ รหัส 3200-1003 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถาม  จํานวน 15 ขอ 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. ศึกษาเทคนิคการสรางแบบสอบถามจากเอกสารตาง ๆ 

2. สอบถามนักศึกษาถึงสาเหตุในการไมทํางานหรือสงการบาน 

3. ใหนักศึกษาเรียงลําดับสาเหตุของการไมสงงาน/การบาน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แจกแบบสอบถามนักศึกษาทุกคนที่สอน 

2. หาความถี่ของสาเหตุแตละขอ 

3. วิเคราะหความถี่ของขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชสถิติในการวิเคราะห 

คือ การหาคารอยละ โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับนักศึกษา 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุการไมสงงาน/การบาน 

ตอนที่  3  ขอเสนอแนะ  
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหแบบสอบถามเพื่อศึกษาหาสาเหตุเร่ือง

การไมทํางาน/ไมสงการบานตามกําหนด ของนักศึกษาที่เรียนวิชาหลักการ

จัดการ รหัส 3200-1003 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี 1-4 และภาษาตางประเทศธุรกิจ รวมจํานวน

นักศึกษาทั้งส้ิน 137 คน แสดงใหเห็นวา สาเหตุที่ไมทํา/ไมสงการบานตาม

กําหนด คือ ลําดับที่ 1 ทํางาน Part Time นักศึกษาเลือกจํานวน 98 คน 

คิดเปนรอยละ 71.53 ลําดับที่ 2 เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น นักศึกษา

เลือกจํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 61.31 และลําดับที่ 3 ชวยเหลืองาน

ผูปกครอง นักศึกษาเลือกจํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 52.55 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ในการสรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาหาสาเหตุเร่ืองการไม

ทํางาน/ไมสงการบานตามที่ผูสอนกําหนด อาจจะตองดําเนินการสอบถามใน

ทุกรายวิชาที่นักศึกษาแตละหองเรียน เพราะผลการวิจัยที่แตกตางกันก็ได 

2. ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจจะตองทํากับนักศึกษาในทุกระดับชั้น 

เพื่อจะไดทราบสาเหตุที่ตรงตามความรูสึกของนักศึกษาในแตละชั้นเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. กระตุนใหนักศึกษามีความพยายามในการทํางาน/สงการบานตาม

กําหนด 

2. นักศึกษาใชเวลาวางในวิทยาลัยฯ ใหเกิดประโยชน 

3. เพิ่มพูนประสบการณที่ไดรับจากการเรียนการสอน 

_______________________________________________________ 
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การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเรียนใหมวีินัยและความรบัผิดชอบ 

ของนักเรยีนระดบัประกาศนียบตัรวิชาชพี ชั้นปที่ 1 เลขานุการ กลุม 1 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวอังคณา  ชูสุวรรณ 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(ธุรกิจศึกษา) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง การปกครอง จึงจําเปนตองอาศัยองคประกอบตาง ๆ มา

เกื้อหนุนกัน ซ่ึงตองมีการพัฒนาโดยตองคํานึงถึงทรัพยากรที่มีคุณภาพและ

ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยจะตองมีคุณสมบัติดาน

สมรรถภาพทางรางกายและจิตใจที่ดี มีสติปญญา มีความรูความสามารถ มี

ความอดทน ขยันขันแข็ง ไมยอทอตอความยากลําบาก  กลาเผชิญปญหา

และอุปสรรคดวยความมุงมั่น ถามนุษยทุกคนมีคุณสมบัติดังกลาวก็จะเปนผู

มีวินัยในตนเองซ่ึงจะเปนวัฒนธรรมที่ทุกคนในสังคมตองปฏิบัติ เพราะจะทํา

ใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข วินัยจึงเปนคุณธรรมที่ควรสรางและ

ปลูกฝงใหทุกคนใชเปนแนวทางสําหรับบังคับพฤติกรรมของตนเอง ทําให

บรรลุตามจุดหมายของชีวิตและประสบความสําเร็จในชีวิต เพราะฉะนั้นครู

ควรสรางสรรควินัยใหเกิดแกนักเรียน เมื่อนักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ

ในหนาที่ของตนจะทําใหสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนใหเปนไปในทางที่

ดีงาม จึงควรมีการปลูกฝงใหยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัด ถาหากในสังคม

ไมมีการปลูกฝงและพัฒนาเด็กใหมีวินัยและมีคุณภาพแลว การพัฒนาสังคม

และประเทศก็จะเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพจึงควรตองปลูกฝงวินัยใน

ตนเองใหเปนพื้นฐาน ในที่สุดก็จะสามารถพัฒนาประเทศชาติใหมีความกาวหนา

มากยิ่งขึ้นดังนั้น การศึกษาจึงเปนส่ิงที่สําคัญและมีความจําเปนอยางมากใน

การที่จะพัฒนาใหมนุษยมีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด 

จากการเปนคุณครูสอน นักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาเลขานุการ 

กลุม 1 ซ่ึงมีหนาท่ีดูแลนักเรียนดานพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียนทั้ง

ภายในและภายนอกหองเรียน พบวา พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนบาง

คนในหองเรียนไมสนใจเรียน ขาดความรับผิดชอบและระเบียบวินัย จึงทําให

บรรยากาศการเรียนรูไมเอื้อตอการเรียนการสอนและมีพฤติกรรมท่ีไมพึง

ประสงคจึงทําใหเกิดปญหาในการเรียนรูจะสงผลตอนักเรียนบางคนที่มีผล

การเรียนคอนขางตํ่า จึงตองใชกระบวนการวิจัยมาแกปญหา โดยการนํา

ทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีการวางเง่ือนไข มาใชกับนักเรียน

เพื่อเปนการพัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนและสงเสริมศักยภาพ

ของนักเรียน ใหเกิดการเรียนรูเต็มศักยภาพและความสามารถของตนเอง ซ่ึง

จะสงผลใหนักเรียนมีวินัย ความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง มีบรรยากาศ

การเรียนรูที่เหมาะสม เปนการปลูกฝงระเบียบวินัย การรับผิดชอบตอตนเอง

และผูอื่น ทําใหสามารถพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

และมีผลการเรียนดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหผูมีวินัยและความ

รับผิดชอบตอหนาท่ีและการเรียนดีขึ้นของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขา

เลขานุการ กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

สมมุติฐานการวิจัย 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให เปนผูมีวินัยและความ

รับผิดชอบตอหนาที่ของนักเรียน ทําใหสามารถพัฒนาศักยภาพดาน

พฤติกรรมและการเรียนใหดีขึ้น 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการเลขานุการ กลุม 1 จํานวน 29 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

ในการทําวิจัยคร้ังนี้ เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสังเกต แบบสอบถาม ที่

ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชการสังเกตและนําเคร่ืองมือที่

สรางขึ้นใหนักเรียนระดับ ปวช.1 เลขานุการ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 29 คน ไดตอบแบบสอบถามและเก็บขอมูลดวย

ตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากแบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและรับผิดชอบใน

หองเรียน เมื่อนําผลสรุปของการตอบแบบสอบถามคร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2    

พบวานักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาเลขานุการ หอง 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

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   

_______________________________________________________ 
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ผลการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD ที่มตีอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนและทักษะความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวชิาเทคโนโลยี

สารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายนิรุตต์ิ  สระบวั 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(บริหารธุรกิจ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากการจัดการเรียนการสอนที่ผานมาของรายวิชาการบริหารงาน

คุณภาพในองคการ รหัสวิชา 3001 - 1001 พบวาเมื่อใหนักศึกษาจัดกลุม

กลุมละ 4 คน นักศึกษาจะเลือกอยูกลุมเดียวกับเพื่อนที่ตนสนิท ขาดปฏิสัมพันธ

กับเพื่อนคนอื่นๆ  ในหอง เมื่อมอบหมายงานใหนักศึกษาแตละกลุมทํางาน 

พบวานักศึกษา ขาดการวางแผนการทํางาน นักศึกษาบางคนจึงไมทราบ

บทบาทและหนาที่ของตนอยางชัดเจน ภาระงานจึงตกอยูที่นักศึกษาบางคน

ในกลุมเทานั้น ทําใหสงงานไมทันตามกําหนด และผลงานยังมีขอบกพรอง 

แตเมื่อมอบหมายงานใหนักศึกษาทําคนเดียว  ผลงานของนักศึกษาสวนใหญ 

จะมีขอบกพรองนอยกวาผลงานของกลุมแสดงใหเห็นวานักศึกษายังขาด

พฤติกรรมการทํางานรวมกับผูอื่น ซ่ึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาตํ่ากวาที่ควรจะได รับ การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative 

Learning) เปนวิธีเรียนที่ชวยใหนักศึกษาไดมีการพึ่งพาอาศัยกัน ทําให

นักศึกษามีสัมพันธภาพอันดีกบัผูอื่น มีการปรึกษากันอยางใกลชิด สมาชิกแต

ละคนทราบบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของตน เปดโอกาสใหผูเรียน

ประเมินการทํางานของสมาชิกในกลุม ใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน และหาทาง

ปรับปรุงวิธีการทํางานของกลุมใหดีขึ้นเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน (วรรณ

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

นอกจากนี้ การเรียนแบบรวมมือยังเปดโอกาสใหผูเรียนแสดง

ความสามารถของตนอยางเต็มท่ี สมาชิกท่ีออนในกลุมจะได รับความ

ชวยเหลือจากเพื่อนสมาชิกในกลุม เพื่อนําไปสูความสําเร็จรวมกันและพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้นได (ดาวคล่ี, 2543; แพรวพรรณ, 

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

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก ศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม 1 ที่ใช

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ใชการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบทักษะความสามารถในการทํางาน

รวมกับผูอื่นของนักศึกษาหลังไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค 

STAD กับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
 

สมมติฐานการวิจัย 

1. นักศึกษาที่ เรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

เทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนรู

ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบปกติ 

2. นักศึกษาที่ เรียนรูโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

เทคนิค STAD มีทักษะความสามารถการทํางานรวมกับผูอื่นสูงกวานักเรียน

ที่เรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา จํานวน 3 หองเรียน จํานวน 54 คน 

การเลือกกลุมตัวอยาง 

การเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดใชหลักการสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling) โดยการใชแบบทดสอบราวิชาการบริหารงานคุณภาพ

ในองคการ รหัสวิชา 3000–1001 เพื่อทดสอบความสามารถของนักศึกษา

ทั้ง 3 หอง จากนั้นนํามาหาคาคะแนนเฉล่ีย (x ̄) ปรากฏวาคะแนนเฉล่ียมีคา

ใกลเคียงกัน จึงเลือกจับฉลากมา 1 หองเรียน ใหเปนกลุมตัวอยาง และ อีก 

2 หองเรียน เปนกลุมควบคุม โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. นําแบบทดสอบรายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคการ 

รหัสวิชา 3001–1001 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 

ซ่ึงเปนแบบทดสอบตามโครงสรางหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

(ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงหาคุณภาพของขอสอบเรียบรอยแลว และนํามา

ทดสอบกับนักศึกษาทั้ง 3 หอง นําคะแนนที่สดสอบมาหาคาเฉล่ีย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏวาทั้ง 3 หองเรียน มีคะแนนเฉล่ียที่ใกลเคียงกัน 

2. นําคะแนนสอบจากแบบทดสอบวิชารายวิชาการบริหารงาน

คุณภาพในองคการ รหัสวิชา 3001–1001 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้น สูง(ปวส.) ชั้นปที่  2 ซ่ึงเปนแบบทดสอบตามโครงสรางหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการหาคุณภาพของ

ขอสอบแลว ทําการทดสอบคาที(t-test) พบวา คะแนนสอบแบบทดสอบ

รายวิชาการบริหารงานคุณภาพในองคการ รหัสวิชา 3001–1001 ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ.01 

3. ทําการเลือกกลุมทดลองและกลุมควบคุมดวยวิธีการจับฉลาก 

ผลปรากฏวา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม1 จํานวน 19 คน ไดรับการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือ เทคนิค STAD และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุม 2 จํานวน 19 คน และ

กลุม 3 จํานวน 18 คน เปนกลุมควบคุม ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ ไดแก 

1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD รายวิชา

วิชาการบริหารงานคุณภาพในองคการ รหัสวิชา 3001–1001 หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 สํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการเพิม่ประสิทธิภาพในองคการ 

จํานวน 6 รวม 12 ชั่วโมง 
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2. แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ รายวิชาวิชาการบริหารงาน

คุณภาพในองคการ รหัสวิชา 3001 – 1001 หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพในองคการ 

จํานวน 6 หนวยการเรียนรู รวม 12 ชั่วโมง 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบริหารงาน

คุณภาพในองคการ รหัสวิชา 3001 – 1001 หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก เร่ืองเร่ืองการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในองคการ จํานวน 6 หนวยการเรียนรู หนวยละ 30 ขอ 

4. แบบสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาดานทักษะความสามารถ

ตอกระบวนการทํางานรวมกับผูอื่น 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Design) ซ่ึง

ผูวิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 ระหวางวันที่ 

15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2562 โดยแบงการทดลองเปน 

2 รูปแบบการจัดการเรียนรู คือการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD 

และการจัดการเรียนรูแบบปกติ ตามแผนการวิจัยแบบสองกลุม มีการ

ทดสอบหลังการทดลอง(Randomize Control Group Posttest Design) 

1. ปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการ

จัดการเรียนรู บทบาทของนักเรียน จุดประสงคการเรียนรู การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู ใชเวลาในการทดลอง 18 ชั่วโมง โดยใชเวลาเรียน

ปกติ ในตารางสอนของนักศึกษา ทดลองสัปดาหละ 3 คาบ คาบละ 60 นาที 

จํานวน 6 สัปดาห 

2. ดําเนินการจัดการเรียนรูโดยผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเอง ซ่ึงมี

การดําเนินการในกลุมทดลองและกลุมควบคุมดังนี้ 

3. ดําเนินการทดสอบหลังการจัดการเรียนรูกับนักเรียนทั้งสอง

กลุม ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในองคการ ตามหนวยการเรียนรู หนวยละ 30 ขอ เวลา 60 นาที 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ดวยโปรแกรม

สําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร 

2. เปรียบเทียบความแตกตางกันของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน หลังการจัดการเรียนรูของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ดวยการ

ทดสอบทีแบบทั้งสองกลุมอิสระตอกัน(t-test Indipendent) 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลปรากฎผลดังนี้ 

1. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

หลังจากไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD และการจัดการ

เรียนรูแบบปกติ สรุปไดวาหลังจากการไดรับการจัดเรียนรูดวยการจัดเรียนรู

แบบรวมมือ เทคนิค STAD คาคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษาสูงกวานักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .01 และเปนไปตามสมมุติฐาน 

2. การศึกษาเปรียบเทียมทักษะความสามารถการทํางานรวมกับ

ผูอื่นหลังจากไดรับการจัดการเรียนรูแบบ รวมมือ เทคนิค STAD และการ

จัดการเรียนรูแบบปกติ สรุปไดวา หลังจากไดรับการจัดกาเรียนรูดวยวิธีการ

จัดการเรียน รูแบบ  รวมมือ  เทคนิค STAD ค าคะแนนเฉ ล่ียทั กษะ

ความสามารถการทํางานรวมกับผูอื่นของนักศึกษาสูงกวานักศึกษาท่ีไดรับ

การจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเปนไป

ตามสมมุติฐานที่ต้ังไว 
 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเร่ืองนี้ เปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และทักษะความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรียนรู

ดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD และวิธีการเรียนรูแบบ

ปกติ ในรายวิชาการบริหารงานคุณภาพภายในองคการ (3001 – 1001) 

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดการเรียนรู 

1. ผูสอนควรใหความรู แนะนําวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

เทคนิค STAD เพื่อใหนักศึกษาเขาใจแนวคิดและขั้นตอนการเรียนรู 

2. เนื้อหาที่ใชในการเรียน ควรเปนเนื้อหาที่เปนความรู ทฤษฎี ที่

สามารถสรางความสนใจของนักศึกษา ไมยาวเกินไป 

3. ผูสอนควรเปดกวางสําหรับวิธีการนําเสนอแผนผังความคิดของ

นักศึกษา เพราะนักศึกษาแตละคนมีวิธีการนําเสนอแผนผังความคิดที่

แตกตางกัน เพื่อใหนักศึกษาเกิดความคิดสรางสรรค 

4. ควรมีการอบรมครูผูสอนใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค STAD เพื่อเปนการขยายวิธีการจัดการ

เรียนรูแบบนี้ใหแกครูผูสอนที่จะนําไปใชในการจัดการเรียนรู 

5. ผูสอนควรแนะนําแหลงความรูอื่นใหกับผู เรียน เชน จาก

อินเตอรเน็ต หองสมุด เปนตน 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของ

นักศึกษาทุกระดับชั้นเพื่อใหนักเรียนไดรับโอกาสในการที่จะไดรับการพัฒนา

ทักษะความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น 

2. ควรมี ก าร ศึ กษ า เกี่ ย วกั บ แน วท างก ารพั ฒ น าทั กษ ะ

ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นของนักศึกษาในกลุมการเรียนรูอื่น ๆ 

เพื่อใหนักศึกษามีทักษะความสามารถในการทํางานกับผูอื่นในระดับสูง 

_______________________________________________________ 

 

การปรับพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนไมตรงเวลาในรายวิชาการบรหิารงาน

คุณภาพในองคการ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นป

ที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม กลุม 4 ปการศึกษา 2562 
 

ผูวิจัย นางธมลวรรณ  นาคาลักษณ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงทุก ๆ ดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง การปกครอง จึงจําเปนตองอาศัยองคประกอบตาง ๆ มา

เกื้อหนุนกัน ซ่ึงตองมีการพัฒนาโดยตองคํานึงถึงทรัพยากรที่มีคุณภาพและ

ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยจะตองมีคุณสมบัติดาน
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สมรรถภาพทางรางกายและจิตใจที่ดี มีสติปญญา มีความรูความสามารถ มี

ความอดทน ขยันขันแข็ง ไมยอทอตอความยากลําบาก กลาเผชิญปญหาและ

อุปสรรคดวยความมุงมั่น ถามนุษยทุกคนมีคุณสมบัติดังกลาวก็จะเปนผูมีวินัย

ในตนเอง ซ่ึงจะเปนวัฒนธรรมท่ีทุกคนในสังคมตองปฏิบัติ 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 จากการเปน

ครูผูสอนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ซ่ึงมีหนาที่ดูแลนักเรียนดานพฤติกรรมและการ

เรียนของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกหองเรียน พบวา พฤติกรรมการ

เรียนของนักเรียนบางคนในหองเรียนไมสนใจเรียน จึงทําใหบรรยากาศการ

เรียนรูไมเอื้อตอการเรียนการสอนและมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค จึงทําให

เกิดปญหาในการเรียนรูจะสงผลตอนักเรียนบางคนที่มีผลการเรียนคอนขาง

ตํ่า จึงตองใชกระบวนการวิจัยมาแกปญหา โดยการนําทฤษฎีการเรียนรู 

ทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีการวางเง่ือนไขมาใชกับนักเรียนเพื่อเปนการ

พัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนและสงเสริมศักยภาพของนักเรียน

ใหเกิดการเรียนรูเต็มศักยภาพและความสามารถของตนเอง ซ่ึงจะสงผลให

นักเรียนมีวินัย การรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ทําใหสามารถพัฒนา

นักเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและมีผลการเรียนดีขึ้น 

ปญหาการเขาชั้นเรียนไมตรงตอเวลาเปนปญหาที่มาจากพฤติกรรม

ของนักเรียนที่เกิดขึ้นต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ปญหานี้ควรจะหาวิธีการแกไข

ใหถูกตอง และนํามาปรับปรุงพฤติกรรมอันพึงประสงคของนักเรียนในชั่วโมง 

จึงเปนหนาที่ความรับผิดชอบของครูผูสอนทุกคนที่จะแกไขปญหานี้ เพราะ

เปนปญหาที่ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ในชั้นเรียน เชน ทําใหเกิดการหยุดการ

สอนในชวงหนึ่งเมื่อนักเรียนที่มาสายเดินเขาในชั้นเรียนในขณะที่ทุกคนกําลัง

เรียน และเมื่อเขาไปนั่งเรียนแลวก็จะสอบถามเพื่อนที่นั่งใกลวา อาจารยสอน

อะไรบาง ทําใหเกิดการพูดคุยในเวลาเรียน บางคร้ังครูผูสอนตองเร่ิมใหม ทํา

ใหนักเรียนท่ีต้ังใจเรียนอยูกอนเกิดความเบื่อหนาย ทําใหเสียเวลาในการ

เรียนการสอน ผูวิจัยจึงเห็นวาปญหาการเขาเรียนไมตรงเวลาเปนปญหาที่

สําคัญอยางยิ่ง จึงไดนํามาเปนหัวขอการวิจัยดังกลาว การผลิตนักศึกษาเพื่อ

ออกไปแขงขันในตลาดแรงงานยุคปจจุบัน ซ่ึงประสบปญหาดานเศรษฐกิจ

เปนอยางมาก มีการแขงขันสูง สถานศึกษาแตละแหงจึงมีการมุงเนนคุณภาพ

ของผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาของตนอยางเขมงวด เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของผูสําเร็จการศึกษาใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน

อยางแทจริง โดยผูที่ สําเร็จการศึกษาตองมีคุณภาพ มีความรู ทักษะใน

วิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น การเรียนการสอนในชั้นเรียน

นอกจากจะเปนสถานที่ใหความรูแลว ยังเปนสถานที่ฝกพฤติกรรมใหอยูใน

ระเบียบวินัยตามความประสงคของสังคม การขาดความรับผิดชอบในการ

ทํางานเปนพฤติกรรมที่เปนปญหา และเปนอุปสรรคตอการเรียนรูอันเปนผล

ทําใหการสอนไมสามารถบรรลุจุดมุงหมายที่ต้ังไว 

จากการเปนครูผูสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ซ่ึงมีหนาที่ดูแลนักเรียนดานพฤติกรรม

และการเรียนของนักเรียนทั้ งภายในและภายนอกหองเรียน พบวา 

พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนบางคนในหองเรียนไมสนใจเรียน ขาดความ

รับผิดชอบและระเบียบวินัย จึงทําใหบรรยากาศการเรียนรูไมเอื้อตอการ

เรียนการสอน และมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค จึงทําใหเกิดปญหาในการ

เรียนรูจะสงผลตอนักเรียนบางคนที่มีผลการเรียนคอนขางตํ่า จึงตองใช

กระบวนการวิจัยมาแกปญหา โดยการนําทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีแรงจูงใจ 

และทฤษฎีการวางเง่ือนไข มาใชกับนักเรียนเพื่อเปนการพัฒนาและ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนและสงเสริมศักยภาพของนักเรียนใหเกิดการ

เรียนรูเต็มศักยภาพและความสามารถของตนเอง ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนมี

วินัย ความรับผิดชอบในหนาที่ มีบรรยากาศการเรียนรูที่เหมาะสม เปนการ

ปลูกฝงระเบียบวินัย การรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ทําใหสามารถพัฒนา

นักเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและมีผลการเรียนดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและ

ความรับผิดชอบตอหนาที่และการเรียนดีขึ้น นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

สมมุติฐานการวิจัย 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบ

ตอหนาที่ของนักเรียน ทําใหสามารถพัฒนาศักยภาพดานพฤติกรรมและการ

เรียนใหดีขึ้น 
 

ประชากร 

ประชากรของการศึกษาวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 27 คน 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษา เจตคติ ทฤษฎี

แรงจูงใจ ทฤษฎีการเรียนรูแบบวางเง่ือนไข แบบการกระทําของสกินเนอร 

ลักษณะดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทนและความรับผิดชอบ 

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 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

การทําวิจัยคร้ังนี้ เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสังเกตและแบบสอบถาม 

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชการสังเกตและนําเคร่ืองมือที่

สรางขึ้นใหนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 27 คน ไดตอบแบบสอบถามและเก็บ

ขอมูลดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกต ขอมูลดานการเรียนของ

แตละวิชา และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใชแรงจูงใจเสริมแรง

โดยใชคําชมแกนักเรียน รวมทั้งดูแลดานการเรียนใหมีความรับผิดชอบ สนใจ

เรียน ซ่ึงนักเรียนใหความรวมมือเปนอยางดี  ทําใหนักเรียนมีความ

กระตือรือรนตอการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น ในการทําวิจัยคร้ังน้ี

ปรากฎวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 

2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีความเอาใจใสตอการเรียน 

รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ทํางานที่ไดรับ

มอบหมายและสงงานตรงกําหนดเวลา รูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกันดวยความ

เต็มใจ โดยดูจากการสังเกต การสัมภาษณ ผลการเรียนและสรุปผลการ

เปรียบเทียบจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความมีวินัย ความรับผิดชอบ 

และความสนใจการเรียนของนักเรียน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตามอยางใกลชิดและตอเน่ือง ควรมีการติดตาม

อยางตอเนื่อง 

2. ครู ผูปกครอง นักเรียน และผูเกี่ยวของ ควรรวมมือกันแกไข

และสะทอนปญหาตาง ๆ ของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมและการเรียน 

_______________________________________________________ 

 

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มตีอคุณภาพของสื่อการเรียนการสอน 

วิชากฎหมายธุรกิจ ของนักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวกุลิสรา คงสงค 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการศึกษายอมมีเปาหมายที่สําคัญคือตองการใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูในเนื้อหาวิชาท่ีถายทอด โดยใหผูเรียนสามารถใชความรูที่มีอยู

แลวมาเชื่อมโยงกับความรูใหมท่ีกําลังสอน และสามารถนําส่ิงที่ครูสอนไป

ประยุกตใชกับสถานการณอื่น ๆ ได โดยครูจะตองสรางบรรยากาศการ

เรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู แนวทางหนึ่งที่กอใหเกิดการเรียนรูที่ ดี คือครู

สามารถนําส่ือการสอนมาใชอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดย

เนื้อหาในบทเรียนจะตองมีความถูกตองตามหลักวิชาเปนปจจุบัน ไมลาสมัย 

โครงสรางเนื้อหาชัดเจน มีความสัมพันธตอเนื่อง นั่นคือควรจะตองมีการ

ออกแบบบทเรียนที่ดีนําทางผูเรียนใหเกิดความเขาใจและจําเนื้อหาได มีการ

จัดระบบเนื้อหาสัมพันธกับความรูเดิมหรือประสบการณเดิมของผูเรียน หรือ

ปูพื้นความรูเดิมเพื่อเชื่อมโยงไปสูความรูใหม มีลําดับขั้นตอนของการ

นําเสนอความยากงาย มีการนําเสนอวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนรูลวงหนาถึง

ประเด็นสําคัญของเนื้อหาเคาโครงเนื้อหาอยางกวาง ๆ ผูเรียนจะสามารถ

ผสมรายละเอียดสวนยอยใหสัมพันธกับเนื้อหาสวนใหญ ทําใหผลการเรียนรู

มีประสิทธิภาพขึ้น ที่สําคัญเนื้อหาควรจะนําเสนอไดตรงและครอบคลุมตาม

จุดประสงคที่ต้ังไวเหมาะสมกับระดับความยากงายของผูเรียน 

ดังนั้น การศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอคุณภาพของส่ือการ

เรียนการสอนจึงมีความสําคัญตอการปรับปรุงพัฒนาเทคนิคการสอนใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอคุณภาพของส่ือการ

เรียนการสอน 

2. เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตอไป 
 

สมมุติฐานการวิจัย 

การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพของส่ือการ

เรียนการสอนมีความแตกตางกัน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ที่เรียนวิชากฎหมายธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 9 หอง มีนักเรียนทั้งหมด 

201 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ที่เรียนวิชากฎหมายธุรกิจ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยวีการสุมตัวอยาง จํานวน 38 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงแบง

ออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพทั่วไป 

ตอนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นที่มีตอคุณภาพส่ือการเรียนการสอน 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แจกแบบสอบถามใหนักศึกษาตอบ 

2. นําแบบสอบถามมาวิเคราะห โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป spss for window 
 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยใชวิธีการหาคารอยละ คาเฉล่ีย และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือที่ใชตรงกับวัตถุประสงคการเรียนรู คิดเปน

รอยละ  ดังนี้ มาก 57.9% รองลงมา มากที่สุด 42.1% คาเฉล่ีย 4.42 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 อยูในระดับมาก ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือที่ใชมี

ความนาสนใจ สามารถกระตุนใหเกิดการใฝรู อยูในระดับมากที่สุดและมาก 

คิดเปนรอยละ 47.4% รองลงมาอยูในระดับปานกาง คิดเปนรอยละ 5.3% 

คาเฉล่ีย 4.42 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 อยูในระดับมาก ความคิดเห็น

เกี่ยวกับส่ือที่ใชมีความชัดเจน สอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรม อยูในระดับ

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 65.8% รองลงมาอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 

31.6% ระดับปานกลาง 2.6% คาเฉล่ีย 4.36 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 

อยูในระดับมากท่ีสุด ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือที่ใชชวยใหงายตอการเรียนรู 

กระตุนใหคิดและจดจําไดนาน อยูในระดับมากที่สุด คิดเปนรอยละ 52.6% 

รองลงมาอยูในระดับมาก 44.7% ปานกลาง 2.6% คาเฉล่ีย 4.50 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 อยูในระดับมาก ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือที่ใช

ทันสมัย แปลกใหม แตกตางไปจากการเรียนปกติ อยูในระดับมาก คิดเปน

รอยละ 50% รองลงมามากที่สุด 42.1% ปานกลาง 7.9% คาเฉล่ีย 4.34 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 อยูในระดับมาก ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือที่ใช

มีความเหมาะสมกับเวลา คิดเปนรอยละดังนี้ มาก 50% รองลงมา มากที่สุด 

42.1% ปานกลาง 5.3% นอย 2.6% คาเฉล่ีย 4.32 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.79 อยูในระดับมาก ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ือที่ใชชวยสรางปฏิสัมพันธ

ระหวางผูสอนกับผูเรียน คิดเปนรอยละดังนี้ มากที่สุด 50% รองลงมา มาก 

39.5% ปานกลาง 10.5% คาเฉล่ีย 4.39 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 อยู

ในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพของส่ือการ

เรียนการสอนในรายวิชาอื่น ๆ ดวย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

นําผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอคุณภาพของส่ือการ

เรียนการสอนมาพัฒนาเทคนิคการสอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตอไป 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ 

 

การศึกษาความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางนันทรัตน   ชนะช ู

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ (ภาษาอังกฤษ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลและเปนเคร่ืองมือสําคัญที่ใชส่ือสาร

กับประชาคมโลกไดอยางไรขีดจํากัด ภาษาอังกฤษเปนส่ือกลางในการ

เผยแพรแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและความรูในแขนงตาง ๆ ดังนั้น การ

พัฒนาประเทศในทุกดานใหมีความเจริญกาวหนาและทัดเทียมกับนานา

ประเทศในโลกจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองพัฒนาศักยภาพของประชากรของ

ประเทศใหมีความรู ความสามารถในการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ  ประเทศ

ไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษมาโดยตลอด จะเห็น

ไดจากการจัดการศึกษาของชาติกําหนดใหมีการเรียนการสอนวิชาอังกฤษ 

ในระดับตาง ๆ มาเปนเวลานานเพื่อใหประชากรของชาติสามารถส่ือสารกับ

นานาชาติดวยภาษาอังกฤษทั้งทางดานการฟง พูด อาน และเขียน  

ปจจุบันนี้หลายคนเร่ิมใหความสําคัญกับการเรียนภาษากันมากขึ้น  

เพราะภาษาถือเปนบันไดที่จะทําใหเรากาวสูความสําเร็จและเปนประตูเชื่อม

ออกไปสูตางประเทศไดโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซ่ึงไดกลายมาเปนภาษากลาง

ของประชาคมอาเซียนทุกประเทศ รวมถึงประเทศไทยก็ไดเขารวมประชาคม

อาเซียนต้ัง พ.ศ.2558 ซ่ึงนักศึกษาที่กําลังศึกษาในป 2563 นี้จะตองมีความ

พรอมเร่ืองภาษา เพราะเม่ือจบออกไปจะตองเผชิญกับการแขงขันที่สูงขึ้น

เนื่องจากตลาดแรงงานไมไดปดกั้นแคในประเทศอีกตอไป  

ดังนั้นการพูดภาษาอังกฤษนั้นจะส่ือสารไดก็ตอเมื่อฟงรู เร่ืองแลว

สามารถโตตอบได นอกจากโตตอบแลกเปล่ียนขอมูลแลวรวมไปถึง การเลา

เร่ือง  บรรยาย  แสดงความคิดเห็น การ-วิเคราะห จึงจะถือวาเปนสุดยอดใน

การพูดภาษาอังกฤษ ปจจุบันไดพบนักศึกษาท่ีจบใหม ไมสามารถพูด

ภาษาอังกฤษไดดีพอ เนื่องจากความรูสึกวิตกกังวลความประหมาเปนเร่ืองที่

พบเห็นโดยปกติในการเรียนภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศซ่ึงความรูสึก

วิตกกังวลในเร่ืองการพูดนี้เปนท่ียอมรับกันวามีผลการแสดงแกตอการพูด

ของผูเรียนดวยเหตุนี้ 

ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของปญหาการพูดภาษาอังกฤษของคน

ไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน 

นั ก ศึ กษ า แผนกภ าษ าต า งป ระ เท ศธุ รกิ จ  วิ ท ยา ลั ยอ าชี ว ศึ กษ า

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 ภาษาตางประเทศธรุกจิ    

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ นักศึกษา ชั้น ปวช.1 - 

ปวส.2 ภาษาตางประเทศธรุกจิ  จํานวน 48 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามระดับ

ความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชา 

ภาษาตางประเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช แบงเปน 3 ตอน 

ตอนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคล 

ตอนที่  2  ระดับความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของ

นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ   

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ (ปลายเปด) 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. ออกแบบสอบถาม 

2. นําแบบสอบถามมาทดลองใชแลวปรับปรุง 

3. รวบรวมแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามแบบระดับความวิตกกังวลในการพูด

ภาษาอังกฤษไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองใหกับกลุมตัวอยาง กอนตอบ

แบบสอบถามผูวิจัยจะอธิบาย จุดประสงคของการเก็บขอมูล และอธิบาย

วิธีการกรอกแบบสอบถามใหเขาใจกอน แลวจึงใหกลุมตัวอยาง 

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1.  คารอยละ 

2.  คาเฉล่ีย ( X ) 

3.  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลจากการวิจัยดังกลาวขางตนสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพ

ของหลักสูตรภาพรวมที่สามารถตอบสนองตอความวิตกกงัวลของนักเรียน 

นักศึกษาไดในระดับมาก อยางไรก็ตามยังมีประเด็นปลีกยอยบางประการ

ที่ผูเกี่ยวของโดยตรงคือ แผนกภาษาตางประเทศธุรกิจควรนําไปพิจารณา 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการวิจัยความวิตกกังวลในการใชภาษาอังกฤษ ใน

ทักษะดานการฟง อาน และเขียน ในคร้ังตอไปเพื่อเปนการพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษในทุก ๆดาน  
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2.  ควรมีการวิจัยความวิตกกังวลในการใชภาษาตางประเทศอื่น 

ในโอกาสตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทักษะการพูดภาษาอังกฤษของ

นักเรียน นักศึกษา 

2. ไดเปนแนวทางในการศึกษางานวิจยัใหกับแผนกวิชา

ภาษาตางประเทศ 

_______________________________________________________ 

 

สภาพและปญหาการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ สาขาวชิาการบัญช ี

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวชาตยา  แซตัน 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

วิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด (20000-1202) เปนวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับ

การส่ือสารดวยภาษาอังกฤษจากส่ือประเภทตางๆ การออกเสียง และการ

สนทนาโตตอบตามสถานการณตางๆแตเนื่องจากนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนยังไมเปนท่ีนาพอใจอาจเปนเพราะนักเรียนมีพื้นฐานเกี่ยวกับ

ภาษาอังกฤษไมดีพอและขาดแรงจูงใจดานการเรียนภาษาอังกฤษทําใหเกิด

ความรูสึกวาเปนวิชาที่ยาก ผูสอนมีความตองการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น จึงจําเปนตองทําการศึกษา

สภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาว เพื่อนํา

ผลการวิจัยมาใชประโยชนในการแกปญหาการจัดการเรียนการสอนใหดี

ยิ่งขึ้นตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่ อ ศึกษาสภาพและปญหาการจัดการเรียนการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษฟง-พูด ดานการเตรียมการสอน การดําเนินการสอน การใชส่ือ

การสอน การวัดและการประเมินผล และการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 การบัญชี กลุม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562   

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 การบัญชี กลุม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562  จํานวน  32  คน  ซ่ึงเปนกลุมที่ผูวิจัยสอน

เปนการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เคร่ืองมือที่นํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ แบบสอบถามสภาพปญหา

ที่มีตอการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูดเปนแบบวัด

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม มาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ ของลิเคอรท (Likert Scale) 

2.1 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาขอ 1-2 มาสรางแบบสอบถาม 

มีโครงสราง เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปญหาการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด  

2.2 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ

ถูกตอง ความเหมาะสมของเนื้อหาและภาษาที่ใชโดยใหครอบคลุมตาม

วัตถุประสงคเปนการหาความเที่ยงตรง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง

โดยนําแบบสอบถามไปใหนักเรียนที่เปนประชากร  จํานวน 32 คน และเก็บ

คืนดวยตนเอง แบบสอบถามที่ไดรับคืนมาสมบูรณครบ 32 ฉบับ  คิดเปน

รอยละ 100 

2. ตรวจใหคะแนนการทําแบบทดสอบและคะแนนแบบสอบถาม  

แลวนําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ 

3. สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1  ขอมูลเกี่ยวกับสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โดยการ

หาคาความถี่และรอยละ 

ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพและปญหาการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด ในภาพรวม และแยกรายดาน โดยหา

คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับแบบสอบถาม

ปลายเปดนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบจัดกลุมของคําตอบ โดยการแจกแจง

ความถี่ 

1. ดานการสอนและเทคนิคการสอน 

2. ดานบุคลิกลักษณะของอาจารย 

3. ดานส่ือประกอบการสอน 

4. ดานการวัดและประเมินผล 

ตอนที่  3   ขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. นักเรียนสวนใหญที่ศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด เปน

เพศหญิง  รอยละ 93.75 เพศชาย รอยละ 6.25 ระดับเกรดเฉล่ียสะสม

สูงสุด 3.01-3.50  รอยละ  43.75  และตํ่าสุดคือ ตํ่ากวา 2.00  รอยละ 
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3.13  นักเรียนเขาเรียนตอภาคการเรียนสวนใหญเขาเรียนมากกวา 10 คร้ัง  

รอยละ 93.75  และตํ่าสุดคือ นอยกวา 5 -10 คร้ัง  รอยละ  6.25 

2. สภาพการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด 

ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู ในระดับมาก  ( X  = 4.10 , S.D = 0.15) เมื่อ

พิจารณารายดาน  พบวา  ดานการวัดและประเมินผล  สูงที่สุด  อยูในระดับ

มาก  ค าเฉ ล่ีย ( X ) = 4.15   ค าเบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (S.D) = 0.32  

รองลงมาคือ  ดานการสอนและเทคนิคการสอน  อยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย 

( X ) = 4.13  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.27  ดานบุคลิกลักษณะของ

ครูผูสอน  อยูในระดับมาก  คาเฉล่ีย ( X ) = 4.11  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D) = 0.34  และตํ่าที่สุดคือ  ดานส่ือประกอบการสอน  อยูในระดับมาก  

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

3. ระดับปญหาการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมในวิชา

ภาษาอังกฤษฟง-พูด  อยูในระดับนอย  คาเฉล่ีย ( X ) = 1.66  คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) = 0.13  เมื่อพิจารณาแตละดาน  พบวา  ดานการสอนและ

เทคนิคการสอน  อยูในระดับนอย  คาเฉล่ีย ( X ) = 1.69  คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) = 0.28  ดานบุคลิกลักษณะของครูผูสอน  อยูในระดับนอย  

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

ประกอบการสอน  อยูในระดับนอย  คาเฉล่ีย ( X ) = 1.69  คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) = 0.41  และตํ่าที่สุดคือ  ดานการวัดและประเมินผล  อยู

ในระดับนอย  คาเฉล่ีย ( X ) = 1.57  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.33  

ตามลําดับ 

4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียน

การสอน ระดับการปฏิบัติและระดับปญหา ในวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด ใน

ภาพรวมและรายดาน  พบวา  ระดับการปฏิบัติการมีคาเทากับ 4.10 

คาเฉล่ียระดับปญหามีคาเทากับ 1.66 เห็นไดวาภาพรวมระดับปฏิบัติการใน

การเรียนการสอนสูงกวาระดับปญหา  โดยทุกดานมีระดับปฏิบัติการในการ

เรียนการสอนสูงกวาระดับปญหา 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการทําวิจัยในดานการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีการ

เรียนรูดวยตนเอง หรือมีกลุมคอยใหคําแนะนําการเรียน และสามารถศึกษา

คนควา หาความรูจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ 

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

รายวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด จะชวยทําใหผูสอนไดเขาใจนักเรียน ใน

ขณะเดียวกัน จะทราบผลการสอนของตนเองตามความคิดเห็นของนักเรียน 

2. นําผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด  

______________________________________________________ 

 

 

แนวทางในการใช Social Media เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

ของนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ 

รายวิชาการเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต 
 

ผูวิจัย นางนุชนาถ  หนุมาศ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ศศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ

เปนภาษานานาชาติ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

Social Media ในสังคมปจจุบันลวนใชกันทุกเพศทุกวัย และมี

ความสําคัญจนกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันไปแลว ดังที่ พัชรพล 

นอยเมืองคุณ (2555) กลาววา Social Network คือ สังคมของโลกแหง

อินเตอรเน็ต หรือเรียกวาสังคมของมนุษยที่ติดตอส่ือสารกันดวยเทคโนโลยี

ตาง ๆ ไมวาจะเปนทางดานอินเตอรเน็ท ทางโทรศัพท ทางโทรทัศนผาน

ดาวเทียม และอื่น ๆ ที่ไรสาย 

ในโลกอินเตอรเน็ตปจจุบันนี้ รูปแบบของเว็บไซตที่เปน โซเชียล 

เน็ตเวิรคไดมีเพิ่มมากขึ้นอยางมากมาย ซ่ึงเว็บในรูปแบบของโซเชียล 

เน็ตเวิรค คือ เว็บที่คุณสามารถ “สราง” ความสัมพันธระหวางคุณกับเพื่อน

ไดผานเว็บไซตในรูปแบบเชื่อมโยงเปนโครงขายจาก เพื่อนสูเพื่อน ทําให

ติดตอส่ือสารกันสะดวกมากยิ่งขึ้นแตในทางกลับกันก็มีภัยดานมืดของ

โซเชียลเน็ตเวิรคที่ เกิดขึ้นอยางไม รูตัว‘การใชงานโซเชียลเน็ตเวิรกที่

แพรหลาย พบวาผู ใชส วนใหญที่ เปนนัก เรียน  นักศึกษา มี เพียง 4 

ใน 100  คนที่รูดานลบของการใช โซเชียลเน็ตเวิรก  และรูวาตองใชงาน

อยางระมัดระวัง’  เปนคํากลาวของ ปริญญา หอมเอนก นักวิชาการและ

กรรมการและเลขานุการ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

ปริญญา มองวา กระแสโซเชียลเน็ตเวิรก ที่มาแรงมาก ๆ แตการเลนโซเชียล

เน็ตเวิรกกําลังกลายเปนดาบสองคม    ถาใชไมระวังก็จะเปนภัยกับ

ตัวเอง  รวมทั้งองคกร  โดยเฉพาะการทวิต หรือ โพสตขอมูลที่อาจเปนชอง

โหวใหอาชญากรไซเบอร  ใชเปนขอมูลในการคุกคามผูใชไดงายๆ    

การใช Social Media มีประโยชนเยอะมากมาย หากไมรูจักการใช 

Social Media ใหเกิดประโยชนหรือแบงเวลาการใชงานไมเหมาะสม ในทาง

กลับกันก็เกิดผลเสียมากดวยเชนกัน ผูใช Social Media จึงตองแบงกรอบ

แบงเวลาใหกับตนเองกับการใช Social Media เพื่อประโยชนอันสูงสุดที่ควร

จะไดรับจาก Social Media เพราะบางทีอาจจะเห็นวา Social Media คือ

สวนรวมขอมูลของทุกอยางรอบโลก แตเราก็ควรจะใชไปในทางที่ถูก เพื่อ

ไมใหเกิดผลเสียตอเราเอง 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางในการใชงาน Social 

Media เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในดานการฟง พูด อาน และเขียน

ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนนักศึกษา

รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษดวยตนเอง 

โดยผลการวิจัยเร่ืองนี้จะนําไปสูการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียน

นักศึกษาที่ใหความสนใจที่จะศึกษาหาความรูภาษาอังกฤษผานทาง Social 

Media ดวยตนเองทั้งในหองเรียนและชีวิตประจําวันและสามารถนําความรู

หรือวิธีการสืบคนตางๆไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพในอนาคตตอไป 
 

https://plus.google.com/107586166194701336614
https://plus.google.com/107586166194701336614
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาแนวทางในการใช Social Media เพื่อเพิ่มทักษะ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

2. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษาผาน 

Social Media ในอนาคต 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจทีเรียนวิชาการเรียน

ภาษาอังกฤษผานเว็บไซต จํานวน 93 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 3 หองเรียน 

หองเรียนละ 10 คน รวมจํานวนท้ังหมด 30 คน ท่ีเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ผานเว็บไซต ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถามแนวทางในการใช Social Media เพื่อเพิ่มทักษะ

ภาษาอังกฤษ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ผูวิจัยศึกษาทฤษฎีและวิธีการประเมินแนวทางในการใช 

social media จากการทําแบบสอบถาม 

2. ผูวิจัยสรางแบบสอบถามฯ  แบบ Rating Scale (5 ตัวเลือก) 

3. ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจแบบสอบถาม (IOC) 

4. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญและแกไขแลว

ไปทดลองใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

5. ปรับ/ แกไขแบบสอบถาม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน 3 หองเรียน หองเรียนละ 10 คน รวมจํานวน

ทั้งหมด 30 คน (กลุมตัวอยาง) ที่ เรียนวิชาการเรียนภาษาอังกฤษผาน

เว็บไซต ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ทําแบบสอบถามแนวทางในการ

ใช Social Media เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

แนวทางท่ีกลุม ตัวอยางใช  Social Media เพื่ อพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ ซ่ึงแบงเปน 5 ระดับ คือ   

 ระดับ 5 ใชแนวทางนิ้ในการเรียนภาษาอังกฤษมากที่สุด 

 ระดับ 4  ใชแนวทางนิ้ในการเรียนภาษาอังกฤษมาก 

 ระดับ 3 ใชแนวทางนิ้ในการเรียนภาษาอังกฤษระดับปานกลาง 

 ระดับ 2 ใชแนวทางนิ้ในการเรียนภาษาอังกฤษนอย 

 ระดับ 1 ใชแนวทางนิ้ในการเรียนภาษาอังกฤษนอยที่สุด 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป SPSS for Windows  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการใช Social Media ในการ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง แนวทางในการใช Social Media เพื่อพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ในรายวิชาการเรียนภาษาอังกฤษผานเว็บไซต 

สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของนักเรียนนักศึกษา 

1.1 เพศ จําแนกไดดังนี้ เพศชาย จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 

20  และเพศหญิง จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 80   

1.2 วุฒิการศึกษากอนเขาศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ จบชั้น ปวช. จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 60  จบชั้น 

ม.6 จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 20 และจบการศึกษาระดับอื่นๆ จํานวน 6 

คน คิดเปนรอยละ 20     

2. ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางในการใช Social Media เพื่อพัฒนา

ทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ในรายวิชาการเรียนภาษาอังกฤษผาน

เว็บไซต ความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาที่ใช social media ในการ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.79 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92  ( x ̄ = 3.79 , S.D. = 0.92) 
 

ขอเสนอแนะ 

เนื่องจากนักเรียนสวนใหญ เลน social เปนภาษาอังกฤษ นักเรียน

นักศึกษามีขอเสนอแนะที่อยากใหวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาไดจัดการเรียนการสอนผาน Social Media เพิ่มมากขึ้น 

โดยการเพิ่มหองอินเทอรเน็ต หรือสัญญาณอินเทอรเน็ตใหมีความเสถียรมาก

ยิ่งขึ้น โดยมีครูเปนผูแนะนําแนวทางในการศึกษาคนควาเพื่อใหนักเรียน

นักศึกษาไดเรียนรูทักษะภาษาภาษาอังกฤษจาก social media ใหเปน

ประโยชนมากที่สุด 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ไดทราบแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน

นักศึกษาผาน Social Media เพื่อเปนประโยชนในการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 

_______________________________________________________ 
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การพัฒนาทักษะทางไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกทักษะ 

การเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง 

ชั้นปที่ 1 สาขางานการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562 
 

ผูวิจัย นางมาลัย  ชูขันธ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ศษ.ม.(บริหารการศึกษา) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันภาษาอังกฤษถือเปนภาษาที่สองที่ สําคัญมากของ

ประเทศไทย และยังเปนภาษาสากลที่ใชกันทั่วโลก กระทรวงศึกษาธิการได

เห็นความจําเปนในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ จึงไดจัดใหมีการเรียนการ

สอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา โดยมีนโยบายพัฒนาคุณภาพการสอน

ภาษาอังกฤษ โดยมุงเนนใหผูเรียนสามารถนําประสบการณในหองเรียนไป

ใชได ดังนั้นจะตองไดรับการฝกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟง การ

พูด การอานและการเขียน ซ่ึงมุงใหผูเรียนมีทักษะทั้ง 4 ที่จะชวยใหการใช

ภาษาเพื่อการส่ือสารไดตามความเหมาะสมกับวัยของผูเรียน (กรมวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 139) จากการเรียนการสอนที่ผานมา 

พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษายังมีผลที่ตํ่ากวาเกณฑ ผูวิจัยจึง

ไดวิเคราะหสภาพปญหาของนักศึกษาวามีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษคอนขาง

ออน คือ เขียนไมได ไมเขาใจโครงสรางพื้นฐานของภาษาอังกฤษ  

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะสรางแบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 

เพื่อนําไปใชสอนนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 สาขา

งานการเลขานุการ เพื่อเสริมทักษะทางดานการเขียนโดยใชแบบทักษะการ

เขียนภาษาอังกฤษ โดยใหผูเรียนไดฝกฝนตนเองอยูเสมอ ฝกเขียนเปนประจํา 

พัฒนานักศึกษาไปทีละขั้น เร่ิมจากทักษะพื้นฐานงายๆ ไปจนถึงทักษะการ

เขียนประโยคหรือขอความท่ียากมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนการพัฒนาทักษะการ

เขียนรวมไปถึงการพัฒนาพื้นฐานทางดานโครงสรางตามหลักไวยากรณตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาทักษะเขียนภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองตามหลัก

โครงสรางไวยากรณ 

2. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียน กอนและหลังการใชแบบฝก

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักศึกษาที่เรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม รหัสวิชา 3000-1201 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานการเลขานุการและสาขางาน

การจัดการโลจิสติกส วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 48 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักศึกษาที่เรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม รหัสวิชา 3000-1201 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานการเลขานุการวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 14 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนรู 

2. แบบฝกหัดโครงสรางไวยากรณ 

3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ขอสอบ Error 

Identification) 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ศึกษาหลักสูตร เอกสาร ขอบขาย วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

2. กําหนดจุดประสงคการเรียนรู ใหสอดคลองกับคําอธิบาย

รายวิชาและจุดประสงคการเรียนรูในหลักสูตรและเนื้อหา 

3. สรางแผนการจัดการเรียนรูที่สอนดวยแบบฝกทักษะการเขียน

ตามหลักโครงสรางไวยากรณ 

4. สรา งแบบแบ บฝ กหั ดจาก เนื้ อ ห าโครงสร างไวยากรณ

ภาษาอังกฤษ ตามแผนการจัดการเรียนรู 

5. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ขอสอบ Error 

Identification) โดยสรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

ซ่ึงมีลักษณะเปน (อัตนัย) ใชขอสอบ Error Identification เปนแบบทดสอบ

เพื่อใหนักศึกษาหาคําที่ผิดโครงสรางในแตละประโยคและแกไขใหถูกตอง

ตามหลักโครงสรางไวยากรณ จํานวน 20 ขอ กําหนดการใหคาคะแนน ตอบ

ถูกได 1 คะแนนตอบผิดได 0 คะแนน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาใชทดสอบนักศึกษา 

กอนการเรียนวิชา 

1. ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม (Pre-test) 

เก็บคะแนน 

2. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ตรงกับแผนที่วางไว โดยใชแบบ

ฝกทักษะการเขียนมาใชในชั้นเรียนใหนักศึกษาฝกทําแบบฝกทักษะการเขียน

และแบบฝกหัดสรุปโครงสรางไวยากรณดวยตนเอง 

3. นําแบบทดสอบชุดเดิม มาใชทดสอบนักศึกษาหลังจากการเรียน

การสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม (Post-test) 

เก็บคะแนนอีกคร้ัง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับวิเคราะหคะแนนเฉล่ียของการทดสอบกอน

เรียน โดยใชแบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 14 คน ทําแบบทดสอบกอนเรียนไดคะแนนเฉล่ีย 

9.29 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 46.43 
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ตอนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับวิเคราะหคะแนนเฉล่ียของการทดสอบหล

ลังเรียน โดยใชแบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 14 คน ทําแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนเฉล่ีย 

13.93 คะแนนจากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 69.64 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเร่ืองการพัฒนาทักษะไวยากรณภาษาอังกฤษ โดยใช

แบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้น สูง ปที่  1 สาขางานการเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ในคร้ังนี้ สามารถอภิปรายผลไดวา จากการที่ครูผูสอนได

นําแบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษมาเปนส่ือในการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนเกี่ยวกับโครงสรางไวยากรณ วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

ทางธุรกิจและสังคม ทําใหผลการพัฒนาทักษะเขียนตามโครงสรางไวยากรณ

ของนักศึกษาดีมากขึ้น ตามผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มมากขึ้น เปนไปตามเกณฑที่

ผูสอนกําหนดทั้งนี้ เพราะแบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษคือ ส่ือที่มี

การจัดระบบใหเปนองคความรูอยางเปนระบบนักศึกษาจึงสามารถจดจํา

แยกแยะ วิเคราะห และเขาใจในการวางโครงสรางไวยากรณที่ใชในการเขียน

ไดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การที่นักศึกษามคีวามรูพื้นฐานโครงสรางไวยากรณดี

ขึ้น ก็สงผลใหสามารถแตงประโยค เนื้อเร่ืองและตอบคําถามในแบบทดสอบ

ภาษาอังกฤษไดงายยิ่งขึ้นและการใชแบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่

สรางขึ้นประกอบกับการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบทั้งเกมและส่ือ

รูปภาพตางๆ ก็ทําใหนักศึกษามีความสามารถในการเขียนสูงขึ้น วัดไดจาก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนที่ผลปรากฏวานักศึกษามีคะแนน

เฉล่ียสูงขึ้น จากรอยละ 46.43 เปนรอยละ 69.64 และยังใหความรวมมือใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากนักศึกษาเปนอยางดี ซ่ึงเปนไปตาม

ทฤษฎีของ บิลาช เชื่อวาการเขียนเปนกุญแจดอกสําคัญที่จะทําใหผูเรียน

ประสบผลสําเร็จในการเรียนภาษาที่สอง และการเรียนรูการเขียนไมใชเกิด

โดยธรรมชาติ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นางมนธิรา ชวย (2561) ที่

ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษเร่ือง Present 

Perfect Tense ผลวิจัยพบวา นักเรียนมีความรู ความจํา ความเขาใจใน

ไวยากรณภาษาอังกฤษและสามารถทาแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนน

เพิ่มขึ้นจากเดิม ดังจะเห็นไดจากการเปรียบเทียบผลการทดสอบกอนเรียน

และหลังเรียน ของนักเรียนทั้ง 1 หอง 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการผลิตและพัฒนาแบบฝกทักษะตางๆ ที่นักศึกษายังออน

อยูเพื่อเปนการเสริมทักษะของนักศึกษาใหดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพ

ปญหาของนักศึกษา 

2. ควรศึกษาเทคนิควิธีการในการสอนท่ีแปลกใหมรวมไปถึง

กิจกรรมที่หลากหลายมาสอนใหสอดคลองกับชุดฝก เพื่อดึงดูดความสนใจ

ของผูเรียนและกิจกรรมเหลานี้ยังชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น 

3. การทําวิจัยควรมีการศึกษาวิธีการสรางแบบฝกทักษะตางๆ ให

เหมาะสมกับเน้ือหาของผูเรียนเหมาะสมกับวัยของผูเรียน เพื่อใหชุดฝกนั้น

สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนและผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไป

ใชไดจริง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนมีทักษะการจดจําโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น 

2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานการเขยีนภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้น 

______________________________________________________ 

 

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใชแบบฝกทักษะหนวยการเรียน 

เรื่องการทักทายและกลาวลา ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขางานการ

จัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

วิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (30001206) 
 

ผูวิจัย นางพัชรีย  ทองขวัญ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สังคมโลกปจจุบันเปนสังคมขอมูลขาวสาร ความกาวหนา ความ

เคล่ือนไหวและการเป ล่ียนแปลงทางดานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมี

ผลกระทบทั่วถึงอยางรวดเร็ว บุคคลในสังคมตอง ติดตอพบปะเพื่อดําเนิน

กิจกรรมทางสังคมหรือเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ภาษาตางประเทศจึงกลายเปน 

เคร่ืองมืออันสําคัญยิ่งในการส่ือสารความรูสึกนึกคิดเพื่อใหเกิดความเขาใจ

กันและกันในการศึกษาหาขอมูลความรูและถายทอดวิทยาการตางๆ แกกัน 

ในดานเศรษฐกิจภาษามีความจําเปนยิ่งขึ้นในการเจรจาตอรองดานการคา

และก ารป ระกอบ อาชีพ อย า งมี ป ระ สิท ธิภ าพ  ดั งนั้ น ก ารเรียน รู

ภาษาตางประเทศจะชวยสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางชนชาติไทยเพราะมี

การเขาใจในวัฒนธรรมที่แตกตางกันของแตละเชื้อชาติ ทําใหสามารถปฏิบัติ

ตนตอกันไดอยางถูกตองและเหมาะสมมากขึ้น (กรมวิชาการ, 2550) 

อีกทั้งความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยใีนปจจุบัน ทําใหโลกมี

วัฒนาการและมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง มนุษยสามารถติดตอส่ือสารอยางไรพรมแดน ประเทศไทยเปน

ประเทศห น่ึงที่ ได รับผลกระทบจากการเจ ริญ เติบโตของเทคโนโลยี

สารสนเทศจํานวนมหาศาลหล่ังไหลเขาสูประเทศไทย สังคมไทย และคนไทย 

ซ่ึงขอมูลเหลานี้เปนภาษาอังกฤษ 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 การอานเปนทักษะที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตในโลก

ปจจุบัน ผูที่อานมากยอมมีความรูมาก สอดคลองกับพรรณศรี ปทุมสิริ 

(2541 : 2) กลาววาทักษะการอานภาษาอังกฤษจัดวาเปนสวนหนึ่งของ

ชีวิตประจําวันของคนยุคใหม การอานเปนเคร่ืองมือสําคัญยิ่งสําหรับการ

แสวงหาความรู เพราะการอานจะชวยสรางเสริมความรูความคิดของคนให

เพิ่มพูนยิ่งขึ้น การอานมีบทบาทสําคัญในการเรียนทุกระดับ วิสาข จัติวัตร 
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(2528 : 15) กลาววา ในบรรดาทักษะภาษาอังกฤษอันประกอบดวยทักษะ

การฟง การพูด การอาน และการเขียนนั้น ทักษะที่จําเปนมากที่สุดคือ 

ทักษะการอาน ซ่ึงตองใชในชีวิตประจําวัน เชน การอานฉลากยา การอาน

ปายโฆษณา ตลอดจนวิธีการใชผลิตภัณฑท่ีมาจากตางประเทศ ตลอดจน

ความจําเปนในการอานตําราภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญา

โท ดังนั้นทักษะการอานจึงเปนทักษะท่ีนักเรียนตองการและควรไดรับการ

สงเสริมเปนอยางยิ่ง สอดคลองกับสุภัทรา อักษรานุเคราะห (2530 : 50) ให

ความคิดเห็นวา ในกระบวนการเรียนการสอนทักษะตาง ๆ ในวิชา

ภาษาอังกฤษ นับวาทักษะอานเปนทักษะที่สําคัญและมีประโยชนมากทักษะ

หนึ่ง ผูเรียนมีโอกาสใชทักษะการฟง การพูด และการเขียน นอยกวาการ

อาน และในทานองเดียวกัน แฮริสและซเพย (Harris and Spay. 1979 : 2) 

เชื่อวาการอานเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหผูอานไดรับความรู ขาวสาร และการ

บันเทิง การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการ

อาน การฟง การพูด และ การเขียน ดังที่ กัญญา ปญญสุทธ ( 2522 : 3) 

กลาววา ในการสอนทักษะจําเปนตองฝกซา ๆ ทบทวนบอย ๆ จึงจะใชได

อยางคลองแคลวและถูกตองแมนยามากขึ้น การอานเปนส่ิงจาเปนตองฝกให

มีความชํานาญ เพื่อฝกฝนประสบการณทาใหเกิดความคิดกวางขวาง มี

ความคิดเฉียบแหลม การอานภาษาอังกฤษไมสามารถแยกออกจากทักษะ

อื่นๆ ดังที่ ไวท (White. 1981 : 89) กลาววาการอานเปนทักษะที่จําเปน

และใชในชีวิตประจําวันมากกวาทักษะอื่น ๆ เม่ือเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป 

ผูเรียนตองศึกษาคนควาตําราทางวิชาการเปนภาษาอังกฤษเปนสวนใหญ ผูที่

มีทักษะการอานสูงยอมมีโอกาสมากกวาในการคนควาหาความรูเพิ่มเติมได

เปนอยางดี  

การที่ผูเรียนจะมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการเรียนรู 

และผลการเรียนรูที่คาดหวัง ครูผูสอนภาษาอังกฤษจะตองมีความรู

ภาษาอังกฤษเปนอยางดี ตองสามารถเปนผูนําในการใชส่ือและนวัตกรรม

การเรียนการสอน ส่ือการสอนเปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่ง ในการ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  (พูนทรัพย นาคนาคา. 2539 : 3) 

โดยเฉพาะในสังคมท่ีเรียนรูภาษาตางประเทศในสภาพแวดลอมสวนใหญที่

ไมไดใชภาษานั้นเปนภาษาแม และไมใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการ

ส่ือสารในชีวิตประจาวัน ดังเชนในประเทศไทย จึงเปนสภาพแวดลอมที่

เอื้ออํานวยในการใชภาษานอยท่ีสุด (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

สัมพันธกัน มีระดับความยากงายตางระดับกันมาก ผูเรียนจึงเกิดปญหาและ

ตอตานการเรียนภาษาอังกฤษและเพื่อใหสอดคลองกับความคิดของโรเจอร 

(Rogers. 1988 : 467) ที่กลาววา ถาผูเรียนจะตองใชภาษาตางประเทศเพื่อ

ใชในการส่ือสารในชีวิตจริงในอนาคตแลว ผูเรียนควรเร่ิมเผชิญกับภาษาที่ใช

ส่ือสารในชีวิตจริงต้ังแตในหองเรียน ซ่ึงการใชเอกสารจริงในกระบวนการ

เรียนการสอนเปนส่ิงที่จําเปนอยางยิ่ง การเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงควร

เสนอเนื้อหาตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถใหผูเรียน

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

กระตือรือรนที่จะพูด 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, 
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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) แทนท่ีจะใชภาษาเปาหมาย (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

ดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจในการนําเอกสารในวิชาการสนทนา

ภาษาอังกฤษ 1  (30001206) มาพัฒนาทักษะการพูดของนักเรียนใหมี

ประสิทธิภาพทักษะในการพูด และเห็นความสําคัญของการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษ เพื่อนําไปใชในการการประกอบอาชีพและการศึกษาตอใน

ระดับสูงตอไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใชแบบ

ฝกทักษะหนวยการเรียนเร่ือง Communicate Online ของนักศึกษา ระดับ 

ปวส.1 สาขางานการจัดการสํานักงาน กอนและหลังการทดลอง  
 

สมมติฐานของการวิจัย 

นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 สาขางานการจัดการสํานักงาน มี

ความสามารถทางการพูดสูงขึ้น หลังจากใชแบบฝกทักษะหนวยการเรียน

เร่ือง Communicate Online 
 

ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  

ประชากรที่ ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักศึกษาระดับ ปวส.1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการสนทนา

ภาษาอังกฤษ 1 (30001206) จํานวนทั้งหมด 63 คน ภาคเรียนที่  2 ป

การศึกษา 2562 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักศึกษาระดับ ปวส.1 

การจัดการสํานักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2  

ปการศึกษา 2562 ที่เรียนวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (30001206) 

จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 19 คน โดยการสุมตัวอยางแบบ

จําเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

ระยะเวลาในการวิจัย  

การวิจัยดําเนินการทดลองเปนเวลา 2 สัปดาห ๆ ละ 2 คาบเรียน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

1. แบบฝกทักษะหนวยการเรียนเร่ือง Communicate Online 

รายวิชาวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (30001206) 

2. แบบทดสอบกอนและหลังเรียน ฝกทักษะ หนวยการเรียนเร่ือง 

Communicate Online ราย วิ ช าวิ ช าก ารสน ท น าภ าษ าอั งก ฤษ  1 

(30001206)  
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควา และเก็บรวบรวมขอมูลตาม

ขั้นตอน ดังตอไปนี้  

1. ทดสอบกอนเรียนหนวยการเรียนเร่ือง Communicate Online 

รายวิชาวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (30001206) นักเรียนจํานวน 19 

คน บันทึกผลคะแนนตามเกณฑที่กําหนด  

2. จัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกหนวยการเรียนเร่ือง Communicate 

Online รายวิชาวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (30001206) 

3. ทดสอบหลังเรียน  

4. รวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูลจากผลการทดสอบ  
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยคาสถิติพื้นฐาน คาเฉล่ียเลขคณิต ( x ) 

และวิเคราะหขอมูล โดยการเปรียบเทียบคาคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

โดยการทดสอบคา t-test 
 

สรุปผลการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่ใชแบบฝกแบบฝกทักษะ

หนวยการเรียนเร่ือง Communicate Online รายวิชาวิชาการสนทนา

ภาษาอังกฤษ 1 (30001206) มีคา t ที่คํานวณได (1.17) นอยกวาคา  t  

จากตาราง (t 05  .18  =  1.734) 
  

ขอเสนอแนะ 

จากการพัฒนานักศึกษาโดยใชแบบฝกหนวยการเรียนเร่ือง 

Communicate Online รายวิชาวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (3000-

1206) ผูวิจัยมีขอเสนอแนะและส่ิงที่เปนประโยชนในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
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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 ใหคําแนะนําชวยเหลือเมื่อนักศึกษา

มีปญหาเกิดขึ้น 

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

2.1 ควรมีการศึกษา วิเคราะหประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ

การพดู และแบบทดสอบกอนและหลังเรียน 

2.2 ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

การใชแบบฝกทักษะการพูด 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีทักษะในการพูดภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนวยการเรียนเร่ือง 

Communicate Online ในรายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 

(30001206) สูงขึ้น 

3. นักศึกษามีทักษะการพูดและเกิดความเชื่อมั่นในการสนทนา

โตตอบภาษาอังกฤษ 

4. นักศึกษาไดเรียนรูอยางสรางสรรคและสามารถนําไปบูรณาการ

เขากับความรูอื่นๆตลอดจนนําไปพัฒนาวิธีการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

______________________________________________________ 

 

การใชเกมประกอบการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการเขยีนภาษาอังกฤษ 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ปที่ 1 สาขางานการทองเทีย่ว  

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวดลฤดี   ชาญเชาว 

ตําแหนง ครู คศ.1 

 วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท (การสอนภาษาอังกฤษ) 

ปการศึกษา 2562 

 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ภาษาอังกฤษถือเปนภาษาสากลท่ีใชกันท่ัวโลก ไมเวนแมแต

ประเทศไทยโดยเฉพาะในยุคที่มีการส่ือสารแบบไรพรหมแดน กระทรวง 

ศึกษาธิการไดเห็นความจําเปนในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ จึงไดจัดให

มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา โดยมีนโยบายพัฒนา

คุณภาพการสอนภาษาอังกฤษ โดยมุงเนนใหผูเรียนสามารถนําประสบการณ

ในหองเรียนไปใชได ดังนั้นจะตองไดรับการฝกทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะ 

คือ การฟง การพูด การอานและการเขียน ซ่ึงมุงใหผูเรียนมีทักษะในการฟง 

พูด อานและเขียนท่ีจะชวยใหการใชภาษาเพื่อการส่ือสารไดตามความ

เหมาะสมกับวัยของผูเรียน (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, หนา 

139) จากการเรียนการสอนที่ผานมา พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักศึกษายังมีผลที่ ตํ่ากวาเกณฑ ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหสภาพปญหาของ

นักศึกษาวามีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษคอนขางออน คือ อาน ไมออก เขียน

ไมได ไมเขาใจโครงสรางพื้นฐานของภาษาอังกฤษ  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะใชเกมประกอบการสอนเขามามีสวนรวม

ในการจัดการเรียนการสอนการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อนําไปใชสอน

นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 1 สาขางานการทองเที่ยว เพื่อ

เปนการสรางทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษและหมั่นฝกฝนทักษะการ

เขียนดวยกิจกรรมเกมเพื่อสรางความเขาใจพื้นฐาน รวมไปถึงการพัฒนา

พื้นฐานทางดานโครงสรางตามหลักไวยากรณตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาทักษะเขียนภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองตามหลัก

โครงสราง ไวยากรณของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 1 

สาขาวิชาการทองเที่ยว 

2. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียน กอนและหลังใชเกม

ประกอบการสอน เพื่อพัฒนาทักษะเขียนภาษาอังกฤษไดอยางถูกตองตาม

หลักโครงสรางไวยากรณ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 1 

สาขาวิชาการทองเที่ยว 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักศึกษาที่เรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษฟง-พูด รหัสวิชา 20000-1202 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สาขาการทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 33 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักศึกษาที่เรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษฟง-พูด รหัสวิชา 20000-1202 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สาขาการทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 15 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนรู 

2. เกมประกอบการสอน 

3. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Error Identification) 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ศึกษาหลักสูตร เอกสาร ขอบขาย วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

2. กําหนดจุดประสงคการเรียนรู ใหสอดคลองกับคําอธิบาย

รายวิชาและจุดประสงคการเรียนรูในหลักสูตรและเนื้อหา 

3. สรางแผนการจัดการเรียนรูที่สอนดวยเกมประกอบการสอน 

ตามแผนการจัดการเรียนรู 

4. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ขอสอบ Error 

Identification) โดยสรางแบบทดสอบใหสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

ซ่ึงมีลักษณะเปน (อัตนัย) ใชขอสอบ เติมคํา เปนแบบทดสอบเพื่อให

นักศึกษาเรียงคําใหถูกตองตามหลักโครงสรางไวยากรณ จํานวน 20 ขอ 

กําหนดการใหคาคะแนน ตอบถูกได 1 คะแนนตอบผิดได 0 คะแนน 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาใชทดสอบ

นักศึกษา กอนการเรียนวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด (Pre-test) เก็บคะแนน 

2. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ตรงกับแผนที่วางไว โดยใช

กิจกรรมเกมการเขียนในชั้นเรียน และสรุปโครงสรางไวยากรณดวยตนเอง 

3. นําแบบทดสอบชุดเดิม มาใชทดสอบนักศึกษาหลังจากการ

เรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจและสังคม (Post-

test) เก็บคะแนนอีกคร้ัง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับวิเคราะหคะแนนเฉล่ียของการทดสอบ

กอนเรียนและหลังเรียน โดยใชแบบฝกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานการทองเท่ียว วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ตอนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับวิเคราะหความแตกตาง

ระหวางคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ผลการพัฒนาทักษะการ

จดจําโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษ โดยใชกิจกรรมเกมการเขียนของ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานการทองเท่ียว  วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ตอนที่  3  ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเร่ืองการพัฒนาทักษะไวยากรณภาษาอังกฤษโดยใช

กิจกรรมเกมการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ปที่ 1 สาขางานการทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ในคร้ังนี้ สามารถอภิปรายผลไดวา เนื่องมาจากการที่ครูผูสอนไดนํากิจกรรม

เกมเขามาชวยในพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ในวิชาภาษาอังกฤษ

ฟง-พูด ทําใหผลการพัฒนาทักษะเขียนของนักศึกษาดีมากขึ้น ตาม

ผลสัมฤทธิ์ที่เพิ่มมากขึ้น เปนไปตามเกณฑที่ผูสอนกําหนดทั้งนี้ เพราะการใช

กิจกรรมเกมประกอบการสอนเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษคือ ส่ือที่

ชวยใหนักศึกษาทั้งสนุกและสามารถจดจําแยกแยะ วิเคราะห และเขาใจใน

การวางโครงสรางไวยากรณที่ใชในการเรียนโครงสรางไวยากรณไดมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้การที่นักศึกษามีความรูพื้นฐานโครงสรางไวยากรณที่ดี ก็สงผลให

สามารถแตงประโยค เนื้อเร่ือง และตอบคําถามในแบบทดสอบเร่ือง

โครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษไดงายยิ่งขึ้น ซ่ึงเปนไปตามทฤษฎีของ บิ

ลาช ซ่ึงเชื่อวาการเขียนเปนกุญแจดอกสําคัญที่จะทําใหผูเรียนประสบ

ผลสําเร็จในการเรียนภาษาที่สอง และการเรียนรูการเขียนไมใชเกิดโดย

ธรรมชาติ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ (ศิวรานันท รมจําปา, 2559) ได

ศึกษาการใชกิจกรรมเกมในการสอนภาษาอังกฤษ จากการทดลองพบวา 

นักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมเกม มีความสามารถในการเขียนความสูงกวา

กอนการทดลองเนื่องจาก  อาศัยหลักจิตวิทยาการจูงใจผูเรียนโดยใช

กิจกรรมเกมที่ชวยกระตุนความสนใจในการเรียนรู ทําใหนักศึกษาใหความ

ต้ังใจและฝกฝนจนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น 
 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการผลิตและพัฒนาแบบฝกทักษะตาง ๆ ตามสภาพ

ปญหาที่นักศึกษายังออนอยูเพื่อเปนการเสริมทักษะของนักศึกษาใหดียิ่งขั้น  

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ผูสอนควรจัดกิจกรรมที่

หลากหลายเพื่อใหนักศึกษาสนใจในเนื้อหาและบทเรียนที่จะสอน ซ่ึงอาจจะ

เสริมเกมและกิจกรรมที่สนุกสนานบาง 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนมีทักษะการจดจําโครงสรางไวยากรณภาษาอังกฤษที่ดี 

2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดานการเขยีนภาษาองักฤษที่เพิ่มขึ้น 

______________________________________________________ 

 

การสํารวจพัฒนาการการใชภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษ 

ของนักศึกษาฝกประสบการณวชิาชีพระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 3 สาขาภาษาตางประเทศ (MEP) และสาขาการโรงแรม (MEP) 

ณ โรงแรม The St. Regis Sanya Yalong Bay Resort, Hainan, china 

 

ผูวิจัย นางสาวคันธรส  วิทยาภิรมย 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา ศศ.ม.(ภาษาจีน) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

สังคมในยุคปจจุบันนับวาภาษาจีนและประเทศจีนมีบทบามาก ไม

วาจะเปนดานภาษา วัฒนธรรม ธุรกิจตาง ๆ ที่จะตองใชประกอบการส่ือสาร 

อีกทั้งการไมเขาใจทางภาษามัก กอใหเกิดการเขาใจผิด ต้ังแตประเทศตาง ๆ 

เขารวมโครงการ หนึ่งแถบหนึ่งถนน มีการแลเปล่ียน ทางดานเศรษฐกิจ 

การศึกษา วัฒนธรรมมากขึ้นเร่ือย ๆ เชนเดียวกับอัตรานักทองเที่ยวชาวไทย

และ ชาวจีนที่เขาสูประเทศ ทําใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การคมนาคม 

และโรงแรม มีความตองการบุ คลกรที่สามารถส่ือสารภาษาจีนไดมากขึ้น ใน

สถาบันการศึกษาหลายแหงมีการทําความรวมมือท่ี หลากหลายเชนกัน 

เชนเดียวกับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่ไดทําความรวมมือกับ 

Hainan College of Vocation and Technique, China เกิ ด โครงการ

แลกเปล่ียนเรียนรูภาษา วัฒนธรรมจีนและการออกฝกประสบการณวิชาชีพ

ขึ้น เพื่อเปนการตรวจสอบสมรรถนะของผูเรียน และการนําความรูทีได

เรียนรูไปใชในสถานประกอบการจึงไดทําวิจัยชิ้นนี้และนําผลการศึกษาไป 

พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพัฒนาการการใชภาษาจีนกลางและภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาภาษาตางประเทศ 

(MEP) และสาขาวิชาการโรงแรม (MEP) ในสถานประกอบการ 

2. เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาความสามารถของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาตางประเทศ (MEP) และ

สาขาวิชาการโรงแรม (MEP) ในสถานประกอบการ 
 

ประชากร  

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูเขารวมโครงการฝกประสบการ

วิชาชีพระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาภาษาตางประเทศ 
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(MEP) และสาขาวิชาการโรงแรม (MEP) ณ โรงแรม The st. Regis Sanya 

Yalong Bey Resort, Hainan, China ระหวางวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 – 

12 มกราคม 2563 จํานวน 8 คน 
 

วิธีดําเนินการวิจยั 

กําหนดใหนักเรียนที่เขารวมโครงการฯ เรียนและทําการเก็บขอมูล

ดวยการทํา แบบทดสอบทางภาษาอังกฤษและภาษาจีน รวมถึงแบบทดสอบ

การปฏิบัติในสถานประกอบการ ทั้งส้ิน 8 ชุด กอนทําการสํารวจจริงไดนํา

แบบสํารวจไปทดสอบหาคาความเที่ยง (Validity) และความ เชื่อมั่น 

(Reliability) ตามแนวคิดของ Cronbach Apha  วิเคราะหขอมูลแบบ

สํารวจตามคา Likert scales โดยกําหนดให 1= นอยที่สุด 2= นอย 3= 

ปานกลาง 4= มาก5= มากที่สุด วิเคราะหผาน โปรแกรม Excel เพื่อหา

คาเฉล่ียเลขคณิต  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง เร่ือง การสํารวจพัฒนาการการใชภาษาจีนกลางและ

ภาษาอังกฤษของ นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวิชาภาษาตางประเทศ (MEP) และสาขาวิชาการ

โรงแรม (MEP) ณ โรงแรม The St. Regis Sanya Yalong Bay Resort, 

Hainan, chinaใชกลุมตัวอยางจากผูเขารวมโครงการ จํานวน 8 คน มี

วัตถุประสงคในการวิจัย 2 ประเด็น และจากการศึกษาทําใหทราบวา มี

ผูเขารวมโครงการฯ จาก 2 แผนก คือ สาขางานภาษาตางประเทศ จํานวน 

7 คน และ สาขางานการโรงแรม จํานวน 1 คน ปฏิบัติงานสายงานบริการ

สวนหนาของโรงแรมคือ พนักงานเสิรฟ จํานวน 7 คน และพนักงานเสิรฟ & 

พนักงานตอนรับในรานอาหาร จํานวน 1 คน 

วัตถุประสงควิจัยขอที่ 1) เพื่อศึกษาพัฒนาการการใชภาษาอังกฤษ

และภาษาจีนกลาง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 

สาขาวิชาภาษาตางประเทศ (MEP) และสาขาวิชาการโรงแรม (MEP) ใน

สถานประกอบการ พบวาดานการฟงภาษาอังกฤษ โดยรวมกอนออกฝก 

ประสบการณ วิชาชีพโดยมีคาเฉล่ีย 2.21 (ระดับนอย) หลังออกฝก

ประสบการณวิชาชีพ โดยมีคาเฉล่ีย 3.79 (ระดับมาก) โดยหลังเรียนสามารถ

ฟงและปฏิบัติตามอยางถูกตองอยูในระดับมาก รอยละ 3.88 ดานการพูด

ภาษาอังกฤษ โดยกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพโดยมีคาเฉล่ีย 2.38 

(ระดับนอย) หลัง ออกฝกประสบการณวิชาชีพ โดยมีคาเฉล่ีย 3.99 (ระดับ

มาก) หลังเรียนนักเรียนสามารถพูดคุยกับ ลูกคาแบบตอหนาอยูในระดับมาก 

รอยละ 4.38 ดานการอานภาษาอังกฤษ โดยกอนออกฝก ประสบการณ

วิชาชีพโดยมีคาเฉล่ีย 2.36 (ระดับนอย) หลังออกฝกประสบการณวิชาชีพ 

โดยมีคาเฉล่ีย 3.83 (ระดับมาก) หลังเรียนนักเรียนสามารถอานขอมูลการ

จองโตะ/หองไดระดับมาก คิดเปนรอยละ 4.13 ดานการเขียนภาษาอังกฤษ 

โดยกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ โดยมีคาเฉล่ีย 1.97 (ระดับ นอย) หลัง

ออกฝกประสบการณวิชาชีพ โดยมีคาเฉล่ีย 3.35 (ระดับปานกลาง) หลัง

เรียนนักเรียน สามารถเขียนรายงานสงอาจารยไดระดับมาก คิดเปนรอยละ 

3.75 ดานการฟงภาษาจีน โดยกอน ออกฝกประสบการณวิชาชีพโดยมี

คาเฉล่ีย 2.09 (ระดับนอย) หลังออกฝกประสบการณวิชาชีพ โดยมี คาเฉล่ีย 

4.00 (ระดับมาก) หลังเรียนนักเรียนฟงความตองการจากลูกคาและบอก

หัวหนาอยาง ถูกตองอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 4.13  ดานการพูด

ภาษาจนี โดยกอนออกฝกประสบการณ วิชาชีพ โดยมีคาเฉล่ีย 1.75 (ระดับ

นอย) หลังออกฝกประสบการณวิชาชีพ โดยคาเฉล่ีย 3.61 (ระดับปานกลาง) 

หลังเรียนนักเรียนสามารถพูดทักทาย/ตอนรับไดอยูในระดับมาก คิดเปนรอย

ละ 4.25 ดานการอานภาษาจีน โดยกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพโดยมี

คาเฉล่ีย 2.36 (ระดับนอย) หลังออก ฝกประสบการณวิชาชีพ โดยมีคาเฉล่ีย 

3.41 (ระดับมาก) หลังเรียนนักเรียนสามารถอานเมนูอาหารได และสามารถ

อานเช็คจํานวนของลูกคาในแตละวันไดอยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 3.75 

ดานการ เขียน โดยกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ โดยมีคาเฉล่ีย 1.47 

(ระดับนอย) หลังออกฝกประสบการณ วิชาชีพโดยมีคาเฉล่ีย 3.26 (ระดับ

ปานกลาง) หลังเรียนนักเรียนสามารถเขียนรายงานสงอาจารยไดและ 

สามารถเขียนจดบันทึกเร่ืองราวชีวิตประจําวันได อยูในระดับปานกลาง คิด

เปนรอยละ 3.38  

วัตถุประสงควิจัยขอที่ 2) เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาความสามารถ

ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 

สาขาวิชาภาษาตางประเทศ (MEP) และ สาขาวิชาการโรงแรม (MEP) ใน

สถานประกอบการพบวากอนฝกนักเรียนมีความสามารถมีคาเฉล่ีย โดยรวม 

7.25 และหลังฝกมีคาเฉล่ียโดยรวม 17.88 ซ่ึงมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นมากเมื่อ

เทียบกับการเก็บ ขอมูลปฏิบัติกอนฝกประสบการณวิชาชีพ 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการทําแบบสํารวจในประเด็นตาง ๆ เพิ่มขึ้น 

2. ควรศึกษาแยกแผนกหรือแยกเปนกลุม 

3. ควรศึกษากลุมตัวอยางเปรียบเทียบ 

4. ควรจัดใหผูเขารวมโครงการไดเขารวมทุกกิจกรรม 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผูเรียนจดจําเรียนรูคําศัพทและสรางประโยคภาษาจีนได 

2. ผูเรียนสามารถวางแผนกระบวนการคิดไดอยางเปนระบบ และ

สามารถสรางความเชื่อมโยง เขาใจเน้ือหา วัฒนธรรมของภาษา และสังคม

จีนไดเปนอยางดี 

3. ผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนภาษาจีนเพื่องานบริการ 

4. ผูเรียนแสดงความสามารถที่อยูภายในและการแสดงออกมากขึ้น 

5. เพื่อประโยชนในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

_______________________________________________________ 

 

การวัดเจตคติที่มตีอวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชพี ชั้นปที่ 1 สาขาการโรงแรม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562  

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
 

ผูวิจัย นางสาวนภัสวรรณ  ปานดํา 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนับวามีความสําคัญมาก 

เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีและการติดตอส่ือสารที่ทันสมัย ทําให

การติดตอกันระหวางประเทศเปนไปอยางรวดเร็ว 

ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งในการที่จะเรียนรูภาษาอังกฤษอันเปน

สากล เพื่อนํามาใชในการติดตอส่ือสาร และเพื่อความเจริญกาวหนาทาง
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วิชาการ ในดานการศึกษา ภาษาอังกฤษไดถูกบรรจุไวในหลักสูตรใหนักเรียน

ไดเรียนรู ต้ังแตระดับประถม มัธยม ตลอดจนในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงจาก 

วัตถุประสงคของหลักสูตรภาษาอังกฤษในปจจุบัน นอกจากจะมีจุดประสงค

เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถในการใชภาษา ทั้งเพื่อการศึกษาและการ

นําไปใชในชีวิตประจําวันแลว ยังมีการมุงเนนใหนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการ

เรียนภาษาอังกฤษ เห็นประโยชนและคุณคาของภาษาอังกฤษอีกดวย ดังนั้น

จึงทําใหผูวิจัยเห็นความสําคัญของการมีเจตคติที่ดีตอภาษาอังกฤษของ

นักเรียน จึงไดจัดทําการวิจัย เพื่อเจตคติของนักเรียนที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษ 

เพื่อนํามาเปนขอมูลในการแกปญหาในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อวัดเจตคติของนักเรียนที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษ 

2. เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการแกปญหาในการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการ

โรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 40 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

แบบสอบถามวัดเจตคติ 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี้ 

1. ดําเนินแบบวัดเจตคติของนักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชวงชั้นปที่1 สาขาวิชาการโรงแรมที่มีตอวิชาภาษาอังกฤษ 

2. ดําเนินการหาคาเฉล่ียของแตละขอคําถาม 

3. ดําเนินการหาคาเฉล่ียของแบบสอบถาม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูเรียน 

2. วิเคราะหทัศนคติที่มีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

3. ดําเนินการ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับคะแนนท่ีไดจากการทําแบบสอบถามวัด

เจตคติ 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการหาคาเฉล่ีย 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิ เคราะหค า เฉ ล่ียของคะแนนที่ ได จาก

แบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียน แสดงใหเห็นวา คะแนนเฉล่ียของ

แบบสอบถามทั้ง 15 ขอ เกี่ยวกับวิชาภาษาอังกฤษท้ังขอคําถามประเภท

ทางบวกและทางลบ มีคาเทากับ 3.56 ซ่ึงแปลความไดวานักเรียนมีเจคติที่ดี

ตอวิชา ภาษาอังกฤษ 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ในการสรางแบบสอบถามวัดเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอวิชา

ภาษาอังกฤษ อาจเปนในรูป ของการสัมภาษณ หรือการใหนักเรียนแสดง

ความคิดเห็นบางก็ได หรืออาจจะลอง เปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนที่มีตอ

วิชาภาษาอังกฤษกับวิชาอื่นๆ เพื่อที่จะเปนการ เก็บขอมูลเพื่อเปนประโยชน

ในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

2. ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจลดปริมาณของกลุมตัวอยางลงและ

อาจเจาะจงทําการวิจัย  กลุมนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชวงชั้นปที่1 

สาขาวิชาการโรงแรมมีเจตคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 

2. ไดแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

_______________________________________________________ 

 

ศึกษาความพึงพอใจการใช Social Media เพ่ือเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ผูวิจัย นางสาวพุทธพร ตันติสุทธิเวท 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

Social Media ในสังคมปจจุบัน ลวนใชกันทุกเพศทุกวัย และมี

ความสําคัญจนกลายเปนสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันไปแลว ดังที่ พัชรพล 

นอยเมืองคุณ (2555) กลาววา Social Network คือ สังคมของโลกแหง

อินเตอรเน็ต หรือเรียกวาสังคมของมนุษยที่ติดตอส่ือสารกันดวยเทคโนโลยี

ตาง ๆ ไมวาจะเปนทางดานอินเตอรเน็ท ทางโทรศัพท ทางโทรทัศนผาน

ดาวเทียม และอื่น ๆ ที่ไรสาย 

ในโลกอินเตอรเน็ตปจจุบันนี้ รูปแบบของเว็บไซตที่เปน โซเชียล 

เน็ตเวิรคไดมีเพิ่มมากขึ้นอยางมากมาย ซ่ึงเว็บในรูปแบบของโซเชียล 

เน็ตเวิรค คือ เว็บที่คุณสามารถ “สราง” ความสัมพันธระหวางคุณกับเพื่อน

ไดผานเว็บไซตในรูปแบบเชื่อมโยงเปนโครงขายจาก เพื่อนสูเพื่อน ทําให

ติดตอส่ือสารกันสะดวกมากยิ่งขึ้นแตในทางกลับกันก็มีภัยดานมืดของ

โซเชียลเน็ตเวิรคที่ เกิดขึ้นอยางไม รูตัว‘การใชงานโซเชียลเน็ตเวิรกที่

แพรหลาย พบวาผูใชสวนใหญที่เปนนักเรียน นักศึกษา มีเพียง 4 ใน 100 

คนที่ รูดานลบของการใช โซเชียลเน็ตเวิรก และรูวาตองใชงานอยาง

ระมัดระวัง’ เปนคํากลาวของ ปริญญา หอมเอนก นักวิชาการและกรรมการ

และเลขานุการ สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ ปริญญา มอง

วา กระแสโซเชียลเน็ตเวิรก ที่มาแรงมากๆ แตการเลนโซเชียลเน็ตเวิรกกําลัง

กลายเป นดาบสองคม  ถาใช ไม ระวังก็ จะเปนภัยกับ ตัว เอง รวมทั้ ง

องคกร โดยเฉพาะการทวิต หรือโพสตขอมูลที่อาจเปนชองโหวใหอาชญากร

ไซเบอร ใชเปนขอมูลในการคุกคามผูใชไดงายๆ    

การใช Social Media มีประโยชนเยอะมากมาย หากไมรูจักการใช 

Social Media ใหเกิดประโยชนหรือแบงเวลาการใชงานไมเหมาะสม ในทาง

https://plus.google.com/107586166194701336614
https://plus.google.com/107586166194701336614
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กลับกันก็เกิดผลเสียมากดวยเชนกัน ผูใช Social Media จึงตองแบงกรอบ

แบงเวลาใหกับตนเองกับการใช Social Media เพื่อประโยชนอันสูงสุดที่ควร

จะไดรับจาก Social Media เพราะบางทีอาจจะเห็นวา Social Media คือ

สวนรวมขอมูลของทุกอยางรอบโลก แตเราก็ควรจะใชไปในทางที่ถูก เพื่อ

ไมใหเกิดผลเสียตอเราเอง 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน

นักศึกษาในการใชงาน Social Media เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษใน

ดานการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมและ

สนับสนุนใหนักเรียนนักศึกษารูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอการเพิ่ม

ทักษะภาษาอังกฤษดวยตนเอง ผูวิจัยจึงจะทําการวิจัยเร่ือง ศึกษาความพึง

พอใจในการใช Social Media เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน

นักศึกษา แผนกภาษาตางประเทศ ทุกระดับชั้น วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช โดยผลการวิจัยเร่ืองนี้จะนําไปสูการพัฒนาภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนนักศึกษาที่ใหความสนใจที่จะศึกษาหาความรูภาษาอังกฤษผาน

ทาง Social Media ดวยตนเองและสามารถนําไปทํางานและประกอบอาชีพ

ในอนาคตตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่ อ ศึกษาความพึ งพอใจของนั ก เรียนนั ก ศึกษาแผนก

ภาษาตางประเทศธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ในการใช 

Social Media เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ 

2. เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษาผาน 

Social Media 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1-3 จํานวน 114 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้น สู ง ปที่  1 -2 จํานวน 18 คน รวม 132 คน ที่ กํ า ลังศึกษาแผนก

ภาษาตางประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชา

ภาษาตางประเทศธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1-3 จํานวน 4 

หอง หองเรียนละ 8 คน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ป

ที่ 1-2 จํานวน 2 หอง หองเรียนละ 8 คน รวมจํานวนท้ังหมด 48 คน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

ไดมาโดยการสุมตัวอยางอยางงาย 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษผาน 

Social Media 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ผูวิจัยศึกษาทฤษฎีและวิธีการประเมินความพึงพอใจจากการ

ทําแบบสอบถาม 

2. ผูวิจัยสรางแบบสอบถามความพึงพอใจแบบ Rating Scale (5 

ตัวเลือก; Likert) 

3. ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ตรวจแบบสอบถาม (IOC) 

4. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจจากผูเชี่ยวชาญและแกไขแลว

ไปทดลองใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

5. ปรับ/ แกไขแบบสอบถาม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

(กลุมตัวอยาง) นักเรียนแผนกวิชาภาษาตางประเทศธุรกิจ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1-3 จํานวน 4 หอง หองเรียนละ 8 คน และ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1-2 จํานวน 2 หอง 

หองเรียนละ 8 คน ทั้งหมด 48 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามเพื่อทํา

แบบสอบถามความพึงพอใจของการใช Social Media เพื่อเพิ่มทักษะ

ภาษาอังกฤษ 

ความพึงพอใจที่กลุมตัวอยางมีตอการใช Social Media เพื่อเพิ่ม

ทักษะภาษาอังกฤษ ซ่ึงแบงเปน 5 ระดับ คือ 

ระดับ 5 หมายถึง พอใจมากที่สุด 

ระดับ 4 หมายถึง พอใจมาก 

ระดับ 3 หมายถึง พอใจระดับปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง พอใจนอย 

ระดับ 1 หมายถึง พอใจนอยที่สุด 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการใช Social 

Media เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ 

ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบัแนวทางใน

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษาผาน Social Media 

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง ศึกษาความพึงพอใจการใช Social Media เพื่อเพิ่ม

ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนนักศึกษา แผนกภาษาตางประเทศธุรกิจ ทุก

ระดับชั้น ในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช สามารถสรุปผลการวิจัย

ไดดังนี้ 

1. ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของนักเรียนนักศึกษา 

1.1 เพศ จําแนกไดดังนี้ เพศชาย จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 

18.75 และเพศหญิง จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 81.25  

1.2 อายุ จําแนกไดดังนี้ อายุ 15 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอย

ละ 4.17 อายุ 16 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 12.50 อายุ 17 ป จํานวน 

13 คน คิดเปนรอยละ 27.08 อายุ 18 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 

20.83 อายุ 19 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 14.58 และอายุมากกวา 19 

ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 20.83 



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2562   - 139 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

1.3 ระดับการศึกษา จําแนกไดดังนี้ ระดับ ปวช.1 จํานวน 8 

คน คิดเปนรอยละ 16.67 ระดับ ปวช.2 จํานวน 16 คน เนื่องจากมี 2 

หองเรียน คิดเปนรอยละ 33.33 ระดับ ปวช.3 จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 

16.67 ระดับ ปวส.1 จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 16.67 และระดับ ปวส.2 

จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 16.67 

2. ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช Social Media เพื่อเพิ่ม

ทักษะภาษาอังกฤษ 

ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก คาเฉล่ีย 4.17 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.61 (x ̄ = 4.17 , S.D. = 0.61) 

3. ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ

นักเรียนนักศึกษาผาน Social Media 

ความคิดเห็นของนักเรียนนักศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับ

เห็นดวย คาเฉล่ีย 4.17 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.61 (x̄ = 4.17 , S.D. = 0.61) 
 

ขอเสนอแนะ 

อยากใหวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีการเรียนรูดานการ

กลาแสดงออกในดานการพูดภาษาอังกฤษ เพราะนักเรียนนักศึกษาสวนใหญ

ไดมีการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง แตไมไดไปใชจริงไดมากเทาที่ควร 

และอยากใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาไดจัดการเรียนการสอนผานสังคม Social 

Media เพิ่มมากขึ้น โดยการเพิ่มหองอินเตอรเน็ตเพื่อใหนักเรียนนักศึกษาได

เรียนรูทักษะภาษาภาษาอังกฤษ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาท่ีมีตอการใช Social 

Media เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ 

2. ไดทราบแนวทางในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน

นักศึกษาผาน Social Media  

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

โดยใชแผนทีค่วามคิด (Mind Mapping) 
 

ผูวิจัย นางสาวเสาวนยี  บุญจันทรคง 

ตําแหนง ครูจางสอน 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(ศิลปศาสตรบัณฑิต) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ภาษาอั งกฤษ เปนภาษาที่ ความจํา เป น  เนื่ อ งจากมีการใช

ติดตอส่ือสารและ มีการเรียนการ สอนกันทั่วโลกมากกวาภาษาอื่น ๆ จึงนับ

ไดวาเปนภาษาสากลที่ติดตอส่ือสารไดทั่วโลก รวมทั้งในภาวะปจจุบันที่

อิทธิพลของโลกาภิวัตนยังมีอยูอยางตอเนื่องและเพิ่มมากขึ้น ประเทศตาง ๆ 

ใหความสําคัญกับภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอยางยิ่งหลายประเทศประกาศให

ภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการอีกภาษาหนึ่ง เนื่องจากเปนภาษาสากล

สําหรับใชในการติดตอส่ือสาร คาขายและ แลกเปล่ียนวัฒนธรรม เพื่อการ

เดินทาง เพื่อการศึกษาตอในระดับที่ สูงขึ้น  และเพื่อประกอบธุรกิจ 

หลากหลายประเภท ซ่ึงตองใชภาษาอังกฤษเปนส่ือ ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงมี

บทบาทสําคัญตอผูคนในหลากหลายอาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานธุรกิจ

การโรงแรม ซ่ึงตองใชภาษาเพื่อส่ือสารและ มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ 

เพื่อตอนรับชาวตางชาติที่มาทองเที่ยวและเขารับบริการพักคางใน โรงแรม 

ดังนั้นผูที่ใชภาษาอังกฤษไดดีจะเปนผูที่ไดเปรียบมาก จะมีโอกาสในการ

ไดรับการจางงาน และไดรับการสนับสนุนสงเสริมในหนาที่ใหสูงขึ้นเชนกัน 

(สุนิดา ปานดํารงสถิตย, 2556)  

กระทรวงศึกษาธิการจึ งได กํ าหนดให มี การเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศทุกชวงชั้น เพื่อเสริมสรางพื้นฐานความ

เปนมนุษย สรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค เปน

รากฐานและเตรียมความพรอมในการเรียนของเยาวชนรุนใหม ใหสอดคลอง

กับสังคมยุคขอมูลขาวสาร โดยมีความคาดหวังวาเมื่อนักเรียนเรียน

ภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง นักเรียนจะมีความรูความสามารถในการรับและ

สงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ 

ความรู สึกและทัศนะของตนเองเพื่ อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและ

ประสบการณที่เปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม (กรมวิชาการ, 

2551) โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการอาน ซ่ึงเปนทักษะที่ใหประโยชนสําหรับ

การแสวงหาความรูเพื่อนําไปใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม   

วิชาภาษาอังกฤษที่เปนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนปจจุบัน

นั้ น ไม เพี ยงพอสําห รับเด็ก  ฉะนั้ นจึ งมีความพยายามที่ จะป รับ เอา

ภาษาอังกฤษไปใชในวิชาอื่น ๆ ซ่ึงจากการนํารองในโรงเรียนทดลอง พบวา 

เด็กเกิดความตระหนักในการใชภาษาอังกฤษและสามารถเขาถึงมากขึ้น โดย

หลังจากนี้อาจมีการปรับเปล่ียนหนังสือเรียนใหเปนสองภาษาดวย (พิชานัน 

อินโปธา, 2555) นอกจากนี้นักวิชาการดานการศึกษาในสหรัฐอเมริกา 

หลุยส เอ็ม โกเมซ (Louis M. Gomez) แหงสถาบันสอนนโยบายการศึกษา

และสังคม มหาวิทยาลัยนอรทเวสเทิรน (Northwestern University) 

และคิมเบอรล่ี โกเมซ (Kimberley Gomez) แหงมหาวิทยาลัยอิลลินอยส 

(University of Illinois) กลาววา การขาดทักษะการอานของนักเรียนระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนปญหาใหญที่มีผลตอการทํางานในอนาคต 

เนื่องจากเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 ตองการแรงงานคนที่มีทักษะการคิดเชิง

สรางสรรค การคิดเชิงวิเคราะห และเคร่ืองมือสําคัญที่จะทําใหนักเรียนมี

ทักษะดังกลาวคือ การอานเพื่อการเรียนรูนั่นเอง (เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ, 

10 เมษายน 2551) รวมทั้ งคลิฟฟอรด(Clifford: 1966) และฮารเมอร 

(Harmer. 2546: 93) (อางถึงในประภาพร ชัยปายาง, 2549: 37) ไดกลาว

พองกันวาการอานเปนสวนหนึ่งของการเรียนรู ชวยในการกระตุนการพูดคุย

แสดงความคิดเห็น การใชจินตนาการใหความรูและทักษะเพื่อความกาวหนา

ในอาชีพการงาน ชวยพัฒนาจริยธรรม เกิดความมั่นใจในตนเอง   

แมวาการอานจะมีความสําคัญและไดรับการสงเสริมมากดังที่กลาว

มาแลวก็ตามแตปรากฏวาสภาพในปจจุบันคนไทยสวนใหญยังไมชอบการ

อาน การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการอานภาษาอังกฤษของ เรวดี หิรัญ 

(2540 : 151) ที่พบวา เด็กไทยสวนมากยังมี ระดับความสามารถในดานการ

อานภาษาอังกฤษอยูในเกณฑที่ไมนาพอใจ ปญหาดานการอานภาษาอังกฤษ

ของนักเรียน นับเปนส่ิงที่ควรไดรับการปรับปรุงแกไขอยางจริงจัง โดยเฉพาะ

ครูผูสอนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการเตรียมประสบการณใหกับผูเรียน จึง

จําเปนตองเรงหาเทคนิควิธีการตาง ๆ เพื่อนํามาพัฒนาการสอน อาน

ภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
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การใชแผนที่ความคิด (concept map) เปนวิธีการสอนที่นิยมวิธีหนึ่ง

ในการพัฒนาความสามารถในการอาน โดยทั่วไปแผนที่ความคิดจะนํามาใชแทน

ความคิดหรือคําพูดที่ประกอบดวยถอยคํา ภาพ เสน และการโยงใยที่แสดงให

เห็นความสัมพันธของความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดยอยเกี่ยวกับ

เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ขอดีของการนําแผนที่ความคิดไปใชในการสอนคือ 1. ใชแผน

ที่ความคิดเปนโครงสราง (structure) การฝกคิดของนักเรียน 2. นักเรียนไดเห็น

โครงสรางของเนื้อหาที่เรียน หรือเนื้อเร่ืองที่อานทําใหเขาใจเร่ืองไดดียิ่งขึ้น 

(Mede, 2010) 3. นั กเรียนได มี ส วนรวมลงมือปฏิบั ติการเรียน (active 

learning) และ 4. งานวิจัยทางการศึกษาและจิตวิทยาดานพุทธปญญา 

(Cognitive Psychology) เชื่อวาขอมูลที่ผูเรียนไดเรียนผานแผนที่ความคิดทั้ง

ในรูปของแผนผัง หรือขอความส้ันๆ จะชวยใหการเรียนรูเปนไปอยางงายดาย

มากขึ้น (Mohamadi et al., 2010)  

ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนภาษาอังกฤษ ไดประสบปญหาในการจัดการ

เรียนการสอนดานการอานภาษาอังกฤษและทําการทดสอบทักษะการอานกอน

เรียนของนักศึกษาพบวา ยังอยูในเกณฑท่ีคอนขางตํ่า จึงสนใจท่ีจะแกปญหา

โดยการสอนภาษาอังกฤษโดยการใชแผนที่ความคิด ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนรูจัก

วิเคราะห แยกเนื้อหาออกเปนประเด็นหลักและรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของ เพี่อ

ใหเกิดความเขาใจในเนื้อหาท่ีรวบรวมอยางเปนระบบ ชวยใหนักเรียนมีอิสระ

ทางความคิด และเกิดกระบวนการจดจําไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเกิด

ความกระตือรือรนในการเรียนรู และสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการอานสูงขึ้นอีก

ดวย (สุดารัตน  ศักด์ิคําดวง, 2553) จากหลักการและเหตุผลทุกประการท่ีกลาว

มาขางตน ผูวิจัยเห็นวาควรมีการดําเนินการวิจัยเพื่อประเมินการพัฒนาทักษะ

การอานภาษาอังกฤษโดยใชแผนที่ความคิด (mind map) เพื่อใหผูเรียนมี

ความสามารถในการอานยิ่งขึ้น  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อประเมินทักษะการอานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 2 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยการใช

แผนที่ความคิด (mind mapping) 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 2 แผนกวิชาการโรงแรม ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่

ลงทะเบียนเรียนวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับงานสวนหนาโรงแรม ในภาคเรียนที่ 

1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 35 คน        

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  ชั้ นป ที่  2 แผนกวิชาการโรงแรม ของวิทยาลัยอาชี วศึกษา

นครศรีธรรมราช ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ภาษาอังกฤษสําหรับงานสวนหนา

โรงแรม ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 35 คน ที่เลือกโดยวิธีการ

สุมแบบเจาะจง (Purposive Sample Sampling) จํานวน 20 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย 

1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด วิชา ภาษาอังกฤษ

สําหรับงานสวนหนาโรงแรม หนวยที่ 3 Facilities and Services จํานวน 4 

แผน แตละแผนใชเวลา 2 ชั่วโมง 

2. แบบประเมนิการอานภาษาอังกฤษ 

การสรางเครื่องมือ 

1. แบบประเมินความสามารถทางการอาน เร่ือง Facilities and 

services สําหรับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  2 มี

ขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 

1.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับวธิีการสรางแบบประเมินการอาน 

1.2 สรางแบบประเมินการอาน โดยใชหลักเกณฑของรูบิคส 

(Rubrics) 

1.3 นําแบบประเมินการอาน เร่ือง Facilities and services 

ไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบแลวนํามาแกไข 

1.4 นําแบบประเมินการอาน เร่ือง Facilities and services 

ไปเปนเคร่ืองมือในการวิจัย 

2. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด วิชา ภาษาอังกฤษ

สําหรับงานสวนหนาโรงแรม หนวยที่ 3 Facilities and Services มีขั้นตอน

ในการสรางแผนการจัดการเรียนรูดังนี้ 

2.1 ศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556 

กลุมสาระภาษาตางประเทศ ศึกษาจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา 

และคําอธิบายรายวชิา ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความสามารถ

ในการอานภาษาอังกฤษโดยใชแผนที่ความคิด 

2.2 วิเคราะหจุดประสงครายวิชา สมรรถนะรายวิชา และ

คําอธิบายรายวิชาจากหลักสูตรอาชีวศึกษา ปวช. 2556 

2.3 ศึกษาเอกสาร หนังสือ และตําราเพื่อเลือกเนื้อหาที่จะนํา

เปนบทอาน ซ่ึงเลือกเร่ือง Facilities and services ความยากงายจํานวน

คําศัพทและโครงสรางไวยากรณที่เหมาะสมกับระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 2 

2.4 ศึกษาแนวทางในการสอนอาน และสังเคราะหขั้นตอนการ

สอนโดยใชแผนที่ความคิด 

2.5 สรางแผนการจัดการเรียนรูการอานโดยใชแผนที่ความคิด 

จํานวน 4 แผน 

2.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้นตามขั้นตอนการ

ดําเนินการสอน เสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตองทาง

ภาษาและความถูกตองของเนื้อหา ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูตาม

คําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 

2.7 นํ าแผนการจัดการเรียน รู ท่ี ป รับป รุงแล ว เสนอต อ

ผูเชี่ยวชาญ ดานการจัดการเรียนรู กลุมสาระภาษาตางประเทศ จํานวน 1 

คน ดานการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยใชแผนที่ความคิด จํานวน 1 คน ดาน

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา จํานวน 1 คน เพื่อตรวจสอบพิจารณา

ความถูกตอง และความเท่ียงตรง (content validity) ของแผนการจัดการ

เรียนรู และนําขอมูลมาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item 

Objective Congruence: IOC) คาดัชนีความสอดคลอง ต้ังแต 0.5 ขึ้นไป 

ถือวามีความสอดคลองกันในเกณฑที่ยอมรับไดโดยมีเกณฑการประเมินดังนี้ 

(มาเรียม นิลพันธ 2547: 177) 

+1 หมายถึง แนใจวาองคประกอบของแผนการจัดการ

เรียนรูมีความเหมาะสม 

0  หมายถึง ไมแนใจวาองคประกอบของแผนการจัดการ

เรียนรูมีความเหมาะสม 

-1  หมายถึง แนใจวาองคประกอบของแผนการจัดการ

เรียนรูไมมีความเหมาะสม 
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2.8 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียน รูตามคําแนะนําของ

ผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ จํานวน 3 คน นําขอมูลความคิดเห็นมาหาคาดัชนี

ความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของ

แผนการจัดการเรียนรู 1.00 ซ่ึงแสดงวามีความสอดคลอง 

2.9 นําแผนการจัดการเรียนรู ท่ีไดปรับปรุงแลวไปใชเปน

เค ร่ือ งมือ ในการวิจั ยทดลองกับก ลุ ม ตัวอย า ง คือ  นั ก เรียนระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. วัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษและเจตคติตอวิชา

ภาษาอังกฤษกอนการทดลอง  

2. ดําเนินการทดลองตามแผนการสอน  

3. วัดความสามารถดานการอาน เขียนภาษาอังกฤษและเจตคติ

ตอวิชาภาษาอังกฤษหลังการ ทดลอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม 

Microsoft Excel ในการวิเคราะหขอมูล โดยเปรียบเทียบคารอยละของ

คะแนนความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน กอนและหลัง

ไดรับการสอนโดยใชแผนที่ความคิด 
 

สรุปผลการวิจัย 

ความสามารถในการอานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ช้ันปที่ 2 แผนกวิชาการโรงแรม ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

โดยการใชแผนที่ความคิด (mind mapping) ผานเกณฑ รอยละ 80 จํานวน 

19 คน เมื่อเรียงตามคะแนนรอยละมากที่สุดไดแก คิดเปนรอยละ 100 

จํานวน 2 คน รองลงมาคิดเปนรอยละ 95 จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 90 

จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 85 จํานวน 6 คน และนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 

80 จํานวน 4 คน 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการนําไปใช 

1. ควรใหนักเรียนทําแผนที่ความคิดรวมกันเพื่อใหนักเรียนได

ชวยเหลือและแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกันจากการทําแผนที่ความคิด 

2. จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยแผนที่

ความคิดมักจะเกิดความสับสนเกี่ยวกับรูปแบบการสรางแผนที่ความคิด 

ดังนั้นครูผูสอนจึงควรแนะนําการใชรูปแบบการสรางแผนท่ีความคิดใหแก

นักเรียนเขาใจเสียกอน กอนที่จะดําเนินสอนตามขั้นตอนทั้งนี้เพื่อไมใหเปน

การเสียเวลาในการสรางแผนที่ความคิด 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรทําวิจัยเร่ืองการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใช

แผนที่ความคิด กับวิธีการสอนแบบอื่น ๆ เชน วิธีการสอนแบบรวมมือ วิธี

สอนภาษาแบบองครวม เปนตน 

2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรูดานการอานโดยใช

แผนที่ความคิดในหนวยการเรียนรูอื่น ๆ และระดับชั้นอื่น ๆ 
 

 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรช้ันปที่ 2 ที่ไดรับการจัดการ

เรียน รู โดย ใช แผนที่ คว าม คิด  (mind mapping) น้ั น  สามารถอ าน

ภาษาอังกฤษไดดียิ่งขึ้น 

2. ครูผูสอนภาษาอังกฤษสามารถนําผลการวิจัยไปเปนแนวทางใน

การจัดการเรียนรูในรายวิชาอื่น ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษให

มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ผูบริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาทักษะ

การอานภาษาอังกฤษ และสนับสนุนส่ือในการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

ผูเรียน 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาภาษาอังกฤษฟงพูด 2 

โดยการใชวิธีการเรียนการสอนแบบสตอรี่ไลน ของนักเรียนระดบั

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปที ่3 แผนกวิชาการตลาด 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวปรางทิพย  สุขสะอาด 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากการศึกษาเทคนิควิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ พบวาการฝกพูดเพื่อเนนการส่ือสาร(Communicative 

Drills) เปนการฝกฝนความรูทางภาษาอังกฤษมาใชในการฝกพูด ไดแกพูด

บรรยาย 2 ภาพตามสถานการณที่กําหนดใหการสอนทักษะการพูดโดยใชวิธี

พูดบรรยายภาพ จะชวยเสริมสรางคุณภาพทักษะการพูดของผูเรียนให

พัฒนาขึ้นและมีความมั่นใจในการใชภาษามากขึ้นและจะนํามาซ่ึงจากความ

ถูกตอง(Accuracy) และความคลองแคลว(Fluency) ไดตามระดับการเรียนรู

และศักยภาพของผู เรียน จากสภาพปจจุบันและปญหาในการสอน

ภาษาอังกฤษ รวมทั้งผลงานวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะนําวิธีการ

สอนแบบสตอร่ีไลน มาใชในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปที่ ๓ วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการใชการเรียนการสอนแบบสตอร่ีไลน  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษฟง-

พูด 2 นักเรียนระดับประกาศนียบัตร ชั้นปที่ ๓ หลังการเรียนแบบสตอร่ีไลน  

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนโดยใช

สตอร่ีไลน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
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กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ ๓ แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1.  แผนการสอนโดยใชเทคนิคแบบสตอร่ีไลน จํานวน 1 ชุด  

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใชวิธีการสอนแบบ

สตอร่ีไลน  

3.  แบบประเมินความพึงพอใจตอการใชวิธีการสอนแบบสตอร่ีไลน 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ศึกษาปญหา  

2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนรูตามแนวการ

สอนโดยใชสตอร่ีไลน  

3. ศึกษาคําอธิบายเกี่ยวกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู กลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช ๒๕๕๖ เพื่อนํามากําหนดจุดประสงคปลายทางและจุดประสงค

นําทางในการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษตามแนวการสอนโดยใชวิธกีารสอน

แบบสตอร่ีไลน  

4. สรางแผนการสอนโดยใชวิธกีารสอนแบบสตอร่ีไลน 1 แผน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. เตรียมความพรอมและแจงวธิีการเรียน  

2. ดําเนินการทดลองตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

3. ทําการทดสอบหลังเรียน (post-test)  

4. วิเคราะหผลสัมฤทธิ์หาประสิทธภิาพของทักษะการส่ือสาร  

5. ทําการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู  

6. เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหผลทางสถิติ  

7. สรุปผลการวิจยัและความคิดเห็น 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1.  คารอยละ 

2.  คาเฉล่ีย ( X )  

3.  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. นักเรียนมีความสามารถดานทักษะการ ฟง-พูด ภาษาอังกฤษ 

จากการทดสอบ 2 คร้ัง เฉล่ียแลวผานเกณฑอยูในระดับดี หลังการเรียนโดย

ใชแผนการสอนแบบสตอร่ีไลน  

2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนภาษาอังกฤษ โดยการใช

แผนการสอนแบบสตอร่ีไลนอยูใน ระดับดี 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรทําการวิจัยการใชโดยใชแผนการสอนแบบสตอร่ีไลน เพื่อ

สงเสริมความสามารถทางดานการฟง การอาน และการเขียน เพื่อใหการ

เรียนภาษาอังกฤษเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ควรทําการวิจัยการใชแนวการสอนโดยใชแผนการสอนแบบ

สตอร่ีไลนกับสาระการเรียนรูอื่นๆนอกเหนือจากรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.  ไดจัดการเรียนการสอนแบบสตอร่ีไลนกับนักเรียน 

2.  ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด 

2 ของนักเรียน 

3.  ไดศึกษาความพึงพอใจการเรียนการสอนโดยใชสตอร่ีไลน 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชรูปภาพ 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นปที ่1 สาขาวิชาบญัชี  

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562  วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสุดารัตน  นุมทอง 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ภาษาอั งกฤษ เปนภาษาที่ ความจํา เป น  เนื่ อ งจากมีการใช

ติดตอส่ือสารและ มีการเรียนการ สอนกันทั่วโลกมากกวาภาษาอื่น ๆ จึงนับ

ไดวาเปนภาษาสากลที่ติดตอส่ือสารไดทั่วโลก รวมทั้งในภาวะปจจุบันที่

อิทธิพลของโลกาภิวัตนยังมีอยูอยางตอเนื่องและเพิ่มมากขึ้น ประเทศตาง ๆ 

ใหความสําคัญกับภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอยางยิ่งหลายประเทศประกาศให

ภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการอีกภาษาหนึ่ง เนื่องจากเปนภาษาสากล

สําหรับใชในการติดตอส่ือสาร คาขายและ แลกเปล่ียนวัฒนธรรม เพื่อการ

เดินทาง เพื่อการศึกษาตอในระดับที่ สูงขึ้น  และเพื่อประกอบธุรกิจ 

หลากหลายประเภท ซ่ึงตองใชภาษาอังกฤษเปนส่ือ ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงมี

บทบาทสําคัญตอผูคนในหลากหลายอาชีพ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานธุรกิจ

การโรงแรม ซ่ึงตองใชภาษาเพื่อส่ือสารและ มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ 

เพื่อตอนรับชาวตางชาติที่มาทองเที่ยวและเขารับบริการพักคางใน โรงแรม 

ดังนั้นผูที่ใชภาษาอังกฤษไดดีจะเปนผูที่ไดเปรียบมาก จะมีโอกาสในการ

ไดรับการจางงาน และไดรับการสนับสนุนสงเสริมในหนาที่ใหสูงขึ้นเชนกัน 

(สุนิดา ปานดํารงสถิตย, 2556)  

กระทรวงศึกษาธิการจึ งได กํ าหนดให มี การเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศทุกชวงชั้น เพื่อเสริมสรางพื้นฐานความ

เปนมนุษย สรางศักยภาพในการคิดและการทํางานอยางสรางสรรค เปน

รากฐานและเตรียมความพรอมในการเรียนของเยาวชนรุนใหม ใหสอดคลอง

กับสังคมยุคขอมูลขาวสาร โดยมีความคาดหวังวาเมื่อนักเรียนเรียน

ภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง นักเรียนจะมีความรูความสามารถในการรับและ

สงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรู ความเขาใจ 

ความรู สึกและทัศนะของตนเองเพื่ อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารและ

ประสบการณที่เปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม (กรมวิชาการ, 

2551) โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะการอาน ซ่ึงเปนทักษะที่ใหประโยชนสําหรับ

การแสวงหาความรูเพื่อนําไปใชปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม   

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ดังน้ันจากปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียนใน

ปจจุบัน นักเรียนสวนใหญมีปญหาทั้ง 4 ทักษะ ประกอบดวย ทักษะการฟง 

การพู ด การอาน และการเขียน แต เนื่ องจากนัก เรียนไม รู คํา ศัพท

ภาษาอังกฤษ จึงทําใหนักเรียนไมกลาที่จะพูดและไมสามารถนําคําศัพทมา

ตอเปนประโยคในการสนทนาได ดังนั้นการเรียนรูและจดจําคําศัพท

ภาษาอังกฤษเปนส่ิงที่สําคัญมากท่ีทําใหมนุษยสามารถส่ือสารกันไดเขาใจ 

คําศัพท สํานวน วลี ภาษาอังกฤษสามารถนํามาประกอบใหเปนประโยค 

และส่ือสารออกไป เพื่อใหผูฟงเขาใจในส่ิงที่เราพูด ผูวิจัยไดเห็นความสําคัญ

ของคําศัพทภาษาอังกฤษ จึงไดนํารูปภาพมาสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูคําศัพท

ภาษาอังกฤษอยางไมรูตัว อีกท้ังทําใหผูเรียนเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ

อยางสนุกสนาน 

จากการศึกษาความสําคัญของคําศัพทภาษาอังกฤษ ทําใหผูวิจัย

เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาทักษะดังกลาว ผูวิจัยจึงศึกษาเร่ือง “การ

พัฒนาคําศัพทภาษาอังกฤษโดยรูปภาพ”ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แผนกวิชา บัญชี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาคําศัพทภาษาอังกฤษของผูเรียน 

2. เพื่อสงเสริมเจคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ ใช ในการวิจัยค ร้ังนี้  เปนนัก เรียนระดับ  ปวช.1 

สาขาวิชาบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2562 จํานวน 26 คน ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด 1 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชา

บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2562 โดยการสุม จํานวน 15 คน ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด 1        
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ เคร่ืองมือที่ใชเปนรูปภาพและคําศัพท ที่ผูวิจัย

สรางขึ้น เพื่อศึกษาการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ และศึกษาเจตคติที่มีตอ

การเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด 1 ของนักเรียนระดับ ปวช.1 

สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช โดยการสรางเคร่ืองมือสําหรับการวิจัย  โดยไดใหผูเชียว

ชาญตรวจสอบ และทําตามแกไขตามคําแนะนํา 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอน

เรียน และผูวิจัยคําศัพทภาษาอังกฤษประกอบรูปภาพ มาใหนักเรียนเรียน 

และหลังจากนั้นใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนนักเรียนกลุมตัวอยาง

ตอบแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชคาเฉล่ียจากแบบทดสอบกอนและหลังเรียน ในการ

วิเคราะหขอมูล 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูล  สามารถนําผลการวิจัยมาอภิปรายผล  

ไดดังนี้ 

1. การเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ  พบวา  จากการเปรียบเทียบ

คะแนนจากแบบทดสอบกอนเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 14 และคะแนนจาก

แบบทดสอบหลังเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 23.84 พบวาคาเฉล่ียของคะแนน

คําศัพทภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

2. เจตคติที่มีตอรายวิชาภาษาอังกฤษ พบวา  ผูเรียนมีความพึง

พอใจในรายวิชาภาษาอังกฤษฟง-พูด อยูในระดับคาเฉล่ีย 4.26 หมายความ

วา ผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก   

จากขอขางตน หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นไดวา  รูปภาพ

สามารถพัฒนาคําศัพทภาษาอังกฤษชองผูเรียน อีกทั้งสงเสริมใหผูเรียนมีเจต

คติที่ดีตอเรียนภาษาอังกฤษ มีสวนรวมในชั้นเรียน 
  

ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางเพื่อนําขอคนพบในการวิจัยไปใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอน คือ ครูควรใชจิตวิทยาในการโนมนาวจิตใจให

นักเรียนใหความรวมมือในการพัฒนาเจตคติที่ดี รวมทั้งเห็นคุณคาของการ

ปรับเจตคติ 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

การวิจัยคร้ังตอไป  ควรศึกษาการพัฒนาคําศัพทภาษาอังกฤษโดย

ใชเทคนิคอื่น ๆ  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. พัฒนาทักษะคําศัพทภาษาอังกฤษของนกัเรียน  

2. สงเสริมเจคติที่ดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาการโรงแรม 
 

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในงานบริการของนักศึกษาแผนกวิชาการ

โรงแรม หลักสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที ่1 

ในรายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม รหัสวิชา 3701-2003 

ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ผูวิจัย นางจตุพร  กจิผลิต 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การโรงแรม) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การวิจัยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในงานบริการของนักศึกษา

สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่เรียนในรายวิชาการบริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืม รหัส 3701-2003 ภาคเรียนที่  1 ปการศึกษา 2562 มี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในงานบริการ ของนักศึกษา

สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อผลิต

กําลังคนสนองความตองการ ของสถานประกอบการ และเพื่อเพิ่มระดับ

ความพึงพอใจในงานบริการจากนักศึกษา จึงมีความสนใจท่ีจะดําเนินการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในงานบริการของ นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อใหนักเรียน 

นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มี

คุณลักษณะอันพึงประสงค เปนคนเกง คนดี และมีความสุข  สอดคลองตรง

ตามความตองการของสถานประกอบการ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในงานบริการของนักศึกษา

สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัย 

2. อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

3. เพื่อผลิตกําลังคนสนองความตองการของสถานประกอบการ 

4. เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจในงานบริการจากนกัศึกษา  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม ที่

กําลังศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 160 คน                                                                  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมที่

กําลังศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่เรียนในรายวิชาการบริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืม รหัสวิชา 3701-2003  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 

จํานวน 80 คน 

เครื่องมือทีใ่ชในการเก็บรวบรวมขอมลู  

เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบง

ออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถาม

เปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) 

ตอนที่ 2 การแสดงความคิดเห็นของการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

ในงานบริการของนักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating  Scale) ตามแนวของลิเคอรท (Likert)  
 

การสรางเครื่องมือ  

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักศึกษา 

สาขาวิชาการโรงแรม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ตามกรอบแนวคิดและการวิจัยจากงานวิจัยที่คลายคลึงกัน 

2. ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามจากหนังสือการวิจัยเบื้องตนของ

บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 63-70)  และศึกษาจากแบบสอบถามของคนอื่น 

ๆ ที่วิจัยคลายคลึงกัน 

3. สรางแบบสอบถาม ตามหลักคุณธรรม 8 ประการ ไดแก ความ

ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย มีวินัย  สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ํ าใจ และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ชี้แจงและซักซอมความเขาใจและขั้ นตอนในการตอบ

แบบสอบถามแกกลุมตัวอยาง 

2. นําแบบสอบถาม มาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ

ของขอมูลในการตอบ 

3. ระยะเวลาที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางวันที่  16 กรกฎาคม 

– 14 กันยายน  2562    
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. คารอยละ 

2. คาเฉล่ีย ( X ) 

3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในงาน

บริการของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่เรียนในรายวิชาการ

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม รหัส 3701-2003 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2562 จํานวน 80 คน ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 80 คน 

เปนเพศชาย รอยละ 10 เพศหญิง รอยละ 90 จําแนกเปนสาขางานการ

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุม 1  รอยละ 21.30  สาขางานการบริการ

อาหารและเคร่ืองด่ืม กลุม 2 รอยละ 21.30 สาขางานการบริการอาหารและ

เคร่ืองด่ืม กลุม 3 รอยละ 20 สาขางานการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม กลุม 

4 รอยละ 27.50  และ สาขางานการบริการบนเรือสําราญ รอยละ 10 รวม
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จํานวนนักศึกษา 80 คน มีความเห็นตอการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใน

งานบริการของ นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่เรียนใน

รายวิชาการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม รหัสวิชา 3701-2003 ภาคเรียนที่ 

1 ปการศึกษา 2562 โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.53 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอเรียงจากมากไปหานอย พบวา นักศึกษา

สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพดานการบริการ อยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย 4.71 มีบุคลิกภาพที่ดีและแตงกายสุภาพเรียบรอยถูกตองตาม

ระเบียบของวิทยาลัยฯ อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.68 พูดจาไพเราะดวย

น้ําเสียงที่นุ มนวลและสุภาพ  อยู ในระดับมาก คาเฉล่ีย  4.61 มีความ

รับผิดชอบ ตรงเวลาและมีระเบียบวินัยในตนเอง อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 

4.60 มีความพรอมและกระตือรือรนในการใหบริการ อยูในระดับมาก 

คาเฉล่ีย 4.58 นักศึกษามีความสุขในการใหบริการผูอื่น คาเฉล่ีย 4.57 มี

มนุษยสัมพันธที่ ดี สุภาพ ออนนอม อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.56 มี

ความสามารถในการควบคุมอารมณและความรูสึก ต้ังใจและมุงมั่นพยายาม

ทําใหงานนั้นสําเร็จถึงแมจะเหน็ดเหนื่อย อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.55 

ความเสียสละและมีจิตอาสาในการชวยเหลืองานวิทยาลัยฯ ถึงแมวาเปน

วันหยุด คาเฉล่ีย 4.52 ใหบริการตรงตามมาตรฐานและทํางานพิเศษ

นอกเหนือเวลาเรียนตามที่ไดรับมอบหมาย โดยไมหวังคาตอบแทนหรือเงิน

รางวัล อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.51 มีทัศนคติที่ดีตองานบริการ อยูใน

ระดับมาก คาเฉล่ีย 4.50 ตอนรับและใหบริการ ทุกคนอยางเสมอภาค อยูใน

ระดับมาก คาเฉล่ีย 4.48 มีไหวพริบ ปฏิภาณดี สามารถแกไขปญหาเฉพาะ

หนาไดดี อยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 4.47 ใชเวลาวางในวันหยุดหรือปด

ภาคเรียนโดยการทํางานพิเศษเพื่อหารายได อยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 

4.45  มีความเขาใจและสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษในงานบริการ อยูใน

ระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 4.33 

สรุปผลการวิจัยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในงานบริการของ

นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

(ปวส.) ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่เรียนในรายวิชาการ

บริการอาหารและเคร่ืองด่ืม รหัส 3701-2003 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2562 โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย  4.53   
 

ขอเสนอแนะ 

ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางเพื่อนําขอคนพบในการวิจัยไปใชในการ

พัฒนาการเรียนการสอน คือ 

1. ครูควรศึกษาธรรมชาติของเพศและวัยของนักเรียน   ประกอบ

กับพฤติกรรมของนักศึกษา เพื่อพัฒนาเจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัย

ในหองเรียน ความรับผิดชอบ  ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจ

ใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

2. ครูควรใชจิตวิทยาในการโนมนาวจิตใจใหนักเรียนใหความ

รวมมือในการพัฒนาเจตคติที่ดี รวมทั้งเห็นคุณคาของการปรับเจตคติ และ

การพัฒนาตนเองในทุกๆดาน 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาเจตคติที่มีตอวินัยในตนเองดานวินัยทางสังคม 

2. ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาเจตคติที่ดีของนักเรียน 

_______________________________________________________ 

การศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมโดยวิธีการเรียนการสอนแบบรวมมือ

รวมใจ ของนักเรยีนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวชิา

การโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ผูวิจัย นางศุภรัตน  ศรีจันทร 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา บธ.บ.(การโรงแรม) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากทิศทางใหมของการพัฒนาการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21 โดยการ

วิเคราะหประเด็นปญหาดาน การศึกษาในประเทศไทย พบวาปญหาของ

เด็กไทยที่ตองพัฒนาอยางมากคือ การส่ือสารและทํา งานรวมกับผูอื่น ใน

เร่ืองการแบงงานกันทํา การชี้ประเด็นสําคัญจากการอาน ทักษะในการคิด

แบบ วิจารณญาณ เพื่อเตรียมนักเรียนสูสังคมการทํางานใหม ทักษะการ

เรียนรูดานการคิด การทํางานเปนทีม (วิจารณ พานิช, 2557) 

ในการจัดการเรียน การสอนในรายวิชาโครงการ รหัสวิชา 2701-

8501 นักเรียนมีความจําเปนที่จะตองปฏิบัติงานกลุม ในการทําโครงการ 

โครงงาน งานวิจัย เพื่อประมวลความรูและทักษะในการสรางและหรือ

พัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามกระบวนการ  และสามารถวางแผนการ

ดําเนินงาน  แกไขปญหา  ประเมินผล  ทํารายงานและนําเสนอผลงานได 

จากการจัดการเรียนการสอนที่ผานมาของนักเรียนสาขาวิชาการ

โรงแรมเมื่อมอบหมายงานใหนักศึกษาทํางานกลุม พบวานักศึกษา ขาด

ทักษะการทํางานเปนกลุม ขาดการวางแผนการทํางาน ขาดความรับผิดชอบ 

นักศึกษาบางคนจึงไมทราบบทบาทและหนาที่ของตนอยางชัดเจนภาระงาน

จึงตกอยูที่นักศึกษาบางคนในกลุมเทานั้น ดังนั้นครูผูสอนจึงเล็งเห็น

ความสําคัญของการพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีม ในการทํากิจกรรมการ

เรียนของนักเรียนใหดียิ่งขึ้น โดยใชวิธีการสอนแบบแบบรวมมือรวมใจ ทั้งนี้

เพื่อสามารถพัฒนาศักยภาพดานการทํางานเปนทีมแกผูเรียนใหสูงขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมโดยวิธีการเรียนการสอน

แบบรวมมือรวมใจ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวิชา

การโรงแรม กลุม 2  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช   

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกับการจัดการเรียนการ

สอนแบบรวมมือรวมใจ (Cooperative Learning)   
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ นักเรียนประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการโรงแรม กลุม 2  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 36 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบสอบถามความคิดเห็นทักษะการทํางานเปนทีมโดยวิธีการ

เรียนการสอนแบบรวมมือรวมใจ โดยแบงเนื้อหาออกเปน  3  ตอน   ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเปนแบบ

เลือกตอบ (Check list)         
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นดานการเรียนรูทักษะการทํางานเปน

ทีมโดยวิธีการเรียนสอนแบบรวมมือรวมใจ ดังนี้ 

ดานที่ 1 ทักษะการทํางานเปนทีม 10 ขอ 

- สมาชิกตองทําความเขาใจในเปาหมายและวิธกีารรวมมือ 

- การใหความสําคัญกับบรรยากาศในการทํางานใหสําเร็จ 

- มีการแบงงานกันทํา 

- รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม  

- สมาชิกภายในกลุมเรียนรูที่จะพึ่งพาศัยซ่ึงกันและกัน 

- ไดฝกการส่ือสารเพื่อสรางความเขาใจรวมกัน 

- ไดรูวิธีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นโดยไมรบกวนความคิดเห็นของผูอื่น 

- ตระหนักวางานจะสําเร็จขึ้นอยูกับความรับผิดชอบของสมาชิกภายในกลุม 

- เรียนรูท่ีจะทํางานโดยความไววางใจซ่ึงกันและกันเรียนรู

การตัดสินใจจากเนื้อหาของงานที่ไดรับมอบหมายเพื่อนําเสนอหนาชั้นเรียน 

ดานที่ 2 ระดับความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน  

แบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  

(Rating  scale)  ตามแบบของ  Likert  มี  5  ระดับ  ดังนี้     

ระดับความคิดเห็นมากที่สุด กําหนดคะแนนเปน  5 

ระดับความคิดเห็นมาก     กําหนดคะแนนเปน  4 

ระดับความคิดเห็นปานกลาง     กําหนดคะแนนเปน  3 

ระดับความคิดเห็นนอย     กําหนดคะแนนเปน  2 

ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด กําหนดคะแนนเปน  1 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่เกี่ยวกับทักษะการ

ทํางานเปนทีมโดยวิธีการเรียนการสอนแบบรวมมือรวมใจ เพื่อนํามาเปน

แนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2. นําผลของการศึกษาในขอ 1 มาสรางแบบสอบถาม โดยแบง

แบบสอบถามเปน 3 ตอน โดยพิจารณาเนื้อหาใหครอบคลุมกับจุดประสงค

ของการวิจัย 

3. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามเร่ือง ศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมโดย

วิธีการเรียนการสอนแบบรวมมือรวมใจ ไปแจกใหนักเรียนกลุมตัวอยาง ตอบ

แบบสอบถามตามความเปนจริง  

2. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากแบบสอบถามที่

มีความสมบูรณนํามาวิเคราะหขอมูลตอไป 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปวิเคราะหโดยใชคารอยละ (Percentage) 

ตอนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นดานการเรียนรูทักษะการทํางานเปน

ทีมโดยวิธีการเรียนสอนแบบรวมมือรวมใจ วิเคราะหโดยใชคาเฉล่ียเลขคณิต 

(Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

ตอนที่ 3 ขอ เสนอแนะ เปนแบบสอบถามปลายเปด  ใชการ

วิเคราะหเนื้อหา 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาทักษะการทํางานเปนทีมโดยวิธีการเรียนการสอน

แบบรวมมือรวมใจ ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 สาขาวิชา

การโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

ความคิดเห็นดานการเรียนรูทักษะการทํางานเปนทีมโดยวิธีการ

เรียนสอนแบบรวมมือรวมใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายขออยูในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับไดดังนี้ ลําดับแรกคือตระหนักวา

งานจะสําเร็จขึ้นอยูกับความรับผิดชอบของสมาชิกภายในกลุมอยูในระดับ

มากที่สุด รองลงมาคือเรียนรูการตัดสินใจของทีมจากเนื้อหาของงานที่ไดรับ

มอบหมายเพื่อเตรียมนําเสนอหนาชั้นเรียนอยูในระดับมาก ลําดับที่ 3 คือ

การใหความสําคัญกับบรรยากาศในการทํางานใหสําเร็จอยูในระดับมาก 

และลําดับสุดทายคือไดฝกการส่ือสารเพื่อสรางความเขาใจรวมกันอยูใน

ระดับมาก นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการ

เรียนสอนแบบรวมมือรวมใจอยูในระดับมาก  
 

ขอเสนอแนะ 

1. ในขณะที่ทําการสอน ครูผูสอนตองเอาใจใสนักเรียนอยาง

ใกลชิด เปดโอกาสใหนักศึกษาไดซักถามขอสงสัยใหมากที่สุด 

2. ควรมีการเสริมแรงยกยองชมเชยและใหกําลังใจกับนักเรียน

อยางสม่ําเสมอในขณะที่ทําการสอน 

3. ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจเจาะจงทําการวิจัยกลุมนักเรียนใน

ระดับชั้นอื่น ๆ ตอไป ซ่ึงจะไดนําผลการวิจัยที่ไดไปพัฒนาศักยภาพดานการ

ทํางานเปนทีมแกผูเรียนใหสูงขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. สามารถพัฒนาศักยภาพการทํางานเปนทีมแกผูเรียนใหสูงขึ้น 

2. ไดขอมูลสําหรับใชเปนแนวทางในการแกปญหาการจัดการ

เรียนการสอน  

______________________________________________________ 

 

ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวชิาเครื่องดืม่เพ่ือการคา โดยการจัดการเรียนการ

สอนที่ใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันแบบรวมกันคิด ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปที ่3 สาขาวิชาการโรงแรม กลุม 3 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวเพ็ญนภา  สมบันดาล 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(การโรงแรม) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาเปนขบวนการที่ทําใหมนุษยสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของตนเอง สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีสันติสุข และยังสามารถ

เกื้อหนุนการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสมและสอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นทุก ๆ ดานของประเทศ (กําพล ดํารงวงค, 2540: 1) 
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การจัดการศึกษาท่ีดีจะตองสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงทั้งทางดานสังคม 

การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี นอกจากนี้จะตองปลูกฝงให

นักเรียนใหมีทักษะกระบวนการเรียนรูรวมกัน โดยเนนใหมีการทํางาน

รวมกันเพื่อเรียนรูซ่ึงกันและกัน ใหผูเรียนคิดเปนทําเปนพึ่งพาตนเองและ

ชวยเหลือผูอื่นได (สฤษณ, 2545: 5) 

ผูวิจัยในฐานะเปนผูสอน วิชาเคร่ืองด่ืมเพื่อการคา สาขาวิชาการ

โรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ตระหนักถึงความสําคัญของ

การจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรูรวมกัน โดยเนน

ใหมีการทํางานรวมกัน เพื่อใหเกิดการเรียนรูซ่ึงกันและกัน เนื่องจากนักเรียน

สาขาวิชาการโรงแรม แผนกวิชาการโรงแรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปที่ 3 หอง 3 ลงทะเบียนรายวิชา 2701-2114 วิชาเคร่ืองด่ืมเพื่อการคา 

ภาคเรียนที่ 2/2562 ที่ผูวิจัยรับผิดชอบสอน นักเรียนมีศักยภาพในการ

เรียนรูที่แตกตางกัน และมีผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ผานมามีความ

แตกตางกัน นอกจากนี้มีรูปแบบการเรียนที่แตกตางกัน บางคนซักถาม บาง

คนชอบรับฟงการบรรยาย บางคนชอบปฏิบัติ ซ่ึงในการเรียนรายวิชานี้

จําเปนตองมีการระดมความคิดเห็น การอภิปรายเพื่อรวมกันคิดในประเด็น

ตาง ๆ ในการเรียนวิชาเคร่ืองด่ืมเพื่อการคา 

จากสภาพการณในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ตองการให

ผูเรียนคิดเปน ทําเปนและแกปญหาเปนดวยตนเองได การปรับกระบวนการ

เรียนการสอนจึงเปนส่ิงจําเปน (วราภร ตระกูลสฤษณ, 2545: 3) กลาววา

เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น พัฒนาทักษะการ

ติดตอส่ือสารท่ีดี ทักษะการแกปญหาและกระตุนใหผูเรียนมีการเรียนรูดวย

ตนเอง การเรียนรูเปนทีมจึงเปนทางเลือกท่ีเหมาะสม เนื่องจากการเรียนรู

เปนทีมเปนการใชกระบวนการกลุม 

การเรียนรูรวมกันแบบรวมกันคิดก็เปนรูปแบบที่จัดผูเรียนเปนกลุม 

แตละคนในกลุมจะมีหมายเลขประจําตัว  ผูสอนสามารถต้ังคําถาม  ถาม

หมายเลขใดก็ไดในกลุม คําตอบท่ีผูเรียน หมายเลขใดตอบถือเปนคําตอบ

ของกลุม  ซ่ึงรูปแบบนี้เหมาะสําหรับจัดการเรียนรูแกนักเรียน สาขาวิชาการ

โรงแรม แผนกวิชาการโรงแรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 หอง 

3 เนื่ องจากนัก เรียนมี ศักยภาพที่แตกตางกัน การจัดกลุมแบบคละ

ความสามารถจะสงเสริมใหชวยเหลือกันไดภายในกลุม และทุก ๆ ภายใน

กลุมมีโอกาสที่จะถูกเลือกใหตอบคําถาม และคําตอบท่ีตอบจะถือวาเปน

คําตอบของกลุม ดังนั้นทุก ๆ คน ภายในกลุมจึงตองสรางความเขาใจรวมกัน

และชวยเหลือกัน จากสภาพปญหา และความสําคัญของการเรียนรูรวมกัน 

ผูวิจัยจึงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู 

รายวิชาเคร่ืองด่ืมเพื่อการคา โดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันแบบ

รวมกันคิด ทั้งนี้กิจกรรมที่พัฒนานี้ใชกิจกรรมกลุมใช มาเปนเคร่ืองมือในการ

ระดมความคิดเห็น การอภิปรายในประเด็นตาง ๆ ตามท่ีผูวิจัยมอบหมาย 

ผูวิจัยคาดหวังวาการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนรูรวมกันแบบ

รวมกันคิด จะชวยใหผูเรียนเกิดทักษะทางสังคม ชวยเหลือกันในการจัดการ

เรียนรู สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิชาเคร่ืองด่ืมเพื่อการคา ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการโรงแรม กลุม 3 

ใหมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑที่กําหนด 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียน 

4. เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการในการเรียนรูรวมกัน 
 

ประชากร 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการ

โรงแรม กลุม 3 จํานวน 31 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. กิจกรรมการเรียนรูรายวิชาเคร่ืองด่ืมเพื่อการคา 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

3. แบบสอบถามความพึงพอใจ   

4. แบบประเมินทักษะกระบวนการการเรียนรูรวมกัน 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. สรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย 

ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยและสรางเคร่ืองมือตาง ๆ ตลอดจน

นําไปทดลอง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1.1 กิจกรรมการเรียนรูรายวิชาเคร่ืองด่ืมเพื่อการคาผูวิจัยได

ดําเนินการตามลําดับขั้นดังนี้ 

1.1.1 ขั้นศึกษาวิเคราะห ผูวิจัยไดศึกษารายละเอียดดังนี้ 

- วิเคราะหเนื้อหารายวิชาเคร่ืองด่ืมเพื่อการคา 

- ศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมกันในเทคนิค

ตาง ๆ 

- ศึกษารายละเอียดเทคนิครวมกันคิดที่ผูวิจัยได

พัฒนาขึ้นเพื่อกําหนดเคร่ืองมือตาง ๆ 

1.1.2 ขั้นออกแบบ ผูวิจัยไดออกแบบกิจกรรมการเรียนรู

ตาง ๆ ประกอบไปดวยเนื้อหากิจกรรมโดยใชกระบวนการกลุม แบบฝก

ทักษะ/กิจกรรม แบบประเมินกิจกรรม  

1.1.3 ขั้นพัฒนา โดยผูวิจัยไดพัฒนากิจกรรมการเรียนรู

ตาง ๆ ตามที่ไดออกแบบไว และตรวจสอบเบื้องตนเพื่อหาขอผิดพลาด 

1.1.4 ขั้นทดสอบ เปนการประเมินกิจกรรมในเบื้องตน 

โดยสุมผูเรียน จํานวน 10 คนมาทดสอบการใชงาน เพื่อหาขอผิดพลาด 

1.1.5 ขั้นสรุปผล ผูวิจัยปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรูและ

จัดทาใหอยูในรูปแบบที่สามารถนําไปใชงานกับกลุมเปาหมายตอไป 

1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน ผู วิจัย ได

ดําเนินการตามลําดับขั้นดังนี้ 

1.2.1 ขั้นศึกษา โดยดําเนินการดังนี้ 

- ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบที่ดี และวิธีหา

ความเที่ยงตรง อํานาจจําแนกความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (บุญชม ศรี

สะอาด, 2543: 66-72) 

- ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหาจากคําอธิบายรายวิชา 

จุดประสงคการเรียนรูโดยละเอียด 

- ขั้นพัฒนาและตรวจสอบ โดยพัฒนาแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 

1 ฉบับ จานวน 50 ขอ และสุมผูเรียน จํานวน 3 คน มาทดสอบการใชงาน 

เพื่อหาขอผิดพลาด 
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- ขั้นสรุปผล โดยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มา

แกไขปรับปรุงตามขอบกพรองที่พบและนํามาจัดพิมพใหเปนฉบับสมบูรณ 

1.3 แบบสอบถามความพึ งพอใจ  ผู วิ จัย ได ดํ า เนิ นการ

ตามลําดับขั้นดังนี้ 

1.3.1 ขั้นศึกษา โดยศึกษาเอกสารตําราที่เกี่ยวกับการ

สรางแบบประเมินจากหนังสือการวิจัยเบื้องตนของบุญชม ศรีสะอาด (2543: 

66-72) และจากหนังสือเทคนิคการวิจัยทางการศึกษาของลวน สายยศ และ

อังคณา สายยศ (2538: 154-220) 

1.3.2 ขั้นออกแบบ โดยกําหนดกรอบที่จะประเมิน โดย

แบงประเด็นท่ีจะประเมินเปน 4 ดาน ดังนี้ ดานเนื้อหา จํานวน 5 ขอ ดาน

กิจกรรมการเรียนรู จํานวน 8 ขอ ดานการวัดผลประเมินผล จํานวน 4 ขอ

และดานความรูสึกตอกลุม จํานวน 5 ขอ 

1.3.3 ขั้นพัฒนาและตรวจ โดยพัฒนาแบบสอบถามความ

พึงพอใจเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรท ดังนี้ 

เหมาะสมมากที่สุด     ระดับคะแนน 5 

เหมาะสมมาก     ระดับคะแนน 4 

เหมาะสมปานกลาง     ระดับคะแนน 3 

เหมาะสมนอย     ระดับคะแนน 2 

เหมาะสมนอยที่สุด     ระดับคะแนน 1 

และนําไปตรวจสอบความถูกตองในเบื้องตนเพื่อ

หาขอผิดพลาด 

1.3.4 ขั้นสรุป จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจเปน

ฉบับสมบูรณ 

1.4 แบบประเมินทักษะกระบวนการการเรียนรูรวมกัน ผูวิจัย

ไดดําเนินการตามลําดับขั้นดังนี้ 

1.4.1 ขั้นศึกษา โดยศึกษาเอกสาร ตํารา ที่เกี่ยวกับการ

สรางแบบประเมิน จากหนังสือการวิจัยเบื้องตนของบุญชม ศรีสะอาด 

(2543: 66-72) จากหนังสือเทคนิคการวิจัยทางการศึกษาของลวน สายยศ 

และอังคณา สายยศ (2538: 154-220) และจากเอกสารที่เกี่ยวกับแบบ

ประเมินทักษะกระบวนการการเรียนรูรวมกันของผูเรียน 

1.4.2 ขั้นออกแบบ โดยกําหนดกรอบที่จะประเมิน โดย

แบงประเด็นที่จะประเมินเปน 12 ขอ ดังนี้ 

- ผูเรียนวางแผนกันในกลุมกอนลงมือปฏิบัติงาน 

- ผู เรียนสามารถดําเนินการทากิจกรรมอยาง

ถูกตองและเหมาะสม 

- ผูเรียนไดใหความรวมมือกับกลุมเปนอยางดีใน

การปฏิบัติกิจกรรม 

- ผูเรียนใหความรวมมือกับเพื่อนในการซักถามขอ

สงสัยและชวยเหลือกันกับเพื่อนในกลุมเพื่อใหเขาใจตรงกัน 

- ผูเรียนมีการประชุมปรึกษาหารือกันขณะลงมือ

ปฏิบัติงานกลุม 

- ผูเรียนมีการยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน 

- ผูเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียนแบบการ

เรียนรูรวมกัน 

- ผูเรียนมีความกระตือรือรน มีความคลองแคลว

ในการทํากิจกรรมและการเรียน 

- ผูเรียนชวยเหลือกันในการทํางานเพื่อใหงาน

เสร็จทันเวลาที่กําหนด 

- ผูเรียนสามารถเรียนรูและเกิดองคความรูความ

เขาใจในเนื้อหาที่ไดจากการเรียนรูรวมกัน จนสามารถที่จะนําเสนอไดอยาง

ถูกตอง 

1.4.3 ขั้ น พั ฒ น า โดยพั ฒ น าแบ บ ประ เมิ น ทั กษ ะ

กระบวนการการเรียนรูรวมกัน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

ตามวิธีของลิเคอรท ดังนี้ 

เหมาะสมมากที่สุด ระดับคะแนน 5 

เหมาะสมมาก ระดับคะแนน 4 

เหมาะสมปานกลาง ระดับคะแนน 3 

เหมาะสมนอย ระดับคะแนน 2 

เหมาะสมนอยที่สุด ระดับคะแนน 1 

และนําไปตรวจสอบความถูกตองในเบื้องตนเพื่อหา

ขอผิดพลาด 

1.4.4 ขั้นสรุป จัดทําแบบประเมินทักษะกระบวนการการ

เรียนรูรวมกันเปนฉบับสมบูรณ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการประเมินเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูวิจัยไดใชนักเรียน

ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางทั้งหมดเพื่อทดสอบจากแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-

test) จากกิจกรรมการเรียนการสอน และทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

โดยนําเทคนิควิธีการสอนมาปฏิบัติตามท่ีกําหนดในแผนการจัดการเรียนรู 

ดังตอไปนี้ 

1. กอนเรียนในชั่วโมงแรกใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน

จํานวน 20 ขอ 

2. ขั้นนําเขาสูบทเรียน 

3. ขั้นปฏิบัติกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน โดยใชการสอน

แบบกิจกรรมในหองเรียน (แบบฝกและแบบทดสอบ) โดยใชเทคนิคการสอน

แบบฝกปฏิบัติจริงในตอนทายของเนื้อหาหนวยการเรียน 

4. ขั้นสรุปผลการสอน 

5. หลังจากจบเนื้อหาตามจุดประสงคของหนวยการเรียน ให

ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนซ่ึงเปนขอสอบชุดเดิมที่ใชทดสอบกอนเรียน

จํานวน 20 ขอ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

เมื่อผูวิจัยไดดําเนินการตามกําหนดระยะเวลาแลว ผูวิจัยนําขอมูลที่

จัดเก็บและรวบรวมไดมาวิเคราะหดังนี้  

1. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู 

ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบจากการเรียนรู

ดวยกิจกรรมการเรียนรู มาคํานวณเพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ E1/E2 

ทั้งนี้ผูวิจัยไดต้ังเกณฑของประสิทธิภาพในงานวิจัยนี้เทากับ 80/80 โดยที่คา 

E1/E2 ที่คํานวณไดจะนําไปเทียบกับเกณฑดังนี้ (พิสุทธา อารีราษฎร, 2549 

: 158) 

รอยละ 95 – 100   หมายถึง   กิ จกรรมการเรียน รูมี

ประสิทธิภาพดีเยี่ยม (excellent) 
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รอยละ 90 – 94     หมายถึง   กิจกรรมการเรียน รูมี

ประสิทธิภาพดี (good) 

รอยละ 85 – 89     หมายถึง   กิจกรรมการเรียน รูมี

ประสิทธิภาพดีพอใช (fair good) 

รอยละ 80 – 84     หมายถึง   กิจกรรมการเรียน รูมี

ประสิทธิภาพพอใช (fair) 

ตํ่ากวารอยละ 80     ห ม าย ถึ ง    ต อ งป รับ ป รุ งแ ก ไข

กิจกรรมการเรียนรู (poor) 

2. วิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ

ผูเรียนหลังไดรับการจัดการเรียนรูดวยกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นกับ

เกณฑรอยละ 70 

ผูวิจัยไดนําคะแนนหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองทั้ง 31 

คน จากการสอนดวยกิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น มาคํานวณดวยสถิติ T-

test (one samples) โดยได ต้ังระดับนัยสําคัญทางสถิติไว ท่ีระดับ .05 

ผูวิจัยไดทดสอบสมมติฐาน โดยไดต้ังสมมติฐานไวดังนี้ 

H0 : คะแนนเฉล่ียหลังเรียนของผูเรียนไมสูงกวารอยละ 70 

H1 : คะแนนเฉล่ียหลังเรียนของผูเรียนสูงกวารอยละ 70 

3. วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียน 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีไดจากผูเรียน 31 คน 

มาวิเคราะหระดับความพึงพอใจโดยใชสถิติคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน โดยในการวิเคราะหจะใชคาเฉล่ียเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 

(บุญชม ศรีสะอาด ,2545:50-100) 

คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายความวา พึงพอใจมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายความวา พงึพอใจมาก 

คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายความวา พงึพอใจปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายความวา พึงพอใจนอย 

คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายความวา พึงพอใจนอยที่สุด 

เกณฑเฉล่ียระดับความพึงพอใจของผูเรียนในงานนี้ ใชคาเฉล่ีย

ของคะแนนต้ังแต 3.51 ขึ้นไป 

4. วิเคราะหทักษะกระบวนการในการเรียนรูรวมกัน 

ผูวิจัยนําแบบประเมินทักษะกระบวนการในการเรียนรูรวมกัน

ของผู เรียนประเมิน ผู เรียน 31 คน และนําไปวิเคราะหระดับทักษะ

กระบวนการในการเรียนรูรวมกันโดยใชสถิติคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน โดยในการวิเคราะหจะใชคาเฉล่ียเทียบกับเกณฑการประเมินดังนี้ 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2545:50-100) 

คาเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายความวา ระดับทักษะมากที่สุด 

คาเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายความวา ระดับทักษะมาก 

คาเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายความวา ระดับทักษะปานกลาง 

คาเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายความวา ระดับทักษะนอย 

คาเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายความวา ระดับทักษะนอยที่สุด 

เกณฑเฉล่ียของระดับทักษะกระบวนการในการเรียนรูรวมกัน

ของผูเรียนในงานนี้ ใชคาเฉล่ียของคะแนนต้ังแต 3.51 ขึ้นไป 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล โดยเลือกใชสถิติดังนี้ 

1. สถิติพื้นฐาน 

1.1 คาเฉล่ีย ( )  คํานวณจากสูตร (ลวน และอังคณา สาย

ยศ .2538) 

1.2 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คํานวณจากสูตร (ลวน และ

อังคณา สายยศ. 2538) 

2. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 

ทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนกับเกณฑรอยละ 70 โดยใชสถิติทดสอบคา t (t-test one 

samples) (ลวน และอังคณา สายยศ. 2538) 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพตามเกณฑ E1/E2 

จากผลการทดลองพบวา ประสิทธิภาพตามเกณฑ E1/E2 มีคา

สูงกวาเกณฑที่ต้ังไว ทั้งนี้เนื่องมาจากการเรียนรูรวมกันจะชวยใหผูเรียน

ชวยเหลือกัน เปดโอกาสใหผูเรียนไดรวมกับกลุมและรวมกันแสดงความ

คิดเห็น การอภิปราย ทําใหการเรียนมีความสนุกไดรับความรูโดยทั่วกัน 

เนื่องจากเทคนิคที่ใชไดแกรวมกันคิด ผูเรียนในกลุมอาจเปนผูแทนของกลุม

ในการตอบคําถามและคําตอบที่ตอบนั้นจะเปนคําตอบของกลุม ดังน้ันจึง

สมาชิกในกลุมจึงตองรูคําตอบของงานที่รับมอบหมายรวมกัน สอดคลองกับ

งานวิจัยของ วิทยา อารีราษฎร (2549 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาวิจัยในดานการ

เรียนรูรวมกัน ผลพบวา คาประสิทธิภาพตามเกณฑ E1/E2 มีคาสูงกวา

เกณฑที่ต้ังไว 

2. ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑที่กําหนด 

จากผลการทดลองพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

สูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทั้งนี้เนื่องมาจากการเรียนรูรวมกัน

จะชวยใหผูเรียนชวยเหลือกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดกลุมแบบคละ

ความสามารถจะทําใหผูเรียนที่เรียนออนไดรับความรูจากเพื่อนมากขึ้น 

สงผลใหผูเรียนทุกคนไดมีโอกาสรวมแสดงความคิดเห็น แสดงความรูของ

ตนเอง หรือการอภิปรายในประเด็นตาง ๆ อีกทั้งนําความรูท่ีเพื่อน ๆ 

อภิปราย มาใชตอยอด ก็สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา

เกณฑที่กําหนด สอดคลองกับงานวิจัยของ วราภรณ ตระกูลสฤษณ(2545 : 

บทคัดยอ) และวิทยา อารีราษฎร (2549 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาวิจัยในดาน

การเรียนรูรวมกัน ผลพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้นอยางมี

นัยสําคัญ 

3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจ 

จากผลการทดลองพบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจในทุก ๆ ดาน

ในระดับมากถึงมากที่สุด เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียรวมพบวาอยูในระดับมาก 

ทั้งนี้เนื่องมาจาก การที่ไดเรียนรูรวมกัน เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนได

รวมกับกลุม และรวมกันแสดงความคิดเห็น การอภิปราย ทําใหการเรียนมี

ความสนุก ไดรับความรูโดยทั่วกัน เนื่องจากเทคนิคที่ใชไดแก รวมกันคิด 

ผูเรียนในกลุมอาจเปนผูแทนของกลุมในการตอบคําถาม และคําตอบที่ตอบ

นั้นจะเปนคําตอบของกลุม ดังนั้นจึงสมาชิกในกลุมจึงตองรูคําตอบของงานที่

รับมอบหมายรวมกัน นอกจากนี้ กิจกรรมยังเปดโอกาสใหผูเรียนทุก ๆ คน 

ไดมีโอกาสรวมแสดงความคิดเห็น แสดงความรูของตนเอง เปนการสงเสริม

การอภิปรายของผูเรียน ทําใหผูเรียนรูสึกวาตนเองมีคุณคา จึงมีความพึง

พอใจในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ วรนุช เนตรพิศาลวนิช, 2544 

: บทคัดยอ) วราภรณ ตระกูลสฤษณ (2545 : บทคัดยอ) และวิทยา อารี
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ราษฎร (2549 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาวิจัยในดานการเรียนรูรวมกัน ผลพบวา 

ผูเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 

4. ผลการวิเคราะหทักษะกระบวนการในการเรียนรูรวมกัน 

จากผลการทดลองพบวา ผูเรียนมีทักษะกระบวนการในการ

เรียนรูรวมกันทุก ๆ ขอ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาคาเฉล่ียรวมพบวาอยูใน

ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากการเรียนรูรวมกันจะเปดโอกาสใหผูเรียนได

ชวยเหลือกันและรวมกันทํางานในกลุม มีการแบงงาน มีการวางแผนงาน 

ดังนั้นสมาชิกทุก ๆ คนในกลุมจะมีบทบาทรวมกัน จึงสงผลใหผูเรียนทุก ๆ 

คน มีทักษะกระบวนการในการเรียนรูรวมกันหลังจากผานการจัดการเรียนรู 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช 

กอนการจัดการเรียนรู จะตองอธิบายใหผูเรียนทุก ๆ คน 

เขาใจในกระบวนการการเรียนรูรวมกัน เขาใจบทบาทในกลุม เพื่อสราง

จิตสํานึกและ/หรือความตระหนักในหนาที่ภายในกลุม นอกจากน้ีควร

อธิบายขั้นตอน วิธีการในกิจกรรมใหผูเรียนเขาในอยางละเอียด 

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

การเรียนรวมกันมีเทคนิคหลายวิธี ควรมีการวิจัยหาเทคนิคที่

เหมาะสมกับนักศึกษาในแตละสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาในแตละสาขามี

ความชอบ สไตล และมีคุณลักษณะที่แตกตางกัน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 

2. ผูเรียนที่เรียนดวยกิจกรรมการเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงขึ้น มีทักษะในการเรียนรวมกันและผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไป

เปนฐานในการศึกษาตอในระดับสูงตอไปได 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเกณฑที่กําหนด 

4. จัดการเรียนการสอนไดตรงกับความพึงพอใจของผูเรียน 

5. เพื่อเปนแนวทางสําหรับคุณครูในการนําทักษะกระบวนการใน

การเรียนรูรวมกันไปจัดทํานวัตกรรมและพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา

อื่น ๆ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเรียนใหมวีินัยและความรับผิดชอบ 

ของนักเรียนระดับ ปวช.2 การโรงแรม กลุม 2 วิชางานแมบานโรงแรม 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสารภ ี อปุลา 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(การโรงแรม) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงในทุกๆ ดาน ทั้งในดานเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง การปกครอง จึงจําเปนตองอาศัยองคประกอบตาง ๆ มา

เกื้อหนุนกัน ซ่ึงตองมีการพัฒนาโดยตองคํานึงถึงทรัพยากรที่มีคุณภาพและ

ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยจะตองมีคุณสมบัติดาน

สมรรถภาพทางรางกายและจิตใจที่ดี มีสติปญญา มีความรูความสามารถ มี

ความอดทน ขยันขันแข็ง ไมยอทอตอความยากลําบาก กลาเผชิญปญหาและ

อุปสรรคดวยความมุงมั่น ถามนุษยทุกคนมีคุณสมบัติดังกลาวก็จะเปนผูมี

วินัยในตนเอง ซ่ึงจะเปนวัฒนธรรมที่ทุกคนในสังคมตองปฏิบัติ เพราะจะทํา

ใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข วินัยจึงเปนคุณธรรมที่ควรสรางและ

ปลูกฝงใหทุกคนใชเปนแนวทางสําหรับบังคับพฤติกรรมของตนเอง ทําให

บรรลุตามจุดหมายของชีวิตและประสบความสําเร็จในชีวิต เพราะฉะนั้นครู

ควรสรางสรรควินัยใหเกิดแกนักเรียน เมื่อนักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ

ในหนาที่ของตนจะทําใหสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนใหเปนไปในทางที่

ดีงาม  จึงควรมีการปลูกฝงใหยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัด  ถาหากใน

สังคมไมมีการปลูกฝงและพัฒนาเด็กใหมีวินัยและมีคุณภาพแลว การพัฒนา

สังคมและประเทศก็จะเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพจึงควรตองปลูกฝงวินัย

ในตนเองใหเปนพื้นฐาน สามารถพัฒนาประเทศชาติใหมีความกาวหนามาก

ยิ่งขึ้นดังนั้น การศึกษาจึงเปนส่ิงที่สําคัญและมีความจําเปนอยางมากในการที่

จะพัฒนาใหมนุษยมีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด            

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ทําใหทราบถึงดานพฤติกรรมการเรียน เมื่อ

นักเรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเปนผูที่มีวินัยในตนเองและความ

รับผิดชอบ จะทําใหนักเรียนสนใจเรียนและมีความขยันอดทน มีแรงจูงใจทํา

ใหมีผลการเรียนดีขึ้น  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอครูผูสอน และครูทุกทานที่จะ

นํามาเสริมสราง พัฒนานักเรียนใหมีคุณคามีคุณประโยชนตอครอบครัว 

โรงเรียน สังคมและประเทศชาติตอไป 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อเปนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและ

ความรับผิดชอบตอหนาที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนระดับ ปวช.2 การ

โรงแรม กลุม 2 ปการศึกษา 2562 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
 

ประชากรที่วิจัย 

นักเรียนระดับ ปวช.2 การโรงแรม กลุม 2 จํานวน 32 คน 
 

เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการทําวิจัยคร้ังนี้  เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสังเกต  แบบสอบถาม

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง   
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชการสังเกตและนําเคร่ืองมือที่

สรางขึ้นใหนักเรียนระดับ ปวช.2 การโรงแรม กลุม 2 จํานวน 32 คน ได

ตอบแบบสอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล   

วิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดการดําเนินติดตามขอมูลดวยตัวเองโดยการ

สังเกตสัมภาษณใหนักเรียนตอบแบบสอบถามและมีการติดตามดูแล

พฤติกรรมและการเรียนของนักเรียนอยางใกลชิด  ดังนี้ 

ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระดับ 

ปวช.2 การโรงแรม กลุม 2 ปการศึกษา 2562  โดยการสังเกตพฤติกรรม

และการเรียนของนักเรียนในชั่วโมงเรียน ขณะที่ทําการสอน และสอบถาม

จากครูแตละวิชาที่ทําการสอนซ่ึงพบวามีนักเรียนที่มีปญหาดานพฤติกรรม

การเรียนขาดวินัยและความรับผิดชอบ เชน มาสาย ไมสนใจเรียน ไมสงงาน
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ตามกําหนดเวลา บางคร้ังไมมาเรียน มีการจดบันทึกและติดตามนักเรียนเปน

รายกรณี โดยการวากลาวตักเตือนและมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรและ

มีการใหนักเรียนตอบแบบสอบถาม   
 

สรุปผลการวิจัย  

จากผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกต ขอมูลดานการเรียนของ

แตละวิชา และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใชแรงจูงใจเสริมแรง

โดยใหคําชมเชยแกนักเรียน รวมทั้งดูแลดานการเรียนใหมีความรับผิดชอบ 

สนใจเรียน และติดตามจากผูปกครอง คุณครูท่ีเขาสอนแตละวิชา ซ่ึง

นักเรียนใหความรวมมือเปนอยางดี ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนตอ

การมาเรียนและการเรียนมากขึ้น  ในการทําวิจัยคร้ังนี้ปรากฏวา นักเรียน

ระดับ ปวช.2 การโรงแรม กลุม 2 ปการศึกษา 2562 มีความเอาใจใสตอการ

เรียน  รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น  โดยสังเกตจากบรรยากาศการ

เรียนภายในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู มีความต้ังใจเรียนมากขึ้น มีความ

รับผิดชอบตอหนาที่ ไมขาดเรียนหรือมาสาย ทํางานที่ไดรับมอบหมายและ

สงงานตรงกําหนดเวลา รูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกันดวยความเต็มใจ โดยดู

จากการสังเกต การสัมภาษณ  ผลการเรียนและสรุปผลการเปรียบเทียบจาก

การตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความมีวินัย ความรับผิดชอบและความสนใจ

การเรียนของนักเรียน 
 

ขอเสนอแนะ  

1. ควรมีการติดตามอยางใกลชิดและตอเนือ่ง ควรมีการติดตาม

อยางตอเนื่อง 

2. ครูผูปกครอง นักเรียนและผูที่เกี่ยวของ ควรรวมมือกันแกไข

และสะทอนปญหาตาง ๆ ของนักเรียน  ทําใหนักเรียนมีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมและการเรียน   
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ        

นักเรียนมีความกระตือรือรนตอการมาเรียนและการเรียนมากขึ้น  

ในการทําวิจัยคร้ังนี้ปรากฏวา นักเรียนระดับ ปวช.2 การโรงแรม กลุม 2 มี

ความเอาใจใสตอการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิางานครัวโรงแรม 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 3 การโรงแรม MEP 

โดยใชรปูแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning 
 

ผูวิจัย น.ส.กันยาวีร  ชื่นเจริญวงศ 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(การโรงแรม) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 24 การจัด

กระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัด

เนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ

ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด 

การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน

และแกไข จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการ

ปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน และเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง จัดการเรียน

การสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน 

รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไว 

โดยการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ

พัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญ การจัดการเรียนการสอนใน

ปจจุบันจึงตองปรับเปล่ียนไปจากเดิมที่เนน “การทองจํามากกวาการคิด

วิเคราะหการเรียนการสอนที่ไมสอดคลองกับสถานการณจริงเมื่อออกไป

ทํางาน ไมไดมีการฝกใหผูเรียนเรียนรูตลอดชีวิตและไมสามารถทํางานเปน

ทีมได” มาเปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ เนนการเรียนรูแบบ 

Active Learning ใหมากขึ้น 

Active Learning เปนกระบวนการจัดการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียนรูในระดับทักษะการคิดขั้น

สูง อันประกอบดวย การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา ซ่ึง

ลักษณะสําคัญของการจดัการเรียนการสอนรูปแบบนี้เปนการเปดโอกาสให

ผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู สามารถสรางองคความรูและ

จัดระบบการเรียนรูดวยตนเอง อีกทั้งเปนการเสริมสรางความรับผิดชอบการ

มีวินัยในการทํางานแกผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับการฝกใหผูเรียนมีคุณลักษณะ

และทักษะของ 21st Century Skills สําหรับเทคนิคการจัดการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning มีหลายรูปแบบ ไดแก การเรียนแบบรวมมือ 

(Cooperative Learning) การเรียนโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-

Based Learning) ก าร เรียนก ารสอนแบบ ก ลุ ม ย อ ย  (Small Group 

Teaching/Learning) การเรียนรูดวยตนเอง (Self-Directed Learning) 

การใชกระบวนการกลุมเพื่อรวมกันวิเคราะห (Group Analysis/Learning) 

รวมกันแกไขปญหา (Group Problem-Solving) การเรียนเปนทีม (Team-

Based Learning) ตลอดจนการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Learning by Doing 

/ Activities) ฯลฯ 

การจัดการเรียนรูวิชางานครัวโรงแรมตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) เพื่อทําใหผูเรียนมีองคความรูและทักษะดานงานครัวโรงแรม 

เกี่ยวกับการประกอบอาหารโรงแรม ประเภทของครัวและอุปกรณ คําศัพทที่

ใชในงานครัว การเลือกซ้ืออาหารสด แหง เตรียมและจัดตกแตงอาหาร

ประเภทเนื้อสัตว ผัก ผลไม เก็บรักษาอาหารอยางถูกวิธีตามตํารับอาหาร

ปฏิบัติการเตรียมอาหารตามตํารับอาหาร ซ่ึงจําเปนตองมีเทคนิคในการ

จัดการเรียนรูที่แตกตางกันและเหมาะสมกับธรรมชาติของเนื้อหานั้น ๆ จึง

จะเกิดสัมฤทธิ์ผลที่ดีตอนักเรียน 

การจัดการเรียนรูวิชางานครัวโรงแรม ในปจจุบันประสบปญหา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเปนที่พึงพอใจ นักเรียนสามารถพัฒนาองคความรู

และทักษะใหเปนไปตามเกณฑคุณภาพไดจํานวนนอย อันเนื่องมาจากมี

ครูผูสอน 2 คน คือ ผูสอนหลักและผูสอนรวม เนื้อหาสาระที่ใชในการจัดการ

เรียนรูมีมาก การเรียนรูสวนใหญเกิดจากเอกสารและการสอนโดยการ

อธิบายของครูเปนหลัก นักเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู การแสดง

ความคิดเห็นหรือการมีสวนรวมในหองเรียนนอย และไมมีหองสําหรับในการ

ปฏิบัติ จึงทําใหเกิดความเบื่อหนายและขาดสมาธิ ไมเกิดกระบวนการในการ

พัฒนาองคความรูแบบถาวรในการเรียน จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมี

แนวคิดในการกระตุนใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูและมี

บทบาทในชั้นเรียนเพิ่มมากขึ้น โดยครูลดบทบาทการสอนใหเปนการแนะนํา

เพิ่มเติม สวนองคความรูและทักษะท่ีจําเปนตอการเขาถึงองคความรูดวย
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รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชางานครัวโรงแรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการโรงแรม MEP กลุม 3 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานครัวโรงแรม ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 การโรงแรม MEP กลุม 3 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูดวย

กระบวนการ Active Learning 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ  ชั้นปที่  3 สาขาวิชาการโรงแรม MEP วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 11 คน ซ่ึงเปน

กลุมเดียวกัน การกําหนดกลุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน โดย

เลือกกลุมตัวอยางตามสะดวก (บุญชม ศรีสะอาด. 2545) 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน 
 

การสรางเครื่องมือ 

1. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน วิชางานครัวโรงแรม 

เร่ืองการเลือกซ้ืออาหารสด แหง ซ่ึงเปนแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 

ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ๆ ละ 1 คะแนน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) หาคา

โดยใชสถิติคารอยละ ซ่ึงมีการสรางดังนี้ 

1.1 กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบทดสอบ 

1.2 ศึกษาจุดมุงหมายเนื้อหาวิชางานครัวโรงแรมตามหลักสูตร 

1.3 ศึกษาการสรางแบบทดสอบจากเอกสารเกี่ยวกับการวัด

และประเมินผล เชน การวัดผลการศึกษา ของ รศ.สมนึก ภัททิพยธนี. 

(2546:1-231) และเคร่ืองมือที่มีผูสรางไวแลว 

1.4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางเนื้อหาและจุดประสงคการ

เรียนรู 

1.5 กําหนดจํานวนขอสอบที่ใหสอดคลองกับจุดประสงคการ

เรียนรูและเนื้อหา 

1.6 นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อ

พิจารณาขอทดสอบแตละขอ วัดตามจุดประสงค เชิงพฤติกรรมและ

ครอบคลุมเนื้อหาหรือไม วิเคราะหหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Conten 

Validity) โดยพิจารณาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค

เชิงพฤติกรรม (IOC:Index of Item Objective Congruence) ตามวิธีการ

ของ โรวิลเนลลี (Rovinelli) และแฮมตัน (Hambleton) สมนึก ภัททิยธนี. 

2546:218) 

1.7 พิจารณาแบบทดสอบที่วัดครอบคลุมกับเนื้อหาตามชื่อ

เร่ืองและขอสอบขอนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงคการเรียนรู จํานวน 30 ขอ 

1.8 นําแบบทดสอบที่ไดมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ

ของผูเชี่ยวชาญ แลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนระดับ ปวช.3 การโรงแรม 

MEP  

1.9 วิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ 

1.10 จัดพิมพและนําไปใช 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือที่ ใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 เอกสารแนวการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเพื่อพัฒนาความรูและทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห และศึกษา

คนควาจากงานวิจัยที่คลายคลึงกัน 

2.2 ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามจากหนังสือการวิจัยเบื้องตน

ของบุญชม ศรีสะอาด และศึกษาจากแบบสอบถามของคนอื่น ๆ  

2.3 สรางแบบสอบถามตามโครงสรางและกรอบเนื้อหาวิชา

งานครัวโรงแรม 

2.4 นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง

ความเที่ยงตรงตามกรอบเนื้อหาของแตละขอและครอบคลุมเนื้อหาที่กําหนด 

ผูเชี่ยวชาญเปนครูผูมีประสบการณดานการสอน 

2.5 นําแบบสอบถามไปแกไขตามผูเชี่ยวชาญเสนอนแนะ 

2.6 นําแบบสอบถามไปทดลองใช 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางาน

ครัวโรงแรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 3 การโรงแรม 

MEP โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning 

ดังนี้ 

1. ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรม

ที่จะใชในการจัดการเรียนรู พรอมแจงวัตถุประสงค 

2. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบกอนเรียน 

3. สอนโดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active 

Learning เร่ือง การเลือกซ้ืออาหารสด แหง ในการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้ 

ผูวิจัยไดดําเนินการโดยแบงผูเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ ประมาณ 4-6 คน และให

ผูเรียนในกลุมพูดคุยแลกเปล่ียนขอมูล ความคิดเห็น และประสบการณใน

ประเด็นที่กําหนดและสรุปผลการอภิปรายออกมาเปนขอสรุปของกลุม 

4. ครูและนักเรียนรวมกันแสดงความคิดเห็นและเพิ่มเติมสวนที่

เปนประเด็จสําคัญ พรอมรวมกันสรุปสาระสําคัญในการเรียนรูรวมกัน 

5. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

6. ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจจากการจัดการ

เรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอนวิชา

งานครัวโรงแรม เร่ืองการเลือกซ้ืออาหารสด แหง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดจัดกระทําและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวม

ขอมูล ดังนี้ 

1. การจัดกระทําขอมูล 

1.1 นําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมารวบรวมเพื่อ

สรุปผล 

1.2 นําแบบสอบถามที่คืนมาทั้งหมดมาแยกกลุมตัวอยางที่

ตอบแบบสอบถาม 

1.3 นําแบบสอบถามตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ  
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2. การวิเคราะหขอมูล 

2.1 แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน นํามาเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน โดยนําแบบทดสอบมาตรวจนับ

คะแนนหาคารอยละ และคาเฉล่ีย 

2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน นํามาใชโปรแกรม

สําเร็จรูปวิเคราะหขอมูลหาคาเฉล่ียเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานครัวโรงแรม ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 การโรงแรม MEP โดยใชรูปแบบการ

จัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning ไดผลสรุปดังนี ้

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง

เรียน พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 3 การโรงแรม 

MEP มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน คิดเปนรอยละ 12.0 ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน คิดเปนรอยละ 23.27 ซ่ึงผลสัมฤทธิ์

การพัฒนาผลการเรียน คิดเปนรอยละ 11.27 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา การใช

รูปแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning สามารถสงผล

ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น 

2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 18.19 

และเพศชาย รอยละ 81.81 

3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียนรูหลัง

การใชรูปแบบการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning วิชา

งานครัวโรงแรม พบวา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 การ

โรงแรม MEP มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก คาเฉล่ีย 4.09 เมื่อพิจารณารายดานเรียงจากมากไปหานอย พบวา มี

โอกาสอธิบายหรืออภิปรายเนื้อหาในชั้นเรียนทําใหเขาใจมากขึ้น อยูในระดับ

มากที่สุด คาเฉล่ีย 4.59 รองลงมาผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนรู 

คาเฉล่ีย 4.52 พึงพอใจและยอมรับการประเมินผลจากครูและเพื่อนรวมชั้น

เรียน คาเฉล่ีย 4.36 พึงพอใจในบทบาทและหนาที่รับผิดชอบภายในชั้นเรียน 

คาเฉล่ีย 4.08 กระตุนผูเรียนใหมีความกระตือรือรนในการเรียน คาเฉล่ีย 

4.04 ไดชวยเพื่อนทุกคนในชั้นเรียนใหเขาใจเนื้อหา คาเฉล่ีย 3.92 มีโอกาส

แสดงความคิดเห็นเทาเทียมกัน คาเฉล่ีย 3.87 พึงพอใจในการจัดกลุมแบบ

คละความสามารถ คาเฉล่ีย 3.86 และผูเรียนไดปฏิบัติงานจริงและไดรวมมือ

กันภายในชั้นเรียน คาเฉล่ีย 3.53 ตามลําดับ 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรทําวิจัยเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ 

Active Learning ในวิชาอื่น ๆ ของหลักสูตร เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู

และตรวจสอบความเที่ยงของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

2. ในการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active Learning ครู

ควรจัดหาวัสดุอุปกรณใหและส่ือตาง ๆ ใหเพียงพอตอการจัดกิจกรรมกลุม 

เพื่อใหการดําเนินการจัดกิจกรรมไมติดขัด 

3. ในวิชาตาง ๆ ควรใชกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

และใชเทคนิคการสอนท่ีแตกตางกัน ส่ือท่ีมีความทันสมัยและมีความ

หลากหลาย เพื่อเสริมสรางบรรยากาศในการเรียนรู และเปนการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมีความพึงพอใจของผูเรียนดวย 
 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการใชการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วิชางานครัวโรงแรม โดยการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ Active 

Learning กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 3 การโรงแรม 

MEP เปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนใหมีคุณภาพที่สูงขึ้น 

2. ครูไดมีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และนักเรียนมีสวนรวมตอการจัดการเรียนรูเพิ่มขึ้น 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูดวยกระบวนการ 

Active Learning ในระดับดีมาก 

_______________________________________________________ 

 

การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเรียนใหมวีินัยและความรับผิดชอบ 

ในการเรียนวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ 

กรณีศึกษา นักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 2 

สาขาวชิาการโรงแรม วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาววริยา  อาหลี 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา บธ.ม.(การโรงแรม) 

ปการศึกษา 2562 
 

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

เผชิญปญหาและอุปสรรคดวยความมุงมั่น ถามนุษยทุกคนมีคุณสมบัติ

ดังกลาวก็จะเปนผูมีวินัยในตนเอง ซ่ึงจะเปนวัฒนธรรมที่ทุกคนในสังคมตอง

ปฏิบัติ เพราะจะทําใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข วินัยจึงเปนคุณธรรม

ที่ควรสรางและปลูกฝงใหทุกคนใชเปนแนวทางสําหรับบังคับพฤติกรรมของ

ตนเอง ทําใหบรรลุตามจุดหมายของชีวิตและประสบความสําเร็จในชีวิต 

เพราะฉะนั้น ครูควรสรางสรรควินัยใหเกิดแกนักเรียน 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 

จากการเปนครูที่ปรึกษาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม ซ่ึงมีหนาที่ดูแลนักเรียนดานพฤติกรรมและ

การเรียนของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกหองเรียน พบวา พฤติกรรม

การเรียนของนักเรียนบางคนในหองเรียนไมสนใจเรียน ขาดความรับผิดชอบ 

และระเบียบวินัย จึงทําใหบรรยากาศการเรียนรูไมเอื้อตอการเรียนการสอน 
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และมีพฤติกรรมไมพึงประสงค จึงทําใหเกิดปญหาในการเรียนรู จะสงผลตอ

นักเรียนบางคนที่มีผลการเรียนคอนขางตํ่า จึงตองใชกระบวนการวิจัยมา

แกปญหา โดยการนําทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีการวาง

เง่ือนไขมาใชกับนักเรียน เพื่อเปนการพัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ

เรียนและสงเสริมศักยภาพของนักเรียนใหเกิดการเรียนรูเต็มศักยภาพ และ

ความสามารถของตนเอง ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนมีสมรรถนะวิชาชีพ มีวินัย 

ความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง มีบรรยากาศการเรียนรูที่เหมาะสม เปน

การปลูกฝงระเบียบวินัย การรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ทําใหสามารถ

พัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและมีผลการเรียนดีขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและ

ความ รับ ผิดชอบตอหน าที่ และการเรียน ดีขึ้ น  ของนั ก เรียนระ ดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม กลุม 2 
 

สมมุติฐานการวิจัย 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบ

ตอหนาที่ของนักเรียน ทําใหสามารถพัฒนาศักยภาพดานพฤติกรรมและการ

เรียนใหดีขึ้น 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 36 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

เค ร่ือ งมื อที่ ใช ในการเก็ บ รวบรวมข อมู ล  เป นแบบ สังเกต 

แบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชการสังเกตและนําเคร่ืองมือที่

สรางขึ้นใหนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการ

โรงแรม จํานวน 36 คน ไดตอบแบบสอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและรับผิดชอบ

ในหองเรียน เมื่อนําผลสรุปของการตอบแบบสอบถามคร้ังท่ี 1 และ 2 พบวา 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม มี

ความกระตือรือรน เอใจใสตอการเรียน มีวินัยและความรับผิดชอบมากขึ้น 

จากการตอบแบบสอบถามคร้ังที่ 2 นักเรียนมีพฤติกรรมดังกลาวมากกวาคร้ัง

ที่ 1 หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นไดวาดีขึ้นอยางเห็นไดชัด คือ นักเรียน

ไมนํางานวิชาอื่นมาทําในขณะที่กําลังเรียนวิชาหนึ่ง ไมคุยและเลนกับเพื่อน

ในขณะที่ครูสอน สงงานและการบานตรงเวลาที่ครูกําหนด ไมนอนหลับใน

หองเรียนขณะชั่วโมงเรียน ทําการบานและไมลอกการบานเพื่อน ทําผิดจะ

พยายามแกไขโดยไมทอแท มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย มา

เรียนตรงเวลาและต้ังใจเรียนหนังสือ ทําใหนักเรียนสามารถปรับเปล่ียน

พฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่และการ

เรียน สงผลใหการเรียนดีขึ้น และเปนผูที่มีความสําเร็จในชีวิตตามจุดหมาย

ที่ต้ังไว 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตามอยางใกลชิดและตอเนื่อง 

2. ครู ผูปกครอง นักเรียน และผูเกี่ยวของ ควรรวมมือกันแกไข

และสะทอนปญหาตาง ๆ ของนักเรียน ทําใหนักเรียนมีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมและการเรียน 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไมสงงาน/การบาน 

วิชางานสวนหนาโรงแรม  

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้น ปที่ 1/4 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสิรารัตน  สงเทพ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

 วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การเรียนการสอนในปจจุบันจะแบงคะแนนออกเปนสองสวน  คือ  

คะแนนเก็บกอนสอบปลายภาค ซ่ึงคิดเปน 80 เปอรเซ็นตของคะแนน

ทั้งหมด โดยใน 80 เปอรเซ็นตนั้นผูวิจัยไดเก็บคะแนนโดยการสอบเปนราย

จุดประสงคและการสงงานของนักศึกษา  ดังนั้นการทําใบงานและการบาน

สงครูของนักศึกษาจึงเปนเร่ืองที่สําคัญมากในการเรียนการสอนเพราะ

นอกจากจะมีคะแนนในสวนของใบงานและการบานแลว  ยังมีผลตอการ

เรียนในคาบถัดไปดวย  เนื่องจากใบงานจะเปนการประเมินความรูความ

เขาใจในบทเรียนของนักศึกษาวามีมากนอยเพียงใดอีกทั้งยังเปนการวัด

พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาไดอีกทางหนึ่ง  ถาหากนักศึกษา

ไมไดทําใบงานที่ครูแจกใหนักศึกษาก็จะขาดคะแนนเก็บในสวนนั้นและครูก็

ไมสามารถประเมินความรูความเขาใจของนักศึกษาได 

ในชวงแรกของการสอน ครูไดใชใบงานและใบความรูแจกใหกับ

นักศึกษาทุกคนประกอบการสอนในแตละชั่วโมง โดยที่ใบงานและใบความรู

ที่แจกใหนักศึกษาเก็บเปนของตนเอง แตใบงานบางเร่ืองตองนํามาเรียนตอ

ในคาบตอไป ซ่ึงเมื่อถึงชั่วโมงเรียนในชั่วโมงตอไปแลวนักศึกษาไมไดนํามา 

เมื่อครูถามถึงสาเหตุ นักศึกษาตอบวา อยูบาน ลืมเอามา หรือทําหายไปแลว

ก็มี ครูจึงบอกใหนักศึกษาที่ไมไดนําใบงานมาในชั่วโมงนี้ นํามาใหครูดูใน

ชั่วโมงถัดไป ซึงปรากฏวามีนักศึกษาเพียงไมกี่คนที่นําใบงานมาใหครูดู เมื่อ

ทําการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผานไปชวงหนึ่ง ครูสังเกตไดวานักศึกษา

ที่ไมทํางานสงนั้นมีคอนขางมาก อาจเปนเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนในชวงแรกครูใหนักศึกษาทํางานทุกคร้ังและใหทําการบานเก็บเปน

คะแนนเก็บทุกคร้ังนักศึกษาที่ขาดเรียนในคาบใดคาบหนึ่งไปก็มักจะตาม

เพื่อนไมทันแลวก็นําไปสูการไมสงการบานในที่สุดหรือนักศึกษาบางคนมา

โรงเรียนแตไมเคยทํางานสงเลย ซ่ึงสังเกตไดจากสมุดสงงานของนักศึกษา  
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ครูจึงต้ังขอสังเกตไดวาใบงานใดที่แจกใหนักศึกษาทําแลวสงทายชั่วโมง 

จํานวนนักศึกษาท่ีสงงานในคร้ังนั้นก็จะมีมาก แตหากใหเปนการบานก็จะมี

นักศึกษาที่ไมสงงานหรือสงงานไมตรงตามกําหนดคอนขางมาก  

ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดทําการวิจัย

เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักศึกษาในระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น 

ปที่ 1/4 เพื่อนํามาเปนขอมูลในการแกปญหาของนักศึกษาในเร่ืองการไมสง

งาน / การบานตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเพื่อศึกษาสาเหตุของการไมสงงาน / การบาน ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน ปท่ี 1/4  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช   

2. เพื่อเพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการแกปญหาการไมสงงาน / 

การบานของนักศึกษา 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ  นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปที่ 1 แผนกการโรงแรม 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้   คือ  นักเรียนวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปที่ 1/4 

จํานวนนักศึกษา 33 คน แผนกการโรงแรม  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถาม 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ศึกษาเทคนิคการสรางแบบสอบถามจากเอกสารตาง ๆ 

2. สรางแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมของนักศึกษาเพื่อหา

สาเหตุในการไมสงงาน /การบาน ตามกําหนดของนักเรียนในระดับระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปท่ี 1/4   จํานวน 33 ขอ โดยใหนักศึกษาใส

หมายเลขลําดับสาเหตุของการไมสงงานจากลําดับมากที่สุด ( 1 ) ไปจนถึง

ลําดับนอยที่สุด ( 15 ) 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นําแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไมสงงาน / การบาน

ตามกําหนดของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 1/4 ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   จํานวน 33 คน 

เพื่อหาสาเหตุของการไมสงงาน / การบานตามกําหนด  และทําการบันทึก

คะแนน 

2. ดําเนินการหาคารอยละของแตละขอสาเหตุ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิ เคราะห ข อ มูล  ผู วิ จัย ดํา เนิ นการโดยใช โปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับผูตอบ 

ตอนที่  2   ขอมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่ไมสงงาน / การบานของผูเรียน 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการ

ไมสงงาน/การบานตามกําหนดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น 

ปที่ 1/4  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   แสดงใหเห็นวา สาเหตุของ

การไมสงงาน / การบานตามกําหนด ลําดับที่ 1 คือ การบานมากเกินไป 

นักศึกษาเลือก 15คน  คิดเปนรอยละ 45.45  อันดับท่ี 2 แบบฝกหัดยาก 

ทําไมได นักศึกษาเลือก 14 คน คิดเปนรอยละ  42.42 อันดับที่  3 ไม

นาสนใจ นักศึกษาเลือก 13 คน  คิดเปนรอยละ 39.39 โดยคิดจากนักศึกษา 

33 คน  
 

ขอเสนอแนะ 

1. ในการสรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไมสงงาน/

การบานตามกําหนด อาจจัดทํากับนักเรียนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปที่ 1 ทั้งหมด เพื่อเปนการศึกษาในภาพรวม เพราะการวิจัยคร้ังนี้ กลุม

ตัวอยางเปนเพียงนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปที่ 1/4 

เทานั้น ซ่ึงอาจจะไดผลการวิจัยที่แตกตางกันก็ได  

2. ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจเจาะจงทําการวิจัยกลุมนักศึกษาใน

ระดับชั้นอื่น ๆ ตอไป และอาจแยกหัวขอเปนรายวิชาตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูล

ที่ละเอียดขึ้น ซ่ึงจะไดนําผลการทดลองที่ไดไปแกไขปญหาในการไมสงงาน / 

การบานตามกําหนดของนักศึกษาตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของการไมสงงาน/การบาน ของ

นักศึกษาระดับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปที่ 1/4 แผนกวิชาการ

โรงแรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช   

2. ไดแนวทางใน การแกปญหาการเรียนการสอน 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาการทองเท่ียว 

 

การพัฒนาทักษะการพูดในพ้ืนที่สาธารณะ 

โดยใชกิจกรรมเลาขาวการทองเที่ยวหนาชั้นเรียน ในรายวิชามัคคุเทศก  

 ของนักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 การทองเที่ยว 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวพรศรี  สุขสบาย 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ (พัฒนาการทองเที่ยว) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

 คําวา มัคคุเทศก ในความหมายเชิงภาษา เปนคําสนธิของคําวา 

มค.ค แปลวา ทาง กับ อทเทศก แปลวา ผูชี้นํา ดังนั้นเมื่อแปลตามศัพท 

หมายถึง ผูนําทาง ผูชี้ทาง ผูบอกทาง ในความหมายเชิงการทองเที่ยว 

มัคคุเทศกหมายถึง ผูนําเที่ยว โดยมัคคุเทศกทําหนาที่พานักทองเที่ยวตางถิ่น

จากในประเทศและตางประเทศไปทองเที่ยวตามสถานที่ตาง ๆ ที่นักทองเที่ยว

ตองการ พรอมทั้งชี้แจงอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ีนั้น ตามความ

สนใจของนักทองเที่ยว และตอบคําถามตางๆ ที่นักทองเที่ยวถาม 

มัคคุเทศก มีความหมายตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา Guide หรือ 

Courier คําวา Guide ตามปกติใชกับมัคคุเทศกที่ทําหนาที่นําชมสถานที่

ตางๆ สวนคําวา Courier ใชกับมัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกแก

นักทองเที่ยวในดานการนําเที่ยว การพักแรมและการเดินทาง แตในปจจุบัน

นี้จะใชคําใดก็ได เนื่องจากมัคคุเทศกในปจจุบันทําหนาที่ทั้งผูนําเที่ยว และ

อํานวยความสะดวกสบายแกนักทองเที่ยวทั้งในดานการพักแรม อาหาร และ

การเดินทางดวย นอกจากนี้ คําวามัคคุเทศกยังมีคําอื่นในภาษาอังกฤษอีก 

คือ Tourist Guide Tour Guide หรือ Tour Leader 

ตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 

พ.ศ.2535 ใหคําจํากัดความของมัคคุเทศกไววา เปนบุคคลที่นํานักทองเที่ยว

ไปยังที่ตาง ๆ ใหความรูเกี่ยวกับสถานที่ บุคคลและไดรับคาตอบแทน การ

นํานักทองเท่ียวไปยังที่ตางๆ ยังไมเปนมัคคุเทศก เชน ผูจัดหาและรับสง 

เรียกวา Transfer Personnel ผูนํากลุมทองเที่ยวเรียกวา Tour Leader 

ผูติดตามใหความสะดวกแกการเดินทางเรียกวา Tour Escort และลาม

เรียกวา Interpreter การแนะนําสถานที่ของบุคคลที่อยูในทองถิ่น รวมทั้ง

การพาญาติมิตรไปเท่ียวเพราะชอบพอกัน จึงไมเปนมัคคุเทศก การเปน

มัคคุเทศกจะตองทําหนาที่เพื่อคาตอบแทนในเชิงธุรกิจ 

จะเห็นไดวาจากความหมายของคําวา “มัคคุเทศก” นั้น จะตองมี

การพูดคุย แนะนําเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวอยางหลีกเล่ียงไมได  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งแลวในการเปนมัคคุเทศกนั้น ทักษะดานการพูดถือเปนส่ิงจําเปน

อยางยิ่งในการนําเที่ยวแกนักทองเที่ยว ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนใน

สาขาวิชาการทองเที่ยว จึงมีรายวิชามัคคุเทศก ซ่ึงเปนวิชาที่เนนใหนักเรียน

ไดฝกฝนตนเอง ใหพรอมเพื่อกาวสูการทํางานเปนมัคคุเทศกแบบเต็มตัว ไม

วาจะเปนการเตรียมความพรอมดานขอมูลทางวิชาการและการปฏิบัติจริงใน

ฐานะมัคคุเทศก ส่ิงหนึ่งท่ีนักเรียนท่ีเรียนวิชานี้จะหลีกเล่ียงไมไดเลย ก็คือ

การพูด เนื่องจากมัคคุเทศกเปนอาชีพท่ีจะตองพูดคุยกับนักทองเที่ยวหรือ

พูดบอกเลาเร่ืองราวตางๆ ใหกับนักทองเที่ยวไดฟงอยูตลอดเวลา ซ่ึงเปนการ

พูดในที่สาธารณะกับผูคนจํานวนไมนอย สําหรับนักเรียนที่ไมมีประสบการณ

ทางดานการพูดในที่สาธารณะอาจจะเปนส่ิงที่ทําไดยากและตองใชเวลาใน

การฝกฝน 

ดังนั้น การฝกฝนการพูดในที่สาธารณะเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งสําหรับ

นักเรียนที่เรียนในวิชามัคคุเทศก  เพราะการที่นักเรียนไดฝกพูดบอยๆ จะทํา

ใหนักเรียนสามารถพูดไดดียิ่งขึ้น ไมวาจะเปนการพูดในรูปแบบใด ดวยเหตุนี้

ผูวิจัยจึงไดคิดใชกิจกรรมการพัฒนาทักษะการพูดในพื้นที่สาธารณะ  โดยใช

กิจกรรมเลาขาวการทองเที่ยวหนาชั้นเรียนขึ้น เพื่อฝกทักษะการพูดในพื้นที่

สาธารณะ เปนการเตรียมความพรอมและความมั่นใจดานการพูดในพื้นที่

สาธารณะใหแกนักเรียนที่เรียนในรายวิชามัคคุเทศก กอนออกฝกงานและ

สามารถนําไปใชในการทํางานตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาทักษะการพูดในพื้นที่สาธารณะของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่2 สาขาวิชาการทองเที่ยว 

2. เพื่อสรางความมั่นใจในการพูดใหกับนักเรียนนักเรียนระดับ 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการทองเที่ยว 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการทองเที่ยว 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการทองเที่ยว จํานวน 25 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบประเมินผลการพูดในพื้นที่สาธารณะ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบประเมินผลการใหคะแนนขึ้นเองโดยมีขั้นตอนดังนี้   

1. จังหวะการพูด   

2. ความเปนธรรมชาติ   

3. บุคลิกภาพ   

4. ความชัดเจนของอักขระ   

5. ความนาสนใจของเนื้อหา 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 1. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการให 

นักเรียนแตละคนทํากิจกรรมเลาขาวการทองเที่ยวหนาชั้นเรียน วันละ 2 คน 

คนละ 2 คร้ัง  โดยคร้ังแรกจะเร่ิมจากเลขที่ 1-2  และตอไปจนถึงเลขที่ 25 

ซ่ึงเปนเลขที่สุดทาย   

 2. จากนั้นใหวนกลับมายังหมายเลขที่ 1-2 อีกเปนคร้ังที่ 2 นั่น

หมายความวา นักเรียนทุกคนจะไดทํากิจกรรมเลาขาวการทองเที่ยวหนาชั้น

เรียน คนละ 2 คร้ัง ซ่ึงแตละคร้ังผูวิจัยจะทําการประเมินผลการพูดหนาชั้น

เรียนของนักเรียนแลวนําคะแนน คร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2  มาทําการประเมิน

เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการดานการพูดในพื้นที่สาธารณะของนักเรียน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ใหคะแนนจากการประเมินการพูดในพื้นที่

สาธารณะ โดยกิจกรรมเลาขาวการทองเที่ยวหนาชั้นเรียน เปรียบเทียบ

คะแนนการพูดเลาขาวทั้งสองคร้ังเพื่อหาคาความแตกตาง  มีขั้นตอนดังนี้ 
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1. หาคาความแตกตางของคะแนนแตละคร้ังจากแบบประเมินผล

การพูดในพื้นที่สาธารณะ โดยกิจกรรมเลาขาวทองเที่ยวหนาชั้นเรียน 

 2. เปรียบเทียบคะแนนการพูดในพื้นท่ีสาธารณะ โดยใชกิจกรรม

เลาขาวการทองเที่ยวหนาชั้นเรียนของนักเรียนทั้งสองคร้ัง คือ คร้ังที่ 1 และ

คร้ังที่ 2 โดยใชเคร่ืองมือชุดเดียวกัน 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาทักษะการพูดในพื้นท่ีสาธารณะ โดยใช

กิจกรรมเลาขาวการทองเที่ยวหนาชั้นเรียน ในรายวิชามัคคุเทศก ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาการทองเที่ยว 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปรากฏวาคะแนนรวมในการพูดเลา

ขาวหนาชั้นเรียน คร้ังที่ 2 มีคะแนนที่เพิ่มขึ้นทุกคน คิดเปนรอยละ 100 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขาวท่ีนักเรียนจะพูดใหเพื่อนฟง ควรเปนขอมูลที่ นักเรียน

คนความาเอง 

2. ขอมูลที่นักเรียนจะเลาหนาชั้นเรียน  ควรเปนขอมูลที่นักศึกษา

ใหความสนใจ   

3. หลังการพูด ครูผูสอนตองแจงใหนักเรียนทราบวามีขอบกพรอง

อะไรบางที่จะตองแกไขในการพูดคร้ังตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 ผูวิจัยจะนําผลการวิจัย ไปใช เพื่ อพัฒนาทักษะการพูดในที่

สาธารณะ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชา

การทองเที่ยว ใหมีทักษะการพูดที่ดีขึ้นและสามารถนําไปใชในการเรียนและ

การทํางานในวิชาชีพไดตอไป 

_______________________________________________________ 
 

ผลการใชรูปแบบการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD  

เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน เรือ่งการพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับงาน

บริการ ในรายวชิาศิลปะการใหบริการในอุตสาหกรรมทองเทีย่ว  

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 การทองเที่ยว  

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2562 
 

ผูวิจัย นางวรณัน  พงษจีน 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา บธ.บ (การจัดการการทองเที่ยว) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่ึงเปนส่ิงที่บงบอกถึง

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของ

ผูเรียน การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรมและการทดสอบ

ควบคูไป กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและ

รูปแบบการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของครูเปนส่ิงสําคัญที่จะตองทํา

ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีและและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

เกง ดี และมีความสุขแตจากผลการสอบเก็บคะแนนของนักศึกษา พบวา

นักศึกษาบางคนไดคะแนนไมดีนัก ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษามีความสนใจเรียน

ที่แตกตางกันมีทั้งนักศึกษาที่เรียนเกงและเรียนออน ทั้งนี้นักศึกษาแตละคน

ตางคนตางเรียนเพื่อมุงหวังคะแนนซ่ึงพฤติกรรมนี้อาจสงผลตอไปในอนาคต

คือ นักศึกษาไมสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ขาดทักษะการทํางานเปนทีม 

ไมมีความเมตตา กรุณา ขาดความเอื้อเฟอเผ่ือแผตอเพื่อนมนุษย ขาดความ

รักความสามัคคี เห็นแกประโยชนสวนตน มากกวาสวนรวม  

ดวยเหตุนี้จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไป

พรอมกับปลูกฝงคุณลักษณะดังกลาวโดย ใชเทคนิค STAD ซ่ึงเปนเทคนิค

หนึ่งในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือผูวิจัยเห็นวา เปนการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีสอดคลองกับปญหาที่พบในชั้นเรียน ที่ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนแตกตางกัน ผูเรียนบางสวนเกิดความเบื่อหนายในการสอน

แบบบรรยายของครู การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค 

STAD นี้จะชวยใหผูเรียนเกิดการชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางนักเรียนที่เรียน

เกงกับนักเรียนที่เรียนออน ซ่ึงจะชวยสรางสัมพันธภาพและสงเสริมการเห็น

คุณคาแหงตน ชวยผูเรียนที่เรียนออนใหสามารถมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่

ดีขึ้น ตลอดจนการมีสวนรวมในการทํางานของกลุมความสําเร็จของกลุม อัน

เกิดจากแตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรูและความสําเร็จของ

กลุมอันเกิดจากการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากรการ

เรียนรู รวมทั้งการเปนกําลังใจแกกันและกัน คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่

ออนกวา สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทานั้น 

หากแตจะตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม 

ความสําเร็จของแตละบุคคลคือ ความสําเร็จของกลุม  

การเรียนรูแบบรวมมือ นอกจากจะชวยสรางมนุษยสัมพันธที่ดีใน

กลุมเพื่อนแลว ยังถือเปนการเติมเต็มความรูใหแกผูเรียนที่เรียนออนให

สามารถเขาใจในเนื้อหา สวนผูเรียนที่เรียนเกงหรือมีความรูมาแลวก็จะรูสึก

อยากมีสวนรวมในการชวยเพื่อนทําให เกิดความภาคภูมิ ใจในตนเอง 

เพราะฉะนั้นการจัดการเรียนรูแบบรวมมือจะชวยใหบรรยากาศในชั้นเรียน

เต็มไปดวยความสนุกสนานอันเกิดจากกิจกรรมที่ครูใหผูเรียนไดเรียนรู สวน

ผูเรียนเองก็ไดมีสวนรวมในกิจกรรมนั้น ๆ เมื่อผูเรียนทุกคนไดเรียนรูเนื้อหา

จากที่ครูสอนแลว ยังไดทําความเขาใจอีกคร้ังในขณะทํากิจกรรม ซ่ึงสมาชิก

ในกลุมจะชวยกันอธิบายใหเพื่อนมีความเขาที่ตรงกันทั้งหมด เพื่อใหกลุมเกิด

ความสําเร็จตามแผนที่วางไว ขณะเดียวกันครูยังจะเขาไปชวยอธิบายเนื้อหา

ในขณะที่ผูเรียนรวมกันทํากิจกรรมชวยผูเรียนที่เรียนออนไดมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นความพึงพอใจของผูเรียนก็เปนส่ิงสําคัญ

อยางหนึ่งซ่ึงเปนเร่ืองเกี่ยวกับอารมณความรูสึกและทัศนคติของบุคคล อัน

เนื่องมาจากส่ิงเราและแรงจูงใจ ซ่ึงจะปรากฏออกมาทางพฤติกรรมและเปน

องคประกอบสําคัญในการทํากิจกรรมตาง ๆ และเปนส่ิงหนึ่งที่สงเสริมให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น การที่บุคคลจะเรียนรูหรือมีพัฒนาการที่เจริญงอกงามนั้น

บุคคลจะตองอยูในภาวะพึงพอใจสุขใจเปนเบื้องตน การจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือ โดยใชเทคนิค STAD จะชวยใหผูเรียนมีคุณลักษณะพื้นฐานแหง

คุณธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม เปนผูมีความรูความสามารถในการพัฒนา

ตนเอง ประพฤติปฏิบัติตน ใหบังเกิดผลดีตอการดําเนินชีวิต เพื่อความ

เจริญกาวหนาเปนประโยชนสุขแกสังคมตอไปในอนาคต  

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ

โดยใชเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการพัฒนา

บุคลิกภาพสําหรับงานบริการ ในรายวิชาศิลปะการใหบริการในอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขางานการ

ทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช

เทคนิค STAD เพื่ อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการพัฒนา

บุคลิกภาพสําหรับงานบริการ ในรายวิชาศิลปะการใหบริการในอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว  

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือโดยใชเทคนิค STAD เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการ

พัฒนาบุคลิกภาพสําหรับงานบริการ ในรายวิชาศิลปะการใหบริการใน

อุตสาหกรรมทองเที่ยว  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ สาขางานการทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาการทองเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ปการศึกษา 2562 จํานวน 33 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1.  แผนการจัดการเรียนรู แบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จาํนวน 20 ขอ 

3.  แบบวัดความพึงพอใจ 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู แบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 

2. ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

3. สรางแบบทดสอบ  จํานวน 30 ขอ  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดย

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ซ่ึงแบงออกเปน 2 ระยะ คือ

จากการวัดกอนทดลองโดยใชแบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ ไปใหนักเรียนตอบ 

และจากการวัดหลังจากทดลองเสร็จโดยใชแบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ฉบับ

เดิมไปเก็บขอมูลอีกคร้ังหนึ่ง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้  

1. หาคาเฉล่ียของคะแนนแบบทดสอบกอนและหลังเรียน เร่ืองการ

พัฒนาบุคลิกภาพสําหรับงานบริการ  

2. หาคาเฉล่ียของแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. คะแนนในรายวิชาศิลปะการใหบริการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว

กอนเรียนมีคาเฉล่ียเทากับ 14.50 คะแนน ในรายวิชาศิลปะการใหบริการใน

อุตสาหกรรมทองเท่ียวหลังเรียนมีคาเฉล่ียเทากับ 23.22 คะแนน เมื่อนํา

คะแนนมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนของนักเรียนที่

ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เพิ่มสูงขึ้น  

2. ความพึงพอใจในการเรียนรูความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD อยูในระดับพึงพอใจมาก โดยมีคาเฉล่ีย

โดยรวมเทากับ 3.70 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ควรชี้แจงใหนักเรียนเกิดความเขาใจในกระบวนการจัดการเรียน

และประโยชนท่ีนักเรียนจะไดรับจากการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช

เทคนิค STAD เพื่อใหผูเรียนเขาใจบทบาทของตนและใหความรวมมือมากขึ้น  

2. ใชกิจกรรมที่ไมซํ้ากันในแตละคาบเพือ่ไมใหเกิดความเบื่อหนาย  

3. ครูควรสรางแรงจูงใจในการเรียนรูแตละคาบไมซํ้ากัน  

4. เมื่อทํากิจกรรมแลวครูควรสรุปความรูประเด็นสําคัญใหผูเรียน  

5. ครูควรใหการเสริมแรงทุกคร้ัง  

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจยัครั้งตอไป  

1. ควรนํากระบวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค 

STAD วิจัยในดานทักษะกระบวนการความคิดสรางสรรค ความสามารถทาง

อารมณ เพื่อศึกษาวาเทคนิคนี้เกิดผลกับตัวแปรอื่นมากนอยเพียงใด  

2. ควรศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคอื่น เชน เทคนิค

กลุมแขงขัน เทคนิคจิ๊กซอร   

3. อาจจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยเทคนิคอื่น ๆและส่ือ

การเรียนรูที่หลากหลายเพื่อกระตุน ความสนใจเรียนและความพึงพอใจใน

การเรียนรูวิชาการดําเนินงานอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่สูงขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.  ทราบผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช

เทคนิค STAD  

2.  ครูไดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาศิลปะการใหบริการในอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวที่ดีขึ้น 

3.  นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค 

STAD  มีความสามารถตระหนักรูและเขาใจ ความรูสึกและอารมณของ

ตนเองและผูอื่น สามารถดํารงชีวิตและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค

และมี ความสุข เห็นคุณคาและภาคภูมิใจในตนเอง  

______________________________________________________ 
 

การลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในชัน้เรียน 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 2 การทองเทีย่ว 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายสุริยะ  ศรีทันเดช 

ตําแหนง พนักงานราชการ (ครู) 

วุฒิการศึกษา ศศ.บ.(วัฒนธรรมศึกษาเพื่อ

การทองเที่ยว) 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเปนกระบวนการที่มีความสําคัญที่

ชวยใหเด็กและเยาวชนไดมีปฏิสัมพันธกับครูผูสอนและผูเรียนคนอื่น ๆ ทั้ง

ในดานความรู การปรับตัวกับผูอื่น การแสดงออกในการแสดงความคิดเห็น  
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ตลอดจนการทํากิจกรรมตางๆในชั้นเรียนรวมกัน ปจจุบันเปนยุคการปฏิรูป

การศึกษา ผูเรียนสําคัญที่สุดจึงทําใหผูเรียนสามารถเเสดงออกในดานความรู 

ความคิดเห็น และการแสดงออกของพฤติกรรมตางๆไดอยางอิสระ ซ่ึงลวน

เปนส่ิงที่เปนประโยชนแกผูเรียนอยางมาก ในอีกดานหนึ่งอาจเกิดผลเสียได

หากผูเรียนบางคนขาดการควบคุมตนเอง  แสดงออกดวยพฤติกรรมที่กอ

ความรบกวน ทําลายสมาธิแกผูเรียนคนอื่นๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการเรียน

การสอน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทั้งตัวผูเรียนและผูอื่น มี

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในชั้นเรียนวากอใหเกิดผลเสียกับตัวผูเรียน  ทําให

ไมเขาใจเนื้อหาที่ครูอธิบาย จึงเกิดปญหาตามมาคือ ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนไมสูงเทากับศักยภาพที่ควรจะเปน จากการที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดีหรือไมดีนั้นก็ขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน ไดแก ผูสอน เนื้อหา

สาระของวิชาที่สอน  กิจกรรมตางๆและตัวผูเรียนเอง ซ่ึงปจจัยที่ทําใหการ

ดําเนินการเรียนการสอนไมบรรลุตามจุดประสงคที่ต้ังไว ทั้งยังเปนปญหาที่

สรางความหนักใจแกผูสอนมากที่สุด นั่นก็คือปญหาเกี่ยวกับตัวผูเรียน อัน

ไดแก พฤติกรรมไมสนใจเรียน พฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนโดยการเลนกัน

แหยกัน คุยกันและสงเสียงดัง ตลอดจนกอความรําคาญใหแกผูอื่นในชั้นเรียน 
 

วัตถุปะสงค 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในชั้นเรียน   

2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคในชั้นเรียนหลังที่

ไดรับการเสริมแรง 
            

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้  เปนนักเรียนระดับ ปวช.2 

สาขาการทองเที่ยว ท่ีมีพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนวิชาทัพยากรทองเที่ยว

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยางใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้  เปนนักเรียนระดับ ปวช.

2 สาขาการทองเที่ยว ซ่ึงไดจากการเลือกเฉพาะเจาะจงจากนักเรียนที่มี

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในชั้นเรียนจํานวน 7 คน 
 

การสรางเครื่องมือ 

แบบประเมินพฤติกรรมที่ ไมพึ งประสงคในชั้นเรียน ผูวิจัยได

ดําเนินการสรางแบบประเมินพฤติที่ไมพึงประสงคในชั้นเรียน มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ศึกษาศึกษาตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2. ผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในชั้นเรียนของเรียน 

ในขณะที่ครูทําการสอนและที่ครูมอบหมายงานใหปฏิบัติในคาบที่เรียนผูวิจัย

จึงนําขอมูลที่ ไดจากการสังเกตมาสรางแบบประเมินพฤติกรรมที่ไมพึง

ประสงคในชั้นเรียนตรวจสอบรายละเอียดของแบบประเมินพฤติกรรมที่ไม

พึงประสงคในชั้นเรียนวาสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะหรือไม 

3. ผูวิจัยนําแบบประเมินพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคในชั้นเรียนมา

ทําการประเมินในชั้นเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการทดลอง โดยแบงเปนระยะการทดลองดังนี้ 

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

โดยผูวิจัยสังเกตและบันทึกพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในชั้นเรียนของ

นักเรียนทั้งหมด ในสภาพการณที่มีการเรียนการสอนปกติโดยในระยะนี้โดย

ยังไมมีการเสริมแรงใดๆ กับนักเรียน 

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

ผูวิจัยสังเกตและบันทึกพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในชั้นเรียนของนักเรียน

ทั้งหมดในสภาพการณที่มีการเรียนการสอนปกติโดยในระยะนี้ใชโปรแกรม

การเสริมแรงกับนักเรียน 

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

สังเกตและบันทึกพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียนของนักเรียนในสภาพการณที่

มีการเรียนการสอนปกติ  โดยในระยะนี้  คือระยะติดตามผลเปนระยะถอด

ถอนโปรแกรมการเสริมแรง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. ผูวิจัยศึกษาทําความเขาใจความมุงหมายของการวิจัยคร้ังนี้ 

2. ผูวิจัยศึกษานิยามศัพทเฉพาะของพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคใน

ชั้นเรียนของนักเรียนเพื่อใหเขาใจตรงกันและสามารถบันทึกพฤติกรรมได

อยางถูกตองโดยผูวิจัยสังเกตบันทึกพฤติกรรมและหาคาสัมประสิทธิ์ความ

สอดคลองของการสังเกตกอนเร่ิมทําการทดลองเปนเวลา 2 สัปดาห 

3. การวิจัยคร้ังนี้ใชการสังเกตแบบสุมเวลา (Time samoling)  

ใชในการสังเกตพฤติกรรมกอกวนในชั้นเรียน  

4. ผูวิจัยเขาไปสังเกตพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในชั้นเรียนของ

นักเรียนวิชาทรัพยากรทองเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเขาไปอยูใน

หองเรียนและน่ังอยูในตําแหนงที่มองเห็นพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในชั้น

เรียนและไดยินการพูดของนักเรียนอยางชัดเจน  โดยไมรบกวนการเรียนกา

สอนหรือใหความสนใจกับนักเรียนคนใดคนหนึ่งเปนพิเศษและไมใหนักเรียน

แตละคนเห็นแบบบันทึกพฤติกรรม 
 

สรุปผลการวิจัย 

นักเรียนในกลุมทดลอง  ที่ยังไมไดรับโปรแกรมการเสริมแรง มี

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในชั้นเรียนที่สูงคอยขางมาก หลักจากนักเรียน

ไดรับโปรแกรมการเสริมแรง พบวานักเรียน มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคใน

ชั้นเรียนลดลง ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว หลังจากถอดถอนโปรแกรม

การเสริมแรง พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในชั้นเรียนมากกวา

ในขณะทําการทดลอง แตก็ยังนอยกวากอนทดลอง  

ดังนั้น การเสริมแรงสามารถลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในชั้น

เรียนของนักเรียนลงไดเปนอยางดี นักเรียนที่ไดรับการควบคุมตนเองและ

นักเรียนที่ไดรับการเสริมแรงมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในชั้นเรียนลดลง

จากกอนการทดลอง แตก็อาจจะมีคาที่ เพิ่มขึ้นจากในขณะที่ลดลอง 

เนื่องจากเด็กไมทราบวา ไดมีการทดลองอยู ทั้งนี้เพราะวาการควบคุมตนเอง 

เปนวิธีการปรับพฤติกรรมโดยที่นักเรียนจะเปนผู ดําเนินการในการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนเองดวยตัวเองของตัวเองอีกทั้งยังเปนการเพิ่ม

ความสามารถของนักเรียนในการควบคุมส่ิงแวดลอมรอบๆ อีกดวย 
 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีการศึกษาในชวงระยะของการศึกษาความคงทนของ

พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในชั้นเรียนของนักเรียนที่ไดรับการควบคุมตนเอง

และที่ไดรับการเสริมแรง  สําหรับการการวิจัยคร้ังตอไปทุก 3  เดือนเพื่อ

ความคงทนของพฤติกรรมและการคงอยูที่พฤติกรรมที่พึงประสงค  
 

ประโยชนของการวิจัย 

1. ทราบถึงพฤติกรรมอันไมพึงประสงคของนักเรียนในชั้นเรียน 

2. เพื่อเปนแนวทางแกไขสําหรับครูผูสอนและผูปกครองหรือผูที่มี

ความเกี่ยวของกับการศึกษาที่จะนําไปใชเปนแนวทางการเรียนการสอนของ

นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคในชั้นเรียน 

_______________________________________________________ 
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แผนกวิชาสามัญ 

 

การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเรียนใหมวีินัยและความรับผิดชอบ    

ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ชั้นปที ่2 คอมพิวเตอรธุรกิจ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสรัญญา  นนทโชติ 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(สังคมศึกษา) 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 

ปจจุบันสังคมที่มีการเป ล่ียนแปลงในทุก ๆ ดาน ทั้ งในดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง จึงจําเปนตองอาศัยองคประกอบ

ตาง ๆ มาเกื้อหนุนกัน ซ่ึงตองมีการพัฒนาโดยตองคํานึงถึงทรัพยากรที่มี

คุณภาพและส่ิงที่สําคัญท่ีสุดคือทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ โดยจะตองมี

คุณสมบัติดานสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจท่ีดี มีสติปญญา มีความรู

ความสามารถ มีความอดทน ขยันขันแข็ง ไมยอทอตอความยากลําบาก กลา

เผชิญปญหาและอุปสรรคดวยความมุงมั่น ถามนุษยทุกคนมีคุณสมบัติ

ดังกลาวก็จะเปนผูมีวินัยในตนเอง ซ่ึงจะเปนวัฒนธรรมที่ทุกคนในสังคมตอง

ปฏิบัติ เพราะจะทําใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข วินัยจึงเปนคุณธรรม

ที่ควรสรางและปลูกฝงใหทุกคนใชเปนแนวทางสําหรับบังคับพฤติกรรมของ

ตนเอง ทําใหบรรลุตามจุดหมายของชีวิตและประสบความสําเร็จในชีวิต 

เพราะฉะนั้นครูควรสรางสรรควินัยใหเกิดแกนักเรียน เมื่อนักเรียนมีวินัย มี

ความรับผิดชอบในหนาที่ของตนจะทําใหสามารถควบคุมพฤติกรรมของตน

ใหเปนไปในทางที่ ดีงาม จึงควรมีการปลูกฝงใหยึดถือและปฏิบัติอยาง

เครงครัด ถาหากในสังคมไมมีการปลูกฝงและพัฒนาเด็กใหมีวินัยและมี

คุณภาพแล ว  การพัฒนาสังคมและประเทศก็จะ เป น ไปอย างไม มี

ประสิทธิภาพจึงควรตองปลูกฝงวินัยในตนเองใหเปนพื้นฐาน ในท่ีสุดก็จะ

สามารถพัฒนาประเทศชาติใหมีความกาวหนามากยิ่งขึ้น ดังนั้น การศึกษา

จึงเปนส่ิงที่สําคัญและมีความจําเปนอยางมากในการที่จะพัฒนาใหมนุษยมี

ประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด 

จากการเปนคุณครูผูสอนนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซ่ึง

มีหนาที่ดูแลนักเรียนดานพฤติกรรมและการเรียนของนักเรียนทั้งภายในและ

ภายนอกหองเรียน พบวา พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนบางคนใน

หองเรียนไมสนใจเรียน ขาดความรับผิดชอบและระเบียบวินัย จึงทําให

บรรยากาศการเรียนรูไมเอื้อตอการเรียนการสอนและมีพฤติกรรมท่ีไมพึง

ประสงคจึงทําใหเกิดปญหาในการเรียนรูจะสงผลตอนักเรียนบางคนที่มีผล

การเรียนคอนขางตํ่า จึงตองใชกระบวนการวิจัยมาแกปญหา โดยการนํา

ทฤษฎีการเรียนรู ทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีการวางเง่ือนไข มาใชกับ

นักเรียนเพื่อเปนการพัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนและสงเสริม

ศักยภาพของนักเรียน ใหเกิดการเรียนรูเต็มศักยภาพและความสามารถของ

ตนเอง ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนมีวินัย ความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง มี

บรรยากาศการเรียนรู ท่ี เหมาะสม เปนการปลูกฝงระเบียบวินัย การ

รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ทําใหสามารถพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรู

อยางมีประสิทธิภาพและมีผลการเรียนดีขึ้น 
 

วัตถุประสงค 

เพื่อเปนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและ

ความรับผิดชอบตอหนาที่และการเรียนดีขึ้นของนักศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

สมมุติฐานการวิจัย 

การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบ

ตอหนาที่ของนักเรียน ทําใหสามารถพัฒนาศักยภาพดานพฤติกรรมและการ

เรียนใหดีขึ้น 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

1. ประชากร  ในการศึกษาคนควาเปนนักศึกษาประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. ตัวแปรที่ศึกษา  

2.1 ตัวแปรอิสระ คือ พฤติกรรมดานวินัยและความรับผิดชอบ

ตอตนเอง ไดแก วินัยในตนเองความรับผิดชอบ และแรงจูงใจในการเรียน  

2.2 ตัวแปรตาม คือ  พฤติกรรมดานความมีวินัยในตนเอง 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั 

ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการวิจยัไวดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฏีจิตวิทยาการศึกษา เจตคติ (Attitude) 

ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีการเรียนรูแบบวางเง่ือนไข แบบแบบการกระทํา

ของสกินเนอร ลักษณะดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทนและความ

รับผิดชอบ 

2. กําหนดกรอบความคิดในการวิจัย เพื่อทําการศึกษาความมี

วินัยในตนเอง ความรับผิดชอบของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ป

การศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

3. กําหนดวัตถุประสงค 

4. กําหนดกลุมประชากร ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดกําหนดกลุม

ประชากร คือ  นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 43  คน 

5. สรางเคร่ืองมือการวิจัย โดยผูวิจัยศึกษาจากหลักการ ทฤษฎี 

แนวคิด วัตถุประสงค เพื่อจําแนกวาควรสรางเคร่ืองมือวัดดานใดบางให

เหมาะสมกับสภาพของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 43  คน ที่นํามาทําการวิจัยในคร้ังนี้ 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําไดดําเนินการเก็บขอมูลดัวย

ตัวเองโดยการสังเกต ใหนักเรียนกลุมตัวอยางไดตอบแบบสอบถาม 

7. การสรุปผลการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย  โดยนําขอมูลที่

ไดมาวิเคราะหขอมูลและเขียนสรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

ในการทําวิจัยคร้ังนี้  เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสังเกต  แบบสอบถาม  

ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง   
 

การเก็บรวบรวมขอมูล   

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชการสังเกตและนําเคร่ืองมือที่

สรางขึ้นใหนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 43  คน ตอบแบบสอบถามและเก็บ

ขอมูลดวยตนเอง 
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การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล  
             

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล  

จากผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตขอมูลดานการเรียนของ

แตละวิชา และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใชแรงจูงใจเสริมแรง

โดยใหคําชมเชยแกนักเรียน รวมทั้งดูแลดานการเรียนใหมีความรับผิดชอบ 

สนใจเรียน และติดตามจากผูปกครอง คุณครูท่ีเขาสอนแตละวิชา ซ่ึง

นักเรียนใหความรวมมือเปนอยางดี ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนตอ

การมาเรียนและการเรียนมากขึ้น ในการทําวิจัยคร้ังนี้ปรากฏวา นักศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง ประจําปการศึกษา 2562 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีความเอาใจใสตอการเรียน รับผิดชอบและ

สนใจเรียนมากขึ้น โดยสังเกตจากบรรยากาศการเรียนภายในหองเรียนที่เอื้อ

ตอการเรียนรู มีความต้ังใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ไมขาด

เรียนหรือมาสาย ทํางานที่ไดรับมอบหมายและสงงานตรงกําหนดเวลา รูจัก

ชวยเหลือซ่ึงกันและกันดวยความเต็มใจ โดยดูจากการสังเกต การสัมภาษณ 

ผลการเรียนและสรุปการเปรียบเทียบจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ

ความมีวินัย ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียนของนักเรียน ดังนี้ 

จากแบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับความมีวินัยและรับผิดชอบใน

หองเรียน  เม่ือนําผลสรุปของการตอบแบบสอบถามคร้ังที่ 1 และ 2 พบวา 

นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีความกระตือรือรน  เอาใจใสตอ

การเรียน และมีวินัยและความรับผิดชอบมากขึ้น จากตารางพบวา ในการ

ตอบแบบสอบถามคร้ังท่ี 2 นักเรียนมีพฤติกรรมดังกลาวมากกวาคร้ังที่ 1 

หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นไดวาดีขึ้นอยางเห็นไดชัด คือ นักเรียนไมนํา

งานวิชาอื่นมาทําขณะที่กําลังเรียนวิชาหนึ่ง ไมคุยและเลนเพื่อนในขณะที่ครู

สอน  สงงานและการบานตรงเวลาที่ครูกําหนด ไมนอนหลับในหองเรียน

ขณะชั่วโมงเรียน ทําการบานและไมลอกการบานเพื่อน ทําผิดจะพยายาม

แกไขโดยไมทอแท มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย มาเรียนตรง

เวลาและต้ังใจเรียน รูจักวางแผนและเตรียมพรอมท่ีจะศึกษาตอใน

มหาวิทยาลัย และใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการอานหนังสือ ทําให

นักเรียนสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและความ

รับผิดชอบตอหนาท่ีและการเรียน สงผลใหการเรียนดีขึ้น และเปนผูที่มี

ความสําเร็จในชีวิตตามจุดหมายที่ต้ังไว 
 

ขอเสนอแนะ  

1. ควรมีการติดตามอยางใกลชิดและตอเน่ือง ควรมีการติดตาม

อยางตอเนื่อง 

2. ครู ผูปกครอง นักเรียนและผูที่เกี่ยวของ ควรรวมมือกันแกไข

และสะทอนปญหา ทําใหนักเรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและการเรียน   
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

นักศึกษาปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและความ

รับผิดชอบตอหนาที่และการเรียนดีขึ้นของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

______________________________________________________ 

 

 

การพัฒนาทักษะการอาน ฟง ดู จากหนังสือและ VCD ชดุจิตจักรวาล 

ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562 
 

ผูวิจัย นายวโิรจน  ขุนทอง 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(ภาษาไทย) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

วิชาภาษาไทยเปนวิชาทักษะที่ผูเรียนจะตองฝกฝนทักษะทางภาษา 

4 ประการ คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ซ่ึงไดรวมการดูเขา

อยูในกลุมการฟงดวย โดยจะเร่ิมฝกกันต้ังแตระดับประถมศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจนถึงระดับ

มหาวิทยาลัยก็ยังตองเรียนรูกันอยู  คนที่มีทักษะทางภาษาไมดียอมเปนอุปสรรค

ในการเรียนระดับสูง ๆ ต้ังแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ทักษะการฟง ดู อาน ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งตอการเรียนระดับตน ๆ ครูผูสอน

จําเปนอยางยิ่งที่จะตองจัดประสบการณ ใหเพียงพอ ไมเฉพาะแตการอาน

จากตําราเรียนเทานั้น ควรจะจัดเอกสาร หนังสือ ความรู ที่นาสนใจจาก

แหลงอื่น ๆ มาใหนักเรียนนักศึกษาไดทดสอบระดับความรูความเขาใจ และ

ความคิดเห็นจากการอานดวย 

ผูวิจัยจึงไดจัดหนังสือและวีซีดี ซ่ึงบรรจุความรูแปลกใหมทั้งที่

มนุษยเคยรูมาบางแลว และไมเคยรูมากอน  ตลอดถึงความรูที่มนุษยจําเปน

จะตองรูในปลายยุคพลังงานเกานี้ เพื่อใหไดรูถึงความเปนมาเปนไปวามนุษย

เปนใคร มาจากไหน มาเกิดบนโลกทําไม ใครเปนผูสรางมนุษย ใครอนุญาต

ใหมาเกิด และกระทําภารกิจอันใด เสร็จแลวตองกลับไปที่ใด ทําไมจึงยัง

กลับกันไปไมคอยได (ปริญญา ตันสกุล, 2548 : 23) ตลอดถึงขาวสารเร่ือง

ภัยพิบัติโลก ซ่ึงแทจริงก็คือการชําระโลกเพราะขณะนี้โลกไดเสียสมดุลแลว ถา

ไมรีบชําระโลกจะสงผลกระทบตอมนุษยและทุกสรรพส่ิงบนโลก ตลอดถึง

จักรวาลและเอกภพโดยรวม ชําระแลวจะเกิดผลดีอยางไร เหลานี้ลวนเปน

ความรูที่มนุษยทุกคนไมเคยรูแตจําเปนตองรูทั้งส้ิน เพราะจะกระทบตอ

มนุษยทุกคนโดยตรง ดังนั้น ผูวิจัยจึงจัดประสบการณการพัฒนาการฝก

ทักษะภาษาไทย ดวยการอานหนังสือ ชุดจิตจักรวาล และฟง ดู VCD เร่ือง 

มนุษยแหงจักรวาลโลก เพื่อวัดความรูความเขาใจ และทัศนะจากกิจกรรม

ดังกลาวขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการเรียนรูและเตรียมตัวใหมีชีวิตรอดตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อตองการทราบทัศนะและความเชื่อไดจากการฝกทักษะการ

อาน ฟง และดู 

2. เพื่อตองการทราบระดับความรูความเขาใจในเร่ืองที่ไดจากการ

ฝกทักษะการอาน ฟง และดู 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตพื้นที่  โดยกําหนดพื้นที่การวิจัยเฉพาะนักเรียนที่เรียน

อยูในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง  ไดแก  นักเรียนที่

เรียนวิชาภาษาไทยเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ รหัสวิชา 3000-1101 ระดับ
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ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562  

จํานวน 5 กลุม ไดแก ปวส.1 ตัดเย็บเส้ือผา, ปวส.1 อาหารและโภชนาการ, 

ปวส.1 บัญชี 1, ปวส.1 บัญชี 3 และ ปวส.1 บัญชี 5 (ทวิภาคี) 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  ไดแก  นักเรียนที่เรียนวิชาภาษาไทยเพื่อ

การส่ือสารในงานอาชีพ  รหัสวิชา 3000-1101  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 5 กลุม ไดแก ปวส.1 ตัดเย็บ

เส้ือผา, ปวส.1 อาหารและโภชนาการ, ปวส.1 บัญชี 1, ปวส.1 บัญชี 3 และ 

ปวส.1 บัญชี 5 (ทวิภาคี) จํานวน 110 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชวิจัยคร้ังนี้  เปนแบบสอบถามท่ีไดจากการศึกษา

เอกสาร  งานวิจัยที่เกี่ยวของและจากคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ  เพื่อให

ครอบคลุมวัตถุประสงคและสมมติฐานของการวิจัยโดยแบบสอบถาม

ประกอบดวย  4  ตอน คือ   

ตอนที่  1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่  2  ขอมูลดานทัศนะและความเชื่อจากการอาน 

ตอนที่  3  ขอมูลความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับความรูความ

เขาใจในการอาน ฟง ดู จากหนังสือและ VCD ชุดจิตจักรวาล 

ตอนที่  4  ขอมูลการนําความรูจากการอานหนังสือและ VCD ชุด

จิตจักรวาล  ไปเลา  เผยแพร  หรือประกอบการพูด 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยใหนกัเรียนอาน ฟง และดูหนังสือและ VCD ชุดจิตจักรวาล 

2. ผูวิจัยใหประชากรไปฝกสมาธิที่บานทุกวันเปนเวลา 2 สัปดาห  

พรอมกับบันทึกความเปล่ียนแปลงในจิต 

3. ผูวิจัยใหประชากรตอบแบบสอบถามคร้ังที่  2 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. ผูวิจัยไดนําแบบประเมิน เพื่อถามระดับความรูความเขาใจ 

เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการอาน ฟง ดู จากหนังสือและ  VCD  ชุดจิตจักรวาล  

จํานวน 10 ขอ  คาประเมิน 3 ระดับ  คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย และไม

เห็นดวย  เกณฑการใหคะแนน  ดังนี้ 

เห็นดวยอยางยิ่ง ได 3 คะแนน 

เห็นดวย  ได 2 คะแนน 

ไมเห็นดวย ได 1 คะแนน 

2. ขอมูลที่รวบรวมมาไดนํามาวิเคราะหหาคาสถิติพื้นฐานแยก

ตามลักษณะกลุมตัวอยาง  และเปรียบเทียบหาความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย

ของประชากรที่มีความรูความเขาใจในการทําสมาธิกอนและหลังจากที่ได

อธิบายความรู  ในการทําสมาธิ 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการที่หลังจากนักเรียนไดรับความรูจากการอาน ฟง ดู จาก

หนังสือและ VCD ชุดจิตจักรวาล  พอจะสรุปผลไดวา 

1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 97.3 เพศชาย 

รอยละ 2.7 สังกัดแผนกวิชาการบัญชี รอยละ 54.5 ตัดเย็บเส้ือผา รอยละ  

16.4 พัฒนาเว็บเพจ รอยละ 15.5 และอาหารและโภชนาการ รอยละ  13.6 

2. ผูตอบแบบสอบถามเชื่อในความมีอยูจริงขององคจิตจักรวาล  

รอยละ 78.2 ไมใช รอยละ 10.9 และไมทราบ รอยละ 10.9 มีทัศนะและความ

เชื่อวาจิตวิญญาณมนุษยลวนแบงภาคมาจากจิตจักรวาลดวงเล็ก รอยละ  

72.7 ไมทราบ รอยละ 18.2 และไมใช รอยละ 9.1 มีทัศนะและความเชื่อวา

จิตวิญญาณมนุษยลงมาเกิดพรอมพันธสัญญา 6 ขอ รอยละ 70.0 ไมทราบ  

รอยละ 15.5 และไมใช รอยละ 14.5 มีทัศนะและความเชื่อวามนุษยทุกคนมี

หนาที่นิพพานเพื่อจิตวิญญาณไดกลับแดนสุญตา รอยละ 78.2 ไมใช รอยละ 

11.8 และไมทราบ รอยละ 10.0 และมีทัศนะและความเชื่อวาจิตจักรวาลได

เร่ิมชําระโลก รอยละ 68.2 ไมใช รอยละ 16.4 และไมทราบ รอยละ  15.5 

3. ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจในภาพรวมของผูตอบ

แบบสอบถามตอการพัฒนาทักษะการอาน ฟง ดู จากหนังสือและ VCD ชุด

จิตจักรวาล อยูในระดับเห็นดวย คาเฉล่ีย 2.10 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41  

โดยมีความรูความเขาใจสูงที่สุดตอรายการพระเจาสรางมนุษยใหเปนเพื่อน

รวมงานกับโลก มีความรูความเขาใจอยูในระดับเห็นดวย คาเฉล่ีย 2.30 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 และตํ่าที่สุดคือรายการผูนิพพานไดตองบวชเปน

พระสงฆเทานั้น มีความรูความเขาใจอยูในระดับเห็นดวย คาเฉล่ีย 1.68 คา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.75 
 

ขอเสนอแนะ 

1. หากครูจะสอนใหนักเรียนฝกสมาธิใหไดผลควรทําเปนขั้นเปน

ตอน  ไมควรรีบเรง  เชน  เร่ิมจากใหความรูกอนลงมือปฏิบัติ และควรให

นักเรียนรูจริง 

2. ขณะลงมือปฏิบัติควรทําชาอยางเขาใจ  เชน  รูวาจับลมคือ

อะไร  ลมกระทบจมูกอยางไร  จิตมีสมาธิอาการเปนอยางไร  จิตวางเปน

อยางไร  เปนตน 

3. ควรใหนักเรียนฝกทุกวัน  ครูก็นําความรูทุกคร้ังขณะฝกทํา

สมาธิ และควรใหบันทึกอารมณความรูสึกนึกคิดและผลการทําสมาธิดวย 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบทัศนะและความเชื่อที่ไดจากการฝกทักษะการอาน ฟง 

และดู 

2. ไดทราบระดับความรูความเขาใจในเร่ืองที่ไดจากการฝกทกัษะ

การอาน ฟง และดู 

_______________________________________________________ 
 

ศึกษาการพัฒนาคุณลักษณะดานวินัยและความรบัผิดชอบตอการเรยีน 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายสมพงศ  วรรณถนอม 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา ศศ.ม. 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กําหนดจุดมุงหมาย

ของการจัดการศึกษาไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให

เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มี

จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
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ความสุข และการจัดการศึกษาดังกลาวจะตองมีกระบวนการถายทอดความรู 

การฝกการอบรมส่ังสอน ใหเกิดความเจริญงอกงามของบุคคล เพื่อสืบสาน

วัฒนธรรมของสังคม (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542 : 

2) และส่ิงที่สําคัญที่สุดคือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยจะตองมีคุณสมบัติ

ดานสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจที่ดี มีสติปญญา มีความรูความสามารถ มี

ความอดทน ขยันขันแข็ง ไมยอทอตอความยากลําบาก กลาเผชิญปญหาและ

อุปสรรคดวยความมุงมั่น ถามนุษยทุกคนมีคุณสมบัติดังกลาวก็จะเปนผูมี

วินัยในตนเอง ซ่ึงเปนวัฒนธรรมที่ทุกคนในสังคมตองปฏิบัติ เพราะจะทําให

สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข วินัยจึงเปนคุณธรรมที่ควรสรางและปลูกฝง

ใหทุกคนใชเปนแนวทางสําหรับบังคับพฤติกรรมของตนเอง ทําใหบรรลุตาม

จุดประสงคของชีวิตและประสบความสําเร็จในชีวิต เพราะฉะนั้นครูควร

สรางสรรควินัยใหเกิดแกนักเรียน เมื่อนักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบใน

หนาที่ของตนจะทําใหสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนใหเปนไปในทางที่ดี

งาม จึงควรมีการปลูกฝงใหยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัด ถาหากในสังคม

ไมมีการปลูกฝงและพัฒนาเด็กใหมีวินัยและมีคุณภาพแลว การพัฒนาสังคม

และประเทศจะเปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ จึงควรตองปลูกฝงวินัยใน

ตนเองใหเปนพื้นฐาน ในที่สุดก็สามารถพัฒนาประเทศชาติใหมีความกาวหนา

มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การศึกษาจึงเปนส่ิงที่สําคัญและมีความจําเปนอยางมากใน

การที่จะพัฒนาใหมนุษยมีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด 

จากการเปนครูผูสอนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวิชา 3000-1502 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ซ่ึงมีหนาที่ทําการสอนนักศึกษาและดูแลดานพฤติกรรมการ

เรียนของนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกหองเรียน พบวา พฤติกรรมการ

เรียนของนักศึกษาบางคนในหองเรียน เชน ไมสนใจเรียน ขาดความ

รับผิดชอบและไมมีวินัยในการเรียน จึงทําใหบรรยากาศการเรียนรูไมเอื้อตอ

การเรียนการสอน และมีคุณลักษณะที่ไมพึงประสงค จึงทําใหเกิดปญหาใน

การเรียนรู อันเปนปญหาในการสงผลตอนักศึกษาบางคนในดานมีผลการ

เรียนคอนขางตํ่า จึงตองใชกระบวนการวิจัยมาแกปญหา โดยการนําทฤษฎี

การเรียนรู ทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีการวางเง่ือนไข มาใชกับนักศึกษาเพื่อ

เปนการพัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนและสงเสริมศักยภาพของ

นักศึกษา ใหเกิดการเรียนรูเต็มศักยภาพและความสามารถของตนเอง ซ่ึงจะ

สงผลใหนักเรียนมีวินัย ความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเอง มีบรรยากาศ

การเรียนรูที่เหมาะสม เปนการปลูกฝงระเบียบวินัย การรับผิดชอบตอตนเอง

และผูอื่น ทําใหสามารถพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

และมีผลการเรียนดีขึ้น 

จากแนวคิดและเหตุผลที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา คุณลักษณะ

ดานวินัยและความรับผิดชอบ หากไดมีการพัฒนาเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

จะทําใหนักศึกษาสนใจเรียน มีความขยันอดทน มีแรงจูงใจทําใหมีผลการ

เรียนดีขึ้น เปนประโยชนตอครูผูสอนทุกทานที่จะนํามาเสริมสรางพัฒนา

นักศึกษาใหมีคุณคาตอครอบครัว โรงเรียน สังคม และประเทศชาติตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปนการปรับเปล่ียนคุณลักษณะของผูเรียนใหเปนผูมีวินัยและ

ความรับผิดชอบตอการเรียน และมีผลการเรียนดีขึ้น 
 

สมมุติฐานการวิจัย 

การปรับเปล่ียนคุณลักษณะดานพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและ

ความรับผิดชอบตอการเรียนของนักศึกษา ทําใหสามารถพัฒนาศักยภาพ

ดานพฤติกรรมและการเรียนใหดีขึ้น 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

1. ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช จํานวน 17 คน  

2. ตัวแปรที่ศึกษา 

2.1 ตัวแปรอิสระ  คือ  พฤติกรรมด านวินั ยและความ

รับผิดชอบตอการเรียน 

2.2 ตัวแปรตาม  คือ  การพัฒนาคุณลักษณะดานวินัยและ

ความรับผิดชอบตอการเรียน 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษา เจตคติ (Attitude) 

ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีการเรียนรูแบบวางเง่ือนไข แบบการกระทําของสกิน

เนอร ลักษณะดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทนและความรับผิดชอบ 

2. กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อทําการศึกษาความมีวินัย

ในตนเอง และความรับผิดชอบ ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาคหกร

รมศาสตร  ภาคเรียนที่  2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

3. กําหนดวัตถุประสงค 

4. กําหนดกลุมประชากร ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดกําหนดกลุม

ประชากร คือ นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 17 คน 

5. สรางเคร่ืองมือการวิจัย โดยผูวิจัยศึกษาจากหลักการ ทฤษฎี 

แนวคิด วัตถุประสงค เพื่อจําแนกวาควรสรางเคร่ืองมือวัดดานใดบางให

เหมาะสมกับสภาพของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

จํานวน 17 คน ที่นํามาทําการวิจัยในคร้ังนี้ 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยตัวเองโดยการสังเกต ใหนักศึกษากลุมตัวอยางไดตอบแบบสอบถาม 

7. การสรุปผลการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย โดยนําขอมูลที่

ไดมาวิเคราะหขอมูลและเขียนสรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ในการทําวิจัยคร้ังนี้ เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสังเกต แบบสอบถาม ที่

ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชการสังเกตและนําเคร่ืองมือที่

สรางขึ้นใหนักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 17 คน ไดตอบแบบสอบถามและเก็บ

ขอมูลดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และคารอยละ ของ

นักศึกษาระดับ ปวส.1 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช โดยใชคาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับความมีวินัยและ

ความรับผิดชอบในหองเรียน เมื่อนําผลสรุปของการตอบแบบสอบถามคร้ังที่ 

1 และคร้ังที่ 2 พบวา นักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ที่

เรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง (3000-1502) มีความกระตือรือรนเอาใจใสใน

การเรียน และมีวินัยและความรับผิดชอบมากขึ้น พบวา ในการตอบ

แบบสอบถามคร้ังที่ 2 นักศึกษามีพฤติกรรมดังกลาวมากกวาคร้ังท่ี 1 หาก

พิจารณาในภาพรวมจะเห็นไดวาดีขึ้นอยางเห็นไดชัด คือ นักศึกษามักนํางาน

วิชาอื่นมาทําขณะกําลังเรียนวิชาหนึ่ง นักศึกษาพูดคุยและใชโทรศัพทมือถือ

ในขณะท่ีครูสอน นักศึกษาสงงานและการบานตรงเวลาตามที่ครูกําหนด 

นักศึกษานั่งหลับในหองเรียนในชั่วโมงเรียน นักศึกษาไมทําการบานและลอก

การบานเพื่อน นักศึกษาทําผิดแลวพยายามแกไข นักศึกษามีความรับผิดชอบ

ตองานที่ไดรับมอบหมาย นักศึกษามาเรียนตรงเวลาและต้ังใจเรียน นักศึกษา

รูจักวางแผนในการทํางาน นักศึกษาใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยนํางานที่

ไดรับมอบหมายมาทํา ทําใหนักศึกษาสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ

เรียนใหเปนผูมีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่และการเรียน สงผลใหมี

ผลการเรียนดีขึ้น และเปนผูที่มีความสําเร็จในชีวิตตามจุดหมายที่กําหนดไว 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตามอยางใกลชิดและติดตามอยางตอเนื่อง 

2. ครู ผูปกครอง นักศึกษา และผูที่เกี่ยวของ ควรรวมมือกันแกไข

และสะทอนปญหาตาง ๆ ของผูเรียน ทําใหนักศึกษามีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมและการเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักศึกษามีคุณลักษณะดานวินัยและความรับผิดชอบตอการ

เรียนมากขึ้น 

2. นักศึกษามีผลการเรียนดีขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาความสามารถดานการพูดในโอกาสตาง ๆ 

โดยใชการสอนแบบบทบาทสมมตุ ิ
 

ผูวิจัย นางกันปหา  เกาเอี้ยน 

ตําแหนง ครู คศ.3 

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การส่ือสารเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับมนุษย เพราะจะตองมีการ

ถายทอดความคิด ความรูสึก ความตองการ ตลอดจนอารมณตาง ๆ ใหแก

กันและกัน เพื่อพัฒนาและสรางความเปนเอกภาพใหแกสังคมของมนุษย 

มนุษยมีภาษาเปนเคร่ืองมือในการถายทอดศาสตรตาง ๆ ตลอดจนศิลปะ 

วิทยาการในทุก ๆ ดานสูสังคม และมนุษยยังใชภาษาเปนเคร่ืองมือนําทางสู

การเรียนรูตาง ๆ รอบตัว ตลอดจนไดเรียนรูอดีตและแนวทางในอนาคต 

นอกจากนี้มนุษยไดใชภาษาเพื่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลง พัฒนาอาชีพใหมี

ความเจริญกาวหนา ชนชาติไทยของเรามีภาษาไทยเปนภาษาประจําชาติ 

เปนส่ิงแสดงความเปนเอกลักษณของชาติ ตลอดจนเปนมรดกทางวัฒนธรรม

ที่ลํ้าคาท่ีชนชาวไทยใชในการติดตอส่ือสารระหวางคนในชาติใหเกิดความ

เขาใจตอกัน มีความรักความรูสึกเปนชาติเดียวกัน การส่ือสารประกอบดวย

ทักษะภาษา 4 ทักษะ คือ ทักษะการพูด ทักษะการฟง ทักษะการอาน และ

ทักษะการเขียน ในกระบวนการใชภาษาเพื่อการส่ือสารนั้น ทักษะการพูดมี

บทบาทสําคัญอยางยิ่ ง การพูดมีความสําคัญและมีบทบาทมากใน

ชีวิตประจําวัน เพราะมีสวนชวยเสริมความเจริญกาวหนาแกบุคคลทั่วไป ไม

วาผูนั้นจะมีอาชีพอะไร ดําเนินงานใหญหรือเล็กแคไหน ลวนแตมีความ

จําเปนตองฝกใหมีความสามารถในการพูดอยางมีประสิทธิภาพทั้งส้ิน ทักษะ

การพูดตอการประกอบอาชีพทางธุรกิจ รวมทั้งความจําเปนที่ตองสงเสริม

และฝกทักษะการพูดไววา บุคคลที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจไดน้ันไม

เพียงแตมีความรูอยางเดียว หากจะตองมีความสามารถในการพูดไดอยาง

คลองแคลวไดดวย จึงจําเปนตองสงเสริมใหสมาชิกของสังคมไดมีโอกาส

เรียนรูและฝกฝนศิลปะการพูดกันอยางจริงจัง ผูที่ทํางานในอาชีพใดตองใช

การพู ดการเจรจากัน เขา ใจแล วการงานจึงจะ ดํา เนินไป ได รวดเร็ว 

ความสําเร็จอยูที่การพูด การพูดจึงมีความสําคัญมากสําหรับบุคคลทุกอาชีพ 

ซ่ึงนาจะกลาวไดวา การพูดเปนประตูสูความสําเร็จตอการประกอบอาชีพ 

การพูดมีความสําคัญตอบุคคลมาก ทั้งในดานการส่ือสารในชีวิตประจําวัน

และในการประกอบอาชีพ ตลอดถึงการประกอบธุรกิจตาง ๆ ผูพูดดีมี

สมรรถภาพในการพูดมักจะประสบความสําเร็จในการงาน ใหนักศึกษาได

ศึกษาและฝกทักษะการพูดในโอกาสตาง ๆ เนื่องจากเปนการพูดที่นักศึกษา

สามารถนําไปใชในงานอาชีพเมื่อสําเร็จการศึกษา เชน ประกอบอาชีพเปน

พนักงานบริการซอมบํารุง พนักงานขาย พนักงานดานการตลาด พนักงาน

ดานประชาสัมพันธ ตลอดจนเปนผูควบคุมงาน เปนนายชาง หรือประกอบ

อาชีพอิสระ แตจากการเรียนการสอนทักษะการพูดพบวาผูเรียนมีปญหา

เกี่ยวกับความสามารถในการพูด ดังที่ปรากฏในรายงานการประชุมสัมมนา

ครูฝกในสถานประกอบการ นัก ศึกษาที่ออกฝกงานโดยสวนใหญมี

คุณลักษณะที่ตองแกไขปรับปรุงคือนักศึกษาจะมีความกลัว ขี้อาย ไมกลาพูด

แสดงความคิดเห็น ขาดความเชื่อมั่น ไมกลาแสดงออก กลัว ประหมา พูด

เสียงเบา ต่ืนเตนมาก สรุปไดดังนี้ ปญหาการพูดเกิดจากนักศึกษาขาดความ

เชื่อมั่น ในตนเอง การออกเสียงควบกลํ้า เสียง ร,ล ไมชัดเจน ไมมี

หองปฏิบัติการในการพูดเวลาสําหรับนักศึกษารวมกิจกรรมมีนอย จํานวน

นักศึกษาในแตละชั้นเรียนมากเกินไป และนักศึกษาไมกระตือรือรนในการ

คนควา ทําใหขาดขอมูลในการพูด นักเรียนไมมีโอกาสฝกฝนการพูด

เทาที่ควร มีเพียงจํานวนนอยที่มีโอกาสไดฝกฝน เนื่องจากการสอนทักษะ

การพูดของครูจะใชการสอนแบบบรรยายเปนสวนใหญ เมื่อนักศึกษามี

โอกาสฝกฝนนอย จึงไมกลา กลัว อาย วิตกกังวล ประหมา ต่ืนเตน พูดเสียง

เบา ไมมั่นใจ ในลักษณะเดียวกัน คือ นักศึกษากลัว อาย ไมกลาพูด ไมกลา

แสดงออก ขาดความมั่นใจในตนเอง การแสดงบทบาทสมมุติเปนวิธีสอนที่

ชวยใหนักเรียนไดฝกทักษะการแสดงออกไดปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง

ใหดีขึ้น เกิดความม่ันใจในตนเอง การพูดเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งในการ

ติดตอส่ือสาร โดยเฉพาะนักศึกษาแผนกวิชาการโรงแรม ซ่ึงตองใชชองทาง

ในการส่ือสารเปนเคร่ืองมือในการติดตอประสานงานในงานอาชีพตลอดเวลา 

จึงจําเปนตองวิจัยและพัฒนาขอบกพรองดังกลาวของนักเรียน เพื่อให

นัก เรียนสามารถใชภาษาไทยเปนชองทางในการส่ือสารไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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ขาพเจาในฐานะครูผูสอนไดศึกษาหลักการและเหตุผลดังกลาวแลว 

จึงไดนําการสอนแบบบทบาทสมมุติมาใชในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการ

สอน วิชาการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ รหัสวิชา 20000-1104 เร่ืองการพูด

ในโอกาสตาง ๆ เพื่อการพูดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

แผนกวิชาการโรงแรม MEP วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียน

ที่ 2 ปการศึกษา 2562 ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง การพูดในโอกาสตาง ๆ 

โดยใชการสอนแบบบทบาทสมมุติ วิชาการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ รหัส

วิชา 20000-1104 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการ

โรงแรม MEP วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่  2 ป

การศึกษา 2562 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานการพูดในโอกาสตาง ๆ 

โดยใชการสอนแบบบทบาทสมมุติ วิชาการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ รหัส

วิชา 20000-1104 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการ

โรงแรม MEP วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ระหวางหลังเรียนกับ

กอนเรียน 

3. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ือง

การพูดในโอกาสตาง ๆ โดยใชการสอนแบบบทบาทสมมุติ วิชาการพูด

ภาษาไทยในงานอาชีพ รหัสวิชา 20000-1104 ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการโรงแรม MEP วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการโรงแรม MEP วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ท่ีมีตอการเรียนแบบบทบาทสมมุติ เร่ืองการพูดในโอกาส

ตาง ๆ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถ

ดานการพูดในโอกาสตาง ๆ ซ่ึงกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังนี้ 

1. ขอบเขตประชากร  ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียน

ระ ดั บ ป ระก าศนี ยบั ต รวิ ช าชี พ  ชั้ น ป ที่  1  วิ ท ย า ลั ย อ าชี ว ศึ ก ษ า

นครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

2. ขอบเขตกลุมตัวอยาง  กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัย คือ 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม MEP 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 22 คน 

3. ขอบเขตของเนื้อหา  เนื้อหาท่ีใชในการศึกษาคนควา คือ 

เน้ือหาตามคําอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 

2562 วิชาการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ รหัสวิชา 20000-1104 เร่ืองการ

พูดในโอกาสตาง ๆ โดยมีเนื้อหาความรูเกี่ยวกับการพูดในโอกาสตาง ๆ 

4. ขอบเขตของตัวแปร 

ตัวแปรอิสระ  ไดแก  การสอนแบบบทบาทสมมุติ 

ตัวแปรตาม  ไดแก  ความสามารถดานการพูดในโอกาสตาง ๆ 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การศึกษาคนควาคร้ังนี้มีเคร่ืองมือ 3 ชนิด คือ 

1. แบบทดสอบวัดความสามารถดานการพูดในโอกาสตาง ๆ 

วิชาการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ รหัสวิชา 20000-1104 เปนขอสอบแบบ

ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ที่มีตอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ือง

การพูดในโอกาสตาง ๆ โดยใชการสอนแบบบทบาทสมมุติ เปนแบบมาตรา

สวนประมาณคา จํานวน 20 ขอ 

3. แบบประเมินการพูดในโอกาสตาง ๆ 

การสรางเคร่ืองมือและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ผูศึกษาคนควาได

ดําเนินการสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ดังนี้ 

1. การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถดานการพูดในโอกาส

ตาง ๆ เร่ืองการพูดในโอกาสตาง ๆ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตาม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 เปนขอสอบแบบปรนัย

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ที่ผูศึกษาคนควาสรางขึ้นเอง โดย

ดําเนินการสรางและหาคุณภาพของแบบทดสอบตามขั้นตอน  ดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 

คูมือการจัดการเรียนรูวิชาการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ (20000-1104) 

1.2 ศึกษาทฤษฎีและวิธีการสรางแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ 

จากหนังสือเทคนิคการเขียนขอสอบ ของ ชวาล แพรัตกุล (2518 : 210) 

และศึกษาการสรางแบบทดสอบแบบอิงเกณฑจากหนังสือการวิจัยเบื้องตน  

เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบ 

2. กําหนดเนื้อหาและเขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมใหสอดคลอง

กับเนื้อหา เพื่อใชประกอบในการสรางแบบทดสอบ 

3. สรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน เร่ือง การพูด

ในโอกาสตาง ๆ วิชาการพูดภาษาไทยในงานอาชีพ รหัสวิชา 20000-1104 

โดยสรางเปนขอสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 

ตัวเลือก ยึดตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ใหครอบคลุมจุดประสงคที่

กําหนด จํานวน 60 ขอ ตองการใชจริง 40 ขอ 

4. จัดพิมพแบบทดสอบที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลว จํานวน 

40 ขอ ฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชในการศึกษาคนควาตอไป 
 

แบบแผนการทดลอง 

การศึกษาคนควาคร้ังนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง ผูศึกษาคนควาได

ดําเนินการทดลองกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 

สาขาวิชาการโรงแรม MEP วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 

22 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ 

One Group Pre-test Post-test Design 
 

การดําเนินการทดลองและระยะเวลาในการทดลอง 

1. การดําเนินการทดลอง ผูศึกษาคนควาดําเนินการทดลองตาม

ขั้นตอนดังนี้ 

1.1 ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนกลุมตัวอยาง

ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการพูดในโอกาสตาง ๆ 

จํานวน 40 ขอ ใชเวลา 60 นาที และตรวจเก็บคะแนนไว 

1.2 ทดสอบหลังเรียน (Post-test) เมื่อส้ินสุดการทดลองใช

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
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พูด เร่ือง การพูดในโอกาสตาง ๆ ชุดเดียวกันกับการทดสอบกอนเรียนและ

สอบถามความพึงพอใจ จํานวน 20 ขอ 

2. ระยะเวลาในการทดลอง การศึกษาคนควาคร้ังน้ีผูศึกษา

คนควาไดดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 โดยใชเวลา

ทดลอง 15 คาบ คาบละ 60 นาที โดยทดสอบกอนเรียนใชเวลา 1 คาบ 

ทดสอบหลังเรียนใชเวลา 1 คาบ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูศึกษาคนควาไดนําผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูจากการ

ทดลองใชมาวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. ทดสอบความแตกตางของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลัง

เรียน โดยใชการทดสอบคาที t-test (Dependent Sample) 

2. หาดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาความสามารถดานการพูด 

โดยใชการสอนแบบบทบาทสมมุติ วิชาศิลปะการพูด ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ โดยใชคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละ 

3. ประเมินคาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดกิจกรรม

การเรียนรูเร่ืองการพัฒนาความสามารถดานการพูดในโอกาสตาง ๆ โดยใช

การสอนแบบบทบาทสมมุติ โดยใชคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย   

1. นักศึกษาท่ีไดรับการสอนเร่ืองการพูดในโอกาสตาง ๆ โดยใช

การสอนแบบบทบาทสมมุติมีความสามารถดานการพูดในโอกาสตาง ๆ หลัง

เรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนมีประสิทธิภาพ 81.69/86.56 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 

80/80 ที่ต้ังไว 

2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ืองการพูดใน

โอกาสตาง ๆ โดยใชการสอนแบบบทบาทสมมุติ วิชาการพูดภาษาไทยใน

งานอาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีคาเทากับ 0.48 

แสดงวานักศึกษามีความรูเพิ่มขึ้น 0.48 หรือคิดเปนรอยละ 48.20 

3. นักศึกษาที่เรียนโดยใชการสอนแบบบทบาทสมมุติ มีความพึง

พอใจตอการสอนบทบาทสมมุติโดยรวมอยูในระดับมาก 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรใหนักศึกษาไดมีการใชภาษาท่ีเรียนในสถานการณจริง

อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ ซ่ึงความสามารถในการพูดจะไมเกิดขึ้นหากขาด

การฝกฝนอยางตอเนื่อง 

2. การศึกษาคร้ังนี้แสดงใหเห็นวา การสอนการพูดในโอกาสตาง 

ๆ โดยใชการสอนแบบบทบาทสมมุติ สามารถพัฒนาความสามารถ ความ

กลาแสดงออก พัฒนาความสามารถดานการพูดในโอกาสตาง ๆ ของ

นักศึกษาใหดีขึ้น จึงควรใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนดานการ

พูดในโอกาสอื่นที่เกี่ยวของ 

3. การสอนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมุติ ไมควรจะจัดซํ้ากันบอย 

ๆ ในรูปแบบเดิม เพราะจะทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายได 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

การปรับปรุงพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนไมตรงเวลา 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 อาหารในเรือเดินทะเลระหวางประเทศ(ทวิ) 

โดยใชขอตกลงการทําสญัญาการเขาชัน้เรียน  

วิชามนุษยสมัพันธของเศรษฐกิจพอเพียง รหัสวชิา 3000-1503 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562 
 

ผูวิจัย นายภกัดี  เรืองศรี 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา คม.(บริหารการศึกษา) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปญหาการเขาชั้นเรียนไมตรงเวลา เปนปญหาที่มาจากพฤติกรรม

ของนักเรียนบางคน โดยสวนใหญจะเปนนักเรียนที่ไมคอยต้ังใจเรียน ไมมี

ความกระตือรือรนในการเขาเรียน ไมใสใจในเร่ืองการตรงเวลา โดยเวลา

นักเรียนเขาชั้นเรียนจะพยายามอธิบายเหตุผลสวนตัว ซ่ึงไมใชเหตุผลที่

เหมาะสม ซ่ึงเปนปญหาที่ตองหยุดการสอนในชวงหนึ่ง เพราะเมื่อนักเรียน

ที่มาสายเดินเขาชั้นเรียน ในขณะที่นักเรียนคนอื่น ๆ ลังเรียน จะทําใหเสีย

สมาธิและเมื่อเขานั่งเรียนก็จะพูดคุยกับเพื่อน สอบถามเพื่อนที่นั่งเรียนอยูกับ

ส่ิงที่ครูสอน ทําใหเกิดการพูดคุยกันในเวลาเรียน บางคร้ังทําใหผูสอนตอง

เร่ิมสอนใหม ทําใหนักเรียนที่ต้ังใจเรียนอยูกอนแลวเกิดความรูสึกเบื่อหนาย 

ทําใหเสียเวลาในการสอน ดังนั้น ปญหาการเขาชั้นเรียนไมตรงเวลาเปน

ปญหาสําคัญยิ่งที่ตองไดรับการแกไข 

ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ผูวิจัยทําการสอนในวิชามนุษย

สัมพันธของเศรษฐกิจพอเพียง (3000-1503) นักศึกษาระดับ ปวส.1 อาหาร

ในเรือเดินทะเลระหวางประเทศ จะมีนักเรียนจํานวนหนึ่งที่เขาเรียนสาย

ประมาณ 10-15 นาที เปนประจําต้ังแตชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน 

ผูวิจัยซ่ึงเปนครูในวิชานี้จึงนําปญหานี้มาศึกษาหาแนวทางในการแกไขปญหา 

ปรับปรุงพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาของผูเรียน 
 

จุดมุงหมายการวิจัย 

1. เพื่อแกไขปญหาการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ของนักศึกษา

ระดับ ปวส.1 อาหารในเรือเดินทะเลระหวางประเทศ (ทวิ) วิชามนุษย

สัมพันธของเศรษฐกิจพอเพียง (3000-1503)  

2. เพื่อเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมในเร่ืองการตรงตอเวลาใหกับ

นักศึกษาระดับ ปวส.1 อาหารในเรือเดินทะเลระหวางประเทศ (ทวิ) วิชา

มนุษยสัมพันธของเศรษฐกิจพอเพียง (3000-1503) 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารใน

เรือเดินทะเลระหวางประเทศ ที่ เรียนวิชามนุษยสัมพันธของเศรษฐกิจ

พอเพียง (3000-1503) ภาคเรียนท่ี 2/2562  จํานวน 17 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 อาหารในเรือเดินทะเลระหวางประเทศ ที่เรียนวิชา

มนุษยสัมพันธของเศรษฐกิจพอเพียง คัดเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 7 คน 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทําวิจัยปญหา

เร่ือง การปรับปรุงพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนไมตรงเวลา โดยใชขอตกลงการ

ทําสัญญาการเขาชั้นเรียน ของนักเรียนระดับ ปวส.1 อาหารในเรือเดินทะเล

ระหวางประเทศ 

2. รางขอตกลงการเขาชั้นเรียนในการเรียนวิชามนุษยสัมพันธของ

เศรษฐกิจพอเพียง (3000-1503) ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 อาหารในเรือ

เดินทะเลระหวางประเทศ 

3. จัดทําแบบบันทึกการเขาเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส.1 

อาหารในเรือเดินทะเลระหวางประเทศ วิชามนุษยสัมพันธของเศรษฐกิจ

พอเพียง (3000-1503) 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ใชแบบสังเกตพฤติกรรมคัดเลือกนักเรียนที่มีปญหาการเขา

เรียนสาย คัดเลือกกลุมเปาหมายไดจํานวน 7 คน ซ่ึงเปนนักศึกษาระดับ 

ปวส.1 อาหารในเรือเดินทะเลระหวางประเทศ วิชามนุษยสัมพันธของ

เศรษฐกิจพอเพียง (3000-1503) 

2. ผูวิจัยไดใหนักศึกษากลุมเปาหมายชวยกันสํารวจและวิเคราะห

ปญหาการเขาเรียนสาย โดยใหนักศึกษาเขียนระบุสาเหตุในการเขาเรียนสาย 

3. ใหนักศึกษากลุมเปาหมายเขียนแนวทางการแกปญหาแตละ

คนวามีสาเหตุมาจากอะไร และมีแนวทางแกไขอยางไร 

4. วิเคราะหสาเหตุที่นักศึกษาไดระบุในแบบสอบถามและแนว

ทางแกไข โดยครูชวยวิเคราะหหาทางแกไขใหกับนักศึกษาเปนรายบุคคล

เพิ่มเติม เพราะสาเหตุการมาสายแตละคนจะตางกัน พรอมกับใหนักศึกษา

ทําสัญญาการเรียนกับครูผูสอน (เปนความลับระหวางครูกับนักศึกษา) 

5. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษากลุมเปาหมายเปนระยะเวลา 5 

สัปดาห โดยใชแบบสังเกตและบันทึกพฤติกรรมที่แสดงออก 

6. บันทึกคะแนนในแบบสังเกตพฤติกรรมกับกลุมตัวอยาง 

 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลจากผลการบันทึกพฤติกรรมการเขาเรียนหลังจาก

การทําสัญญาการเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส.1 อาหารในเรือเดินทะเล

ระหวางประเทศ วิชามนุษยสัมพันธของเศรษฐกิจพอเพียง (3000-1503) 

จํานวน 7 คน โดยใชตารางการนําเสนอขอมูลของนักศึกษากลุมที่วิจัย โดย

ศึกษาจํานวน 5 สัปดาห 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยการแกปญหาโดยใหนักศึกษาทําสัญญาการเขาชั้น

เรียน พบวา นักศึกษาตัวอยางหลังเปดเรียน 5 สัปดาห เขาเรียนไมตรงเวลา

บอย ๆ ทั้ง 7 คน มีพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนสาย ในรายวิชามนุษยสัมพันธ

ของเศรษฐกิจพอเพียง (3000-1503) และไดเร่ิมบันทึกสัปดาหที่ 6-10 รวม 

5 สัปดาห ในจํานวนคร้ังที่บันทึกพฤติกรรมพบวาในการเรียนกลุมตัวอยาง

ทั้ง 7 คน มีพฤติกรรมการเขาชั้นเรียนดังนี้ 

การบันทึกคร้ังที่ 1 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 มีนักเรียนมาสาย 

จํานวน 1 คน  

การบันทึกคร้ังที่ 2 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 มีนักเรียนมากอน

เวลา 2 คน มาตรงเวลา 2 คน ไมมีนักเรียนมาสาย 

การบันทึกคร้ังที่ 3 วันที่ 1 ธันวาคม 2562 มีนักเรียนมากอนเวลา 

3 คน ตรงเวลา 4 คน ไมมีนักเรียนมาสาย 

การบันทึกคร้ังที่ 4 วันที่ 8 ธันวาคม 2562 มีนักเรียนมากอนเวลา 

2 คน มาตรงเวลา 5 คน ไมมีนักเรียนมาสาย 

การบันทึกคร้ังที่ 5 วันที่ 15 ธันวาคม 2562 มีนักเรียนมากอนเวลา 

1 คน มาตรงเวลา 6 คน ไมมีนักเรียนเขาชั้นเรียนสาย 

สรุปไดวา มีนักเรียนกลุมตัวอยางทั้ง 7 คน สามารถปรับปรุง

พฤติกรรมในการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา มีความกระตือรือรนในการเรียน

มากขึ้น นักศึกษามีความพยายามถามย้ําถึงการบันทึกเวลาเขาเรียน และการ

บวกคะแนนเพิ่มตามสัญญาที่ไดทําไวในการเขาชั้นเรียน พฤติกรรมการเขา

เรียนตรงตอเวลาที่แสดงออกมาน้ัน เพราะมีสัญญาการเขาเรียนบังคับ

พฤติกรรมดังกลาวยังไมสามารถเชื่อมั่นไดวาจะเปนพฤติกรรมที่ถาวรสําหรับ

นักเรียน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรนําการทําสัญญาการเขาชั้นเรียนใหตรงตอเวลาต้ังแตตน

ภาคเรียน 

2. ควรทําสัญญาการเขาเรียนตรงตอเวลาไปใชกับนักเรียนในชั้น

อื่น ๆ ดวย 

3. ครูผูสอนควรดําเนินการวิจัยในเร่ืองการแกปญหาการเขาชั้น

เรียนสายของนักเรียนเพื่อหาแนวทางแกไขปญหาอื่น ๆ และนํามาเผยแพร

เพื่อนําไปประยุกตใหเหมาะสมตอไห 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาการใชชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพ่ืออาชีพ ชดุการใชภาษาไทย

เพ่ืองานอาชีพ ระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที ่1 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางมณฑา  เพชรสุทธิ ์

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา คศ.ม.(การบริหารการศึกษา) 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจําชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรม อัน

กอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมี

ความเปนไทย เปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารเพื่อสรางความเขาใจและ

ความสัมพันธที่ดีตอกันและเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรูประสบการณ

จากแหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรู ความคิด วิเคราะห 

วิจารณ และสรางสรรคใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมและความกาวหนา

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการพัฒนาอาชีพใหมี

ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ภาษาไทยยังเปนส่ือที่แสดง

ภูมิปญญาของบรรพบุรุษดานวัฒนธรรมประเพณี ชีวทัศน โลกทัศนและ

สุนทรียภาพ โดยบันทึกไวเปนวรรณคดีและวรรณกรรมอันลํ้าคา ภาษาไทย

จึงเปนสมบัติของชาติที่ควรคาแกการเรียนรู เพื่ออนุรักษ สืบสานใหคงอยูคู

ชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543 : 3) 

เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนและมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการเรียนภาษาไทยอยางแทจริง ดวยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
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ทางดานส่ือการเรียนการสอนเขามาชวยในการแกปญหาและจดักระบวนการ

เรียนการสอนวิชาภาษาไทย เนื่องจากการสรางนวัตกรรมทางการเรียนการ

สอนเปนวิธีที่จะลดปญหาในการถายทอดเนื้อหาจากครูไปสูผูเรียน 

การใชส่ือและอุปกรณการสอนเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับครู 

เนื่องจากจะเปนส่ือกลางทําใหผูเรียนสามารถเกิดความเขาใจในความหมาย

ของบทเรียนไดตรงกับที่ครูตองการ และบรรลุจุดประสงคที่วางไว ไมวาส่ือ

นั้นจะอยูในรูปใดก็ตาม ลวนเปนทรัพยากรที่เอื้ออํานวยความสะดวกในการ

เรียนได แมปจจุบันส่ือการสอนจะมีใหเลือกใชหลายประเภท แตส่ือที่

เหมาะสมกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมากที่สุดก็คือชุดการสอน 

เนื่องจากจะเนนใหผูเรียนทํากิจกรรมกลุมและเรียนรูแบบรวมมือ ส่ือชุดการ

สอนดังกลาวเปนส่ือที่เอื้อใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูดวยตนเอง เพราะ

เนื้อหาที่นําเสนอประกอบดวยส่ือชุดยอย ๆ ในแตละเร่ือง ในแตละศูนยการ

เรียนจะจัดส่ือไวในรูปแบบของส่ือประสม ผูเรียนสามารถเรียนรูเนื้อหาและ

ทําแบบฝกหัดไดเปนกลุมรวมกัน อันทําใหเกิดการเรียนรูแบบกลุม เปนการ

สรางสภาพแวดลอมที่ดีในการเรียนอีกดวย (วสันต อติศัพท : 2536) 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อสรางและพัฒนาชุดการสอนการใชภาษาไทยเพื่องาน

อาชีพประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 20000-1102 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน

โดยใชชุดการสอนการใชภาษาไทยเพื่องานอาชีพ ประกอบการเรียนการสอน

วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 20000-1102 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพที่มีตอการเรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 20000-1102 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ที่เรียนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ รหัสวิชา 20000-1102 

จํานวน 120 คน  
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ จะสรางควบคูไปกับการจัดทํา

แผนการจัดการเรียนรู ตามขั้นตอนการสรางดังนี้ 

1. ศึกษาและจัดทําหลักสูตร 

2. วิเคราะหเนื้อหา 

3. ออกแบบและสรางชุดการประกอบการเรียน หาคุณภาพ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

ชุดการใชภาษาไทยเพื่องานอาชีพ ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน ใชการ

ทดลองแบบกลุมเดียว มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน 1 คร้ัง และหลัง

การทดลอง 1 คร้ัง (The Single Group Pretest-Posttest Design) 

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ท่ีมีตอการใชชุดการสอน ใชกลุมตัวอยางเดียวกันกับวัดผลหลัง

ทดลอง (The Single Group Pretest-Posttest Design) 
 

การวิเคราะหขอมูล 

1. การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

ชุดการใชภาษาไทยเพื่องานอาชีพ ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 โดนใชคา 

E1/E2 

2. การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนการใชชุด 

การใชภาษาไทยเพื่องานอาชีพ โดยการทดลองคา t แบบไมเปนอิสระ (t-

dependent) 

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนกลุมตัวอยางที่มีตอชุด

การสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ชุดการใชภาษาไทยเพื่ออาชีพ สถิติที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูลคือ คาเฉล ี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4. แปลความหมายขอมูล 

5. การวิเคราะหความพึงพอใจเกี่ยวกับขอคนพบของนักศึกษาใน

การศึกษาชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ชุดการใชภาษาไทยเพื่องาน

อาชีพ ซ่ึงเปนขอมูลจากคําถามปลายเปด ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาภาษาไทย

เพื่ออาชีพ ชุด การใชภาษาไทยเพื่องานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช พบวา คาประสิทธิภาพ 

E1/E2 เทากับ 82.99/82.11 

2. ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ กอนและหลังการใชชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อ

อาชีพ ชุด การใชภาษาไทยเพื่องานอาชีพ ปรากฏวา ผลคะแนนหลังจาก

เรียนดวยชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ชุด การใชภาษาไทยเพื่องาน

อาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ผล ก ารวิ เค ราะห ค ว าม พึ งพ อ ใจข อ งนั ก เรี ย น ระ ดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีตอการใชชุดการสอนวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 

ชุด การใชภาษาไทยเพื่องานอาชีพ อยูในระดับดีมาก ทั้ง 4 ดาน คือ ดาน

เน้ือหาวิชา ดานกิจกรรมการเรียน ดานรูปแบบการนําเสนอ ดานผลที่

นักเรียนไดรับ เฉล่ียทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.79 คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.68 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ชุดการสอนนอกจากใชในการเรียนการสอนในหองเรียนแลว 

ยังใชสําหรับสอนซอมเสริมสําหรับนักเรียน ใชเปนคูมือสอนแทนหรือสําหรับ

แทนครูในกรณีที่ครูติดราชการไมไดเขาสอน 

2. การใชชุดการสอน ควรใชในการจัดการเรียนการสอนใน

หองเรียน และจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนเปนแบบกลุม เพื่อใหนักเรียน

เกิดการเรียนรูแบบรวมมือ 

3. ควรเพิ่มกิจกรรมใหมีวิธีที่หลากหลาย ใหนักเรียนไดรูจักคิดได

ปฏิบัติและแกปญหาไดดวยตนเอง 

4. ครูควรยึดความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียนเพื่อจัดการ

เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ 

5. ใหนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนใหมากที่สุด 
 

_______________________________________________________ 
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การใชรางวัลเพ่ือสงเสริมเจตคตติอวิชาลีลาศเพ่ือการสมาคม 

ของนักศึกษาระดับ ปวส.1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายเกรียงไกร  สมถวิล 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา คบ.(พลศึกษา) 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

กระแสและวิวัฒนาการของการเจริญกาวหนาของโลกไดเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่อยูทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง 

เพื่อใหสังคมไทยกาวทันโลกยุคโลกาภิวตัน สังคมไทยตองปรับเปล่ียนแนวคิด

ในการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในการสราง

นิสัย ใหคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน มีความใฝรู ใฝเรียน มีความคิดริเร่ิม

สรางสรรค ใหเปนคนยุคใหม กาวทันโลกแหงความเจริญใน ปจจุบันและ

อนาคต สามารถปรับตัว “ใหอยูรอด กาวทัน กาวหนา กาวนํา” การ

เปล่ียนแปลงทางสังคมไดอยางมี ประสิทธิภาพ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) กําหนดวิสัยทัศนในการ

พัฒนา ประเทศ และกําหนดสภาพสังคมไทยที่พึงประสงค โดยมุงพัฒนาสู

สังคมที่เขมแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดาน คือ 1. สังคมคุณภาพ 2. สังคมแหง

ภูมิปญญาและการเรียนรู 3. สังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน ดานสังคม

แหงภูมิ ปญญาการเรียนรูสังคมไทยเปนสังคมแหงการเรียนรูที่สรางโอกาส

ใหคนไทยทุกคนคิดเปน ทําเปน มีเหตุผลสามารถ เรียนรูไดตลอดชีวิต และมี

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและการคุมครองทางสังคม แนวทางการ

พัฒนา การ ปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรูตลอดชีวิต  การศึกษาของไทยมี

การปฏิรูปคร้ังใหญ ไดมีวิวัฒนาการมาจนถึงการมีรัฐธรรมนูญแหงอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2540 เปนแมบทสําคัญกอใหเกิดการปฏิรูปการศึกษา โดย

กําหนดไวในมาตราตาง ๆ เชน มาตรา 40,42,43,46,53,54,69 โดยเฉพาะ

มาตรา 81 กําหนดใหมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ.2542 เปนกฎหมายทางการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย ซ่ึงให

ความสําคัญเร่ืองตาง ๆ เชน มาตรา 6 การ จัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ

พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ และสติปญญา ความรู

และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตที่สามารถอยูรวมกับ

ผูอื่นไดอยางมีความสุข ในหมวด ต้ังแต มาตรา 22 – 30 ไดกลาวถึง หัวใจ

การปฏิรูปการเรียนรูท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญ หรือเปนศูนยกลางการเรียนรู 

(Child Centered )  ปจจุบันรัฐบาลไดมุงเนนการแกปญหาความยากจน 

และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญของ ประเทศใหเกิดการพัฒนาที่

ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย ประกอบกับรัฐบาลภายใตการนําของ 

พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดประกาศนโยบายปฏิรูประบบ

ราชการใหม ในสวนของกระทรวงศึกษาธิการ ได รวม 3 หนวยงาน คือ 

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และทบวง 

มหาวิทยาลัย เขาดวยกัน เพื่อพัฒนาระบบบริหารใหมีคุณภาพ และไดมีการ

ประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อพัฒนาคน

ไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม 

มีจริยธรรม และ วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง

มีความสุข จะเห็นไดวา กระแสของการปฏิรูปการศึกษาไดสงผลการปฏิบัติ 

งานของคนทุกฝายที่เกี่ยวของกับการจัด การศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี

คุณภาพและบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรการจัดการศึกษา ประกอบกับ 

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

ขอความสําคัญ ใหครูสามารถใชการ วิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

เรียนรู และมาตร 30 ระบุโดยสรุปวา ใหสถานศึกษาสงเสริมใหผูสอน 

สามารถ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ที่เหมาะสมกับผูเรียน ในแตละระดับ

การศึกษา ดังนั้นครูเปนบุคลากรการวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Research) 

เปนเคร่ืองมือในการคนหาคําตอบใหกับคําถามที่ครูสนใจ ดวยวิธีการเชิง

ประจักษ ครูทุกคนสามารถทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏิบัติงานสอนหรือเพื่อ ปรับปรุงและพัฒนางานของตนใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้นได ซงเปนหนาที่สําคัญประการหนึ่งของครูที่ตองจัดทํา ควบคูกับการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเปนระบบที่ครูตองใชการบูรณา

การความรูทั้งทฤษฎี และ การปฏิบัติในการคิดคนวิธีสอน ส่ือหรือนวัตกรรม

ตาง ๆ ผสมผสานกับแนวคิดพื้นฐานของการวิจัยในการ ประยุกตใชเพื่อการ

วางแผนและพัฒนาคุณภาพผูเรียน หรือแกปญหาที่พบในการจัดการเรียน

การสอนในชั้นเรียน การวิจัยในชั้นเรียนเปนทักษะที่ครูตองฝกฝนใหเกิด

ความชํานาญการอันเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งของ ความเปนครู

มืออาชีพในยุคของการปฏิรูปการเรียนรู ตามนัยแหงพระราชบัญญัติการศึกษา

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

หนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนรู ยุทธนา ปฐมวรชาติ (2544)  จากเหตุผล

ดังกลาว ทําใหคณะผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางในการแกไข

ปญหาของการไมสง งานของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 

สาขาวิชาการบัญชี ในวิชาการใชเคร่ืองใชสํานักงาน เพื่อพัฒนา ปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสงเสริมความรับผิดชอบ การจัดกระบวนการเรียนการสอน ให

การเรียนการสอนมี ประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง   
 

วัตถุประสงคของการวิจัย   

เพื่อเสริมสรางเจตคติในสอบครบจุดประสงค ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาอาหารและโภชนาการ จาก 30% 

เปน 80%   
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาอาหารและโภชนาการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2562 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 37 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

การสงเสริมเจตคติ เปนรายบุคคล การใหรางวัล   
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล คณะผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยตัวเองกับกลุมตัวอยาง จํานวน 37 คน โดยจัดทําตารางของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 อาหารและโภชนาการ ในรายวิชา

ลีลาศเพื่อการสมาคมและจัดทําเปนตารางกราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบ   
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล   

1. ทําตารางบันทึกการสอบครบจุดประสงค แบบฝกหัดในเวลา 

แบบฝกหัดการบาน ใบงาน รวมถึงผลงานเปนทีม ในชวงตนภาคเรียนที่ 2 

ของรายวิชาลีลาศเพื่อการสมาคม 

2. รวบรวมหาเปนคาเฉล่ียรอยละ   
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3. บันทึกสอบครบจุดประสงค  อยางตอเนื่อง หลังจากการ

สงเสริมเจตคติ และนํามาหาเปนคาเฉล่ียรอยละ นําคาเฉล่ียรอยละของสอบ

ครบจุดประสงค  ชวงตนภาคเรียนที่ 2 ของรายวิชาลีลาศเพื่อการสมาคมมา

เปรียบเทียบกับ คาเฉล่ียของสอบครบจุดประสงค ชวงปลายภาคเรียนที่ 2   
  

สรุปผลการวิจัย 

1. คาเฉล่ียของสอบครบจุดประสงค รายวิชาลีลาศเพื่อการ

สมาคม กอนการสงเสริมเจตคติ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 1 สาขาอาหารและโภชนาการ อยูในเกณฑรอยละ 30  

2. คาเฉล่ียของสอบครบจุดประสงค  หลังการสงเสริมเจตคติ

พบวาสูงขึ้นกวาเดิม ทําใหสรุปไดวา การที่ครูผูสอนได ศึกษานักศึกษาเปน

รายบุคคลเพื่อถามถึงสาเหตุการสอบไมครบจุดประสงค และใหแรงเสริมเปน

เจตคติในดานการใชรางวัลเพื่อ เสริมเจตคติ พบวานักศึกษาในระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาอาหารและโภชนาการ มีสอบครบ

จุดประสงค  สูงขึ้น จาก รอยละ 36 เปนรอยละ 93    
 

ขอเสนอแนะ   

1. ครูผูสอนในวิชาอื่น ๆ ควรมีการสํารวจถึงเจตคติของนักศึกษา

ที่มีตอพฤติกรรมในสอบครบจุดประสงคของนักศึกษา เพื่อตรวจสอบความ

เขาใจของนักศึกษาเปนรายบุคคล   

2. ในการสอนรายวิชาลีลาศเพื่อการสมาคม ครูผูสอนตองเอาใจ

ใสอยางใกลชิด เปดโอกาสใหนักศึกษา ไดซักถามขอสงสัยตาง ๆ ในการเรียน 

3. ควรมีการเสริมแรง ยกยองชมเชย และใหกําลังใจกับนักศึกษา

อยางสมํ่าเสมอ ในขณะที่ทําการเรียนการ สอน  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย   

1. ทําใหครูผูสอนทราบเจตคติของนักศึกษาท่ีมีตอพฤติกรรมใน

สอบครบจุดประสงค วิชาลีลาศเพื่อการสมาคม  

2. เปนแนวทางใหครูผูสอนในรายวิชาอื่น ๆ ไดศึกษาและนําไป

สํารวจเจตคติทางนักศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขา

อาหารและโภชนาการ ในเร่ืองของเจตคติตอสอบครบจุดประสงค     

_______________________________________________________ 

 

การปรับเปลีย่นพฤติกรรมนักเรียนใหมวีินัยและความรบัผิดชอบ 

ของนักเรียนระดับ ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 6 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวจันทรทิพย  ฤทธิเรือง 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(สังคมศึกษา) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ทําใหทราบถึงดานพฤติกรรมการเรียน เมื่อ

นักเรียนมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหเปนผูที่มีวินัยในตนเองและความ

รับผิดชอบ จะทําใหนักเรียนสนใจเรียนและมีความขยันอดทน  มีแรงจูงใจ

ทําใหมีผลการเรียนดีขึ้นซ่ึงจะเปนประโยชนตอครูผูสอน และครูทุกทานที่จะ

นํามาเสริมสราง พัฒนานักเรียนใหมีคุณคามีคุณประโยชนตอครอบครัว 

วิทยาลัยสังคมและประเทศชาติตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและ

ความรับผิดชอบตอหนาที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนระดับ ปวช.1 

สาขาวิชาการบัญชี กลุม 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังน้ี  คือ  นักเรียนระดับ ปวช.1 

สาขาวิชาการบัญชี  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ   นักเรียนระดับปวช.1 

แผนกวิชาการบัญชี  กลุมท่ี  6   จํานวน  26  คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบสอบถาม 

2. แบบสังเกต 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง โดยผูวิจัย

ศึกษาจากหลักการ ทฤษฎี แนวคิด วัตถุประสงค เพื่อจําแนกวาควรสราง

เคร่ืองมือวัดดานใดบางใหเหมาะสมกับสภาพของนักเรียนระดับ ปวช.1 

แผนกวิชาการบัญชี กลุม 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 

26 คน ที่นํามาทําการวิจัยในคร้ังนี้ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยใชการสังเกตและนําเคร่ืองมือที่สรางขึ้นใหนักเรียนระดับ 

ปวช.1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 26 คน ไดตอบแบบสอบถามและเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด ผูวิจัยใชคารอยละในการวิเคราะห

ขอมูล 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกต ขอมูลดานการเรียนของ

แตละวิชา และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียนการใชแรงจูงใจเสริมแรง

โดยใหคําชมเชยแกนักเรียน  รวมทั้งดูแลดานการเรียนใหมีความรับผิดชอบ 

สนใจเรียน และติดตามจากผูปกครอง คุณครูที่ เขาสอนแตละวิชา ซ่ึง

นักเรียนใหความรวมมือเปนอยางดี ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนตอ

การมาเรียนและการเรียนมากขึ้น ในการทําวิจัยคร้ังนี้ปรากฏวา นักเรียน

ระดับ ปวช.1 การบัญชี กลุม 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มี

ความเอาใจใสตอการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น โดยสังเกตจาก

บรรยากาศการเรียนภายในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู มีความต้ังใจเรียน

มากขึ้น มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ไมขาดเรียนหรือมาสาย  ทํางานที่ไดรับ

มอบหมายและสงงานตรงกําหนดเวลา รูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกันดวยความ

เต็มใจ โดยดูจากการสังเกต การสัมภาษณ ผลการเรียนและสรุปผลการ
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เปรียบเทียบจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความมีวินัย ความรับผิดชอบ

และความสนใจการเรียนของนักเรียน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตามอยางใกลชิดและตอเนื่อง 

2. ครู ผูปกครอง นักเรียนและผูที่เกี่ยวของ ควรรวมมือกันแกไข

และสะทอนปญหาตาง ๆ ของนักเรียนทําใหนักเรียนมีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมและการเรียน   

3. เพิ่มวิธีการแกปญหาและหาสาเหตุหรือปจจัยที่สงผลตอการสง

งานลาชาหรือไมสงงานเลย 

_______________________________________________________ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรมเรื่องศาสนาในประเทศไทย 

โดยใชแบบฝกทักษะ ของนักเรียนระดบัประกาศนียบัตรวชิาชีพ ชั้นปที่ 1 

สาขาวชิาการโรงแรม กลุม 2-3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวศันศนีย  บุญชัย 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา รม.(รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดบัญญัติในเร่ือง

แนวทางการจัดการศึกษาหมวด 4 ตามมาตรา 22 ไววาการจัดการศึกษา

ตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได 

และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุดในกระบวนการเรียนรู ตองจัดเนื้อหา

สาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล จัดใหผูเรียนเรียนรูดวยวิธีตาง ๆ ตาม

สติปญญาและความสามารถของตนการจัดการศึกษามุงเนนความสําคัญทั้ง

ดานความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และ

ความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อพัฒนาคนใหมีความสมดุลโดยยึดหลักผูเรียน

สําคัญท่ีสุด (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 23) การวิจัยเปนเคร่ืองมือสําคัญ

ประการหนึ่งที่จะชวย ใหการปฏิรูปการเรียนรูประสบความสําเร็จ ดังจะเห็น

ไดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงเปนกฎหมายแมบท

ทางการศึกษาของไทย ไดใหความสําคัญกับการวิจัยและกาํหนดมาตราหลาย

มาตราที่ชี้ใหเห็นวาการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  กลาวคือ  

มาตรา 24 (5) ระบุใหใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู 

ผูเรียนสามารถใชการวิจัยเพื่อศึกษาคนควาหาคําตอบหรือแกไขปญหาที่

เกิดขึ้น การวิจัยจึงสัมพันธกับกระบวนการเรียนรู ซ่ึงจะชวยฝกกระบวนการ

คิด วิเคราะห หาเหตุผลในการ ตอบปญหาและแกไขปญหา มาตรา 30 ระบุ

ใหครูผูสอนทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียน ผูสอน

นอกจากจัดกระบวนการเรียนการสอนแลวยังใชการวิจัยเพื่อศึกษาปญหา

หรือส่ิงที่ตองการรูคําตอบ พัฒนาควบคูกันไปอยางตอเนื่อง โดยบูรณาการ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนและทําการวิจัยใหเปนกระบวนการ

เดียวกัน 

การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ และทรัพยากร

มนุษย เปนท้ังกระบวนการ และเนื้อหาในการพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่

สมบูรณ เปนการถายทอดวัฒนธรรม และเปนการสรางภูมิปญญาใหแก

สังคม 

การที่จะพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยะ

ประเทศไดนั้น จะตองมีการพัฒนาในทุก ๆ ดานพรอมกันไป ทั้งดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษา

นับเปนรากฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ เปนเคร่ืองชวยใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงทางสังคม และเสริมสรางกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาประเทศที่ผานมาจะชี้ใหเห็นวา การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น

มิใชการพัฒนาที่ใหความสําคัญเฉพาะกับการพัฒนาดานใดดานหนึ่งหรือ

ความคิดที่วา หากพัฒนาเศรษฐกิจใหกาวหนาเจริญเติบโตแลว จะสงผลให

การพัฒนาดานอื่น ๆ เจริญงอกงามตามไปดวย เปนส่ิงที่ไดรับการพิสูจน

มาแลววาไมเปนความจริง จากสภาพปจจุบันที่ประเทศกําลังเผชิญกับปญหา

ตาง ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การพัฒนาที่ยั่งยืนจําเปนตอง

มีการพัฒนา “แบบบูรณาการ” ซ่ึงตองเนนการพัฒนาที่ “ตัวคน” ใหคนมี

การพัฒนาคุณภาพ และสมรรถนะ ใหสามารถมีความคิดริเร่ิม ความคิด

สรางสรรค อันจะเปนการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน สังคมและของ

ชาติในที่สุด และนําไปสูการพัฒนาสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง และส่ิงแวดลอมใหเกิดความสมดุล 

สําหรับสภาพความจริงในปจจุบัน “ตัวคน” ถือเปนปจจัยสําคัญที่

จะทําใหสังคมเจริญกาวหนาไปดวยดี เพราะฉะนั้นการจะทําใหสังคม

เจริญกาวหนาไปดวยดีนั้นจะตองมีการพัฒนาที่ ตัวคนเปนสําคัญตัวคนใน

สถานศึกษาไดแก “นักเรียน” การที่จะทําใหนักเรียนเปนทรัพยากรที่มี

คุณภาพ ตองมีการปลูกฝงในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปนพฤติกรรมทางการ

เรียนพฤติกรรมทางการแตงกาย หรือพฤติกรรมอื่น ๆ ที่มีสวนทําใหเกิดการ

พัฒนาอยางเปนระบบ เกิดการคิดดี ทําดี โดยการเร่ิมตนที่พฤติกรรมที่ดีของ

นักเรียน 

การที่นักเรียนประสบปญหาตาง ๆ ไมวาจะเปนการออกกลางคัน 

เรียนไมทันเพื่อน เวลาเรียนไมพอ ฯลฯ จากการตรวจสอบพบวาเกิดจาก

พฤติกรรมบางอยางที่นักเรียนไมปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางถูกตอง 

การเรียนการสอนวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม ซ่ึงเปนการ

ปลูกฝงความมีระเบียบวินัย คุณธรรม ความซ่ือสัตย ความเปนมนุษย ความ

กตัญู รักเกียรติภูมิแหงตน เห็นแกประโยชนสวนรวม  มีความรูจักคิด 

วิเคราะห การทํางานเปนกลุม เคารพสิทธิของผูอื่น เสียสละรักประเทศชาติ 

เห็นคุณคาอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม ศรัทธาใน

ศาสนา จึงพัฒนาใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและเปนมนุษยที่สมบูรณได

ยาก เพราะขัดกับหลักจิตวิทยาและธรรมชาติของการเรียนรู เพราะผูเรียน

แตละคนมีความแตกตางกันในดานสติปญญา คุณธรรมจริยธรรม 

ความสามารถเขาใจในเร่ืองที่เรียนแตกตางกัน ถาครูสอนเร็วผูเรียนที่เรียน

ออนจะตามไมทันครูสอนซํ้าอธิบายมาก ๆ ผูเรียนก็จะเกิดความเบื่อหนาย  

ในการแกปญหาดังกลาวนี้วิธีหนึ่ งที่จะชวยในการเรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพและยังปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ใหดีขึ้น ไดแก 

การนําเอาวิธีการสอนมาใหใชเหมาะสมกับลักษณะวิชา กลาวคือ ครูจะตอง

หาวิธีการสอนที่ไดผลมาใชกับนักเรียน ซ่ึงจะเปนส่ิงที่ทําใหการเรียนการสอน

ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นกวาเดิม ปจจุบันการเจริญกาวหนาทาง

วิทยาการดานตาง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวัฒนมีผลตอการเปล่ียนแปลงทาง

สังคม วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ   
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การเรียนวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรมเปนการศึกษาเกี่ยวกับวิถี

ชีวิตความเปนอยูของมนุษย เปนการเรียนรูท่ีจะสามารถปรับตัวใหเขากับ

สภาพสังคมปจจุบันไดอยางมีความสุข รายวิชาวิชาหนาที่พลเมืองและ

ศีลธรรม เร่ืองศาสนาในประเทศไทย ชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ

ศาสนา จริยธรรม ศีลธรรม แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับหนาที่พลเมืองและ

ศาสนา ทําใหพลเมืองในสังคมมีสภาพจิตใจที่เตรียมพรอมที่จะพัฒนา การ

นําเอาหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยูรวมกัน

อยางสันติสุข เปนการกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยูเสมอ 

รวมทั้งบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและสวนรวม ปญหาท่ีพบในการจัดการ

เรียนการสอนคือ นักเรียนเกิดความเบื่อหนาย ไมสนใจการเรียน ทําให

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมดี ผูวิจัยจึงหาทางแกปญหาโดยการใช

แบบฝกทักษะการเรียน ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น และมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัย

มีความตระหนัก ความเขาใจ เห็นคุณคาของการประเมินตนเอง และระลึก

อยู เสมอวาการประเมินตนเองอยางเปนระบบ ตอเนื่องเปนปจจัยสู

ความสําเร็จ โดยตองกําหนดแนวทางในการดําเนินงานอยางเปนวงจรจน

บรรลุ เปาหมาย มีระบบการติดตามประเมินผลใหทราบปญหาและ

ความกาวหนา จึงไดจัดทํางานวิจัยนี้เพื่อ นําขอมูลไปใชประโยชนในการ

พัฒนาตนเองและนําเสนอแกผูที่จะตองใชขอมูลในการประกันคุณภาพ 

ภายในสถานศึกษาตามความเหมาะสม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหนาที่พลเมืองและ

ศีลธรรม เร่ือง ศาสนาในประเทศไทย โดยใชแบบฝกทักษะ ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนระหวางกอนเรียนกับหลัง

เรียน วิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม เร่ือง ศาสนาในประเทศไทย โดยการ

ใชแบบฝกทักษะ  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม 

(20000-1501) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม กลุม 2-3 ที่ลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม (20000-1501) วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  จํานวน  71  คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยแบงเคร่ืองมือ

ออกเปน 3 ประเภท คือ 

1.1 แผนการจัดการเรียนรู  จํานวน 1 แผน/ชุด คือ แผนการ

จัดการเรียนรูที่ 1 เร่ือง ศาสนาในประเทศไทย 

1.2 แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน  จํานวน 87 ชุด (กอน

เรียน 10 ขอ ระหวางเรียน 10 ขอ และหลังเรียน 10 ขอ) 

2. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

2.1 แผนการจัดการเรียนรู 

การสรางแผนการจัดการเรียนรู วิชาหนาที่พลเมืองและ

ศีลธรรม เร่ืองศาสนาในประเทศไทย โดยการใชแบบฝกทักษะ ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 

(ปรับปรุง พุทธศักราช 2546) และกําหนดจุดประสงคการเรียนรู โดยใหสอด

คลองกับอธิบายรายวิชาและจุดประสงคการเรียนรูในหลักสูตร 

2) ศึกษาเอกสาร แนวคิด และเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวกับการสรางแผนการจัดการเรียนรูที่สอนดวยแบบฝกทักษะ 

3) นํ าแผนการสอนที่ สร า งขึ้ น เรียบ รอยแล ว  ม า

ตรวจสอบความสอดคลองของ องคประกอบตาง ๆ ในแผนการจัดการเรียนรู

ดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจน ความ

ถูกตองเหมาะสมของภาษาที่ใช 

4) นําแผนการจัดการเรียนรู วิชาหนาที่พลเมืองและ

ศีลธรรม เร่ืองศาสนาในประเทศไทย โดยการใชแบบฝกทักษะ นําไปสอน

เพื่อแกปญหาและพัฒนานักเรียน 

2.2 แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน 

ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรมเร่ืองศาสนาในประเทศไทย เปนแบบทดสอบ

ที่ใชทั้งกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน เปนแบบทดสอบประเภท

ปรนัย จํานวน 10 ขอ โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

1) ศึกษาหลักการและเทคนิคในการสรางแบบทดสอบ

จากเอกสารการวัดและประเมนิผล 

2) วิเคราะหผลการเรียนรู (ตัวชี้วัด) ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2546) 

3) สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  วิชาหน าที่

พลเมืองและศีลธรรม เร่ืองศาสนาในประเทศไทย ใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคที่ ต้ังไว ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบทดสอบแบบปรนัยแบบ 5 

ตัวเลือก มีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว โดยสรางใหครอบคลุมเนื้อหา

และผลการเรียนรูที่คาดหวังที่กําหนดไว 

4) นําแบบทดสอบวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม เร่ือง

ศาสนาในประเทศไทยไปใช เก็บรวบรวมคะแนนกับนัก เรียนที่ เปน

กลุมเปาหมายในการวิจัยในชั้นเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้มีรูปแบบของการวิจัยซ่ึงใชกลุมเดียว มีลักษณะ

ของการทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

วิธีดําเนินการวิจัยมีดังนี้คือ 

1. อธิบายถึงการเรียนโดยการใชแบบฝกทักษะ แจงจุดประสงค

การเรียนรู วิธีประเมินผลการเรียนรู 
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2. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กับนักศึกษากลุมตัวอยางดวย

แบบทดสอบกอนเรียน 

3. ดําเนินการวิจัยโดยทําการสอนนักศึกษากลุมตัวอยางในวิชา

หนาที่พลเมืองและศีลธรรม เร่ือง ศาสนาในประเทศไทย โดยการใชแบบฝก

ทักษะ 

4. เมื่อสอนครบตามแผนแลว ทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลัง

การเรียนรูโดยใช แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

5. ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหนาที่

พลเมืองและศีลธรรม เร่ือง ศาสนาในประเทศไทย โดยการใชแบบฝกทักษะ 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 แลวนําผลการวิเคราะห

โดยใชวิธีทางสถิติเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหนาที่

พลเมืองและศีลธรรม เร่ือง ศาสนาในประเทศไทย โดยการใชแบบฝกทักษะ 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม เร่ือง 

ศาสนาในประเทศไทย โดยการใชแบบฝกทักษะ ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม กลุม 2  พบวา  

คะแนนแบบทดสอบกอนเรียนโดยรวม 227 มีคาเฉล่ีย 6.68  คะแนน

แบบทดสอบระหวางเรียนโดยรวม 325 มีค าเฉ ล่ีย 9.56  คะแนน

แบบทดสอบหลังเรียนโดยรวม 284 มีคาเฉล่ีย 8.35  มีพัฒนาการแตกตาง

กันโดยรวม 58 มีคาเฉล่ีย 1.71  และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอน

และหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนไมแตกตางจากกอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม เร่ือง 

ศาสนาในประเทศไทย โดยการใชแบบฝกทักษะ ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม กลุม 3  พบวา  

คะแนนแบบทดสอบกอนเรียนโดยรวม 242 มีคาเฉล่ีย 6.54  คะแนน

แบบทดสอบระหวางเรียนโดยรวม 358 มีค าเฉ ล่ีย 9.68  คะแนน

แบบทดสอบหลังเรียนโดยรวม 293 มีคาเฉล่ีย 7.92  มีพัฒนาการแตกตาง

กันโดยรวม 51 มีคาเฉล่ีย 1.38  และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอน

และหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนไมแตกตางจากกอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม เร่ือง 

ศาสนาในประเทศไทย โดยการใชแบบฝกทักษะ ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 1 สาขาวิชาการโรงแรม ท้ัง 2 กลุม เฉล่ีย  

พบวา  คะแนนแบบทดสอบกอนเรียนโดยรวม 469 มีคาเฉล่ีย 6.61  

คะแนนแบบทดสอบระหวางเรียนโดยรวม 683 มีคาเฉล่ีย 9.62  คะแนน

แบบทดสอบหลังเรียนโดยรวม 577 มีคาเฉล่ีย 8.14  มีพัฒนาการแตกตาง

กันโดยรวม 109 มีคาเฉล่ีย 1.55  และเมื่อเปรียบเทียบระหวางคะแนนกอน

และหลังเรียน พบวา คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนไมแตกตางจากกอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียน

และหลังเรียน วิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรม เร่ือง ศาสนาในประเทศไทย 

โดยการใชแบบฝกทักษะ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 

1 สาขาวิชาการโรงแรม พบวา คะแนนแบบทดสอบกอนเรียนโดยรวมเฉล่ีย 

6.61 คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนโดยรวมเฉล่ีย 8.14 คา t-test = 4.61  

แสดงวา นวัตกรรมที่สรางขึ้นทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเพิ่มขึ้น โดยคะแนน

กอนและหลังเรียนตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหนาที่พลเมืองและ

ศีลธรรม เร่ือง ศาสนาในประเทศไทย โดยใชแบบฝกทักษะ ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม กลุม 2-3 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ดังนี้ 

1. ควรมีการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบตาง ๆ ใหมากขึ้น เพื่อ

นักเรียนจะไดฝกในรูปแบบที่ หลากหลายแตกตางกันไป และควรพัฒนา

นวัตกรรมในกลุมสาระอื่น ๆ  ทุกระดับชั้นดวย 

2. แบบฝกทักษะที่สรางขึ้นตองสามารถพัฒนาทักษะของผูเรียน

ไดจริง 

3. ควรสงเสริมใหนักเรียนนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปใช

ในชีวิตประจําวันใหมากขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหนาที่

พลเมืองและศีลธรรม เร่ือง ศาสนาในประเทศไทย โดยใชแบบฝกทักษะ ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 อยูในระดับสูงขึ้น 

2. สามารถนําขอมูลไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเองและ

นําเสนอแกผูที่จะตองการใช ขอมูลภายในสถานศึกษา 

3. สถานศึกษาจะไดประโยชนจากการนําผลการวิจัยไปใชเปน

เคร่ืองมือในการบริหารจัดการใหบรรลุตามเปาหมาย 

______________________________________________________ 

 

การศึกษาพฤติกรรมการเรยีนรูของนักเรียนในการเรียน 

วิชาการพัฒนาคุณภาพชวีิต ระดบั ปวช.1 ปการศึกษา 2562 

 วิทยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาววีรดา  สุดประเสริฐ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(พลศึกษา) 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การดําเนินชีวิตในปจจุบันมีความยุงยากและซับซอนมาก เนื่องจาก

การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมและเทคโนโลยีที่กอใหเกิดท้ังผลดี

และผลเสีย บุคคลจึงทําเปนตองปรับเปล่ียน วิถีการดําเนินชีวิต  เพื่อใหรูเทา

ทันตอความเปล่ียนแปลงและปฏิบัติตนเปนประโยชนตอครอบครัว สังคม 

ประเทศชาติและโลก สุขศึกษาและพลศึกษาจึงวิชาที่ สําคัญเพราะเปน

พื้นฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีลักษณะดังกลาว  กลาวคือบุคคล

ตองเรียนรูตลอดชีวิต มุงเนนการดูแล การสงเสริม การพัฒนาและการ

บริหารจัดการชีวิตอันเปนรากฐานสําคัญยิ่งตอการดําเนินชีวิตที่สมดุลทั้งดาน

รางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณของผูเรียนแลวยังเปนการ

เสริมสรางคานิยมและสุขนิสัยที่ดี รักการออกกําลังกายและการเลนกีฬา
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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 

รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดี เพื่อใหสามารถปฏิบัติตนได

ถูกตองเหมาะสม ทั้งในดานการปองกัน การสงเสริมและดํารงไวซ่ึงสุขภาพที่

ดีอยางถาวรทั้งตนเองของครอบครัว และชุมชน 

ดังน้ัน จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการศึกษาพฤติกรรมการ

เรียนรูของนักเรียนในการเรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต (พลศึกษา)  

ระดับ ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ซ่ึงผูวิจัยไดทําการสอน

วิชาสามัญ (พลศึกษา) เพื่อนําผลการวิจัยไปวิเคราะหใชในการปรับเปล่ียน

พฤติกรกรรมการเรียนรูของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนและนํา

ผลการวิจัยไปจัดกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ

นักเรียนแตละคน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนในการเรียนวิชาการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต (พลศึกษา) ระดับ ปวช.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  ปการศึกษา 2562 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  เปนนักเรียนระดับ ปวช.1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2561  โดยการเลือกแบบเจาะจง 

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

และเปนนักเรียนผูหญิง 100 คน รวมนักเรียนทั้งหมด 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.1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2562 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.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช ปการศึกษา 2562  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.1 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ระดับมาก 
 



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2562   - 175 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนในการ

เรียนวิชาสามัญ (พลศึกษา) ระหวางเพศชายและเพศหญิงมาศึกษาวามีความ

แตกตางกันหรือไม 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อนําผลการวิจัยไปวิเคราะหใชในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

การเรียนรู  ในการเรียนการสอน 

2. เพื่อนําผลการวิจัยไปจัดกิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอน  

ใหเหมาะสมกับนักเรียนแตละคน 

______________________________________________________ 

 

การศึกษาเจตคตติอวิชาพลศึกษา 

ของนักเรียนระดับ ปวช.1 การจัดการสํานักงาน 

โดยใชหลักการประเมินการปฏบิัติทกัษะ 
 

ผูวิจัย นางสาวพวงนอย  เจนกิจ 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(พลศึกษา) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ความเปล่ียนแปลงและความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสมัยใหม

เปนสวนสําคัญที่ทําใหคนในสังคมตองปรับปรุงและพัฒนาตนเองใหทันตอ

การเปล่ียนแปลงทั้งหลายโดยเฉพาะอยางยิ่งทางการศึกษาตองปรับปรุง

เพื่อใหคนมีความรูความสามารถใหสอดคลองกับสภาวการณตางๆที่เกิดขึ้น

ดวยเหตุนี้นักการศึกษาจึงไดพยายามปรับปรุงหลักสูตรในระดับตางๆใหได

มาตรฐานเพื่อเปนหลักในการนําไปใชแกปญหาและดําเนินชีวิตในสังคมที่

เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา 

พลศึกษาเปนวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญและจําเปนสําหรับมนุษยมาก

โดยเฉพาะในสวนที่จะนําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตเพราะพลศึกษา

เปนวิชาที่สรางสรรคจิตใจของมนุษยซ่ึงเกี่ยวของกับความคิด ตลอดจน

กระบวนกาทางรางกายตลอดจนชวยใหนักเรียนมีความเจริญงอกงามทั้ ง

สติปญญาอารมณและสังคม  

อยางไรก็ตามองคประกอบหนึ่งที่นับวาสําคัญคือเจตคติตอการเรียน

วิชาพลศึกษาเจตคติตอวิชามีบทบาทสําคัญในอันที่จะชวยสงเสริมการเรียนรู

กลาวคือนักเรียนจะสามารถเรียนรูวิชาใดๆไดดีขึ้นหากนักเรียนมีเจตคติที่ดี

ตอวิชานั้นๆดังนั้นนักเรียนมีเจตคติท่ีไมดีตอวิชาใดยอมทําใหการเรียนวิชา

นั้นไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควรนักเรียนที่มีเจตคติที่ไมดีตอวิชาพลศึกษาก็

จะทําใหการเรียนพลศึกษาไมประสบผลสําเร็จเพราะจะทําใหนักเรียนไม

สนใจไมศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไมชอบวิชาพลศึกษาไมเห็นคุณคาของวิชา

พลศึกษาและเห็นวาวิชาพลศึกษานาเบื่อหนายมักจะมีเจตคติทางลบตอวิชา

พลศึกษาคิดวาตนเปนผูลมเหลวเสมอไมชอบเขาชั้นเรียน ดังนั้น การที่นักเรียน

จะเรียนพลศึกษาไดดีขึ้น นักเรียนจะตองมีเจตคติที่ดีตอวิชาพลศึกษา 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาทักษะการเลนลูกและความพงึพอใจตอการฝกกีฬา

เซปกตะกรอ 

2. เพื่อศึกษาเจตคติตอวิชาพลศึกษาของนกัเรียน 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการ

จัดการสํานักงาน จํานวน 32 คน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่

กําลังเรียนในรายวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ เร่ืองกีฬาเซปกตะกรอ 

ประจําปการศึกษา 2562 

กลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน จํานวน 32 คน วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่กําลังเรียนในรายวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนา

บุคลิกภาพ เร่ืองกีฬาเซปกตะกรอ ประจําปการศึกษา 2562 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. ศึกษา เอกสาร งานวิจัย ตํารา บทความ แนวคิด ทฤษฎีที่

เกี่ยวของกับกีฬาเซปกตะกรอ 

2. แบบฝกการพัฒนาทักษะการเลนทักษะพื้นฐานและความพึง

พอใจตอการฝกกีฬาเซปกตะกรอ 

3. เกณฑการทดสอบทักษะพื้นฐาน  
 

การสรางเครื่องมือ 

เคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลมี 2 ชุด ๆ ละ 3 แบบ คือ การเลน

ลูกตะกรอดวยขางเทาดานในและขางเทาดานนอก 

เคร่ืองมือการวัดชุดที่ 1 แบบที่ 1 ผูฝกโยนลูกแลวใหผูรับการฝก

เตะดวยขางเทาดานในกลับมาจํานวน 10 ลูกระยะ 3เมตร 

แบบที่ 2 ผูฝกโยนลูกแลวใหผูรับการฝกเตะดวยขางเทาดานนอก

กลับมา จํานวน 10 ลูก ระยะ 5เมตร  

แบบที่ 3 ผูรับการฝกวงกลมสนามบาสเกตบอล จํานวน 20 ลูก  

เคร่ืองมือการวัดชุดที่ 2 

แบบที่ 1 จับคูเตะไปมาจํานวน 10 คร้ัง ระยะ 3 เมตร 

แบบที่ 2 จับคูเตะไปมาจํานวน 10 คร้ัง ระยะ 5 เมตร 

แบบที่ 3 จับคูเตะไปมาจํานวน 20 คร้ัง ระยะ 5 เมตร 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ 4 สัปดาห โดยมีการ

แบงเปนขั้นตอนดังนี้ 

1. เก็บรวบรวมขอมูลผลการทดสอบทั้งหมด 2คร้ัง กําหนดวัน

เวลาในคร้ังที่ 1 และที่  2 

2. ดําเนินการทดสอบ นักเรียนในกลุมประชากรทั้งหมด  32 คน  

3. คร้ังที่  1 สัปดาหที่ 1 ทดสอบกอนการฝกทักษะกีฬาเซปก

ตะกรอแกประชากรทั้งหมด และบันทึกผลในแบบบันทึกผลการทดสอบ  

4. ในชั่วโมงที่มีการเรียนการสอนสัปดาหที่ 4-5 ใหนักเรียนทํา

การฝก ในแบบฝกที่ 1-3 ของชุดที่ 1 ในสัปดาหที่ 6-7 ใหนักเรียนทําการฝก 

ในแบบฝกที่ 1-3ของชุดที่ 2 ทําการทดสอบคร้ังที่ 2 แลวบันทึกผลการ

ทดสอบคร้ังที่ 2 

5. ผูวิจัยควบคุมการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง จากนั้นนําไป

วิเคราะหขอมูลโดยการนําขอมูลที่ไดไปเทียบเกณฑการทดสอบทักษะเซปก

ตะกรอ 
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6. นําขอมูลที่ไดทั้ง 2 คร้ังมาวิเคราะหขอมูล พัฒนาการ แลวสรุป

ผลการวิจัย 
 

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

คร้ังที่ 1 กอนการฝกสัปดาหที่ 1 ทดสอบทักษะการเลนลูกสองมือ

ลางและความพึงพอใจตอการฝกกีฬาเซปกตะกรอของนักเรียน ปวช.1  

คร้ังที่ 2 หลังการฝก สัปดาหที่ 8 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ตารางการนําเสนอขอมูล 

เกณฑการประเมินที่ไดจากการวัดเจตคติของนักเรียนในการปฏบิัติทักษะ 

 เกณฑการทดสอบ 

คนที ่ ทดสอบคร้ังที่1 ทดสอบคร้ังที่2 

1 ไมผาน ผาน 

2 ไมผาน ผาน 

3 ผาน ผาน 

4 ผาน ผาน 

5 ผาน ผาน 

6 ไมผาน ผาน 

7 ผาน ผาน 

8 ผาน ผาน 

9 ผาน ผาน 

10 ผาน ผาน 

11 ผาน ผาน 

12 ผาน ผาน 

13 ไมผาน ผาน 

14 ผาน ผาน 

15 ไมผาน ผาน 

16 ผาน ผาน 

17 ผาน ผาน 

18 ผาน ผาน 

19 ไมผาน ผาน 

20 ผาน ผาน 

21 ผาน ผาน 

22 ผาน ผาน 

23 ผาน ผาน 

24 ไมผาน ผาน 

25 ไมผาน ผาน 

26 ผาน ผาน 

27 ผาน ผาน 

28 ผาน ผาน 

29 ผาน ผาน 

30 ไมผาน ผาน 

31 ผาน ผาน 

32 ไมผาน ผาน 

จากตารางที่ 1 แสดงเกณฑการประเมินที่ไดจากการวัดเจตคติของ

นักเรียนในการปฏิบัติทักษะ คร้ังที่ 1 จํานวน 32คน ผานเกณฑจํานวน 21 

คน ที่มีเจตคติที่ดีตอวิชาพลศึกษา ไมผานเกณฑจํานวน 11 คน ที่มีเจตคติที่

ไมดีตอวิชาพลศึกษาคร้ังที่ 2 จํานวน 32 คน ผานเกณฑ 32 คน แสดงวา

นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาพลศึกษา 
 

คะแนนที่ไดจากแบบวัดเกณฑของเจตคติตอวิชาพลศึกษา 

เกณฑการ

ทดสอบ 

จํานวน คาเฉล่ีย (รอยละ) 

ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน 

คร้ังที่ 1 21 11 65.62 34.38 

คร้ังที่ 2 32 - 100 - 
 

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นถึงจํานวนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง

ทั้งหมด 32 คน คร้ังที่ 1 แบงเปนนักเรียนที่ผานเกณฑ 21 คน และนักเรียน

ที่ไมผานเกณฑ11 คนเกณฑการประเมินที่ไดจากแบบวัดเจตคติตอวิชาพล

ศึกษาจากกลุมตัวอยางทั้งหมดมีคาเฉล่ียเทากับ 100 คะแนน โดยนักเรียนที่

ผานเกณฑมีคาเฉล่ียของเจตคติเทากับ 65.62 คะแนน และนักเรียนที่ไมผาน

เกณฑมีคาเฉล่ียของเจตคติเทากบั 34.38 คะแนน ซ่ึงนักเรียนที่ผานเกณฑมี

คะแนนเจตคติท่ีสูงกวานักเรียนที่ไมผานเกณฑ เมื่อเทียบกับเกณฑตาราง

คะแนนเจตคติ ทําใหสรุปไดวา นักเรียนกลุมตัวอยางมีเจตคติที่ดีตอวิชาพล

ศึกษา นักเรียนหญิง 
 

สรุปผลการวิจัย 

เกณฑการ

ทดสอบ 

จํานวน คาเฉล่ีย (รอยละ) 

ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน 

คร้ังที่ 1 21 11 65.62 34.38 

คร้ังที่ 2 32 - 100 - 

ผลจากการศึกษาเจตคติตอวิชาพลศึกษาของนักเรียนกลุมตัวอยาง 

นักเรียนหญิงตางก็มีเจตคติที่ดีตอวิชาพลศึกษาโดยพิจารณาจากคาเฉล่ียรอย

ละที่ได 
 

ขอเสนอแนะ 

1. เกณฑและแบบทดสอบที่ใชควรผานการทดสอบหลาย ๆ คร้ัง

เพื่อนํามาแกไขตอไป 

2. ไมควรทําการทดสอบคร้ังที่ 1 กอนการฝกสัปดาหที่ 1 

3. ขณะที่ทําการทดสอบครูประจําวิชาควรใหคําแนะนําอยาง

ถูกตอง และเอาใจใสนักเรียนใหมาก 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

นักเรียนมีเจตคติตอวิชาพลศึกษาอยางไร 
_______________________________________________________ 
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การศึกษาพฤติกรรมการสงงานวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับ ปตอ.1  

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ผูวิจัย นางสาวฉัตรกมล  พุมทิม 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 

ปการศึกษา 2562 

 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันจากการสอนในวิชาภาษาไทย และสอบถามครูผูสอนใน

รายวิชาตางๆ ของนักเรียนระดับ ปตอ.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

พบวานักเรียนสวนใหญมักจะสงงานที่ไดรับมอบหมายไมตรงเวลาที่ครูผูสอน

กําหนด หรือบางคนก็ไมสงงานเลยซ่ึงทําใหครูผูสอนไมสามารถวัดความรู 

หรือติดตามความกาวหนาของนักเรียนได และในบางรายวิชาอาจมีผลตอ

คะแนนเก็บของนักเรียน ดังนั้นผูวิจัยซ่ึงในฐานะท่ีเปนครูผูสอน  เห็น

ความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ

นักเรียนในระดับ ปตอ.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อนํามา

เปนขอมูลในการแกปญหาของนักเรียนในเร่ืองการไมสงงานตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไมสงงานของนักเรียนชั้น ปตอ.1  

2. เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการแกปญหาการไมสงงานของ

นักเรียน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ ใชในการวิจัยคร้ังนี้   คือ  นักเรียนระดับ ปตอ.1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราชกําลังศึกษาอยูในระดับ ปตอ.1 ในภาคเรียนที่ 2 ประจําป

การศึกษา 2562 จํานวน 6 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถาม 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. กําหนดขอมูลที่ตองการ  

2. กําหนดรูปแบบของคําถาม   

3. รางแบบสอบถาม 

4. ขั้นตรวจสอบแบบสอบถาม 

5. ทดลองใชแบบสอบถาม 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

นําแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมในเร่ืองการไมสงงานและ

การบาน ของนักเรียนชั้น ปตอ.1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราชจํานวน 6 คน เพื่อหาสาเหตุของการไมสงงาน 

และการบาน และทําการบันทึกคะแนน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหผลจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบสอบถามเพื่อศึกษา

พฤติกรรม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. การหาคารอยละ 

1. การหาคารอยละ 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ

นักเรียนระดับ ปตอ.1 ในเร่ืองการไมสงงานและการบาน แสดงใหเห็นวา 

สาเหตุของการไมสงงาน ลําดับที่ 1 คือ การใหงานมากเกินไป โดยคิดจาก

นักเรียน 40 คน ที่เลือกเปนสาเหตุอันดับที่ 1 จํานวน 12 คน คิดเปน รอย

ละ 25 
 

ขอเสนอแนะ 

ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจเจาะจงทําการวิจัยกลุมนักเรียนใน

ระดับชั้นอื่นๆ ตอไป และอาจแยกหัวขอเปนรายวิชาตางๆ เพื่อใหไดขอมูลที่

ระเอียดขึ้น ซ่ึงจะไดนําผลการทดลองที่ไดไปแกไขปญหาในการไมสงงาน 

และการบานของนักเรียนตอไป 

ขอเสนอแนะนักเรียน 

1. อยากไดการบานที่นอยลง 

2. อยากไดการบานแบบพอดีๆไมนอยไมมากเกินไป 

3. อยากใหมีงานและการบานนอยๆ 

4. อยากไดการบานนอยๆ วันละ 1 อยาง 

5. อยากใหการบานพอสมควรกับเวลา 

6. อยากเรียนอยางเดียวไมมีการบาน 

7. การบานไมยากเกินไป 

8. อยากไดการบานวันละ 1 วิชา 

9. อยากใหมีการบานสัปดาหละ 1 วิชา 

10. ควรใหเวลาในการทําการบานและลดการบานลง 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของการไมสงงานของนักเรียน 

2. ไดแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอน 
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แผนกวิชาสัมพันธ 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิติเพ่ืองานอาชีพ 

โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม 

เรื่อง ตรรกศาสตร ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายสมโชค  ทิพยมณี 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา กศ.บ.(คณิตศาสตร) 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

คณิตศาสตรมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย และ

การศึกษาหาความรูศาสตรอื่น ๆ ลวนจําเปนตองใชคณิตศาสตรเปนเคร่ืองมือ

ในการแสวงหาความรูทั้งส้ิน นอกจากนี้ ยังชวยมนุษยใหมีความคิดริเร่ิม

สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล คิดอยางเปนระบบและมีระเบียบแบบแผน 

รวมทั้งสามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณตาง ๆ ไดอยางรอบคอบถี่

ถวน วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ตองอาศัยความรูความเขาใจและทักษะความ

ชํานาญในการแกปญหา จึงจะสามารถนําไปประยุกตใชและแกปญหาความรู

ในแตละเร่ืองจะมีความสัมพันธกันเปนลูกโซ ดังนั้น ผูเรียนจะตองมีความรู

พื้นฐานที่จะนําไปใชในการเรียนรูเร่ืองใหม ผูเรียนจะตองมีความพรอมทั้ง

ดานสมาธิโดยตลอด เพื่อความเขาใจเนื้อหาและเมื่อเขาใจเนื้อหาในชั้นเรียน

แลวยังไมพอ ผูเรียนจะตองฝกทักษะและความชํานาญอยางสม่ําเสมอ ทํา

โจทยหลาย ๆ รูปแบบใหรวดเร็วและแมนยํา 

ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ 

ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรควรจะตองคํานึงถึงความแตกตางในความสามารถ

ทางการเรียนการสอนของนักเรียน เพื่อประกอบการเลือกกิจกรรมในการ

เรียนการสอน ซ่ึงในการสอนนักศึกษาในระดับเดียวกันแตมีความแตกตางกนั

ในการเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพนั้นจะเปนผลดี เมื่อมีการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักศึกษาไดเรียนรูตามความสามารถหรือ

อาจใหนัก ศึกษาที่ มี ความสามารถสูงกวาไดมี โอกาสชวยเพื่ อนที่ มี

ความสามารถตํ่ากวา ซ่ึงจะสามารถทําใหนักศึกษาที่มีความสามารถตํ่ากวา

ไดเขาใจเนื้อหาไดดีขึ้น ดวยวัยที่ใกลเคียงกันทําใหสามารถใชภาษาที่ส่ือสาร

กันใหเขาใจงายกวาและกลาท่ีจะซักถาม ในการจัดการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ ไดจัดการเรียนการสอนตามแผนการ

เรียนรูโดยในชวงเวลาแรกนั้นครูผูสอนจะใชวิธีการสอนแบบบรรยาย

ประกอบใบความรู และใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดหลังจากจบการเรียนการ

สอนในเร่ืองศึกษาเกี่ยวกับการฝกทักษะและการคํานวณและการแกไข

เกี่ยวกับตรรกศาสตร การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจายของ

ขอมูล คามาตรฐาน การประยุกตใชสถิติในงานอาชีพและความนาจะเปน 

ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูถึงวิชาคณิตศาสตรและการนําวิชาคณิตศาสตรไปใช

อยางเกิดคุณคาสูงสุด นักศึกษาสวนใหญจะยังไมคอยเขาใจเมื่อทําการ

ทดสอบหลังเรียน นักศึกษาจะมีผลการเรียนคอนขางตํ่าในเร่ือง ตรรกศาสตร 

ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหผูวิจัยพยายามมุงมั่นที่จะแกปญหาการเรียน

การสอน รายวิชาคณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ โดยการพัฒนาหนวย

การเรียนรู เร่ือง ตรรกศาสตร จัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู

ความเขาใจมากขึ้น เมื่อถึงเวลาปฏิบัติจริง พรอมครูผูสอน และเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการเรียนรูของนักศึกษาใหเพิ่มมากขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมเร่ืองตรรกศาสตร ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและ

สถิติเพื่องานอาชีพกอนและหลังเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

รวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ือง ตรรกศาสตร ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ือง ตรรกศาสตร ของ

นัก ศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น สูง ชั้นปที่  2 สาขาวิชา

คอมพิวเตอรธุรกิจ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคเรียนที่  2 ป

การศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 5 หอง รวม

ประชากรทั้งส้ิน 102 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ภาคเรียนที่  2 ป

การศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 1 หอง มี

นักศึกษาจํานวน 36 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนรูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับ

การเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ือง ตรรกศาสตร ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง ตรรกศาสตร ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

3. ใบงาน เร่ือง ตรรกศาสตร 

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมเร่ืองตรรกศาสตร 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 การสรางเคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล 

1. การสรางแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดวิเคราะหหลักสูตรวชิา

คณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ (3000-1404) หลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง พุทธศักราช 2556 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สรางแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 1 แผน รวมเวลา 6 คาบ ๆ ละ 60 นาที 

โดยนําบทเรียนที่ทําไวมาบรรจุในแผน 
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2. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวย

กระบวนการกลุม เร่ือง ตรรกศาสตร ผูวิจัยไดวิเคราะหหลักสูตรและคําอธิบาย

รายวิชา โดยออแบบบทเรียนใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระและผลการเรียนรู 

กําหนดบทเรียนออกเปน 1 หนวย 

3. นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง ตรรกศาสตร ไปทดลอง

กับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร

ธุรกิจ จํานวน 36 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

รวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ือง ตรรกศาสตร (E1/E2) โดย

ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนคูกับแผนการจัดการเรียนรู และเก็บคะแนน

จากการทํากิจกรรมระหวางเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับ

การเรียนรูดวยกระบวนการกลุม นําคะแนนรวมทั้งหมดไปคํานวณหาคา E1 

เมื่อส้ินสุดการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวย

กระบวนการกลุมทั้งหนวย ใหนักศึกษาทุกคนทําแบบทดสอบหลังเรียน นํา

คะแนนที่ไดทั้งหมดไปคํานวณหาคา E2 

4. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองตรรกศาสตร 

ผูวิจัยไดวิเคราะหผลการเรียนรูและเนื้อหาสาระ สรางแบบทดสอบแบบ

ปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก โดยต้ังคําถามใหสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงค

เชิงพฤติกรรม ทั้งหมด 20 ขอ ไปทดสอบกับนักศึกษากลุมตัวอยาง 

5. การสรางแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ือง 

ตรรกศาสตร ผูวิจัยศึกษาจุดมุงหมายและวธิีการพัฒนาแบบประเมินความพึง

พอใจ ดําเนินการพัฒนาเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

ตอนที่ 2 การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรู

ดวยกระบวนการกลุม เร่ือง ตรรกศาสตร 

1. ชี้แจงนักศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 36 คน ได รับทราบ

ขั้นตอนการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวย

กระบวนการกลุม และปฏิบัติตอบทเรียนไดอยางถูกตอง แลวใหนักศึกษาทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Pre-test) เร่ืองตรรกศาสตร ที่

ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 20 ขอ ดําเนินการสอนในคาบแรก บันทึกผลการสอบ

ไวเปนคะแนนทดสอบกอนเรียน 

2. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ือง ตรรกศาสตร ควบคู

กับแผนการจัดการเรียนรู ดําเนินการทดลอง จํานวน 6 คาบ ๆ ละ 60 นาท ี

3. ทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิติเพื่องานอาชีพ เร่ือง 

ตรรกศาสตร ฉบับเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน แลวบันทึกผลการสอบเปน

คะแนนหลังเรียน 

4. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม โดยใชแบบประเมินความ

พึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 18 ขอ 

5. นําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบหลงเรียนไปวิเคราะหหา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชคาทดสอบที (t-test dependent) เพื่อ

ทดสอบสมมติฐานตอไป 

6. ขอมูลที่ไดจากการประเมินความพึงพอใจนําไปวิเคราะหระดับ

แบบวัดความพึงพอใจที่มีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกบัการ

เรียนรูดวยกระบวนการกลุม 

การวิเคราะหขอมูล 

1. คาสถิติพื้นฐาน  ไดแก 

1.1 คารอยละ 

1.2 คาเฉล่ีย 

1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. สถิติที่ใชในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม 

2.1 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

รวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 

2.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวิเคราะห

ความแตกตางระหวางการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม ใชสูตร t-test 

dependent 
 

สรุปผลการวิจัย 

การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวย

กระบวนการกลุม เร่ือง ตรรกศาสตร ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวย

กระบวนการกลุม เร่ือง ตรรกศาสตร ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีจํานวน 1 หนวย 

ประกอบดวย คูมือครูผูสอน ใบความรู กิจกรรม โดยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด E1/E2 (80/80) 

คือ มีคาเทากับ 84.30/83.75 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ือง 

ตรรกศาสตร พบวา หลังจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับ

การเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ือง ตรรกศาสตร นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกวากอนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรู

ดวยกระบวนการกลุม เร่ือง ตรรกศาสตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ือง ตรรกศาสตร พบวา 

นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.40 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. การสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรู

ดวยกระบวนการกลุม เปนวิธีการที่ใชไดดี นักศึกษาสามารถศึกษาเองได 

2. บทบาทของผูสอน ผูสอนควรอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานให

เขาใจ นักศึกษาไดปฏิบัติตามไดทันและเขาใจเนื้อหาขณะทําการปฏิบัติ 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรมีการทําวิจัยเร่ืองนี้ตอไป โดยใชกลุมตัวอยางกลุมเดิมหรือ

เปล่ียนกลุม เพื่อความตอเนื่องและเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในเร่ือง

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก ศึกษาโดยใชแบบสาธิต

กระบวนการกลุมตอไป และใชรวมกับวิชาอื่น ๆ เพื่อเปนการบูรณาการ

โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาที่เกี่ยวกับประสบการณทางดานวิชาการดานตาง ๆ 

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร เพื่อใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้น 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีใชประกอบการเรียนการ

สอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ือง ตรรกศาสตร ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ที่มี

ประสิทธิภาพ 

2. เปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักศึกษาที่

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง ตรรกศาสตร  ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

3. เปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนดวยกระบวนการกลุมในรายวิชาอื่นตอไป 

_______________________________________________________ 

 

การแกปญหานักเรยีนไมสงงานทีม่อบหมายในรายวชิาวิทยาศาสตร 

เพ่ือพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ ของนักเรียนระดับ ปวช.1 การโรงแรม 2 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

โดยใชเทคนิคการเสริมแรง   
 

ผูวิจัย น.ส.วรรณิภา  อิสระดําเกิง 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(วิทยาศาสตรทั่วไป) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ผูสอนไดรับมอบหมายใหสอนวิชา

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ รหัสวิชา 20000-1303 เมื่อ

สอนไปได 3 สัปดาหผูเรียนจะตองสงงานที่มอบหมายไป  ที่สงตามกําหนด

ประมาณ 90% ของผูเรียน สวน 10% ไมสง ผูสอนจึงตองแกปญหา เพราะ

ถาปลอยไปจะกอใหเกิดผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางเรียนของผูเรียนจํานวน

ไมนอย  ผูสอนจึงไดศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึง

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัด

การศึกษา มาตรา 24 (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ

สนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (4) 

จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวน

สมดุลกันรวมท้ังปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค

ไวในทุกวิชา มาตรา 28 หลักสูตรการศึกษาระดับตาง รวมทั้งหลักสูตร

การศึกษาสําหรับบุคคลตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี  

ตองมีลักษณะหลากหลาย ทั้งนี้ใหจัดตามความเหมาะสมของแตละระดับโดย

มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลใหเหมาะสมแกวัยและศักยภาพ  สาระของ

หลักสูตร ทั้งที่เปนวิชาการและวิชาชีพ ตองมุงพัฒนาคนใหมีความสมดุลทาง

ความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม 

จันทรเพ็ญ  เชื้อพานิช (2525. หนา 320-328)  ไดกลาวถึงการ

เสริมแรง (Reinforcement) หรือการเสริมพลังวาเปนเทคนิคการสอนที่ใช

หลักการเรียนรูตามทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระทํา  (Operant 

conditioning) ของนักจิตวิทยาการศึกษาชื่อ สกินเนอร (B.F.Skinner) ซ่ึง

ไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางส่ิงเรากับพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ส่ิงเราเปน

สัญญาณใหนักเรียนรูวาควรจะแสดงพฤติกรรมใดบาง การใหส่ิงเรากับ

นักเรียนเพื่อใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งตอไปนั้นเรียกวา 

การเสริมแรง   

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  และเทคนิคการสอนที่ใช

หลักการเรียนรูตามทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระทํา  ดังกลาวขางตน  

ผูสอนจึงนํามาบูรณาการในการแกปญหาที่นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไมสงงานที่

ไดรับมอบหมายไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไมสงงานของนักเรียน ปวช. 1 การ

โรงแรม 2 รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ รหัสวิชา 

20000-1303 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2562  โดยใชเทคนิคการเสริมแรง                                                 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักเรียน ปวช. 1 การโรงแรม 2 

รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ รหัสวิชา 20000-

1300 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ที่มีตอรูปแบบการสอน โดยใชเทคนิค

การเสริมแรง 
  

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักเรียน ปวช.1 ที่ลงทะเบียนเรียน

วิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ รหัสวิชา 20000-1303 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 67 คน  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  คือ นักเรียน ปวช.1 ที่ลงทะเบียน

เรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ รหัสวิชา 20000-

1303 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 34 คน  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบสัมภาษณ  จํานวน 1  ชุด   

2. แบบสอบถาม  จํานวน 1  ชดุ   

3. แบบบันทึก  จํานวน 1  ชุด   

4. แบบสังเกต  จํานวน 1  ชุด   
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1.  วิธีการสรางรูปแบบ แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม แบบบันทึก  

แบบสังเกต   

2. ศึกษาหลักสูตร และเอกสารการสอนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อ

พัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ   

3. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร  โดย

วิธีการเสริมแรง 

4. ศึกษาเอกสารที่เกีย่วของกับเทคนิคการสรางแบบสัมภาษณ   

5. ศึกษาเอกสารที่เกีย่วของกับเทคนิคการสรางแบบสอบถาม 

6. ศึกษาเอกสารที่เกีย่วของกับเทคนิคการสรางแบบบันทึก     

7. ศึกษาเอกสารที่เกีย่วของกับเทคนิคการสรางแบบสังเกต 

8. สรางรูปแบบของเคร่ืองมือตามขอที่ 4-7  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูสอนจะเรียกนักเรียนมาสัมภาษณรายบุคคล ตามแบบ

สัมภาษณที่สราง   

2. เมื่อรับทราบถึงปญหา หรือเหตุผลของผูเรียนแลว ผูสอนจึง

วิเคราะหวาควรใชเทคนิคการเสริมแรงทางบวกหรือลบกับผูเรียนแตละคน 
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พรอมกําหนดวันสงงานที่ไดรับมอบหมายใหม  แลวบันทึกการเสริมแรงลงใน

แบบบันทึก 

3. ในระหวางวันท่ียังไมถึงกําหนดสงงาน  ผูสอนจะคอยสังเกต

พฤติกรรมของผูเรียนโดยบันทึกผลการสังเกตลงในแบบสังเกต 

4. เมื่อผูเรียนสงงานที่มอบหมายตามกําหนดการสงงานในขอที่ 3 

แลว ผูสอนจะใชเทคนิคการเสริมแรงทางบวก ผูเรียนไดทําแบบสอบถาม   
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด คือ วิเคราะหขอมูลโดยการใช  คา

รอยละ  ตารางและแผนภูมิ  
 

สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยไดวา ผูเรียนมี พฤติกรรมไมสงงานกอนใชเทคนิค

การเสริมแรง มีระดับคะแนนรอยละ 44.11 ของผูเรียนทั้งหมด 34 คน  และ

เมือใชเทคนิคการเสริมแรงผูเรียนมีพฤติกรรมไมสงงานรอยละ 13.11 ของ

ผูเรียนที่มีพฤติกรรมไมสงงานจํานวน 15 คน  และนักเรียนมีความพึงพอใจ

ตอรูปแบบการสอนโดยใชเทคนิคการในระดับมาก      
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรใชเทคนิคการเสริมแรงกับผูเรียนที่มีพฤติกรรมไมสงงานที่

ไดรับมอบหมาย  กบัผูเรียนวิชาวิทยาศาสตรอื่น  ๆ  ดวย 

2. ผูเรียนที่มีพฤติกรรมไมสงงานที่ไดรับมอบหมาย หลังจากการ

ใชเทคนิคการเสริมแรงแลว ควรศึกษาเปนกรณีพิเศษในโอกาสตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหบรรยากาศในหองเรียนผอนคลายและมีความสนุกสนาน 

2. ทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาวิทยาศาสตร 

3. ทําใหผูเรียนไดปรับปรุงและพัฒนางานที่ไดรับมอบหมายโดย

ใชวิธีคิดในการพัฒนาความคิดสรางสรรค 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาทักษะการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรธุรกิจและบริการ 

ดวยวิธีการเรียนแบบกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 คหกรรม 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  
 

ผูวิจัย นายธนกิกุล  ไตรเมศ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(คณิตศาสตร) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

สภาพของสังคมไทยขณะนี้กําลังกาวเขาสูยุคการเปล่ียนแปลงไป

ตามกระแสแหงโลกโลกาวิวัฒน  ซ่ึงมีสวนผลักดันใหสังคมไทยเปนระบบเปด 

ขอมูลขาวสารและทุกส่ิงทุกอยางที่เกิดขึ้นจากสังคมภายนอกไดหล่ังไหลเขา

มาสูสังคมไทยอยางรวดเร็ว ดวยเหตุนี้เองสังคมไทยจึงจําเปนตองมีพลเมืองที่

มีคุณภาพและศักยภาพที่เหมาะสม การศึกษาซ่ึงมีหนาที่ในการเตรียมและ

พัฒนาคนออกสูสังคมตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนาคนไทย

ทั้งหมดใหมีศักยภาพในการเรียนรูการแสวงหาความรู รวมทั้งความสามารถ

ปรับตัวใหเขากับความเปล่ียนแปลง ที่มุงเนนเกี่ยวกับการจัดการเรียนที่เนน

กระบวนการคิดอยางมีระบบและมีเหตุผล มุงใหผูเรียนรักการเรียนรู รูจักคิด

วิเคราะห สังเคราะห แสวงหาความรูและรูจักแกปญหาดวยตนเองรวมทั้ง

รูจักการทํางานรวมกันเปนหมูคณะตามระบบประชาธิปไตยเพื่อเปนการ

พัฒนาทักษะพื้นฐานของการมีสวนรวมที่มีคุณภาพของสมาชิกในสังคม 

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) 

วิชาคณิตศาสตรธุรกิจและบริการ เปนวิชาที่มีลักษณะของเนื้อหาที่

ตองมีความเขาใจในบทนิยาม ซ่ึงมักจะมีตัวแปรตางๆ รวมถึงขอความที่ทํา

ใหผูเรียนทําความเขาใจไดยากและตองอาศัยเทคนิคการแกโจทยปญหา ซ่ึง

ผูเรียนสวนใหญมักจะแกโจทยปญหาไมไดเนื่องจากมีพื้นฐานความรูทางวิชา

คณิตศาสตรที่แตกตางกันเพราะในการเรียนวิชาคณิตศาสตรใหไดผลสัมฤทธิ์

ที่ดีผูเรียนควรจะตองมีความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตรท่ีดีในเบื้องตนกอน 

เพื่อที่ผูเรียนจะสามารถตอยอดทางความรูและทางความคิดของวิชานี้ในการ

เรียนวิชาคณิตศาสตรธุรกิจและบริการ 

จากปญหาดังกลาวผูสอนเองพยายามที่จะพัฒนาการเรียนวิชา

คณิตศาสตรธุรกิจและบริการ โดยการทําใบงานใหผูเรียนไดฝกทําโจทย

ปญหาโดยจะมีการปรับพื้นฐานทางวิชาคณิตศาสตรที่จําเปนกอนที่จะเร่ิม

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ แตผูสอนไดสังเกตเห็นปญหาที่เกิดขึ้น

ก็คือผูเรียน บางคนขาดความกระตือรือรนในการเรียน ไมสนใจการเรียน เขา

เรียนสาย และคุยกันในเวลาเรียนซ่ึงรบกวนนักเรียนคนอื่นที่เขาต้ังใจเรียน

และทายที่สุดก็ทําใหการเรียนในหองเรียนเปนไปดวยความลาชาเพราะ

ผูสอนตองอธิบายวิธีการแกโจทยปญหาใหกับนักเรียนบางคนที่ไมสามารถทํา

โจทยไดในแตละขอที่แตกตางกัน 

ดังนั้นเพื่อเปนการแกปญหาดังกลาว ผูสอนจึงไดจัดใหมีการเรียน

แบบเพื่อนชวยเพื่อน โดยครูผูสอนจะจัดใหนักเรียนที่มีความสามารถในการ

เรียนรูชาจับคูกับนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรูไดดี แลวใหชวยสอน



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2562   - 182 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

เนื้อหาที่ไมเขาใจรวมถึงการแกปญหาโจทยที่ทําไมไดในรูปแบบของใบงาน 

แลวใหออกมาแสดงวิธีทําเฉลยใหเพื่อนคนอื่นดูหนาชั้นเรียน โดยมีครูคอยให

คําปรึกษาชี้แนะแนวทางแกนักเรียนและจะมีคะแนนพิเศษใหเพิ่มเติม 

สําหรับนักเรียนท่ีออกมาแสดงวิธีทําหนาชั้นเรียนและทําไดถูกตองเพื่อเปน

การกระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจ มีทักษะในการแกโจทยปญหา 

และมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นในวิชาคณิตศาสตรธุรกิจและบริการ 

2. เพื่อฝกใหนักเรียนรูจักการทํางานรวมกัน มีระเบียบวินัย ตรง

ตอเวลา และมีความรับผิดชอบ 

3. เพื่อแกปญหาความแตกตางทางพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร โดย

วิธีการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน 

4. เพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียนใหเกิดการเรียนรูดวยวิธีการพึ่งพา

ซ่ึงกันและกัน 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรียน

โดยฟงครูบรรยายเพียงอยางเดียวกับนักเรียนที่เรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน มี

ความแตกตางกัน 

2. นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน

มากกวาการเรียนตามคูมือครู 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่เรียนวิชาคณิตศาสตรธุรกิจ

และบริการ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 4 หองเรียน และกลุม

ตัวอยางทําดวยวิธีการสุมอยางงาย จํานวน 2 หองเรียน โดยแบงเปน

หองเรียนที่ 1 หรือกลุมที่ 1 คือกลุมทดลองจํานวน 41 คน (คัดเลือกเหลือ 

36 คน) และหองเรียนที่ 2 หรือกลุมที่ 2 คือกลุมควบคุมจํานวน 43 คน 

(คัดเลือกเหลือ 36 คน) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรตน  ไดแก  วิธีสอน  ซ่ึงแบงเปน 2 วิธี  คือ  การเรียนการ

สอนแบบเพื่อนชวยเพื่อน และการสอนตามคูมือครู 

ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย เร่ือง การพัฒนาทักษะการเรียนรูวิชา

คณิตศาสตรธุรกิจและบริการ ดวยวิธีการเรียนแบบเพื่อนชวยเพื่อน ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ประเภทวิชาคหกรรม โดย

ใชวิธีสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนกับวิธีสอนปกติ คือ 

1. แผนจัดการเรียนรู เร่ือง รอยละหรือเปอรเซ็นต แบบกลุม

เพื่อนชวยเพื่อน 

2. แผนจัดการเรียนรู เร่ือง รอยละหรือเปอรเซ็นต แบบปกติ 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง รอยละหรือ

เปอรเซ็นต 
 

 

 

การดําเนินการวิจยั 

ผูวิจัยทําการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 มีขั้นตอน

ในการวิจัยดังนี้ 

1. ตรวจสอบความเรียบรอยของแผนการจัดการเรียนรู ดวยวิธี

สอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบปกติ  

และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตรธุรกิจและ

บริการ 

2. เตรียมความพรอมนักเรียนกลุมที่เรียนดวยวิธีสอนแบบกลุม

เพื่อนชวยเพื่อนและกลุมที่เรียนดวยวิธีแบบปกติ เพื่อใหนักเรียนเขาใจ

วิธีการจัดการเรียนรูในแตละกลุมกอนที่จะเร่ิมทําการทดลอง 

3. ทําการทดสอบกอนเรียน (pre-test) ดวยแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผานการหาคุณภาพแลวกับนักเรียนทั้ง 2 กลุม 

เสร็จแลวเก็บขอมูลจากการทดสอบเอาไว 

4. ดําเนินการทดลอง  โดยใหกลุมที่เรียนดวยวิธีสอนแบบกลุม

เพื่อนชวยเพื่อนเรียนกับผูวิจัยซ่ึงใชแผนการจดัการเรียนรูแบบกลุมเพื่อนชวย

เพื่อน สวนกลุมที่เรียนดวยวิธีแบบปกติ เรียนกับผูวิจัยเชนเดียวกันโดยใช

แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ  โดยใชเวลาทั้งหมด 4 ชั่วโมง 

5. ทําการทดสอบหลังเรียน (post-test) ดวยแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรธุรกิจและบริการ 

6. ตรวจแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร

ธุรกิจและบริการ  แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติเพื่อ

ทดสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 
 

การทดลอง 

นักเรียนทั้ง 2 กลุม มีจํานวนเทากัน จัดนักเรียนออกเปนกลุม

ทดลองทั้งสองกลุมโดยการจับฉลาก ในการทดลองคร้ังนี้ผูวิจัยไดดําเนินการ

สอนดวยตนเอง ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ระยะเวลาที่ใชในการ

ทดลอง 4 ชั่วโมง ทั้งนี้ไมรวมเวลาในการทดสอบกอนและหลังเรียน 

1. เตรียมความพรอมนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบกลุมเพื่อน

ชวยเพื่อนกับวิธีสอนแบบปกติ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดผาน

การหาคุณภาพแลว 

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

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่วิจัยสรางขึ้น 

3. ดําเนินการสอนนักเรียนทั้งสองกลุม กลุมที่เรียนดวยวิธีสอน

แบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนและกลุมที่เรียนดวยวิธีสอนแบบปกติ 

4. ทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลังจากทดลองสอนทั้ง 

2 กลุมส้ินสุดลงโดยใชแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับที่ใชแบบทดสอบกอน

การทดลอง 

5. เก็บขอมูลเพื่อนําไปวิเคราะหผล 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. กลุมนักเรียนที่จะสอนดวยวิธีแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน และ

กลุมนักเรียนที่จะสอนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร

ธุรกิจและบริการ เร่ืองรอยละและเปอรเซ็นต กอนการทดลองไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุมที่สอนโดยวิธีสอนแบบกลุม

เพื่อนชวยเพื่อนมีคะแนนเฉล่ียเทากับ 15.75 และกลุมที่สอนแบบปกติมี

คะแนนเฉล่ียเทากับ 14.13 ซ่ึงหมายความวานักเรียนทั้งสองกลุมกอนการ

ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกัน 
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2. กลุมนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อน 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรธุรกิจและบริการ เร่ือง รอยละ

และเปอรเซ็นต หลังการทดลองสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอบแบบปกติ

อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 โดยกลุมที่สอนโดยวิธีสอนแบบกลุมเพื่อนชวย

เพื่อนมีคะแนนเทากับ 25.30  และกลุมที่สอนโดยวิธีสอนแบบปกติมีคะแนน

เฉล่ียเทากับ 23.25  ซ่ึงหมายความวาหลังการทดลองนักเรียนไดรับการสอน

วิธีสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่

ไดรับการสอนดวยวิธีแบบปกติ 

3. กลุมนักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบกลุมเพื่อน

ชวยเพื่อนมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ .670 ซ่ึงหมายความวานักเรียนที่

ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนมีความกาวหนาใน

การเรียนรอยละ 67.00 และนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีการแบบปกติมี

คาดัชนีประสิทธิผลเทากับ .574  ซ่ึงหมายความวานักเรียนท่ีเรียนดวยวิธี

สอนแบบปกติมีความกาวหนาในการเขียนรอยละ 57.40 จากการ

เปรียบเทียบดัชนีประสิทธิผลในการทดลองน้ีพบวานักเรียนท่ีเรียนดวยวิธี

สอนแบบกลุมเพื่อนชวยเพื่อนมีความรูเพิ่มขึ้นมากกวาวิธีสอนแบบปกติ 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1 ครูผูสอน ผูบริหาร และผูเกี่ยวของในการสอนในระดับ

อาชีวศึกษาควรสนับสนุนใหมีการเผยแพรกิจกรรมการเรียนการสอน แบบ

กลุมเพื่อนชวยเพื่อนในวิชาคณิตศาสตรธุรกิจและบริการ 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 

_______________________________________________________ 

 

ศึกษาการสอนซอมเสริม เรื่อง การสรางตารางคาความจรงิ 

โดยใชแบบฝกทักษะ สําหรบันักศึกษาระดับ ปวส.1 ธุรกิจงานประดิษฐ 1 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายวิระศักด์ิ  พูนพนัง 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา คม.(คณิตศาสตรการศึกษา) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว เกี่ยวกับความ

เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและความนิยมจากตางประเทศทําใหทุกอยาง

ตองเปล่ียนแปลงไปเพื่อใหสอดรับกับความกาวหนาและความเจริญนั้น ๆ 

ประเทศไทยไดใหความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณคาและ

มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับสังคมที่มีการเปล่ียนแปลง ดังนั้น การจัดการ

ศึกษาจึงมุงพัฒนาคนใหเกิดความสมดุล ทั้งทางดานรางกายและจิตใจ โดย

เนนกระบวนการจัดการเรียนรูและขัดเกลาทางสังคม กระบวนการในการ

พัฒนาการศึกษาจึงมีความจําเปนที่จะตองปรับวิสัยทัศนในการศึกษาโดยยึด

ผูเรียนเปนจุดศูนยกลางแหงการพัฒนา ใหผูเรียนรูแสวงหาความรูดวย

ตนเองในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 เร่ืองแนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 

หลักการจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ

พัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการ

ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

คณิตศาสตรเปนวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญ ทั้งนี้เพราะคณิตศาสตร

เปนรากฐานแหงความเจริญของเทคโนโลยีตาง ๆ นอกจากนี้คณิตศาสตรยัง

เปนวิชาที่มีความสําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิต ทั้งนี้เพราะคณิตศาสตร

สอนใหรูจักใชเหตุผลอยางถูกตอง คิดอยางมีระบบระเบียบตามลักษณะ

โครงสรางของวิชาคณิตศาสตร คิดอยางละเอียดลออ เปนลําดับขั้นตอน ซ่ึงมี

คุณสมบัติเหลานี้สามารถสรางและสะสมพรอมกับสามารถนําไประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรต้ังแตอดีต

จนถึงปจจุบันไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากธรรมชาติของวิชา

คณิตศาสตรเปนทักษะการคิดคํานวณสรุปความคิดรวบยอด มีกฎเกณฑที่

แนนอน และทักษะโครงสรางที่มีเหตุผล ส่ือความหมายโดยใชสัญลักษณมี

ลักษณะเปนนามธรรมจึงยากตอการเรียนรูและทําความเขาใจ วิชา

คณิตศาสตรเปนวิชาที่ตองใชความจํา ความเขาใจ ทักษะความชํานาญ จึง

สามารถนําไปประยุกตใชและแกปญหาไดตอไป ความรูในแตละเร่ืองจะ

สัมพันธกันเปนลูกโซ ผูเรียนจึงตองมีความรูพื้นฐานที่จะนํามาใชในการ

เรียนรูเร่ืองใหม ผูเรียนจะตองมีความพรอมต้ังแรเร่ิมตนรวมกิจกรรมอยาง

ตอเนื่อง มีสมาธิโดยตลอด เมื่อเขาใจเนื้อหาในชั้นเรียนแลวยังไมพอ ผูเรียน

จะตองฝกทักษะความชํานาญอยางสม่ําเสมอ ทําโจทยหลาย ๆ รูปแบบโดย

ทําใหรวดเร็วและแมนยํา (ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี, 2542 : 123) 

ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ครูผูสอนคณิตศาสตร

จะตองคํานึงถึงความแตกตางในความสามารถทางการเรียนการสอนของ

นักเรียนเพื่อประกอบการเลือกกิจกรรมในการเรียนการสอน ซ่ึงในการสอน

นักเรียนในระดับเดียวกันแตมีความสามารถแตกตางกันในการเรียน

คณิตศาสตรน้ันจะเปนผลดี เมื่อมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให

นักเรียนไดเรียนรูตามความสามารถของแตละบุคคล หรืออาจใหนักเรียนที่มี

ความสามารถสูงกวาไดมีโอกาสชวยเพื่อนที่มีความสามารถตํ่ากวา ซ่ึงจะ

สามารถทําใหนักเรียนที่มีความสามารถตํ่ากวาเขาใจเนื้อหาไดดีขึ้นดวยวัยที่

ใกลเคียงกัน ทําใหสามารถใชภาษาที่ส่ือสารกันใหเขาใจงายกวาและกลาที่

จะซักถาม และขาพเจาไดรับคําส่ังใหรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยไดจัดการเรียนการสอน

ตามแผนการจัดการเรียนรู และใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดหลังจากจบการ

เรียนการสอนในแตละเร่ืองแลวผลปรากฎวาการเรียนการสอนไมประสบ

ผลสําเร็จเทาที่ควร โดยพิจารณาจากผลการทดสอบหลังเรียนเร่ืองการสราง

ตารางคาความจริงที่ไมผานเกณฑรอยละ 50 จํานวน 7 คน ทั้งนี้เนื่องจาก

คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีเนื้อหาคอนขางยาก ครูไมสามารถทําใหผูเรียน

มองเห็นเปนรูปธรรมได ผูเรียนก็จะเกิดการเรียนรูไดยาก ในกระบวนการ

เรียนการสอนน้ันส่ือการสอนเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่ง เพราะเปนสวน

หนึ่งที่ทําใหการเรียนรูมีความคงทน ถาครูผูสอนอาศัยส่ือเปนตัวกลางในการ
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ถายทอดความรู จะทําใหเกิดการเรียนรูไดงายและรวดเร็วขึ้น จดจําไปได

นาน ส่ิงที่เปนนามธรรมที่เขาใจยากก็สามารถทําใหเปนรูปธรรมที่เขาใจงาย 

นอกจากนี้ยังทําใหผูเรียนสนุกสนานเพลิดเพลินไมเบื่อหนาย เปนการลด

ปญหาท่ีเกี่ยวกับการเรียนของผูเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพของผูสอนไปใน

ตัว (นุชลดา สองแสง, 2540 : 2) 

ดวยเหตุผลตาง ๆ ดังกลาวมาขางตน ขาพเจาจึงสนใจที่จะทดลอง

ใชการสอนซอมเสริมเร่ืองการสรางตารางคาความจริง โดยใชแบบฝกทักษะ

สําหรับนักศึกษาระดับ ปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อให

นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการสรางตารางคาความจริงมากขึ้น 

และเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคํานวณ การสรางตารางคาความจริง โดย

ใชแบบฝกทักษะ สําหรับนักศึกษาระดับ ปวส.1 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง หลังการใชแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร เร่ืองการสรางตารางคา

ความจริง สูงกวากอนการใชแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร เร่ืองการสราง

ตารางคาความจริง 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 ที่เรียนวิชาคณิตศาสตรและสถิติ กับครูวิระศักด์ิ พูน

พนัง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

จํานวน 14 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แบบฝกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร เร่ือง การสรางตารางคา

ความจริง 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง 

การสรางตารางคาความจริง แบบเติมคํา จํานวน 4 ขอ 

3. แบบบันทึกคะแนนกอนการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะและ

หลังการทดลองใชแบบฝกเสริมทักษะ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูจากนักศึกษากลุม

ตัวอยางดังนี้ 

1. ทดสอบกอนการปฏิบัติการทดลอง (Pre  test) ดังนี้ 

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนศึกษาแบบฝกเสริม

ทักษะคณิตศาสตรเร่ืองการสรางตารางคาความจริง กับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จํานวน 4 

ขอ บันทึกผลการสอบไวเปนคะแนนกอนการทดลองสําหรับวิเคราะหขอมูล 

2. ใหนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ศึกษาแบบฝก

เสริมทักษะคณิตศาสตรเร่ืองการสรางตารางคาความจริง ดวยตนเองเปน

รายบุคคล จะสอนซอมเสริมตอนชวงเวลา 16.00-18.00 น. โดยใชเวลา 3 

สัปดาห บันทึกผลคะแนนทดสอบกอนเรียน คะแนนทําแบบฝกระหวางเรียน 

คะแนนทดสอบหลังเรียน 

3. ทดสอบหลังปฏิบัติการทดลอง  ดังนี้ 

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการศึกษาแบบฝก

เสริมทักษะคณิตศาสตร เร่ืองการบวกและการลบจํานวนเต็ม กับนักเรียน 

โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์บันทึกผลการสอบไวเปนคะแนนสอบหลัง

การทดลอง สําหรับวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูล 

เป รียบ เที ยบผลสัมฤทธิ์ ท างการเรียนของนั ก ศึ กษาระดั บ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กอนการใชและหลังการใชแบบฝกเสริมทักษะ

คณิตศาสตร เร่ืองการบวกและการลบจํานวนเต็ม โดยใชสถิติ t-test แบบ 

Dependent 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลังเรียนดวยแบบฝกเสริม

ทักษะคณิตศาสตร เร่ือง การสรางตารางคาความจริง สูงกวากอนเรียน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 

1.1 กอนนํา  แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร เร่ือง การสราง

ตารางคาความจริง ไปใชควรมีการแนะนําการใชแบบฝกเสริมทักษะ

คณิตศาสตร เร่ือง การสรางตารางคาความจริง เพื่อใหเขาใจถึงจุดมุงหมาย

และวิธีการใชใหถูกตองชัดเจนจนเกิดความเขาใจ ความชํานาญของครูหรือผู

ที่มีสวนเกี่ยวของกับนักเรียน 

1.2 ครูผูสอนควรพัฒนาแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เร่ือง การ

สรางตารางคาความจริง โดยเฉพาะเน้ือหาที่เกี่ยวของกับประพจน การเชื่อม

ประพจน คาความจริงของประพจน และการสรางตารางคาความจริงของ

ประพจน ซ่ึงมีเนื้อหาคอนขางยาก ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนไดฝกฝนในเนื้อหานี้

ใหมากยิ่งขึ้น 

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 

1.1 ควรมีการพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝกเสริมทักษะ

คณิตศาสตรระดับ ปวส. 

1.2 ควรมีก ารทดลองเป รียบ เที ยบวิ ธีก ารเรียน รู  วิช า

คณิตศาสตร เร่ือง การสรางตารางคาความจริงดวยแบบฝกเสริมทักษะ

คณิตศาสตรกับวิธีการเรียนรูในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อเปนแนวทางในการ

ตัดสินใจ เลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมกับเน้ือหาและความพรอมของ

นักเรียน  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. แบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตรสามารถพัฒนาความรู

ความสามารถเกี่ยวกับเร่ืองการสรางตารางคาความจริง นักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

2. ไดแนวทางในการสรางส่ือการเรียนการสอนเพื่อใชพัฒนา

ความรูความสามารถของนักศึกษาในเร่ืองอื่น ๆ 

3. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการสรางตารางคา

ความจริงสูงขึ้น 

_______________________________________________________ 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตรเพ่ืองานธุรกิจและบริการ 

โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม 

เรื่อง ปฏิกิรยิาเคม ีของนักศึกษาประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปที ่1 

สาขางานการตลาด  วทิยาลัยอาชวีศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวกนกนาถ  จันทรโชตะ 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(ฟสิกส) 

ปการศึกษา 2562 
 

ความสําคัญและความเปนมาของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ไดมีการกําหนดแนวทางการจัด

การศึกษาในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมุงใหผูเรียนมีความรู 

ทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจและ

ประสบการณ ในเร่ืองการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ. 

2542 : 12-17) ท้ังน้ีเพราะวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความสําคัญมาก

ตอการพัฒนาประเทศ ทั้งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใหเจริญกาวหนา 

รวมทั้งสรางเสริมความสามารถของประเทศในการแขงขัน ระดับนานาชาติ 

ซ่ึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีไดมาเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของบุคคล

มากขึ้น และเปนเคร่ืองมือที่จะชวยยกระดับมาตรฐานความเปนอยูของ

ประชากรให สูงขึ้น โดยการสงเสริมพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี จะตองอาศัยการวางรากฐานทางการศึกษาที่มีคุณภาพ (รุง แกว

แดง. 2540 : ไมมีเลขหนา) จึงทําใหการกระทรวงศึกษาธิการไดจัดใหมีการ

เรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการขึ้นมา รายวิชา

วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ  เปนรายวิชาอยูหมวดทักษะวิชาชีพ 

กลุมทักษะวิชาชีพเฉพาะที่ผูเรียนประเภทวิชาพาณิชกรรมตองเรียน ศึกษา

และปฏิบัติเกี่ยวกับไฟฟาและเคร่ืองใชไฟฟาในบานและสํานักงาน การเก็บ

รักษาสินคา การใชพลังงานเพื่อการขนสง การอนุ รักษพลังงานและ

ส่ิงแวดลอม สารละลาย ปฏิกิริยาเคมี สารเคมีที่ใชในชีวิตประจําวันและ

สํานักงาน สารสังเคราะหและผลิตภัณฑ ทําใหนักศึกษาได เรียนรูถึง

วิทยาศาสตรและการนําวิทยาศาสตรไปใชอยางเกิดคุณคาสูงสุด 

ทั้งนี้ จาการที่ครูผูสอนจะใชวิธีการสอนแบบบรรยายประกอบใบ

ความรู นักศึกษาสวนใหญจะยังไมคอยเขาใจเม่ือทําการทดสอบหลังเรียน

นักศึกษาจะมีผลการเรียนขอนขางตํ่า ในเร่ือง ปฏิกิริยาเคมี และเมื่อครู

ซักถามเร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ก็ไมสามารถตอบได ผูเรียนไมสามารถคิดและ

วิเคราะหในการทํางาน ใบงาน แบบทดสอบ และการตอบคําถามจาก

ครูผูสอนไดอยางถูกตอง ซ่ึงสาเหตุคาดวาเกิดจากในขณะที่ทําการเรียนการ

สอน นักศึกษาจะตางคนตางเรียนรู ใครสนใจมากก็จะมีความรูมาก และ

ในขณะทําใบงานก็จะตางคนตางทํา ไมไดเกิดกระบวนการระดมความคิด 

แลกเป ล่ียนขอมูลและการสรางแรงจู งใจจากเพื่ อนรวมหอง ทําให

กระตือรือรนในการทําใบงานและแบบทดสอบเร่ือง ปฏิกิริยาเคมี 

ดวยเหตุนี้ จึงทําใหครูผูสอนพยายามมุงมั่นที่จะแกปญหาการเรียน

การสอน รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ โดยการพัฒนา

หนวยการเรียนรู เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี จัดการเรียนการสอนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เพื่อให

นักศึกษาไดมีความรูความเขาใจมากขึ้นเม่ือถึงเวลาปฏิบัติจริง พรอม

ครูผูสอน และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรูของนักศึกษาใหเพิ่มมากขึ้น 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ ื่อสร างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพ ิวเตอร ช วย

สอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ของ

น ักศ ึกษาระด ับประกาศน ียบ ัตรว ิชาช ีพชั้นสูง ชั้นป ีที่ 1  สาขาการตลาด 

ให มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 

2. เพ ื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อ

งานธุรกิจและบริการก อนและหล ังเร ียนโดยใช บทเร ียนคอมพ ิวเตอร ช วย

สอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ือง ปฏิกิร ิยาเคมี ของ

นักศ ึกษาระดับประกาศนียบ ัตรว ิชาชีพชั้นสูง ชั้นป ีที่ 1 สาขางานการตลาด 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ของ

นักศ ึกษาระดับประกาศนียบ ัตรว ิชาชีพชั้นสูง ชั้นป ีที่ 1 สาขางานการตลาด 
 

สมมติฐานของการวิจัย 

1. บทเร ียนคอมพ ิว เตอร ช วยสอนรวมกับการเรียนรูดวย

กระบวนการกลุม เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80 

2. นักศ ึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นป ีที่ 1 สาขา

งานการตลาด ที่เร ียนด วยบทเร ียนคอมพ ิวเตอร ช วยสอนรวมกับการเรียนรู

ดวยกระบวนการกลุม เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ม ีผลส ัมฤทธิ ทางการเร ียนส ูงกว า

ก อน เรียนอยางมีนัยสําคัญ 

3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี อยูในระดับ

มากขึ้นไป 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

การว ิจ ัยคร้ังนี้มุ งสร างและศ ึกษาผลส ัมฤทธ ิ์ทางการเร ียนและ

ความพ ึงพอใจของน ักศ ึกษาสาขางานการตลาด ที่ม ีต อการเร ียนวิชา

วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี เป ็น เนื้อหา

บทเรียนที่อางอิงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 

2557 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการโดยมี

ขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 

ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นป ีที่ 1  สาขาการตลาด ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา  2562 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จ ังหว ัดนครศรีธรรมราช 

จํานวน 1 หอง รวมประชากรทั้งส้ิน 24 คน 

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

ว ิชาช ีพชั้นสูง ชั้นป ีที่ 1 สาขาการตลาด  ภาคเร ียนที่ 1 ป ีการศ ึกษา 2562  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จ ังหว ัดนครศรีธรรมราช 

จำนวน 1 ห อง ม ีน ักศ ึกษา 24 คน  

ขอบเขตดานตัวแปรที่ใชในการศึกษาคนคว า 

1. ตัวแปรตน ไดแก  การเรียนดวยบทเรียนคอมพ ิวเตอรช วยสอน

รวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม 

2. ตัวแปรตาม ไดแก  

2.1 ผลส ัมฤทธิท์างการเร ียน 

2.2 ความพ ึงพอใจต อการจั ดการเรียน รูด วยบทเร ียน

คอมพ ิวเตอรช วยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม 
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ขอบเขตดานเน้ือหา 

ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวย คําชี้แจงบทเรียน 

วัตถุประสงคบทเรียน แบบทดสอบกอนเรียน เนื้อหาบทเรียน แบบทดสอบ

ทายบทเรียน ทดสอบหลังเรียน และเนื้อหาของบทเรียน ดังนี้ 

1. ความหมายของปฏิกิริยาเคมี 

2. สมการเคม ี

3. ชนิดของปฏิกิริยาเคมี 

4. พลังงานกบัการเกิดปฏิกิริยาเคมี 

5. อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. แผนการจัดการเรียนรูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับ

การเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ือง ปฏิกิริยาเคมีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขางาน

การตลาด 

2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง ปฏิกิริยาเคมีดวยโปรแกรม 

สําเร็จรูปของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขา

การตลาด 

3. ใบงานเร่ือง ปฏิกิริยาเคมี 

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม  เร่ือง 

ปฎิกิริยาเคมี 
 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการ

วิจัย โดยศึกษาแนวการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและ

บริการ จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม มีขั้นตอนดังนี้ 

1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและ

บริการ รหัสวิชา 3000-1305 เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ผูวิจัยดําเนินการสรางตาม

ขั้นตอน ดังนี้ 

1.1 ศึกษาวิเคราะห หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจ

และบริการ (3000-1305) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 

2557 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

1.2 ศึกษาตําราและเอกสารที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแผนการ

จัดการเรียนรูที่สถานศึกษากําหนดและตามสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูโดยนําบทเรียนที่ทําไว มาใสไว

ในหนวยการเรียนรู จํานวน 1 หนวย หนวยละ 8 ชั่วโมง รวมเวลา 8 คาบ 

คาบละ 60 นาที 

1.4 นําแผนการจัดการเรียนรู นําไปทดลองใชกับนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง วิทยาลัย

ศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 1 หอง มีนักศึกษาจํานวน 24 คน โดย

ทดลองใชคูกับการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการ

เรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี เปนระยะเวลา 8 คาบ คาบ

ละ 60 นาที ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 

2. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวย

กระบวนการกลุม เร่ือง ปฏิกิริยาเคมีดวย ผูวิจัยดําเนินการพัฒนาตาม

ขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 ศึกษาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม วิชาวิทยาศาสตรเพื่องาน

ธุรกิจและการบริการ จากหนังสือและแหลงเรียนรูตางๆ 

2.2 ศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจ

และการบริการ รหัส 3000-1305 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พุ ทธ ศักราช  2557 ของสํานั กงานคณ ะกรรมการการอาชี ว ศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ โดยศึกษาเร่ือง ปฏิกิริยาเคมี เพื่อนํามาพัฒนาเปน

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

2.3 กําหนดเนื้อหาและเรียงเนื้อหาไปให ผูเชี่ยวชาญดาน

เนื้อหาตรวจสอบความถูกตอง โดยใหสอดคลองกับหลักสูตรและจัดทํา

ตารางวิเคราะหหลักสูตร 

2.4 ดําเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการ

เรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี โดยมี 1 หนวยการเรียนรู 

ดําเนินการ 2 สัปดาห สัปดาหละ 4 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง  

2.5 วิเคราะหเน้ือหารายวิชาวิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและ

การบริการ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ตามผลการเรียนรูที่คาดหวังและทําตาราง

วิเคราะหเนื้อหา และผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

2.6 กําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมใหครอบคลุม 3 ดาน 

คือ ดานความรูความจํา ดานความเขาใจ และดานการนําไปใช 

2.7 นํ าบท เรียน ท่ีป รับป รุงแล วม าสร า งเป นบ ท เรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชโปรแกรม Microsoft PowerPoint 

3. การเขียนผังงาน โดยการจัดลําดับเนื้อหาและออกแบบการ

นําเสนอบทเรียน โดยจัดทําเปนแผนผังหรือโครงสรางของบทเรียน โดยการ

จัดลําดับเนื้อหา หัวขอ แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบ เพื่อสะดวก

ตอการปฏิบัติในขั้นตอนตอไป 

4. การเขียนผังงาน โดยการนําเนื้อหาที่จัดลําดับกอนหลังไวแลว

มาเขียนเปนผังงานและออกแบบโครงสราง ขั้นตอนการทํางานแตละขั้นตอน

ผังงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูกระบวนการกลุม 

5. การสรางสตรอร่ีบอรด ดําเนินการ ดังนี้ 

5.1 นําเนื้อหาบทเรียน มาจัดลําดับไวเขียนเปนสตรอร่ีบอรด 

(Story Board) เพื่อนํามาเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

5.2 นําบทเรียนที่ไดเขียนเปนสตรอร่ีบอรด (Story Board) ซ่ึง

ประกอบดวยเนื้อหา ภาพประกอบและขอความ นําเสนอตอประธาน

คณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อตรวจสอบและพิจารณาแลวนํา

ขอเสนอแนะมาปรับปรุง 

6. ขั้นตอนการสรางบทเรียน  นําสตรอร่ีบอรด (Story Board) ที่

ไดรับการปรับปรุงแกไขถูกตองแลวมาสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ดวยโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดแก โปรแกรม 

Microsoft PowerPoint 

7. ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวย

กระบวนการกลุม กับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางรวมกับการเรียนรูดวย

กระบวนการกลุม และหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มี

ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการ

เรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ืองปฏิกิริยาเคมี โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนที่ปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใช (Try Out) กับนักศึกษา
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขางานการตลาด ภาคเรียน

ที่ 1 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่เปนกลุม

ตัวอยาง จํานวน 24 คน ใชระยะเวลาการทดลอง จํานวน 8 คาบ ๆ ละ 60 

นาที แลวนําผลการทดลองไปหาคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เทากับ 82.92/81.67 

รวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม ขณะทดลองสังเกตนักเรียนอยาง

ใกลชิด เพื่อดูขอบกพรองในเร่ืองกระบวนการ และเวลาที่ใชในการจัด

กิจกรรม เปนไปตามที่กําหนดไวหรือไม ถานักเรียนท้ังหมดปฏิบัติกิจกรรม

ตาง ๆ ได ตามเวลาที่กําหนด มีการซักถามบางขั้นตอนของกิจกรรมที่ไม

เขาใจ จึงไดนําจุดบกพรองตาง ๆ มาปรับปรุงแกไขตอไป 

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขางานการตลาด ใชวัดกอนและหลังเรียน ดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม ที่

ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีขั้นตอนในการพัฒนาดังนี้ 

7.1 ศึกษาวิ ธี การสร างแบบทดสอบ ในการวัดผลและ

ประเมินผลจากตําราตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการสรางขอสอบ หนังสือการวัดและ

การประเมินผล เพื่อเปนแนวทางในการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

7.2 ศึกษาผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

เพื่อ สรางตารางการวิเคราะหพฤติกรรมท่ีตองการวัด ซ่ึงประกอบดวย 

พฤติกรรมทั้ง 3 ดาน ไดแก ความรู-ความจํา ความเขาใจ การนําความรูไปใช 

7.3 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ชนิด 4 ตัวเลือก 

ใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และผลการเรียนรูตามตารางวิเคราะห

พฤติกรรมที่ตองการวัด จํานวน 20 ขอ ตองการใชจริงจํานวน 20 ขอ 

7.4 คัดเลือกขอสอบ จํานวน 20 ขอ จัดทําเปนแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับจริง เพื่อนําไปทดลองใชกับนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่  1 สาขางานการตลาด วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ที่เปนกลุมตัวอยางตอไป 

8. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม ผูวิจัยไดดําเนินการสราง

ตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

8.1 ศึกษาตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบ

ประเมินความพึงพอใจ 

8.2 วิเคราะหความเกี่ยวของของการสอนโดยการเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม แบบ

ประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับ

การเรียนรูดวยกระบวนการกลุม ของนักศึกษากลุมทดลองเพื่อทราบถึง

ระดับความพึงพอใจที่มีตอการใชคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรู

ดวยกระบวนการกลุม เปนแบบวัดมาตราสวนประเมินประมาณคา 5 ระดับ 

8.3 นําเสนอแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม ไปใช

เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการตามลําดับขั้นตอน

ดังตอไปนี้  

ตอนที่ 1 การสรางเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล 

1. การสรางแผนการจัดการเรียนรู ผูวิจัยไดวิเคราะหหลักสูตรวชิา

วิทยาศาสตรเพื่ องานธุรกิจและบริการ รหัส 3000-1305 หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สรางแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 1 

แผน รวมเวลา 8 คาบ ๆ ละ 60 นาที โดยนําบทเรียนที่ทําไวมาบรรจุในแผน 

2. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวย

กระบวนการกลุม เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ผูวิจัยไดวิเคราะหหลักสูตรและ

คําอธิบายรายวิชา โดยออกแบบบทเรียนใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระและผล

การเรียนรู กําหนดบทเรียนออกเปน 1 หนวย 

3. นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง ปฏิกิ ริยาเคมี ไป

ทดลองกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขางาน

การตลาด กลุมตัวอยาง จํานวน 24 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ือง 

ปฏิกิริยาเคมี (E1 / E2) โดยดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนคูกับแผนการ

จัดการเรียนรู และเก็บคะแนนจากการทํากิจกรรมระหวางเรียนจากบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม นําคะแนน

รวมทั้งหมดไปคํานวณหาคา E1 เมื่อส้ินสุดการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม ทั้งหนวย ใหนักศึกษาทุก

คนทําแบบทดสอบหลังเรียน นําคะแนนที่ไดทั้งหมดไปคํานวณหาคา E2 

4. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เร่ือง 

ปฏิกิ ริยาเคมี ผูวิจัยไดวิเคราะหผลการเรียนรูและเนื้อหาสาระ สราง

แบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก โดยต้ังคําถามใหสอดคลองกับ

เนื้อหาสาระและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม ทั้งหมด 20 ขอ ไปทดสอบกับ

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขางานการตลาด 

ที่เปนกลุมตัวอยาง  

5. การสรางแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ือง 

ปฏิกิริยาเคมี ผูวิจัยศึกษาจุดมุงหมายและวิธีการพัฒนาแบบประเมินความ

พึงพอใจ ดําเนินการพัฒนา เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

ตอนที่ 2 การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรู

ดวยกระบวนการกลุม เรื่อง ปฏิกิริยาเคมี 

1. ชี้แจงนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปที่ 1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 ที่

เรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ที่เปน

กลุมตัวอยาง จํานวน 24 คน ไดรับทราบขั้นตอนการเรียนโดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม และปฏิบัติตอ

บทเรียนไดอยางถูกตอง แลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน (Pre-test) เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี จํานวน 20 ขอ ดําเนินการสอน

ในคาบแรก บันทึกผลการสอบไวเปนคะแนนทดสอบกอนเรียน 

2. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ควบคู

กับแผนการจัดการเรียนรู โดยทดลอง จํานวน 8 คาบ ๆ ละ 60 นาที 

3. ทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่องานธุรกิจและบริการ เร่ือง 

ปฏิกิริยาเคมี ฉบับเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน แลวบันทึกผลการสอบเปน

คะแนนหลังเรียน 
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4. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม โดยใชแบบประเมินความ

พึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 18 ขอ 

5. นําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบหลังเรียนไปวิเคราะหหา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชคาทดสอบที (t-test dependent) เพื่อ

ทดสอบสมมติฐานตอไป 

6. ขอมูลที่ไดจากการประเมินความพึงพอใจนําไปวิเคราะหหา

ระดับแบบวัดความพึงพอใจที่มีตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

รวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม 
 

การวิเคราะหขอมูล 

คาสถิติพ้ืนฐาน 

1. คารอยละ  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2546, น.104) 

2. คาเฉล่ีย (Mean) ของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 

(ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538, น.73) 

3. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 

2538, น.73) 

สถิติที่ใชในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม 

1. หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการ

เรียนรูดวยกระบวนการกลุม ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 คํานวณจากสูตร  

, (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2536, น.56)  

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวิเคราะหความ

แตกตางระหวางการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม โดยใชสูตร t–

test dependent (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ, 2543, น.248) 
 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย เร่ือง การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

รวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ของนักศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขางานการตลาด สรุป

ผลการวิจัยไดดังนี้ 

1. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวย

กระบวนการกลุม เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 1 สาขางานการตลาด มีจํานวน 1 หนวย ประกอบดวย 

คูมือครูผูสอน ใบความรู กิจกรรม (ชื่อกิจกรรม เวลา คําแนะนํา วิธีปฏิบัติ

กิจกรรม ส่ือ/อุปกรณ การวัดและการประเมินผล) โดยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด E1/E2 (80/80) 

คือ มีคาเทากับ 82.92/81.67 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังจากการ

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการ

กลุม เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี พบวา หลังจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี นักศึกษามี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

รวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุม เร่ือง ปฏิกิริยาเคมี พบวา 

นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉล่ียเทากับ 4.40 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. วิธีการสอนดวยบทเรียนชวยสอนรวมกับการเรียนรูดวย

กระบวนการกลุม เปนวิธีการที่ใชไดดี นักศึกษาสามารถศึกษาเองได 

2. บทบาทของผูสอน ผูสอนควรอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานให

มีความเขาใจ นักศึกษาไดปฏิบัติตามไดทันและเขาใจเนื้อหา 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรมีการทําวิจัยเร่ืองนี้ตอไป โดยใชกลุมตัวอยางกลุมเดิมหรือ

เปล่ียนกลุม เพื่อความตอเนื่องและเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในเร่ือง

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก ศึกษา โดยใชแบบสาธิต

กระบวนการกลุมตอไป และใชรวมกับวิชาอื่น ๆ เพื่อเปนการบูรณาการ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งวิชาที่เกี่ยวกับประสบการณทางดานวิชาการดานตาง ๆ 

ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร เพื่อใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
 

ประโยชนของการวิจัย 

1. ได บทเร ียนคอมพ ิวเตอร ช วยสอนที่ใช ประกอบการเร ียนการ

สอนรวมกับการเรียนรูดวยกระบวนการกลุมเร่ือง ปฏิกิริยาเคมี ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ส ูง  ชั ้น ป ีที่  1 สาขางานการตลาด  ที่ มี

ประสิทธิภาพ 

2. เป ็นแนวทางในการพ ัฒนากระบวนการเร ียนรู ของน ักศ ึกษาที 

เร ียนด วยบทเร ียนคอมพ ิว เตอร ช วยสอนเร่ือง ปฏิก ิริย า เคมี ระด ับ

ประกาศน ียบ ัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นป ีที่ 1 สาขางานการตลาด 

3. เป นแนวทางในการนำไปพ ัฒนาร ูปแบบของบทเร ียน

คอมพิวเตอรชวยสอนดวยกระบวนการกลุมในรายว ิชาอ ื่นตอไป 

_______________________________________________________ 

 

การศึกษาสาเหตุเรื่องการไมสงงาน/การบาน 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นปที ่1 

อาหารและโภชนาการ 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562 
 

ผูวิจัย นายสกาวเดือน  บริพันธ 

ตําแหนง ครู คศ.2 

วุฒิการศึกษา คบ.(คณิตศาสตร) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

การเรียนการสอนในปจจุบันจะแบงคะแนนออกเปนสองสวน คือ 

คะแนนเก็บกอนสอบปลายภาค ซ่ึง คิดเปน 80 เปอรเซ็นตของคะแนน

ทั้งหมด โดยใน 80 เปอรเซ็นตนั้นผูวิจัยไดเก็บคะแนนโดยการสอบเปนราย 

จุดประสงคและการสงงานของนักเรียน ดังนั้นการทําใบงานและการบานสง

ครูของนักเรียนจึงเปนเร่ืองที่สําคัญ มากในการเรียนการสอนเพราะนอกจาก

จะมีคะแนนในสวนของใบงานและการบานแลว ยังมีผลตอการเรียนใน คาบ

ถัดไปดวย เนื่องจากใบงานจะเปนการประเมินความรูความเขาใจในบทเรียน

ของนักเรียนวามีมากนอย เพียงใดอีกทั้งยังเปนการวัดพฤติกรรมความ
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รับผิดชอบของนักเรียนไดอีกทางหนึ่ง ถาหากนักเรียนไมไดทําใบงานที่ครู

แจกใหนักเรียนก็จะขาดคะแนนเก็บในสวนนั้นและครูก็ไมสามารถประเมิน

ความรูความเขาใจของ นักเรียนได 

ในชวงแรกของการสอน ครูไดใชใบงานและใบความรูแจกใหกับ

นักเรียนทุกคนประกอบการสอนใน แตละชั่วโมง โดยที่ใบงานและใบความรู

ที่แจกใหนักเรียนเก็บเปนของตนเอง แตใบงานบางเร่ืองตองนํามาเรียนตอใน

คาบตอไป ซ่ึงเม่ือถึงชั่วโมงเรียนในชั่วโมงตอไปแลวนักเรียนไมไดนํามา เมื่อ

ครูถามถึงสาเหตุ นักเรียนตอบวา อยูบาน ลืมเอามา หรือทําหายไปแลวก็มี 

ครูจึงบอกใหนักเรียนที่ไมไดนําใบงานมาในชั่วโมง นี้ นํามาใหครูดูในชั่วโมง

ถัดไป ซ่ึงปรากฏวามีนักเรียนเพียงไมกี่คนที่นําใบงานมาใหครูดู เมื่อทําการ

จัด กิจกรรมการเรียนการสอนผานไปชวงหน่ึง ครูสังเกตไดวานักเรียนที่ไม

ทํางานสงนั้นมีคอนขางมาก อาจเปน เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนในชวงแรกครูใหนักเรียนทํางานทุกคร้ังและใหทําการบานเก็บเปน 

คะแนนเก็บทุกคร้ังนักเรียนที่ขาดเรียนในคาบใดคาบหนึ่งไปก็มักจะตาม

เพื่อนไมทันแลวก็นําไปสูการไมสง การบานในท่ีสุดหรือนักเรียนบางคนมา

โรงเรียนแตไมเคยทํางานสงเลย ซ่ึงสังเกตไดจากสมุดสงงานของ นักเรียน ครู

จึงต้ังขอสังเกตไดวาใบงานใดที่แจกใหนักเรียนทําแลวสงทายชั่วโมง จํานวน

นักเรียนที่สงงานใน คร้ังนั้นก็จะมีมาก แตหากใหเปนการบานก็จะมีนักเรียน

ที่ไมสงงานหรือสงงานไมตรงตามกําหนดคอนขางมาก 

จากการที่ผูสอนไดสอนในรายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน ของนักเรียน

ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 แผนกอาหาร พบวานักเรียน สวนใหญ

มักจะสงงาน / การบานไมตรงเวลาท่ีครูผูสอนกําหนด หรือบางคนก็ไมสง

งาน / หรือการบานเลย ซ่ึง ทําใหครูผูสอนไมสามารถวัดความรู หรือติดตาม

ความกาวหนาของนักเรียนได ซ่ึงในรายวิชาอาจมีผลตอคะแนน เก็บของ

นักเรียนดวย ดังนั้นผูวิจัยซ่ึงในฐานะที่เปนทั้งครูผูสอนและครูประจําวิชาเห็น

ความสําคัญของปญหา ดังกลาว จึงไดทําการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ

นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 แผนกอาหาร นํามาเปนขอมูล 

ในการแกปญหาของนักเรียนในเร่ืองการไมสงงาน / การบานตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสาเหตุของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 

แผนกอาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนท่ี 2 ป

การศึกษา 2562 

2. เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการแกปญหาการไมสงงาน การบาน

ของนักเรียน  
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากร คือ นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช กําลัง

ศึกษาอยูในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปที่ 1 แผนกอาหาร จํานวนหองเรียน 4 หอง จํานวนนักเรียน 150 คน 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กําลังศึกษาอยูในวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 แผนกอาหาร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จํานวน 52 

คน ไดมาจากการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุในการ ไมสงงาน / การบาน ของ

นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 แผนกอาหาร ภาคเรียนที่ 

2 ปการศึกษา 2562  
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมการ ไมสงงาน 

| การบานตามกําหนด โดยมีลําดับ ขั้นตอนการสรางดังนี้ 

1. ศึกษาเทคนิคการสรางแบบสอบถามจากเอกสารตางๆ 

2. สรางแบบสอบถามเพื่อวัดพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อหาสาเหตุ

ในการไม ส งงาน /การบ าน  ตามกํ าหนดของนั ก เรียน ในระ ดับชั้ น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่  1 แผนกอาหาร จํานวน 15 ขอ โดยให

นักเรียนใสหมายเลขลําดับสาเหตุ ของการไมสงงานจากลําดับมากที่สุด (1) 

ไปจนถึงลําดับนอยที่สุด   ( 15 )  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

นําแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการไมสงงาน/การบานตาม

กําหนดของนักเรียนชั้นชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 แผนกอาหาร 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่2 ปการศึกษา 2562  

จํานวน 52 คน เพื่อหาสาเหตุของการไม สงงาน / การบานตามกําหนด ทํา

การบันทึกคะแนน และดําเนินการหาคารอยละของแตละขอสาเหตุ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป  โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1  ขอมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุในการ ไม

สงงาน / การบาน 

ตอนที่  2  ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหแบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุเร่ืองการไมสงงาน/

การบานตามกําหนดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 

อาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 

ปการศึกษา 2562 พบวา สาเหตุของการ ไมสงงาน/การบาน ตามกําหนด 

ลําดับที่ 1 คือ ติดเกมส นักเรียนเลือก 15 คน รอยละ 30.61 อันดับที่ 2 

การบานมาก เกินไป นักเรียนเลือก 23 คน รอยละ 28.53 อันดับที่ 3 ครู

อธิบายเร็วเกินไปนักเรียนเลือก 14 คน คิด รอยละ 26.53 โดยคิดจาก

นักเรียน 52 คน 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ในการสรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุเร่ืองการไมสงงาน 

การบานตามกําหนด อาจจัดทํากับ นักเรียนทั้งระดับชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นปที่ 1 แผนกอาหาร เพื่อเปนการศึกษาในภาพรวมเพราะการวิจัย

คร้ังนี้ กลุมตัวอยางเปนเพียง นักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

ปที่ 1 แผนกอาหาร เทานั้น ซ่ึงอาจจะไดผลการวิจัยที่แตกตางกันก็ได 

2. ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจเจาะจงทําการวิจัยกลุมนักเรียนใน

ระดับชั้นอื่นๆ ตอไป และ อาจแยกหัวขอเปนรายวชิาตางๆ เพื่อใหไดขอมูลที่



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2562   - 190 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

ละเอียดขึ้น ซ่ึงจะไดนําผลการทดลองที่ไดไปแกไขปญหาใน การไมสงงาน / 

การบานตามกําหนดของนักเรียนตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของการไมสงงาน/การบานของ

นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่  1 แผนกอาหารวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 

2. ไดแนวทางใน การแกปญหาการเรียนการสอน 

_______________________________________________________ 

 

ผลการจดักิจกรรมการเรยีนรูเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร 

โดยใชชุดฝกของนักเรียน ระดบัชั้น ปวช.1 แผนกวิชาภาษาตางประเทศ  

ภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางทัศนีย  พงศสมัคร 

ตําแหนง ครู คศ.1 

วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(วิทยาศาสตร) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 (ฉบับแกไข

เพิ่มเติม พ.ศ. 2562) ในมาตรา 23 และ 24 ไดกลาววา สถานศึกษาตองจัด

เนื้อหาสาระและกิจกรรม ใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ

ผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด 

การจัดการ การเผชิญกับสถานการณ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อ

ปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง 

ฝกปฏิบั ติ ใหทํ าได  คิด เปน  ทํ าเปน  ส งเส ริมความ รูและทั กษะดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สอดคลองกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

พ.ศ.2562 ที่กําหนดใหนักเรียนระดับ ปวช. ทุกแผนกวิชาตองเรียนวิชา

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต สาเหตุที่หลักสูตรกําหนดเชนนี้ก็เพราะ

วิทยาศาสตรเปนศาสตรที่มีความสําคัญยิ่งในการเปนรากฐานของการพัฒนา

ประเทศ พัฒนาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน 

และที่สําคัญอยางยิ่งคือความรูวิทยาศาสตรชวยเพิ่มขีดความสามารถในการ

พัฒนาเศรษฐกิจ ทําใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศและดําเนินชีวิตอยู

รวมกันในสังคมโลกไดอยางมีความสุข อยางไรก็ตามสภาพของการจัด

กระบวนการเรียนรูวิทยาศาสตรในประเทศไทย พบวา ภาพรวมของ

หลักสูตรการเรียนรูวิทยาศาสตรของทุกระดับการศึกษาเนนที่ เนื้อหา 

หลักการ และทฤษฎีเปนหลักโดยขาดการบูรณาการ ไมมีความเชื่อมโยงกับ

ชีวิตจริง นอกจากนี้วิธีการใหความรูในเนื้อหาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มุงเนนที่การอธิบาย  ดังนั้น กลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ประเทศที่จะทําใหผูเรียนเปนคน เกง คนดี และมีความสุข มีจิตสํานึก

รับ ผิดชอบตอ สังคมไดนั้น  จะตองเปนการเรียน รูที่ เส ริมสราง พลัง

ความสามารถท่ีมีอยูในตัวของผูเรียนแตละคน ใหไดรับการพัฒนาอยางเต็ม

ตามศักยภาพ แลว นําศักยภาพเหลานั้นมาพัฒนาตนและสังคมไดอยาง

เหมาะสม ซ่ึงการสอนแบบโครงงานเปนการ จัดการเรียนรูที่มีลักษณะ

ดังกลาว เนื่องจากการเรียนรูแบบโครงงานจะทําให ผู เรียนไดพัฒนา

ความสามารถตามศักยภาพของตัวเอง ไดศึกษาคนควาและเรียนรูเร่ืองที่

ตนเองสนใจไดอยางลึกซ้ึงไปกวาการเรียนในหลักสูตรปกติ ทําใหนักเรียนมี

โอกาสแสดงความสามารถของตนเอง ชวยปลูกฝงใหนักเรียนไดฝกคนหา 

และแสวงหาคําตอบดวยตนเองในมิติของวิทยาศาสตร เปนการ เรียนรูที่ใช

กิจกรรมเปนเคร่ืองมือของการเรียนรูอยางไดผล (ถวัลย มาศจรัส. 2559 : 4) 

จึงมีการบรรจุกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการทําโครงงานไวในโครงสรางของ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 โดยผูเรียนที่ เรียน

รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตทุกคน จะตองทําโครงงาน

วิทยาศาสตรอยางนอย 1 เร่ือง สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาได

ตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวย

กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร จึงมีการจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร  

อาชีวศึกษาเอสโซ ขึ้นเปนประจําทุกป  แตจากประสบการณการสอนใน

รายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต พบวาการจัดทําโครงงาน

วิทยาศาสตรของนักเรียนมีปญหา คือ นักเรียนไมมีความรูเกี่ยวกับกิจกรรม

โครงงานวิทยาศาสตร ไมเขาใจขั้นตอนการดําเนินงาน รวมทั้งมีอุปสรรค

ตางๆ เกิดขึ้น ทําใหโครงงานวิทยาศาสตรไมคอยไดรับความสนใจเทาที่ควร 

นักเรียนจึงไมอยากทํา  โครงงานวิทยาศาสตรเปนเร่ืองที่ตองอาศัย

สถานการณ  การฝกใหนักเรียนไดมีโอกาสกระทํากิจกรรมใหมาก เพื่อใหเกิด

ทักษะและความชํานาญ ดังนั้นนวัตกรรมที่เหมาะสมในการฝกความสามารถ

ในการทําโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียนไดดี ก็คือชุดฝก  เนื่องจากชุดฝก

เปนเคร่ืองมือที่จําเปนตอการฝกทักษะของผูเรียน ชวยเสริมทักษะใหคงทน 

และฝกฝนทักษะตางๆ ชวยใหผูสอนมองเห็นจุดเดน จุดดอย ของผูเรียนได

ชัดเจน เปนแนวทางการแกปญหาของผูเรียนไดทันทวงที (นราวัลย กาญจ

นะ ประโชติ. 2554 : 35) เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่จะทําใหนักเรียน

คนพบความรู ความจริงดวย ตนเองตามความยากงายอยางเหมาะสม ชุดฝก

เปนแหลงการเรียนรูที่ทันสมัย มีส่ือการสอนที่เรา ความสนใจ ชวยลดภาระ

งานของครูและสนองความแตกตางระหวางบุคคลไดดี (Green. 1976 : 38 

อางถึงใน พรทิพย ศักด์ิสิทธิ์ประถม. 2544 : 3) แกปญหาเร่ืองเวลานอยได 

(มณฑา บัวสวัสด์ิ.2547 : 2) และจากการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับชุดฝก

กิจกรรมโครงงานของ อรอุมา พรอมจะบก (2547) พบวา ชุดฝกที่มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑจะสามารถทําใหนักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรสูงขึ้น มีความกระตือรือรนและสนใจในการเรียน มีสวนรวมในการ

เรียนการสอนมากขึ้นสอดคลองกับงานวิจัยของ ธณภณ ธรรมรักษ (2546) ที่พัฒนา

ชุดฝกโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา 

นักเรียนที่ไดรับการฝกโดยใชชุดฝก โครงงาน สามารถพัฒนาการคิดทํา

โครงงานวิทยาศาสตรอยางสรางสรรค กลาแสดงออก กลาแสดงความ

คิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ทํางานที่เปนกลุม และมีความสามัคคี  

จากเหตุผลและผลการศึกษาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดพัฒนาชุดฝกการ

ทําโครงงานวิทยาศาสตร เพื่อเพิ่มความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตร

ของนักเรียน อันจะสงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข เนื่องจาก

นักเรียนไดศึกษาเร่ืองที่ตนเองสนใจ รวมทั้งยังเปนแนวทางสําหรับครูผูสอน 

ในการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาชุดฝกการทําโครงงานวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียน

ระดับ ปวช.1 ภาษาตางประเทศ  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  



วารสารงานวิจัย  ประจาํปการศึกษา 2562   - 191 -      วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

 

2. เพื่อศึกษาจํานวนนักเรียนระดับ ปวช.1 ภาษาตางประเทศ ที่มี

ความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตร ผานเกณฑรอยละ 70 หลัง

การฝกโดยใชชุดฝกการทําโครงงานวิทยาศาสตร  

3. เพื่อเปรียบเทียบความรูในการทําโครงงานวิทยาศาสตรกอน

เรียนและหลังเรียนของนักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาภาษาตางประเทศที่

ไดรับการฝกโดยใชชุดฝกการทําโครงงานวิทยาศาสตร 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักเรียนระดับ ปวช.1 ที่

เรียนรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2562 จํานวน 29 คน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักเรียนระดับ ปวช.1  

แผนกวิชาภาษาตางประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 29 

คน ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบเฉพาะเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

1. ชุดฝกการทําโครงงานวิทยาศาสตร  

2. แบบประเมินโครงงานวิทยาศาสตรของนักเรียน  

3. แบบทดสอบความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตร  
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางเคร่ืองมือขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี้ 

1. การสรางชุดฝกการทําโครงงานวิทยาศาสตร  

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางชุดฝกการทําโครงงานวิทยาศาสตร 

สําหรับนักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาภาษาตางประเทศ  ตามขั้นตอน

ดังตอไปนี้  

ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเร่ืองโครงงาน

วิทยาศาสตร และหลักการ ทฤษฎี เทคนิคการสรางชุดฝก  

ขั้นที่ 2 กําหนดลักษณะของความสามารถในการทําโครงงาน

วิทยาศาสตรที่ตองการพัฒนาสงเสริม ไดแก ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

โครงงาน การกําหนดปญหาและสมมติฐาน  การออกแบบวางแผนและเขียน

เคาโครง การลงมือทําโครงงาน การเขียนรายงานโครงงาน และ การ

นําเสนอและจัดแสดงผลงาน แลวจึงกําหนดชุดฝก จํานวน 6 ชุด  

ขั้นที่ 3 ออกแบบและกําหนดสวนประกอบของชุดฝกแตละชุด 

โดยชุดฝกแตละชุด แบงออกเปน 2 สวน คือ  

สวนที่ 1 คูมือครู ประกอบดวย คํานํา คําชี้แจง แผนการ

ใชชุดฝก บัตรเฉลยชุดฝกและเกณฑการใหคะแนน  

สวนที่ 2 ชุดฝกการทําโครงงานวิทยาศาสตรสําหรับ

นักเรียน ประกอบดวย คําชี้แจง จุดประสงคการเรียนรู ใบความรู ใบ

กิจกรรม และแบบฝกหัด  

ขั้นที่ 4 สรางชุดฝกการทําโครงงานวิทยาศาสตร จํานวน 6 ชุด 

  

ขั้นที่ 5 วางแผนการใชชุดฝก โดยกําหนดจุดประสงคการ

เรียนรู กําหนดกิจกรรมการฝก โดยแบงขั้นตอนในการฝก ออกเปน 6 

ขั้นตอน ไดแก ขั้นทดสอบกอนการฝก ขั้นนําเขาสูการฝก ขั้นฝก ขั้นอภิปราย

ผล ขั้นสรุป และขั้นทดสอบหลังการฝก  

ขั้นที่ 6 กําหนดส่ือ อุปกรณ เวลาที่ใชในการฝก และการวัดผล

ประเมินผล  

ขั้นที่ 7 ผลิตและจัดหาส่ือประกอบการฝก  

ขั้นที่ 8 กําหนดวิธีการประเมินผลการทํากิจกรรมของนักเรียน

ในแตละกิจกรรม ซ่ึง ประเมินผลจากการสังเกต พิจารณาจากความสนใจ 

การเขารวมกิจกรรม การอภิปราย แสดงความ คิดเห็น และการทําใบ

กิจกรรม 

ขั้นที่ 9 สรางแบบฝกหัดประจําชุดฝก  

การตรวจสอบคุณภาพของชุดฝกการทําโครงงานวิทยาศาสตร  

ในการหาคุณภาพของชุดฝกการทําโครงงานวิทยาศาสตร สําหรับ

นักเรียนระดับชั้นปวช.1 แผนกวิชาการโรงแรม  ผูวิจัยไดดําเนินการเปน

ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นที่ 1 สรางแบบประเมินชุดฝกการทําโครงงาน โดยศึกษารูปแบบ

การประเมินชุดฝกของอร 

อุมา พรอมจะบก (2547 : 376) ซ่ึงเปนแบบประเมินความ

เหมาะสมของชุดฝกที่ใชมาตราสวนประเมินคา โดยกาํหนดเกณฑการให

คะแนนเปนแบบการจัดอันดับคุณภาพ  

ขั้นที่ 2 นําชุดฝกการทําโครงงาน ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ

คุณภาพ  

ขั้นที่ 3 นําความเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ประเมินชุดฝกการทํา

โครงงานทั้ง 6 ชุด ในแตละขอมาหาคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน ( S.D.)  

ขั้นที่ 4 ปรับปรุงแกไขชุดฝก ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  

ขั้นที่ 5 ทดสอบประสิทธิภาพของชุดฝก  

ขั้นที่ 6 นําชุดฝกการทําโครงงาน ไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

2. แบบทดสอบความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตร  

การสรางแบบทดสอบความสามารถในการทําโครงงาน

วิทยาศาสตร ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบทดสอบ ตามขั้นตอนดังตอไปนี้  

2.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบจากเอกสารและหนังสือที่

เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบ หลักการเขียนแบบทดสอบประเภท

ปรนัย และการวัดและประเมินผล  

2.2 กําหนดจุดประสงคของการทดสอบ โดยการกําหนด

จุดประสงคการเรียนรู ซ่ึงเปนแนวทางในการออกขอสอบ  

2.3 สรางแบบทดสอบความสามารถในการทําโครงงาน

วิทยาศาสตร ใหครอบคลุมจุดประสงคการฝกและพฤติกรรมที่ตองการวัด 

จํานวน 40 ขอ  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  

1. การวิจั ยค ร้ังนี้ เป นการวิจั ย เชิ งทดลองเบื้ อ งตน  (Pre - 

experimental research) โดยใช แบบแผนการวิจัยแบบกลุมเดียว ทําการ

ทดสอบกอนและหลังการทดลอง (Pre - test / post - test design) โดย

นําเคร่ืองมือที่สรางขึ้น ไปทดลองกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนระดับ ปวช.1 

ภาษาตางประเทศ จํานวน 29 คน  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวย

ตนเอง ตามขั้นตอนดังนี้  
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1.1 ทําการทดสอบกอนฝก ดวยแบบทดสอบความรูในการทํา

โครงงานวิทยาศาสตร จํานวน 40 ขอ แลวบันทึกผลการสอบไวเปนคะแนน

กอนฝก  

1.2 ดําเนินการฝกกลุมตัวอยาง โดยใชชุดฝกการทําโครงงาน

วิทยาศาสตรที่ผูวิจัยสรางขึ้น ใชเวลาในการทดลองทั้งส้ิน 3 สัปดาห จํานวน 

9 ชั่วโมง  

1.3 ประเมินความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตรของ

นักเรียน โดยใหคณะกรรมการ จํานวน 3 ทาน (ใชแบบประเมินโครงงาน

วิทยาศาสตร ซ่ึงใชการประเมินโดยอิง รูบริค แบบแยกองคประกอบ แบง

ระดับการใหคะแนนในแตละดาน เปน 3 , 2 และ 1) ประเมินโครงงานของ

นักเรียนแตละกลุม  

1.4 ทําการทดสอบหลังฝก ดวยแบบทดสอบความรูในการทํา

โครงงานวิทยาศาสตร จํานวน 40 ขอ แลวบันทึกผลการสอบไวเปนคะแนน

หลังฝก  

1.5 ตรวจผลการทดสอบ นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอน

เรียนและหลังเรียนมาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติ เพื่อตรวจสอบ

สมมติฐานและสรุปผลการวิจัย 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลตามจุดมุงหมายของ

การวจิัย ดังนี้  

1. หาประสิทธิภาพของชุดฝกการทําโครงงานวิทยาศาสตร

สําหรับนักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาภาษาตางประเทศ ตามเกณฑ

มาตรฐาน 80/80  

2. ศึกษาจํานวนนักเรียนระดับ ปวช.1 ภาษาตางประเทศ  ที่มี

ความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตร ผานเกณฑรอยละ 70 หลัง

การฝกโดยใชชุดฝกการทําโครงงานวิทยาศาสตร 

3. เปรียบเทียบความรูในการทําโครงงานวิทยาศาสตรกอนเรียน

และหลังเรียนของนักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาภาษาตางประเทศ ที่

ไดรับการฝกโดยใชชุดฝกการทําโครงงานวิทยาศาสตร โดยการนําคะแนนที่

ไดจากการทําแบบทดสอบความรูในการทําโครงงานกอนเรียนและหลังเรียน

ของนักเรียนแตละคนมาบันทึก     
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝกการทําโครงงานวิทยาศาสตร 

สําหรับนักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาภาษาตางประเทศ ผูวิจัยไดสราง

ชุดฝกการทําโครงงานวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนก

วิชาภาษาตางประเทศ  แลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทานประเมิน 

นํามาพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพของชุดฝกโดยทดสอบกับนักเรียน 

จํานวน 12 คนแลวจึงนําชุดฝกท่ีทดสอบประสิทธิภาพและปรับปรุงแกไข

แลว ไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  พบวา ชุดฝกแตละชุดมีประสิทธิภาพสูง

กวาเกณฑ 80/80 ทุกชุด โดยมี คาเฉล่ียประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1 

) เทากับ 87.41 และคาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 81.00 โดย

สรุปแลว จากการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝก พบวาชุดฝกทุกชุด

มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 

การศึกษาจํานวนนักเรียนระดับ ปวช.1 ภาษาตางประเทศ ที่มี

ความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตร ผานเกณฑรอยละ 70 หลัง

การฝกโดยใชชุดฝกการทําโครงงานวิทยาศาสตร  พบวาจํานวนนักเรียนรอย

ละ 100 มีความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตร หลังการฝกโดยใช

ชุดฝกการทําโครงงานวิทยาศาสตรผานเกณฑรอยละ70 ของคะแนนเต็มและ

เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 

การเปรียบเทียบความรูในการทําโครงงานวิทยาศาสตรกอนเรียน

และหลังเรียนของนักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาภาษาตางประเทศ ท่ี

ได รับการฝกโดยใชชุดฝกการทําโครงงานวิทยาศาสตร  ผูวิจัยไดนํ า

แบบทดสอบความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตรที่ผานการประเมิน

จากผูเชี่ยวชาญ และหาคาความยากงาย และคาความเที่ยง จากนั้นจึงนํา

แบบทดสอบ จํานวน 40 ขอ ไปทดสอบกอนฝกและหลังฝกกับนักเรียนกลุม

ตัวอยาง จํานวน 21 คน พบวานักเรียนกลุมตัวอยาง มีคะแนนกอนเรียน

เฉล่ีย 14.73  คิดเปนรอยละ 36.85  และคะแนนหลังเรียนเฉล่ีย 32.4  คิด

เปนรอยละ 81.0  แสดงวาความรูในการทําโครงงานวิทยาศาสตรของ

นักเรียนระดับชั้นปวช.1 แผนกวิชาภาษาตางประเทศ ที่ไดรับการฝกโดยใช

ชุดฝกการทําโครงงานวิทยาศาสตร หลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซ่ึงเปนไปตาม

สมมติฐานขอที่ 3 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะการนําผลการวิจยัไปใช 

1.1 การนําชุดฝกการทําโครงงานวิทยาศาสตรไปใชในการฝก

กิจกรรมทําโครงงานวิทยาศาสตร  เพื่อใหนักเรียนสามารถทําโครงงานได

เปนโครงงานแรก เปนการสงเสริมใหนักเรียนสามารถทําโครงงานในรายวิชา

อื่นได และทําใหประสิทธิภาพของโครงงานสูงขึ้น 

1.2 เวลาที่ใชในการฝกกิจกรรม จะเพียงพอสําหรับนักเรียน

บางคน แตอาจไมเพียงพอสําหรับนักเรียนบางคน แตผูสอนไมตองกังวล 

เพราะสุดทายแลวนักเรียนทุกคนทํากิจกรรมเสร็จและผลการทํากิจกรรม

ผานเกณฑการประเมิน แตครูผูสอนตองใหการดูแลนักเรียนเหลานี้เปนพิเศษ

เพื่อใหคําแนะนําและชวยเหลือดานวิชาการดวย ตลอดจนสรางขวัญและ

กําลังใจวานักเรียนจะตองทําไดสําเร็จ 

1.3 ผูสอนจะตองมีความพรอมในดานความรูทางวิทยาศาสตร 

ความสามารถในการจัดหาและจัดเตรียมอุปกรณ แหลงขอมูลตาง ๆ 

1.4 ในการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตรขั้นตอนที่

สําคัญในการปฏิบัติกิจกรรม คือ การคิดปญหาเพื่อนําไปสูการเลือกเร่ือง

โครงงานวิทยาศาสตร ซ่ึงเปนเร่ืองที่นักเรียนแตละกลุมคิดวาสามารถ

แกปญหาไดดวยตนเองจนสําเร็จ หากมีขอขัดของไมสามารถทําโครงงานใน

เร่ืองที่เลือกคร้ังแรกได สามารถพิจารณาเร่ืองในลําดับถัดไปของกลุมเพื่อ

ศึกษา ครูผูสอนยังมีสวนชวยในเร่ืองการคนควาเอกสารและแหลงความรูตาง 

ๆ ตลอดจนชวยกระตุนใหนักเรียนคิดอยูตลอดเวลาหรือประคองไมให

นักเรียนคิดออกนอกเสนทางที่ต้ังจุดมุงหมายไว โดยอาจใชคําถามที่เปนการ

ชวนคิด ชวนทํา ใชส่ือประกอบ อาจจะเปนรูปภาพ หรือ ของจริงก็ได             

2. ขอเสนอแนะในการวิจยัคร้ังตอไป 

2.1 ควรศึกษาความสามารถในการวิ เคราะห โครงงาน

วิทยาศาสตรของนักเรียนที่ฝกการทําโครงงานวิทยาศาสตรโดยใชชุดฝก 

2.2 ควรศึกษาความสามารถในการทํากิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตรโดยใชกิจกรรมรูปแบบอื่น ๆ  เพื่อชักนําใหนักเรียนทําโครงงาน

วิทยาศาสตรและความสามารถ ในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร เปนการ

เฉพาะบาง  
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดชุดฝกการทําโครงงานวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนระดับ 

ปวช.1 สาขาวิชาภาษาตางประเทศ  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  

2. ไดทราบจํานวนนักเรียนระดับ ปวช.1 ภาษาตางประเทศที่มี

ความสามารถในการทําโครงงานวิทยาศาสตร ผานเกณฑรอยละ 70 หลัง

การฝกโดยใชชุดฝกการทําโครงงานวิทยาศาสตร  

3. ไดทราบความรูในการทําโครงงานวิทยาศาสตรกอนเรียนและ

หลังเรียนของนักเรียนระดับ ปวช.1 แผนกวิชาภาษาตางประเทศที่ไดรับการ

ฝกโดยใชชุดฝกการทําโครงงานวิทยาศาสตร 

_______________________________________________________ 

 

การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชสื่อประสม 

วิชาพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 

ผูวิจัย นางสาวจุฑาทพิย  มีแกว 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา คบ.(วิทยาศาสตร) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อยางรวดเร็วทําใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ประชาชน

ตองมีการปรับตัวเขากับสภาพตาง ๆ ที่เปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสม การ

กําหนดแผนการศึกษาไดเนนการมีทักษะพื้นฐานและทักษะเฉพาะที่จําเปน

สําหรับการประกอบอาชีพ เนื้อหาความรูตาง ๆ มีจํานวนมากมายและ

ปรับเปล่ียนอยางรวดเร็วเกินกวาจะนํามาบอกเลาในชั้นเรียนไดหมด ดังนั้น 

การเรียนการสอนวิทยาศาสตรในปจจุบันจึงใหความสําคัญในเร่ืองการสราง

เสริมใหนักเรียนเกิดเจตคติเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเนนทักษะกระบวนการ

ในการแสวงหาความรูดวยตนเองมากกวาอดีต ทําใหนักเรียนเกิดความรูสึก

อยากจะศึกษาวิทยาศาสตร การเรียนการสอนวิทยาศาสตรก็เชนเดียวกัน

หากสงเสริมใหนักเรียนมีความสนใจสนุกสนานกับการเรียนแลวก็จะทําให

นักเรียนประสบความสําเร็จได 

ดังน้ัน ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหประสบ

ผลสําเร็จไดน้ัน ผูสอนจะตองมีการวางแผนการสอนลวงหนา โดยคํานึงถึง

องคประกอบหลายประการ เชน ธรรมชาติของเนื้อหาบรรยากาศของชั้น

เรียน ความสนใจและความตองการของนักเรียน รวมท้ังครูจะตองนําเอา

เทคนิควิธีการสอนหลายวิธีมาใชในบทเรียนหนึ่ง ๆ ใหเหมาะสม รูปแบบ

หนึ่งของการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรที่นาสนใจ คือ การใหเด็กได

สนุกกับของเลนและเกม นักเรียนจะไดมีการพัฒนาความคิดเปนขั้นตอน 

ความใฝรู ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและเจตคติเกี่ยวกับการเรียน

การสอนวิชาวิทยาศาสตรจากอดีตจนถึงปจจุบันประสบปญหามากในหลาย 

ๆ ดาน ทําใหการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติวิชาวิทยาศาสตรอยู

ในระดับตํ่า อันเนื่องมาจากการขาดแรงจูงใจในการเรียนนั้น มีแนวทางใน

การแกไขใหดีขึ้นดวยการสรางบรรยากาศการแขงขันในหองเรียน โดยการใช

เกมเขามาประกอบการเรียนการสอน ซ่ึงจะกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจ 

ต้ังใจ และพรอมที่จะเรียนรูตลอดเวลา ซ่ึงจะทําใหผลการเรียนดีขึ้น 

จากประสบการณการสอนเร่ืองความหมายของพลังงานและ

ส่ิงแวดลอม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 พบวา 

นักเรียนเกิดความเบื่อหนาย ขาดความสนใจและเอาใจใสในการเรียน 

โดยเฉพาะการเรียนในหองเรียนและการทําแบบทดสอบ ผูวิจัยจึงเห็นวา 

การนําส่ือการเรียนรูมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน จะชวยใหนักเรียน

เกิดความสนใจ เกิดความสนุกสนาน ไมเกิดความเบื่อหนาย ผูวิจัยจึงได

จัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน เร่ือง การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชส่ือ

ประสม วิชาพลังงานและส่ิงแวดลอมในคร้ังนี้ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพลังงานและส่ิงแวดลอม 

2. เพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนวิชาพลังงานและส่ิงแวดลอม 

3. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาพลังงานและส่ิงแวดลอม 
 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  จํานวน 23 คน โดยการสุม

แบบเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรูวิชาพลังงานและส่ิงแวดลอม 

2. ส่ือการเรียนรูแบบประสม 

3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย จํานวน 20 ขอ 

4. แบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชาพลังงานและ

ส่ิงแวดลอม จํานวน 10 ขอ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. เก็บคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา

พลังงานและส่ิงแวดลอม กอนเรียน (Pre-test) ดวยแบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูที่ผูรายงานสรางขึ้น จํานวน 20 ขอ 

2. ดําเนินการสอนตามตารางการเรียนรู วิชาพลังงานและ

ส่ิงแวดลอม โดยใช ส่ือการเรียนรู ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2562 – 

มกราคม 2563 

3. เมื่อดําเนินการสอนครบหนวยการเรียนรูแลว ทําการทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน 

4. เก็บขอมูลจากแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนวิชา

พลังงานและส่ิงแวดลอม 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการประเมินโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี้ 

ตอนที่ 1 การวิเคราะหหาคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละ

ของคะแนนเฉล่ีย คาสถิติทดสอบที และระดับนัยสําคัญทางสถิติ โดย

เปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนกับคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียน จาก

การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 20 ขอ 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหหาคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

แปรผลขอมูล ที่ไดจากการประเมินจากแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการ

เรียนพลังงานและส่ิงแวดลอม จํานวน 10 ขอ 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลังงานและส่ิงแวดลอม นักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ภายหลัง

ไดรับการสอนโดยใชเกม สูงกวาเกณฑ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปท่ี 2 สาขาวิชาค

หกรรมศาสตร มีแรงจูงใจตอการจัดการเรียนการสอน แบบใชส่ือประสม 

โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉล่ีย 4.13 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

1. การจัดการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชส่ือประสมเพื่อสราง

แรงจูงใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลังงานและส่ิงแวดลอม 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร เปนการ

เรียนรูแนวใหมที่นาสนใจและนานําไปใช แมชวงแรกนักศึกษาเกิดความ

วุนวาย แยงกันในการปฏิบัติกิจกรรม ทําใหการจัดการเรียนรูเกิดความลาชา

บาง แตเมื่อไดเรียนในชวงตอไป นักศึกษาก็มีความแบงหนาที่ในการทํา

กิจกรรม ทําใหบรรยากาศสนุกสนาน เกิดการเรียนรูมากขึ้น กิจกรรมก็

ดําเนินการไปอยางราบร่ืน 

2. การเลือกเนื้อหาที่นํามาจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนส่ิงสําคัญ 

ควรคํานึงถึงเพศ วัย และระดับความสามารถในการรวมกิจกรรมของ

นักเรียนดวย หากเนื้อหาใดท่ีนักเรียนสนใจ นักเรียนจะเกิดการเรียนรูเพิ่ม

มากขึ้น 

ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชเกม

เพื่อสรางแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในกลุมประสบการณ

อื่น ๆ และในระดับชั้นอื่น ๆ 

2. ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร โดย

กิจกรรมรูปแบบอื่น ๆ เพื่อที่นักเรียนจะไดเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย 

3. ควรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชเกม

ในเนื้อหาหรือเร่ืองราวอื่น ๆ ที่นักเรียนสนใจ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน มีความสนุกสนานและเรียน

อยางมีความสุข 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและความพึงพอใจ 

โดยการจดัการเรยีนรูแบบหองเรยีนหองเรียนกลับดาน (Flipped 

Classroom) ในรายวิชาวิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 

เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปที ่

1 สาขาวชิาการบัญชี กลุม 4 วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวณัฐวดี สุขประจันทร 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(ศึกษาศาสตร) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

จากการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกและความคาดหวังของผูเรียนใน

ศตวรรษที่ 21 ในการปฏิรูปการเรียนรู แนวทางการจัดการศึกษาตองยึด

ผู เรียนเปนสําคัญ ผู เรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 

กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให ผู เรียนไดพัฒนาตนเองตาม

ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การจัดการศึกษาตองเนนทั้งความรู คุณธรรม 

และกระบวนการเรียนรูในเร่ืองสาระความรูใหบูรณาการความรูและทักษะ

ตาง ๆ ให เหมาะสมกับแตละระดับการศึกษา นอกจากนี้ ในการจัด

กระบวนการเรียนรูยังตองสงเสริมใหผูสอนจัดบรรยากาศและส่ิงแวดลอมที่

เอื้อตอการเรียนรู 

การสอนวิชาวิทยาศาสตรในปจจุบันครูยังเนนเน้ือหาวิชามาก

เกินไป การสอนใชวิธีอธิบายหรือการบรรยายเปนสวนใหญ รวมไปถึงระบบ

การศึกษาของครูไทย สวนมากเนนการถายทอดเนื้อหาความรูมากกวาที่จะ

สอนใหนักเรียนฝกฝนความคิด ซ่ึงถึงแมวาครูจะพยายามปรับเปล่ียนแนว

ทางการจัดการเรียนรูเพื่อใหนักเรียนคิดแลวก็ทําตาม แตก็พบปญหาคือ 

จํานวนนักเรียนในหองมากเกินไป ครูไมอาจฝกใหนักเรียนแกปญหาไดหมด

ทุกคน ประกอบกับเนื้อหาวิชามีจํานวนมากแตเวลาในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูมีนอย ทําใหไมสามารถจัดทํากิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนได

แสวงหาความรูดวยตนเอง สงผลใหผูเรียนขาดทักษะในการเรียนรูหลาย ๆ 

ดาน เชน การแกปญหา ทํางานรวมกับผูอื่น การวิเคราะห เปนตน 

จากที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจผลการเรียนที่ใชวิธีการสอน

แบบหองเรียนกลับดาน ในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและ

บริการ สําหรับผูเรียนเพื่อเปนการชวยใหผูเรียนที่มีปญหาทางการเรียน

สามารถไดเรียนรูดวยตนเอง และแกปญหาดานเวลาที่มีจํากัดในการเรียน

การสอน โดยคาดหวังวากระบวนการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นจะสามารถแกไข

ปญหาดังกลาวได และพัฒนาศักยภาพของผูเรียนแตละคนไดสงผลใหผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อ

พัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ เร่ืองเทคโนโลยีชีวภาพ กอนและหลังของ

นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการใชการจัดการเรียนรูแบบ

หองเรียนกลับดาน เร่ือง เทคโนโลยีชีวภาพ 
 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพ

ธุรกิจและบริการ เร่ืองเทคโนโลยี ชีวภาพ กอนและหลังการเรียนของ
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นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน มีความ

แตกตางกัน 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจท่ีดีตอการจัดการเรียนรูตามแนวคิด

หองเรียนกลับดาน เร่ืองเทคโนโลยี ชีวภาพ 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง   

ประชากร 

ประชากรท่ีใช ในการวิจัย คือ นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 การบัญชี กลุม 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

จํานวน 1 หอง รวมนักเรียน 32 คน ไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบ

เฉพาะเจาะจง 
 

ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

ตัวแปรตน  ไดแก  รูปแบบการสอนแบบหองเรียนกลับดาน 

(Flipped Classroom) 

ตัวแปรตาม  ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนจากการ

เรียนเร่ืองเทคโนโลยีชีวภาพ ผานกระบวนการเรียนรูท่ีใชวิธีการสอนแบบ

หองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) 
 

เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล 

1. แผนการจั ดก ารเรียน รู แบบ ห อ งเรียนก ลับด าน  วิ ช า

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ เร่ืองเทคโนโลยีชีวภาพ ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

2. แบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับ

ดาน (Flipped Classroom) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 

นอย และนอยที่สุด 

3. ส่ือการสอนวีดีโอ เร่ืองเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

1. แผนการจั ดก ารเรียน รู แบบ ห อ งเรียนก ลับด าน  วิ ช า

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ เร่ืองเทคโนโลยีชีวภาพ ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช โดยมี

ลําดับขั้นตอนในการสรางดังนี้ 

1.1 ศึกษาหลักการและทําความเขาใจกับการเรียนรูแบบ

หองเรียนกลับดาน จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1.2 ศึกษาหลักสูตร จุดมุงหมาย คู มือครู เนื้อหารายวิชา

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ เร่ืองเทคโนโลยีชีวภาพ ภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 วทิยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

1.3 วิเคราะหจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละเนื้อหา กิจกรรม

การเรียนการสอน แนวคิดตอเนื่อง และความคิดรวบยอดของเนื้อหาวิชา 

1.4 กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละเนื้อหาวิชา 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน รวมท้ังการวัดและ

ประเมนิผลที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน 

2. แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 4 ตอการจัดการเรียนรูแบบ

หองเรียนกลับดาน มีลําดับขั้นตอนดังนี้ 

2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ

เพื่อหากรอบวัดความพึงพอใจใหครอบคลุมดานกระบวนการจัดการเรียนรู 

และขั้นตอนการจัดการเรียนรู 

2.2 สรางแบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบ

หองเรียนกลับดาน โดยใหครอบคลุมดานกระบวนการจัดการเรียนรู ซ่ึง

ประกอบดวย บทบาทผูสอน บทบาทผูเรียน วิธีการสอน ส่ือ และการวัดผล

ประเมินผล โดยแบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบหองเรียน

กลับดาน (Flipped Classroom) เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) 5 ระดับ ของลิเคิรท (Lidert Scale)  

2.3 นําแบบวัดความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูแบบ

หองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

กลุมที่ศึกษาในการวิจัย 

3. ส่ือวีดีโอในการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped 

Classroom) 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ทดสอบกอนเรียน (Pre-test) โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ เร่ือง

เทคโนโลยีชีวภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครศรีธรรมราช 

2. ดําเนินการทดลองสอนโดยใชวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม

แนวคิดหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) 

3. ขั้นส้ินสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

4. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ เร่ือง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดเดียวกับที่ใชทดสอบกอนเรียน 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. การเปรียบเทียบคาเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ เร่ืองเทคโนโลยีชีวภาพ กอน

และหลังของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดหองเรียนกลับดาน 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี 

กลุม 4  พบวา  ผลที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน กลุมตัวอยาง

สามารถทําคะแนนเฉล่ียเทากับ 13.06 และผลที่ไดจากการทําแบบทดสอบ

หลังเรียน กลุมตัวอยางสามารถทําไดคะแนนเฉล่ียเทากับ 18.28 เมื่อนําผลที่

ไดมาหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ความพึงพอใจที่มีตอการใชการจัดการเรียนรูแบบหองเรียน

กลับดาน เร่ือง เทคโนโลยีชีวภาพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 4  พบวา  นักเรียนมีความพึงพอใจใน

ดานเนื้อหามากที่สุด รอยละ 26 รองลงมาคือดานส่ือการเรียนการสอนและ

ดานการวัดและประเมินผล รอยละ 25 สวนดานการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนมีความพึงพอใจนอยที่สุด รอยละ 24 
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ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจโดยการ

จัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) ในรายวิชา

วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ เร่ืองเทคโนโลยีชีวภาพ ของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี กลุม 4 

ผูวิจัยสรุปแนวคิดเปนขอเสนอแนะในการนําไปใชและวิจัยคร้ังตอไปดังนี้ 

1. การจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับดาน อาจนําไปประยุกต 

ใชกับเนื้อหาอื่น หรือรายวิชาอื่น ๆ 

2. ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนรูแบบหองเรียนกลับ

ดานกับตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเจตคติทางวิทยาศาสตร 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดกระบวนการเรียนรูโดยใชวิธีการสอนแบบหองเรียนกลับ

ดาน (Flipped Classroom) ในรายวิชาวิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจ

และบริการที่มีคุณภาพตามเกณฑ เพื่อสงเสริมใหผูเรียนรูจักการคิดวิเคราะห 

และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

2. ทราบถึงความพึงพอใจและความตองการของนักเรียนที่มีตอ

การใชวิธีการสอนแบบหองเรียนกลับดาน (Flipped Classroom) ในการ

จัดการเรียนรู 

_______________________________________________________ 

 

การปรับเปลีย่นพฤติกรรมการเรียนใหมวีินัยและความรับผิดชอบ 

ของนักเรียนชั้น ปวช.1 การตลาด  กลุม 1  ปการศึกษา 2562 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวพรพิมล  จงจิตร 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา วท.บ.(วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม) 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงในทุกๆ ดาน ทั้งในดานเศรษฐกิจ  

สังคม การเมืองการปกครอง จึงจําเปนตองอาศัยองคประกอบตางๆมา

เกื้อหนุนกัน ซ่ึงตองมีการพัฒนาโดยตองคํานึงถึงทรัพยากรที่มีคุณภาพและ

ส่ิงที่สําคัญท่ีสุด คือ ทรัพยากรบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยจะตองมีคุณสมบัติ

ด านสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจที่ ดี  มี ส ติปญ ญ า มี ความ รู

ความสามารถ มีความอดทน ขยันขันแข็ง ไมยอทอตอความยากลําบาก  

กลาเผชิญปญหาและอุปสรรคดวยความมุงมั่น  ถามนุษยทุกคนมีคุณสมบัติ

ดังกลาวก็จะเปนผูมีวินัยในตนเอง  ซ่ึงจะเปนวัฒนธรรมที่ทุกคนในสังคมตอง

ปฏิบัติ เพราะจะทําใหสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

วินัยจึงเปนคุณธรรมที่ควรสรางและปลูกฝงใหทุกคนใชเปนแนวทาง

สําหรับบังคับพฤติกรรมของตนเองทําใหบรรลุตามจุดหมายของชีวิตและ

ประสบความสําเร็จในชีวิต  เพราะฉะนั้นครูควรสรางสรรควินัยใหเกิดแก

นักเรียน  เมื่อนักเรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนจะทําให

สามารถควบคุมพฤติกรรมของตนใหเปนไปในทางที่ดีงาม  จึงควรมีการ

ปลูกฝงใหยึดถือและปฏิบัติอยางเครงครัด  ถาหากในสังคมไมมีการปลูกฝง

และพัฒนาเด็กใหมีวินัยและคุณภาพแลว  การพัฒนาสังคมและประเทศก็จะ

เปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพจึงควรตองปลูกฝงวินัยในตนเองใหเปนพื้นฐาน 

ในที่สุดก็สามารถพัฒนาประเทศชาติใหมีความกาวหนามากยิ่งขึ้น  

ดังนั้นการศึกษาจึงเปนส่ิงที่สําคัญและมีความจําเปนอยางมากในการที่จะ

พัฒนาใหมนุษยมีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงสุด 

จากการเปนครูผูสอนชั้น ปวช.1 การตลาด  กลุม 1  วิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  ซ่ึงมีหนาที่ดูแลนักเรียนดานพฤติกรรมและการ

เรียนของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกหองเรียน  พบวาพฤติกรรมการ

เรียนของนักเรียนบางคนในหองเรียนไมสนใจเรียน  ขาดความรับผิดชอบ

และระเบียบวินัยจึงทําใหบรรยากาศการเรียนรูไมเอื้อตอการเรียนการสอน

และมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคจึงทําใหเกิดปญหาในการเรียนรู จะสงผลตอ

นักเรียนบางคนที่มีผลการเรียนคอนขางตํ่า  จึงตองใชกระบวนการวิจัยมา

แกปญหา โดยการนําทฤษฎีการเรียนรู  ทฤษฎีแรงจูงใจ  และทฤษฎีการวาง

เง่ือนไขมาใชกับนักเรียนเพื่อเปนการพัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมและ

สงเสริม ศักยภาพของนัก เรียน ให เกิดการเรียนรู เต็มศักยภาพและ

ความสามารถของตนเอง  ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนมีวินัย ความรับผิดชอบตอ

ตนเองและผูอื่น  ทําใหสามารถพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมี

ประสิทธิภาพและมีผลการเรียนดีขึ้น 
 

วัตถุประสงค 

เพื่อเปนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและ

ความรับผิดชอบตอหนาที่และการเรียนดีขึ้นของนักเรียนชั้น ปวช.1 

การตลาด กลุม 1 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

สมมติฐานการวิจัย 

เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหมีวินัยและความรับผิดชอบ

ตอหนาที่ของนักเรียน ทําใหสามารถพัฒนาศักยภาพดานพฤติกรรมและการ

เรียนใหดีขึ้น 
 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

1. ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ เปนนักเรียนชั้น ปวช.

1 การตลาด กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 31 คน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา  

2.1 ตัวแปรอิสระ คือ พฤติกรรมดานวินัยและความรับผิดชอบ

ตอตนเอง  ไดแก วินัยในตนเอง  ความรับผิดชอบ  แรงจูงใจในการเรียน 

2.2 ตัวแปรตาม  คือ  พฤติกรรมดานความมีวินัยในตนเอง 
 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั 

ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการวิจยัไวดังนี้ 

1. ศึกษาหลักการ  ทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษา  เจตคติ (Attitude)  

ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฏีการเรียนรูแบบวางเง่ือนไข แบบการกระทําของสกิน

เนอร  ลักษณะดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทนและความรับผิดชอบ 

2. กําหนดกรอบความคิดในการวิจัย เพื่อทําการศึกษาความมี

วินัยในตนเอง ความรับผิดชอบของนักเรียนชั้น ปวช.1 การตลาด กลุม 1 ป

การศึกษา 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

3. กําหนดวัตถุประสงค 
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4. กําหนดกลุมประชากร ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดกําหนดกลุม

ประชากร คือ นักเรียนชั้น ปวช. 1 การตลาด กลุม 1 ปการศึกษา 2562  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  จํานวน 31 คน 

5. สรางเคร่ืองมือการวิจัย  โดยผูวิจัยศึกษาจากหลักการ  ทฤษฎี  

แนวคิด  วัตถุประสงค  เพื่อจําแนกวา ควรสรางเคร่ืองมือวัดดานใดบางให

เหมาะสมกับสภาพของนักเรียนชั้น ปวช.1  การตลาด   กลุม 1 ปการศึกษา  

2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  จํานวน 31 คน  ที่นํามาทํา

การวิจัยในคร้ังนี้ 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยนําไดดําเนินการเก็บขอมูลดวย

ตนเอง โดยการสังเกตใหนักเรียนกลุมตัวอยางไดตอบแบบสอบถาม 

7. การสรุปผลการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย  โดยนําขอมูลที่

ไดมาวิเคราะหขอมูลและเขียนสรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ประชากร 

ประชากรที่ ใช ในการศึกษาคร้ังนี้ เปนนักเรียนระดับ  ปวช.1  

การตลาด กลุม 1 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  

จํานวน 31 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังนี้ เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสังเกต แบบสอบถามที่

ผูวิจัยสรางขึ้นเอง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดใชการสังเกตและนําเคร่ืองมือที่

สรางขึ้นใหนักเรียนชั้น ปวช.1 การตลาด กลุม 1 ปการศึกษา 2562  

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จํานวน 31 คน ไดตอบแบบสอบถาม

และเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 

การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยใชคารอยละในการวิเคราะหขอมูล 
 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

จากผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกต ขอมูลดานการเรียนของ

แตละวิชาและการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใชแรงจูงใจเสริมแรง  

โดยใหคําชมเชยแกนักเรียน รวมทั้งดูแลดานการเรียนใหมีความรับผิดชอบ  

สนใจเรียน และติดตามจากผูปกครอง คุณครูท่ีเขาสอนแตละวิชา ซ่ึง

นักเรียนใหความรวมมือเปนอยางดี ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนตอ

การมาเรียนและการเรียนมากขึ้น ในการทําวิจัยคร้ังนี้ปรากฏวา นักเรียนชั้น  

ปวช.1 การตลาด กลุม 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีความเอา

ใจใสตอการเรียน รับผิดชอบและสนใจเรียนมากขึ้น โดยสังเกตจาก

บรรยากาศการเรียนภายในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู มีความต้ังใจเรียน

มากขึ้น มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ไมขาดเรียนหรือมาสาย ทํางานที่ไดรับ

มอบหมายและสงงานตรงกําหนดเวลา รูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกันดวยความ

เต็มใจโดยดูจากการสังเกต การสัมภาษณ ผลการเรียนและสรุปผลการ

เปรียบเทียบจากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความมีวินัย ความรับผิดชอบ

และความสนใจการเรียนของนักเรียน ดังนี้ 
 

 

ตารางแสดงความมีวินัย ความรับผิดชอบและความสนใจการเรียน 

ของนักเรียนชั้น ปวช.1 การตลาด กลุม 1 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช (ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากแบบสอบถามนักเรียนเกี่ยวกบัความมีวินัยและความรับผิดชอบ

ในหองเรียน เมื่อนําผลสรุปของการตอบแบบสอบถาม คร้ังที่ 1 และคร้ังที่  

2 พบวา นักเรียนชั้น ปวช.1 การตลาด กลุม 1 มีความกระตือรือรน เอาใจ

ใสตอการเรียนและมีวินัยและความรับผิดชอบมากขึ้น จากตารางพบวาใน

การตอบแบบสอบถามคร้ังที่ 2 นักเรียนมีพฤติกรรมดังกลาวมากกวาคร้ังที่ 1   

หากพิจารณาในภาพจะเห็นไดวาดีขึ้นอยางเห็นไดชัด คือ นักเรียนไมนํางาน

วิชาอื่นมาทําขณะที่กําลังเรียนวิชาหนึ่ง ไมคุยและเลนกับเพื่อนในขณะที่ครู

สอน สงงานและการบานตรงเวลาที่ครูกําหนด ไมนอนหลับในหองเรียนขณะ

ชั่วโมงเรียน ทําการบานและไมลอกการบานเพื่อน ทําผิดจะพยายามแกไข

โดยไมทอแท มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย มาเรียนตรงเวลา

และต้ังใจเรียน รูจักวางแผนและเตรียมพรอมที่จะศึกษาตอในมหาวิทยาลัย  

และใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยการอานหนังสือ ทําใหนักเรียนสามารถ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนใหเปนผูมีวินัยและความรับผิดชอบตอหนาที่

และการเรียนสงผลใหการเรียนดีขึ้น และเปนผูที่มีความสําเร็จในชีวิตตาม

จุดหมายที่ต้ังไว 
  

ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตามอยางใกลชิดและตอเน่ือง ควรมีการติดตาม

อยางตอเนื่อง 

2. ครู ผูปกครอง นักเรียนและผูที่เกี่ยวของ  ควรรวมมือกันแกไข

และสะทอนปญหาตางๆ ของนักเรียน  ทําใหนักเรียนมีการปรับเปล่ียน

พฤติกรรมและการเรียน 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการเรียนเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มี

ตอวินัยในตนเองดานวินัยในหองเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและ

แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ปวช.1 การตลาด กลุม 1  

ซ่ึงจะเปนประโยชนตอครูผูสอน ครูแนะแนว ผูปกครอง ในการนําปจจัยที่

สงผลตอพฤติกรรมของนักศึกษามาสรางเสริม พัฒนานักศึกษาใหเปนบุคคล

ที่มีคุณคา มีคุณประโยชนตอสังคมและประเทศชาติสืบไป 

_______________________________________________________ 
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การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับ ปวช.1 อาหารและโภชนาการ 

กลุม 3 ในเรื่องการไมสงงาน / การบาน 

ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2562  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นางสาวสุพิชชา  ชนะพลชัย 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ค.บ.(ฟสิกส) 

ปการศึกษา 2562 
 

ที่มาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันจากการสอบถามครูผูสอนในรายวิชาตางๆของนักเรียนใน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปท่ี 1 แผนกอาหารและโภชนาการ กลุม 3 

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช พบวานักเรียนสวนใหญมักจะสงงาน 

การบานไมตรงเวลาที่ครูผูสอนกําหนด หรือบางคนก็ไมสงงานการบานเลย 

ซ่ึงทําใหครูผูสอนไมสามารถวัดความรู หรือติดตามความกาวหนาของ

นักเรียนได ซ่ึงในบางวิชาอาจมีผลกระทบตอคะแนนเก็บของนักเรียนดวย 

ดังนั้นผูวิจัยซ่ึงในฐานะท่ีเปนครูผูสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรจึงเห็น

ความสําคัญของปญหาดังกลาว จึงได ทําการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ

นักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 แผนกอาหารและโภชนาการ 

กลุม 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เพื่อนํามาเปนขอมูลในการ

แกปญหาของนักเรียนในเร่ืองพฤติกรรมในการไมสงงาน การบานตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไมสงงาน / การบาน ของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 แผนกอาหารและโภชนาการ กลุม 3 

2. เพื่อรวบรวมขอมูลสําหรับการแกปญหาการไมสงงาน / 

การบานของนักเรียน 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้  คือ  นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 

กลุมตัวอยาง 

กลุม ตัวอยางที่ ใช ในการวิจัย ในคร้ังนี้   คือ   นัก เรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 แผนกอาหารและโภชนาการ กลุม 3 จํานวน 

32 คน ไดมาจากการเลือกตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

แบบสอบถาม  ที่ผูวิจยัสรางขึ้นเอง 
 

การสรางเครื่องมือ 

ผูวิจัยสรางแบบสอบถามขึ้นเองโดยมีขั้นตอนในการสราง  ดังนี ้

1. ศึกษาสภาพปญหาและวิเคราะหปญหา 

2. เขียนเคาโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 

3. ศึกษาเทคนิคการสรางแบบสอบถาม 

4. ออกแบบและสรางแบบสอบถามที่จะใชในงานวิจัย 
 

 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. นําแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 อาหารและโภชนาการ กลุม 3 จํานวน 32 คน 

เพื่อหาสาเหตุของการไมสงงาน / การบาน และทําการบันทึกคะแนน 

2. ดําเนินการหาคารอยละของแตละสาเหตุ 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

สําเร็จรูป โดยจําแนกแบบสอบถามทุกชุด  ดังนี้ 

ตอนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบ เพศ อายุ 

ตอนที่   2 ขอมูลความคิดเห็นของผูตอบที่มีตอการไมสงงาน / 

การบานของผูเรียน 

ตอนที่  3 ขอเสนอแนะ   
 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะหแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 แผนกอาหารและโภชนาการ 

กลุม 3 ในเร่ืองการไมสงงาน / การบาน แสดงใหเห็นวา สาเหตุของการไมสง

งาน / การบาน ลําดับที่ 1 คือ การบานมากเกินไปนักเรียนเลือก 17 คน คิด

เปนรอยละ 53.13 ลําดับที่ 2 คือ ติดเกมนักเรียนเลือก 15 คน คิดเปนรอย

ละ 46.88 ลําดับที่ 3 คือ เบื่อหนายไมอยากทํานักเรียนเลือก 14 คน คิดเปน

รอยละ 43.75 โดยคิดจากนักเรียน 32 คน   
 

ขอเสนอแนะ 

1. ในการสรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมในเร่ืองการไม

สงงาน/การบาน อาจจัดทํากับนักเรียนทั้งระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพป

ที่ 1 แผนกอาหารและโภชนาการ กลุม 3 เพื่อเปนการศึกษาในภาพรวม 

เพราะการวิจัยค ร้ังนี้  ก ลุ ม ตัวอย างเป น เพี ยงนั ก เรียน ในระ ดับชั้ น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 แผนกอาหารและโภชนาการ กลุม 3 เทานั้น 

ซ่ึงอาจจะไดผลการวิจัยที่แตกตางกันก็ได 

2. ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจเจาะจงทําการวิจัยกลุมนักเรียนใน

ระดับชั้นอื่นๆตอไป และอาจแยกหัวขอเปนรายวิชาตางๆ เพื่อใหไดขอมูลที่

ละเอียดขึ้น ซ่ึงจะไดนําผลการ ทดลองที่ไดไปแกไขปญหาในการไมสงงาน / 

การบาน ของนักเรียนตอไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรมและสาเหตุของการไมสงงาน / การบาน

ของนักเรียน 

2. ไดแนวทางในการแกปญหาการเรียนการสอน 

_______________________________________________________ 
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การพัฒนาชดุการสอนการปฏบิัติคลารเิน็ตเบื้องตน 

วิทยาลยัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 
 

ผูวิจัย นายสิริเทพ  อิสรธราดล 

ตําแหนง ครูพิเศษสอน 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 

ปการศึกษา 2562 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กลาวถึงความหมายของการศึกษาวาเปนกระบวนการ

เรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู 

การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา

ทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม

การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแหงชาติ, 2545 : 1) กลุม

สาระการเรียนรูศิลปะเปนกลุมสาระท่ีชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดริเร่ิม 

สรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมี

คุณคาซ่ึงมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย กิจกรรมทางศิลปะชวยพัฒนาผูเรียนทั้ง

ดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม ตลอดจนการนําไปสูการพัฒนา

ส่ิงแวดลอม สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเปนพื้นฐานใน

การศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได กลาวคือ การสงเสริมมนุษยในทุก ๆ 

ดานไมใชเพียงแคดานวิชาการเพียงอยางเดียว เราจําเปนจะตองใหมนุษยมี

พัฒนาการดานตาง ๆ อยางสมดุล ไมวาจะเปนรางกาย จิตใจ และอารมณ 

ใหไดเรียนรูสุนทรียศาสตร ชื่นชมในความงดงาม ตลอดจนสามารถถายทอด

ผลงานทางดานศิลปะ จึงเปนที่มาของการเรียนดนตรี โดยวิทยาลัย

อาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ไดจัดต้ังวงโยธวาธิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 

82 ป วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ซ่ึงไดรับสมัครนักเรียนเขารวม

เปนสมาชิกวงโยธวาธิต โดยนักเรียนสวนใหญยังไมมีทักษะทางดานดนตรี

สากลและทฤษฎีดนตรีสากล ทําใหไมสามารถเขาใจและปฏิบัติได เปนผลให

เกิดพฤติกรรมท่ีเปนปญหาของนักเรียน จากสาเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึง

ตองการพัฒนาการปฏิบัติคลาริเน็ตต้ังแตเร่ิมตน จึงพัฒนาชุดการสอนปฏิบัติ

คลาริเน็ต รวมถึงใชเวลาในการฝกซอมอยางมีวินัย ทําใหเกิดประสิทธิภาพ

มากขึ้น 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาชุดการสอนปฏิบัติคลาริเน็ตระดับตน เร่ืองการ

พัฒนาคุณภาพเสียง การเปา Long Tone การเลน Scale Bb major และ

การปฏิบัติบทเพลง 

2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของชุดสอนที่ไดพัฒนาขึ้น 
 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร

เตรียมอาชีวศึกษา จํานวน 4 คน 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1. ชุดการสอนการปฏิบัติคลาริเน็ตเบื้องตน 

2. แบบสังเกตในชั้นเรียน 

3. แบบจดบันทึกการฝกซอมสวนตัวของนักเรียน 

4. แบบสัมภาษณใชการกําหนดคําถามที่เกี่ยวกับการพัฒนาการ

ปฏิบัติคลาริเน็ตของผูเรียน 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บขอมูลเชิงปริมาณทําโดยการทดสอบปฏิบัติคลาริเน็ตกอน

เรียนและหลังเรียนในทุกสัปดาหของการเรียน การทดสอบปฏิบัติคลาริเน็ต

แตละคร้ังวัดดานความถูกตองของโนต ความถูกตองของจังหวะคุณภาพของ

เสียง โดยสรางเกณฑการใหคะแนนเปน 4 ระดับ ไดแก ดีมาก ดี ปานกลาง 

และนอย การทดสอบจะสอดคลองกับเร่ืองที่เรียนในสัปดาหนั้น ๆ ท้ัง 12 

สัปดาห โดยมีหัวขอการสอนทั้งหมด ดังนี้ 

สัปดาหที่ 1 พัฒนาคุณภาพเสียง คร้ังที่ 1 

สัปดาหที่ 2 Lone Tone คร้ังที่ 1 

สัปดาหที่ 3 Scale คร้ังที่ 1 

สัปดาหที่ 4 บทเพลง คร้ังที่ 1 

สัปดาหที่ 5 พัฒนาคุณภาพเสียง คร้ังที่ 2 

สัปดาหที่ 6 Lone Tone คร้ังที่ 2 

สัปดาหที่ 7 Scale คร้ังที่ 2 

สัปดาหที่ 8 บทเพลง คร้ังที่ 2 

สัปดาหที่ 9 พัฒนาคุณภาพเสียง คร้ังที่ 3 

สัปดาหที่ 10 Lone Tone คร้ังที่ 3 

สัปดาหที่ 11 Scale คร้ังที่ 3 

สัปดาหที่ 12 บทเพลง คร้ังที่ 3 

การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพทําโดยการสังเกตการณพัฒนาของ

นักเรียนในชั้นเรียนแตละคร้ัง โดยสังเกตการณพัฒนาและจดจํา เพื่อให

คะแนนการปฏิบัติ การสัมภาษณแบบไมเปนทางการในคร้ังสุดทายของการ

เรียนและการจดบันทึกความถี่และระยะเวลาการฝกซอมสวนตัวของผูเรียน 
 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดการสอน ดูจากจํานวนผูเรียนที่

ทําคะแนนในแตละหัวขอการสอนเทียบกันระหวางคะแนนปฏิบัติกอนใชชุด

การสอนและหลังใชชุดการสอน เปรียบเทียบกันเปนรายหัวขอ โดยมีหัวขอ

หลักที่ใชวัดคือ คุณภาพของเสียง ความถูกตองของโนต และความถูกตอง

ของจังหวะ รูปแบบสถิติที่นํามาใชในการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) โดยใชคาเฉล่ียในการนําเสนอขอมูลและการเขียนบรรยายเชิง

พรรณนา 
 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชชุดการสอนการปฏิบัติ

คลาริเน็ตเบื้องตน ทําใหเห็นไดวานักเรียนฝกปฏิบัติไดดีขึ้น 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดการสอนการปฏิบัติคลาริเน็ต 
 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

ครูควรเตรียมความพรอมในการสอนโดยใชชุดการสอนการปฏิบัติ

คลาริเน็ตในการสอน คือ ครูควรศึกษาขั้นตอนของกิจกรรมใหละเอียดและ

ใชเวลาใหเหมาะสม เพื่อใหนักเรียนไดมีเวลาในการพัฒนาทักษะใหการ

เรียนรูเปนไปดวยความเพลิดเพลิน ซ่ึงจะทําใหนักเรียนเรียนรูไดอยาง

ประสบผลสําเร็จ 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

ควรศึกษาการฝกแบบฝกที่หลากหลายเพื่อชวยสรางแรงกระตุนให

ผูเรียนอยากเรียนอยากท่ีจะฝกปฏิบัติ พรอมนําเสนอในส่ือท่ีหลากหลาย

ยิ่งขึ้น การทําวิจัยเกี่ยวกับทักษะการปฏิบัติควรคํานึงถึงสภาพผูเรียนที่มี

ความตางกันทั้งรางกาย สติปญญา อารมณ และประสบการณ 
 

ประโยชนของการวิจัย 

1. ไดชุดการสอนที่ชวยพัฒนาทักษะของผูเรียนในระดับเบื้องตน

ในเร่ืองการพัฒนาคุณภาพเสียง การเปา Long Tone การเลน Scale Bb 

major และการปฏิบัติบทเพลง 

_______________________________________________________ 
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